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Ez a könyv a Híradástechnika 1999-es évfolyama 1-5. lapjainak 
egybekötésével keletkezett. A lapok az ötvennégy évvel ezelőtti, háború 
utáni újrakezdés archív anyagait adják újra — először — közre. Az 
anyagok pontosan visszatükrözik a mai konvergencia ipar hazai gyökereit 
és egy nagy generáció korszakot megalapozó eredeti hozzájárulásait is. 
A leközölt anyagok a későbbi évtizedekben szinte minden szakterületen 
referenciául szolgáltak. 

A jelenlegi Híradástechnika számozása 1950-től indul, jóllehet ez 
eredetileg a negyedik évfolyam volt. Tiszteletadás is, amikor az elveszett, 
elfelejtett évfolyamokat visszaszámoljuk, újra megjelenítjük LI., LII., LIII. 
és LIV évfolyam-számok alatt. Jövőre, 2000-ben a Híradástechnika az 
LV évfolyammal jelenik meg, ami az eredeti 1946. évi b c3 s Iásnak 
pontosan megfelel. Az elveszett évfolyamok pedig immár ~végr o éltó 
helyükre kerülnek — egy kötetben megjelenve. ,U 1848 
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A míg csókolódtok, háborúztok 

„Nem érzed-é a lanyha szelletet, 
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll, 
Egy évben e por csak nehány vonalnyi, 
Egy századévben már nehány könyök, 
Pár ezredév gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved, 
Kéj-kerteidben a sakáüvölt, 
A pusztán koldús, szó-lg' n, ép tanyáz. 

S mindezt nem a mennyrázó. fergeteg, 
Nem bömbölő földindulás cselekszi, 
Csak gyönge szellő, mely körűlényelg. 

Rettentő kék! 

Ne félj, csak szellemed vesz, 
De tested megmarad, mint múmia." 

Madách Imre: Ember Tragédiája IV szín 
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MAGYAR 1. E V F O L Y A M I. S Z Á M 

HI.RADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szak- 
szervezete Hirad6technikai 
Szakosztályénak lapja 

TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ TÁVÍRÓ 

SZEIIKESZTŐK: GERŐ ISTVÁN, SALLŰ FERENC, VALKÖ IVÁN PETER 

Beszámoló a párizsi CCTF konferenciáról 
KOVÁTS ANDOR 

A távbeszélő szolgálat 
lényege és célja egy-
mástól térben távol-

lévő személyek között be-
széd kapcsolatot létesí-
teni. Ez a cél a távbeszé-
lés aránylag rövid törté-
nete alatt nem változott, 
de változtak az igények 
és követelmények, ame-
lyek a távbeszélés tudo-
mányának fejlődési irá-
nyát megszabták. 

A fejlesztés ideális cél-
jait ma már könnyű meg-
határozni. A cél minél 
több és minél kényelme-
sebb szolgálatot nyujtó 
távbeszélő állomás üzem-
behelyezése, <lnnak elérése. 
hogy a kapcsolás minden 
viszonylatban a lehető leg-
rövidebb idő alatt, tehát 
várakonásnélkiil történjék, 
bármely két távbeszélő ál-
lomás közti beszédátvitel 
azonos és a lehető legjobb 
minőségű  1 egyen, :y a z egész 
szolgálat az igazgatás szempontjából is gazdasá-
gos legyen. 

A valóban bekövetkezett fejlődés — nyn-
aodtan állíthatjuk — igen gyors üfemíi volt és 
nemcsak minőségi javulást eredményezett, hanem 
a távbeszélő szolgálat alkalmazási területét is 
randkíviili ínértékben kiszélesítette. Az utóbbi 
évek jelentősebb műszaki tíjdonságai közül a 
nagytávolságú és jóniinőségíi beszédátvitelt biz-
tosító nagy terjedési sebességű távkábeleket és 
erősítőket, az áramkörök többszörös kihasználását 
'íiztosító vívőáramú berendezéseket, a kényelmes 
és gyors automata központokat; valamint a hely-
közi szolgálatot gépesítő távvítlasztó rendszereket 
említem meg. 

Ezeknek a műszaki. újításoknak a bevezetése 
természetesen sehol sem ötletszerűen, vagy a pil-
ianatnyi igényeknek megfelelően történik, hanem 

LA CONF11{ENCE CCTF DE PARTS 

Le développement dams le domaine de la tec11_ 
nique de transmission fut considérable pendant les 
derniéres annéee. C'eet pourquoi á l'oecasion do la 
reconstruction du reseau do télécommunication 
européen, détruit par suite des événemente de 
guerre, it doit étre prix en considération aussi les 
éxigences do in réorganisation du service télé_ 
phonique iuternationale, en considérant 1e projet 
do l'introdnetion du service rapide européen. Co 
service nécessite beaueoup do communications. 
Done, be résoau projeté ne peat étre construit quo 
par des cables grande vitesso de transmission. 
scu' des installations is courant porteur á. plusieurs 
cannaux. Le CCTF, au lieu du réseau européen 
actuel, s'étant basé cur les communications compli-
quocs des emirates principals, internati>9scales 
projelte l'établisst'ment des centralcs intertiationales 
de transit, parmi lesqueis les plus itnportantO 
sent placées be long d'un cáhle formanl nn anmmu 
construit au milieu de l'Europe. Lee Elate situá.; 
is l'intérieur ot en dehors de I'anneau se raecor-
deront radialement is cet auneau do transit. 

La Hongrie est be lieu collecleur naturel do 
Irafic des Etats de 1'Europe du Sud-Est. C'est 
peurgnoi, clie :t proposé an COnrS des négociation; 
actuelle; quo te Irafic des Etats dc l'Europe do 
Snd-Est, vers I'anneau de transit sejt dirigé par 

I'inlerniédinire de Budapest. 

a lokális körülmények és 
a gazdaságossági szem-
pontdk .gondos mérlege-
lésével. Minthogy a helyi 
hálózatok a távolsági for-
galom következtében egy-
mással átviteli és kapcso-
lástani szempontból szer-
vesen összefüggenek, 
fejlesztést, helyesen csak 
az egész nemzeti hálóza-
tot figyelembevevő, átfogó 
tervezés alapján lehet 
végrehajtani. Ezért alz 
egyes országok hálózatai-
nak fejlesztésénél a sajá-
tos. szempontok és körül-
mények még inkább ér-
vényre jutnak. Érthető te-
hát, }fogy az egyes igaz-
gatások által választott 
fejlesztési ütem és irány 
nem egyforma, s ennek 
következtében az egyes 
nemzeti hálózatok rend-
szerint m ind fejlődési fok-
ban, mind az alkalmazott 
átviteli és 'kapcsoló rend-

szerekben eléggé 'különböznek egymástól. 
Ez a körülmény a nemzetközi távbeszélő háló-

zat kiépítése terén elég komoly nehézséget okoz.. 
minthogy az egymástól fejlődési fokban és meg-
oldásban eltérő nemzeti hálózatok a nemzetközi 
átviteli rendszer homogenitását erősen megbont-
ják. 

I. 
Minél gyorsabb ütemű a távbeszélő technika. 

fejlődése, annál érezhetőbbé válik az említett in-
homogenitás káros hatása. A nemzetközi távbe-
szélés tanácsadó bizottságának, a C.C.LF-nck 
(Comité Consultatif International Téléphoniquo) 
a szerepe ennélfogva egyre fontosabbá. válik. Kü-
lönösen fontos volt, hogy a C.C.I.F a nemzetközi 
távbeszélő szolgálat reorganizálásúnak és műszaki 
korszerűsítésének kérdését közvetlenül a háború 
befejezése után kézbevegye. Ez meg is történt, s 
ezeknek az európai szempontból is nagyjelentő-
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ségíí kérdéseknek a megoldását a C.C.I.F. 1945 
október 29-30-ári Londonban megtartott XIII. tel-
jes lilése az európai nemzetközi távbeszélő össze-
köttetések általános tervének vegyes bizottságára 
bízta. . 

A bizottság 1946. március 25-30-ig Párizsban 
tartott első ülésén a magyar igazgatás — előzetes 
értesítés és meghívás hiányában — nem vett részt. 
Ezen az lilésen a bizottság a nemzetközi gyors-
s%ol~ nlat ruielőbbi bevezetését tűzte ki célul. E cél 
eléréséhez vezető út első lépéseként homogén. 
nagyszámú összeköttetés létesítésére alkalmas és 
megfelelően hajlékony, nemzetközi távkábel háló-
zat megteremtését jelölte meg. 

A hálózat — a vegyes bizottság álláspontja 
szerint — nagyterjedési sebességű kábeleken és az 
azokra telepített sokcsatornás vívőáramú beren-
dezésekerr alapulna. Ez a javaslat helyes volt. Ha 
a nemzetközi viszonylatban is a korszerű gyors-
szolgálat bevezetése a cél, akkor a vátaakozás nél-
küli forgalomhoz szükséges nagyszámú nagytá-
volságú összeköttetést gazdaságos módon csakis 
sokcsatornás vivőáramú rendszerrel lehet meg-
teremteni. Ezek alkalmazása pedig koaxiális vagy 
legalább is terheletlen kábeleknél lehetséges, mi-
után a terhelés okozta határfrekvencia korlátozás 
miatt terhelt káhelérpárakon a beszédfrekvenciás 
összeköttetésen kívül legfeljebb három vivőáramú 
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AW,. 
1. ábra. 

4 húzalos könnyű terhelésíí, papin áraankör csillapítás 
görbéje. 

csatornát vihetünk át (1, ábra). Ezért sokesator-
nás vivőáramú berendezések alkalmazására terhe-
letlen, vagy ahogyan nevezni szoktuk U-kábelekre 
van szükség. A terhelés hiánya természetesen a 
csillapítás növekedését idézi elő, ami az erősítő 

mezők hosszának csökkentését, vagyis az erősítők 

számánlak növelését teszi szükségessé. Általában 
a terheletlen árarnkörö'k erősítő mező távolsága a 
fele a szokásos erősítő távolságnak, tehát 35 km. 
Egyrészt ezért, másrészt az alkalmazandó magas 
frekvenciák miatt az átlrallasi veszély nagyobb. 
Az áthallás különösen ott veszélyes, ahol nagy a 
nivókülömbség; ez pedig az egymáshoz közelfekvő 
ellentétes beszédirányú érpáraknát az erősítő me-
zők végein a legnagyobb. Ezért az U-kábeleknél 
rendszerint külön kábelt fektetnek a két beszéd-
irány részére. Annak semmi akadályfa nincs, hogy 
mindkét kábel ugyanabba az árokba kerüljön. Ha 
szükséges, a két egyirányú kábel közül az egyiket 
terhelt áramkörök vezetésére is fel lehet hasz-
nálni. Ilyen kombinált U-kábelt fektetett a ma-
gyar posta Budapest—Miskolc között. Az U érpá-
rak frekvencia csillapítás görbéjét a 2. ábra szem-
lélteti. 

50 kHz-nél szélesebb frekvenciasáv átvitelére 
a terholetlen kábel gazdaságosan már nem hasz-
nálható. Erre a célra szolgál a koaxiális ábel, 
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2. ábra. 
Terheletlen (U) kábel csillapítás görbéje. 

amely terheletlen, központosan elhelyezett érből 
és a körülötte fekvő visszavezetésül szolgáló Vé-
kony, csőalakú rézköpenyből áll. A középső réz 
ér központos helyzetét egymástól egyenlő távol-
ságra lévő alacsony dielektromos veszteségű szi-
getelő tárcsák biztosítják. A kábel csillapítása fő-
leg a középvezető és a cső egymás közti távol-
ságától függ. A két beszédiránynak két külön 
koaxiális érpár felel meg, amelyek, külön kábel-
ben is lehetnek elhelyezve. Egy kábelben 4 koa-
xiális érpárt is el lehet helyezni. A közöket ér-
négyesekkel lehet kitölteni, amelyek jelzésre, táv-
vezérlésre, vagy esetleg árnyékolt érpár formájá-
ban rádió átvitelre használhatók fel. A koaxiális 
kábelnek gyakorlatilag nincs határfrekvenciája. 
Tekintettel arra, hogy a legmagasabb megenged-
hető erősítés 7 Néper lehet és az átvitt igen magas 
frokvenciáknál a. kábel csillapítása is már nagyon 
jelentős, az erősítő távolság csupán 10 km. A koa-
xiális érpárok elég széles frekvenciasávot visznek 
át ahhoz, hogy televíziós közvetítés céljaira is fel-
haszná.lhiatók legyenek. 

Teljesség kedvéért ugyanilyen rövíden ismerte-
tem azokat a sokcsatornás vivőáramú rndszereket 
is, amelyek valószínűleg az európai hírrendszer 
aliapelemeit fogják képezni. 

Az egyik a 12-csatornás kábel vivőáramú rend-
szer, a másik pedig a 600-csatornás koaxiális kábel-
vivőáramú rendszer. 
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3. abra. 
A 12 esalorraás kábel vivőáramú rendszer vivőfrek-

vencia kiosztásának elve. 

A 12-csatornás rendszer adó oldalán (1. a 3. áb-
rát) a beszédfrekvenciás sávok átültetése a kábe-
len valóban átvitt frekvencia sávokra két lé-
pésben történik. Első lépésben a 12 beszédfrek-
vencia modulációja különböző vivőfrekvenciákkal 

történik. Ezeknek sávszélességo 64-től 108 kHz-ig 
terjed és a sávköz 4 kHz. Moduláció után az alsó 
oldalsáv jut tovább, úgyhogy a rendszer a 60-tól 
108 kHz-ig terjedő sávszélességet foglalja el. Má-

2 



3 

2 12.aat-/ot 

sodik lépésként a csatornákból egyesített csoport-
nak 120 kHz-es vivőfrekvenciával való modulá-
lása következik. Itt ismét 'az alsó oldalsáv kerül 
felhasználásra. A 12 csatorna a 12-től 60 kHz-ig 
terjedő sávszélességben erősítőn át halad a kábel-
áramkörbe. A vevőoldalon a demodulálás termé-
szetesen fordított sorrendben történik. 

A 4. ábrán vázlatosan feltüntetett végberende-
zés csatorna modulátoraiban az alsó oldalsáv ki-
szűrésére a különösen magas frekvenciáknál igen 
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I. ábra. 

A 72 esatorms kábel-vivőáramú rendszer elve. 

pontosan működő kvarckristály sávszűrő v+an al-
kalmazva. A két szűrő impedanciájának korrigá-
lása céljából a 12 sávból egyesített csoport kom-
penzáló tagon halad át. 
A vevőoldalon a beérkező frekvenciák először a 

vonalkiegyenlítőn haladnak át, amely a kábel-
áramkör frekvencia függő csilllapítását egyenlíti 
ki. A vevőoldali vonalerősítő; a nívót ismét fel-
emeli a második demodulációhoz szükséges mér-
tékre. A második demoduláció megfelelő kristály-
szűrők beiktatása révén már csatornánként tör-
ténik. 

A berendezés 100/20-as, vagy 500/20-as esengető 
egységet is tartalmaz és hangfrekvenciás távvá-
lasztásra is kiegészíthető. Az átvitt beszédfrek-
vencia sáv 300-tól 3400 Hz-ig terjed. 

A koaxiális kábelvivő rendszer a 600 csatornát 
60=tót 2044 kHz-ig terjedő sávszélességben viszi át 
a kábelen. Mint az 5. ábra szemlélteti a moduláció 
itt három lépésben történik, s ennek érdekében a 
hangfrekvenciás csatornákból először csoport, 
majd ezekből szupercsoport alakul. 

12 csatorna 
® -- Araprsopvt (arsó o/da/sáv) 
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5. ábra. 
A 600 csatornás koaxiális kábel-vivőáramú rendszer eso-

portképzése. 

Tekintettel a koaxiális rendszer által átvitt csa-
tornák igen nagy számára, különösen fontos a kö-
zös szerelvények, főként pedig a vivőfrekvenciás 

részek frekvencia stabilitása és üzembiztonsága. 
Ezért a szerkesztésnél ezekre különös gondot for-
dítottak. 

Érdemes megemlíteni, hogy a 10 km-ként szük-
séges közbenső segéderősítők egészen kisméretűek, 

telep és töltőbenrendezés, valamint fenntartósze-
mélyzet nélkül működnek. Ar+amellátásuk a legkö-
zelebbi főerősítőből történhetik, éspedig magán a 
koaxiális kábelen 50 periódusú 325 Voltos válta-
kozó feszültséggel. Ez a feszültség a föld és a két 
koaxiális kábel párhuzamosan kötött belső vezető 

erei közé van kapcsolva. A tápáram leválasztása 
az egyes segédállomásokon megfelelő szűrők se-
gítségével történik. Egy főállomásról 2, 3, sőt 

esetleg több segédállomást lehet ilymódon áram-
mal ellátni. 

A riadók önműködő jelzése szintén a kábe-
len át történik az erre a célra rendelkezésre álló 
terheletlen áramkörön keresztül. 

II. 

A nemzetközi távbeszélőszolgálat jóságának 
gazdaságos módon való megnövelése az alkalma-
zásra kerülő átviteli rendszereken kívül sok egyéb 
tényezőtől is függ. Igy rendkívül fontos kérdés, 
hogy az átviteli, utakat milyen módon csoporto-
sítjuk, rajtuk milyen üzemet tartunk fenn, vagyis 
hogy a nemzetközi főhálózat képét miképpen ala-
kítjuk ki. 

Mindenesetre főcél a gyorsforgalom bevezetése.. 
A szolgálat egyelőre kézi kezelésű lesz, de minél 
előbb félautomatikus azokban a viszonylatokban, 
ahol a központi berendezések gépesítésének foka 
ezt lehetővé teszi. A nemzetközi szolgálatban az 
előfizetői távválasztás végcél ugyan, de annak be-
vezetésére egyelőre nem kerülhet sor. 

A gyorsforgalom bevezetésének alapvető felté-
tele az összeköttetések csoportokba foglalása. Nem 
engedhető meg, hogy az európai hálózat a mult-
beli széteső, inhomogén, s kis, egymástól függet-
len forgalmi csoportokra hulljon szét. 

Az összeköttetések homogénitását az biztosítja, 
hogy nemzetközi áramkörök a jövőben csakis nagy 
terjedési sebességű 4-huzalos áramkörök lehetnek. 

Az összeköttetések csoportosításánál akkor já-
runk el helyesen, ha az egész európai hálózatot, 
mint szervesen összefüggő forgalmi rendszert te-
kintjük. Első pillanatra feltűnik, hogy a szomszé-
dos országok közti közvetlen áramkörök .a nagy 
európai rendszertől bizonyos mértékig függetle-
nek. A szomszéd országok közti közvetlen össze-
köttetések tehát érintetlenül maradhatnak, legfel-
jebb forgalmi és átviteli jóság tekintetében kell 
a nagytávolságú tranzit összeköttetések rendsze-
réhez felzárkózniok. 

A nem szomszédos országok közti összekötteté-
seknél — már a gyorsforgalom bevezetése érde-
kében is —kívánatosaz azonos irányú és minőségű 
áramkörök csoportokban foglalása és a közvetlen 
összeköttetések számának lehető csökkentése. Erre 
a 12-csatornás és a koaxiális kábelvivő rendszer ki-
válóan alkalmas. A csoportosítást azonban úgy 
kell megoldani, hogy a kézikezelésről a kezelői-, 

majd az előfizetői távválasztásra való áttérés a 
kialakítandó hálózati rendszer újabb lényeges 
módosítása nélkül történhessék. 

További üzembiztonsági követelmény, hogy bár-
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mely főirány megszakadása esetén egyenértékű 
kerülő, vagy kisegítő irány álljon rendelkezésre. 

A felsorolt szempontok a megoldást olyan 
irányba viszik, hogy a nemzeti főközpontok 
szövevényes összekötése helyett a hálózat alapja 
a nemzetközi tranzitközpontok közötti összeköt-
tetések legyenek. 

III. 

Az említett üzembiztonsági követelmény és a 
nemzetközi tranzitközpontokon átmenő főössze-
köttetések kialakítására való törekvés azt ered-

két külön útist jelent, s így a főgyűrűn egyirányú 
forgalmat lehet bevezetni. 

Az 1946 márciusában Párizsban megtartott ülés 
javaslatát a 7, ábra szemlélteti. A terv délkelet-
európai része több szempontból ködös, sőt a ma-
gyar igazgatás szempontjából eléggé kedvezőtlen 
volt. A gyűrű felénk eső részén Wient, Brünnt 
és Krakkót jelölték ki nemzetközi tranzitközpont-
ként; Budapest azonban még a délkeleteurópai 
sarkantyúban, illetőleg hurokban sem szerepelt 
nemzetközi tranzitközpontként. Annak ellenére, 
hogy Wien tranzitközpontnak volt kijelölve, a dél -
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6. (rbra. 

A C.C.I.F. európai tranzitgJlfrű tc'rse (1946 ‚ncire. Pcírizs). 
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rnényezte, hogy a C.C.I.F. vegyesbizottsága az ed-
dig szokványos csillag- és hurkolt hálózati rend-
szerrel szakított. A bizottság az európai hálózat 
alapjául (1. 6. ábra) egy, a nemzetközi tranzitköz-
pontokon átmenő gyíírűalakú nagyterjedési se-
bességű, lehetőleg koaxiális kábelből álló vonal, 
az u. n. európai tranzitgyűrű megalkotását java-
solta. Természetesen valamennyi ország, amelyen 
a. tranzitgyűrű nem megy keresztül ahhoz csatla-
kozást kap. Ez vagy a gyűrűből befelé és kifelé 
irányuló kiágazások, az u. n. sarkantyúk, vagy 
hurkok segítségével történik. A főgyűrű 4 koaxiá-
lis érpárból álló kábelekből állana. A négy érpár 
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keleteurópai sarkantyú mégis Bratislavában és 
nem Wienben csatlakozott. Budapestet a délkelet-
európai egyik főirány (Brno—Kosice—Bukarest—
Szófia—Isumbul) elkerülte. 

A tervnek különösen az utóbb említett. része volt 
a magyar igazgatásra nézve súlyos, minthogy a 
keleti megkerülés folytán igen komoly tranzitbe-
vételi kiosés állott volna elő és így a rendszer 
reánk eső részének megvalósításával kapcsolatos 
anyagi áldozatok sokkal hosszabb idő után térül-
tek volna meg. Egyébként a tervben a háború 
előtt, de különösképpen a háború alatt felmerült 
és nagyrészben meg is épített keleti és nyugati 
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megkerülő kábelek újabb felbukkanását kellett 
látnunk. 

A vegyesbizottság következő ülését, amelynek 
során már az áramkör-szám és a létesítési időpon-
tok megállapításával is foglalkozni kívánt, 1946. 
év júniusára tűzte ki és felkérte az igazgatásokat, 
hogy észrevételeiket előzőleg tegyék meg. 

A csehszlovák igazgatás vállalta magára azt a 

7. ábra. 
A C.C.I.X. tranzit gyűrűjánek délkeleteurópai csatlako-

zása a márciusi terv szerint. 

feladatot, hogy előkészítő értekezletet szervezzen, 
ahol a délkeleteurópai igazgatások a terv tekin-
tetében szempontjaikat kifejthetik és összeegyez-
tethetik. Meghívásában a cseh igazgatás jelezte, 
hogy a terv délkeleteurópai részének módosítá-
sára nézve javaslat van. A javaslat szerint a tran-
zitgyűrű délkeleti része a következő útvonalon 
haladna: Zürich—Innsbruck—Brno—Krakkó. 

A folyó évi május 29-ike és június 1-ike között 
megtartott prágai megbeszélésen a meghívott 
igazgatások közül egyedül a magyar igazgatás je-
lent meg. A két igazgatás között megállapodás 
jött létre, arra nézve, hogy a délkeleteurópai csat-
lakozás valóban. Brnoban történjék és hogy a dél-
keleteurópai sarkantyú Budapesten menjen ke-
resztül. A két igazgatás egyetértett abban, hogy 
Budapest nemzetközi tranzitközpont, s természe-
tes gyűjtő- és csomópontja a délkeleteurópai ösz-
szeköttetéseknek, amelyeknek Budapesttől egy kö-
zös nyalábban kell a főgyűrűhöz esatlakozniok. 
A csehszlovák igazgatás lemondott a Románia 
felé menő közvetlen kábelirány kiépítéséről. A 
Kosicén átmenő irány csupán kisegítő légvonal 
irány marad. A magyar igazgatás viszont köte-
lezte magát, hogy 1949. év végéig a csehszlovák 
határig meghosszabbítja a Budapest—miskolci 
terheletlen kábelt. Brno felé először ezen az útvo-
nalon történik a csatlakozás, később azonban sor 
kerül közvetlen budapest—brnoi irány kiépíté-
sére is. 

A prágai összejövetelt követő és folyó évi jú-
nius hó 22-től 29-ig megtartott párizsi C.C.I.F. ér-
tekezleten már mind a csehszlovák, mind a ma-
gyar delegáció a fentebb körvonalazott álláspontot 
képviselte, sőt álláspontjukhoz a román távbe-
szélő társaság képviselői is csatlakoztak. 

Amint az előrelátható volt, az osztrák igazgatás 
a jugoszláv igazgatással együtt ellenjavaslattal 

élt, amely szerint a balkáni államok (Jugoszlávia, 
Bulgária, Görögország és Törökország) a főgyű-
rűhöz a sokkal célszerűbbnek ítélt Beograd, Zag-
reb, Maribor, Bruek an der Muhr, Graz, Salzburg 
útvonalon csatlakoznak. Salzburg nemzetközi 
tranzitközpont lenne. Az említett kábelirány elő-
nye az lenne, hogy a balkáni államok Olaszország, 
Svájc stb. felé közvetlen csatlakozást kapnának. 

A vegyesbizottság leszögezte (1. 8. ábrát), hogy 
a főgyűrű Salzburgtól Linzen és Budjenoviezén át 
halad Brno felé; a délkeleti sarkantyúk felől azon-
ban nem döntött, hanem kiadott újabb tervén 
mindkét javasolt irányt feltüntette, éspedig a 
Brno—budapestit mint mindenképpen megvalósí-
tandót, a Salzburg—beogradit, pedig mint lehető-
séget. A kábelszakaszok áramkörszám megállapí-
tásánál a bizottság két összeállítást készített. Az 
egyik arra az esetre vonatkozik, ha csak a Brno—
budapesti sarkantyú létesül, a másik pedig arra, 
ha a salzburgi irány kiépítésére is sor kerül. 
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S. ábra. 
A csehszlovák javaslat Délkeleteurópának a tranzitgyű-

riihöz való csatlakozására (1946 március Prága). 

A párizsi ülés tehát a cseh-magyar javaslatot 
elfogadta ugyan, azonban a magyar igazgatás 
szemben állott a nyugati megkerülő kábel újbol 
felszínre került és a svájci, valamint az olasz de-
legáció által komolyan támogatott tervével. 

Miután az érdekellentétek az ülésen világosan 
mutatkoztak, a folyó évi október hó közepére, ter-
vezett montreuxi bizottsági záróülés és C.C.I.F. 
plenáris értekezlet előtt kívánatosnak látszott 
megkísérelni, hogy a délkeleteurópai igazgatások 
érdekeit összeegyeztessék. Ezért az osztrák igaz-
gatás a délkeleteurópai igazgatásokat folyó évi 
szeptember hó 2-ára Beográdba előkészítő értekez-
letre hívta meg. 

A beogradi értekezlet a főgyűrűhöz való csatla-
kozást a 9. ábrán feltüntetett megoldással dol-
gozta ki és a következőkben állapodott meg. 

1. l3eograd és Szófia között terheletlen kábel fek-
tetésére van szükség. 

2. Szükség van a Budapest—Beograd—Szóüa—
Bukarest—Budapest mellékgyűrű megépítésére, 
amely nemcsak az érintett országok egymásközti, 
hanem a főgyűrű felé irányuló forgalmának le-
bonyolítására is szolgál. 

3. Szükséges a Moszkva—Varsó—Brno—Buda-
pest—Beograd—Szófia—Bukarest—Moszkva hurok 
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képzése, amely a Szovjetúnfónak Európa többi ré-
szével való forgalmát bonyolítja le. 

4. A Brno—Budapest—Beograd sarkantyút Szó-
fiáig és azontúl minél előbb Isztambulig kell meg-
hosszabbítani a Közelkeletnek és Balkánnak a fő-
gyűrű felé való irányuló forgalmának lebonyo-
lítására. 

5, A Jugoszláv igazgatás terheletlen kábelt épít 
Beograd—Zagreb—Ljubljana nyomvonalon az 
olasz határig. A kábel Plezzon át folytatódnék Mi-
lano felé. A kábel a balkáni államokból a Médi-
terrán országok felé irányuló forgalom lebonyo-
lítására szolgál. E kábel forgalmában Románia, 
amely Budapest felé közvetlen kábelösszeköttete-
tést kap, előreláthatólag nem vesz részt. 

Megjegyzendő, hogy az értekezlet a Budapest—
beogradi távkábel elkészülésének időpontját 1949. 
év végére, míg a Beograd—zagrebiét három évvel 
későbbre, 1952, év végére tűzte ki. 

A beogradi értekezleten tehát a jugoszláv igaz-
gatás a salzburgi csatlakozó irányról lemondott 
és csupán a Mediterrán forgalom közvetlen lebo-
nyolításánnk lehetőségét tartotta fenn, amelyet 
indokoltnak kell tekintenünk. 

Mint az ábrán látható, Délkeleteurópában a fő-
gyűrű felé vezető irányok főgyűjtőközpontja: Bu-
dapest. Ez tehát a jelenlegi helyzet, s ezt a tervet 
most már úgyszólván valamennyi délkeleteurópai 
állani — a csehszlovák igazgatással együtt — egy-
ségesen képviseli. Remélhető tehát, hogy a, Mon-
treuxben még október hónapban sorra kerülő dön-
tés a Beográdban elhatározott terven már nem 
változtat lényegesen. 

A párizsi értekezleten megállapították többek 
között az egyes országok 1952-ben szükséges össze' 
köttetéseit: 

Magyarország összekötetéseitek száma 1952-ben 

Ország Áramkör száma 

Ausztria 
Belgium 
Bulgária 
Franciaország 
Nagybritanni  i
Göriigország  
Olaszország  
Hollandia  
Lengyelország 
Románia  
Svájc  
Csohsziovákia 
Törökország 
Szovjetúnió 
.rngoszláviai, 

24 
12 
12 
1`d 
1`l 
12 
12 
12 
12 
24 
`l4 
24 
12 
12 
24 

Ezek szerint Budapesten 240 elsőrendű 
zetközi áramkör fog végződni. Az átmenő áram-
körök száma pedig ugyanebben az időpont-
ban előreláthatólag 168 lesz. Magyarország tehát 
az új európai nemzetközi távbeszélőhálózat kiépü-
lése során igen fontos szerepet fog betölteni és a 
forgalom lebonyolításában is oroszlánrésze lesz. 
Ez az egyébként örvendetes lehetőség azonban 
egyuttal rendkívüli erőfeszítést és fokozott mun-
kaütemet is jelent. Ilia megvizsgáljuk mit kell 
1952-ig megvalósítanunk, akkor látjuk, hogy mind 
a magyar gyengeáramú ipar, mind az igazgatás 
előtt óriási feladatok állanak. 

1949-ig meg kell építeni a Budapest—miskolci 
távkábel 56 km hosszú folytatását, a Budapest—
Békéscsaba, Békéscsaba—Lőkösháza és Békéstu-
ba—Szeged közti új terheletlen kombinált kábe-
leket összesen kereken 340 km hosszúságban 10 

nem-

9. ábra. 
A belgrádi értekezlet javaslata Délkeleleurópának a 
tranzitgyűrűhöz való csatlakoztatására (1946 szeptember). 

f 
erősítő állomással. Ugyaneddig az időpontig meg 
kell építeni a budapesti új erősítő állomást, a mis-
kolci, tiszántúli és békéscsabai távkábelek végző-
dései számára, valamint legalább 34 db 12-esator-
nás vivőáramú rendszert is. Ezenkívül meg kell 
építeni az új nagyteljesítményű budapesti távol-
sági és nemzetközi tranzitközpontot. Az új buda-
pesti helyközi központot 250 nemzetközi — lega-
lább 200 belföldi — és 100 körzeti áramkör befo-
gadására kell berendezni. Erre a célra 90 belföldi 
és legalább 80 nemzetközi zsínornélküli munka-
helyre van szükség, nem szólva a sok bejelentő, 
éjjeles, tudakozó és egyéb •munkahelyről. A nagy 
igényekre való tekintettel mindezeknek a beren-
dezéseknek átviteltechnikai és :kapcsolástani szem-
pontból a legkorszerűbb megoldássokkal kell meg-
épülnie. A központnak ki kell elégítenie a kézike-
zelésű, később pedig a félautomatikus nemzetközi 
gyorsszolgálat összes igényeit. Minthogy belföldön 
csak fokozatosan, a hálózat kiépítésének megfelelő 
ütemben tudunk a gyorsszolgálatra áttérni, a köz-
pontnak a belföldi várakozásos szolgálatra is al-
kalmasnak kell lennie. 

1952 végéig még egy új koaxiális távkábelt is 
meg kell építenünk Budapesttől Komáromig 100 
km hosszúságban, a brnoi Csatlakozó irány részére 
Ez ismét 10 erősítőállomás kiépítését és a buda-
pesti erősítőállomás kibővítését teszi majd szük-
ségessé. 

Ezektől a nagyszabású beruházásoktól a jövő 
bevételeinek, tehát a távbeszélőüzem gazdaságos-
ságának biztosítása érdekében nem lehet. eltekin-
teni. Nem hagyhatjuk figyelmen kíviii, hogy a 
legtöbb esetben a belföldi szolgálat szempontjából 
amugyis szükséges berendezések igazi gazdasá-
gosságát a nemzetközi forgalom támasztja alá, s 
a lemaradás, vagy késlekedés helyrehozhatatlan 
károkkal járna. Biztosra vehetjük ugyanis, hogy 

bármilyen formában feladott pozíciót más öröm-
mel vállalná, s annak visszaszerzése a költséges 
új európai hálózat kiépülése folytán az elkövet-
kezendő 25-30 év alatt már nem igen lehetséges. 

Mindenképpen megoldást kell tehát találni arra, 
hogy egyrészt a magukat rendkívül gyorsan kifi-
zető, de nagy egys¢eri megterheléssel járó beru-
házások pénzügyi lehetősége, másrészt a. magyar 
gyengeáramú ipar hntáridőhöz kötött teljesítőké-
pessége biztosíttassék. 
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Műszaki beszámoló 
a brüsszeli rádiókonferenciáról 

KODOLÁNYI GYULA 

A legutolsó hullámelosz-
tási konferencia a 
Montreux-i volt, me-

lyet 1939-ben tartottak. Az 
itt történt megállapodás 
végrehajtásául 1940 már-
cius 3-ára virradó éjsza-
káját jelölték meg, azon-
ban a második világhá-
ború miatt erre már nem 
került sor. Volt egy-két 
állomás, mely végrehaj-
totta a megállapodást, 
azonban nagy általános-
ságban az 1939-es lucerni 
egyezmény maradt gya-
korlatilag érvényben. Ter-
mészetesen voltak állomá-
sok, melyek minden egyez-
ménytől függetlenül fog-
laltak el más hullámhosz-
sza'kat, vagy pedig a 
németek jelöltek ki hullámhosszat a háború alatt 
a befolyásuk alá esett területen. Ez utóbbi módon 
jutottunk a 288.6 méteres Budapest II. hullám-
hosszhoz, mikor a régi 840 méteres hullámhosszon 
az adást meg kellett szüntetni, mivel ez beleesett 
a repülőgépirányításra szolgáló sávba. A háború 
végével, mikor az elpusztult adóállomások megint 
megkezdték adásukat, hatalmas káosz keletkezett 
és nyilvánvalóvá vált, hogy csak nemzetközi meg-
állapodással lehet rendet teremteni. Ezért még 
1945 nyarán Londonban összeült egy szűkebbkörű 
konferencia, hogy megkezdje az új hullámhossz 
konferencia előkészítését. Erről az ülésről nekünk 
csak nem hivatalos értesülésünk volt s a már mű-
ködő Budapest I. adóállomáson adtuk elő — vak-
tában — kívánságainkat. Rogy  konferencia mire 
jutott s mit határozott, arról már nem kaptunk ér-
tesítést. Ez év tavaszán újabb tanácskozás folyt 
Brüsszelben szintén nélkülünk. 

Ilyen előzmények után kapta meg Magyaror-
szág a meghívót a genfi értekezletre, amelynek 
a Rádió Unió további sorsa és az új hullámelosz-
tás alapelveinek kérdésében kellett volna dön-
teni. Később módosult a program. Genfben 
csak a Rádió-Ünió felszámolásáról, Brüsszel-
ben pedig az új rádiószervezet megalakulásáról 
és a műszaki kérdésekről kívántak határozni. Erre 
az értekezletre meghívót kapott 33 európai ország 
és 5 Európával szomszédos állam rádiótársasága, 
továbbá Ausztria és Németország részéről a szö-
vetséges ellenőrző bizottságok. 

A brüsszeli rádiólconferencia 
Hosszas alapszabály viták után június 28-án 

mondta ki a konferencia az O.I.R. (Organisation 
Internationale de Radiodiffusion) megalakulását. 
Nem lépett be az O.LR.-be a B.B.C., a svéd; nor-
vég, ir, dán és a svájci rádiótársaság, de határo-
zatot hozott a konferencia arra, hogy még ez év 

LA CONFÉRENCE DE RADIODIFFUSION DE 
BRUgELLES 

L'auteur rend compte de la conférence de radio-
diffusion tenue le 24 join 1946 á Bruxelles. Il ex-
pose les arrangements conelus en 1939 á Mont-
reux conoernant les longueurs d'onde du service 
de radiodiffusion et les travaux préparatifs actuehs 
en vue de régler la question des longueurs d'onde. 
It rend compte ensuite de la fondation de l'OIR 
pendant la eonférenee de Bruxelles, ainsi quo des 
discussions de la eonférenee technique tenue quel-
ques fours aprés, dont.le sujet fut la fixation des prin-
cipes fondamentaux de la distribution nouveile des 
ondes longues et moyennes, ensuite la proposition 
du dálégué de I'URSS. On a discuté encore In tech-
nique de in diffusion locale, les problémes de la 
télévision, de la radiotéléphonie et du service de 
radiodiffusion. Ensuite i'auteur rend compte de ses 
visitor faites aux studios de Wien, Paris et 
Bruxelles. Encin, it expose ses informations 
rogues Bruxelles concernant lo développement 

du service de radio de I'aviation civile. 

november 1-ike előtt vi-
lágértekezletet fog össze-
hívni. A megalakulás után 
megválasztották a Tech-
nikai Bizottság elnökét a 
holland Van der Pol pro-
fesszor és a frekvencia el-
lenőrzést végző Központi 
Mérőállomás vezetőjét a 
belga Divoire igazgató 
személyében. 

A Technikai Bizottság 
ülése június 28-án dél-
után kezdődött és úgy-
szólván állandó délelőtti 
és délutáni összejövetele-
ken folytak a tárgyalások 
július 2-án estig. A tár-
gyalások fő témája az új 
közép- és hosszúhullám-
elosztás alapelveinek meg-
állapítása volt, melynek 

vezérfonalát a Szovjet által benyujtott alábbi 
nyolc pontból álló javaslat képezte: 

1. Lehetővé kell tenni minden országban két 
nemzeti műsor kisugárzásának megvalósítását. 

2. Minden ország minden egyes népcsoportjá-
nak (nemzetiségének) elsőrangú fontosságú állo-
másai részésre „kizárólagos hullámhosszakat" kell 
biztosítani. 

3. Az egyes országoknak rendelkezésére bocsá-
tandó frekvencia szám megállapításánál alapvető 
tényezőként figyelembe kell venni az illető or-
szágban élő népcsoportok (nemzetiségek, nyelvek) 
számát. Mint második tényezőt figyelembe kell 
venni a terület nagyságát és mint harmadik té-
nyezőt a népesség lélekszámát, 

4. A hullámok „hossza" és a teljesítmény hatá-
rok a számbavett ország területének nagysága 
szerint állapítandók meg. 

5. Megosztott hullámok esetében az interferen-
ciák kiküszöbölésére az állomásoknak bizonyos 
órarend szerint való üzemben tartását kell aján-
lani, valamint ezzel kapcsolatban a teljesítmény 
korlátozását.. 

6. A kisugárzás minőségének javítása céljából a 
sávszélességet 10 ke/s-ben kell megállapítani. 

7. Nagyon sűrű kábelhálózattal rendelkező or-
szágokban az azonos hullámhosszon működő állo-
mások részére a színkronizált üzemet kell aján-
lani. 

8. Nagy népsűrűségű és csekély területű or-
szágokban a másodrendű és helyi műsorok szá-
mára az ultrarövid hullámok alkalmazását kell 
ajánlani. 

A javaslatnak különösen első 5 pontja körül 
alakult ki hosszú vita; ezek a pontok a népcso-
portok és az ország területi nagysága szerinti el-
osztást javasolják. Mindent egybefoglalóan az a 
nézet alakult ki, hogy a szovjet javaslatról csak 
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akkor lehet majd tovább tárgyalni, ha az egyes 
országok ismertetik földrajzi és az ebből eredő 
terjedéstechnikai- valamint népi adottságaikból 
folyó kívánságaikat. E célból megvitattuk, hogy 
melyek azok a .kérdések, amelyekre befutó vála-
szok után látni lehet majd, mit is jelent a való-
ságban a szovjet javaslat szerinti hullámszét-
osztás. 

A szovjet terv második pontjával kapcsolatban 
módosító indítványt vetettünk fel. Ez a pont azt 
akarja biztosítani, hogy minden országban min-
den népcsoport lehetőleg kizárólagos hullámhosz-
szat kapjon. Ez azonban valószínűleg nem lesz ki-
elégíthető, ezért javasoltuk a szovjet bizottságnak, 
hogy azoknak a népcsoportoknak, melyek anya-
országuk szomszédságában élnek, ne adjunk külön 
hullámhosszat, hanem az anyaországnak adjanak 
olyan megfelelő hullámhosszat és engedélyt olyan 
energiájú adóállomás létesítésére, mely az összes 
ilyen népcsoportnak lehetővé teszi az anyanyelvü-
kön való rádióhallgatást. Ez a mi esetükben pél-
dául a cseh, román és jugoszláv népcsoportot fi-
gyelembevéve 3 hullámhossz megtakarítással 
járna. A szovjet bizottság jónak találta javasla-
tunkat és előadta a Technikai Bizottságban s így 
az belekerült a megvitatandó kérdések közé. 

Ezután sorra került a jelenlegi 9 ke/s-u állomás-
távolságnak 10 ke/s-ra (szovjet javaslat) ill. 11 
ke/s-ra (marokkói javaslat) való kiszélesítésének 
ügye. Az egybegyűltek megállapodtak abban, hogy 
kívánatos lenne a 10 kc/s-ra való sávszélesítés a 
zenei átvitel tökéletesebbé tétele miatt, azonban 
éppen a szovjet hullámszétosztási javaslat letár-
gyalatlansága miatt még nem lehet látni, hogy 
nem lesz-e túlsok kielégítendő kívánság, még a 
jelenlegi 9 ke/s-ú sávszélesség mellett is. Ezért a 
konferencia úgy döntött, hogy csak akkor határoz 
ebben a kérdésben, ha tisztázódott a szükséges 
adóállomáshelyek száma. Felvetődött egy olyan 
megoldás gondolata is, hogy a középhullámú mű-
sorszóró sáv lefelé való kibővítésével tegyék lehe-
tővé a 10 ke/s-u adóállomástávolság megvalósítá-
sát. is. 

Abban a kérdésben, hogy a helyi műsorok adá-
sánál középhullámok helyett az ultrarövíd hullá-
sokra térjünk át, még olyan döntés sem történt, 
mely ajánlaná az ulrarövíd hullámokra való át-
térést. Ennek legfőbb oka az, hogy a ma használt 
vevőkészülékek nem alkalmasak az ultrarövíd hul-
lámok vételére s ezért.a hallgatóknak súlyos gaz-
dasági megterhelést jelentene ez a változtatás. 
Egyébként műszaki téren sincsenek még olyan 
tapasztalatok, melyeknek alapján nyugodtan elin-
dulhatunk. Az elnöklő Van der Pol professzor né-
zete szerint meg kell várni az idevágó amerikai 
kutatások és tapasztalatok eredményét, amelyek 
ma még nem ismeretesek. 

A távolbalátás kérdésének tárgyalásánál azt le-
het mondani még tartózkodóbb hangulat alakult 
ki, amit talán nemcsak a távolbalátáshoz szüksé-
ges igen súlyos befektetések okoznak, hanem 
mintha úgy éreznők, hogy a ma használt rendsze-
rek még nem végleges megoldások és valami új-
nak kell jönnie. A konferencia résztvevői felszó-
lítást kaptak, hogy tapasztalataikról számoljanak 
be a legközelebbi ülésen. 

A svájci és svéd kiküldöttek nagy vonalakban 
beszámoltak a telefonrádió kiépítéséről. Mi még 
nem tartunk ott, hogy ezzel érdemes legyen fog-
lalkoznunk, egyelőre a kisemberek számára is 

hozzáférhető rádiókészüléket kellene megteremte-
nünk. Egyébként a Brüsszelben elhangzott igéret 
szerint meg fogjuk kapni a svájci és svéd rend-
szerek és tapasztalatok részletes leírását. 

Több kiküldött sürgette a kábelhálózatnak —
főleg a németországi mielőbbi helyreállítását 
a nemzetközi műsorcserék mielőbbi lehetővé tétele 
érdekében. Ezt a kérdést az fogja megoldani, 
hogy minden országnak fontos gazdasági érdeke 
fűződik a telefonösszeköttetések újrafelvételéhez 
s ez magával hozza a javulást a rádió részére is. 

Még egy lényeges kérdés vetődött fel éspedig 
a hangrögzítés egységesítésének gondolata, ami 
igen fontos a nemzetközi műsorcserék miatt is. 
Ebben az esetben is a várakozás álláspontja ala-
kult ki, aminek az a magyarázata, hogy az utóbbi 
években a németek által gyártott és igen bevált 
nagyfrekvenciás magnetofonnal jelenleg több or-
szágban foglalkoznak s az itt szerzendő gyakorlati 
tapasztalatoknak nem lenne célszerű elébevágni. 

M 

A bécsi, párizsi és brüsszeli studió 

Az osztrák rádiótársaság, a Ravag, bécsi studió-
jának építését 1937-1938-ban fejezték be és mind 
az épület, mind a berendezés igen nagyszabású 
és korszerű. A műszaki berendezés teljesen auto-
matikus, ami laikus nézőnek feltétlenül tetszetős, 
azonban az automatizálás ilyen mértékű alkalma-
zása nem kívánatos. Studióberendezés szempont-
jából, annak ellenére, hogy bombázás következ-
tében 4 studió megsemmisült, az osztrák rádió 10 
évvel előttünk jár. Adóállomás terén ma a Ravag 
mögöttünk áll. mivel 8 kW-os szükségadóállomá-
sának antennája bent a városban a studió tetején 
nyert elhelyezést, ami egyáltalán nem előnyös 
megoldás. A bisambergi 1.00 kW-os adóberendezés 
és a hozzátartozó két 120 méteres antennatorony, 
melyek irányított antennarendszert képeztek, 
Lakihegyhez hasonlóan elpusztult. Jelenleg építe-
nek egy 20 kW-os adóberendezést, de úgy látszik 
a bisainbergi adó még sokára lesz kész. 

A francia rádió Champs Elyseéi központi épü-
letét láttuk. Az épület nem studió célokra épült 
és ezért a mienkhez hasonlóan beosztása nem cél-
szeri. A berendezés valamivel korszerűbb, mint a 
mienk, de inkább csak nagyságban múlja felül a 
magyar rádió studióját. A műszaki berendezés is 
magán viseli a nem célszerű épülettel együttjáró 
rendszertelenség bélyegét. 

A brüsszeli rádió hatemeletes palotáját 1940-ben 
fejezték be. 19 studiója önműködő levegő kondi-
cionáló berendezéssel van ellátva, ami igen lénye-
ges mind a szereplő, mind a műszaki berendezés 
és személyzet szempontjából. A műszaki berende-
zés decentralizált, minden studió külön előerősí-
tőkkel rendelkezik és bizonyos kapcsolások auto-
matikusan végezhetők, (félautomata). 15.000 m3-es 
nagytermében 8 mikrofon van használatban és 
nagy zenekari műsorszámokon kivül teljes operák 
előadását is lehetővé teszi 500 főnyi hallgatóság 
jelenlétében. A brüsszeli rádiónál különösen meg-
lepő volt az a bőség, amely a hangrögzítési lehe-
tőségeket jellemzi. Lakklemezek felvételére öt 
helyhezkötött berendezést láttunk — nálunk ma 
egy ilyen sincs— melyek közül három a svájci 
Motosacoche-gyár kettő pedig az amerikai Presto-
gyár gyártmánya. Közvetítések céljaira a belga 
rádió két kisebb autóval és két nagy beépített 
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hangrögzítő berendezéssel ellátott autóval ren-
delkezik. 

A látottak alapján megállapítható, hogy a studió 
terén tízéves mulasztást kell pótolnunk, s ezt már 
a studió mai helyén kell megkezdeni. Feltétlenül 
szükségünk van fiatal mérnökökre ás műszeré-
szekre. A Ravag 100 főnyi műszaki személyzettel 
dolgozik és ezekből 15 a mérnökök száma, szem-
ben a magyar posta nyolc mérnökével, akik azon-
ban a műsorszóró rádión felül a nemzetközi, bel-
földi rádiótáviró és repülőrádió újjáépítését és 
üzemét is vezetik. 

.4 hangrögzítés 

Felhasználtuk az utat arra, hogy a számunkra 
égetően szükséges hangrögzítő anyagok beszer-
zési lehetőségeit és a fejlődés irányát is tanulmá-
nyozzuk. Antwerpenben meglátogattuk a Gavaert 
gyárat, mely teljes erővel dolgozik. A gyár ugyan 
1944-ben súlyosan megsérült, azonban már az ösz-
szeomlott részt is kijavították. A Gavaert gyár 
a lakklemezeket üvegalapra készíti. A lemezek 
igen jó minőségűek és sikerült kiküszöbölni az 
üveglemezeknek azt a felvételnél kellemetlen tu-
lajdonságát, hogy statikus feltöltődés következ-
tében a forgács összeragad. Erre a célra felvétel 
előtt egy Discolin nevű folyadékkal kenik be a 
lemezeket. A brüsszeli studióban meglepetéssel 
tapasztaltuk, hogy nem a. hazai gyártású Gavaert 
lemezeket használják, hanem a 40 cm átmérőjű 
Presto lemezéket. Ezek a lemezek belső haszná-
latra szintén üvegalapon készülnek, külső közve-
títésre pedig aluminium alapú lemezeket használ-
nak. A Presto lemezekre készült hangfelvételek 
elsőrangúak. 

A párizsi studióban meghallgattuk a francia 
Pyral lemezeket, amelyek nagyon jók, csak úgy 
látszik a gyár még nem heverte ki a háborút tel-
jesen, mivel ottlétünkkor szállítási kimaradások 
miatt a franciák is nagyrészt a svájci Thorens 
lemezekre vágtak. Ezek az aluminium alapra ké-
szült lemezek nem látszottak olyan jóknak, mint 
az előbb ismertettek. 

Hangrögzítés terén úgy látszik, hogy két fő el-
járás fog megmaradni, illetőleg továbbfejlődni: 
az egyik a nagyfrokvenciás magnetofon, a másik 
pedig a lakklemez. A viaszlemezt nyugaton már 
nem használják és ezért előreláthatólag a mi stu-
diónk is csak a meglévő viaszlemez készlet fel-
használásáig fog viaszfelvétellel dolgozni. 

A polgári légügyi rádiózás 

Brüsszeli tartózkodásunk alatt több ízben meg-
kísérelteik elérni, hogy kimehessünk a repülőtérre 
a repülőrádió berendezések tanulmányozására. Ez 
a látogatás két okból lett volna érdekes: egyik 
ok az volt, hogy a rádióirányításban, melyet az 
angolszászok hihetetlen mértékben és új irányok-
ban fejlesztettek tovább a háború alatt, hiányzó 
ismereteinket kiegészítsük, a másik pedig az volt, 
hogy láthassuk, hogy a sokkal nagyobb bizton-
sággal dolgozó polgári repülés mennyit vett már 
át az új vívmányokból s mit tartott meg a régi 
rendszerekből. Sajnos, azonban ez a látogatás nem 
jött létre s így meg kellett elégedni azzal, hogy 
a belga polgári légügyi rádió szakértőjével való 
beszélgetésünk folyamán az utóbbi kérdésre kap-
tunk választ. 

A brüsszeli repülőtér, mely igen nagy forgal-
mat bonyolít le, a fő leszállási irányban 2 km 
hosszú és 60 m széles betonpályával rendelkezik, 
ezenkívül még két más irányban is van beton fel, 
ill, leszálló pályája. Jellemző a polgári repülés 
hatalmas fejlődésére, hogy ezt a jelenleg is hatal-
mas betonpályát 3 km-re hosszabbítják meg és 90 
m-re kiszélesítik. A repülőtér a távoli irányítás 
céljára középhullámú (900 m) Adcock iránymérő-
vel van felszerelve, ez nem újdonság. Az első újí-
tást a repülőgépekkel való rádióösszeköttetések-
nél találjuk, ahol az általunk használt középhul-
lámú, ill. rövídhullámú összeköttetés helyett az 
1.5-2.5 m közötti hullámhosszat használják. A 
rádióirányítás legfontosabb ágánál a vakleszállí-
tásnál használjak még a 9, ill. 7.9 m hullámhosz-
szon dolgozó régi rendszerű isivert Baket, mely 
véleményünk szerint a gyakorlatban nem érte cl 
a „Z—Z" eljárás biztonságát. Újítás e téren egy 
új vakleszállító berendezés használata, mely 2.72, 
ill. 0.9 méter hullámhosszakon működik s lényegé-
ben a Bake továbbfejlesztése. További fejlesztés, 
hogy a vakleszállításra használnak egy automati-
kusan mérő ultrarövíd Adeoek iránymérőt. Mint 
várható volt a katonai repülésnél használt forra-
dalmi újítások, melyeket általában Radar gyűj-
tőnév alatt ismerünk, továbbá a G.E.E. néven is-
mert távirányításra szolgáló hyperbola navigáció, 
még nem szerepel a polgári repülőgépek irányí-
tásában. Kétségtelen, hogy az ultrarövíd, ill. de-
ciméteres hullámok egyre nagyobb szerephez jut-
nak. 

A M1;RNÖKI TOV4BBKÉPZÖ INTÉZET IIIRADAS'I'ECHNIKAI KIADVANYAI: 

Bay: Rádióhullámok terjedése. 

Istvánffy: Rádió üzenetátvitol; a rezgő kvarc; antennák. 

Záky: Katonai rádiótechnika. 

Koczka: Távbeszélő központok gépesítésének alapjai. 

Magyari: A híradástechnika közös alapelvei. 

Pöschl: A korszerű repülő-rádiókészülékek építése, vizsgálata. 

Tarnóczy: Fizikai hangtan. 
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Távbeszélő előfizetői vonalak 
többszörös kihasználása 

KOZMA LÁSZLÓ 

z előfizetői vonalak-
nak többszörös ki-
használására irányu-

ló törekvéseket két cso-
portba oszthajuk. Az 
egyik a telefónia területén 
marad és több előfizetőnek 
a forgalmát igyekszik 
ugyanazon a vonalon lebo-
nyolítani. A másik cso-
portba tartoznak azon tö-
rekvések, amelyek az elő-
fizetői vonalakat külön-
böző más célokra veszik 
igénybe, mint teleprogram, 
tűzjelzés, pontos időszolgálat, éjjeliőr ellenőrzés 
stb. Az alábbiakban e különböző szoglálatoktól 
eltekintünk és csupán a társasvonalak (party 
lines), vagy mint nálunk általában hívni szokás, 
az ikerállomások problémáival foglalkozunk. 

Hogy a társasberendezések jelentőségét kellően 
méltathassuk, előnyére és gazdaságosságára rávi-
lágíthassunk, az előfizetői vonalak értékével kell 
kezdenünk. Ennek a viszonya, egy telefóntársaság 
teljes berendezésének értékéhez, mutat rá, az elő-
fizetői vonalak költséges voltára. Az összehason-
lításhoz valamilyen értékmérő kell, s a legegysze-
rűbb, ha mindent pengőben fejezünk ki. Még pe-
dig a háború előtti értékű aranypengőben, noha 
ez a mai értékviszonyokat már, nem fejezi ki kielé-
gítően, mert egyes berendezések ára, mint pl, a 
kábeleké ma aránylag sokkal magasabb, mint pl. 
a központi kapcsoló berendezések ára. Ezen árak-
nak figyelembevételével vizsgáljuk meg az ismer-
tebb társastelefon megoldásokat, úgy műszaki, 
mint pénzügyi szempontokból. E soroknak célja 
az, hogy rámu'tason a különböző társasvonalak-
nak bizonyos feltételek melletti rendkívüli gazda-
ságosságára. 

Egy előfizetői vonal max. hosszát két tényező 
határozza meg: az ohmikus ellenállása és a csilla-
pítása. Az ellenállás felső határát az szabja meg, 
hogy a vonalon át működő egyenáramú jelfogók 
a vonal elkerülhetetlen levezetéseinek figyelembe-
vételével még biztonságosan dolgozzantik. A max. 
érték 1000 1400 ohm körül van, a valóságban 
azonban az előfizetői vonalak ellenállása ily nagy 
értéket nem ér el, mert hamarabb szab gátat a 
vonal növekedésének az átviteli veszteség emel= 
kelése. A CCIF különböző szempontok figyelembe-
vételével állapította meg, hogy az előfizetői vona-
lak max. csillapítása 0.45 neper lehet. 

Az előfizetői vonal megközelítő értékét az erek 
számára felhhsznált réznek a súlya állapítja meg. 
Légvezetéknél szilárdsági szempontból min. 2 mm 
átm. drótot kell használni. Ennek súlya km érpá-
ronkint közel 60 kg. Kábelekben háromféle ke-
resztmetszet használatos: a 0.8, 0.6 és 0.5 mm át-
mérőjűek. Ma a legelterjedtebb a 0.6 mm-es, de 

PARTY LINE SERVICES ON TELEPHONE 
SUBSCRIBER'S LINES 

The value of the telephone subscriber's external 
plant represents a substantial portion in the expend-
iture of a telephone administration and may 
sometimes amount to about 50% of the total invest-
ment. Hence the various attempts tending to in-
crease the efficiency of these lines by way of in-
troducing party-line services. The present article 
deals with the various aspects of the partyline ser-
vices and presents a detailed study concerning the 
operating features and costs of the two-, four- and 
ten party-lines schemes as well as of the apart-
ment-house satellites. Economic conditions to be 
satisfied are exposed and illustrated by graphics. 

régebben, főleg a manuá-
lis központok idejében 
sok 0.8 mm-es kábelt fek-
tettek le, amire akkor 
szükség is volt, mert 
aránylag kevésszámú köz-
pont mellett az előfizetői 
vonalak hosszúak voltak. 
0.5 mm-es erek csak az 
utolsó évtizedben kerültek 
alkalmazásra, de nálunk 
még nincsenek bevezetve. 
E kábeleknek a minket 
érdeklő adatai a követ-
kezők: 

Átmérő pro kilométer 
ellenállás csillapítás 

érpár 
súly 

Max.érpár 
pro kábel 

0.5 mm 180 ohm 0.17 neper 3.5 kg 2000 
0.8 mm 70 ohm 0.075 neper 9.0 kg 208 
0.6 mm 124 ohm 0.12 neper 5.0 kg 624 

Gyakorlatban természetesen a telefontársasá-
gok igyekeznek a lehetőséghez képest minél vé-
konyabb keresztmetszeteket felhasználni. Tehát 
kb. 2 km-es távolságig hásználhatnak 0.5 mm-t, 
ezenfelül 3—&5 km-ig 0.6 mm-est, majd még hosz-
szabb vonalaknál kerül sor a 0.8 mm-es használa-
tára. Nyilvánvaló, hogy merev szabályok nem lé-
teznek és sok mindenféle tényező dönti el, hogy 
melyik kábelből mennyit fektetnek le. Hogy egy 
hálózatban mennyi réz van, arra nehéz választ 
adni. Egy nagy város területén a telefontársaság 
a kapcsoló berendezéseknek minél nagyon decen-
tralizációját igyekszik elérni, mert ezáltal arány-
tag kisebb számú és így kisebb értéket képviselő 
átkérő kábelek mellett az előfizetői vonalak erő-
sen megrövidülnek. 

A nagy egységű törzskábelek folytatásaként ta-
lálunk különböző érpárral (20, 15, 10, 5 stb.) bíró 
gyűjtő- és elosztó kábeleket. A hálózat értékéhez 
adandók hozzá a különböző elosztó- és csatlakozó 
szerelvények, a kábelfektetéshez szükséges beton 
tömbcsatornák, az azbesztcement, vagy aszfaltból 
készült csövek és légvezetékek esetén a tartók, 
oszlopok és mindaz a sok minden, ami még kell. 
Figyelembe kell venni azt a körülményt is, hogy 
a kábel fektetés maga is nagyon költséges valami 
s ezért nagy mennyiségű tartalékeret szokás el-
helyezni. 

Ezekután természetesen nehéz lesz árakat meg-
adni. Ezek minden adott esetben változnak, vi-
szont egy szemléltető képet, árak nélkül nehéz 
nyujtani. A lényeg az, hogy az előforduló szerel-
vények árainak nagyságrendjéről tájékozódjunk. 
Ezért hogy mégis valamilyen összehasonlítás alap-
jául szolgáló számokat kaphassunk, a következő 
idealizált esetet vizsgálhatjuk meg. 

Ha feltételezzük, hogy egy központ által kiszol-
gált terület köralakú és rajta az előfizetői állo-
mások egyenletesen oszlanak el, akkor a külön-
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1. ábra. 

böző ér átmérőjű kábelek mennyisége az első áb-
rán mutatott területekkel arányos. 
A leggazdaságosabb központ nagyságát az elő-

fizetők sűrűsége határozza meg. Ezt a nagyságot 
azonban sokszor nem lehet megvalósítani, mert 
egyéb tényezők, mint az ideális elképzelések mér-
tékadók. A nagy városok belsejében az előfizetők 

sűrűsége sokkal nagyobb, mint külvárosokban, 
vagy kisebb helyeken. Belső területeken találunk 
20.000-es központokat, amelyek csak 4-5 km2-ny i 
területet látnak el. Egy ilyen területnek a sugara 
1.25 km és így akár az egész hálózat 0.5 mm-es ve-
zetékekből épülhet fel. Amennyiben egyenletes 
sűrűséget tételezünk fel az átlagos vezetékhossz 
„a" a következő lesz: 

r 2 n — a2 r = a2 r amiből 

a=r: y2 

Az említett esetben (= 1.25 km) az átlagos hossz 
900 m körül van és egy ilyen vonalnak a súlya 
3.2 kg. 

Leggyakoribb az olyan 10.000-es központ, amely-
nek területe 15-20 km2. Egy ilyen központnak a 
sugara 2.5 km s ily módon az előfizetői vonalak 

22 
2,52 

•100 = 64%-a 0.5 mm kábelből és 

36%-a 0.6 mm-es kábelből tevődik össze,. Az 
előbbiek súlya 5 kg körül van, az utóbbiaké 
11.5 kg s így egy ilyen hálózat vonalainak átla-
gos súlya 

(5x0.64+11.5x0.36)=7.5 kg. 

Kültelken az előfizetői vonalakban fekvő réz 
súlya gyorsan emelkedik. Egyrészt nagyobbak a 
távolságok, másrészt sokszor van szükség csatla-
kozó légvezetékékre, amelynek m-kéreti súlya mint 
már említettiik közel 60 kg. Nem túlzás tehát, ha 
előfizetőnként 20-25 kg-os átlag súllyal számo-
lunk. 

A 2-ik ábra azt mutatja, hogy különböző sugarú 
telefon körzetek számára a 3 féle keresztmetszetű 
kábelek százalékosan milyen arányban szerepel-
nek. Ugyanezen az ábrán látható egy 10.000-es köz-
pontnak idealizált hálózatát kitevő vezetékek réz-
súlya a központ körzetének nagysága függvényé-
ben. 

A 0.6 min-es kábelnek az értéke km érpáromként 
200 P körül van. A 0.5 mennek az ára valószínű-

leg a rézsúly arányában csökken, mert bár a ká-
belben aránylag több a szigetelési anyag, ezzel 
szemben 2000 érpárnak van egy olyan közös külső 
ólomburka, mint a 624 érpárral bíró 0.6 mm-es ká-
belnek. A 0.8 mm-es ára hasonló körülmények kö-
zött 240 Pengőre értékelhető. 

Kevesebb érpárt tartalmazó ólomkábeleknek az 
ára erősen növekszik; pl. egy 15 érpárt tartal-
mazó 0.6 mm-es kábelnek km érpáronkinti ára már 
400.— P-re emelkedik. 

A fent mondottak eredményeképpen megálla-
pítható, hogy egy előfizetői vonal értéke teljesen 
változó valami, 200.— P-től felfelé jóval 1500.— P 
fölfelé is emelkedhet. 

Egy nagyobb telefontársaság költségvetésében 
a következő főbb tételek szerepelnek: 

az előfizetői vonalak, 
az előfizetői készülékek, 
a kapcsoló központok, 
átkérő vonalak, 
az épületek, 
karbantartás (személyzet- és anyag) 
adminisztráció. 

y. 
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Ezek a tételek nagyon különböző értékűek; a 
két nagy tétel az előfizetői vonal és a kapcsoló 
központ. Ez utóbbinak értéke — nagyobb közpon-
tok esetében — épülettel együtt kb. 500.— P vo-
nalankint. Kisebb központoknál ez az ár 15--20%-
kal növekedhet. Az előfizetői készülékek értéke 
64.— P. az átkérő vonalaknak egy előfizetőre eső 
értéke legfeljebb 50. —P. Ezek a tételek a költség-
vetésben évi amortizációval szerepelnek; kapcsoló 
központok és készülékek általában 15 év alatt, ká-
belek és épületek valamivel hosszabb idő alatt 
amortizálódnak. Az összes többi kiadások arány-
lag kis értéket képviselnek, úgy hogy végered-
ménképpen látható, hogy az előfizetői hálózat 
amortizációja a költségvetésnek esetleg felét is 
elérheti. Kézenfekvő volt tehát, hogy törekedtek 
o tétel csökkentését valamilyen módon megvaló-
sítani. Igy keletkeztek a társas berendezések, ame-
lyeknek főbb változatait az alábbiakban ismertet-
jük. Lehetséges, hogy azok az árak, amelyeket a 
további ismertetés keretében megadunk, ma nem 
felelnek meg teljesen a valóságnak, de tiszta ké-
pet a társasberendezések értékéről csak úgy nyer-
hetünk, ha azoknak, valamint a központ többi ez-
zel összefüggő részeinek az árát megállapítjuk és 
összehasonlítjuk. 
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Ikresíteni egy vonalon csak olyan állomásokat 
lehet, amelyeknek összforgalma nem haladja, meg 
egy egyéni állomás forgalmát. Egy olyan iker-
megoldásnál, ahol minden állomás egy külön pon-
tot foglal le, szükség volna 200 pontos vonalválasz-
tók esetében 13 áramkörre (160 AFOH, 25 perces 
teljesítmény), míg oly megoldás esetében, ahol a 
két állomás csak egy pontot foglal le, a szükséges 
áramkörök száma 20 (320 AFOH 32 perces telje-
sít lény). 

Egy vonalválasztó ára kb. 460 P. Egy állomásra 
jut az előző esetben 

460 x 13 
E2 

200 
= 30 P. míg a második esetben 

(a vonalválasztó ára a szükséges áramköri változ-
tatás következtében egy jelfogó értékével meg-
drágul). 

A társasberendezéseket különbözőképpen osztá-
lyozhatjuk: az állomások száma szerint, a kapeso-
lás módja szerint, az előfizetők számozása szerint. 
Ismeretes: 

1, kétállomásos ikerberendezés 
2. négyállomásos ikerberendezés 
3. tízállomásos szelektoros berendezés. 

A kapcsolás módja szerint vannak olyan vona-
lak, amelyekről a társas állomások egy pontban 
ágaznak el, míg más berendezéseknél az egyes 
állomásokat a vonal földrajzilag sorban fűzi fel 
(lásd 3. ábrát), Számozás szempontjából ismerünk 
olyan társasberendezéseket, amelyeknél minden 
egyes előfizetőnek külön száma van és olyanokat, 
amelyeknél az egész berendezésnek egy közös hívó 
száma van. Lehetne természetesen még másféle 
osztályozást is felállítani. 

A társasállomások megítélésénél a következő 
szempontok a mérvadók. 

1. Szabványos készülékek alkalmazása. Ez ár- és 
karbantartás szempontjából ma már elengedhe-
tetlen feltétel. 

2. Titkosság. Ennek mindenkori teljesítése ná-
lunk elsőrendű fontosságú. Külföldön vaannak nem 
titkos szolgálatú berendezések is üzemben; így pl. 
Észak-Amerikában nagyon elterjedt egy négyes 
társasberendezés, amelyik megengedi, hogy akár-
melyik társ előfizető egy folyó beszélgetésbe be-
hallgathat. (Egy folyóirat szerint éppen ez tette 
ezt a berendezést ott nagyon népszerűvé!) 

3. Egyéni számlálás. Ez rendszerint szükséges. 
4. Egymás hívhatósága. Ez a követelmény csak 

olyan berendezéseknél, fontos, amelyeknél az 
egyes állomások egymástól távol esnek, mint pl. 
a 10-es szelektoros berendezésnél. Kettős és négyes 
ikreknól erre nem igen van szükség. 

5. Fontos körülmény az, hogy a társasvonal a 
központ kapcsológépeinek ívén egy pontot foglal-e 
le, vagy pedig annyit amennyi állomást szolgál 
ki. Az egy pontos megoldás megnöveli ugyanis a 
központ előfizetői kapacitását anélkül, hogy újabb 
kapesolási fokokat kellene bevezetni, azonkívül az 
ilyen egypontos megoldás csökkenti a központi 
kapcsoló berendezések egy részének árát is, neve-
zetesen a híváskeresőkét és a vonalválasztókét. 
Ismeretes, hogy a vonalválasztók teljesítménye 
nem éri el a központ többi választógépeinek telje-
sítményét. (1.6-os forgalmas órai hívással szá-
molva egy 200 előfizetőt kiszolgáló vonalválasztó 
teljesítménye csak 32 perc, a többi gépek 37 per-
cével szemben.) 

475 x 20 
  = 23.75 P, tehát nem lényeges, 

de mindenesetre előfizetőnként kb. 6.— P-s olcsób-
bodás. 

Négyes ikrek . esetén hasonló számításokat vé-
gezve ugyanilyen eredményre jutunk. Ha minden 
állomásnak külön pontja volna a vonalválasztón, 
akkor ezeknek száma 8 lenne (80 AFOH, 20 perces 
teljesítmény). Közös pontos megoldásnál szüksé-
ges 20 áramkör (320 AFOH, 32 perces teljesít-
mény). Az első esetben az ár 

460 x 8 
200 

(a vonalválasztó ára most 2 jelfogó árával emel-
kedik) 

490 x 20 

18.40 P, a második esetben 

800 
— 1225 P, a különbség tehát 

ismét 6 P körül van. 
A kettes és négyes társasberendezéseknek, ame-

lyeket a 3-ik ábra 1-es és 2-es vonalai ábrázolnak, 
ugyanazon alapvető tulajdonságai vannak. Szab-
ványos, készülékeket találunk mindkettőben, meg-

van a titkosság, egyéni számlálás, külön hívható-
ság, közöspont a vonalválasztó ívén. E berendezé-
sek árai az alant részletezett tételekből tevődnek 
össze. 

Egy egyéni előfizető esetében az állandó értékű 
tételek a következők: 

1 előfizetői készülék  
1 vonaláramkör a központban, rende-

zővel együtt 

64.— P 

54.— P 
összesen: 118.— P 

Egy kettős iker berendezés tartozékai: 
2 előfizetői készülék á 64 P  
1 elosztó doboz (két jelfogó + kon-
denzátor)  

2 egyéni vonal az elosztótál az elő-
fizetőkig á kb. 50 P.  

1 vonaláramkör a központban rende-
zővel együtt  

128.— P 

42.— P 

100.— P 

84.— P 
összesen: 354.— P 

amiből lemegy a vonalválasztók olcsóbbodása 
folytán 12.— P. Egy kettős ikerberendezésnek ára 
előfizetőnként ily módon 170 P. Ehhez jön azután 
a központtól az elosztó dobozig a terjedő vezeték 
árának fele. 
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Ha már most ez értékeket, valamint a vonal 
értékét a hosszúságnak függvényében felrajzol-
ink, úgy ahogy az a 4-ik ábrán látható, akkor 
megállapítható, hogy egy kettes társasberendezét 
egy előfizetőjének szerelvényei már 1 km-es vo-
nalhosszúságnál olcsóbbak a szóló vonal szerelvé-
nyeinél. 

A vonal árát szándékosan alacsonyra vettük, 
hogy li. társasherendezések olcsóságát ne hangsú-
lyozzuk ki túlságosan. A valóságban a vonal ára 
a her:i.irolt. értékek fölött lesz. 

Vizsgáljuk meg ugyanígy a négyes t.ársasvonal 
szerelvényeinek árát. Egy ilyen berendezés ál-
landó részének árai a 

A GYAKORLAT 

4 előfizetői készülék á 64 P  
1 elosztó doboz (12 jelfogó + 4 kon-

denzátor)  
4 egyéni vonal az elosztótól az elő-

fizetőkig á kb. 75. P  
1 központi vonal áramkör rendező-

vel együtt  

256.— 

220.-- P 

300.— P 

150.— P 
összesen: 926.— P 

auiihől ismét lemegy 24 P és így marad előfize-
tőnként 225.— P. Ehhez adandó hozzá a központ-
tól az elosztó dobozig terjedő mindenkori vezeték 
árának egy negyede. Ha ezeket az értékeket szin-
tén felvisszük a 4-ik ábrára, akkor rögtön lát-
hatjuk, hogy már 2 km felé a négyes-iker egy ál-
lomása olcsóbb a kettesiker egyik állomásánál. 

Ikresíteni kis árkülönbségért természetesen nem 
érdemes; az ikresítésnek az előfizetők szempontjá-
ból hátrányai is vannak. Azonban látható a 4-ik 
ábrából, hogy a 3 km-es vonal hosszúságtól kezdve 
az árak a kettes és főleg a négyes ikrek javára 
egyre csökkennek. 4 km-nél, pl. egy négyesiker 
egyik előfizetőjének szerelvényei az egyéni állo-
más szerelvényével szemben csak 40%-ot tesznek 
ki. Ez már számottevő különbség. 

A. négyes ikerberendezés elosztó dobozában 
azért van 12 jelfogóra szükség, mert ha az egyik 
állomás hív, a másik hármat azonnal ki kell kap-
csolni, hogy a hívást ne zavarhassák. Ugyancsak 
meg kell akadályozni azt, hogy ha az egyik állo-
mást csengetjük a többi három állomás valame-
lyike be tudjon lépni. A központban lévő vonal-
áramkör 4 hívójelfogót tartalmaz és ezért drá-
gább, mint a kettes iker hasonló áramköre. Ugyan-
csak mmgasabbra értékelteik a 4 egyéni vonalnak 
az árát is. 

(Folytatjuk.) 

A csillapítás tagok egyes 
ellenállásainak egyszerű kiszámítása 
Az alábbi táblázatok segítségével a különböző 

alakú esillapítástagok egyes ellenállásainak ér-
tékeit adott illesztésre (hullám ellenáll.) és a kí-
vánt csillapításra, egyszerű módon kiszámíthat-
juk. 

I. 

Az 1. ábra a különböző alakú esillapítástago-
kat tünteti fel. 

L TAG 

T TAG 
(CS/[LAC KAPCS.J 

IT TAG A: 
(u. poMSz06 ,YAPCS-J 

KERESZT TAC 

Ai 

nem rru,xlriAut 

Ar 

I. ú11a. 

.crim.rr,7rr 

Ai -Re 

Az 1. táblázat a kívánt esillapí'tást és azo-
kat az együtthatókat tünteti fel, melyekkel az 
adott Ro hullámellenállás értéke beszorzandó, hogy 
a esillapítástagok megfelelő R1, R2, R3, R4, ellen-
állás értékeit kapjuk, azaz R, = Ro . K1; R2 = Ro . KQ
S. 1. 't. 

1. TÁBLÁZAT. 

db K1 K 2 Ks K4

0,25 0,01470 68,03 0,02955 38,85 
0,50 0,02874 34,79 0,05761 17,361 
1,0 0,0575 17,39 0,1153 8,669 
2,0 0,1146 8,726 0,2323 4,305 
3,0 0,1710 5,848 0,3524 2,838 
4,0 0,2260 4,425 0,4776 2,094 
5,0 0,2802 3,569 0,6080 1,645 
6,0 0,3325 3,007 0,7469 1,339 
7,0 0,3824 2,614 0,8961 1,116 
8,0 0,4305 2,323 1,0575 0,9452 
9,0 0,4760 2,101 1,2316 0,8117 

10,0 0,5194 1,925 1,4229 0,7028 
15,0 0,6980 1,432 2,720 0,3675 
20,0 0,8183 1,222 4,95 0,202 
25,0 0,8940 1,119 8,876 0,1127 
30,0 0,9389 1,065 15,8 0,0633 
35,0 0,9651 1,036 28,131 0,0355 
40,0 0,9804 1,020 50,0 0,02 
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II. 

T csillapítástagok számítása (csillap. viszony 
db-ben). 

2. ábra. 

' RK 

R, _-_ (RB+ RK ) K1 + (RB -  RK) ohm 
2 

(Re-'- Rrc) K' -(R0-.-R-) 
R2 -  2 

ohm 

RB + RK
R3= -2__K_ ohm 

Rl = Rz =- Ro Klha RB -= RK= Ro úgy 

2. TÁBLÁZAT. 

db K, K 2 db Kl K=
1 0,057 0,115 26 0,904 9,977 
2 0,114 0,232 27 0,914 11,118 
3 0,171 0,352 28 0,923 12,484 
4 0,226 0,477 29 0,931 14,091 
5 0,280 0,609 30 0,938 15,734 
6 0,331' 0,747 31 0,945 17,744 
7 0,382 0,897 32 0,950 19,810 
8 0,430 1,051 33 0,956 22,339 
9 0,467 1,233 34 0,960 24,939 

10 0,519 1,422 35 0,965 27,121 
11 0,560 1,634 36 0,968 31,393 
12 0,598 1,863 37 0,972 35,397 
13 0,634 2,122 38 0,975 39,515 
14 0,667 2,404 39 0,978 44,555 
15 0,697 2,720 40 0,980 50,237 
16 0,726 3,075 41 0,982 56,079 
17 0,752 3,468 42 0,984 63,230 
18 0,776 3,907 43 0,985 70,583 
19 0,798 4,398 44 0,987 78,792 
20 0,818 4,952 45 0,988 88,836 
21 0,835 5,555 46 0,990 100,165 
22 0,852 6,262 47 0,991 111,813 
23 0,867 7,013 48 0,992 126,070 
24 0,880 7,868 49 0,993 140,729 
25 0,893 8,870 50 0,994 158,672 

III. 

T-csillapítástagok számítása (csillap: viszony 
neperben). 

R3 -R.Ki Rx=R.K3

R',=R.K 2 RY=R.K' 

3. ábra 

K együtthatók értékeit a 3. táblázat adja meg, 
A számításhoz a következő képletek szolgálnak; 

R=Y R. 
eb

+i 

eb 
Ry = 2 . R . (e b +. 1) (eb _ 1) 

3. TÁBLÁZAT. 

neper K1 K2 K 1 K4

0,1 0,157 6,7 0,049 9,9 
0,2 0,218 4,2 0,995 4,97 
0,4 0,333 2,0 0,2 2,4 
0,5 0,246 1,93 
0,6 0,449 1,2 0,293 1,5 
0,8 0,550 0,79 0,384 1,1 
0,9 0,422 0,98 
1,0 0,635 0,572 0,465 0,85 
1,2 0,685 0,425 0,532 0,66 
1,4 0,750 0,334 0,6 0,53 
1,6 0,800 0,265 0,667 0,442 
1,8 0 ,834 0,200 Q715 0,34 
2,0 0,857 0,162 0,756 0,278 
2,2 0,890 0,126 0,8 0,225 
2,4 0,909 0,10 0,829 0,185 
2,6 0,925 0,079 0,853 0,152 
2,8 0,938 0,064 0,876 0,124 
3,0 0,950 0,052 0,903 0,1 
3,2 0,959 0,042 0,924 0,082 
3,4 0,9666 0,035 0,935 0,067 
3,6 0,972 0,0265 0,947 0,055 
3,8 0,977 0,020 0,956 0,045 
4,0 0,981 0,0182 0,964 0,037 
4,2 0,984 0,0146 0,97 0,03 
4,4 0,987 0,0125 0,975 0,026 
4,6 0,990 0,0100 0,98 0,02 
4,8 0,9915 0,0082 0,983 0,016 
5,0 0,993 0,0067 0,986 0,013 
5,2 0,994 0,0055 0,989 0,011 
5,4 0,995 0,0045 0,991 0,0089 
5,6 0,996 0,0037 0,993 0,0074 
5,8 0,997 0,003 0,994 0,006 
6,0 0,9975 0,0025 0,995 0,0049 

TV. 

Példaképpen közöljük a 600 ohm hullámellen-
állású szimmetrikus T esillapítástag ellenállásai-
nak értékeit. 

AI R' 

4. ábra. 

600 1' 

4. TÁBLÁZAT. 

neper Rl R2 seper R, Rl
0 0 nyitva 1,0 138,6 510,5 

0,1 14,7 5940 1,2 161,1 397,5 
0,2 29,9 2980 1,4 181,3 315,7 
0,3 44,7 1975,8 1,6 199,2 252,5 
0,4 59,2 1460 1,8 214,9 203,9 
0,5 73,8 1158 2,0 228,5 165,4 
0,6 87,4 942,6 2,5 254,5 99,2 
0,7 99,9 799,8 3,0 271,5 60,0 
0,8 114,0 675,5 3,5 282,4 36.2 
0,9 126,6 587,5 4,0 289,2 22,0 

Gerő István 
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DALLOS GYÖRGY 
1910-1945. 

Amikor -új folyóiratunkat útjára bo-
csátjuk, első kötelességünk, hogy ke-
gyelettel idézzük hasábjain azoknak 
a kiváló szaktársaknak az emlékét, 
akiket az utolsó évek fergetegében a 
magyar híradás-technika elvesztett. 
Fájdalom, veszteségeink olytus súlyo-
sak, olyan számosak, hogy szinte le-
hetetlen méltó formában megemlé-
keznünk róluk. Az első hely, úgy 
érezzük, annak a férfinek emlékét il-
leti meg, aki nemcsak egész életmű-

vével szolgálta nemzete ügyét, hanem 
szabadságáért vértanúhalált is halt. 

Dallos György a szímnagyar Al-
földről indult el. Tanulmányait Char-
lottenburgban, majd magyar állami 
ösztöndíjjal Londonban végezte. Utána 
az Egyesült Izzólámpa és Villamos-
sági RI. kutatólaboratóriumába lépett 
be, ahol hamarosan nagyfontosságú 
munkakiírt kapott. Első feladata a 
ráttiózavarok szűrésének problemati-
kája volt. Rövid idő alatt a kérdés 
legnagyobb szakértője lelt. Cikkei, tu-
dományos előadásai mellett a gyakor-
lati megoldással sem maradt adós. 
Ragyogó képességei már ekkor nyil-
vánvalóvá váltak, de tehetsége igazi 
erőpróbájút akkor adta, amikor a 
háború kitöréso után áttért a mikro-
hullámok kutatására. A hazai rádió-
lokátor-rendszer kifejlesztésében fon-
tra; szerepet 'kapott; ő alakította ki a. 
vétel technikáját. Egyre súlyosbodtak 
a nehézségek, amelyekkel meg kellett 
küzdenie. A nyugati fejlődéstől el-
zárva, a nagy hadviselő államok 
eredményeit nem ismerve, kellett min-
den egyes részletkérdést önállóan ki-
dolgoznia, ráadásul a tehetségtelenek 
irígy:ége és gyiiliillsége szentélyét is 
kikezdte, do kitűzött céljait mégis 
elérte. 

Szakmai sikerei, ragyogó erechné-
nyei nem olégítették ki. Engosztelhe-
tellen gyülölet ízzott benne a hitle-
rizmussal szemben és olyan feladatra 
vágyakozott, amellyel közvetlenül elő-
segítheti hazája felszabadulását. So-
kan voltak, akik így gondolkoztak, 
ő azonban cselekedett is. Belépett a 
földalatti ellenállási mozgalomnak a 
Szovjetúnió Barátainak Magyaror-
szági Egyesülete név alatt müködő 

csoportjába. Tudományos munkájá-
ban jól ismert agilitásának itt is tág 
tere rtyilt. Szervezett, agitált, pénzt 
szerzett, végül is létfontosságú meg-
bízást kapott: titkos rádióadó-állo-
más építését, amelynek segítségével 
Szcntgyörgyi Albert és Bay Zoltán 
fel akarták venni a kapcsolatot a 
Budapest előtt álló Vörös Hadsereg-
gel. 

1944. decemberében a nyilasok lelep-
lezték a mozgalmat. Dallos György a 
Margit-körútra került, majd az ellen-
állás vezéralakjaival együtt a sop-
ron költ idai fegyházba hurcolták. Az 
ott működő katonai „bíróság" szerint 
halált érdemelt volna, do tekintettel 
tudományos érdemeire, csupán 15 évi 
fegyliázzal Bujtották. Ez az ítélet az 

életet jelenthette volna, tin lelki el- Iása előtt cethíjúbnn 
Jenállását a kiállott megpróbáltatások A baráti szeretet 
fel nem morzsolják. Alig néhány hét- emlékét. 
tel Magyarország teljes felszabadu-

öngyilkos tett. 
ápolja. nemes 

VIP 

K Ö N Y V S Z E iVI L E 
Elektronics 

HILLMAN and SEELY 
McGraw-I-fill Book Company. 

A legnagyobb amerikai tudomá-
nyos kiadónál a háborús években szá-
mos hasonló tárgyú szakkönyv jelent 
meg. A mű, amelyet szemlénk tár-
gyává választottunk, ezek közül nem 
a legfrisobb, de nagy figyelmet érde-
mel. Helyes arányérzékkel juttat ele-
gendő teret az elektron minden 
ágának. Ugyanez a helyes érzék je-
lentkezik a tárgyalás módjában is, 
amely egyenletes, nem túlságosan se-
kély, nem is túlságosan nehéz. A 
sziikséges matematikai levezetéseket 
külön függelék tartalmazza. A könyv 
végig könnyen ólvasható, anélkül, 
hogy a tárgy nehézségeit bárhol el-
leplezné. A szerzők a Pauli-elvet a 
Fermi-Dinre statisztikát és a modern 
elmélet más fontos elemeit a klasszi-
kus fogalmaktól teljesen függetlenül 
vezetik be. Ez a módszer egysze-
rűbbé és világosabbá teszi a tárgya-
lást. 

A mü először a szabad elektron 
mozgását és ezzel kapcsolatban a ka-
tóclsugáresövet tárgyalja. Igen bősé-
gesen foglalkozik a fémek s a gázok 
fizikájával, az olektronemisszió jelen-
ségével és a gázkisülésekkel; részle-
tesen ismerteti a különböző egyen-
irányítókat és a fotocellákat, végül 
pedig tárgyalja az elektroncsöveket 
is. Bár a kapcsolástechnika a könyv 
keretein kívül esik, két fejezetben rö-
vid áttekintést nyerünk az erősítő-
kapesolásokról is. 

Nagy érléke a könyvnek, az egyes 
fejezetekhez csatlakozó bőséges fel-
adatgyiijtemény. Csupán az a sajná-
latos, hogy a feladatok megoldása 
nincs megadva és így hiányzik an-
nak a lehetősége, hogy az olvasó ön-
magát ellenőrizze. 

VIP 

Electron optics and the 
electron microscope 

LWORYKIN, MORTON .F c. 
John ll'iley, New York, 766. oldal 

Kevesen lehetnek hivatottabbak 
arra, hogy megírják az elektronop-
tika tankönyvét, mint Zworykin és 
munkatársai. Az olvasót, aki ennek 
megfelelő várakozással veszi kezébe 
a könyvet, nem is éri csalódás. A 
mű egyezerre két célt tölt be, egy-
részt az elektronoptikai készülékek 
torvezéséhez sziikséges elméleti és 
gyakorlati tudást nyujtja, másrészt 
segédkiinyviil szolgál azoknak a ter-
mészettudósoknak, akik kutatásaik-
ban felhasználják az elektron nti:kro-
szkópot. Ez a kettősség már eleve ki-
zárja, hogy a mű tárgyalási módja 
végig egységes legyen, ezért a szer-
zők a könyvet két független részre 
osztották. 

Az első rész a nem ternú:szettadósok-
hoz szól. Nagyobb matematikai felke-
szültség nélkül is könnyen olvasható 
formában tárgyalja az elektronoptika 
alapelveit, gyakorlati alkalmazását az 
elterjedtebb készülékek részletes le-
írását, felhasználási módját és a fel-
használás korlátait. A második rész 
már komoly előtanulmányokat igé-
nyel. Szigorú matematikai alapon fog-
lalkozik a pontenciáleloszlás törvé-
nyeivel, az elektronpályák meghatá-
rozásával, az elektronoptikai és mág-
neses lencsékkel, a lencsehibákkal, a 
korrektúra lehetőségeivel és a feloldó 
képesség határaival. Külön függelék 
ismerteti az alapzajjal kapcsolatos 
kérdéseket. 

A könyv külső kiállítása hamisí-
tatlanul békebeli, méltó a jelentűs tar-
talomhoz. Még amerikai viszonylat-
ban is feltűnő a kitünő papír és nyo-
más, valamint az ábrák nagy száma 
(576!) és tökélete. tisztasága. 

I' II' 

FOLYÓIRATSZEMLE 
A Thévenin-elv alkalma-

zásának kiterjesztése 
A. LEE and D.K.C. HACDONALD 

The Extended Employment of 
THE:VININ'S THEOREM 

JVireless Engineer, Vol. MAII. No 
266. November, 1945. 

A Tliévenin-elv szerint bármely 
alakzat .két kapcsára kötött impedan-
ciában az áram nem változik, ha az 
alakzatot lielyetlesítjük egy elektro-
motoros erővel, mely az illető kap-
csokon ínért iireejúrási feszültséggel 
egyenlő és egy ezzel sorbakötött im-

pedanciával, mely viszont az alakzat 
impedanciájával egyenlő a két ka-
pocs felől nézve. 

Rokon ezzel a Norton-elv. Eszerint 
a helyettesítő áramkör egy állandó 
áramerősséget szolgáltató generátor-
ból és a vele párhuzamosan kapcsolt 
impedanciából áll. Az állandó áram-
erősség egyenlő azzal az áramerős-
séggel, melyet a kapcsokon át rövid-
zárban mérhetiink, az impedancia Pe-
dig ugyanaz, mint a Thévenin-elv al-
kalmazásúnál. 

Rendkívül tanulságos értekezésük-
ben a szerzők arra mulatnak be n& 
hány példát, hogyan lehet a Tliéve-
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nin és Norton-elvet nem stacioner, 
hanem transiens feladatok megoldá-
sára alkalmazni. 
A tárgyalt példák kondenzátorokból 

és ellenállásokból álló áramköriek, me-
lyekre bizonyos pillanatban rákap-
csoljuk a telepet és a feladat az 
áramerősségek és a feszültségek idő-
függvényeinek a meghatározást[. Az 
áramköröket az egyik vagy a másik 
elv alkalmazásával a legegyszerűbb 
ilyen áramkörre, az egyetlen konden-
zátorból és ollenállásból álló soros, 
illetve parallel körre vezetik vissza, 
melyeknek időfüggvény-képleteit is-

1. , 

Az egyik példát, amit a Thévenin-
elv alkalmazására közölnek, az 1, áb-
rán mutatjuk be. Az 1. a. ábrán lát-
ható áramki rbert legyen a C, kon-
donzátor V, fesziillségre feltötltve. A 
Thévenin-elv alkalmazásához az R 
ellenállást külső impedanciaként fog-
juk fel. Ilymódon az áramkör az 1.b 
alatti áramkörrel helyettesíthető, 
amely viszont a Thévenin-olv alkal-
mazásával az 1. c áramkörre vezet-
hető viasza. X és Y felel meg ars 
áramkör két kapcsának. Az 1. c áb-
rában tehát az Et feszültség egyenlő 
AZ X-Y kapcsokon mérhető üresjúrúsi 
feszültséggel, C pedig az X és Y kap-
csokon mért kapacitással, azaz 

C. E V, 
El=(E—V1) C +V,=C C, ± -  C1) 

és 

Azonnal látható, hogy az áramkör 
időállaudója: 

T= RC -= R (Ct + C.,) (nytól 

Ha a kapcsolót a t = időpillanat-
ban zárjuk, akkor az X és Y kapcx~o-
kort fellépő feszültség az ismert kép-
let szerint: 

t 

T 
at --Et .a 

Behelyettesítve Et értékét: 
— r 

E V1 ?' 
r t — (C..,+ C,) e 

a Cz kondenzátor kapoesfesziiitsége 
pedig az 1. b ábra alapján: 

t 
Ef V, - 7.

A szerzők megjegyzik, hogy a Thé-
venin és Norton-elv olyan transiens 
állapotú áramkörök elemzésénél is 
használható, melyekben induktivitá-
sok is vannak. Ebben az esetben a 
kezdeti értékek olymódon vehetők 

mortnek tételezik fel. Ilymódon a he-
lyettesítő áramforrások nem állandók, 
hanem a terheléstől ugyan független, 
de az időben változó elektromotoros 
erőt, ill. áramot szolgálnak. 

Előnye az ismertetett módszernek 
áttekinthetősége és egyszerűsége mel-
lett az is, hogy a vizsgált áramkör 
időállandója azonnal meghatározható. 
Levezetéseikben tekintetbe veszik a 

szerzők a kezdeti állapotokat is. Esze-
rint egy V feszültségre feltöltött kon-
denzátor helyettesíthető egy V elek-
tromotoros erővel és a vele sorbakö-
tiitt feltöltetlen kondenzátorral. 

1. C 

számításba, hogy ` az indukciós lc-
keresekben kezdeti állandó áramerős-
séget tételezünk fel. Mászóval a ger-
jesztett indukciós tekercset egy a ger-
jesztésnek megfelelő állandó áram-
erősséget szolgáltató generátorral és 
a gerjesztetlen indukeiós tekerccsel 
helyettesíthetjük. 

Izsá1; Miklós 

Proceedings of the IRE 
1946 nájus, júniusi szám 

LORAN 
I. A. Pierce. (1946 május 1. 

Áttekintóst nynit a Loran fcjleszlé= 
lének történetéről. Loran rövidítés: 
long range aid of navigation = hosz-
szúlávú hajózási segítség. Kél álmo-
sás rövíd impulzusjeleket sugároz, 
ágvltogy a két állomás jelei között 
egy egy meghatározott időbeli eltoló-
dás van. A hajó vagy repülőgép ve-
vője az iránytól é távolságtól fiiggően 
általában wits időközt észlel a két jel 
között és a mért időkülönbségből 
meghatározza egy megfelelő térképen 
azt a hiperbolát, mely helyzetének 
megfelel. 3 vagy 4 adóállomás esetén 
két ilyen görbe adódik, melyek a 
vevő helyének megfelelően metszik 
egymást a térképen. Mivel nagy tá-
volságú adásra van szükség, az al-
kalmazott frekvenciák alacsonyak. A 
hiba kb 3—I1 km, 500 és 2500 km tá-
volság között. 

FOLYÉKONY SZTLIKONVEGYÜLE-
TEK ALKALMAZÁSA t1VEGFELO-
f.ETE.K NEDVESITÉSÉNEK MEG-

GATLASA CÉLJÁBÓL 
O. K. Johansson és Jrílius M. Torok.. 

(1946 rnájus). 

'l`ELEVI7IOS h"ÉSZtrLÉK IR.ÁNYI-
TOTT LOVEDÉKEK SZÁMARA 

Charles J. Marshall és Leonhard Katz. 
(1946 július). 

Az irányított lövedék magával visz 
egy televíziós adót, mely a képet le-
adja az irányító repülőgépben lévő 

vevőkészüléknek. Igy az irányító sze-
mély a lövedéket a látott kép szerint 
irányíthatja a cél felé. A cikk több 
fényképet közöl ily módon falvett 
televíziós képekről. 

EGY ÚJ SZÖGSEBESSÉG-MODULA-
C16S-RENDSZER A7 IMPULZUS 

TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL 
James F. Gordon. (1946 június). 

Kristályvezérlésíi oszcillátor stabili-
zál egy multivibrátort, melynek fázi-
sát változtatja a modulációs rezgés. 
A multivibrátor vezérel egy nagy-
frekvenciás oszcillátort, mely így 
fázismodulált lesz. Nagy szögmodulá-
ció érhető el kis torzítással. 

IONIZÁCIÓS VAKUUMMÉRÖ 
Charles M. Fogd. (1946 május). 

A vátkuummérő használható 04--
0,8 higganynyomás mérésére. Egy 
direktfűtésű fonalboz szinunetriku-
san két lemez van egy burában, me-
lyek közül az egyik mint elektron-, 
a másik mint ion-anód működik. 

ÚREGREZONATOROK MÉRÉSEI 
1;. L. Si~roull és E. C. Linder. (1946 

május). 
A cikk leírja, hogyan lehet rezo-

nancia-frekvenciát, Q-t és paralell 
csillapítást mérni és adatokat közöl a 
mérőberendezésekről. 

ARNYÉKOLAS ÉS HATÁSÁNAK. 
MÉRÉSE. 

Altorr. R. Andersen. (1946 május). 
Tárgyalja az árnyékolást és a mé-

rési módszereket különös tekintettel 
alacsony impedanciája mezőkre. 

A COLUMBIA BROADCAST STA-
TION STUDIO ELLENŐRZŐ ALLO-

MÁSANAK LEIRASA 
Howard A. Chinn. (1946 május). 

KATÓDBAN CSATOLT ERÖSITÖ 
Keals A. Pullen. (1946 június). 

A cikk bun till alja a dupla triodát 
mint katódban esalolt erősítőt, mint 
multivibrátort, ellenálláscsatolt osz-
cillátort és mint keverőfokozatot. 

NAGY IMPENDANCIÁJÚ KÁBEL 
Heinz E. Kallman (1946 jánias). 

Televíziós erősítő kimmel céljaira 
szükség van kb. 1000 Ohm impedan-
ciájú koncentrikus kábelre. A külső 
vezeték a szokásos ónozott rézháló, 
míg a. belső vezeték egy hajlékony 
szigetelőmagra tekercselt drót. 

RúZAS.IELENSÉG 
OSZCILLÁTOROKBAN 

Róbert Adler. (1946 jtirni+rs). 

A ]zúzási jelenségnek matematikai 
levezetését közli a szerző. 

Ssilasi András 

M AGYA R 
HIRADÁSTECHNIKA 
a Magyar Technika állandó melléklete 

Szerkesztők: 

Cerő litván, Salló Ferenc, Vdkó Iván Péter 
Szerkesztőség: Budapest V, Szalay utca 4 

Felelős szerkesztő: ZENTAi BÉLA 
Szerkesztőségi óra : szombaton IY--'?•ig 
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M_ AGYAR L E V FOLYA M 2-3. SZÁM 

HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnökük rs 
Technikusok Szabad Szak-
ezervezete Iliradótechnikai 
Szakosztályának lapja 

TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 

SZERKESZTŐK: GERO ISTVÁN, SALLÓ FERENC., VALKÖ IVÁN PETER 

Rádióadóberendezések végfokozatánál alkalmazott fontosabb 
elemek méretezése 

KOSA FEREN(: 

1. BEVEZETÉS. 
Egy rádiófrekvenciás fo-

kozat legfontosabb eleme 
általában annak a rezgő-
köre. Elsősorban tehát a 
rezgőkör méretezését kell' 
szem előtt tartanunk. 

A rezgőkör általában re-
aktanciákbói és ohmikus 
ellenállásból áll, mely 
utóbbiba bele értjük a 
hasznos terhelésnek meg-
felelő ohmi'kus ellenállást. 
Egy rezgőkör jellemzésére 
a legmegfelelőbb adatok a 
reaktanciák értéke a rezo-
náns frekvencián, amit ál-
talában xo-nak nevezünk és a rezgőkör ú, n, jósági 
száma, amit Q-val szoktunk jelölni és amely a re-
aktancia és esz ohniikus komponens; viszonyszá-
tná.val egyenlő, tehát általában 

xo
Q— R 

Na tehát a rezgőkört a célnak legmegfelelőbb 
módon óhajtjuk méretezni, úgy elsősorban e két 
jellemző adat helyes megválasztására kell töre-
kedni. Látni fogjuk a következő megfontolások-
ból, hogy adott esetekben a Q helyes megválasz-
tása a legfontosabb feladat és adott Q mellett az 
xo reaktancia ínár a számításból kiadódik. 

A Q megválasztásával kapcsolatban a szokásos 
mérnöki feladattal találjuk magunkat szemben, 
amennyiben egymással ellentmondó tényezők ha-
tása alatt kell az optimumot kikeresni. A rezgő-
kör ugyanis egy rádiófrekvenciás berenclezésben 
a lendítőkerék szerepét játssza. A rádiófrekven-
eiás fokozatok, különösen a végfokozatok általá-
ban nem ú, n. A-típusú erősítők, hanem I?, vagy 
ínég inkább C típusú erősítők, amelyeknél tehát 
az anódárain a nagyfrekvenciás periódusnak csak 
egy bizonyos része alatt folyik. Vagyis, ha az 
egész nagyfrekvenciás periódus idejét 2 ot-vel jel-
lemezzük, úgy az anódárait csak 2 O szög alatt 
folyik. A fokozat csövei tehát a rezgőkört minden 
egyes periódusban egy aránylag rövid idő alatt 

CALCULATION OF THE MOST IMPORTANT 
ELEMENTS IN RADIO FREQUENCY POWER 

AMPLIFIERS 

Description is given of a relatively simple melhoal 
to predetermine the most important elements of a 
high frequency amplifier circuit. It is shown that 
llrst the magnilication, Q, of the tank circuit should 
to determined from different requirements being 
moro or less in contradiction to cacti other. It is 
shown with practical examples that Q value's as 
high as 9-12 are practical in high quality broad-
casters and slightly higher values in commercial 
and telegraph transmitters. Once the Q of the tank 
circuit is determined it is fairly easy to calculate 
the individual values of the component parts of 
tho lank crcuit as well as of other shaping and 

harmonic suppressing netwonks. 

meglökik és az ezután a 
periodus további részében 
szabadon rezeg tovább és-
pedig a bennelévő ohmi-
kus összetevők hatása alatt 
ú. n, csillapított rezgést 
véget.. A rezgőkörben fel-
halmozott VA-energiának 
a feladata most már a 
rezgést a meglökés idején 
t ú 1 lehetőleg pontosan 
fenntartani. 

A csillapított rezgéseket 
régebben az i. n, log. 
dekrementummal jellemez-
ték, amely megadja, hogy 
egy magára hagyott esil 

lapított rezgés mennyire csillapítódik I periódus 
nyi idő alatt. A log. dekreme,ntum definíció sze-
rint 

J ]nq.. _  !t 

I(t+T) 
E képletben q az ú, n, csillapítási viszony, I t

nagyfrekvenciás áram valamelyik idő alatt, I t+T 
pedig az árain 1 periódus mulya. 

Ha a csillapítási viszony helyeit az újabban 
használatos jósági számot akarjuk bevezetni, úgy 
egyszerű meggondolással a fenti képlet a követ-
kezőképpcn alakítható át: 

Tehát a kör jósági száma a rezgés csillapodását 
teljes mértékben jellemzi. E meggondolásból már 
látható. hogy minél kisebb t] kör jósági száma, 
annál nagyobb esillapodássat kell számolnunk a 
periöclus azon része alatt, amely alatt a kör az őt 
meghajtó csövektől nem kap táplálást. 

Minél nagyobb tehát valamely körnek a jósági 
száma, annál nagyobb lendkeréknek fogható fel, 
amely tehát annál jobban fogja xt meghajtás 
okozta egyenlőtlenségeket csökkenteni. Ez a szem-
pont tehát amellett szólna, hogy minél nagyobb 
jósági számot válasszunk. 

Ugyanilyen értelemben befolyásolja a jósági: 
szám megválasztását az a tény, hogy az említett 
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I3 és C típusú erősítők a rezgőkört teriuészetesen 
nem szinusz alakú árammal gerjesztik, hanem 
olyannal, amely az alapfrekvencián kiviil tekin-
télyes mennyiségű magasabb harmonikusokat is 
tartalmaz. Ezeket nem szabad kisugározni, mert 
különben a rövídebb hullámhosszon működő adó-
berendezés üzemét zavarnák, Minél nagyobb a 
rezgőkör jósági száma, annál inkább fogja el-
nyelni a magasabb harmonikusokat is. 

Összefoglalólag tehát nem szinusza lakú gerjesz-
tés és a rezgésnek a csillapodása harmonikusok 
előállására vezet, amelyeket annál inkább kell ki-
küszöbölni, minél nagyobb jósági számot válasz-
tunk meg a rezgőkörnek. 

Ezzel szemben a rezgőkörnél más kötöttségeink 
is vannak, nevezetesen 

a) a rezgőkörnek jó hatásfokúnak kell lenni, 
vagyis a csövek által leadott energia csak igen 
kis mértékben veszhetik el a rezgőkörben és java-
részét tovább kell táplálnunk az antenna felé. 

b) A rádióberendezésnél, különösen a hírszóró 
adóknál, szél os frekveneiasá.vot kell átvinnünk, 
ami annyit jelent, hogy nemcsak a hordozó hul-
lám frekvenciáit, hanem az oldalsávot is át kell 
vinniink. 

Minél nagyobb .a rezgőkör jósági száma, annál 
inkább fogja az oldalsávokat csillapítani, tehát 
annál rosszabb frekvencia karakterisztikát ad. Ez 
t1. két szempont tehát a Q csökkentése mellett szól. 
A következőkben tehát meg fogjuk vizsgálni, hogy 
milyen min. Q-t kell alkalmaznunk rádiófrekven-
ciás harmonikusok csökkentése céljából, milyen 
maximumot tudunk alkalmazni a rezgőkör vesz-
teségeinek és a frekvencia karakterisztika szem-
pontjából és az így kiszámított optimális Q-ból 
fogjuk a rezgőkört méretezni. 

2. A MIN. JÓSÁGI SZÁM MEGHATÁROZÁSA 

2. 1.) Egyszerű rezgőkörök. 
Mint niár említettük, a nagyfrekvenciás erősítő-

csövekben az anódáram nem a teljes periódus 2 r 
ideje alatt, hanem annál kisebb 2E) ideig folyik, 
éspedig —O -tól±U -ig. Az irodalomban ismeretes, 
hogy ilyen esetekben az anódáram a következő 
egyenlettel fejezhető ki; 

i — cos t--cos O (1) 

Ezen egyenletből megállapítható az alap és a 
piásodik harmonikus nagysága a különböző ese-
tekre. A gyakorlatban alkalmazott csövek karak-
terisztikája a lineáris és quadratikus karakterisz-
tika között van, tehát az anódáram ilyen értelem-
ben változik a vezérlő feszültséggel, a folyási szög 
pedig a gyakorlatban 90° és 60° között szokott 
lenni. A függelékben megtaláljuk a kiszámí-
tását az első és második harmonikus áram érté-
kének lineáris és quadratikus karakterisztikára, 
valamint E =900 és © 60°-ra. Itt csak az eredmé-
nyeket foglaljuk össze. 

Az alapfrekvencián az áram amplitudóját Irel, 
a második harmonikusén 12-vel jelöljük. 

Ezek alapján az nini) és a második harmonikus-
áralnamplitudóját a különböző folyási szögekre és 
a kétféle csőkarakterisztikára a következő táblá-
zat tünteti fel: 

A kérdés a fentiek alapján: mi lesz a második 
harmonikus teljesítménye az alapteljesítményéhez 
képesti Megjegyezzük itt, hogy a magasabb liar-
monikusokat általában nem érdemes vizsgálat 
tárgyává tenni, mert azok értéke kisebb és azon-

1. TBI3LAZAT. 

Alap és rynásodik harmonikus relcrtir' rrté/,'r..i. 

(N1 
Csőkarakterisztika 

lineáris quadratikus 

~ I1
.__ — 90°

0,5 
2 

4 
3x 

T

3~ 0,25 

rc 11 0,195 0,081 

3 —--=.60 
I2 0,137 0,0605 

kívül a körök osUlapító hatása a harmonikus-
számmal fokozódik, tehát a magasabb harmoniku-
sok a másodikhoz képest általában elhanyagolha-
tók. 

i. ábra 

Az .i, ábrán feltüntettük egy rádiófrekvenciás-
erősítő egyszerűsített elvi kapcsolását. Az ábrában 
a feszültségforrást E elektromotoros erővel és R6 
belső ellenállással jellemeztük. A rezgőkör veszte-
ségeit, valamint a hasznos terhelést a beredukált 
R ellenállás képviseli. Ismert összefüggésekből 
megállapítható, hogy a rezgőkörön lévő feszültség 
az alapfrekvencián 

E 1=11 Q XC 

ahol 11 a körhöz folyó alapfrekvenciájú áram. A 
körben folyó úgynevezett köráram ebből 

Ik=1tQ 
és a leadott teljesítmény az •alapfreveneián 

Wlki=I R=I 12 Q2 R (2) 
A leadott teljesítményt a második harmonikus 

frekvenciáján a következőkép határozhatjuk meg. 
Ha a rezgőkör egyik reaktans elemének a reak-
tanciáját az alapra x0-al jelöljik, úgy az alap-
frekvenciára az egyenlet 

x C =x L =x0. 

A második harmonikusra a rezgőkör impedan-
ciája 

Z, =_ 

X0
— 2 -2x0

x~ — „ 

— 
2  

±2x h5 xy 

2

I,5 
—  
3 x°

Tehát a rezgőkörön létrejövő második harmoni-
kus feszültség abszolútértéke 

E2=3 12x0, 

és a rezgőkör induktív ágában, amelyben a terhe-
lést beredukálva képzeljük, folyó második har-
monikus köráram 

I _ 
E2 

— 2 12x, = 122r 2xo 
_ 

3 2x, 3 
Ezzel a második harmonikus teljesítménye 

s 

" l? 
R4_419 

2 ki— L 
 

R 

Ezzel a második harmonikus teljesítményviszonya 
az alap teljesítményéhez 

(S) 
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W25
~, 

'ki 

4PN 4 I12 l 1 
(c (4) 

Az Í 2 viszony ismeretében tehát ezen egyenletből 

bármely adott Q-ra meghatározható a továbbveze-
tett második harmonikus teljesítménye, ill. a meg-
kívánt második harmonikus teljesítményéhez meg-
állapítható az •a min. Q, amelynél több második 
har►nonikust nem vezet tovább. 

Az Í- viszony az előző táblázatból már ismere-

tes, úgyhogy a számítás nem okoz semmiféle ne-
hézséget. 

Könnyebb áttekinthetőség kedvéért összefoglal-
juk, hogy a legfontosabb esetekre, tehát a lineá-
ris és quadratikus csőkarakterisztikára, valamint 
8= 908 ése= 60°-ra mi az egyszerű rezgőkör csil-
lapítási hatása a második harmonikusra. 

II. TÁBLÁZAT. 
1 

értékei, n 

A leadott alapteljesítmény viszonya a második 
harmonikushoz. 

Csőkarakterisztika 
~ lineáris quadratikus 

Ha a végerősítő esövektől az autettnáig több 
rezgőkör van, (pl. a végerősítő fokozat rezgőköre, 
tápvonal csatoló rezgőkör, antennacsatolú egység-
rezgőköre. stb) akkor természetesen ezek htatásni 
összeadódnak, mindegyiket külön- külön kell ki-
számítani és az így kapott értékeket egymással 
összeszorozni. Ha pl. egy adónál .a végerősítő 
rezgőkörében leadott alapteljesítmény 30-szorosa 
a második harmonikusnak és az antennacsatoló 
egység rezgőkörében 20-szorosa, úgy összesen 
600-szor kisebb harmonikus teljesítményt fog ki-
sugározni, mint alapot. Az antenna maga is rezgő-
körnek számít, ennek a Q-ja azonban gyakran 
olyan kicsi, hogy harmonikus szűrőhatás nem jön 
számításba. 

Nagyobb teljesítményű adóberendezésnél az 
ilyen módon elért harmonikus sugárzás sok eset-
ben még túllépi a megengedett határt. A rádió-
összeköttetések működésével foglalkozó nemzet-
közi bizottság a C. C. I. B. ugyanis pl. hírszóró 
adókra azt írja elő, hogy a kisugárzott harmoni-
kusok közül egyiknek a térerőssége sem lehet 
nagyobb, az antennától 5 km-re mérve, mint 300 
‚' V/m, ami az antenááál megfelel 0,025 W teljesít-
ménynek. Ebből tehát következik, hogy pl. egy 
120 kW-os adóberendezésnél 1/a= 4,8.108 értéket kell 
hogy képviseljen, amit még némi biztonsággal 
kell a tervezésnél figyelembe vennünk. Ezen szi-
gorú követelményekre való tekintettel az egyszerű 
rezgőkörökön kivül még különböző műfogásokat 
szoktak figyelembe venni, amelyeket a követke-

908 12,5 QY 6.25 Q- zőkben röviden ismertetünk. 
608 4,65 Q- 4 Q! Folytatjuk. 

Távbeszélő előfizetői vonalak többszörös kihasználása 
(Befejező közlemény) 

KOZMA LÁSZLÓ 

Tekintettel a lársasvonalak gazdaságos voltára, 
felmerül a kérdés, hogy mi a kifogás ellenük. 
A fő kifogás, hogy a hívások ütköznek. Az 
előfizető hajlandó a központnak megbocsátani, ha 
nem kap tárcsázási hangot, vagy ha a hívása nem 
megy át, ellenben rendkívül ideges lesz, ha a má-
sik állomás éppen beszél, amikor ő hívni akar. 
A táraasvonalak bevezetésének sikere éppen 

abban rejlik, hogy csak kisforgalmú állomásokat 
szabad ikresíteni. Egy egyéni előfizető a forgal-
mas órában átlagosan 1.5-2 -szer hív. Nagyobb 
forgalmi hívás számokat csak nagyon ritkán ta-
lálunk, mert már 2 ÁFOH mellett is 13% a való-
színűsége annak, hogy egy hívás egy előfizetőt 
foglaltnak talál. Miután ilyenkor az előfizetők 
rendszerint folytonosan hívnak mindaddig, míg 
sikeriil nekik a kívánt állomást felhívni, ezért 
magának a telefontársaságnak is érdeke egy na-
gyobb forgalmú állomásra egy második vonalat 
rákényszeríteni. 2 ÁFOH jelent napi 16 beszélge-
tést s ez egyéni vonalaknál már elég tekintélyes 
szám. Nagyon sok olyan állomás van, amelynek 
a forgalma a napi 3-4 beszélgetést nem haladja 
meg. A budapesti központokat átlagosan 1.6 
ÁFOH-al méretezzük és ha meggondoljuk, hogy 
gyárak, bankok, kereskedők, akik a nap 24 
tárájából csak 8 órán keresztül hívnak és mégis 
havonta vonalanként 400-500 beszélgetést kezde-
ményeznek, akkor láthatjuk, hogy nagyszámú 
olyan egyéni vonalnak kell lennie, amelyek vi-

swat az átlagnál kevesebbszer hívnak és ezt is 
16-18 órára elosztva. Az 1.6 AFOH mellett ma-
radva, kettős ikervonalra azt az állomást lehet 
kapcsolni, amelynek forgalma 0.8 ÁFOH alatt van. 
Ez jelent napi 6-7 beszélgettet, de a valóságban 
többet is, akár dupláját, mert mint fentebb em-
lítettük a hívások eloszlanak az egész nap és este 
tartamára. De még 0.8 ÁFOH is csak 3,2 percnyi 
foglaltságot jelent a forgalmas órában, tehát hogy 
az egyiket a másik iker állomás foglaltnak ta-
lálja, annak a valószínűsége ilyen alapon is csak 
kb. 5%. Átlagban így minden `l0-ik hívásnál kény-
szerül várakozásra. 

Négyes iker berendezésnél hasonlóképpen szá-
míthatunk. Ilyen vonalra csak olyan előfizetőt le-
het kapcsolni, amelyik havonta 90-100 beszélge-
tésnél többet nem kezdeményez. Ez napi 12 órára 
elosztott 3 hívást jelent; a valószínűsége annak, 
hogy egy hívás a vonalat a többi 3 előfizető által 
foglaltnak találja, szintén 5% tehát hasonlókép-
pen, mint a kettes ikernél, egy előfizető minden 
20-ik hívásnál lesz kénytelen várakozni. 

Az ikerállomások a központ forgalmára kiegyen-
lítőleg hatnak és a forgalom bizonyos mérvű nö-
vekedést engedik meg, anélkül, hogy a kapcsoló-
gépek számát emelni kellene. A telefontársaság-
nak érdeke, hogy minél több olyan előfizetője le-
gyen, akik nem a forgalmas órákat terhelik még 
jobban, hanem sokszor hívnak olyankor is, amikor 
a nagyforgalmú állomások forgalma csökken, ille-
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tőleg szünetel. Nálunk a telefon jelenleg drága 
szükségesség, amit magánosok csak kevesen tud-
nak megfizetni. Pedig külföldi példák is mutatják, 
hogy a telefon olcsó, népszerű kényelmi eszközzé 
is válhat. Egy nagy városban, mint Budapesten 
minden nehézség nélkül az előfizetők számát 
200.000-250.000-re lehetne megnövelni. Miután vál-
lalatoknak, hivataloknak s általában nagy for-
galmú állomásoknak a telefonjuk már megvan, 
a fenti számra való növeléshez az ikresítés olcsó 
módszer; nagy különbség az, ha meglévő kábele-
ket lehet új előfizetők számára többszörösen ki-
használni, vagy, ha új kábeleket kell fektetni. De 
nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, sőt talán 
még fokozottabb mértékben lesz nagy jelentősége 
a társasvonalaknak. Vidéki városokban alacsony 
a hívásszám, hosszabbak és drágábbak a vezeté-
kek (sok •a légvezeték) és jobbak az előfizetők 
idegei. Vidéken a kettes, mint a négyes ikerbc-
rendezéseknek nagy jövőjük van. 

A társasberendezéseknek a gyakorlatban való 
beválását nagyban elősegítené egy olyan időkor-
látozó áramkörnek hozzáadása, amely a beszélge-
tésnek tartamát egy bizonyos időre pl. 5 percre 
korlátozná. 

Hogy az ikervonalak előfizetői mennyivel elő-
nyösebben találják meg számításukat arra még 
lehetne egy-két jellemző költségmegállapítast vé-
gezni. 

Feltételezve pl. egy olyan díjazási rendszert, 
amelynek alapja az, hogy az előfizetők az egyéni 
berendezésüket bérletdíjjal törlesztik és a közös 
központi berendezések árát a beszélgetésekkel 
amortizálják, a következő számokat kapjuk. 

Legyen az átlagos szóló állomásvonalnak az ér-
téke a vonal vécénél lévő esetleges légvezetékkel 
együtt 800 P. Ehhez jön a készülék és egyéni vo-
naláramkör, ami kitesz 118 P-t. Ha ezt 15 év alatt 
kell pl. 5%-kal amortizálni, akkor az évi díj 

A 918 
10515 x 0.05 _ — P.

1,0515-1 

Ha karbantartásra és hálózat fejlesztésre hozzá-
adunk 100%-ot, még akkor is a havidíj csak 15 P. 

Ha egy ilyen vonalhoz egy négyes ikerberende-
zést kapcsolunk, akkor egy állomásnak 200 + 225 
= 425.— P-t kell amortizálnia. Ez kitesz kb. 40 P-t 
és így a fenti feltételek mellett a havídíj csak 
6.60 P. tehát csak 43%-a az egyéni állomásénak. 

Ami már most a beszélgetések árát illeti, arra 
vonatkozólag a következő számítást végezhetjük: 

Egy 10.000-es központ ára az előfizetők egyéni 
szerelvényei nélkül, de épülettel, az átkérő vona-
lakkal együtt kb. 4,500.000.— P. Ennek évi amorti-
zációja kb. 450.000.— P. Karbantartásra, anyagra, 
áramfogyasztásra, fűtésre és egyéb kiadásokra 
szükséges 200.000.— P. Ha a regie fedezésére ezt 
az értéket 100%-kal növeljük, akkor következik, 
hogy egy ilyen központ bevételének évi 1,300.000 
P-t kell kitennie. Egy ilyen központban az átlagos 
forgalmas örai hívások száma 1.6 Napi 8 forgal-
mas órában és évente 300 nappal számolva az egy 
évben kezdeményezett beszélgetések száma 10.000 x 
8 x 300 x 1.6 = 38.400.000 hívás. Egy beszélgetés ára 
tehát 

1,300.000 _ 0034 P (3.4 béke fillér). 
38,400.000. 

Az előfizetőnek tehát, aki havonta csak 100 hí-
vást kezdeményez nem mindegy, hogy 6.60 ± 3.40 
= 10.— P-t, vagy 15 ± 3.40 = 18.40 ,P-t, azaz majd-

nem a dupláját kell fizetnie ugyanannyi beszél-
getésért, ha a fele árnak a hátránya csupán az, 
hogy minden 20-ik hívásnál várakozásra kény-
szerül. 

Lehetséges, hogy a fenti számítások nem felel-
nek meg egészen a valóságnak, azonban azt min-
denesetre megmutatják, hogy az előfizetőkhöz tar-
tozó vonalak és szerelvények értéke a közös kap-
csoló berendezések értékének jóval felette van és 
az ikresítés hosszabb vonalakon mindenképpen, 
de főleg a mai anyagszegény világban nagyon is 
jogosult. 

Rátérve a többi társas berendezésekre, elsősorr 
ban megemlíthetjük a 4-ik ábrán mutatott 3-as 
számmal jelzett vonalra kapcsolt 10-es szelektoros 
berendezést. Ezt nem egy város belterületére ter-
vezték hanem hosszú, rendszerint légvezetékből 
épült városon kívüli vonalak számára: A vonal 
központi végéhez csatlakozó áramkör elég tekin- 
télyes (3 kisméretű lépésenként működő kapcsoló-
gép és többek közt még vagy 30 jelfogó), az értéke 
1.350.— P körül van és így 10 állomás esetében vo-
nalanként 135.—P jut. Minden állomásnak van egy 
szabványos telefonkészüléke és egy egyéni szerel-
vény doboza, amely kb. 150 P értéket képvisel. 
Előfizetőnként, tehát az az állandó érték, amelyet 
neki bérletdíjával törlesztenie kell. 

135 + 65 + 150 = 350.— P, ami jóval nagyobb 
mint a négyes iker számára fentebb megállapított 
hasonló érték. Nyilván tehát ez a berendezés csak 
egész hosszá vonalaknál fizetődik ki. 

A központban lévő áramkör a vonalválasztók 
ívén annyi pontot foglal Ie, amennyi az állomá-
sok száma. A beszélgetések titkosak, minden elő-
fizetőnek külön hívószáma van és az egyes állo-
mások egymást is Hívhatják. Ez itt fontos, mert 
az állomások elég távol eshetnek egymástól. A be-
rendezés gazdaságosságát a vonal hossza állapítja 
meg. Miután ez a vonal leggyakrabban légveze-
ték és ennek átmérője legalább 2 mm, az ellen-
állása csak 11 ohm km érpáronként. Kifogástalan 
működést el tudunk érni akár 20-30 km hosszú 
vonalon is, amikor is a vonal ára mellett az egyes 
előfizetőkre eső fent kiszámított 350.— P-s összeg 
eltörpül. 

Ilyen berendezés cl készült nemcsak automata. 
hanem főképpen manuális központhoz való kap-
csolás számára (CB és LB kivitelben). Ez a rend-
szer kiválóan alkalmas szétszórtan .fekvő tanyák, 
kis helyiségek szóló állomásainak felfűzésére. 

A társasberendezések soronkövetkező vállfaja a 
bérháztelefon. Az utóbbi 20 év alatt ennek leg-
alább egy tucatnyi változatát dolgozták ki. A bér-
házberendezés már átmenetet képvisel az alköz-
pontok felé. A legegyszerűbb formája az, hogy 
egy bérházban, ahol sok keveset hívó személy 
lakik, a házmesternél elhelyezett kis központnak 
egyetlen kapcsolódugaszával közvetítjük a hívá-
sokat bejövő és kimenő irányokban az alállomá-
sok készülékeihez. Ehhez telep kell, egyrészt jel-
fogó műkötetéséhez, másrészt lámpák kigyullasz-
tásához és ezért az ilyen berendezésnek első elfo-
gadható változatát az jellemezte, hogy a központ-
tal 4 érrel volt összekapcsolva és a második érpá-
ron át kapta a központból a működéshez szüksé-
ges elektromos energiát. A bérháznak egy hívó 
száma volt. A beszélgetések a kapcsolás módjából 
kifolyólag annyiban voltak titkosak, hogy a vo-
nalra egyszerre csak egy előfizetőt lehetett kap-
csolni, de a kezelő személynek magának módja 
volt behallgatni. Egyszerre csak egy beszélgetés 
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folyhatott; isiár csak a tápvezeték ellenállása 
miatt .sem lehetett volna több beszélgetést egy-
szerre megengedni. 

Az évek folyamán sokféle megoldás alakalt ki. 
Vannak félautomata és teljesen önműködő beren-
dezések. Ismeretesek olyan megoldások, amelyek 
számára a bérházban semmiféle telepre sincs szük-
ség, más megoldásnál viszont valamilyen formá-
ban áramforrásról kell gondoskodni. Az alábbiak-
ban ismertetünk egy félautomata megoldást, 
amely a modern követelményeket talán a legna-
gyobb mértékben elégíti ki. 

A berendezés áll egy kis kapcsolószekrényből, 
amelyet a házmesternél, vagy a kezeléssel meg-
bízott más szeuélynél kell elhelyezni és amelynek 
tartozékai 10 alállomás esetében: 

10 nyomóbillentyű, 
10 foglaltsági lámpa, 
1 csengetőlámpa, 

10 számláló ]elfogó, 

továbbá 11 szabványos telefonkészülék, amiből egy 
a házmesternél van, 1 kapcsoló szerelvény, ami 
tartalmaz kb. 20 jelfogót, egy kis lépésként mű-
ködő gépet, néhány transzformátort és egyenirá-
nyítót. . 

A kapcsoló szemelvény áramszükségletét a háló-
zatból látjuk el, az áram kizárólag a jelfogók és 
a kisgép működtetésére, valamint a lámpák ki-
gyullasztására szolgál, a beszédáramkörnek erre 
az áramra nincs szüksége és így az egyenirányí-
tott áram zörejeinek megszüntetésére szükséges 
fojtótekercsektől és kondenzátoroktól eltekinthe-
tünk. A hálózati egyenirányító csak hívás esetén 
kapcsolódik be és így nincs Üres fogyasztása. A 
bekapcsolást egy jelfogó végzi, •amelyik a vonalon 
keresztül a központ telepétől húz meg. A hálózat-
ból való táplálásnak az a következménye, hogy 
ha a hálózati áram kimarad, akkor az egyes alál-
lomások nem tudnak működni. A házmester tele-
fonja azonban továbbra is üzemképes állapot-
ban marad, úgy kimenő, mint bejövő hívások szá-
mára. 

A kimenő hívások automatikusak. A hívó alál-
lomás leakasztja a hallgatóját és megvárja a köz-
pont tárcsázási hangját; a beszélgetés titkos. Az 
alállornás foglaltsági lámpája kigyullad és a ház-
mester láthatja, hogy melyik alállomás tartja a 
vonalat foglaltnak, de behallgatni nincs mód-
jában. 

Egy bejövő hívás esengeti a házmester készü-
lékét. A házmester a hívást a hívott alállomás 
gombjának pillanatnyi lenyomásával továbbítja. 
Amikor a hívott alállomás válaszol, a házmester 
készüléke kikapcsolódik s a beszélgetés ismét tit-
kos. A foglaltsági lámpa ezuttal is ég és a beszél-
getés végéri a bontás automatikus. Amennyiben a 
hívott alállomás nem válaszol (a csengetési lámpa 
nem alszik ki) a házmester ismét érintkezésbe 
léphet a hívó féllel és azután a hívást esetleg 
másnak továbbítja, vagy üzenetet vesz át. 

A központban a berendezésnek egy egyéni állo-
más rendes vonaláramköre felel meg. Többletsze-
relvény csupán egy jelfogó és transzformátor, 
amelynek segítségével a bérház felé a vonalon át 
jelezhetjük a számlálás megtörténését. A bérház-
nak egy hívószáma és ennek megfelelően a köz-
pontban csak egy számláló jelfogója van. Ezzel 
szemben a bérházban minden alállomásnak van 
egy számláló jelfogója, amely az illető alállomás 
kimenő hívásait regisztrálja. A telefontársaság-

tól kapott számlával egyes alállomásokat a 
számlálókon leolvasott értékeknek megfelelő 
arányban terhelik meg. 

Ami egy ilyen berendezés gazdaságosságát illeti 
elsősorban megemlítjük, hogy a központi vonal 
áramkör kiegészítésének ára kb. 50.— P, tehát bér-
letdíjként a bérház a telefontársaságnak valami 
csekéllyel többet fizet, mint egy egyéni állomás. 
A bérházi szerelvényt a háztulajdonos megveheti. 
vagy bérelheti. A bérházban lévő szerelvények 
értéke: 

10 készülék (1 készüléket a telefon-
társaság ad)  

a kapcsoló szerelvény  
a bérházban lévő hálózat 

640.— P 
860.— P 
500.— P 

összesen: 2.000.— P 

amit a 10 alállomásnak együtt kell törlesztenie. 
Az így kapott havi törlesztési díj előfizetőnként: 
nem több 4 P-nél, amiben már benne van az 
egyéni állomás bérletdíja is, ami most valamivel 
több lesz 15 P-nél. Ehhez jön azután a beszélgeté-
sek díja — a beszélgetések számától függően —. 
valamint a házmesternek, illetőleg a kezelő sze-
mélynek a munkájáért való díjazása. Az áram-
fogyasztás elhanyagolható tétel. 

A fentiekből ]átható, hogy a berendezés olcsó 
áron kifogástalan szolgálatot nyujt. Természete-
sen csak egész kisforgalmú állomásokat lehet 
ilyen berendezéshez kapcsolni, de még így is a hí-
vások ütközése elég gyakori lesz. A félautomata 
tulajdonság, valamint a foglaltsági lámpák jel-
zése ily esetben nagy előny, mert reklamációk 
alkalmával megállapítható, hogy melyik állomár, 
a. hosszanbeszélő. Ugyancsak előnyt jelent az, hogy 
zárlatos vonal esetén a házmester azonnal tud-
hatja, hogy melyik a hibás vonal és módjában áll 
azt kiiktatni. 

A bérházban lakókat a hivatásuk, vagy egyéb 
okok sokszor és hosszabb időkre elszólítják hazul-
ról és ilyen esetekben úgy az alállomás, mint a 
telefontársaság szempontjából előnyös az üzenet-
átvétel, mert sok felesleges hívást megtakarítunk 
ezáltal. 

Hasonló megoldású a bérházi telefonberendezé-
sek egy másik változata, amely a fentivel minden-
ben azonos szolgálatot biztosít, de a hálózati áram 
igénybevétele nélkül. A szerelvények mennyisége 
itt is kb. ugyanannyi, mint az előző megoldásnál, 
de a jelfogóknak egy nagy része a központban 
nyer elhelyezést. Ez a megoldás, bármennyire is 
rokonszenvesnek tűnik fel a hálózati áram szük-
ségtelensége következtében, elég kellemetlen, mert 
egy kettéválasztott áramkör karbantartása, főleg 
ha a két rész egymástól néhány km-re esik, meg-
lehetősorr nehézkes. Azonkívül ily esetben a tele-
fontársaságnak nem lenne módjában ezt a beren-
dezést koncesszió formájában kiadni, hanem kény 
tetemi lenne azzal saját maga foglalkozni. 

Lehetne beszélni egyéb társasberendezésearől 
is, mint pl arról, a 2 vagy 3 állomásos megoldás-
ról, amelyik valamennyi állomás számára titkos 
kimenő és bejövő beszélgetéseket biztosít, de amel-
lett módot ad arra is, hogy az állomások egymást 
gombnyomással hívhatják. Azonban e berendezé-
seknek csak egy közös számlálója van s azért azt 
már inkább az alközpontok közé sorolhatjuk s ily 
módon e cikk tárgykörén kiviil esik. Ugyancsak 
nem tartoznak a társasberendezésekhez a külön-
böző soros- és párhuzamos készülékek és így azok-
nak ismertetésétől is eltekintünk. 
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Végezetül még egy pontra kell kitérnünk. Az 
összes eddig ismertetett társasberendezéseket az 
jellemzi, hogy a beszéd átvitele az eredeti beszéd 
frekvenciákkal történik. Elvileg vivőfrekvenciák 
alkalmazásával több beszélgetést lehetne egyidő-
ben folytatni ugyanazon a vonalon és így a hívá-
sok ütközésére vonatkozó kifogások megszünné-
nek. Azonban a beszélgetésen kívül jelzéseket is 
át kell vinnünk (tárcsázás, csengetés, bontás), ami 
gyakorlatilag felszínre hozza mindazokat, a táv-
választásból már jól ismert jelzési problémákat, 
az összes korlátozásaival és nehézségeivel. Tehát 

az előfizetői vonalaknak ily módon való többszöri 
kihasználása nemesltk olcsó szűrők kérdése, hanem 
ennél sokkal bonyolultabb probléma. Egyenlőre 
tehát nagyon valószínűtlennek látszik, hogy az 
előfizetői vonalak árához képest aránytalanul költ-
séges vivőfrekvenciájú berendezéseket társasállo-
mások forgalmának egyidejű lebonyolítására fel 
tudjuk használni. Vivőfrekvenciás berendezések 
csak városközi távvonalakon fizetődnek ki és elő-
fizetői vonalon való felhasználásukra legfeljebb 
csak teleprogram átvitelével kapcsolatban fog egy-
szer sor kerülni. 

A rádióadástechnika újabb fejlődése 

1. Hírszóróadás. 

A háború előtt a hírszó-
róállotnások tervezésénél 
főleg az alábbi szempon-
tok foglalkoztatták a szak-
embereket: 

a) Az adó össahatásfoká-
nak javítása. 

b) Az átvitel minőségi jellemzőinek javítása. 
c) Az adóállomás elsődleges műsorbeszórási te= 

rületének növelése a középhullámú sávban. 
d) Kedvezőbb sugárzási viszonyok létrehozása 

és gyors hullámváltás a rövidhullámú sávban. 
a) Az adó összhatásának /avatása. 

Ez a törekvés már a 30-as évek eleje óta meg-
nyilvánult és a háború előtt igen sokféle megol-
dása ismeretes volt. Ezek közül a legfontosabb az 
ú. n. „B"-osztályú végfok-moduláció, amely ínár 

a háború előtt több adóállomáson alkalmazásra 
került. Ennek lényege a következő: 

Ellentétben a régi rendszerrel, ennél két egy-
más mellett elrendezett, növekvő teljesítményű 
fokozatokból álló lánc van kiképezve, amelyek 
egyike a nagyfrekvenciás vivőhullámot, másik a 
műsort képező hangfrekvenciás rezgéseket erő-
síti fel a kisugárzásnak megfelelő legnagyobb ér-
tékre. A hangfrekvenciás végfokozat modulálja 
ki a nagyfrekvenciás végfokozatot és a létrejövő 
modulált nagyfrekvenciás energia a tápvezeték 
útján az antennába jutva kisugárzódik. 

Fenti rendszeren kívül számos más jóhatásfokú 
rendszer ötlete merült fel, amelyek közül megem-
lítem a francia Chireix-modulációt és az amerikai 
Doherty-modulációt, mint jellemző példákat. Eze-
ket és más hasonló rendszereket több-kevesebb 
sikerrel adóállomásokon is alkalmaztak. Az üzemi 
tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy az egyes 
áramkörök beállítása sokszor rendkívül kényes és 
gyakori utánállítást tesz szükségessé. Mivel pedig 
ez a munka egész különleges szaktudást és mérés-
technikai jártasságot kíván meg, az állomás keze-
lőszemélyzete azt általában nem tudta kielégítően 
elvégezni. Ilymódon viszont a kisugárzott műsor 
minősége és az állomás hatásfoka többé-kevésbbé 
leromlott az idők folyamán. 

Pillanatnyilag tehát az a helyzet, hogy a jóhatás-
fokú modulációs rendszerek közül a gyakorlatban 
csak a „B"-osztályú végfokmoduláció vált be és je-
lenleg úgy a középhullámú, mint a rövídhullámú 

•) A szerző 1945—t6. év folyamán 9 hónapot töltött 
tanulmányúton a Standard párizsi ós londoni házánál. 

SÁRKÜZY GÉZA 

RECENT DEVELOPMENTS IN RADIO 
BROADCAST TRANSMISSION 

A brief account of the recent developments on 
the field of radio transmission, especially broadcast 
transmission. The present trends and future 
prospects are also indicated and some instances 

of new designs shown. 

hírszóróállomásokat általá-
ban ebben a rendszerben 
építik. A Marconi-gyár ál-
tal 100 KW-os rövidhul-
lámú adójukban alkalma-
zott soros végfokmodulá-
ció csak ezen kapcsolás 
egyik változatának tekint-
hető. 

Bizonyos fokig ide sorozhatók azok a törekvések 
is, amelyek a nagyteljesítményű hírszóróállomá-
sokon is a teljesen váltóáramú izzítást kívánják 
bevezetni. A főcél ugyan ez esetben a forgógépek 
lehető kiküszöbölése, de emellett a hatásfok meg-
javítása is bekövetkezhet helyes méretezés mel-
lett. 

Az adóberendezések összhatásfokára nézve jelen-
leg az alábbi adatok tekinthetők korszrűoknek: 

Középhullámú adóknál 0% modulációnál: 32-34% 
Középhullámú adóknál 100% modulációnál: 36-35% 
Rövidhullámú adóknál 0% modulációnál: 30-32% 
Rövídhullámú adóknál 100% modulációnál: 34-36% 

b) Az dtvitel minőségi jellemzőinek javítása. 
Hírszóróállomások minőségi jellemzőin az alábbi 

adatokat értjük: 
Az átvitel frekvenciaegyenletessége, 
Torzítási tényező. 
Zajmoduláció. 
Vivőfrekvencia-állandóság. 
Harmonikus kisugárzás. 
Ezeken kívül ide sorolhatók még az üzembiz-

tonság, könnyű kezelhetőség, a berendezések és a 
személyzet védelme stb., de ezek már inkább szer-
kesztési szempontból fontosak. 

A minőségi jellemzők megjavítása szempontjá-
ból a legnagyobb horderővel kétságkítül a negatív 
visszacsatolás adóáramkörökben való alkalmazása 
birt. Ez egyidejűleg javítja meg az átvitel egyen-
letességét, a torzítási tényerőt és a zajmodulációt. 
A negatív vissz<aessatolás ilkalmazása aránylag 
egyszerűbb feladat, ha csak a hangfrekvenciás 
láncra terjed ki. Ez teljesen kielégítő eredménnyel 
jár, ha az adó nagyteljesítményű fokozatait egyen-
árammal izzítjuk. Váltóáramú izzításnál azonban 
ki kell terjeszteni a negatív visszacsatolást a mo-
dulált nagyfrekvenciás végfokozatra is. Ez a kö-
rülmény a visszacsatoló áramkört lényegesen bo-
nyolultabbá teszi, küsönösen a szükséges nagyobb-
mértékű visszacsatolás miatt. Az újabb elméleti 
kutatások azonban ezen a téren is nagymértékben 
tisztázták a helyzetet és Amerikában már a gya-
korlatban is bevált megoldások alakultak ki. 
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A vivőfrekvencia állandósága úgy a köréphul-
lá)nU, mint a rövidhullámú sávhan már a háború 
előtt teljesen kielégítő volt kis hőmérsékleti állan-
dójú, thermosztatba helyezett vezérlő kvarekris-
tályok alkalmazása által. 

A harmonikus kisugárzás csökkentését a beépí-
tett harmonikus szűrőkön kivid elősegítette aszi-
metrikus, egysarkulag földelt nagyfrekvenciás 
tápvonalak alkalmazása. Ilyen pl. a koncentrikus 
esőalalkú tápvonal és az 5-huzalos légvezeték. A 
harmonikus térerősségnek a megkívánt mértékre 
való csökkentése ilymódon nem okoz különösebb 
nehézséget. 

Minőségi jellemzők szempontjából az alábbi-ada-
tok tekinthetők korszerűeknek: 

Egyenletes átvitel: 2 db 30 és 10.000 periódus 
között 1000 periódushoz képest; 

Torzítási tényező: 2-3%, 90%-os modulációnál; 
Zajmoduláció: legfeljebb 0.1%, vagyis legalább 

60 db 100% modulációhoz képest; 
Vivőfrekvenciaállandóság: legfeljebb 5X10 el-

térés a névleges frekvenciától; 
Harmonikus kisugárzás: legfeljebb 300 K V/m 

térerősség az antennától 5 km távolságra. 
c) Az adóállomás elsődleges műsorbeszórási te-

rületének növelése a középhullámú sávban. 
Ez a törekvés már a 30-as évek elején jelentke-

zett és a középhullámú antennarendszerek gyöke-
res átalakulására vezetett. Elsődleges műsorbeszó-
rási területen a középhullámú sávban az első el-
halkulás (fading) határán belüleső területet ért-
jük. Ezen terület lényegesen meg volt növelhető a 
régi magas T-antennáknak félhullámú torony-
antennákkal való helyettesítése által, a hasznos 
víszintes sugárzás egyidejű növelése mellett. 
Az újabb fejlődés ezen a téren főleg a torony-

antennák szerkezeti megoldásánál jelentkezik. Az 
antennák építésénél a jó sugárzási tulajdonságok 
megtartása mellett főleg az olcsóbbítás szempontja 
érvényesül. Ennek tulajdonítható, hogy a tornyot 
többnyire egyenletes keresztmetszetűre készítik 
az egész magasság mentén és sokszor a magasság 
csökkentése céljából terhelő tetőkapacitást, eset-
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leg sorbakapesolt önidukciós tekercset is, alkal-
maznak. Ezek a megoldások hovatovább szabvá-
nyosaknak tekinthetők és elvi újításokra nem 
igen fog a közeljövőben sor kerülni. 

d) Kedvezőbb sugárzási viszonyok Irtrc'ho.zásu 
és gyors hullán ó1Irís a. rövidhullámú sávbw,. 

A rövidhullámú műsorszórás elvileg kétféle mó-
don történhet: nagy távolságokra ú, n. sugárlövő 
antennákkal, amelyek a térerősséget szűk nya-
lábban koncentrálják a kívánt irányban és kisebb 
távolságokra közelítőleg körsugárzó antennákkal, 
amelyek a térerősséget a vízszintes síkban nagy-
jából egyenletesen osztják el, de a függőleges sík-
ban többé-kevésbbó koncentrálják. A kisugárzott 
elektromágneses hullámok mindkét esetben lehet-
nek függőlegesen, vagy víszintesen polarizáltak. 
Mindkét fajta antennarendszerre már a háború 
előtt számos szabadalom és szerkezeti megoldás 
volt ismeretes. Mivel azonban az antennarendszer 
által valamely távoli pontban létrehozott térerős-
ség kiszámítása bonyolult és a sok változó fizikai 
körülmény miatt elég bizonytalan, csak hosszas 
kísérletezés és üzemi tapasztalat alapján lehet 
tiszta képet nyerni a valóságos viszonyokról. Ezen 
a téren az angol rádiótársaság — a B.B.C. — az 
utóbbi években rengeteg kísérletet végzett az egész 
világra kiterjedő birodalmi hírszóróhálózat kifej-
lesztésével kapcsolatban. Az eredmények nagy 
mértékben tisztázták a sugárlövő antennák helyes 
szerkesztési elveit és működési viszonyait. 

Az eredmények egyértelműen azt igazolták. 
hogy a vízszintesen polarizált hullámok azonos ki-
sugárzott energia mellett lényegesen nagyobb tér-
erősséget hoznak létre a távoli vételhelyen, mint 
a függőlegesen polarizáltak. Igen hasznos útmu-
tatást lehet továbbá nyerni az eredményekből az 
alkalmazandó félhullámú dipólusok számára és 
elhelyezésére vonatkozólag is. Kiderült az is, hogy 
az antennarendszert a föld felszínétől bizonyos 
magasságra felemelve, lesz a vételi térerősség a 
legkedvezőbb. 

A kisebb jelentőségű körsugárzóknál szintén 
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vízszintes polarizáció használatos, de egyébként 
említésre méltó újítás az utóbbi időben nem tör-
tént. A vízszintes dipólusok felfüggesztésére több-
nyire magábanálló fatornyot szokás alkalmazni. 

A gyors hullámváltás problémája a rövídhul-
lámú hírszóró adókban már igen régi keletű, de 
olyan megoldás, amely minden korszerű követel-
ményt teljes mértékben kielégítene, igen nehezen 
található. A legnagyobb nehézséget itt az utolsó 
nagyfrekvenciás fokozat hangolt anódkörében 
folyó hatalmas köráramok, a szórási kapacitások 
lehető csökkentése és a könnyű kezelhetőség biz-
tosítása okozzák. Ezzel kapcsolatban Angliában 
és Franciaországban több kiviteli megoldás látott 
napvilágot az utóbbi években, amelyek általában 
a régebben ismert elvek tökéletesítésének tekint-
hetők. Amerikában ellenben pl. a Federal Tele-
phone and Radio Corporation teljesen szakított a 
szokványos megoldással és a nagyfrekvenciás vég-
fokozat anódkörét végén rövídrezárt negyedhul-
lámú tápvonalnak képezi ki. A rövidre záró hidat 
szervómotor segítségével gombnyomással lehet 
mindkét irányban elmozgatni és ezáltal az anód-
kört gyorsan és könnyen behangolni. 

Bár nem annyira a gyors hullámváltással, mint 
inkább a hatásfok-javítással függ össze, itt em-
lítjük meg azt az elvi újítást is, amelyet az angol 
és francia Standard-vállalatok dolgoztak ki „for-
dított erősítő" név alatt. Ez lényegében olyan 
,.C"-osztályú nagyteljesítményű rádiófrekvenciás 
erősítő, amelynél a rács van lényegileg földelve 
és a fűtőszál kapja a nagyfrekvenciás vezérlést. 
Ezen elrendezés folytán az állomás hatásfoka je-
lentősen megjavítható és a semlegesítés sokkal 
egyszeríibbé válik, esetleg teljesen el is hagyható. 

2. Ultrarövid hullámsáv. 
Az alábbiakban a három hullámcsoportot külön 

fejezetben tárgyaljuk. 
a) Méteres hullámsáv. 

Ez köriilbel 10 métertől lefelé kb. 2.5 méterig 
(30 MC-tól 120 MC-ig) terjed. Ezen hullámhosszak-
nál a rezgéskelteshez még többé-kevésbé szokványos 
csőtípusokat lehet használni. A terjedési viszo-
nyok már a háború előtt eléggé tisztázva voltak 
és e hullámsávban úgy Európában, mint Ameri-
kában számos adóállomás működött. A sávot fő-
leg a repülőszolgálat, rendőrség és más hatósá-
gok használták hírközlési o (fokra, de eléggé 
igénybevették hírszóró és távolbalátó műsorok 
közvetítésére is, különösen Amerikában. Alkal-
mazták ezenkívül többcsatornás távbeszélő-átvi-
telre is. 

A modulációs rendszer szempontjából az adóál-
lomások vagy a régebben ismeretes két- vagy egy-
oldalsávos amplitudómulációt vagy a 30-as évek 
körepe után előtérbe nyomuló frekveneiamodulá-
ciót alkalmazták. A két rendszer előnyei és hát-
rányai tekintetében javában állt a vita a háború 
kitörésekor. 

A fejlődés az utóbbi évek során először is a 
kiadható legnagyobb vivőhullámú teljesítmény 
nagyfokú növekedését eredményezte. A nyilvá-
nosságra hozott adatokból kitűnik, hogy ma már 
100 KW-rendíí folytonos vivőlnillámú teljesít-
mény nehézség nélkül előállítható. Az aránylag 
korlátozott, jelenleg 100 km-t általában meg nem 
haladó hatótávolság miatt azonban kisebb telje-
sítményekkel szokás dolgozni körsugárzás eseté-
ben is, pl. távolbalátásnál. A teljesítmém-nüve-
lést a csövek belső szerkezetének célravezetőbb ki-
alakításával, különösen az elektróda-bevezetések 

önindukciójának csökkentésével é •zgeskeltő 
áramkör kedvezőbb kialakitásúvaI sikeriiIt elérni. 
Az áramló levegővel való hűtés a méretek jelen-
tős csökkentésére vezetett a régebbi hősugárzásos 
hűtéshez, képest közepes teljesítményeknél és ki-
küszöbölte a körülményes vízhűtést kb. 5-10 KW 
teljesítményig. 

A modulációs rendszerek közül Amerikában úgy 
a hanghírszórás, mint ;a hírközlés terén ma már a 
frekvenciamodulációt részesítik előnyben. Távol-
balátásnál viszont úgy a hang-, mint a képcsator-
nánál amplitudó-modulációt alkalmaznak. Egy új 
modulációs rendszerről a deciméteres hullámsáv 
tárgyalásánál lesz szó, de elvileg a méteres hullám-
sávban is alkalmazható. 

Az antenna-rendszerek terén is van néhány újí-
tás, Általában ebben a sávban is kedvezőbb ered-
ményeket ad a vízszintes polurizáció. A hang-hír-
szórásnál és hírközlésnél, ahol keskenyebb oldal-
sávot kell amplitudó-moduláció esetén átvinni, a 
liosszhoz képest kis átmérőjű szokványos dipólus 
megfelel, do a távolbalátó antenna dipólusait a 
széles oldalsáv miatt vastagsági irányban meg 
kell növelni. Egyik ilyen érdekes szerkezeti kivi-
tel •anew-yorki Empire State Building tetején lévő 
ellipszoid-antenna, egy másak pedig a Federal 
Telephone and Radio Corporation lóhere-alakú 
elemekből álló antennája. Ez utóbbit frekvencia-
modulációs adásnál használják. 
A távolbalátás jelenlegi állásáról ezen cikk ke-

rotébeim helyszűke miatt nem tudok részletesen 
beszámolni és csupán néhány kiragadott részlet 
közlésére szorítkozom. A háború után úgy An-
gliában, mint Franciaországban újra elkezdték a 
rendszeres műsorsugárzását. A B.B.C. változatla-
nul 405-soros képbontást használ. A képek minő-
sége a háborúelőttihez képest határozottan meg-
javult. Egyelőre nem gondolnak a szines távolba-
látás rendszeres bevezetésére és csupán kísérle-
teket folytatnak ezen a téren. A jelenlegi képbon-
tás rendszerét már csak azért sem akarják egye-
lőre megváltoztatni, mert ez az üzemben lévő 
vevőkészülékek teljes elavulását vonná maga 
után. Nagyszabású előkészületeket tesznek a tá-
volbalátó műsorszóró hálózat kifejlesztésére. Az 
utóbbi évek folyamán kh. 8000 km koaxiális ká-
belt fektette Ic, elsősorban sokcsatornás távbeszélő 
összeköttetések céljaira. A közbenső erősítőket, 
azonban úgy méretezik, hogy ;i távolbalátó műsor-
átviteléhez szükséges kb, 4 111C-ig terjedő frek-
vencia súvot is képesek torzítatlanul továbbítani. 
A következő 5 évben valószínűleg 10-15 nagyvá-
rosban fognak távolbalátó adóálloniúsokat felállí-
tani, amelyeknek műsorát ezen káheleken át ve-
zetik Londonból a vidéki városokba. 

Franciaországban is Újra megindult az Eiffel-
torony tetejére felszerelt távolbalátó adó, c1e egye-
lőre csak a háborúelőtti műszaki szinvonalon. To-
vábbi tervek még nein alakultak ki. 

Amerikában egyelőre az 525-soros képbontást 
használják, amely csak fekete-fehér árnyalatú ké-
pek továbbítására alkalmas. A szines távolbalá-
tás kísérleteit a háború vége óta ismét folytatják, 
do ennek rendszere jelenleg még nem alakult, ki. 
A vevőkészülék-gyártás egyelőre az 525-soros kép-
bontásnak megfelelően történik. 

b) Deciméteres hullúmsáv. 
Ez a hullámsáv nagyjából a 2.5 m-tő! 30 cm-ig 

terjedő hullámhosszakat (120-1000 M.C. frek-
vencia-határok) foglalja magában. Ebben a hul-
lámsávban a háború előtt kísérleteztek két Pont 
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2. ÁBRA. IMPULZUS-IDŐ MODULACIQ 
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közötti hírközléssel és biztató eredményeket értek 
el. A fejlődésnek további lökést adott újabb cső-
típusok kidolgozása, amelyeknél az elektródák 
közötti elektron-repülési idő a lehető legkisebbre 
van csökkentve. Ezen új csőkonstrukciókkal és 
megfelelő, főleg hangolt tápvonalakból álló rezgő-
körök, továbbá az úgynevezett üregrezonátorok 
segítségével, sikerült több kilowattos, folytonos 
vivőhullámú teljesítményeket előállítani. Ebben 
hullámsávban már szintén nagy jelentőségre tett 
szert a háború előtt is ismeretes magnetron, ame-
lyet a háború alatt Angliában és Amerikában 
nagymértékben tökéletesítettok. Ezt a folyamatot 
erősen meggyorsította a radarnak a hadviselés 
szempontjából rendkívül fontos szerepe. 

Ebben a hullámsávban a vivőhullámi modulá-
ciója a hosszabb hullámoknál megszokott elvek 
szerint igen nagy nehézségekbe ütközött. Ezért a 
kutatók már régebben foglalkoztak valamilyen új 
modulációs rendszer kidolgozásával, amely a deci-
méteres és a centiméteres hullámsávban is alkal-
mazható lenne. A radarral kapcsolatban nagy-
mértékben elterjedt a folytonos vivőhullám he-
lyett ritkább időközökben kisugárzott nagy csúcs-
teljesítményű impulzusok adása. Kézenfekvő volt 
az a gondolat, hogy az ilyen impulzusokat hír-
közvetítésre is fel kellene használni. Valóban több 
ilyen megoldás látott napvilágot az utóbbi évek 
folyamán, amelyek közül, mint jellemző példát, 
egyet az alábbiakban fogunk ismertetni. 

Az I.T.T. párizsi laboratóriuma már 1937, óta 
foglalkozott hírközlésnek ultrarövidhullámú im-
pulzusok útján való továbbításával és a kísérle-
tcrket a háború folyamán a Federal Telephone anti 
Radio Corporation laboratóriumaiban Ameriká-
ban folytatták. A rendszert impulzus-idő modulá-
ciónak nevezték el és ma önár kísérletképpen 
rendszeresen használják hírközlés céljaira, több-
csatornás távbeszélő áramkörökkel. 

A rendszer lényegileg állandó amplitudójú és 

,2"CSÁT. 
MODULATOR 

I 

KEVER( 
E6YSEG 

2L 'CSAT. MODULÁTORÁHOZ 

JELZŐ 
IMPULZUS 

RÁDIOFREKK BERENDEZEStiEZ 
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időtartamú impulzusok előá.11itásából és ezen im-
pulzusok időközeinek a moduláló frekvencia függ-
vényében való befolyásolásából áll. Az impulzus-
nak a középhelyzethez képest való viszonylagos 
elmozdulása a moduláló frekvencia amplitudójá-
val arányos, az elmozdulás gyakorisága pedig a 
moduláló hang frekvenciájával. Az 1. ábrán egy 
ilyen rendszer 24-csatornás impulzus-sorozatait 
tüntettük fel. Az ábrából kitűnik, hogy valamely 
csatornához tartozó impulzusok elég nagy idő-
közökben követik egymást és a szomszédos csa-
torna impulzusához képest is kellő biztonsági idő-
köz van hagyva. Első pillanatra különösnek tiín-
hetik fel, hogy diszkrét impulzusok vannak fel-
használva a moduláló jel két jellemzőjének: az 
ampiitudónak és a frekvenciának átvitelére. Az 
amplitudó és a frekvenciamodulációnál a modu-
láló jel jellemzőinek átvitele folytonos folyamat. 
ellentétben az idő-impulzus moduláció nem-foly-
tonos lökésszerű folyamatával. Azonban az impul-
zusok ismétlődésének gyakorisága sokkal nagyobb 
mint az átviendő legmagasabb moduláló frekven-
cia. Az előbbi tehát a vételoldalon kiszűrhető. 

A modulációs elmozdulás behatárolásra által a 
szomszédos csatornák egymásközötti áthallása 
jobb, mint 50 db. A modulációs elmozdulás mér-
téke a jel/zaj-viszonyt befolyásolja és minél na-
gyobb az elmozdulás, annál inkább javul ez a 
viszony. 

A fentemlített 24-esatornás távbeszélő átvitelhez 
igen szellemes moduláló áramkört terveztek, ame-
lyet a 2, ábra tüntet fel. Az átvitelhez szükséges 
teljes sávszélesség 2.8 M.C. Mind a 24 csatorna 
0-3100 periodusig terjedő hangfrekvenciás sávot 
visz át. Az átvitel folyamata a következő lépé-
sekből áll: 

ci) A 24 alapimpulzus-sorozat előállítása. 

b) Ezen impulzus-sorozatok viszonylagos késlel-
tetése egymáshoz képest. 
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e.) Mindegyik csatornának megfelelő impulzus-
sorozat modulációja a hozzátartozó haugfrekven-
ciákkal. 

d) Az impulzusok legnagyobb elmozdulásának 
behatárolása az áthallás megakadályozására. 

e) Jelzőimpulzus-sorozat előállítása. 
f1 A jelátvivő- és jelzőimpulzus-sorozatok végső 

összekeverése. 
Ezen műveletek gyors és egyszerű elvégzésérc 

a 2. ábrán látható úgynevezett „Cyclophon" katód-
~ugáresövet tervezték meg. A katódsugár vezérlő-
elemeken áthaladva, a két lelnezpárhoz jut. Ezen 
lemezpárok fázisban 90°-kal eltolt feszültségeket 
kapnak, ami által az elektronsugár körpályát ír 
le. A sugár egy 'kivágásokkal ellátott köralakú 
lemezt ér útjában és a nyílások mögött az átjutó 
elektronok szekunderelektronokat kibocsátó leme-
zekbe ütköznek. Ezen egyszerű módszerrel bizto-
sítva vau az alapimpulzusok előállítása és vi-
szonylagos késleltetése. Az egyes csatornák mo-
(lulálása külön modul útorokkal történik, ahonnan 
ezek a keverőegységbe jutnak, és az ultrarövid 
vivőhullám modulálására alkalmasak. A vételnél 
az egyes mőveletek a megfordított sorrendben 
történnek. 

c) Centiméteres hnllámsáv. 
Ez a hullámsáv a 30 cm-nél rövidebb (1000 M. C.-

nél magasabb frekvenciájú) hullámokat foglalja 
magában. Ugyancsak a radarral kapcsolatban Ame-

A GYAKORLAT 
Teleptöltés és pufferezés fémegyenirányítóval 

Bevezetés. 
A fémelemekkel való egyenirányítás az egyen-

irányító elemek aaon tulajdonságán 'alapszik, 
hogy az egyik irányban igen kicsi, a másik irány-
ban pedig igen nagy az ellenállásuk. Az 1, ábrán 
látható egy ilyen egyenirányító elem jellemző 
árarrngörbéje a sarkaira adott feszültség függvé-
nyében. Ebből látható, hogy pl. 1 volt feszültség-
nél az áteresztő irányban kb. 30 ma/cm' megy 
rajta keresztül, míg ugyanezen feszültségnél záró 
irányban az átmenő áram értéke csak kb. 0.005 
ma/cm'. Az egyenirányító elem záró irányú ellenál-
lása tehát gyakorlatilag végtelen nagynak vehető 
fel. 

Ha egy ilyen egyenirányító elemet váltóárain-
körbe kapcsolunk akkor a 2, ábra szerinti áramot 
kapjuk. (Félhullámú kapcsolás). Ennek hatás-
foka igen rossz. Sokkal jobb hatásfokot kapunk a 
Graetz (teljes hullámú) kapcsolásnál, mely eset-
ben az áramkörben váltakozó erősségű egyenáram 
fog folyni (3. ábra). Az egyenáramú komponens 
kürépértáke félhullámú egyenirányítás esetén 

Le -1 

tt'Ije; hullámú egyenirányítás esetén pedig i 
_12 

Ezt az értéket mutatja az áramkörbe kapcsolt 
egyenáramú műszer is. 

Az egyenirányító hatásfoka ellenállás (ohmi-
'+ i.e 

kus) terhelésnél y N 
.100 /o, ahol i és e egyen-

áramú műszerrel mért áramerősség, illetve fe-
szültség. N pedig a felvett váltóáramú teljesít-

rikában a háború alatt óriási fejlődés történt, 
amelynek eredményei még nincsenek teljes mér-
tékben nyilvánosságra hozva. Már a háború 
előtt ismeretes volt az ú. n, klystron, amelyben 
az elektronok sebességben voltak vezérelve. Ezt 
a háború •alatt nagymértékben tökéletesítették én 
valószínűleg kilowatt-rendű, folytonos vivőhul-
lámú teljesítményeket is elő tudtak állítani. Ki-
magasló szerepet játszott ebben a hullámsávban 
a magnetron is, amelynek kiadott teljesítményét 
szintén jelentékenyen megnövelték. 

Ennek a sávnak hírszórás és hírközlés céljaira 
való kihasználása még nem túl nagy mértékű, 
ami annak tulajdonítható, hogy a fejlődés ebben 
a hullámsávban a legrohamosabb. Amint azonban 
a kutatás és a kísérletek bizonyos megállapodott 
fokig eljutnak, erre a sávra még igen nagy sze-
rep vár a jövőben, úgy a többcsatornás távbe-
szélő-átvitelek, mint 'a távolbalátás terén. Tekin-
tettel arra, hogy ezek a hullámhosszak igen szűk 
nyalábbá koncentrálhatók, aránylag nem nagy 
méretű és olcsó sugárzó rendszerekkel, az átvitel 
igen kis vivőhullámú teljesítmény mellett lehet-
séges az optikai látás határán belül. Reflektor-
ként kiterjedten használják a forgási paraboloi-
dot, amely lehet tömör vagy dróthálóból készült_ 
Ezen hullámok alkalmasak ú. n. hullámcsöveken 
(wave-guide) való továbbításra is, ami szintén igen 
nagy lehetőségeket rejt magában a későbbi alkal-
mazás szempontjából. 

mény; Ez teljes terhelésnél kb. 75%. A hatásfok 
a terhelés csökkentésével romlik. 

Akkumulátor töltés. 
Az egyenirányítóval való akkumulátor töltés 

annyiban különbözik az ohmikus terhelés eseté-
től, hogy az előbbi esetben az egyenirányító fe-
szültségével szemben áll az akkumulátor' telep 
elektromotoros ereje s így csupán a két feszültség 
eredője hozza létre a töltőáramot. Hibát követ-
nénk el azonban, ha a töltőáram megállapításánál 
az egyenirányított áram egyenáramú műszer ál-
tal mért középértékével számolnánk. Töltés kö-
vetkezik be ugyanis akkor is, ha az akkumulátor 
telep elektromotoros ereje nagyobb ugyan mint 
a töltőfeszültség középértéke, de kisebb az egyen-
irányított áram csúcsfeszültségénél. A 4. ábrán e 
a töltendő akkumulátor telep elektromotoros 
ereje, EB az egyenirányító csúcsfeszültsége, et
pedig a ténylegesen ható töltőfesz ltség közép-
értéke. 

e==.. [2[/i_ (e)2

Ha e -- O, e~ = Eo 2 = ee Ohmikus terhelés e ctr. 
n 

Ha e=E ' ei = O. Ez esetben nincs töltűáraui. 

Töltés csak akkor indul meg, ha E„ >e 
— et Ez esetben a töltőáram középértéko !t — 

R 
hol B = re ± r~ ± r és r, egyenirányító belső 

ellenállása, r' szabályozó ellenállás és r az akku-
mulátor telep belső ellenállása. 

A szabályozó ellenállást előnyösen a váltóárain-

(.i .- 2 arcs1u -)
0 0 
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körbe, az egyenirányító elé, kapcsoljuk, mert így 
az Egyenirányítót kisebb feszültségro méretezhet-
iük. 
ej előbbi egyenletéből kiszámíthatjuk, hogy kü-

lönhöző R ellenállások esetén hogyan változik a 
töltőáram (i~J értéke az akkumulátor telep elek-
tromotoros erejének függvényében, feltételezve, 
hogy egy adott feszültségnél a töltőáram értéke 
mindegyik esetben azonos (5. ábra). Ez esetben 
természetesen különböző R ellenállások esetén az 
az egyenirányító feszültségét ennek megfelelően 
kell beállítani, R = 40 ohm esetén ee = 42.5 volt 
és R = 20 ohm esetén ee = 30 volt. Mint látjuk 
nagyobb ellenállás használata esetén a töltőáram 
változása kisebb. 

A töltőáram meghatározásánál az előbbiek sze-
rint figyelembe kell vennünk a transzforn►átor, 
egyenirányító és az akkumulátor telep belső el-
lenállását is. Nehézséget csak az egyenirányító 
belső ellenállása okoz, mivel ez a terheléstől füg-
gően változik. A változás mértéke azonban 50 és 
700%-os terhelés között nem nagy úgy, hogy kö-
zépértékkel sz:únolhatunk, Az akkunnilátor telep 
helső ellenállása függ a telep fesziiltségétŰl és 
kapacitásától. Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy 
egy 36 AO elem ellenállása kb. 0.005 ohm. Kisülés-
nél a telep ellenállása fokozatosan megnő és tel-
jes kisülés esetén az eredeti ellenállása többszö-
rösére nő. 

Puffer iize,n. 
Pufferezésnél a szabályozó ellenállást vagy en-

nek egy részét előnyösen a fojtótekerccsel helyet-
tesítjük és az egyenirányító után helyezzük el, 
miáltal az a szükséges szűrést is elvégezheti. 

AMP 

t 
07 

f 

0* 

6. ábra. 

A 6. ábrában 

ee az egyenirányító középfeszültsége, 

e az akkumulátor telep elektromotoros ereje, 
ee a töltőfeszültség középértéke, 

i az egyenirányító által leadott áram, t 
i2 a fogyasztott áram, 

i a töltő, illetve kisülő áram, 
S 

R az egyenirányító összes ellenállása. 
RFa fogyasztó kör ellenállása, 
r az akkumulátor telep belső ellenállság, 
e értékét állandónak véve fel, vagyi snagy ka-

pacitású telepet tételezve fel az egyes áramokat a 
Kirehoff törvényével számíthatjuk ki. 

E szerint 

i 
RRF-}- Rr -r- RF r ~  

ei 
r = O esetén ü -=R azaz i független 1?.-tői. 

c-
F 

e ei (RF -4- r) -i - er 
r -r (RRF+ Rr + RF r).(RF -t- r) 

r = O esetén i_ = e
R 

azaz ii független az egyen-
F 

irányító feszültségétől. 
ei (RF ± r) + er 

L — 
' RRF -{- Rr -(- RF r 

~ = O esetén 

r  e 
. [' RF rJ iF±r 
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Az előző feltevés, hogy e = coast. természetesen 
nem tartható be teljesen, mindenesctre célszerű 
pufferüzemnél, minél nagyobb kap citású tele-
pet alkalmazni, különösen akkor, ha a terhelés-
ben nagy ingadozások vannak, mert ezzel elke-

riilhetjiik az egyenirányító r.,etlege, túlterhelé-
sét, úgyszintén a telep teljes kisiilését. Nagyobb ka-
jutcitású telep a szíírést is lényegcseu javítja. 

R értéke viszont olyan nagyra veendő fel, hogy 
a telep megengedett feszültségingadozásai mellett 
ne kövelikezhessék be az egyenirányító tiiitcr-
h el ése. 

Gergely Ödön 

FOLYÓIRATSZEMLE 
Oxidkatódok fejlődése a 

háború alatt. 
Az adó- és vevütechuikának ezen a 

fontos területén, mely már a háború 
előtt látszólag bizonyos megállapo-
dásra jutott, igen intenzív kutatás 
folyt a háború tartama alatt is. A rá-
diólokátorok. „radar"-ok céljaira 
olyan adócsövekre volt szükség, me-
lyek, — habár csupán milliomod tuá-
sodporc nagyságrendű időtartamra —, 
rendkívül nagy, sokszáz kilowattig 
terjedő teljesítményt tudtak szolgál-
tatni. Ezen csövek izzókatódjainak 
tehát lökésszerűen igen nagy ernisz-
sziós áramot kellett adniok. Számos 
vizsgálatot folytattak ebben az irány-
ban és az elért eredmények neaucsavk 
az impulzusszerű emisszió szempont-
jából jelentősek, hanem kihatnak a 
folytonos emisszióval dolgozó oxid-
katódok technikájára is. 

A lökésszerűen dolgozó adócsövek-
uuk nem csupán a radartechnikában 
van szerepük hanem az ú. _ n. lökés-
idő-modulációs rendszerrel (pulse-
time modulation) dolgozó adóknál is. 

Az alábbiakban a Journal of 
Applied Physics 1946 anyasztasi szá-
mában megjelent négy cikkről szá-
molunk be. 

Míg az első cikk az oxidkatódokra 
általában vonatkozó 1.940-45 években 
közzétett irodalmat tárgyalja, addig 
a másik három cikk különleges vizs-
gálatokkal foglalkozik, melyeket ál-
lami megbízásból a Massachusetts 
Institute of Technology sugárzási la-
boratóriumában folytattak. Ez a la-
boratúrium végezte az amerikai ra-
dar-készülékek kidolgozásának az 
oroszlánrészét, do ezek a ínunkák a 
háború alatt nem voltak publikálhn-
lók. 

OXIDKATÓDOK 1ROl)ALMA 
1940-45 

(J. P. Blewett, General Electric Co. 
laŰoratóriunca, Schenectady) 

A cikk áttekintést ad a háború 
alatt megjelent amerikai, angol, 
szovietúnióbeli, német, hollandi és 
japán közleményekről, a végén biblio-
grát'itíval az 1938-45. évikre kiterje-
dőleg. 

A szerző hangsúlyozza, hogy az 
oxidkatódokban lejátszódó jelensége-
ket ma már az elmélet meglehetős 
biztonsággal követni tutija. Jól re-

produkálható eredményeket kapunk, 
:amennyiben kellő gondol fordítunk 
olyan parnméretelkro mint: szemese-
nagyság, réteg sűrűsége stb. Azt a 
régebbi nézetet, hogy nemcsak az 
oxid kiilső feliilete és az oxidréteg 
bolsejének minősége játszik szerepet, 
hanem a fémes mag és a-r, oxidréteg 
közötti átmeneti felülelnek is fontos 
funkciója van, újabb kutatások üteg-
erősíteni látszanak. 

Fenti kérdésen kívül még a követ-
kező fejezeteket tárgyalja a szerző: 

Bariumnak wolfram-felületen tör-
ténő vándorlása. 

Oxidkatódok fizikai Iulnjdousügai, 
mint: 

aktív felület nagysága, 
hősugárzási együttinaló mérése, 
kristály-struktúra vizsgálata rönt-

gensugarakkal és elekt rendi ffrakció-
vatl. 

Elektromos és „thermioni'kus" tu-
lajdonságok, mint: 

elektromos vezetőképesség és emis-r.-
szió egyidejű mérése, 

kilépési munkára vonatkozó mérő-
sek, 

Schottky-effektusra vontatkozá vizs-
gálatok, 

hőfok mérése, 
minőségi vizsgálat elektron-mikro-

szkóp segítségével, 
negatív iónok emissziója, 
katód-szikrázás jelensége. 
Részlctesebbcn tárgyal a szerző idő-

től függő hatásokat. Ilyen hatás a 
következő: az oxidréteg külső felü-
letének elektronokkal való bombázása 
anomális emissziót okoz, mely megle-
helősen lassan szűnik inog a honn-
bázús megsziintetése fián. Az effek-
tust barium elektrolitikus vándorlá-
sának tulajdonítják, ugyanúgy, mint 
ahogy az aktiválás és az ürogedés je-
lenségei is ezzel fiiggenek össze. Öre-
gedési jelenségekkel kapcsolatban em-
líti Andrianov (Szovjetúnió) észlele-
tét, akinek sikerült 30 amp/om2 
emissziós áramsűrűséget elérnie né-
hány microsee. időtartamig. 

OXIDKATÓDOK IMPULZUS-
TULAJDONSÁGAI 

(E. A. Coontes, Radiation Labora-
tory, Mass. Inst. of Techn.) 

A cikk kísérletekről száncol be, me-
lyek eredményeként milliomod má-
sodperc nagyságrendű időtartamokra 

rendkívül nagy elektronáramok nyer-
lietők. Ezzel együttjáró jelenségek, 
mint: 

a) szikrázás, 
b) a hőfok ugrásszerű emelkedése, 

hasonló, stacioner állapotban is ész-
lelhető jelenségek változatai. 

Míg a háború előtti, normális, ke-
reskedelmi forgalomban kapható csö-
vek oxidkatódjaiból microsec. impul-
zusokban legfeljebb 5 amp/eme 
emissziós áramsürűség volt elérhető 
850 Co-on, addig az 1942 évet követo- 
időben az impulzus-adó-csövek szú-
inára kidolgozott úgynevezett „hálós 
katód" (screen cathode) 35 amp/cmat 
áramsűrűséget adott ugyanolyan kö-
rülmények között. 

Ez a hálós-katód úgy késziilt, hogy 
nikkelcsüvet sürű nikkelhálóval bo-
rítottak és a háló ürogeit kitöltötték 
katódbovonattal. Ugy találták, hogy 
az oxidkatód jó impulzustulajdon-
ságai a katódbevonat vastagságával 
és sürüségével fiiggnek össze. Figye-
lemreméltó, hogy stacioner állapot-
ban (tehát nem impulzusszerű emisz-
szit esetén) o két paraméternek nem 
mutatkozott rendszeres befolyása az 
emisszióra. 

Az innpulrus-áransűrüség növelését 
a hőmérsékletemc}kedésen kívül leg-
főképpen a szikrázás fellépése korlá-
tozza. Ezt a jelenséget ezért igen be-
hatóan vizsgálták. 

] leltartamkísérletek az alapfém 
tisztaságának nagy befolyását mutat-
ták impulzusszerű terhelés esetén. 
Az alapfém és az oxidbevonat közötti 
áuneneti rétegnek és az oxidbevonat 
külső felületének tulajdonságai egy-
aránt közremiiköd nek ezeknél a jelen-
ségeknél. 

OXIDKATÓDOK VIZSGÁLATA 
I1 O NTGEN-DIFFRAKCIÓ 

SEGITSiG1VEL 

(A. Eisenstein, Radio fon Laboratory, 
Mass. Inst. of Techn.) 

A szerző munkája első részében 
mely ugyanezen folyóiratnak egy ko-
rábbi számában jelent meg, leírja 
magát a kísérleti módszert, a munka 
második részében pedig a módszer 
alkalmazását oxidkatódok vizsgála-
tára. 

Különösen alkalmas a módszer a 
bevonat időbeli változásának tanul-
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mányozására, Ugyanis a BaO és a 
SrO azonos kristályszerkezetűek és a 
bevonatban szilárd oldatot alkotnak, 
melynek rácsállandója a relativ Ba-
illetve Sr-tartalom függvénye. A 
diffrakciós képek segítségével a rács-
állandóra és azon keresztül az oxid-
bevonat összetételére kövelkeztethe-
tiink anélkül, hogy a katódot szét-
rombolnánk. 

A diffrakciós képek analízise azt 
mutatta, hogy a •katódok oregedéso 
Ba-ban való elszegényedéssel függ 
össze. Ez vonatkozik úgy lökésszerű 
mint folytonos emisszióval törtónt kí-
sérletekre. Ezeknél a vizsgálalo+knál 
is az mutatkozott, hogy a nikkel-
alapfém szennyezései a Ba-bn való 
elszegényedést siettetik és így hátrá-
nyos hatásúak az élettartamra. Mind-
amellett tiszta SrO-os felületből is si-
került elérni 30 amp/cm2 áramsűrű-
ségű emissziót 850-900 CO-on micro-
sec.-impulzusokban, míg tiszta BaO os 
felületen a csúesérté+k 60 amp1cm2 
volt. 

Még ennél is nagyobb értékek ér-
het&k el vegyesoxidok esetén, éspedig 
az optimumot olyan bevonat adja, 
melyben a BaO és SrO molúris kon-
centrációja egyenlő. 

OXIDBEVONATÚ KATÓDOK 
ÁTMENETI FELÜLETÉNEK 

VIZSGÁLATA 
(A. Finenran és A. Eiseaslein, Redu-
tion Laborator•y, Mass, Inst. of Techn.) 

A Ba-Sr-oxidbevonaton belül több 
rétegben elhelyezett szondák segítsé-
gével anegmérhető a réle fajlagos 
ellenállása lökésszerű emisszió ese-
tén. A mérések kétséget kizáróan 
megmutatták, hogy az ellenállás túl-
nyomó részének székhelye nem ma-
gában az oxidrétegben, hanem az 
alapfém és az oxidbevonat közötti át-
ineneti rétegben van. 

Röntgendiffrakciós felvételek se_ít-
ségévell sikerült egy valóságos réteg 
jelenlétét 'kimutatni és vegyi összeté-
telét megállapítani. A réteg fizikai 
tulajdonságai hasonlónak mutatkoz-
tak az ismert fémoxidos egyenirányi-
tók zárórétegének tulajdonságailioz. 

Kornfeld Albert 

Hulló részecskéktől eredő légköri 
zavarok. 

Proceedings of the I. R. E. (1946 
márciusi és áprilisi számok). 

Bizonyos külső atmoszferikus vi-
szonyok folytán a repülőgép vevőké-
sziilékében olyan erősségű légköri 
zavar, recsegés és ropogás mutatko-
zott, hogy ezáltal minden vétel. ki-
véve az egész magas frekvenciákon, 
leheletlenné vált. Igy a pilóta nem 
tudta azokat a berendezéseket hasz-
reálni, melyek segítségével helyzetét, 
vagy magasságát lehetett megállapí-
tani. Ez a lehetetlenség éppen akkor 
merült fel, mikor leginkább szükség 
volt a pontos adatok tudatára éspe-
dig zivataros felhőkben, jég és hó-
esésben. A nagyon magas frekven-
ciák alkalmazása nem ad megoldást, 
mert ezeknek hatótávolsága túl rövíd. 

Igy az amerikai légügyi hatóságok 
elhatározták, hogy ezeknek a jelen-
ségeknek utánajárnak és tekintélyes 

összegeket áldoztak a zavarok felde-
rítésére. A készülék recsegése onnan 
eredt, hogy a repülőgép repülés köz-
ben nagy feszültségre feltöltődött, 
ami Boronakisüléseket okozott, Te-
kintettel arra, hogy ezek az állandó 
kisülések a repülőgépben történtek, 
cset'eg az antennán magán, ez a ve-
vőkészülékben állandó ropogást oko-
zott. Egy-egy villámcsapás a gép 
közelében lényegesen kevésbbó za-
varta a vételt, mert nem ismétlődött 
állandóan. 

A repülőgép feltöltődését két jelen-
ség okozhatja. Az egyik ok, mely a 
legtöbb zavart idézi elő, a mozgó re-
pülőgép és a lehulló hó, vagy jég-
részeesekék közötti összeütközés. Az 
esőcseppek sokkal kisebb feltöltődést 
idéztek elő. A legrosszabb ilyen szem-
pontból a száraz hó, vagy a jég. A 
kristályok nekiütköznek a szárny 
élének, végigcsúsznak a szárny felüle-
tén és tekintettel a hó és a fémes, vagy 
festett szárnyfeliilet különböző dielek-
tromos tulajdonságaira, a hó pozitív, 
a gép negatív töltést vesz föl. A re-
pülőgép egyes esetekben 200.060 V-ra 
is feltöltődhet, 

Mivel nehéz volt a vizsgálatok cél-
iára mindig megfelelő légköri viszo 
nyokat találni, mesterséges úton idéz-
ték elő a replőgép feltöltődését. Ezt 
úgy érték el, hogy a mozgó gépről 
elektromos tö:tésíí vizet szórtak szét, 
ami által a gép maga ar, ellenkező 
töltést vette fel. 

I'lásrészt a lehetőség szerint igye-
kezlck minden mérést a földcin mozgó 
repülőgép igénybevétele nélkül elvé-
gezni. Kis repülőgép modelleket for-
gattak körben nagy sebességgel, ter-
mészetes havazásban és ezeken a mo-
delleken mérték a szigetelt orr és a 
hátsó fénrtot között fellépő tö tő-
áramot. Óriási hangárolkban építettek 
magasfesziillségü generátorokat és 
feltöltöttek lelógó repülőgépeket egy 
millió Voltra. Az ilymódon feltöltött 
gépek coronakisiiléseit IIgy&ték és 
mérték. Érdekes volt, hogy a földi ki-
sérletek eltértek a valóságtól, noha 
a különbség nem volt túl nagy, mivel 
mozgó repülőgép kipu.ffogóján ki-
úranilá ionok és töltött részecskék 
csökkentik a repülőgép foltöltődését. 
Megállapították, hogy a gép felületé-
nek anyaga rendkívüli jelentőséggel 
bír felliiltődés szempontjából, egy 
fémrész belakkozása képes volt a fel-
töltődés előjelét megfordítani. 

A hulló részecskék által előidézett 
dörzseleütronossúg csak egyik lehe-
tősége a feltöltődésnek. Ugyancsak 
feltöltődést okozhat a gépen kivül 
álló felhők elektromos liiltése. A töl-
téstől erős ionárrunlús indul ki a föld, 
vagy egy má - ik felhő felé, ez az 
áram kereszt iill'olyi'k a repülőgépen 
is és a l,eúramn ó oldalon egyik elő-
jelű, a kiúramló oldalon ellenkező 
feltöltődést okoz. A külső okokból 
eredő fejtöltődés azonban kisebb-
mértékü szokott lenni, mint a dörzs-
elektromosság által okozott feszültség. 

A repülőgép növekvő töltése okozza 
aztán, hogy bizonyos térerősségnél a 
gép egyes részein coronakisülés kép-
ződik. A kisülés megkezdéséhez egy 
bizonyos +küszöbfesziiitségérték kell, 
mely főleg az illető rész formájától 
fiigg, élek és éles görbületek köny-

uyebben siilnek ki, mint lapos foiü-
letek. Drótok, szárnyvégek, propeller-
élek, a legveszélyesebbek. Hogy a ki-
siilés milyen erősségű zavart okoz, az 
attól függ, hogy a kisülés helye mi-
lyen messze van a vevő antennájútól. 
do sajnos az antenna maga mivel vé-
kony drótból áll, mutatja legelőször 
a kisülést. 

A rádiózavarok kiküszöböléséhez 
tehát, elsősorban az szükséges. hogy 
no léphessenek fel coronakisülések. 
Ezt először olymódon próbálták el-
érni, hogy megakadályozzák a gép 
túlságos nagy feltöltődését. Isnnerve 
azt, hogy a lrórészec„skék fémanyago-
kon negatív, de bizonyos festékeken 
pozitív elektronosságot okoznak. 
igyekeztek a gép felületét pozitív és 
negatív jellegű részekre kiképezni. 
Igy el lehetett érni, hogy a gép fel-
tölt elése majdnem 0 maradt, gyakor-
latilag azonban ez a módszer nem 
vált be, mert a legkisebb szennyező-
dés megváltoztatta a felület jellegét, 
például egy vékony olajréteg köny-
nyen ellenkezű irányú fellöltődé$t 
okozhatott. 

Jobban bevált az uz elv, hogy 
már kisebb feltöltődésnél előidéznek 
coronakisiilést olyan helyen, mely 
lehetőleg messze van as antennától. 
Ezáltal a gép nem töltődött fel olyan 
magas értékre és sem az antenna, 
sem vatamilyeu más géprész az an-
tenna közelében nem kezdett el ki-
sütni. A mesterséges kisütőberende-
zéseket a szárnyak végére tették, 
mint ilyent megfelelő anyaggal átita-
tott pamutkanócot alkalmaztak. 
Ugyanekkor igyekeztek az antenna-
drótot olyan szigetelőanyaggal be-
vonni, mely gátolja a kisülést. Ennek 
a szigetelőanyagnak ki kell hiruia a 
ringy térerősséget, a szélsőséges hő-
fokváltozásokat és teljesen fedaie 
kell az antennadrótot. Egy polyethy-
len műanyag felelt meg legjobban 
enne+'.c a célnak és az e-zel bevont 
antennadróttal, a fentemlített kisütő-
kanócokkal felszerelt gépen biztosí-
tani tudták az állandó rádióvételt. 

Szálasi .•lndrás 

Olvasógép vakok számára 
Z\VORYKIN-FLORY 

Electronics, 1946 augusztus 

A Braille rendszerű vakírásnak az 
a hátránya, hogy a nyomtatott kiiny-
vek és újságok óriási anyaga helyett 
a választás az irodalomnak Braille-
írásba átültetett kis hányadára tor-
lódik össze. Fölösleges hangsúlyozni, 
milyen óriási jelentősége lenne olyan 
készüléknek, amely a vakok számára 
lehetővé tenné közönséges nyomtatott 
szöveg olvasását. 

Az olvasógép elvileg olyan készü-
lék, amely a képátvivő berendezések-
hez hasonlóan sorról sorra végig ta-
pogatja az olvasandó szöveget és 
minden egyes betíínél más jellemző 
hangot szolgáltat. A gyakorlati kivi-
telnél ügyelni kell arra, hogy a le-
tapogató eszköz kicsi, könnyű és jól 
kezelhető legyen és az egyes hango- 
kat könnyen lehessen megtanulni és 
megkülönböztetni. 

Olvasáskor a vak keze a letapogató 
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szerszámot lassan végighúzza vízszin-
tes irányban a sor mentén. E közben 
egy fénypont rezog nagy sebességgel 
a papír síkjában, do a sorra merőle-
gesen. Ennek a mozgásnak amplitu-
dója a betű nagyságának megfelelően 
beállítható. A készü,ékhez egy hang-
frekvenciás generátor tartozik, mely-
nek frekvenciája a fénypont mozgá-
sával teljesen szinkron modulálódik, 
úgy hogy a hang akkor a legmaga-
sabb, amikor a fény a betűk tetejét 
éri és akkor a legmélyebb, amikor 
a betük alját éri. A papírról vissza-
vert fény egy fotocellára esik, ame-
lyet erősítő követ. Az erősítő oly mó-
don vezérli a hangfrekvenciás gene-
rátort, hogy hang csak akkor kelet-
kezik, ha a fénypont fekete részt ér. 
A hang magassága tehát a betű for-
májától függ. 

A fény egy-egy betűt legalább öt-
ször végig tapogat és a közben hall-
ható különböző hangok egymásutánja 
alkotja a jelet, amelyet a készülék 
használója hamarosan megtanul azo-
nosítani az illető betűvel. 

A kísérleti készülékben a letapo-
gató és moduláló frekvencia másod-
percenként 30. A hang magassága 
400-4000 periodus között változik. A 
készülék nagy előnye, bogy azonnal 
jelzi, ha a tapogató szerszámot nem 
vezetik egyenes vonalban a sor men-
tén vagy ha a betűnagyság nincs 
megfelelően beállítva. 

A letapogató szerszámon kis lám-
pát találunk, melynek fényét lencse 
és tükör vetíti a papírra. A tükör 
mágneses vasmagra van szerelve, 
amelyet egy tekercs árama tart rez-
gósben. Ez a rezgés mozgatja a fény-
pontot függőleges irányban. Ugyan-
csak a tapogatóban van a fotocella, 
mely egy kétfokozatú erősítőt vezérel. 
Az erősítőben a nagyothalló készü-
lékekből ismert miniatűresövok szere-
pelnek. 

A szükséges telepek és maga a ge-
nerátor külön dobozban vannak. Itt 
van a 30 periodusú elektromos hang-
villa is, melynek rezgése vezérli úgy 
a frekvencia modu'áeióit mint a füg-
gőleges irányú letapogatást. A készü-
léket a nagyothalló erősítőknél ezo-
kásos apró hallgató egészíti ki. 

VIP 

Telefon és rádió statisztika. —
Svájc. 

(Journal des Telecommunications 
7946 szeptember). 

1. Svájcban a telefonforgalom még 
mindig emelkedő tendenciát mutat. 
1945 ben újabb 26.060 előfizetőt kap-
(ksolln'k be. A )mosta telefonbevétel' 
1945-ben közel 180 millió svájci frank 
v& t. ez megfelel 60 mi)lió dollárnak. 
Svájebau tehát, ahol körülbelül '/ 
millió előfizető van, átlagosan 120 
dollárt adnak ki évente telefonra. 

20 A rádióhallgatók száma Svájcban 
1945, év végén 854.639 (19,6%-a a la-
kosságnak). 

A v'zetékes rádióhírmondónak (rá- 
diódiffuzió) 114.754 előfizetője van, 
amely így oszlik meg: 
Előfizetői télefonvezeté-ken át 

(tel. diffuzió) 84.156 
E'osztón át (rediffuzió). 218'19 
Körvezetékre rákapcsolva 8.759 

1915-ben 465 l&efonközpont (amely 
as elűfizetök 885°-át képviseli) volt 
immár a telediffuzió hálózatába hekap-
esolva, 91 központ 66.678 előflzelővel 
nyujt 5 különböző műsort, 25i köz-
pont 14.624 elűtlzetővel csak 4 műsort. 
a többi központ kevesebb műsort nd. 

Híradástechnikai szakiskolák 
külföldön. 

Miután az utóbbi időben mind több 
szó esik esti főisko'-ák, főként erősen 
specializált iskolák felállításáról, ér-
deklődésre tarlliatnak számot a svájci 
Journal des Telecommunications ez 
év februári és szeptemberi számá-
nak ezzel kapcsolatos közleményei. 
Az előbbi beszámol egy Buenos-
_4yresben felállított posta- és távköz-
lési technikumról; a szeptemberi sz íni 
pedig a párizsi távközlési főisko-
láról. 

Az argentin távközlési techniku• 
met 1944-ben alapították. A tanfolya-
mok 3 évig tartanak. Hallgatói első-
sorban a posta és telefontársaság al-
kalmazottai vagy ezek fiai lehetnek. 
Csak ha a rendelkezésre áltó holy 
megengedi veszneik fel másokat is. A 
felvétel vizsgához van ikötve, a kor-
határ 14-40 év és legalább négy éves 
középiskolai elővégzettséget kívánnak 
meg. 

Az iskolának két tagozata van. Az 
egyik postaalkalmazottakat nevel, a 
másik pedig távközlőtechnikai spo-
cialistákat. 

Az első év tanulmányai közösek, a 
második és harmadik évben azonban 
a két tagozat különválik. A heti órák 
száma 25 körül van. A távközlési ta-
gozat tanrendjében a következő ér-
dekesebb tantárgyakat talá'juk: 

Általános eleiktrotechnika a máso-
dik évbeu heti fi óra. Közigazgatási 
ismeretek 3 óra. Mathematika 4 óra. 
Morse telegráfia 4 óra. A harmadik 
évben heti 6 órát fordítanak rádió-
technikára és heti 9 órában tanulják 
a különböző távíró. telefon és rádió-
rendszereket, készülékeket és áramkö-
röket. 

Az iskola Hallgatóinak száma az 
első évben max, 120 (három párhuza-
mos osztály), a harniadmk évben csak 
90 lehet. A cikik foglalkozik az osz-
tályozással, a különböző címekkel, 
amiket a sikeres vizsgák után a hall-
gatók kapnak és a fizetésekkel, me-
lyekkel őket az argentin Posta a 
vizsga eredményétől függően a.lkal-
nlazza. 

A párizsi távközlési f(iilskola fo'yta-
tésa az 1878-ban alapított felsőbb táv-

írói+kolúnx'k é5 1942-beii kezdte meg 
működését. . 

Ennek az iskolaínak hatlgatói lehet- 
nek ipari középi: kelút (technológiát) 
és ú'talúnos közép's'.kolát végzett nö-
vendékek, akik bizonyítani tudják, 
hogy a differenciál és integrálszáaní.-
tán, valamint a mechanika- és fizika 
elemeit ismerik- A cikk említi, hogy 
idegen postaadininiszlrációk alkalma-
zottait is felveszik. Az iskolának je-
lenleg 80 hallgatója van. Eddig 422 
mérnök került ki a főiskolából s a 
cikk felsorolja, hogy ezek hol he 
lyezkedtek el. A francia postához ke-
rült 197 mérnök, a francia rádióhoz 
27, a francia államvasútakhoz 18, a 
várd=i közliivatalokhoz kerültek 21 en, 
a hadsereghez, a tengeri- és légiflot-
tához 76-an. Magántársaságoknál 48-
an helyezkedtek el. 

Tanulmányi idő 2 év, Első évben 
az előadások általános jellegíveik, a 
második évben pedig telefon, távíró, 
rádió és távolbalátás részletes is-
mertetését adják. A program tág te-
ret nyujt laboratóriumi gyakorlatokra. 
azonkívül lehetőséget nyújt tanulmá-
nyi utazásokra is. 

A felvételt vizsga előzi meg. Gon-
doskodás történik arról, hogy azdk 
akiknek műszaki tudása nem mutat-
kozik kielégítőnek egy-egy éves elő-
készítő tanfolyamot végezhessenok. 

Érdemes a cikk befejező részéből 
pár mondatot idézni: 

,.Meg kell említenünk, hogy a táv-
közlés technika elméleti és gyakorlati 
ismereteinek közös tanulmányi pro- 
gramba való összefogásával a francia 
P.T.T. igazgatósága ki akarta hangsú-
lyozni azoknak a tudományoknak egy-
ségét, melyeknek a különböző ágazatai 
ma már nem tekinthetők függetlenek-
nek. Ténylegesen a technika fejlődése 
mindinkább oda irányul, hogy ezek 
az ágazatok egymásba folynak és 
nem tanuthatók meg külön-külön. A 
rúd!ócsőteehnika pl, mind több és több 
alkalmazásra talál úgy a telofoniá-
ban, mint tolegráfiában. Ez a fejlő-
dés oda vezet, hogy egyes .iparágak. 
melyek a távkiízlés terén speciali-
zálva voltak, ina )kénytelenek kiter-
jeszteni niűködésük területét_, vagy 
pedig egyezményeket kötni, ezen a 
téren működő vállalatokkal. A francia 
postaigazgatóság célja tehát, hogy 
olyan mérnököket formáljon, akik —
mint az iskola címe is jelzi — a táv-
közlés egész területén a megfo'elő el-
méleti és gyakorlati Indással bírnak". 

K. L. 
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Vivőáramú berendezés nagyfe-
sziiltségű távvezetéken való 

alkalmazásra. 
S. 1tO]JHE 

New carrier frequency syslenrs for 
telepbony and remote metering and 
Control on power lines. 

(Ericsson Review. 2946 No. 1.) 

Közös áramelosztó hálózatra dol-
gozó elektromos áramfejlesztő telepek 
valamint azok alállomásai között 
meghízható híradó öászeköttetésekre 
van szükség, melyek lehetővé teszik 
a központi intézőségnek, hogy a háló-
zat minden pontjának állapotát eleji-
őrizze és utasításokat adhasson az al-
állomásoknak. Az utasítások és jelen-
tések szóbelileg telefonon adhatók le, 
vagy fontosabb esetekben távgépíró 
peleprinter) írtján írásban. Ezen kíviii 
szükség van még távjelző és távve-
zérlő vonalakra is, rnelyak segélyével 
az egye; ahíllomások műszereinek és 
kapcsolóinak mindenkori állása jelez-
hető a központban, illetőleg az alállo-
mások kapcsolói a központból vezé-
relhetők. 
Mindezen szolgáltatások a leggazda-

ságosabban, magán a magasfeariilt-
ségű távvezetéken létesített, vivő-
áramú áraiukörök útján biztosítha-
tók. 

A szóbanforgó vivőáramú berende-
zés a vivőáramú csatornák részére az 
50-150 Ke közötti frekvenciasávot 
használja fel. A isáv alsó hah rát a 
magasfcsziiltségű vezetékbe iktatandó 
fojlótekerusok és a csatoló kondenzá-
torok még gazdaságos méretei, a felső 
határát pedig a hírszóró rádiószolgá-
lat által okozott kölcsönös zavaró ha-
tások határozzák meg. Egy Csatorna 
sávszélessége 3 Ke. Ebből a beszéd-
áramkör a 300--2400 frekvencia kö-
zötti sávot foglalja el és e feleit még 
három, kétirányú, beszédfrekvenciás 
távjelző vagy távvezérlő áramkör fog-
lalhat lm yet. (Beszédfrekvenciák az 
egyik irányban 2640, 2760 és 2890, a 
másik irányban 2700, 2820 és 2940). 
Amennyiben leleprinter szolgálatra 
van szükség, úgy az előbbi három táv-
jelző áramkör helyett egy, kétirányú, 
hcszédfrekvenciós távgépíró áramkör 
helyezhető cl a beszédcsatorna fő é 
(beszédfrekvencia 2760 és 2820). Ezek 
a beszédfrekvenciás impulzusátvivő 
áramkörtik a beszédáramkörrel közös 
vivőfrekvenciával moduláltatnak. Azo-
nos irányban működő vívőáramú esa-
torn-'r egymástól 4 Kc, az ellenkező 
irányú csatornák vívőfrekvenciúi pe-
dig egymástól 30 Kc távolságra van-
nak (vivőfrekvenciák A—B irányban 
46, 50.54.58, 62.66, 130, 134, 138, 142, 146 
és 150 Ke, B—A irányban 76, 80. 84, 
88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116 és 120 

Ke'. Eszw int leliűt egy maga;fesziilt-
,égü hálózaton 12 beszédáramkör és 
ennek üregfelelő szántú távjelző, táv. 
vezérlő. illetve távgépíró áramkör he-
lyezhető cl. 

A rendszer egy &dalsávot és a lc-
gyengítell vívőt'rekvenciát viszi át. 
Az átvitt vivőfrekvencia a demodu-
láción kívül egyúttal a vevőerősítő 
erősítési fokának szabályozésára is 
szolgál. A rendszer jellegzetessége 
még, hogy dacára a vivőáramú csa-
tornák egymáshoz való közelségének 
nem alkalmaz kristályszürőkct ha-
nem, ennek szükségességét elkerü-
tenclő, kettős modulációval dolgozik. 
Az első moduláció 15 Kc-sal történik 
és az oldalsáv kiszűrése után történik 
a második moduláció a megfelelő vi-
vűfrekvenciával. A berendezésben al-
katinazott csövek részben 160 részben 
:i:o Volt a nádfcsziiliséggel dolgoznak. 
lIettartamuk átlagosan 6000 üzemóra. 

Az áramellátást a váltóáramú háló-
zatról dolgozó két egység szolgáltatja. 
1z egyik a 160• a másik pedig a 360 
Volt nnódfesziillaégü csövekkel dol-
gozó egységeket látja el anód- és 
t'űlőúramuiat. Az egyenirányításra 
fémegyenirányitók szolgálnair. 

A vivűáramú berendezés a nagyfe-
sziillségíí vonalhoz csatoló kondenzá-
torral c.atlakozik. A kordenzátor bú-
am rézből van összeépítve, melyek 

mindegyike több elemből áll és fel-
fiiggesztésro is alkalmas kivitelben ké-
szti 1.. 

A esatoló kondenzátor után követ-
kezik a vonalvédő berendezés, mely 
külön vasszekrényben nyer elhelye-
zést. Ez tartalmaz egy, az erősáram 

részére, alacsony impedanciájú, fojtó-
tekereaet. melyen keresztül a esatoló 
kondenzátorok tötőárama közvetlenül 
földre vezethető le. A fojtótekercshez 
tárhuzamosan van kapcsolva egy-egy 
nagy" szikraköz. Egy másik, ki-

sebb, szikraköz pedig a fojtótekeress 
és a túláramvédő biztosítóhoz van 
párhuzamosan kötve. A két magas-
feszültségű kiolvadó biztosí'á a szek-
rény mellett nyer elhelyezést. 

A vonalvédő berendezéshez csatla-
kozik a vonalszűrő egység, mely a 
vonalszűrőn kívül még egy, nagyfe-
•ziiltségre szigetelt, illesztő transzfor-
mátort is tartalmaz, mellyel a vivő-

áramú vonalhoz .kapcsolódik. 
A vivőáramú vezeték, mely rend-

szerint koaxialis kábel, a vivőáramú 
berendezéshez egy újabb illesztő 
transzformátor útján kapcsolódik. Ez 
is külön szekrényben van elhelyezve 
és kiolvadó hiztosítókat valamint ne-
mesgáz töltésű fesziiltsóglevezetől iv 
magában foglal (pát vonalvédő be-
rendezés). 

A magasfesziiltségíi fojtótekercs az 

e 
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erűsbr;+arú vezetékbe vau beépítve. 
B;nüek a fojtótekeresrrek a rajta ke-
resztiil folyó áram fe.jvesztette, hő 
igénybovételen kíviil, a rövidzárási 
árain okozta mechanikus igénybevé-
telt is ki kell bírnia. A fojtótekeres-
csel párhuza;no=au egy túlfesziiltség 
ellen védő szikraköz van elhelyezve. 

A vivőáramú berendezés vezetókéül 
vagy az egyik fázisvezetéket és föl-
vet, vagy a két fázisvezetéket használ-
ják. Az előbbi esetben a von;rl csilla-
pítás nagyobb, továbbá mivel az egyik 
vezeték, mint antenna működik, za-
varokat is okoz nem nagy szelektívi-
tású rádió vevő készülékekben, más-
részről a hosszú hullámon működő 
rádió táviróüzem zavarhatja a vivő-
áramú berendezést. Két vezeték hasz-
nálata esetén lényegesen kisebb a za-
var veszélye, mivel a két vezeték jó 
ft; dszimetriával bír. Az iizemhizton-
ság is nagyobb az utóbbi esetben mi-
vel az egyik vezetékág szakadása 
esetén a vivőáramú berendezés álta-
lában zavartalanul tovább működik. 
Mindezen előnyök dacára mégis igen 
gyakran alkalmazzák az egy vezeték-
föld rendszert ennek olesábbsága 
miatt. Ez esetben ugyanis csak fele-
annyi kiilt;éges fojtútekeresre és csa-
toló kondenzátorra van sziikség. Ká-
belvonal esetén természetesen mindig 
kél vezetéket használnak. 

A vonal impedanciája két vezeték 
esetén 600-800 ohrm, egy vezetékfö d 
esetén :00---401) oh.;n és kábel vezeté-
keknél 50-100 o1nn. 

A zajnívó erősáramú vezetékeknél 
általában igen magas. A fellépő zaj 
okai a ki- és bekapcsolásnál vagy 
terhelés változásánát fellépő feszült-
séghullámok, atmoszférikus kisülé-
sek, corona jelenség stb. Tapasztalat 
szerint általában a magasabb fesziilt-
égíí vezetékeken a zajnivó is maga-

sabb. Ez az oka annak, hogy dacára 
a magasabb feszültségű vezeték ki-
~.,ebb csillapításának az áthirlalhaló tá-
volságban nincsenek • lényege; kü-
lönbségek a különböző fe ziiltségíí ve-
zetékek között. Egy 100 KV távveze-
tők eailt, ílása 100 Ke-nál kb. 1, 
a 220 KV vezeléké kb. 0.5 no-
mer/100 km, a zajnivó pedig az előb-
binél kb. —4 neper, uz utóbbinál Pe-
dig kb. —2 neper, Az áthida'ható tá-
vo'ság. közbenső erősítő nélkül mind-
két esetben 300 900 km. 

A vivő' ramú berendezés egyes egy-
ségei panelekre vannak szerelve, me-
lyek U vasból készült keret mindkét 
oldalára szereltetnek fel. A keret ma-
gassága 2020 mm, szélessége pedig 
514 mm, A keretek száma a berende-
zés nagyságának megfelelően válto-
zik. A berendezés el van látva meg-
felelő e'lenőrző, szabályozó és riasztó 
egységekkel. Gergely Ödön 
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KÖNYVSZEMLE 

Emery: Ultra_High-Frequency 
Radio_Enginneering. 

New-York, The Macmillan Company, 
295 oldal. 

A munka első részében sorra veszi 
a nagyfrekvenciás teehntkának azo-
kat a fejezeteit, amelyek — általános 
jelentőségük mellett — különösen fon-
tosak a mikróhullámok területén. A 
katódsugároszcillográfok és az erősítő 
kapcsolások általános alapelvei mel-
lett, tehát bőséges hely jut az olyan 
segédproblómáknak, mint a feszült-
ségszabályozás, az elektronkapcsolók, 
transiensek és négyzetes hullámok 
stb. A második rész tárgyalja az 
ultranagyfrekvenciás vezetékeket, osa-
cillátorokat, a moduláció, detektálás 
és sugárzás kérdéseit. 

A tárgyalási mód tömör, de mind-
végig érthető. Az aránylag szűk ter-
jedelem mellett a szerző elsősorban 
az alapelvekre fekteti a fő súlyt, de 
mindíg nyujt gyakorlatból vett kap-
csolási példákat is. Emellett minden 
fejezet után is közöl számos gyakor-
lati feladatot. Kiegészíti ezt 24 „kí-
sérlet", amelyet az olvazónak magá-
nak kell elvégezni. A (kísértelek a 
főiskolai laboratóriumi gyakorlatok 
színvonalán állnak. A 136 ábrával el-
látott könyv így valósággal minta-
képe a korszerű, jó és tömör tan-
könyvnek. VIP 

B. Hauge, D. SC.: Atlernating 

current Bridge Hethods, 

Sir Isaac Pitinan & Sons, Ltd. 1945. 
5. kiadása 616 0. 

A hatalmas terjedelmű váltóáramú 
méréstechnika kicsiny részét képezi 
csupán ez a vaskos kötet. Alapos és 
átfogó munkáját szerző a laborató-
riumoknak szánja segédeszközül. 

Az 1. kiadás még 1923-ban került 
piacra. Akkor a szerző egyetemi elő-
adásait bővített formában bocsátotta 
a nyilvánosság elé. 

A könyv legutóbbi kiadása .közvet-
lenül az európai háború befejezése 
után látott napvilágot. Szerző maga 
is hiányolja, bogy a háború követ-
keztében nem tudott olyan álfogó ké-
pet adni a váltóáramú hidak mérés-
lechnikájának fejlődéséről, mint ami-
lyet szeretett volna, mert a külföldi. 
Irodalom hiánya nem engedte meg a 
minden szempontra kiterjedő, kül-
földi eredményéket is felölelő általá-
nos muncka megszületését. Mindazon-
által a felmerült nehézségek ellenére 
is hoz komoly újat: a jól ismert 
Carey Foster-hídnak egy nagy pre-
cizítású módosítását, valamint a 
Sehering-hídnak különböző új alkal-
mazésát. Nagy figyelmet szentel a 
vasvizsgálatoknak, egyidőben fenn-
álló egyen- és váltóáramú előmág-
nesezés esetén, 

A mű első részében szerző állatá-
nos alapfogalmakat ismertetet, mint 

a kapacitás, önindukció és im-
pedancia, itt tárgyalja még a hidas 
ínérések fejlődésének történetét is. 
A második részben a vektoralgebra 

elemeiből kindulva a hidak vektoriá-
lis tárgyalását mutatja be. Különös 
figyelmet szentel a vektorok változá-
sainak geometriai helyeire és innen 
vezeti le az általános kiegyenlítési 
feltételeket. Részletesen tárgyalja a 
hidak Maxwell-féle theoriáját. 

A harmadik fejezet a méréstech-
nika segédeszközeit tárgyalja nagy 
részletezéssel. Az ellenállásstandar-
dokról igen részletesen ír. Ismerteti 
ezenkívül a hidas méréstechnikában 
alkalmazott összes váltóáramú áram-
forrást a szaggatótól a mikrofonbú-
gón keresztül a csöves rezgóskeltőkig. 
Részletesen megtaláljuk az alkalmaz-
ható indikátorokat, ezen heliil bőven 
foglalkozik a vibrációs galvanomé-
terekkel. A segédberendezések lefró 
ismertetésén kívül bőven találnak 
vizsgálati eljárásokat ezek érzékeny-
ségének meghatározására és egyéb 
mérésére is. 

A negyedik fejezetben ismerteti és 
osztályozza a hidakat. Mintegy 30 híd-
típust tárgyal a legkülönbözőbb 
szempontokból. Minden típusnál nagy 
figyelmet szentel a mérés pontossá-
gára, utal az előálló hibákra, ezeknek 
az eredetére és megszüntetésük lehe-
tőségeire. 

Végül az ötödik fejezetben az ese-
tenként alkalmazható hidas módszer 
kiválasztásához ad vezérfonalat, de 
egyben felhívja a figyelmet a várható 
hibákra é5 azok kiküszöbölésére is 

A függelékben a hidas méréseknél 
előforduló csillag-háromszög transz-

forínáeiókra ad példákat. Bő kiegé-
szítőjegyzet, végül részletes szerző-
és tárgymutató fejezi be a munkát. 

Mindazoknak, akik a váltóáramú 
hidas mérésekkel foglalkoznak, ajánl-
liatjnk a könyvet, jó segítséget és 
sak gyakorlati tanácsot fognak ta-
lálni benne. 
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A helyközi és József távbeszélő központ újjáépítése 

GYURGYIK BÉLA 

A helyközi és József távbeszélő központ Buda-
pestnek, de et'*y»lben az országnak is legnagyobb, 
legjo'lentőse+l>ib hítiközpontj•a volt. A Mária Teré-
zia-téri postapalotában a buci+apesü postaműszaki 

igai 'ató:siíg hivatali helyúr  egein kívül ellhe]yezést 
nyert: 

1. a 13.600 küi'.+öal+vonalú és 4800 ikerállomás be-
fog+adására alivalnvas Standard 7A1 rendszerű 

.Jczzsef helyi távbeszélő tközpont és ehhez esat•la-
kozáaat Kőbánya, Kispost, Pestszeuterzscibet isz-
szesell 2800 ikülönvonalú és 2800 irkerállomás kar 
pacitású mellékközpontoknak föközponti szrel-
véaye; 

2. 400 helyközei táti•bes+aé}ő áramtkör kapaeitású 
budapesti inkirurbán központ, kereken 160 munka-
hélly el ; 

3. a Budapestre befutó távkábelek és inter-
urbán bevezető kM elek kábelrendezője, a tbuda-
pesti távkábel erősítő állomás és a I3elyközi lég-
vezeték vonalfelügyelet; 

4. A fent felsorolt távbeszélő műszaki beren-
dezések üzetméhez szükséges áramzoigáltató és 
átalakító berendezések. 

Ez az Ország gazdasági életében oly mérhe-
tetlenül fontos műszaki létesítmény is áldozatául 
esett a háború pusztításának. 

A központ sorsa 1945 január 14-én éjjel 3 óra 
körül teljesedett be, +amikor is a kivonuló n&net 
katonaság a műszaki épület két végén lévő kábeJ 

LA RECONSTRUCTION DU BUREAU 
TELEPHONTQUE DE URANI)E DISTANCE ET DU 
BUREAU LOCAL AUTOMATIQUE DE BUDAPEST 
L'article fait c•onnaitro l'équipelnent existant avtnt 

Fas aut da to vilto an l;ure:u télephonique de grande dis-
tance do Budapest et celui du bureau autotnatique „Joseph" 
situés ]7j19 place Márie-Thérése. U rend eompte do 
l'anéantissement de ces installations par suite der événe--
ments de la guerre, puis it présonle au lecteur le, phases 
do la reconstrucion provisoire des deux bureaux, et 
enfin it donne á grinds traits le; plans déja dreseés 
et ceux en préparation concornants á la reconstruction 
définilive. 

bevezető aknát felrobbantotta. a központban ma-
gában pedig páneélöklöket lövö'.dözött. A rclhban-
tás folyón .feUépet-t tűz a nagytömegű összekötő 

kábelek mentén az egész műszaki épületben roha-
Inola.n ette:rjedt. Az oltást az épületben bent-
szorul+takbóf sebtében üsszevorődött 15-20 főnyi, 

főként míiszaki személyzet a főgépéh~+z vezetésével, 
azonnal a németek visszavonulása után meg-
kezdte. A lepll+agyobtb önfeláldozás ellenére is ez 
a munka csak a tűz lokalizálására szorítkozha-
tott, mert sem a szükséges oltóvíz, sern ilyen 
nagymérvű tőz házi eltoltásához szükséges tű-oltó-

felszerelés nem állt rendelkezésre. A bátor tűz-

oltók életét pedig a ném'e+tek által elszórtan hátra-
hagyott robbanóanyagok is állandóan veszélyez-
tették. 

15-én reggelre a tűz lokahlizálva volt és az ol-
tásb'an Iésztvett személyzet végkimerülésig meg-
feszített munkájának volt köszön ető, hogy a 
tűz az igazgatósági épületre, az erősáramú gép 
hacaa'kra, valamint a régi távkábel erősítő állomás 
helyiségeire nem terjedt át. A megmentett mű-
szaki .berendezések dacára a pusztulás nagymérvű 

volt. 

A szovjet hadsereg katonái 15-én 11-12 óra 
között vették birtokukba az épületet. Az ezt kö-
vető napoik a hare közelsége miatt a legszüksége-
sebb monleltakarításn és biztosítási munkákkal 
teltek el. A tula.jdouképetni postai távközlési 
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munka január 21-én vette kezdetét, amikor az 
épületben újból megalakult a távíró és táv-
beszélő igazgatóság. Ezzel kezdődött a helyközi 
és József tá.vtheszélő központ újjáépítése. 

József helyi távbeszélő központ 

Már január 22-én megkezdódbtt az óvóhelyen 
lévő ú. n. szükséglk•özpont egyik munuhelyének 
helyreállítása és 50-es kapacitásról 75-ösre való 
bővítése. A munka 28-án fej.eződ+ütt 'be. Ez a köz-
pont kiszolgálta az újonnanalakult távbeszélő 

igazgatóság igényeit és összeköttetésbe került a 
már akkor szintén üzemibe 'helyezett Városháza 
automata és Ujpest manuáll~is tközpontokkal. Már-
eins hó 14-én, miután az előző központ már kicsi-
nek bizonyult, az igazgatóági épület I. emeletén 
először egy 60-60 vonalkapacitású 2 munka-
helyes, majd április 2-án egy 120-60 vonalkapa-
citású háromkezelős központ létesült. A táv-
beszélő forgalom és a jelentkező nagyobb igények 
kielégítése ekkor már nem volt lehetséges az 
eddig iizem~hehelyezett ú. n. vertikális rends'zmű 

közpondokkal és ezért megindult egy nagyobb-
számú állomás befogadására a'.lk.atm's multiplex 
rendszerű központ létesítése. Ennek első fázisa-
ként helyezték tizembe május 4-én a 200, majd 
augusztus 1-én 500, október 20-án 600 és 1946 már-
cius 1-én 900 ál'.omás befogadására alkalmas :) 
munkahelyes multiplikációs központot. 

A fegyverek zajának elültével meginduló pol-
gári élet mind nagyobb távbeszélő igényekkel 

lépett fell. A magyar posta műszaki vezetősége 

már 1945 április haváiban látta, hogy a kereken 
20.000 állomás befogadás ára alkalmas automata 
központját vesztett József-terület legesekély:obbre 
1•eszorít•ott távbeszélő igényeit a rendelkezésrom 
álló manuális kapesolókkail kielégíteni nem lehet, 
tehát úgy döntött, hagy átmenetileg, amíg a 
gyárak újbóli szállítóképesek lesznek és az elpusz-

tult központokat újakkal lehet pótolni, a Teréz 
Standard 7A1-rendszerű 20.000-cs tnitomala köz-
pontjának egyik 5000-es egységét átsercltcti. a 
József központ épületétbe. 

Igen merész gondolat volt ez abban az időben, 

mert a József .automata központ helyiségei tel-
jesen kiégték, ajtó, alblak nem volt, fűtés, vilá-
gításra gondolni sem lehetett. Az aránylag jó 
állapotban •maradt igazgatósági épület földszint,-
Jén lakás cé]Jaira szolgáló helyiségeket kellett 
igénylbevenni, annak padozatát ilyen nagy súly 
viselésére megerősíteni és általában a helyi•séga~ 
ket úgy átalakítani, hogy ott egy 5000-ess auto-
mata központ elhelyezhető legyen. 

A kőműves és átalakítási munkák 1945 május 
hó olső napjaiban indultak meg, majd augusztus 
hó folyamán megindult a központ =terelési mun-
kája is. A közbejött téli időszak, fíítőauynghiány, 

valamint az itt dolgozók élelmezési nehézségen 

erősen hatráltattálk a munka menetét. 
A Standard Villamossági Rt. és .a posta mű-

szaki személyzetének közös munkájával elkészült 
5000-es József aut. központot 1946 június hó 15-én 
adta át Gerő Ernő közl•ekedésiigyi miniszter a 
f•omgalommak. 

Az ed+diig elmondottak a József helyi táv 
beszélő központtal kapcsolatban csak ideiglenes, 
átmeneti jellegű intézkedések volték. A posta 
műszaki berendezéseinek végső újjáépítési ter-
vében a József-teriiletet egy legkorszerűbb, az 
eddigi műszaki újítások eredirnényait már fe-'-
használó, 7A2 rendszerű 20.000-es automata köz-
pont fogja kiszolgálni. Az idevágó részletterveik 
kidolgozása folyamatban van. A berendezés a 
budapesti postamüszaki igazgatóság é-pületének 
míisaaki szárnyán, a földszinten nyer elhelyezést. 
A műszaki épület helyreállítása és a oél érdeké-
ben szükséges átalakítása már 1946 őszén elkez-
dődött. Ezzel a munkával párhuzamosan a két 

1. kép Az elpusztított budapesti helyközi tóvbesz%ló központ nemzetközi kapcsolóterme 
2, k(p. Az clpusztdtott „József' automats központ részlete 
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3. kép. Részletkép a „József" automata központ pusztulósáról 
4. kép. A helyközi központ egyik kapcsolóterme a pusztulás után 

felroh1bantott bevezető kábelakna helyétbe a mű-
aki épület Bagó Béla-utcai frontján egy a 

legkorszerűbb követelményeket is kielégítő kábel-
akna építése tervezés alatt van. 

A tervezett 20.000-es Standard 7M. reu&ie!rű 
automata köziont üzprnbe helyezése után a je-
lenleg lai•segí!tő szol ívlatot ellátó 5000-es Józ~ef-
közi ont anyagátból a tu bii Budapestem üzem-
képes állapotban znegrn iradt 7A1. rendszerű köz-
pontot fogjuk a forgalom ig&ryeinek megfelelő 
mértékben ibővíteni. 

Helyközi távbeszélő központ 

A helykőzi tzvbeszélő központ teljes mű-
szatki !bixrem lczése, kivéve az erős iramú géptcr-
met és a régi távkúbel erősítő c51lonaást,elpusztnit. 

Budapest ostroma után, tetkirrtve, hogy az or-
szág területén :még harcok folytak, a helyközi 
távbeszélő forgalom felvételére irányuló igények 

csak később jcicr tlkeztek, a harci cselekmények 

után is használható álttapotban megmaradt be-
renrlezéseket pedig a harcoló csapat-ok foglalták 

le és használták. 
Az első polgári használata'a átengedett váci 

helykö-zi áramkor 1945 március hó végén épült 
meg és helylközi központ nem lévés, ideiglenesen 
április hó 7-én az Erzsébet-központba kapcsolta-
tott. Azonban: ezt az áramkört is pár nap mulya 
a katonai parancsnokság rendelkezésére kellett 
bocsátani. 

Ideiglenes helyközi távbeszélő központ léte-
sítésére irányuJ'.ó munka február hó !második 
felében indult meg. Első lépésként az egyik el-
hagyott katonai központ helyközi munkahelyei-

nek hellyreáilítását kezdte el a helyyköui. (központ 
műs laki személyzete. 

Április hó elején, miután a városi hálózati 
áram többé-kevésibé biztosítva volt, a helyközi 
távbeszélő központ épen maradt áramátalakíbó 
berendezésen is üzembe helyeztettek. Ezzel a táv-
kábel erősítő állomás erősítői részére a fűtő- és 

aunód!zíram swhgéiltartása megindult: Erre o:nnál 
inkálib szükség volt, mert .a szegedi távkálbel 
helyreállítása olyannyira előrehaladt, hogy 10-én 
már üzemképes ká'beláromkör is állt rendelke-
zésre. A küzpont helyreállítási munkálatok befe-
jezése l&1: április hó 10-án a kijavított és pol-
gári forgalomira átenegdett első eeglédSi kábel-
árannkört iizambe kellett helyezni. :Más lehetőség 
nem lévén, •az áramkor egyelőre aa. József helyi 
ntaxruális kapcsotbón nyert kiszolgálást. 

Aprii!i hó 15-én üzemibe került •az első két 
munkahelyes helyközi kapcsoló, majd ez folya-
matosan 23-án 4, május 23-án 5, május 27-én 6, 
29-én S, július 25-&i 10 és ,augusztus 6-án 12 
munkahelyre bővíttetett. A munikahelyekre kap-
csolt helyközi áramkörök száma ápx+ilis 23-án 4, 
május 23-án 20, 29-én 22, július 25-én 29 és 
augusztus 6-án smár 39-re szaporodott. 

Tekintettel orra, hogy a budapesti helyközi 
központ «utomabikus közvetítő áraankörei, me-
lydknek segítiségével a kezelő a helyközi áram- 
k Ae&ket kapcsolta Össze a budapesti előfízető tele-
fo!njával, teljesen elpusztultak és az ideiglenes 
manuális központok amúgy is túlterhelt kezelőit 
sem lehetett interurbán közvetítéssel terhelni, nem 
lehetett szó arról, hogy az újonnan megnyitott 
központbnm: minden a budapesti hálózatban élű 
álllomás kaphasson helyközi kapcsolást. Az ideig-
lenes helyközi központ megindulásakor tehát a 
postavezérigaz. atóság 30 -- az óllami és keres-
kedelmi életben fontos - szervet szervet• jelölt ki és ezek 
a helyközi központtal közvetlen vonallal köttet-
tek össze és ezen folytatták le helyközi beszélge-
téseiket. A kijelölt közvetlen állom,í';ok száma a 
központ bővítésének folyamán 100-ra emelkedett. 

Az eddig e'mondottak azonban csak sürgős 
átmeneti segítséget jelentettek. A fentvázoit 
munkákkal párhuzamosan folyt a távkáabea_ek, az 
erősítő állomások és .a l!égvezetúkes helyközi 
áramkörök helyreállítás+a is. Ezer, munkákkal 
kapcsolatban várható volt, hogy az ostromelőtti 
kereken 300 helyközi áramkör tekintélyes része 

~ 
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fokozatosan iizemlbe ilelyezhctő lesz., amit azon-
bwan a kisszámú 'munkahelyen, elégtelen kezelési 
le!u"t.őség el, megoklani nem lehet. Az átmeneti 
időre szánt központ építésével egykiőben tehát 
már áprillis hó folyamán nregindnilt az elők~tszí}:ő 
munka egy állandó jellogű helyközi közpon4 épí-
tésére is. Megfelelő hellyiség hiányában az igaz-
gatósági épületben lévő személyzeti étkenő helyi-
ségeit ke➢l+ett erre a élra igénybevenni. 

A fokozatosan kiépítendő központ 300 inter• 
urbán áramkör ibefogadáaára alkalmas, 42 bel-
földi, 10 nemzetközi, 8 +bejelentő és 4 interurbán 
tudaakozó mu,n&-áhely:re terveztetett. A központ 
építéséhez szükséges anyagot részben az ostrom 
ylatt leszerelt és óvóhelyre mentett helyközi kap-
csolók anyagából, résiben pedig a Dunámtúlr:t 
telepített és időközben hazaszállított anyagából 
kellett összeszedni. Ugyanakkor teljesen új áram-
köri menoldaíssal .gondoskodni keltett arról is, 
hogy .0 időközben újra üze-mbohelyezett budapesti 
helyi automata központtokba kapcsolt előfizetők 
is saját automata központjailkon k€resztül nyer-
hessenek hely(közri kapcsolást. 

A központ építésének első fázisaként 1945 
szeptember hó 19-én 100 helyközi áramkör befo-
gadására alikalmas 20 kezelői és 4 bejelentő mun-
kahellyel, valamint 8 darab automata közvetítő 
regiszteráramkörrel helyeztetett üzembe. Ezt kö-
vetően november 1-én továb;W 4 bejelentő és + de-
eemdber végév újabb 10 kezelői munkahetly késziilt 
cl. A további építéshez nzülkséges műszaki anyag 
előteremtésének mind nagyobb nehézségei ettől 
kezdve erősen •esökkent•ik a mualrka ütemét. 1946 
november 9-én további 6 kezelői munkahely sze-
nelése fejez&dbtt be. Ezen a 6 :munkahelyen nyert 
elhelyezést a falurendszerű félautomata központok 
(Szentendre és környéke) gócponti '  relvéye 
is. Ugyanakkor iizembe helyeztetett a félautomata 
falu központok révére 2 vizsgáló munkahely is. 
Tekintettel az előbb említett 'anyaghiányra és az 
egyen fokozódó forgeiomra, közvetlenül üzemibe-

helyezés előtt áll újból a volt sziikségkirzpont 8 
munkahelye is. A központ további bővítése bár 
lassúbb üten>ben, tovább folyik, mert hiszen a 
posta műszaki újjáépítse keretérben tervezett 
korszerű és végleges helyközi központ üzembe-
helyezéséig zrrérg minimálisan 2 év fog elvtermi, 
visgont a helyközi forgalom fejlődésére 'és bővii-
lésére felrtétilenriil számítani kell. 

A helyközi távbeszélő áramkörök és a lebonyo-
lított beszélgetések szánnának nrövekedéséről a 
következű adatokat kö»ölljük: 

Kelet 

1945. X11.7. 
1946. XII. 10. 

Áramkörök száma f.ebonyohtott beszélgetések 
Táv- Lg. Összes Nemzet- Belföldi Összes
kábel vezeték közi 

91 27 118 — 1930 19"t► 

116 64 180 713 4078 4791 

A helyközi távbeszélő központnak végső újjá 
építései terve most van kidolgozás alatt. A köz-
pont elhelyezésére szolgáló helyis+ +gek helyreáll.i-
táisra és átalakítása, il'etőleg további 1►ély iségeík 
építése részben már el.kezdő+fUütt, ss7iben tervezés 
alatt áll. 

Az ríj terv szerint- amely már figyelem;
veszi a montreuxi egyezményt is, a helyközi 
központ kerekesi 600 inte+rmibán áramkör befoga-
dására lesz alka`1mas, 240 kezelőn, 24 bejelentő és 
14 tudakozó, nyomozó niunkahellye.l. A munka-
helyek zsinórnélküli kiviteliben szereltetnek, n 
vonalak kapesolá-sát elektromos kapesoló gépek 
fogják végezni, a kiszelők a munkahelyeken lévő 
kulcsok segítségével ezeket csak vezérlik. A köz-
pont áramköri megoldásában úgy készül, hogy 
alkalmas lesz a várakozás né:küli gyorsforgalom 
leibonyol'.ítására és egy későbbi időpontban táv 
tárcsázásra is. 

Természetesen a helyközi távbeszélő központ 
újjáépítésével párhuzamosan gondoskodás törté-
nik a távkábel erősítő állomás és a 'lóg-vezetékes 
vonalfelügyelet megfelelő korszerűsítéséről és 
yriiikséges bővítéséről is. 

A MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET HIRADASTECHNIKAI KIADVÁNYAI: 

Bay: Rádióhullámok terjedőse. 

Istvánffy: Rádió üzenetátvitel; a rezgő kvarc, antennák. 

Jáky: Katoniai rádiótechnika. 

Koezka: Távbeszélő központok gépesítésének alapjai. 

Pösehi: A korszerű repülő-rádiókészülékok építése, vizsgálata. 

Tarnóezy: Fizikai hangtan. 

KÉRJEN PROSPEKTUST! CÍM: BUDAPEST, XI., MÜEGYEPEM, ALAGSOR 66. 'TELEFONSZÁM: 258.688. 
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Rádióadóberendezések végfokozatánál alkalmazott fontosabb 
elemek méretezése 

(Befejező közlemény). 
KÓSA FERENC 

2. 2.) A második harmonikusra lehangolt rezgőkör. 

2.ábro 

A harmonikusok további csökkentésére az egyik 
használatos fogás a rezgőkör egyik, általában a 
kapacitív ágát úgy kiképezni egy további kis tekercs 
hozzáadásával, hogy a második harmonikusra 
series rezonanciát alkosson, ami általában hatá-
sos szűrést ad. (Lásd 2. ábra). Ebben az esetben 
tehát x'L és x'c úgy választandó meg, hogy egy-
részt az alapfrekvenciára a szükséges xo reaktan-
ciát adják, azaz ha a reaktanciáknak sz alapfrek-
venciánál felvett értékeit 0 index-szel jelöljük 

_ ,  x ° --x Co —x L (5)o 

Ezenkívül x L és x'c a második harmonikusra re-
zonánciájában kell, hogy legyenek, azaz 

2x'L ~, — x  2 ° (7) 

Az 5. és 6. egyenletből következik az alapfrek-
venciára 

x., , 4x0
xLo=-3  xCO— 

3 
A második harmonikusra e derivált rezgőkör im-
pedanciája jó megközelítéssel 

Z, _= 2x0 

t 

ahol Q . vel az x c 'tekercs saját jósági számát ért-
jük, tehát azt, amely csak a tekercs veszteségei-
ből adódik. Ez a Z2 ugyanis olyan kis érték, hogy 
emellett a rezgőkör másik, induktív ágát fölösle-
ges figyelembe vennünk. A rezg&rkörön ez esetben 
létrejövő második harmonikus feszültség a már 
ismertetett módszer szerint 

E2 - 3 . Qt- . I, 

és a rezgőkör induktív ágában, tehát a terhelés-
ben is folyó áram 

I,~
L 2xa 3Q e

12

A 3. egyenlet szerint tehát ebben" az esetben a 
továbbvezetett harmonikusok teljesítménye 

W2ki = 
19L 4 R = 9 iQ R (8) 

tehát a második harmonikus teljesítményviszonya 
az alap teljesítményéhez 

(9,
W2ki 4 1,' R 

9 Cii/

V

 \Q Qe 12=Q
‚ 

QL 
1~ Q'R 

_ _ 

Mint látható ez a megoldás óriási mértékű to-
vábbi harmonikus szűrést biztosít. Ha pl. a hír-
szórósávban Q -t óvatosan csak 200-ra vesszük fel, 
akkor is azt láthatjuk, hogy 40000-szeres harmo-
nikus szűrést kapunk az egyszerű szűrőkörhöz 
képest. 

A nehézség azonban e megoldással ott van, hogy 
a gondos harmonikus szűrésre leginkább nagyobb 
teljesítményű berendezésnél van szükség, mert hi-
szen a kisugárzott harmonikusok a C. C. I. R. sze-
rint abszolút értékben vannak megadva, tehát 
nagyobb teljesítményeknél kell nagyobb mértékű 
szilrés. Nagyobb berendezéseknél pedig az xL és 
x' szenes rezgőkör pontos beállítása gyakran el-
háríthatatlan nehézségekbe ütközik, főképpen két 
okból. 

Az egyik ok az, hogy az x0 értéket egyéb okok-
ból (elsősorban a csövek anód-hatásfoka) igen 
pontosan meg kell tartanunk, ami bizonyos mér-
tékig már az x'c  -t is meghatározza. A második 
és fontosabb ok az, hogy nagyobb berendezéseknél 
a fellépő nagy feszültségek és áramok miatt az 

nem képezhető ki pontosan behangolható 
forgó kondenzátor gyanánt, hanem csak lépések-
ben állítható egységekből van összeállítva. Pon-
tos behangolása tehát a második harmonikusra 
lehetetlen. 

A legtöbb esetben abból kell tehát kiindulnunk, 
hogy az x L,x' kör nincs pontosan lehangolva a 
harmonikusra, hanem kissé el van hangolva. Te-
kintve, hogy a harmonikus szűrésnek ez a módja 
viszonylagos olcsósága miatt előnyösen alkalmaz-
ható, vizsgáljuk meg kissé részletesebben milyen 
harmonikus szűrést várhatunk a kissé elhangolt 

x' körtől. 
A fentiek szerint 

, 
xco 
xLo
 ,

• 

A második harmonikusra 

~u S ,— 1 
r L ,—C, _ ¢n,no 

azaz 

Ez az ismert eset, ha a szenes rezgőkör ponto-
san le van hangolva. Tételezzük fel azonban most, 
hogy az e'méletileg helyes x'cohelyett L" és C" ele-
mekből álló kissé elhangolt rezgőkört iktatunk 
be, vigyázva azonban arra, hogy a rezgőkör reak-
tanciája az alapfrekvencián, xo változatlan ma-
radjon, Ebben az esetben 

xc ‚" =  xc•, -{- Y= 
3
4 xo +Y 

(10) 
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és 

x" x°L°. :x~, ~_x~__ -x' ~°-: y —z° "
3

Ezzel 
4 3 y 

x"~0 ^ 3  x0 -♦- Y i {
►. -- _- 4  °- _ _ - x 

L°  x° 
+7 1 + 3 x° 

Ebből következik, hogy az L" és C" elemekből 
álló széries kör új rezonáns frekvenciája 

3 7 

1 ~- 
3 
x°

vagy 

~ Wr ~_ .2 w°

Az L" és C" elemekből álló rezgőkör relatív el-
hangolása tehát definíció szerint 

d ~  
mr '— iur cu

'r —1= 
r °'r 

1+ 4  x 
° — 1 

1-}- ?y 
X0

(12) 

Ezzel a tulajdonképpen várt szűrőhatás már ki-
számítható volna. A gyakorlatban azonban ké-
nyelmesebb y és x° helyett az xc ' helyére betett 
valóságos C" és az oda elméletileg helyes C' kapa-
citással számolni. Mint már ismertettük 

3 3 1 

és az előzőek szerint 

Ezzel tehát 

vagyis 

i 1 7=   — wYC, 

y 4("1 1' 4 C" 4 

C" 3 

a= 

C' 
C" 

4 - »-3 
—1 (13) 

Ezen egyenlet segítségével most már a tervezés-
nél ismert C' és C" értékekből a relatív elhango-
lás kényelmesen kiszámítható. Mielőtt azonban a 
számítást folytatnánk érdemes ezen egyenletet 
szemügyre venni. Látjuk, hogy ő végtelenné vá-

lik, ha a nevező 0, vagyis ha - n =-f 
Ebben az esetben 

1  4 1  4 

vagy 
i 

W C "  
x d

Ez az eredmény természetes is. Ha az x c"-t any-
nyira elhanyagoljuk, hogy az x°-lal egyenlővé vá-
lik, ekkor az x L  " csak 0 lehet, tehát az elhangolt 

szeries rezgőkör csak végtelen elhangolással, azaz 
csak végtelen frekvenciánál adhat rezonanciát 
Erre a kérdésre még visszatérünk. 

Ha már most C' és C" ismeretében "-t a 13. 
egyenletből kiválaszthatjuk, kérdés milyen har-
monikus szürésre számí,hatnnk. Az elhangolt rez-
gőkör reaktanciája, mint az általában ismeretes 

Z— j2xóa 
Esetünkben a második harmonikusra 

Z=J2' 3 x° )a—J 3 -x° a. 

Ezzel az egész rezgőkör impedanciája a második 
harmonikusra 

4 
a 2x~ j3x° j ~ 

— 4 —Ja'° 3+2á j 3 x.,ai-2xJ 

A már ismert módszerekkel a rezgőkörön fellépő 
harmonikus feszültség 

E2 —I2 .7,, 
Az induktív ágban, azaz terhelésben folyó áram 

E, 25 
I2L 2x„ 

j2

és a továbbvezetett harmonikus teljesítménye 

W2_I2L2. 4R=41 22 • ( 3+2 á)2 R 

A harmonikus teljesítménynek sz alaphoz való 
viszonya tehát 

(14) 
~j  4 Iy 2 1  9a 

w, 3_12 I- TJ ( 1 
3 

[ 1 _ 
2aj 

[ 
±- - 28J 

Ezt az egyenletet összehasonlítva a 4.-ik egyen-
lettel rögtön látjuk, hogy több harmonikus szű-
rést ad, mint az egyszerű antirezonans kör, ha 

1 
+2a:; 3, 

vagyis 
8 + 0,75 

vagy ha 
3 

1 } 2a<-3 

vagyis 
3 

—0,375 a` —

A 13, egyenletet átrendezve ilyen alakban írhatjuk: 

2 «» 

C' 3 (a+1)= (15) 

Ha az imént kedvezőtlennek vett esetet vesszük, 

a pozitív a-kat, amelyeknél tehát C„ < 1 és a he-

lyébe az imént talált ± 0,75-t behelyettesítjük, úgy 
azt találjuk, hogy 

C' 
-C» 0,815 

értéket kell felvennie, hogy .a derivált rezgőkör 
ne szűrjön rosszabbul, mint az egyszerű. A másik 
irányban, tehát negatív ő vagyis 
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C,
1 irányban 

d - . --- 3 

ugyanerre a feltételre 
G' 

2,06 értéke 

( rdeke eg kedvéért megjegyezziik, hogy a 15. egyenlet 
szerint d = — 0,5 esetén már 

C 

adódik. 

aredanéayt ad, ami tonmészetesen C" = ►-nak feleluo 
meg. Tehát a rezgőkört nem lehetne beltangolni. Ez az 
eset azonban minkAt nem érdekel, miután az előzőek 
szerint 8 = — 0,975 értéken túl már semmiesetro sem 
érdemes menni, mert ott az egyszerűbb kör jobb ered-
ményeket ad). 

Természetesen még egyenlő szűrés esetén is fö-

löreges költséget és komplikációkat okoz a deri-
vált rezgőkör alkalmazása. Ennek csak akkor 
van értelme, ha számottevően jobb szűrést ka-
punk. A számítások egyszerűsítése céljából az 
alanti III. táblázatban felsoroljuk, hogy milyen d 

elhangolás és milyen értékek mellett kapunk 

a kissé elhangolt derivált rezgőkörrel egyszer, 
kétszer, háromszor jobb szűrést, mint az egyszerű 
rezgőkörrel. 

III. TÁBLÁZAT. 
A szűrés javulása második harmonikusra elhaxi-

golt szenes rezgőkör esetén 

A barmonikua ezarée 
iöséga az egyozcra 
körhöz kEpeat 

ö 

I 

--0,375 ,'- +0,75 

2 

--0,214 ; +0,3 

3 

—0,15 ; +0,187 

C' 
2,064-0,815 1,2654-0,88 1,15±0,91 

C." 

Általános szabály gyanánt a fentiek alapzán rö-

viden azt mondhatjuk, hogy  , értékének 0,9 és 

1,2 között kell lénnio ahhoz, hogy érdemes legyen 
az egyszerű szűrőkörtől eltérni. 

2. 3.) Sorosan alkalmazott szenes rezgőkör. 
k 

U 

Rb 

~Eo 

Xo 

3.ábra 
A harmonikus szűrés további javítására a csö-

vektől az antennába fo'yó áramok útjába sorosan 
is szokás szenes rezgőköröket beiktatni. Ezekn k 
az előbb említett esethez képest az a jó tulajdon-
ságuk is megvan, hogy nemcsak a második, h.t-
nem minden további harmonikusra szűrnek, sőt 
a szűrés mértéke a harmonikusok rendjével nö-
vekszik. Az elérhető szűrés azonban sakkal keve-
sebb, mint az előbbi esetben, tűrhető behangolást 
tételezve fel. 

A várható harmonikus szűrést a következőkép-
pen számíthatjuk ki: (Lásd 3, ábra). 

A szenes rezgőkör impedanciája a. következő-
képpen írható fel: 

~IC

és a relatív elhangolás már említett definíciójából 

ry . m~ ( t -}- 4). 

Ezzel kis elhangolásokra 

1 
Z -R j2 x,a 

-x„i—Q fj2a 
r 

Az alapfrekvenciára a körben, és így Rk hasznos 
terhelésben folyó áram 

__ _Ee__ I„ Rk Rb -r R 
Az alaptól eltérő más frekvenciára a folyó áram: 

r-   E. 
Rk-1-Rb-f-Z Rk -i Rb -l-R+j2x,d 

Ha a képletek rövídítése céljából az ohmikus 
ellenállások összegét q-vel jelöljük, tehát 

(16) 

úgy 
I. 
1, ., 

Miután 
d okel 

Rk + Rb'-i-- R -r- j 2 xa á 

Rk-I-Rb-+R 
q -j- j2 Xeó— 

q 
minket csak az áram abszoliít értéke ér-

(17) 
I. 
I' 

4 xos á'i 
1

Ebből a harmonikus szűrés nagysága bármely 
harmonikusra megállapítható; megjegyezzük, hogy 
a második harmonikusra d = 1. 

A későbbiek szempontjából itt a következőket 
előre kell boesájtanunk. Mint az antirezonans kör, 
ugyanúgy a most tárgyalt szenes rezgőkör is 
nemcsak a harmonikusra van szűrőhatással, ha-
nem befolyásolja a frekvenciakarakterisztikát is. 
Ennek mértékét megkapjuk, ha az előző egyen-
letbe a megfelelő a-kat he~yettesítjük. A frekven-
eiakarakterisztika számításánál azonban ‚5 rend-
szcrint igen kis szám, úgy hogy 

1. 
Q-

Ebben az esetben 

1' = 
I--2 

l J 
és az szeriesrezgőkör által az oldalsávokra okozott 
csillapítást N-ekben kifejezve 

(18) 

--_2 t 0'5 i 2

Általában gazdasági és egyéb okokból xo d< q. 

Tehát a hírszóró sávban, ahol ar, oldalsávokra vo-
natkozólag d legfeljebb 2% rendű, egy szenes 
kör által létrehozott csillapítás csak 00008 N, ami 
természetesen elhanyagolható. Viszont ugyanak-
kor a második harmonikusra okozott csillapítása 

kb. 0,81 N, ami adott eaetbén elég jelentős lehet. 

3. A jósáyi szám felső értékének a meghatározása. 

Mint már említettük, Q felső értékének határát 
általában két tényező szabja meg, éspedig a kör 
vesztesége (hatásfoka) és a frekvencia-karakte-
risztika. A következőkben ezek befolyását kíván-
juk tárgyalni. 
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R9
1— rlk = Rh -+ Rv Rh -{- R„ 

3. 1. A rezgőkör hatdsfoka. 
A 4. ábra szerint a rezgőkörben van a beredu-

káltnak képzelt Rh hasznos terhelő ellenállás és 
az R ti a kör vesztoaségéből előálló ellenállás, amit 
főképpen Qr a tekercs jósági száma szab meg. 
Evvel a kör hatásfoka 

Ik Y Rh  _  Rh  _ 
Vk Iks (Rh ± 1,,) Rs-}- R„ 

(19) 

A definíció szerint a kör jósági száma a hasznos 
terhelést beleértve: 

x 
Q 

o
 - R .+ R 

h v 

és a körben alkalmazott tekercs jósági 

Q _^  xo 

' 1 ' 
V 

3. 2. A frekvencia-karakterisztika. 
A rezgőkörök hatását a frekvencia karakterisz-

tikára a következők szerint értékelhetjük ki. A 
6. ábra alapján látjuk, hogy a hordozó hullámra 
a rezgőkörön fellépő feszültség 

Ek — E  Zr 
o Zr ± Zb 

Az oldalsávra a rezgőkör kissé elhangolódik, im-
pedanciája Zr helyet Z' lesz és így a rezgőkörön 
fellépő feszültség 

Z' ± Z b 

Ismeretes az, hogy a kissé elhangolt antirezonane 
szánia kör impedanciája 

vagyis ezen értékeket a 19. egyenletbe behelyette-
sí tvo 

R„ 1 

Q;-__ Q 

_~ 

1 Q' 
yr-'V Q 

azaz 
(20) 

Q= Qt (1 — sk ) 

Tehát, ha pl. Qo = 200 és 95%-os hatásfokot aka-
runk, úgy a rezgőkör eredő Q-ja nem lehet na-
gyobb, mint 10. 

~ Rv 

Rh 

4.óbro 

Ezeket a viszonyokat érdekesen szemlélteti az 
5. ábra, amely a rezgőkör Q-t a kör hatásfok függ-
vényében tünteti fel. Látható, hogy tisztán ebből 
a szempontból a rezgőkör Q-jának felső értéke 
Qt volna, ebben az esetben azonban 0 hatásfokot 
kapnánk, tehát a csövek által leadott összes ener-
gia a rezgőkörben veszne el. 100%-os hatásfokot 
viszont csak Q — 0-val lehetne elérni. 

7k 

Hogy milyen körhatásfokot kell a gyakorlatban 
figyelembevenni, azt esetenként kell eldönteni, 
elsősorban abból, hogy a csövek által leadott és 
a kisugározni megkívánt teljesítményt figyelembe-
véve mennyi veszhet el a rezgőkörben, illetve a 
rezgőkörökben. 
Előzetes számításnál 

nk = 0,95 

körüli értékekből lehet 'kiindul'ni. 

Zr Z r 

Z'-- 1 +j 2 Qa 1±j" 

Ennek figyelembevételével 
Z h

a 

F,° —1+J EjLb 

Zr 

(21) 

A fokozat anódoldali hatásfoka a 6. ábra szerint 

vagyis 

Ezzel 

Zr 
q 

Zb + Zr 
— 

1 
1 + Zb  /Zr 

Zb 
= l _1 

Z r i 

vagy miután minket csak a feszültségeik abszolút 
értéke érdekel 

É if 

'I-1 
1+(1—s)s.,,s (22) 

Ebből, ha 
Ek 

-t a kívánt frekvencia-karakteriszti-

kából ismertnek tételezzük fel, a megengedhető 
legnagyobb jósági szám 

  I 
Y
( Q= 28(L5)    

vagy ha adott Q-bél indulunk Ski, 
karakterisztika kiszámítható: 

E k
IE' = V1-1-(2Qa (1 -- ~)J= 

1 (23) 

a frekvencia -

(24) 

6. óbro 

Látható, hogy 100% hatásfok mellett, tehát ha a 
csövek belső ellenállása zárus volna Q = oo -t i$ 

lehetne alkalmazni, ami természetes is. (Állandó 

8 
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feszültségű kör.) Viszont pestódánál, ahol igen 
kicsi, a megengedhető legnagyobb jósági szám 
csak 

(35) 
Ek 'r 

lehet. 
Ha pl. egy, a hírszóró sáv felső határán dolgozó 

adónál ( a = 2%) 33% anód-hatásfok mellett a 
rezgőkörön kb. 0,1 N frokvencia-torzítást engedé-
lyezünk, tehát 

Ek

Úgy Q legfeljebb 17 lehet. Egy 75% hatásfokkal 
dolgozó adónál egyébként ugyanilyen feltételek 
mellett, ebből a szempontból Q 46-ig is felmehet, 
természetesen figyelembe kell venni, hogy a eső-
től az antennáig több rezgőkör van és a frekven-
cia-karakterisztika engedélyezett romlását min-
den rezgőkörnél külön-külön százasításba kell 
venni. Ebből általában a fentinél jóval kisebb 
Q-k jönnek ki. 

Mint már említettük, a harmonikusok további 
elnyomása céljából a rezgőkör egyik ága gyakran 
harmonikus szűrőnek van kiképezve. Ebben az 
esetben, ugyanolyan jósági szám mellett kisebb 
Q-t lehet megengedni. Ez természetes, ha meggon-
doljuk. hogy az egyszerű rezgőkörnél a kapacitív 
ág reaktanciája, ha a frekvencia az alaptól a má-
sodik harmonikusig változik, 

x ról 2 ő ' -ra csökken, míg a 

dorívált rezgőkörnél — a veszteséget figyelmen 
kívül hagyva — x0-ról 0-ra csökken, tehát a vál-
tozások sokkal nagyobbak. 

A számítás menete a következő. A kissé elhan-
golt egyszerű rezgőkör impedanciája, mint •az is-
meretes 

Z -_ — J 2d  j - 2Qa (26) 

ahol Zr a behangolt rezgőkör impedanciája. 
Az elhangolt derivált rezgőkör impedanciája 

veszteség nélküli esetre (1. 2. ábra) 

xL (xe' — XL') Z r  3 d } Z,1 — JXL _ (xc,_ x,L)J = — j2Q8 4 
1-3 

A veszteséges rezgőkört úgy tekinthetjük, mintha 
ezen Zd impedanciával a Zr rezonans impedancia 
parallel lenne kötve, amiből kiszámítható, hogy 
a veszteséges elhangolt derivált rezgőkör impe-
danciája 

-_ jZr 2 4 
(1_3ö) 

2Qa 

Zr —jZr

2Qa 

Zr 

1±13     Qaa 
1- 3

(27) 

A frekvencia-karakterisztika romlása, tehát ugyan-
olyan módon számítható, mint az előzőekben lát-
tuk, azzal a különbséggel, hogy az ottani 2 Q a 
kifejezés helyett 

8 Qa 

3 
1 — 

3 
kifejezést kell venni, azaz 

vagy 

E'
 ') . 

/L3 
Qa(1-

3 1 " -3- 

Q— 8 á(1—n) 

v 1 
2,67J(1 — n) 

-_ 
J 

. .._.. . . 

Ek —1 
~-. 

(2$) 

(29) 

Hogy ezen tényezők befolyását lássuk, kiszámít-
ha.tó, hogy Q = 10 és 33% hatásfok mellett 2% 
elhangolás esetén az egyszerű rezgőkörnél 0,036 
N, míg a deriváltnál 0,064 N frekvencia-torzítást 
kapunk, tehát N-ekben majdnem a kétszeresét, 
vagy fordítva 0,064 N-t engedve meg az egyszerű 
rezgőkörnel 13 5-es jósági szám engedhető meg a 
derivált rezgőkör 10-es jósági száma mellett. 

Gyakorlati példának felemlítjük egy adóberen-
dezésen végzett mérésnek eredményét. Ez az adó-
berendezés kisteljesítményű fokozatban van mo-
dulálva; az utolsóelőtti fokban egyszerű rezgő-
köre volt Q = 10 és ' = 10%-kal, a végerősít/ben 
derivált rezgőkör volt Q = 10 és ' = 33%-kal és 
az .antenna csataló egységben Q = 7,5 és ' = 50%-
os rezgőkör volt alkalmazva. Ez összesen kiad 
0,06 -i- 0,064 ± 0,011 = 0135 N frekvencia-torzítást, 
ami a gondosan végzett mérésekkel pontosan 
egyezett, ( a = 2%). 

4. _4 rezgőkör méretezése a jósági szám meg-
választása után, 

A méretezési eljárásunk az előzőek szerint az, 
hogy először a 3. bekezdősben lefektetett elvek sze-
rint megállapítjuk Q megengedett felső értékét. 
A 3. fejezetben említett két feltétel közül termé-
szetesen mindig azt kell figyelembevenni, amelyik 
a kisebb Q értékét adja. Ezután a 2. fejezet alap-
ján ellenőrízzük, hogy a második harmonikus esil-
lapítás ilyen Q értékek mellett elegendő lesz-e és 
az áramkört esetleg további series körök beépíté-
sével úgy módosítjuk, hogy a harmonikus sugár-
zás az előírt értékeket ne lépje túl. 

Mindezek alapján végül is meghatároztuk azt a 
Q értéket, amellyel az erősítő rezgőkörében dol-
gozni akarunk. Ezek után a rezgőkör a követke-
zők szerint méretezhető. 

A 19, egyenlet szerint. 

xo--Q(Rh +R) - Rh 
'fik 

ahol ' 2k a rezgőkör hatásfoka. 
Ennek figyelembevételével 

Q
Q 

xo 'Ik '2k 

ho1W h a hasznos teljesítmény; és innen 

x EkE ~k 
°" - Q wh

~h 

9 
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Ismeretes. hogy az anódköri hatásfok 

~a (1 — 0,087 &2) y2 Ek *) 
E a

(30) 

Ezen egyenletben Ea az anódegyenfeszültséget 
jelenti, oa a csőből kijövő és az abba táplált tel-
jesítmény hányadosa. 

A rezgőkör által továbbvezetett teljesítménynek 
a csőbe betáplált teljesítményébe való viszonyt 
tehát ' a sk szám adja. 

A 30, egyenletet az előzőbe behelyettesítve 

9 s 
 s~a &ci _ 'ik

2 (1—0,087e2)~ Q ~h 

.ítására. Az ilyen számításokkal az elemek meg-
lehetős pontossággal előre meghatározhatók, ami 
a berendezések beállítási és kísérleti munkáit --
ezt különösen a nagyobb berendezéseknél hossza-
dalmasabb és fáradságosabb munkát — lényege-
sen megrövidíti. 

FOGGEL>JK 

Az áramimpulzus Fourier analízisének 
eredményei. 

Lineáris karakterisztika esetén az áramimpulzus 
egyenlete: 

i - - cos t cos to 

(31) Qudratikus karakterisztika esetén ugyanez az 
egyenlet 

Ez az egyenlet adja tehát a rezgőkör reaktan-
ciájának kívánt értékét. Az egyenlet jobh&dalán 
álló tényezők mind  tervezés elején már ismertek. 

Gyakran elég az x0 reaktanciát csak jó megkö-
zelítéssel meghatározni, tekintve, hogy a szórt k•a-
pac1itások miatt abban ugyis van némi bizonyta-
lanság és a végleges érték finom hangolással be-
állítható. Ha figyelembe vesszük, hogy 60 és 900
között szokott változni, tehát (1-0087 &2) kifeje-
zés értéke 0,8 és 0,9 között van, úgy nyugodtan 
számolhatunk tovább a 0,85-ös értékével. amivel 

~a a (32) x„N l ~~Qj~ 

Pl, egy nagyobb adnhereiidozésnél =
7k = 0,95, EO = 17,5 KY, Q = 9,2 és W h 60 kW 
volt, amivel a fenti egyenlet szerint x0 = 49 ohm. 
Az állomáson a feszültség és árammérésb3l 50 
ohmot kaptunk, a különbséget nyilván a nagy-
frekvenciás műszerek mintegy 5% os pontoa ági 
határa és a szórt kapacitások tették ki. Az iroda-
lomban — főkép az amatőr irodalomban — gyak-
ran található rezgőkörök méretezésére a következő 
formula valamilyen változata: 

Ea 
xd 1,88 Q l a

ami nyilván pontosan egyezik 32, egyenlettel, ha 
na =77%. tehát távíró adókra és anód modulált 
esetekre jó. A rácsban _modulált rosszabb hatás-
fok adóra azonban, mint látjuk, a 33, egyenlettel 
megadottnál sokkal nagyobb hangoló kapacitás 
kell. 

(33) 

5. Összefoglalás. 

Az előzőekben felsoroltakon kivül természetesen 
az áramköröknek mér számos változata létezik; 
azt • hisszük azonban, hogy ezek számítása a fen-
tiek alapján, vagy azok egyszerű módosításával 
könnyen végrehajtható. Igy pl, a harmonikus szű-
rösre a csőből kifolyó árammal sorbxikapesolt anti-
rezonáns kör is használható; ennek inéretezése az 
előzöek alapján szintén nem okozhat nehézséget. 

Az előzőekben tárgyaltuk azokat a főbb szem-
pontokat. amelyek az adóberendezések méretezésé-
nél figyelembe veendők. Igyekeztünk aránylag 
egyszerű képleteket találni a méretezés meggyor-

*) Lúsd a szerző „High Frequency Power Amplifiers" 
című cikkét a The Wireless Engineer 1937 decemberi 
számában. 

i (cos w t cos )" 

Ezen egyenletekben az áram folyási szöge 2 e. 
Fourier analizis segítségével megállapítható. 

hogy a fenti egyenletek alapján valamely áram-
impulzus mennyi egyenáramú, alapfrekveneiújú 
és tetszőleges harmonikusú komponenst tartalmaz. 
A Fourier analizis eredményei az irodalomban 
számos helyen megtalálhatók, egyszerűbb kezelhe-
tőség céljából azonban a következőkben adjuk 
őket. 

a) Lineáris karakterisztika 

Egyenáramú komponens V isin --- cos) 
Első harmonikus = (& -  sin 2 0) cos w t 

n-edik számú harmonikus = 

1 (sin (n -1) b sin (n - 1) o 

Lsr n--1 a -1 

n cos Sinn Ol cos n n~ t. 

b) Quadratikus karakterisztika 

Egyenáramú komponens = 

2 
(0 - - (3/s) sin 2 0 2 Q cos= ]. 

Első harmonikus = 
/'[- 20 cos 0 a 'z sin ''`a sin 30] cos t. 

Második harmonikus = 
-, l/  [l/ (1 + 6 cost O) sin 2 0 - - 2 (sin Or-

-L '/s sin 3 E) cos O + 0/2/ cos 2 t. 

u-edik harmonikus = {2/n ('/z -}-cos ®) sin ne 

2 sin (n-1) O 
- cos -- - 

n-1 

2 sin (n --i- 1) 0 sin (n-- 2) 0 
+ n-{--1 J 2(n 2) 

sin (n -i- 2) 
+ 2 (n } 2) 

cos n wt. 

Számításainkban E' helyébe 2 é  3 értékeket 

helyettesítettük be és így nyertük az első táblá-
zatban található értékeket. Ezen egyenletek segít-

ségével természetesen szükség esetén az 
1, 

viszony 

bármely más folyási szögekre, vagy más harmo-
nikusokra is kiszámítható. 
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THE TOLERANCE OF RESISTANCE IN THE 
ATTENUATION PADS 

Csillapitástagok 

tűrése 

T3SÁK MIKLóti 

Bevezetés. 
Csillapítástagok készítésénél a legfontosabb fel-

adat annak eldöntése, hogy az egyes ellenállás-
részek milyen pontossággal, azaz mekkora tűrés-
sel készítendők, ha azt akarjuk, hogy a tag csilla-
pítása megadott tűrézen belül legyen. A megen-
gedhető ellenállás-eltérés meghatározása racioná-
lis gyártást tesz lehetővé, mivel feleslegesen szűk 
határok megválasztása a gyártást a pontosabb 
beállítás miatt hosszadalmasabbá és evvel költsé-
gesebbé teszi. Az ehhez szüksége számítások lát-
szólag bonyolultak, mert az ellenállás-értékek 
megváltoztatása folytán megváltozik .i tag jel-
lemző impedanciája is, ami visszaverődési csilla-
pítást is okoz. A számítás ezen az alapon valóban. 
hosszadalmas és az eredmény nehezen általánosít-
ható. Az alábbiakban ismertetendő közelítő számí-
tás azonban egyszerű és gyors módot nyujt az 
adott csillapítástűrés megtartása végett megen-
gedhető ellenállástűrés meghatározására. Csak a 
gyakorlatban legsűrűbben előforduló szimmetri-
kus alakzatok vizsgálatára szorítkozunk. 

T alakú csillapítástayok 

Legyen adott a T alakú csillapítá.stag RK ohm 
jellemző ellenállása és N néger csillapítása. Az 
ellonállasok értéke akkor (1. ábra): 

,.ebre 

Ri RK tgh 2— 

RK

sh N 
R2 

Tételezzük fel, hogy Rt és R2 értékét e képletek, 
vagy megfelelő táblázatok* segítségével már pon-
tosan kiszámítottuk. 

Mint ismeretes, ennek a tagnak jellemző impe-
danciája: 

2Ri R2 + R," (3)-

* Lásd: t}erűi István: Csillapítástagok egyszerű kiszá-
mítása. Híradástechnika T. óvf. 1. sz. 

The tolerance of resistances in the attenuation pads 
of the T, n and lattice types as a function of the per-
missiblo deviation of the attenu.•tion is discussed. 

The calculation results in formula (16) for pads of the 
T and a types and is formula (21) for the pads of the 
lattice typo, if ±u is the percentual permissible 
deviation of the attenuation and ±a is the percentual 
tolerance of the resistance values of the pads. 

In the ease of T attenuation pad; the tolerance of 
the resistance values in % can be oilculated with the 
formula (23) and in ahso'ute values with the formul'is 
(25) and (26) (dR1 and dR2 re€P., fig. 1) if the permissible 
deviation of the attenuation (dN) it given. 

Ha mindkét csatlakozó áramkör impedanciája 
egyenlő .a tag Pa- jellemző impedanciájával, akkor 
a tag beiktatása által okozott esillapítrs a.z ngy an-
sak ismert képlet szerint, néperhen: 

N 2 sh - t t/ 
_ 

2RY 
(4) 

A feladat a 'következő: 
Változtassuk meg adott %-kal az R, és az R2

ellenállást, számítsuk ki a tag beiktatása által 
okozott csillapítást változatlan RK lezáró ol'en-
állások között és határozzuk meg hogy ez hány 
%-kal különbözik az eredeti N csillapítástól. 

A (4) alatti képlet e feladat megoldására nem al-
kalmas. Ha ugyanis a soros vagy a kereszt tag 
ellenállása a kiszámított R,, illetve R2 értéktől 
eltérő, akkor — mint említettük — megváltozik a 
jellemző impedancia értéke is. Már pedig a (4) 
alatti képlet csak akkor használható h_t a tag 
jellemző ellenállása egyenlő a lezáró ellenállások-
kal. Ezért abból indulunk •ki, hogy kiszámítjuk 
az adott tűrésekkel megváltoztatott ellen-álláok-
bál készült csillapítótag beiktatási veszteségét RK 
ellenállások között és kiszámítjuk, hogy ez hány 
%-kal különbözik a pontosan készített tag csilla-
pításától. 

Legyen a2. ábra szerinti áramkörben az E áram-
forrás belső ellenállása RK és legyen ugyanekkora 
a lezáró ellenállás értéke is (2. ábra). 

Rk 

E 

3.6b'-a 

A tag beiktatása előtt a lezáró ellenallásban 
folyó áramerősség: 

In 

a tag beiktatása után: 

h 

E
R~ '. 

E R2 

R2(R3 -1- RK) R2 -i- R ;- RK
RK .,_ Ri -{- R2+R1-I-RK 

ll
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a 
Ri -}- RK 

A két áramerősség viszonya átrendezés után: 

jo (Ri -i- RK) (R-} RK±R2) F Rs (R -; RK) 
2RK R2 

A számítások egyszeríisítése végett vezessiik bi 
a következő jelölést: 

Ri -i- RK = 2R (5) 

Ezt helyettesítve és ismét megfelelően rendezve: 

2 R (R -(- R) 2
R 

v 
- RK 

—Rg y, 

R(R -(- R) 
ahol y —R$

A tag beiktatása által okozott vesztesség: 

(6) 

(7) 

N=ln v- ln 
RK 

+ln y 

és a esillapítás változása, ha az y viszony kis mér-
tékben változik: 

dy 
d N -=   (g) y 

dy értékét a (7 ) képletből számíthatjuk ki: 

dy == R dR -i- RY 
dR 2R~$ ~ dR  dR$ (9) 

Legyenek az ellenállás-változások a következők: 

dRi « Ri 

dR - R2 

dR = y R 

ahol 
ca), 'p), iYi, « 1. 

(10) 

Az (5) egyenlet. differenciálása útján a és r 
között a következő összefüggés vezethető le: 

dR 2 dR, 
azaz

atniből 9=a Ri 
Ri

A 8. egyenlet y, dy, y és R kifejezéseinek ,i behe-
lyettesítése után így írható fel: 

dN- - Ri -}- RK

Ri 
!(Ri -1-R$-)- RK) —8 

R~ i RK 

2 +R2 

ami végül megfelelő átalakítások után a követ-
kező egyszerű alakra hozható: 

R 
(12) 

E képletből látjuk, hogy vagy /3 egymagá-
ban (tehát, ha a = 0, vagy F1 = 0) ugyanakkora, 

csak jelben különböző változást akoz a esillapí 
tálban. Ezért nincs rá semmi ok, hogy R1 készi-
tésénél más toleranciát engedjünk meg, mint R2-
nél. Ebben az esetben változást a csillapításban 
csak akkor kapunk. ha R, és R2 eltérése ellenkező 
értelmű, vagyis ha egyik kisebb, a másik nagyobb 
a. kiszámított értéknél, azaz, ha 

Betéve ezt (12) be: 

(IN=- 2 a X` 
RK 

(13) 

Ekkora csillapítás-eltérést okoz az a pontatlan-
ság, hogy R,-ot a Rt értékkel nagyobbra, R2-t 
pedig a a R2 értékkel kisebbre tekereseltük, vagy 
megfordítva. • 

Ha r -vel jelöljük a csillapítás °fo-os változását. 
akkor (13) így írható: 

t,N  2 a 
RK 

amiből

Betéve ide (1)-ből R1 értékét, a T alakú csillapí-
tástagok ellenállás- és csillapítástűrése között 
a következő egyszerű összefüggést kapjuk: 

N 

2 tgh N
2 

Ebből az egyenletből számítható ki, hogy hány 
% pontossággal kell az ellenállásokat elkészíte-
niink, ha azt kívánjuk, hogy az N névleges csilla-
tású tag tényleges csillapítása ettől legfeljehb K 
%-kal térjen el. 

Kis csillapítású tagoknál 

(14) 

tgh- 2 "'  2  ' 

vagyis 

a

Nagy csillapítású tagoknál 

tgh ~ ti 1, 

vagyis 
(11) N 

a ; ; F~ 
2 

Ebből az tűnik ki, hogy nagy csillapítású ta-
goknál az ellenállások készítésénél nagyobb pon-
tatlanság engedhető meg. ha a csillapítástűrést 
%-osan ugyanakkorára választjuk. 

2  
Példa. Legyen N = 0.1 néger. Mekkora csillahításválto- 
zást okoz, ha az ellenállásokat ± 1% pontatlansággal 
készítettük, azaz a= 0.Olt 

A (14) alatti képletből: 

N 
tg 2 = tgh  0 05 

(15) 

f - 2 a 
N 0•02 —  0•009992 

Pontos számítással 

adódik ki. 

- 0•009940 

(16)-

12 
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Példa, Mekkora tűrést engedhetunk üreg egy 4 néperes 
fi alakú esillapítótag ellenállfsiinái, ha azt akarjuk, 
hogy a esiltapítá_s eltóró.e max. ± 2.5% legyen? 

A t14) alatti képlet szerint: 

It 

4 
0025 2 tgh 2 0.052, 

azaz a megengedhető ellenállzístoler:aneia 5.2%. 
A (16) szerinti durvább megkiizelítés,el a következő 

eredményt kaptuk voltra: 

a w 0.025 2 -- 0.05. 

A hiba, amint látható, elhanyagolható. 

x alakú csillapítástagok, 

A 3. ábrán látható yr alakú tag helyettesíthető az 
1, ábra szerinti T baggal, ha 

RA Rt -R5 Rz = RK 2, 

ahol RK a tag jellemző ellenállása. 

RB

3. ábra 

Ennek alapján könnyen.kimubatható, hogy a (14) 
alatti egyenlet alakú esillapírastagokra is ér-
vényes. 

Kereszt alakú esillapítástagok. 

A keresztalakú csillapítótagok ellenállásai a kö-
vetkező képletekből számíthatók (4, ábra): 

RA

4. ábra 

N RA _ RK tgh -2

RB= RK cotgh 
2 

A tag jellemző impedanciája és csillapítása: 

RK = }IRA RB

N  2 cotg h— r 
V R 

, ahol RB). RA

Egyszerűen levezethető, hogy a csillapításnak 
megfelelő áramviszony így is írható: 

(RA+RK) (RB+RK) 

(17) 

(18) 

Y RB — RA 

és a csiliapítás változása, ha y változik dy érték-
kel: 

(20) 

dN= 
dy 

Y 

Ismét képezve y differenciálját és az előzőekhez 
hasonlóan a következő jelölést alkalmazva: 

dRA .-- a RA és dRB ,dRB , 

(1.1V-re a következő képlet vezethető le: 

dN -  RB-RA 
rc és d most is egyenlőnek választható és külön-
böző jelének veendő számításba, tehát legyen is-
mét 

a : —: — B, 

amivel 

dN=a 
2 RK 

RB — Ra 

Ha most még behelyettesítjük (17)-bőt és (18)-ból 
R B és R kifejezést, akkor megfelelő átalakítások 
után azt nyerjük .hogy 

dN a sh N (21) 

és a csillapítás %-os változása: 

sh N 
N 

Ha N értéke kicsi, akkor 

shN~?N 
és így 

(22) 

ugyanúgy, hogy a T, vagy a 7  alakú csillapítá 
tagoknál. Ha ellenben N nagy, akkor a csillaptás 
%-os változás sokkal nagyobb lehet, mint az ellen 
állások %_os eltérése. 

Példa. Ha N = 4 néger, akkor 

h4 2729'8 N '__ a  
4

--  a-  
4 

— 8a. 

azaz, ha például az ellenállásokban ± 1% tűrést enge-
dünk meg, akkor előfordulhat, hogy a esil.apítás közel 

S%-ot változik. Ez _r nagy érzékenység az ellenállás- 
változásokkal "zemhen egyik oka annak, amiért egy-
szerű csillapít( slagokat, különösen nagy csillapításokra, 
nem célszerű kere~ztahkúnak készíteni. 

Csillapítás szekrények. 

Csillapítás szekrények készítésénél a esillapí4ás-
tűrést általában nem %-ban, hanem valamely ál-
landó értékben szokás megadni. Az ellenállás tű-
rés kiszámítására ebben az esetben 'a (13), illetve a 
(21) alatti képletek használhatók fel. Az alábbiak-
ban csak a T alakú taeokat tarti:imazó csillapí-
tás szekrényeket tárgyaljuk, mivel a többi alak-
zatok használata csíllapítás szekrényekben már 
konstruktív okoknál fogva sem szokásos. 

A T alakú csillapítás tagok ellenállásainak 
megengedett eltérés (13) szerint: 

_ RK 
a 

dN 
ZRt 

ami R, értékét (1)-sből betéve és egyszerűsítve így 
is írható: 

dN 
a N 

2 tgh 
2 

(23) 

(24) 

13 
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Ha Rt és R2 gyártásánál egyforma %-os tíírést 
írunk elő, akkor mint láttuk, 

(aI=if4I. 

Érdemes megnézni az ellenállás oltérések abszo-
lút értékét is. A (10) alatti képlatok szerint 

dRt .. - a Ri 
és 

dR2 - = a R2 = = a R2 — dR1RE 

De (23) szerint 

és (4) szerint 

tehát 

és 

a Rt =-= dN 
2x 

R2 
Rt 

dRt == dN "2 - állandó 

dR2 _= dRt Ri _ dN -'--- 
4 sh22-

T alakú csillapítústagok ellanállás 
tolarenciái, ha dN --- 0'01 néper. 

1' d Rl tiK, ' a 

néger ohm ohm uiu 

01 

0.5 

100 
500 

±3 
±:
±3 

±3 

~ 600 
~ ± 23.5 

;± 0'041 

± 100 
± 204 
± 108 
± 051 

Látjuk, hogy ebben az esetben mennyire hely-
telen volna egységes %-os ellenállástűrést írni elő. 

Ha a csillapításérték kicsi, akkor 

N 
tgh 2 

.: 
l 

és (24) szerint 
dN 

(25) azaz kis esillapításoknál, ha ugyanakkora esilla-
pítástűrést engedünk meg, akkor az ellenállások 
%-os tűrése a csillapítással fordítva arányos. Ez 

(26) a fentebb közölt táblázatból is jól kitűnik. 
Nagy csillapításoknál 

tgh 2 1, 
Az alábbi táblázat példaképpen egy 0.1 néger 

érzékenységü 600 ohmos csillapítás szekrény né-
hány tagjára nézve megadja a megengedett ellen-
állástűrést abszolút értékben és %-ban, ha a szek-
rény pontossága 0.01 néger. 

fehíti 

a dN 
2 

állandó 

Fenti táblázat erre az esetre is mutat példát. 

KÖNYVSZEMLE 

Time Bases 
O. S. PUCKLE 

Chapnaann & Hall Ltd., 1945. 201 old, 
124. ábrával. 

Az utóbbi időben erősen megiiövo-
kedett a katódsugárcsöves technikai 
berendezések jelentősége. Ilyen beren-
dezéseknél majdnem minden esetben 
szükség van egy oly e'térítő feszült-
ségre, mely egy vizsgált jelenség idő-
beli lefolyásának felbontását lehetővé 
teszi. A legtöbb ese ben füvészfog 
alakú eltérítő fesziltséget használunk, 
a katódsngároscil:átorok ]e,töhbje 
ilyen fesziiltségkeltő berendezésekkel 
van ellátva. Emellett azonban igen 
sok más eset is lehetséges é ezen 
feszültségek előáillítúsának kérdésével 
foglalkozik ez az igazán hézagpótló 
munka. A szerző, aki a londoni 
Cossor-cóggel állt összeköttetésben és 
egyike Angiba legismertebb televiziós 
és radar szakértőinek, vBá,osan és 
könnyen áttekinthető formában rész-
letezi az általánosan előfordulható 
elveket kapcsolásokat. Foglatikozik 
az eltérítő feszültségek fajaival és 
azzal, hogy miképpen állíthatók ezek 
e'.é. A hálózati váltóáramú feszüitsé-
gekot folbasználó módszereket — ezek 
sinus alakú eltérítő feszültséget ad-
nsk — továbbá egyenáramú feszült-

ségből csöves berendezések alkalma-
zásával' előállítható feszültségeket 
tárgyalja. Ez utóbbiak gázöltésű 
thyratronnal vagy közönséges va-
kuum-csövekkel működnek. Foglalko-

zik a multivibrátorból kifejlesztett 
kapcsolásokkal, beleértve az Úgyneve-
zett kioldó (trigger) kapcsolásokat is. 
Folöleli az egycsöves berendezéseket 
(traasitron, blocking oscillrtor), le-
írja az egyes speciális esetekben hasz-
nált polarkoordináta eltérítő beren-
dezéseket is. Foglalkozik az eltérítő 
feszültségek pontos linoarizálásJnak 
kérdésével is. Végül kapcsolásokat 
közöl a szimmetrikus eltérítéshez 
szükséges elleniitemű feszültségek he-
lyes szinkronizálási mócijának tárgya-
lására és fog'alkozik azzal a kérdés-
sel is, hogyan használható fel az el-
térítő feszültséget előá'.litó berende-
zés frekvencia osztásra is. 

Függ&ókként részletesen ismerteti 
a katódsugárcső működési elvét, az 
ehhez szükséges feszültségeket és mű-
ködéséné1 fennálló hibákat. További 
fü" re'ékhen a tbyratron műkö 'ósét 
tárgyalja és néhány kapcsolást közöl: 
az ugynevezett differenciáló és integ-
ráló kapcsolásokat, négyazö.letes fe-
sziiltséget előállító és fú l'séltalást 
létrehozó kapcsolásokat. A könyv 
nagy értéke abban áll, hogy az iro-
dalomban csak elszórtan fellelhető 

speciális kapcsolásokat összefoglalja 
és működésüket magyarázni igyek-
szik. Mindenkinek, ki ily berendezé-
sekkel foglalkozik o (könyv legmele-
gebben ajánlható. 

Industrial Electronics 
GULLIKSEN & VEDDER 

XIV ± 245. oldal. 4. kiadris 1945.. 
(John Wiley c@ Sons, New York). 

A könyv az elektron-jelenségek 
ipari alkalmazását tárgyalja 19 feje-
zetben, melyeket a következő 4 eso-
portba sorol: 

L EIrkironesüt%ek. 

E esoportban nemcsak a szorosan 
vett vákuumcsöve'.{'ot és gáztöltésű 
Isiíveket tárgyalja, hanem a fotocei-
lű k kiilünféle fajtáit, szeléncellákat és 
záróréleges foloeleineket is. 

II. Alapvető kapCSolósok. 
A vákuum-er&ítőe~űvek és egyen-

irányítók alapkapcsolásain kíviil tü-
zetesen leírja a géztőltéÉ{í egy'enirá= 
nyíták és e. vczérlűréccsal ellátott 
gáztöltésű csövek bekötésének mód-
jait. A gázlültéső estívek a -különböző 
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cégék kiviteleiben „tlayi adron", •,grid-
glow-tube", „iguilron" és egyéb ne-
veken ismeretesek és igen nagy a 
szerepilk ipari alkalmazásokban, ini-

rel ezeknél liibbuyiro hem nagy fre:,-
veneiéra, do nagy lelje•ítméilyrn van 
szükség amire ezek a csövek kiválóan 
alkalmasak. 

lll. Elektronikai műszerek és 
vezérlések. 

E esoporl főbb fejezetei: fényérzé-
keny vezérlét• jelző- és íróberendezó-
sek. frekvencia-átalakítás, hegesztések 
vezérlésé és clektron-relék, 

IV. Eleklronik:ai szabályozók. 
Ebbe a csoportba tartoznak: fe:=aült-

ségszabályozók, seb ességszahályozók, 
foto-eleklromns '=zahályozók vegyi fo-
lyamatok automatikus vezérlése szín-
érzékeny fotocellák segítségével és 
liűniérséklekzabályozók. Az egyes sza-
bú.lyozó-rendszerek leírósain kívül a 
stabil műkilelés feltételeire is kiterjed 
a tárgyalás. 

A szerzők minden fejezethez bő 
irodalmat csatolnak: könyveken kívül 
folyóiratcikkeket is megadnak. Ab-
ból- hogy ez az irodalom csak 1915-ig 
megjelent közleményeket ölel fel, arra 

FOLYÓIRATSZEMLE 

Radar és polgári repülés 
Amerikában 

‚1!! Weather Flying 
(Electronics, 1946, Seplember.) 

A háború megszüntével — mint 
mindenütt — Amer.kában is azt vár-
ták, hogy a polgári repülés azonnal 
magáévá teszi a haditechnika vívmá-
nyait. Elsősorban vonatkozott ez a 
radarra és a navigáció más újszerű 
segédeszközeire. A dolog azonban nem 
ilyen egyszerű. Polgári es katonai 
célok és felhasználási módok olyan 
nagymértékben különböznek egymás-
tói, hogy a háborús segédeszköziek 
polgári alkalmazását a repülés tech-
nik jóban igen halszú kísérletsoroza-

toknak és átalakítási munkálatoknak 
kell megelőzni. 

Az áttérés fokozatosan történik. A 
tulajdonképen  radar gyakorlati al-
kalmazására egyelőre nem keriil sor. 
Ezzel szemben a háborúelőtti bosszú-
hullámú navigációs rádióhullúmok-
ról ultrarövid hullámokra térnek át. 
Amerikában a legtöbb fontos repülő-
teret még az 1946-47-es tél folyamán 
új rövidhullámú berendezéssel szere-
lik fel és egyidejűleg a formalmi 
re iiilőgép~ket is új vevőkészülékekkel 

látják el. Az új irányítóronds'or há-
rom eleme: a Bake, a vnk' enüló 
siklópálya és a lokalizáló. A lokalizáló 
lényege két különböző modulált jel 
összehasonlítása a repü:íí,ép vevűkó-
szülékében. Régebben a két jel külön-
böző frekvenciájú volt. Az új rend-
szerben mindkét jel 60 periodusú és 
az sehm onlítá5 a fázisok segít-

ségével történik. 
A folyamatosan küldött sugárzás-

sal szemben a tulajdonképpeni radar 
legfontosabb jellemvonása a szagga-
tott adás és a visszaverődéssel tör-
ténő távolságmérés. Beveze'ése azért 
késik, mert a háborúban felhasznált 
rendszerelt biztonság szempontjából 
még nem elégítik ki a békei ő lekelés 
rendkívül magas -követelményeit. A 
radarkészüléknél tudvalevően a meg-
figyelt repülőgép kéne meg3elenik 

a megfigyelő állomásban egy katód-
sugár-oszcillográf ernyőjén és a kép 
mozgása megfei l a repülőgép valódi 

mozgásának. (A háromd°menziós 
mozgás ábrázolásához természetesen 
két ernyűro van szükség). A inog-
figyelő rádió útján utasítást ad a 
pilótának. A rendszer nagy hibája az, 
hogy több repülőgép em én nehéz a 
képeket egyénileg egy-egy repülőt ép-
pel azonosítani. Az összetévesztés 
következtében a pilóták hamis, nem 
nekik s7ó'ló utasítást kaphatnak és 
összeütközés következhet be. Termé-
szetesen folyamatban van a rendsze-
rek olyan irányú tökéletesítése, amely 
ezt a veszélyt kizárja. 

Nincs eldöntve még az összeütkö-
zést gátló kereső-radar alkalmazása 
sem. Itt az adóberendezés magán a 
repülőgépen van elhelyezve és fel-
adata, hogy mind az idegen repülő-
gépeket, mind az egyéb tárgyakat, 
amelyekkel a gép összeütközhet, ide-
jében jelezze. Ez a berendezés túlsá-
gosan súlyos és külön kezelőt igényel', 
úgyhogy egyelőre csak a legnagyobb 
utasszállító gépeken helyezhető cl. 

Egyébként ez a kifogyás a re'dilő-

tereken felszerelendő radarberendezé-
sekkel kapcsolatban is felbukkan. A 
késziilékek egyelőre még nemcsak 
drágák, hapem túlságosan bonyolul-
tak és kezelésük is, karbantartásuk 
is igen . nagy létszámú személyzetet 
igényel. 

VIP 

Elektronsugarak dinamikája 

(Dynamics o/ Electron Ileams) címmel 
Dr. Gábor Dénes tanulmányút közli 
a Proc. I.H.E. 1945 novemberi számá-
ban. 

Ismert dolog, hogy elektronok 
elektromágneses térben történő moz-
gásénál a pálya és az időbeli lefolyás 
kiszámítása nr<ír aránylag egyszerű 
esetekben is igen magas matematikai 
eszközöket igényel, miért is sok eset-
ben a számítás helyett modell-k sár-
lettel szokás meghatározni a kívánt 
adatokat. 

A szerző ezzel szemben sas eaakt 
számítás eszközeit: a Hamillon-féle 
kanonikus egyenleteket és a Hamit-
ton-Jacobi-föle egyenletet önti az 

következtotünk, hogy a könyv egy 
régebbi kiadásának vúltozatlan lonye-
naatával van dolgunk, Mégsem tiínik 
a könyv elavultnak, inivol nem a ki-
viteli részletekre, hanem az alapol-
vekre fekteti a fősúlyt. 

Aránylag kis terjedelem mel'ett a 
könyv tartalma igen sokrétű, tárgya-
lásniódja li mör, rendszeres és a lé-
nyegre szorítkozó. 

Nem találtunk a könyvben említést 
elektronikus anyagvizsgálati módsze-
rekről, valamint a nagyfrokvonciás 
fütíg ipari alkalmazásáról. 

K. A. 

elektron-mozgások meghatározására 
különösen alkalmas formába. 

Módszerét a kisvetkező áramlás-típu-
sokra alkalmazza: 

egyes elektron mozgása, 
szabá'yos elektron-áram, 
elektron-áram szabálytalan mozgás-

komponensekkel, 
E mozgástípusok mindegyikét bá-

rom esetre diszkntálja: 
etektrosztatikus térben, 
állandó elektromágneses térben, 
változó elektromágneses térben. 
A szerző, aki kb. 15 éve Angliában 

nrűkcdik annak idején egyike volt 
as elsőknek, akik nagyfeszültségű ka-
tódsugárcsövet alkalmaztak vándor-
hullámok és egyéb igen gyors átme-, 
heti jelenségek vizsgálatára. E téren 
végzett úttörő munkáján kívül külö-
ni'sen gázkisül éses lámpákra és az 
olektron-optikára vonatkozó kutatásai 
ismeretesek. 

R. A. 

A távközlés fejlődése 

az Egyesült Államokban 

(Electrician 1946 október 4.) 

W. A. Burke angol postavezérigaz-
gatőhelyettes és A. J. Gill, a General 
Post Office mérnöki osztályának he-
lyettes vezetője az Egyesült Államo-
kat és gann<lát látogatták meg, hogy 
megvizsgálják milyen jelentősebb 
technikai fejlődés történt az Egyesült 
Államokban a távközlés terén. A lá-
togatásról a G. P. O.-nál szeptember 
26-án sajtóboszámolót tartottak. Ezen 
kifejtették, hogy az Egyesiilt Álla-
mokban az utols3 10 év alatt a táv-
közlés terén nem vált olyan nagysza-
bású technikai fejlődés, melytől 

Anglia erősen elmaradt volna. Más-
részről azonban olyan kísérletek zaj-
lottak le, amelyek jelentősek lehetnek 
és bővebb figyelmet érdemelnek. 

New-Yorkban az American Tále-
phone and Telegrph Company nagy-
távolságú vonalainak hivatalát és a 
Bell laboratóriumokat látogatták meg. 
A nagytávolságú von&ak hivatala, 
mely az Egyesült Államokban az in-
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térurbán túvbeszélőszolgMmt felügye-
leti központja, tartja üzemben a ten-
gerentúli rádiótávbeszélőszolgálatot is, 
beleértve a transzatlanti rendszer 
amerikai végét is. Egy új vevőw''lo-

más épült a MUSA-rendszer aPkalma-
zásával New-Yerseyben, 1llaanahawing 
nál, mely nagyon hasonlít a Cooling 
Marshes-i angol posta e9'lená(llomás-
Iloz. 

Washingtoni tartózkodásuk alatt en-
gedélyt kaplak arra, hogy megtekint-
gessék a motoros járművek számára 
kidolgozott mozgó távbeszélőállomás-

rendszert, mely most van bevezetés 
alatt. Az autói óa1 hívták a washing-
toni interurbán központot és ezen, 
valamint a transzatlanti vonalakon 
keresz:ü9 Londont. 

Burke elmondta, bogy ez autókra 
alkalmazott távbeszélőrendszer ha-
sontó ahhoz, ameFyot. Angliában 
rendőrségi kocsikon tartanak üzem-
ben. Amerikában a rendszert 47 vá-
rosra terjesztették ki és az év végéig 
4500 kocsit szerelnek fel mozgó á910-
mással. A. következő évben azonban 
sokkal gyorsabban fogják ezt az üze-
met is fejleszteni. Úgy tervezik. hogy 
a New-Yorkból kivezető 5 nagy út-
vonalon szintén ]ehet majd a kocsi-
ból tdlefonálni. 

Az USA-han és Kanrdáhan k'sérle-
tcket végeztek a vasúti kocsikból való 
tclefonálússal is, do eddig nyilvános 
rendszer nincsen. A telefont használ-
ják a mozdony és a vonalkísérő füli e 
között és használják fékeién-e. Nehéz-
ségeket okoznak az alagutaz. Két 
rendszer van, K.z egyik rád"óállomás-
sal dolgozik, a másik pedig a vasút 
mentén elhelyezett érpáron ad és vesz. 
Az alagutak okozta nehézségek mind-
két esetre fennállanak. 

Montrearban a k'- nadai Poll- és 
Marconi-társaság rádió-telefon üzemet 
tekintették meg, melyeket női mű-

szaki személyzet szolgál ki. A végle-
rendezéseket ugyancsak a vonalfel-
ügyeleti helyiségben helyezik e és igy 
a személyzet álk ndóan fe'ünyclet 
alatt tarthatja azokat. Utolsó iátoga-
tásuk itt a kanadai Marconi-t'ivíró-
üzem központjában volt, mely An' tia 
és Aus trúlia felé a ká'-eitúvíróü-e-
met tartja kézben. Szinkron d plex-
üzemet használnak, egy kú' elcodéval, 
A vétel undulátorrai és utána betű-
nyomóval történik. 

További bemutatásra kerültek a 
koaxiális kábelek végberendezései és 
7000 MC átvitelére alkalmas televíziós 

reléállomási rendszer. Négy 21 mér-
földes szakaszból álló, 84 mérf d 
hosszú, 3 középerősítővel éllátott há-
lózat szolgál az N. B. C. által adott 
program átvitelére. A vett kép nem 
különcözik a ].átolt képtöi. Az N. B. C, 
televíziós stúdiójában a vúsznoai lát-
tak egy programot. A közvetlenül 
vonalon vett útvitel igen kitűnő volt 
és amennyire meg Ilehetett ítélni, 
ugyanolyian minőségű volt, mint a B. 
B. C. hasonló programja. Látták 
ezenkívül Laurolbon a szövetséd El-
lenőrző Bizottság (Federal Commu.ni 
cation Commission) egyik vevőál-
lomását, naely illegális adások be-
mérésére szolgál. A végső bebatáro-
lást rádióval felszero1't iránymérő ko-
csik végzik. 

New-Yorkban bemutatták nekik az 
új automataszolgáltatot, mely a Cross-
bar rendszert alkalmazza, amely most 
a központok igen nagy s•ámánáil' ke-
rült bevezetésre. Ugyancsak látták a 
Cross-barnak megfeleld új táresúzúsi 
rendszert, és az automatikus beszéd-
jegy nyomtatást is ifizem alatt tanul-
mányozták. 

Gill az automatikus jegynyomtató-
rendszerre, melyet üzemben látott, el-
mondta, bogy a berendezés feljegyzi, 
hogy ki volt a hívó, ki a hívott, 
szám szerint, a napot, az idős, a hí-
vást bonyolító herendezós számát, a 
beszélgetés idejét és a díjat, mely a 
hívásból származik. Egyetlenegy i'yen 
rendszer van Amerikában laasznúC•at-
ban, Los Angeles közelében. Tudo-
mása szerint Európában két ilyen 
rendszer működik, mindkettő Bel. 
giumb.an. (Nyilván nem volt tudo-
mása a háború folyamán Magyaror-
szágon üzembe helyezett távvál-sztó 
rendszerrúd, mely sajnos, szintén el-
pusztult. (A szerkesztősig.) 

A távolsági vonatok tervezési év 
üzemviteli rendszere nem különbözik 
lényegesen az anga:é:ól. de úgy lát-
ják, hogy női kiszolzálósztnélyzet te-
kintetében sokkal kisebbek a nehéz-
ségek, mint Angliában, ennek foly-
tán a hosszfa trönkök szolgálata jobb 
és gyorsabb. 

Hosszú interurbán áramkörüknél az 
áramkör szaporításra egyik módszer 
az volt Amerikában, hogy ezeket 
ketté vágták, annak tudatában, bogy 
minőségi csi,kkenés fog beál l'-ni, En 
ne'- 't l»het sómei Ang •iában is meg-
volnának, azonban a helyzet az, 
hogy ez nem gazdaságos. Ameriká-

ban a vonalak nagyon hosszúak 
és igen nehéz új áramköröket üzembe 
helyezni. Ilyenformán a központi be-
rendezések nagyon olcsók a vonall- 
költségekhez képest és az idő i, sok-
kal rövidebb, mely ezek beszerzésére 
szükséges. Angliában ezzel szem-
ben a vonatlak aránylag rövidek és 
sókkal hamarább pótolhatók A leg-
több esetben az án,mkörök maguk meg-
vannak és csak berendezések szüksé-
gesek hozzá. Ilyen körülmények kö-
zött nincs jelentősésze az áramkörök 
feldarabdlásának. 

Townsend előadta, hogy a 25 mér-
földnél hosszabb interurbán áramkörök 
száma 1939-ben Angliáb'n 6.775 volt. Az 
európai győzelem napján 1945-ben 
a szám mindössze 1500 al volt na-
gyobb: 8126. A japán elleni győzelem 
nrrpján már 10.400 áramkör volt 
iizemben és 7946 szeptembzrében 12.701), 
vagyis az angol interurbán hálóz t 
a háborúclőtt:ehez képest 87 százalék-
kal növekedett. 

Az angol kiküldöttek útjuk ,alatt 
érdeklLdtek a különböző telefon ad-
minisztráeiókná► a Bekapcsolásra Vá-

rakozó tűt íz tők számára vonatko-
zóan. Amennyire meg lehetett állapí-
tani az északamerikai viszonyok 
nem különböznek lényegesen az 
angliátói. Általában a bekapcsolásra 
váró előfizetők száma 7—itt százalé-
kát teszi a telje; előfizetői számnak. 

A várakozó előfizetők számára vo-
antkozóan Townsend a kérdésekre 
elmondta, hogy Ané'..iáhan 310-320000 
clőf izctő várakozik, vagyis 8 száza-
léka az előfitetőknek. A megfelelő 
számok az USA-nál 1,800.000 és 8.41. 
Más országokban z számok még na-
gyobbak. Az angol postánál' a havi 
jelentkezések száma kétszer akkora,. 
mint ea háborúolőtti csúcs.. 

Novak István. 

M AGYA R 
HIRADÁSTECHNIKA 
a Magyar Technika állandó melléklete 

Szerkesztők: 

Gerő István, Salló Ferenc, Valkó Iván Péter 

Szerkesztőség: lludapeat V, Szalay utca 4 

Felelős szerkesztő: 2ENTAI BELA 

Szerkesztőség óra: szombaton 12-2-ig 
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KENIAG 
GYÓGYÁSZATI ÉS VEGYIPARI TERMÉKEK KÉPVISELETE KFT 

Budapest XI, Budafoki út iOa. * Telefon: 259-468 

Külföldi ipari nyersanyagok és vegyszerek vezérképviselete 

„NAGYBÁ TONY- UJLAKI" 
EGYESÜLT IPARMÜVEK H. "1'. 

tégla,tetőcserép,cserépkályha, falicsentpe, danakavics, mozaiklap, 
papirletnez, elektrokerá►niai cikkek 

Központi iroda: Budapext Y, Bajcsy Zailinezky út }6 w Telefon: *180.880 

HANIL 
SZINTÉTIKUS 
YEGYITERMÉKEK 
KF7' 

A hazai anilinfestékek gyártá-

sát megkezdte. Egyes szinekben 

szállításokat már vállal. 

IRODA: BUDAPEST V. JÓZSEF NADOR TÉR 2-4. TELEFON: 188-930* 

65 kW, 85 kW 
valamint kisebb 

teljesítményű 
elektromotorok 

U,vább5 

elektromos 
kézífúrógépek 
és szerszámok 

hősugárzók 

porszívók 
szerelési anyagok 
villamos kályhák 

rádiók 
rádiólámpák 

~ 

Dr Kovád 
és Társa 
kft.-nál 

BUDAPEST V, 
ARANY JÁNOS UTCA 9 

TELEFON: 
123-950 
1.21.992 

CSAVAR- ÉS 
KOVÁCSÁR UG VÁR 

Brevillier & Tea 
és Urban A. és Fiai Rt 

~ 
Budapesti 1i&kja, 

BUDAPEST XIII, Váci Úl 16S 

Ttdefon: ISO-43S 

KorBzeríí 
telefon-
berendezést 

Vonalváltó 

gépkapcsoló 

félautomata 

rendszerben 

bérbead 

elad 

karbantart 

DIAI, TELEFONKERESKEDELMI RT 

Bndspeat VI, Nragymezró ‚.68. Teleton : 199-566 
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LAKK-ES FESTÉKGYÁR RT. BUDAPEST 
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ELISMERT LEGJOBB MINŐSÉGBEN 

öz íonti~ ítés .,~ 
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berendezések 
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ÉS SZABÓ 
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LTLi OI'l U. 46 (Tel.: 138=258) 
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TELEFUNKEN 
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ÉS SZERVIZ 

~ C FÚN~ 
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~i
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Dr Keleti és Murányi 

Vegyészeti Gyár Rt. 
Újpest, Váci út 

Magashatás fokú ventilátorok 

Pernye- és porleválasztók 

Légtechnikai berenaezések 
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~G 

~ 

~ 

~ 

~ $ t 

ventilátor és lemezárugyár 

Budapest 

XIII, Frangepán utca 30-32 

Telefon: Lipót 530 

Szakszervezetbe tömörült 

Dolgozok Fogyasztási 
Budapest ~' I, "Teréz körútp Szövetkezete T cicfon : 124.028 

Menetvágó- és forgácsoló szerszámok, „Super". ('siszolúkorot-
gok „t hönix". Reszelők, satuk, kalapácsok stb. Villáskulcsot 
„Tedos^ és ipari szerszámok. 

ALFA SEPARATOR RT 
BUDAPEST XI, 
CSURGÓI ÚT 15 
TELEFON: 258-824 

TEJGAZDASÁGI, 
MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS HŰTŐGÉPEK 
GYÁRA 

GYÁRTÁSI ÁGAK: 

TEJSEPARATOROK, VAJKÖPÜLŐK, 
TEJSZÁLLÍTÓ KANNÁK, TEJÜZEMI 
ÉS TEJGYÜJTŐ BERENDEZÉSEK. 
TAKARMÁNYELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK, 
FÜLLESZTŐK, JÉGGYÁRAK, HŰTŐ-
HÁZAK, HŰTŐBERENDEZÉSEK. 
AMMONIÁS KOMPRESSZOROK 
500-40.000 CAL. -IG 

SLflU1Y ISTVÁN RI. 
VILLAMOS SZERELÉSI ANYAGOK ES KÉSZÜLÉKEK GYÁRA 

BUDAPEST V, VÁCI ÚT 48 A -B 

O ETL ANTAL vasöntőde és gépgyár rt. 

BUDAPEST X, ASZTALOS SÁNDOR ÚT' 9. TELEFON : 135-8111. 135-312, 135.316, 139-043 
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HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnökök és 
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azervezete Riradáetechaikai 
Szakoaztályának lapja 

TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 
SZERKESZTŐK; GERŐ ISTVÁN, SALLŐ FERENC, VALKÓ IVÁN PETER 

„Párjelző l,ereudezés villamos energiatelepekhez" című cikkhez 
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Kádár Miklós: 

Szikszay Lajos: 
Lajkó Sándor: 

Gerő István: 

MAGYAR HIRADASTECHNIKA 

Villamos kiegyeulítésfolyamatok siettetí+sének. lehetőségei. 
LTj eljárás távbeszélő hallgatók minőségének vizsgálatára 
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Távírótorzítás. 
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A. mikróhullamú technika elemei Simonyi Károly: T. AHlikróhullámok fizikai 
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Folyóiratszemle. 
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Miklós Ktidár: 

Lajos Szik,zay: 
Sándor Lajkó: 

István Gerő: 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING. 

The possibilities of reducing the duration of transients. 
A new procc s for testing telephone receivers. 
New Hungarian broadcasters. 
Telegraph distortion. 
Remote control system for distribution centers of electric power plants. 
Elements of microwave technique: Károly Simonyi: I. Properties of 
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Tihamér Nemes: 
Miklós Krídár: 
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Sándor Lajkó: 
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NACHRICHTENTECHNIg. 

Uber die Mög9ichkeiten der Beschleunignng elektrischer Ausgloichsvorgituge. 
Eíne neue Methode zur Empfindlichkeitsmes~ung von Fernspreclihörern. 
Die neuen ungarischen Rundtunkgrossender. 
Verzerrungen in der Telegraphie. 
Fornmeldoeinrichtungen bei elektrisehen Kraftwerken. 
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MHKnoc Kanap : 
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ZLlaBqop TIaHKo : 

MIIITBaH I'epes : 
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TEXHNtiA CBfl3N 

Boanio~KHocTH ycKopeHHs 3A0KTPHTreCKHX nepexol[Hbrx npoueccoB. 
HOBble MCTOab1 nposepxH Ka9ecTBa MHKpoTeAeCkoHnbiX Tpy60K 
HoBbre MOntHble paaHOBenjaTeJlbHbre cTaH1tNH. 

7T777
enerpa(~Hoe HcKaNLeHHe. 

~.{HCTaHnHOHHO-cHTHaJIbHOe OGopyAOBaHHe 

3JIeMeHTH MHKpO-BOAHOBOir TeAHHKa nAA 3JIeKTpO-CTantrHH. 

IH3H9ecKHe cBONCTBa MHKpo-BOAH. 

Hoabre KHHTH H ]Kypnanbr. 

Címképünk a Székesfőváros Elektromos Műve'.,r központi teherelosztojának 
ko'nrnundó termét ábrázolja. Középen a vezénylőaszt_1. félkörben a világító 
séma. 
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MAGYAR Ii. E 1.YAt1t 2. SZÁ1i 

HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnökök P.a 

Technikusok Szabad Szak-
aaervezete Iliradótechnikai 
Szakoaztályának lapja 

TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 

SZERKESZTŐK: GERŰ ISTVÁN, SALLÚ FERENC, VALKÓ IVÁN PETER 

Villamos 
kiegyenlitődésfolyamatok 

siettetésének lehetőségei 

NEMES TIHAMÉR 

Előfordul a gyakorlatban, hogy egy adott áram-
kör esetén pl a mágneses mező előállítását, ke-
letkezését gyorsítani szeretnénk. Ilyen eset pi relé 
működése, motor indulása, elektromágnes húzása 
stb., szóval tekercselt szerkezetek működtetése, 
ahol az önindukció játszik főszerepet. Majdnem 
minden esetben L, az önindukció adott, hiszen a 
kívánt működésre már eleve is legcélszerűbb a le-
hetséges legerősebb mezőt választani és minthogy 
a tekercselési tér sem korlátlan, az L mindjárt 
meg is szabja a legkisebb B egyenáramú ellenál-
lást is. A használandó E egyenáramú feszültséget. 
amelyet kontaktussal, vagy elektroncsővel, thyra. 
tronnal stb. az áramkörre kapcsolni kívánunk, 
más természetű korlápozó okok figyelembevételével 
olyan nagyra választjuk, amekkorára csak lehet-
séges. Ezzel tehát L, R, E rögzítetten adva van. 
Ha ezek után az áram beállását az így adódó időn 
felül gyorsítani akarjuk, akkor egyedüli és leg-
kézenfekvőbb lehetőségnek látszik kondenzátort 
sorba kapcsolni. Az irodalomban meglehetősen el-
terjedt az a hit, hogy soroskapcsolású kondenzá-
torral, a fenti állandók mellett, az áram indulási 
meredeksége növelhető. 

Az alábbiakban kimutatjuk, hogy ha L, R és E 
állandó, semmi mód nincs arra, hagy sorba kap-
esolt'kondenzátorral, vagy ezzel lényegében egyező 
(különtelepeket, egyenirányítókat. előretöltött kon-
denzátorokat, elektroncsöves vezérlésű segédkap-
csolásokat stb, nem tartalmazó) egyszerű kapeso-
lással a tekeres áramát növeljük, vagy annak be-
állását gyorsítjuk. A legfontosabb kapcsolás az L. 
C, R soros kapcsolása, amely minden egyéb bonyo-
lult kapcsolásra világot vet s ezért minden szerző 
hosszasabban ki is terjed az elemzésére. 

Áttekinthetőség kedvéért az összes eseteket 
egyetlen kifejezésből merítjük és pedig az általá-
nos eset áramerősségének képletéből. Ennek leve-
zetése ugyanis a legegyszerűbb. Az E egyenáramú 
feszültség hirtelen rákapcsolásakor keletkező áram 
a sorbakapcsolt L, C, R kórében: 

E —at , E ( (—a+iw)t 

(—a—=a,)t~ 
I= 

L ~ 
e sm wt = 2Liw e —e 

ahol a— 
R- 

w— l~ 1 RE 
2L V LC — 4LE 

THE POSSIBILITIES OF REDUCING THE 
DURATION OF TRANSIENTS 

Application of a series condenser doo; not in-
crease the slope of the current in a circuit contai-
ning a relay or other electromagnetic device. Ho-
wever other advantage; are offered by the use of a 
Maxwell ground. 

Az egyelőre ismertnek feltételezett kifejezésben, 
ha w reális, akkor a sinw t-t tartalmazó képletet 
azonnal használhatjuk; ha pedig w képzetes, ak-
kor az i-t tartalmazó képlet válik használhatóvá, 
mert az ik kiesnek w hehelyetesítésekor. Az előbbi 
esetben lengéseket kapunk, az utóbbiban túlaperi-
odikus folyamatot, azaz egyet-len, csillapított 
áramlökést. A kétféle folyamatot egymástól elha-
tárolja az aperiodikus határeset, amikor is w = O. 
Ha ezt behelyettesítjük a képletek bármelyikí'be, 

ó alakot kapunk, tehát limesképzéssel segítünk: 

sin wt 
lim = hm wt  - t 

m w 
.. 

Az aperiodikus határeset árama tehát: 

E -at 
I aper = 

L 
e • t 

Másik fontos határeset az, amikor nincs konden-
zátor a körben, azaz helyette rövídzár áll. Ekkor 
C = amit behelyettesítve i w = a és az általá-
nos képlet így alakul: 

R ( (-a+a)t (_ a_a)t R 
( R 

. 
l t l ő;=-- — e - e = - - 1-e 

ami jól ismert összefüggés arra az esetre, amikor 
csupán ellenállás és önindukció van a körben. 

Bebizonyit juh, hogy a csupán R és L-el tartal-
mazó kör áramának görbéje mindig az összes többi 
eset görbéje fölött jár, azaz bármikor változtatjuk 
a soros kondenzátort, a legmeredekebb és legma-
gasabban járó görbét a kondenzátor nélküli kap-
csolással érjük el. 

Vegyük először az aperiodikus határesetet, an-
nak állandó figyelembentartásával, hogy E, L, R 
állandó. Bizonyítandó hogy: 

R(1 -e 
—2atl E — at 

Egyszerűsítve.: ) 
1-e - 2q > 2qe-q ahol at helyett g-t írtunk. t 2q-

val szorozva: e 2q - 1 > 2geq , sorbafejtve: 

? L te 

E 3 E 

i q -{- 
2 ►t 

-1- ~ 3 t -F- . , . > 2q (l -} q T -F- ~ ~ -f- . . . ) 
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Az első két tag kiesik, a többi a köv. alakbah 
írható: 

2 n a 2qn 2n-1 a-1 

n ! q > (n-1)! amiből n > 1 és ebből 2 > n 

ami igaz, ha n > 2. Minthogy minden jobboldal; 
tag egyenkint •kisebb a balodaliaknál, az egész 
egyenlőtlenség is fennáll. A kapacitás értéke az 
aperiodikus határesetben C = 4 L/Rs és ha a folya-
matot azáltal igyekszünk gyorsítani, hogy a ken-
dgenzátor kisebbrevételével lengéseket engedünk 
meg, akkor még az aperiodikus áramgörbénél is 
alantabb járó görbéket kapunk, mert: 

E —at E — at sin wt 
l-per = L  e . t< Rengő = L e w 

Ugyanis ot  sin wt Meglepő, hogy lengések ese-
tén az aperiodikusnál kisebb kilengést kapunk, de 
nem paradox; hozzá vagyunk ugyanis szokva 
azon esethez, amelyben L és C állandó és az R-t 
változtatjuk, amikor is az oszcillálás kilengései az 
aperiodikus kilengés fölött járnak. 

Ki kell mutatnunk még, hogy a túlaperiodicitás 
görbeserege az aperiodikus és kondenzátornélküli 
eset görbéi között helyezkedik el. Tehát 

E —at E —n t" et 
L-e , t<Z- e le -- 

ahol e = i w 

_Ft~ E 

~ 

- 2a <R 

A baloldali egyenlőtlenségre nézve egyszerűsítés 
után kapjuk: 2 et < e et — e
,elölés sel 

2 q < eq — e —q 

Szorozva eq -vat, kapjuk újra a föntebb már be-
bizonyított 2 qeq <e2q —1 egyenlőtlenséget. 

A jobboldali egyelőtlenségben is egyszerűsíthe-
tünk és eat-vel való szorzás után szimmetrikus ala-
kot kapunk: 

vagy egyszerűbb 

. 8t 

—et 

. at —at J 
a e —e ~<e e -e 

Emellett tudjuk még, hogy a > e > 0, túlaperiodi-
kus folyamat esetében. 

Az e tagok sorbafejtése után a megmaradó bal 
és jobboldaili tagok páronkint a köv. alakú egyen-
lőtlenségoket adják: 

rc 

(~t)n (at)fl 
n ►" n ► 

Az egyszeríísítésck elvégzése után 

(1 a-1

ami megfelel a kezdeti a> e> 0 feltételnek. 
A fentiekkel tehát bebizonyítottuk, hogy a leg-

magasabban járó áramlökést a csupán L, R-t tar-
talmazó körrel érjük el, bárminő kapacitás csak 
ronthat. Az áramlökéseket ezenkívül csoportosítot-
tnk is: az aperiodikus határeset fölött járnak a 
tűlaperiódikus, alatta a lengő folyamatok áram-
lökései. A kezdő meredekség valamengl esetre 
ugganaz: E/L. Ugyanis 

dl E —at E - at 
= dt 

 
Lw e . w coswt -- n e • smwt, 

éat---0 esetén 
dlo _ E 
át - i 

A kezdeti meredekség tehát független a konden-
zátortál, amint ezt az 1. ábra is mutatja. Amint 
szintén ismeretes, e meredekséget az R sem vál-
toztatja. R csökkentésére a görbék följebb emel-
kednek ugyan, de mindig az E/L érintő alatt ma-
radnak. 
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1. ábra. 

A távíróvcv('készülék működé-ének gyorsítására 
régóta és sikerrel alkalmazzák a Maxwell-földet, 
ami nem egyéb, mint egy, a készülékkel sorba 
kapcsoltkondenzátor, mely ellenállással van shun-
tölve. Az előbbiek alapján világos, hogy sem a 
kondenzátor, sem a pótellenállás, sem együttesük 
nem teheti meredekebbé, vagy magasabbá az áram-
lökést, mert hiszen ha helyettük rövidzárt teszünk, 
ez adja a legfelül járó értéket. 

Leginkább moggyőzhet arról, hogy gyorsabb, 
rövíd jelek adásában semmi előnyt nem nyerünk 
a műkapcsolásokkal, az, hogy minél gyorsabb je-
leket adunk, annál inkább elenyészik az áramgör-
bék közti különbség, mert hiszen egészen a kezdő-
érintő aljára jutunk, (1. ábra), ahol minden görbe 
egyforma, mert egyenlő érintővel indul. A Max-
well-föld előnye egész más úton bontakozik ki. Ha 
ugyanis csupán csak az R ellenállást növeljük 
meg és nem is teszünk a körbe C-t (a 2. ábrán a az 
eredeti görbe, a b négyszeres ellenálláshoz tarto-
zik), akkor az Rt/L •kitevőben a számláló nő, tehát 
a b görbe az a-nak nem kisebbített mása, hanem 
egy annál gyorsabban csillapodó görbe. Tehát igaz 
ugyan, hogy az a görbe hamarább ér el nagy 
áramértékeket, mint b, de a b a maga maximumát 
hamarább éri el. Ezáltal a b görbe hűbben követi. 
a be- és kikapcsolások által megadott jelek alak-
ját, mint az a, amiből az következik, hogy rövid 
és hbsszú jelekre egyforma áramamplitudóval fog 
reagálni, míg az a görbe hosszú jelnél maga-
sabbra szökik, mint rövídnél (1. 2. ábra). Mint-
hogy ez a jelközti szünetekre is áll, (a kikapcsolás 
ugyanazon, de ellenkező előjelű exponenciális gör-
béken folyik le), megtörténhet, hogy a vevőkészü-
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2. ábra. 

lék elektromágucsét egyáltalán nem lehet beállí-
tani. Ha ugyanis ,a működési érzékenységet pl k 
áramerősségre állítjuk, akkor az A tartalmú rövid 
jel az a rendszerben kimarad, a B hosszú jel utáni 
D szünet jól vétetik, ha viszont d-re állítjak, ak-
kor megkapjuk A-t, de D kimarad, ha végül g-re 
állunk, akkor mindkettő kimarad. Ugyanekkor a 
b görhéjű növelt ellenállású körben ,a d beállítás-
sal jól vesszük A-t és D-t is. Pedig kondenzátort 
még nem is tettünk a körbe! Ha ezt a soros ellen-
állást kondenzátorral shuntöljük (vagyis teljes 
Maxwell-földet készítünk), a b görbe eleje az a—b 
közben ki fog rn felé púposodni, a kondenzátor ér-
tékétől függően esetleg az a görbe aszimptotája 
fölé is, ami méginkább helyreigazítja a jeltorzu-

~ ~ 

Iást, azonban ez á párhuzamos kondenzátor, akár-
mekkora is, sohsem tolhatja ki a b görbét az a 
görbe elé. 

A Maxwell-f öldés hasonló műkapcsolások előnye 
tehát abban rejlik, hogy gyorsabb csillapodású fo-
lyamatot idézvén elő, a jeltorzítás csökken és így 
rövid és hosszú jelek egyenlő amplitudóval és 
0-pont eltolódás nélkül érkeznek, ami a vevőgépek 
üzembiztos működésének elengedhetetlen feltétele. 

A 3. ábrát, amely helyesen mutatja a valóságos 
viszonyokat (az ábra ellentelepií kapcsolás áram-
görbéjét mutatja, ezért szimmetrikus a 0 venal 
körül), a Tasehenbuch f. Fernmeldeteehniker e. 
műből (7. kiadás 636 old.) vettiik, ezzel szemben 
pl. Wallot: Theorie d. Sehwaohstromteehn. (1943.) 
107, old, 145. 1. ábráján a és b görbe és a hozzátar-
tozó magyarázat nyilvánvalóan hibás. A beállási 
meredekség eeeak E növelésével vagy L csökken-
tésével javítható, a kilengés pedig csak E növe-
lésével vagy R csökkentésével növelhető. 

Hogy az eddigi tárgyalásainkba nem csúszott 
be hiba, arról meggyőződhetünk a villamos ki-
egyenlítődési rendszerek mechanikai hasonmásai 
révén: Az önindukció mágneses teret létesít s eb-
ben energiát halmoz fel. Állandó fosziiltség mel-
lett ez az energia közismerten E ' Idt = Lh/2. 
P kifejezés teljesen egyező az elevenerő képleté-
vel: P f ds = mv212, jelen esetben állandó erő 
isiellett. Az egyenletek azonosságából következik, 
hogy ha I áramot v sebességgel állítjuk párhu-
zamba, •akkor a deriváltakat képezvén 1 Idt meg-
felel f vdt = j ds-nek. Az önindukciónak a tö-
meg, a feszültségnek az erő felel meg. Azonnal 
felírhatjuk tehát, hogy ha P = m , akkor 
E = LI', amiből E/L = I' és I = Et/L, vagyis ha 
a feszültség és L adva van és az L-en kivül semmi 
más nincs az áramkörben, akkor sem növekedhet 
az áram az E/L egyenesnél meredekebben, éppen 
úgy, mint ahogy adott m tömeg P erő hatására 

a, CSUR4iN KONOENSATOR t4. R>!'E 
b, TULAPER/OLIIKUS, L 4 
C) APERl110/KUS HATÁRESET L f 
d, LENOÓ, L 5 

2 3 ti 5 6 7 E 9 
i 3. ábra. 

P/m-nél nagyobb gyorsulásra semmiféle módon 
nem ösztökélhető, mert az idő az elevenerő és min 
denfajta más energia gyüjtésére elmaradhatatlan 

. ábr«. ácllók. (Folytatása a 22. oldalon,) 
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Új 
eljárás távbeszélő hallgatók 

minőségének vizsgálatára 

KÁ I)A R MTfii.ÓS 

A NEW PROCESS FOR TESTING 
TELEPHONE RECEIVERS 

The average value of the sensibility of telephone 
receivers at frequencies ranging from 300 to 2400 
periods can be determined by means of two 
measuring apparatus. The receiver to be tested 
is connected to a howling tone generator of 
varying frequencies but of fixed voltage V. The 
receiver ie coupled to an artificial ear which 
leads to the microphone of a sound pressure 
measuring device. The average value of the sound 
pressuao is shown in b. The eensibility of the 
receiver is determined by the quotient of the two 
measured values in b/V. 

With the aid of a discriminator and a cathodray 
osoillograph the frequency curve of the receiver 
can be displayed. 

A távbeszélő hallgatrot eldlktro-akusztikai át-
a1ehítónak tekinthetjük. Az energiaátalakítás 
hatásfoka és frekvencia-eloszlása adja meg a 
hallgató minőségét. A távbeszélő készfilék csat-
lakozó vonalánalk ,hullámellenállása általában 600 
ohm s ez táplálja az ugyancsak 600 ohmimpe-
danciájú — vagy egy transzformátor segítségé-
vel 600 obim-ra illesztett — hallgatót. Ha a hald. 
gatóra jutó feszültség E Volt, az általa felvett 

E2 ES 
villamos teljesítmény N = 

R 
= watt. Ez a tel-

jesítmény mozgatja a hallgató membránját, a 
memibrán pedig a hallgató és fülosatorna, illető-
leg dobhártya közé eső levegő részeket +hozza 
mozgásiba és ezáltal a, fülcsatornában Put, hang-
nyomást állít elé. A dohháu•tya síkjában fellépő 
p hangnyomás a fül mechanizmusa — üllő, kala-
pács, bazilármeanbrán, stb. — segítségével a halló 
idogekre hat és bennünk a hangnyomás iogarit.-
musávatl arányos hangérzetet kélt. A hallgató 

2 
W. által leadott akusztikai teljesítmény: NQ = P 

lÓl 
A hallgató elektroakusztikai hatásfoka: 

Na _  2 F . 600 _ 1p 2=N6 — 
Q 10 7 E ‚E LE~ 

ahol p = hangnyomás u b = din1cm2-ben kifejezve 
c = a hang terjedési sebessége, levegőben 

20 C° 1 atm.-'nál 34.400 cm/see. 
4 = a közvetítő közeg sűrűsége, levegőben 

20 C° 1 'atm.-nál 0.0012 gr/cm' 
cq = a közeg akuszbikai ellenállása, levegő-

ben 20 C° 1 .a.tm.-nál 42 
F — a dobhártya !felülete átlagos emberi fül-

nél kb. 0.5 am 2

P = a hallgató érzékenysége b/Vaban ki-
E fejezve 
Távbeszélő-hallgatók minőségét általában 

azok érzékenységóvel szokták megadni 
Az érzékenység egy hallgatónál sem állandó 

szám, hanem frekvenciától függő. A teljes hall-
gató +h a ngfrekveneia sáv kb. 20--20.000 Hz-ig ter-
jed. Jó minőségű zenei közvetítésihez 50-10.000 
Hz-ig terjedő hangátvitel szfikséges. Az emberi 
beszéd megértéséhez és felismeréséhez ennél lé-
nyegesen keskenyeblb hangsáv átvitele is elégsé-
ges. Távbeszélő vonalaiknak és késuiilékeknek ele-
gendő egy hárotni oktáv széles 300-2400 Hz-ig ter-
jedő sávot kifogátalanul, halhát lehetőleg egyen-
letesen és minél jobb hatásfokkal átvinni. Táv-
beszélő hallgatók átlagos érzékenysége alatt a 
300-2400 Hz-ig terjedő sáv érzékenységének kö-

zépértékét értjük b/V-ban kifejezve. Ez a szám 
megadja a hallgató hangerejét. A hallgató minő-
ségét csak erre a teljes sávra felvett hangnyo-
más függvényábrája mutatja meg. 

Távbeszélő hallatók érzékenységének vizsgá-
latára a CCIF egy rendszert dolgozott ki, ame-
lyet a CCIF keretébe tartozó összes országok, így 
Magyarország is elfogadott és átvett. A rendszer 
alapja a Párislban őrzött alap hitelesítő bereszde-
rés. Ez az ú. n. SFERT őskör (Systéme Fonda-
mentai de Róférence pour la Transmission Tele-
p+honique) egy mikrofon rendszerből; egy mű-
vonalból és egy hallgatórendszerből áll. A milkro-
fonrendszer tartalmaz egy kondenzátor-mikrofont 
és egy hozzá csatlakozó erősítőt. 1 rzékenysége 
300-2400 Hz-ig 26 mVlub vagy ha az 1 V,lub -t 
nulla db szintnek vesszük, akkor az érzékenység: 
—31.6 db ± 0.3 db. A művonal ellenállása 600 Ohm, 
fázisszöge 0° és csillapítsa 15 db-ig szabályomhaó. 
A SFFiRT hallgató-rendszer egy dinamikus hall-
gatót tartalmaz, amelynek érzékenysége 300-2400 
Hz-ig 17 ub/v vagy ha 1 ub/v .t nulla db szintnek 
vesszük, az érzékenység 24,6 db ± 0.4 dlb. F)hhez 
az alaphitelesítő berendezéshez hasonló felépíté-
sűek és minőségűek az egyes postaadminisztrá-
ciók tulajdonában lévő főhitelesítő berendezések. 

A távlbeszélőkészülékset gyártó és forga-
lombahazó cégek részére a CCIF kétféle ,munka- 
hitelesítő berendezést (Etalon de Travail) dol-
gozott ki, a SFYPAC- és a Seteara-rendszert. A 
gyakrabban +használt SETAC-rendszer egy stabil 
felépítésű állandó érzékenységű szénmikrofonból, 
egy mágneses hallgatóiból ész egy 600 ohm 0° fázis-
szögű művonalból M1. A SETAC-hhallgató és mi-
krofon érzékenyét a SFERT-readszerben me-
rik meg és érzékenységiiket dtb-ben fejezik ki. 
Amennyiben érzékenyebbek, mint a SFERT-lha11- 
gató, illetve mikrofon-rendszer, akkor — előjelű, 
amennyiben érzéketlendbbek, aktkor + előjelű 
egyenérték számot kapnak. Ugy a hallgatót, mint 
a mikrofont időnként a SFERT-rendszerben hi-
teleaftik. A Setem-rendszer hasonló felépítésű, 

1. ábra. 
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miit a SETAC, úgy mikrofonja, mint hallgatója 
dinam'i'km rendszerű. 

Egy vizsgálandó hallató érzékenységének 
megállapítása íigy a SETAC-, mint a Setem-
rendszerben összehasonlító lehallgatással törté-
nek. A vizsgálathoz legalább két személy A és B 
szükséges. Először A beszél pl. a SETAC-mikro-
fonha, ugyanazt az 1-2 szóbó] álló mondatot is-
métli egyenletes ütemben, egyenlő hangerővel. (l. 
1. ábra.) A bangea ő helyes nagyságát egy impul-
zusmérő műszer mutatja. Minden Bemondás után 
egy nyomógomb é9 relé segítségével átváltja a 
Ki, K2, K3 k:aposolókat, miáltal B egyszer a 
SETAC-hallgatóban, másodszor pedig a vizsgá-
landió hallgatóban hallja a bemondott mondatot. 
A mérés kezdetén A az I csil'Iarpítás-szekrényt egy 
tetszésszerinti _ 'B által nem ismert — értékre 
állítja 'be. B a II. csillapítás-szekrényt úgy állítja 
be, hogy a két halligatólban egyenlő erős hangot 
halljon. A két esállapítás különbsége megadja, 
hogy a viz'sg'ált ;hallgató mennyivel jobb, illetve 
rosszabb a SETACahallgatónál. Ezt a műveletet 
háromszor meg kell ismételni. Azután A és B he-
lyet cserélnek, B beszél és A halLgat és Így is 
végeznek három mérést. Amennyiben a hat mérés 
szórása akisebb, mint 2 db, azok középértékét ké-
pezik és azt hozzáadják a SETAC-hallgató egyen-
értékezámához és Így nyerik a vizsgált hallgtialtók 
érzékenységét dlb!ben. Ha a hat mérés között as-
gyobb szórások vannak, akkor újabb hárem, vagy 
hat mérést kell végezni. A mérő eljárás főhátrá-
nya, hogy az hos'szaidálfmaa, egy hallgató lemérése 
20-30 percet igémye4 és jól begyakorolt személy-
zet szükséges hozzá. Különösen nehéz a mérés, 
ha a vizsgálandó haLlgató másfajta és így más 
hangszínezetű, mint a SETAC-eta'tn. A mérés az 
érzékenység frekvencia függőségét nem adja meg. 

Távbeszélőihal'lgatók érzékenységének meg-
áll'wpátására a Telefongyár rt. laboratóriumában 
egy új, gyorsabb és pontosabb mérési eljárást 
dolsroztunk ki. Az új eljárás pontosaibrb, mint a 
SETAC, mert kikapcsolja a szubjektív tényezőt. 
a lehallgabó személyét és helyette ob,iektiv mérő-
eszközt. mérőműszert alkalmaz. Emellett nem 
összehasonlít eljárás, amely a vizsgálandó ball-
gatónak egy etalontól való eltérését állapítja 
meg, hanem a halgetó érzékenységét abszolút ér-
tékben ubly -ban méri. Az eljárás lényegesen 
gyorsabb, mint a SETAC, egy hallgató közepes 
érzékenysége 300-2400 Hz-ig egy leevasássai, kb. 

perc alatt megállapítható. A berendezéssel a 
vizsgált hallgató hangnyomás jelleggérhóje is 
felvehető 300-2400 Hz-ig, egy görbe felrajzolása 
kb. 2 perc időt igényel. A berendezés elvi kap-
eselású rajzát a 2. ábra mutatja. 

A vizsgálandó hallgatót egy hangfrekvenciás 
generátorból 300-2400 Hz-ig változó rezgésszámú, 
állandó értékű feszüitreéggel tápláljuk és az elő-
álló hangnyomást egy hamgnyomásmérő (készii-
lékkel mérjük. Az eljárás a hallgató érzékenysé-
gének helyes értékét szolgáltatja, mert úgy táp-
lálási (villannes), mint terhelési (hangtani) olda-
ion megközelíti a valóságos használati viszo-
nyokat. 

A vizsgálandó hallgatót egy műfül segítsé-
géveil csatoljuk a lhangnyomásmérő mikrofonjára. 
A műfiil feladata az, -bogy azonos táplálási vi-
szonyok mellett a hangnyomásmérő mikrofonjá-
nak membránjára ható hangnyomást azonos ér-
tékűvé tegye 'az emberi fül dobhártyájára ható 
hangnyomással, továbbá, hogy annak hangtani 
visszahatása azonos legyen az emlberi fülnek a 

n . 
/áDlr 

2. ábra. 

hallgatóra kifejtett hatásával. Ez azáltal érhető 
el, hagy a műf &l hangtani adatai — i'mped'an-
ciája, fázisösszege — megegyeznek egy. átlagos 
emberi fül hangtani adataival. Az emberi fül im-
pedaneiájára vonatkozólag Iriglis', Gray és Jen-
kins amerilkai elektreakusztnkusok végeztek be-
ható vizsgálatokat. Megvizsgálták nagyszámú kü-
lönböző korú férfi és nő fülét és méréseik szerint 
egy átlagos emberi fül akusztikai adatai a követ-
kezőik : 

Frekvencia Hz 200 400 800 1200 2000 3000 
Akuszt. elleziál. ohm 60 80 15 20 20 22 
Reaktancia ohm -610 -385••-145 •-SU -27 +15 

Egy emberi fülnek, valamint az általunk al-
kalmazott műfülnek tkeresztmetszetét a 3. ábra 
mutatja. Az emberi fül &kasztikan ellenállását a 
fülcsatorna falának rugalmassága, hangelnyelő 
képessége képezi, ezt helyettesíti a műfüliben egy 
filctárosra. Az emberi fül ellenállásának induktív 
összetevőjét a fülkagyló és a hozzászoríto4t hall-
gató közé eső rések alkotják, ennek megfelelően 
a műfülben is réseik vannak ei~helyezve. Az em-
beri fül ellenállásának kapacitív összetevőjét a 
fül- és a távbeszélő hallgató. közé eső térnek kb. 
4 cm'-nyi köbtartalma alkotja. Ugyanennyi a 
távbeszélő hallgató, műfül és mikrofon által be-
zárt tér köbtartalma is. Ilymódon a hangnyo-
másmérő mikrofonján előállított hangnyomás 
kb. megegyezik az emtberri fül dobhártyáján elé-

.11ó hangnyomástsal. 
A vizsgálandó hallgatót egy hangfrekvenciás 

generátorból táplábuk. A hallgatót sorba kötjük 
egy 600 dhm 0° fázisszögű ellenállással és 'a gene-
rátorból a V műszerrel ellenőrzött állandó 
feszültséget pl. Eo =1 Voltat adunk rá. Minthogy a 
hallgató impedanciája átlagosan 600 ohm, ily 
módon átlagosan 0.5 V feszültség esik rá. A hall-
gatóra jutó valóságos feszültség azonban nem 
állandó, hanem függ a hallgató impedanciájától. 
Ez a kaposols megfelel a valóságos használati 
viszonyoknak, amikor egy 600 ohm 0° ellenállású 
vonal egyik végéve állandó feszültséget táplá-
lunk, a másik végvére pedig egy távbeszélő hall-
gatót kötünk. 

A hang+frekveneiás generátort egy üvöltő tol-
dattal — Heulzu'satz — láttuk el. Ez egy motor-
ral lassan — másodrpereen(ként 4-5 fordulattal — 
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hajtott forgó`kandenzátorból áll. A forgókonden-
zátor úgy van kiképezve, hogy teljesen kifor-
gatva, a generátor 300 Hz rezgést állít elő, 
60°-kal beforgatva a generátor 600 Hz, 120°okai 
beforgatva 1200 Hz és 180°-kal beforgatva 2400 Hz 
rezgést ad. A rezgésszáanot a berendezéshez tar-
bozó frekveneiamérő készlilékkel elh nőrizhe'tjük. 
Beforgatott állásiban a hallgató áramköre meg-
szakad és a forgókondenzátor kifongabása alatt 
180°-360°-irg a hallgató nem szól. Ily módon a 
3 oktáv, 300-600 Hz, 600-1200 Hz és 1200-
2400 Hz egyenlő ideig Jallhabó a hallgató'bau. A 
hangny omásmérő műszer nagy időál.landóju, nem 
képes a hangnyomás gyors ingadozását követni 
és így annak 300-2400 Hz tközöztti .helyes közép-
értékét mutatja. Minthogy azonban a forgó-
kondenzátor fél fordulata alatt a hallgató nem 
működik, a leolvasott érték 2-vel szorzandó. A 
hangnyomás középértéke elosztva a hallgatóra 
adott feszültség középértékével megadja a hall-
gató érzékenységét a b/V-ban. Az érzékenység db-re 
is átszámítha-tó. A nulla db nívó megfelelő meg-
választásával a kapott db-szám megegyezik a hall-
gató SFERT egyenérték számával. 

A berendezéssel nemcsak egy hallgató érzé-
kenységének középértéke állapítható meg, hanem 
of hallgató hangnyomás görbéje is felvethető 300-
2400 Hz-ig. A hangnyomás diagrammot egy 
ka,bódsugár oseitllográf sugara ra'jzo'lja fel. Víz-
szintes i!rányib.an a sugarat egy d'iszkrirináber 
mozgatja. A diszkr•imináitor a hangfrekvenciás 
generátor frekvencia függőségét feszültség Mg-
gőséggé változtatja át. Mialatt a generátor 
frékkvenniája 300-2400 Hz.  ég változik, a diskri-
minátor az oseillográf vízszintes lemezpórjára 

(4. IB I) 
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—120 V-tó'1 + 120 V-ig növekvő feszültséget wl 
és ezáltal a s'u'garat az ernyő balsarkától jofi!b-
sarkáig me'gatja. Az oszcillográf függőleges ki-
térítő lemezeit a hangnyomásmérő műszer sar-
kaira kapcsoljuk. A sugár függőleges kitérése 
ilymódon a h'a,nenyom&u'al arányos. Ha az 
üvöltő tdld'at ,forgókondeaizáborát egyszer kézzel 
átforgatjuk, az eseillográf sugara lerajzolja az 
ernyőre a teljes hangnyomás diagrammot. A 
gőzibe könnyebzb felrajzolása végett az ernyő elé 
áttetsző papirost helyezünk, amelyre a freikven-
cia és hangnyomás lépték már előre Fel vannak 
rajzolva. 

5. ábra. 

Egy GB 35 típusú hallgató ilymódon felvett 
hangnyorás görbéjét a 4. ábra mutatja. 

Az ismertetett berendezés, amelynek képe az 
á. ábrán lábható, közel egy év óta van üzemben 
a Telefongyár Rt. laboratóriumában. Ezen idő 
alatt számtalan hallgatónak mértük meg vele 
érzékenységét és vettük fel hangnyomásgörbéjét. 
A mérések max. ± 1 db, eltéréssel reprodukál-
hatók és max. ± 2 d!b. eltéréssel megegyeznek 
a SETAC-on mért érzékenységgel. 

VILLAMOS KIEGYENLITŐDÉS FOLYAMATOK SIETTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

(-4 19. oldal folytatása.) 
A párhuzamot folytatva, ama kívánságnak, 

hogy soros kondenzátorral gyorsítsuk valamely 
mágneses mező keletkezését, mechanikai oldalról 
az a hiú törekvés felelne meg, hogy azáltal akar-
juk mindenáron a P erővel gyorsított tömeget 
fürgébb sietésre késztetni, hogy egy rúgóval (ka-
pacitás megfelője) visszafelé húzzuk. 

Nem tartoznák már szorosan cikkünk keretébe 
az adott (rögzített) R, O én E mellett való L vál-

toztatásával előálló viszonyok. A 4. ábra mutatja 
ez esetben a görbék elosztását. Az L = 0 határ-
esetben 

—t 
j~ = Rr e RC 

Mint láttuk, az 
L kezdeti meredekség csupán 

az E és L-től függ, tehát az áram görbéje mindig 
olyan meredekséggol indul, mintha az öninduk-
ción kívül semmi más nem volna a körben. Ezt 
azonnal beláthatjuk, ha képezzük B = 0 behelyet-
tesítésével az lat képletbe (sorbafejtés szükséges!) 
az ideális önindukciós kör áramegyenlotét: 
li = Et/L, az áram tehát E/L érintőbon fekve a 
végtelenig növekszik és az első pillanatban 
ugyanúgy indul, mintha bármekkora ellenállás 
volna a körben. Az önindukció az első pillanat-
ban valóban úgy viselkedik, mintha megszakítás 
volna: minden faszültséget magára vesz, s így az 
ellenállásra nem jut semmi, 
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Új hírszóró nagyadó 
berendezéseink 

SZIKSZAY LAJOS 

NEW HUNGARIAN BROADCASTERS 

A brief account of the broadcasting station 

destroyed in Hungary durnig the war. The pro-

visional solution of the problem, and final plans 

for the future are discussed. 

A második világháború hírszóró rádióberen-
dezéseinket sem kímélte és azokban is igen nagy 
pusztítást okozott. 

Tönkrement a legnagyobb állomások sorában 
helyetfogbaló büszkeségünk; a lakihelyi 120 kW-os 
hírszóró nagyadónk, 314 m magas félhullámú to-
ronyantennájával. Az ugyanitt elhelyezett 20 
kW-os hírszóró-adó sem állott rendelkezésre, a 
2 darab 150 m magas antennaárbócával együtt. 
Tönkrementek a székesfehérvári rövidhullámú 
hírszóró adóik is. A relé-adók nagyrésiének is 
ugyanez lett a sorsa. 

Az elmondottak alapján világos, hogy a fel-
saabadulás után a Magyar Postára igen súlyos 
feladatok hárultak egyrészt a hírszóró berende-
zésék üzemének ideiglenes biztosítása, másrészt 
azok újjáépítésével kapcsolatba. 

Az első eredmény a Petőfi Sándor-utcai fő-
posta épületében felállított 1 kW-as adó volt, mely 
már 1945 május 1-én mint „Budapest I" megkezdte 
működését. Ezt követően, igen rövid időközökkel 
indult meg a Lakihegyen felállított 20 kW-os adó, 
150 m magas antennatornyaival, majd ugyanezen 
adó 50 kW-osra átépítve, a helyreállíbott 314 m-es 
toronyantennával. Utóbbi ünnepélyes megnyitása 
1946 december 21-én történt meg. Közben „Buda-
pest II" is felvette üzemét, előbb I kW, később 8 
kW teljesítménnyel. 

Előbbiek alapján a hírszóró adók átmeneti 
üzeme biztosítva van. 

Az újjáépítés mielőbbi megkezdése céljából 
a M. Posta versenytárgyalást tűzött ki a lakihegyi 
120 kW-os középhullámú hírszóró adó újjáépíté-
sére és egy Cegléden létesítendő második, hasonló 
teljesítményű és rendeltetésű középhullámú adó 
szállítására. Ezt követően a Diósdon felállítandó 
rövidhullámú adókra tüzött ki versenytárgyalást. 

Ezidőszerint még csak a középhullámú hír-
szóró nagyadókra vonatkozóan történt döntés, 
melynek eredményeképen az annakidején is általa 
szállított lakihegyi, valamint az újonnan létesí-
tendő ceglédi műsorszóló nagyadékat a budapesti 
Standard Villamossági R. T. fogja készíteni, de 
120 kW-os vivőhullámú teljesítménnyel szemben 
135 kW-os vivőhullámú teljesítménnyel. 

A Magyar Posta műszaki feltételei minden 
tekintetben biztosítják a korszerű, középhullámú 
nagyteljesítményű hírszóró adóállomással szem-
ben támasztható követelményeket. 

A műszaki feltételek legfontosabb tétepei a kö-
vetkezők teljesítését írják elő: 

Az állomás összhatásfoka legalább 30%, 90% 
moduláció mellett. 

A torzítási tényező 90% moduláció mellett leg-
feljebb 4%. 

A hangfrekvenciás (karakterisztika 30-9000 
per/sec. sávon belül, az 1000 per/soc.-hez képest 
legfelejebb ± 2 db-lel térhet el. 

Az adó zajmodulációja a 90%-os modulációs 

szinthez képest legalább —66 db kell, hogy legyen, 
mérlegelve mérve. (Ennek betartása a csövek 
váltóárammal való fűtése miatt komoly feladat.) 

A központosított indítást, leállítást, üzem-
ellenőrzést, továbbá a személyi életvédelme} elek-
tromos s mechanikus reteszeléssol biztosítani kell. 

Minthogy az összhatásfokot a végfoikok hatás-
foka dönti jel, a megkívánt összhatásfokból kö-
vetkezik, hogy az adó végfokanódmodulációval 
kell, hogy bírjon és hogy a modulátor A—B osz-
tályú. 

Ez a régi adónál nagyobb teljesítményű és 
más rendszere folytán lényegesen több és terje-
delmesebb egységekből álló adóberendezés a régi 
lakihegyi 120 kW-os adót magábafogadó épület-
részben nyer elhelyezést, minden tekintetben a 
legkorszerűbb kivitleben. Ebből kifolyólag például 
forgógépeket csak az anód hűtővizet cirkuláltató 
szivattyúk és a vizet hűtő közeg áramoltatását 
előidéző berendezés meghajtására alkalmazunk. 

Az új adóberendezésnek beépítése mindössze 
az adóterem alatti pincefödém-teljesítményfoko-
zatok alatti részének átalakítását, a 2odulációs 
transzformátorok, fojtók, stb. fülkesorának pót-
építkezését és az erősáramú transzformátorok, 
olajkapcsolók fülkéinek főfalon belül való elhe-
lyezése folytán szükséges fülkeajtó faláttörtei 
munkálatait teszi szükségessé. 

A lakihegyi és a ceglédi adóállomás általános 
elrendezése a következő: 

A földszinten, az adóteremben foglalnak he-
lyet a nagyfrekvenciás és a hangfrekvenciás ger-
jesztő-egységek, tápegyenirányítójukkal. A telje-
sítményfákozatok zárt egysége a nagyfrekven-
ciás tápvonal illesztő körével és kb. 200 kW el-
emésztésére alkalmas műantennával. A teljesít-
ményfokozatok egységének front oldalán helyez-
kednek el a megvilágított' műszerék és a belül el-
helyezett szerelvények ellenőrzése miatt szükséges 
ablaksor. A teremben van még a bejövő műsor 
felerősítésére szolgáló vonalerősítő és az adás mi-
nőségi jellemzőinek mérésére szolgáló monitor-
egység, továbbá az erősáramú kapcsolótábla, a 
hűtővíz-ellenőrzőtábla és az üzemellenőrző-asztal. 
Utóbbiba központosítva be vannak építve az üzem 
ellenőrzéséhez szükséges főbb készülékek, stb. 
műszerei, az indító és a leállító kapcsolóik. A be-
épített ellenőrző-hangszóróval egy átkapcsoló 
segítségével az adó hangfrekvenciás és hang-
frekvenciával modulált nagyfrekvenciás fokai 
üzem közben lehallgathatók. Be van építve két 
műsorhallgató vevő is. Az ezeken vett idegen mű-
sor, szükség esetén a vonalerősítőn keresztül az 
adóra kapcsolható. A helyi utasító-berendezés 
erősítője és mikro'fónja, — melyek segítségével az 
állomás épületében és sz állomás területén, a 
több heyre felszerelt hangszórók útján a szükséges 
utasítások kiadhatók lesznek — ugyancsak az asz-
talba vannak beszerelve. 
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Az adóterem melletti teremben foglalnak he-
lyet a bejövő táphálózat erősáramú berendezései, 
az üzemi és a tartalék nagyfeszültségű egyenirá-
nyítók, közös szűrőberendezésüktkel, a teljesít-
ményfokozatok ráosegyenirányítói, végül a fe-
szültségváltozásra érzékeny fokozatokat tápláló 
szabályozott 380 V-os tápberendezés. 

Az alagsorban nyer elhelyezést a teljesít-
ményfokok vízhűtéses csöveinek teljesen zárt 
anód hűtővíz rendszere. Itt foglalnak helyet a 
teljesítményfokozatok alatti részben a. esőanódok-

kal sorbakapesolt keramiás hűtővíz szigetelő te-
kercsek. 

A hűtőmű el van látva riasztó és automati-
kus kikapcsoló berendezéssel, mely az adót azon-
nal bekapcsolja, amint akár a vízmennyiség elég-
telen, akár a hűtővíz hőfoka lépi túl a megen-
gedett határt, akár a hűtőközeg (víz vagy levegő) 
cirkulációja nem kielégítő. 

A hírtőmű desztillált vizét vezető esőrend-
szere vörösrézből, a szivattyúk vízzel érintkező 
felülete bronzból készül. Az egyéb, desztillált víz-
zn rintkoző, elemek felülete védőréteggel lesz 
ellátva 

Az alagsor másik részén helye ikedik el a tel-
jesítményfokok esöveinek fűtésére szolgáló váltó-
áramú tápegység és a fűtőfeszültség pontos ér-
téken valló -tartására szolháló, rendkívül érzékeny 
és gyorsmííködésű önműködő feszültségszabályozó 
berendezés. 

Az adót a csatolóházzal, egy 5-erű, asszimet-
ri!kus tápvonal köti össze, melynek sajátossága 
biztosítja a nagyfrekvenciás energia sugárzás-
mentes vezetését. 

Az adóállomás különálló egységeit összekötő 
különbözőfajta kábelek kabelesatonnálkba, vagy 
kábellétráikra vannak fektetve. 

A ceglédi adóállomás általános elrendezése 
mint említettük, a lakihegyiéhez hasonó és abban 
tér el mindössze, hogy a cső anódok hűtővizének 
hűtésére víz helyett levegőt használunk és hogy 
toronyantennája nem szivaralakú, hanem négy-
zetslapú hasábhoz hasonló. Az antennatorony ily 
alakú kiképzése az újabb kutatások szerint lehe-
tővé teszi a függőleges síkban történő sugárzás 
olyan alakulását, mely a fadingmentes vételt 
jobban biztosítja. 

Meg kell isiég említeni azt a komoly feladatot, 
mely a fentemlített nagyadó-állomások teljesít-- 
ményfdkaiban alkalmazott csövek váltóáramú 
fűtése folytán fellépő váltóáramú zaj kiküszöbö-
lésével kapcsolatban gyárunkra hárul. 

„z ezekre vonatkozó előkísérleteket egy, a 
gyárunk adólaboratóriumában felállított és a 135 
kW-os adó áramlkörei felépítésével egyező, kb• 
t kW-os kísérleti adón végezzük el. 

Nem jelentéktelen a modulációs transzformá-
torok tervezése és gyártása sem, ha tekintetbe-
vesszük, hogy pl. a modulátor trauszformátor ál-
tal a 100%-os moduláció pillanatában leadandó 
energia 96 kW, melyet a fent közölt szigorú frek-
venciahűség mellett kell a transzformátornak 
szolgáltatni. Egy ilyen transzformátor összsúlya 
kb. 5.5 tonna. 

Hogy további képet alkothassunk, az ily 
nagyteljesítményű hírszóró adók gyártásával 
kapcsolatban felmerülő egyéb problémákról is, 
eltekintünk a számítási, szerkesztési, kísérleti és 
gyártási munkálatok hosszú sorától és csak a 
rendkívül sokfajta nyersanyagot és speciális al-
katrészeket említjük meg, melyek biztosítása a 
fennálló nehéz beszerzési lehetőségek mellett egy-
maga is tekintélyes feladat. 

Egyes nyersanyagfajták szükséges mennyisége 
is megdöbbentően sok. Igy pl. egy adóállomás 
hálózati táptranszformátoraihoz, a modulációs 
transzformátorokhoz s fojtókhoz szükséges transz-
formátorlemezek súlya kb. 20 tonna. Az egyes 
egységek burkolórekeszeinek az erősáramú beren-
dezés és a hűtővíz-rekeszek kerítéséhez felhasz-
nálandó hengerelt vasanyag-súly kb. 13 tonna. 

A hűtőmű desztillált vizét vezető csőrendszer-
hez, valamint a hálózati táptranszformátorok és 
a modulációs transzformátorok tekercseléséhez. 
a nagyfrekvenciás tekercsekhez felhasználandó 
vörösréz is igen tekintélyes mennyiséget tesz ki. 

~ 

A magyar posta jövő tervei szerint 2 drb 50 
kW vivőhullám-teljesítményű adót kíván felállí-
tani a Diósdon már majdnem teljesen kész álla-
potban rendelkezésre álló adóépületben, ugyan-
csak a legkorszerűbb ,kivitelben. 

A műsor tengerentúli sugárzását nyaláboló 
antennarendszerek fogják biztosítani, de ezek 
mellett rendelkezésre fognak állani körsugárzó 
antennák is. 

Az üzem biztosságának fokozására mindkét 
adó saját tápberendezése, valamint a tartalék-
tápberendezés tetszés szerint bármely adóra át-
kapcsolható lesz. 

Az antennarondszer ugyancsak tetszőleges 
kombinációban bármely adóra rákapcsolható. 

A fenti vázlatos ismertetésből látható, hogy a 
rádió hírszóró-adóberendezések terén az eddigi 
munkálatok eredménye kitűnő. 

A felfektetett terveik szerinti újjáépítés a leg-
jobb úton halad. Minden okunk meg van arra, 
hogy bízhassunk az újjáépítés további feladatai-
nak programm szerinti befejezésébe. 
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Távirótor. zitás 

LAJKÓ SÁNDOR 

TELEORAPH DISTORTION 

1'liis paper describes the various kinds of tele-
graph distortions: Bias Distortion, Characteristic 
Distortion and Fortuitous Distortion. A method is 
briefly shown how to reduce the characteristic 
distortion to a minimum by equalizing the line 
impedance. Short information is given on the 
start-stop displacement and on the effect of 
vlarlous distortions on the start-stop displacement 
and on the margin of operation. Methods of 
measurements and the measuring apparatus ars 
not discussed. 

1. Bevezetés. 

A rohamlépésekben fejlődő távírótechnika 
lehetővé tette, hogy neonosak a postai távírófor-
galmat látja el a .legkorszerűbb berendezésekkel, 
hanem solk országban a magán előfizetői géptáv 
író hálózat is egyre közismertebb és az üzleti 
életben egyre nélkülözhetetlenebb lett. Elég erre 
talán csak egy számadatot felhoznom, Ameriká-
ban 1930-ban a távolsági távíróforgalmat 65 %-ban 
még kézi morze-rendszerrel látták el; 1944-ben 
már 92%-bam telteprinter-rendszerrel. 

Az európai országokban is mind nagyobb 
teret hódít. Az újjáépülő országok tetemes ösz-
szegeket áldoznak távíróhálózatuk, stutomata 
távgépíró központok és magán előfizetői "készü-
liékak gyártására. A modern távírótechnika 
nagymértékű kifejlődését 'a meglehetősen kompli-
kált áramköröik mellett csak az tette lelhetővé, 
hogy a karbantartás agyszerűsítée és az üzemi 
biztonság erős felfokozása ma már a távbeszélő 
hírközléssel bbomyos vonallom egyenranigúvá 
tette, sőt felül is multa, mert p1. egyetlen táv-
beszélő csatornába 18 távírócsatorna is beleilleszt-
hető. A kkarbantartÁsi és biztonsági Ikárdósek 
pedig a távírójelek torzításával vannak szoros 
kapesolaitbam_ 

E dolgozat rövid keretein belül áttekintést 
kívánok nyujtani a különféle távírótorzításokról 
és azon elvekről, melyek segítségével e torzítá-
sok minimálissá tehetők. Később egy külön cikk 
keretében óhajtok foglallkozni a torzításmérés 
technikájával, ahol majd a modern mérései elveik 
és készülékeik ismertetésére kerül sor. Jelen cikk 
tehát a mérések kivitelezési módjával és eszkö-
zeivel nem foglalkozik. 

2. Á távírótorzítások fajai. 

A sokféle körülménytől függő távírótorzítá-
sokat három csoportra szokták osztani: szabá-
lryos torzítás, szabálytalan torzítás és a készülék-
torzítás. 

A szabályos toxzftáá ismét kétfélét foglal 
magában: az egyoldalas torzítást és a karakterisz-
tlkns torzítást 

Mielőtt az egyes torzításokat ismertetném, 
rövidem megemlítem, hogy a távírójelek', ame-
lyeknek torzításáról szó De z, milyem k. Az impul-
zusok egyenáramfiú táviratozM esetén meg-meg-
szaggatott egyenáramból (jel-, ill. jelszünetből), 
vagy kettősáramú esetben .káramirány váltogatás-
b61 állaznak; vivőfrekvenciás táviratozás esetén 

pedig az impulzusok ütemében megszaggatott 
vivőhullám sorozatból~ vagy frekvencia-, i11. 
fáziamoduláció esetén modulálatlan és modultált 
hullámsorok váltakozáaából állanak. 

3. Egyoldalas torzítás 

Ez a leggyakoribb és legközönségesebb faj-
tája a távírótorzításnalk. Okozója vabalminő 
aszimmetria, amely vagy az adójelfogóban, vagy 
a vevőszervben, vagy pedig a közbeeső távíró-
erősítőkben áll elő. Okozója lehet egy a jelre 
szuperponált, állandó, zavaró egyenáram is, 
amely állandóan egyirányba elhúzza a jolfogó-
kat. Kettősáramú táviratozásnál a telepek agyon-
létlensége is egyokialas torzítást okoz. 

GFyalkori oka még az egyoldalas torzításnak 
az, hogy a vevőjelfogó meghúzási és elengedési 
árama, azaz működési szintje, nines megfelelően 
beállítva, vagy ha be is van jót állítva, a jel 
szintje annyira megválttozik, hogy ez okoz jel-
hosszabbodást, illetve rövidülést-

Az 1. ábrán látható ph, hogy az (A) alatti 
eredeti, ideális jel miképpen torzul el, ha a jel-
fogó működési szintje különböző. A (B) alatti 
rajz mutatja a beérkező jelet (egyenáramú jelet, 
vagy vivőfrekvenoila ;esetén a jenburkoló gör-
bét), ha az egy szimmetrikus hulláin. A vízszinte-
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son hozott vonalak a vevőjelfogó működési 
szintjét jelzik. Zérus lesz a torzítás, ha ez a szint, 
vagyis az az áramerősség, amelyuiél a jelfogó 
átvált jeloldaltól jelszünet oldalra és megfor-
dítva, a teljes jeláramorősség fele. Zérus a torzí-
tás tehát a B—B venal mentén, vagy ha a jel-
fogó átváltása szünotből-jelbe az A—A szerint, 
jelből-szünetbe pedig a C—C szinten, vagy végül, 
ha sz átváltás szünetből-jelbe a C—C szinten, 
jelből-szünetbe pedig az A—A szinten törtek. 
Negatív az egyoldalas torzítás, ha a jelfogó mű-
ködési szintje mindkét átváltásnál A—A mentén 
és pozitív, ha C—C mentén fekszik. 

A (C) rajzon e¢y aszimmetrikus hullámot lát-
hatunk, vagyis olyat, amelynél a szünetből-jelbe 
való átmenet (tranziens) gyorsabb, amint jelbői-
szünetbe való átmenet. Ebben az esetben pozitív 
a torzítás, ha a mííiködéai szint B—B, vagy C—C, 
torzítatlan az A— 1A szerint. 

Általában pozitív a torzítás, ha az összes 

jelimpulzusok egyenYő mértékben meg'hosszab-
bodnak és a szünetimpulzusok megrövidülnek. 
Fordítva, negatív torzítást jelent, ha az össze 
jelimpulzusok egyelő mérteikben meg►rövidühiek 
és a eziinetimpulzusok megnyúlnak. 

2 rc 

; rF 

T 

Ha számszerűen akarjuk a egvizsgálni az 
egyoldalas torzítást, akikor következőképpen já-
runk el. A 2. ábra felső részén felrajzoltunk egy 
jelimpulzust, amint az a vonalról beérkezdk. Az 
átváltási tranzienst egyenesekkel helyettesítet-
tük. A két ferde vonalat jelhomloknak nevezzük 
és beszélf n(k jelhomlok meredekségről is, amely 
a hajlásszög tangensével fejezhető ki. 

Jelöljük z-val a torzítatlan impulzus hosz-
szát (sec), amely v táviratozási sebesség (Baud) 
esetén = = 1/v és f-el a táviratozási frekven-
ciát f = % _ . 

Ha Tj a torzítás utáni jelhossz és Tsz a szü-
neti hossz, az egyoldalas torzítás előjelos értéke: 

T' z TEz = 
2 Z/v 

Másreszt, ha a berezgési időt (tranziens) 
Te -vall jelöljük, akkor 

Im I'm—Im i n

tg 'P= z— - a/ — ~a 4 ° innen $ 

Ezzel az egyoldalas torzítás 

5= 2In , tie 
Im 

<P = Im~ - z — k T~ , ahol k = ~ 
,,
 , 

A fenti példában, mint láthatjuk, arról van 
szó, hogy a jel szintje valamilyen oknál fogva 
megnövekszik. Ugyanígy levezethető a szintosök-
kenés esete is. Ha nem áramnövekményről (ill. 
csökkenésről) van szó, hanem szuperponált 
zavaráram okozza az egyoldalas torzítást (1 ) 
akkor k = I II • írandó. 

A gyakorlatban inkább a frekve ij1ákkal 
fejezzük ki a torzítást. 

Egyenáramú távíró esetén, ha f0 -al jelöljük 
az átvivőrendszer határfrekvenciáját, melynek 
K. W. Wagner szerint empirikusan meghabáro-
zott legkedvezőbb viszonya a jelfrekvenciához: 
f0 = 1,6. f, :a következő kifejezést kapjuk: 

EE -- k 
J

.100 0,/

mivel egyenáramú távíró esetén 
1 

Te = — f —. 
2fO

A határfrekvenciának ilyen megválasztása 
mellett az előírt jelfrekvencia torzítatnnul megy 
át és a s4ívsz'é esség sem nagyobb, mint ami fel-
tétlenül szükséges. Mindenesetre szabályosan 
váltakozó jelszünet-sorozatot (váltást) adva, osak 
az a.l:apfrekveneia megy át, de pl. az ötös jel-
kombinúciós nemv.Ptközi abc-ben előforduló leg-
kisebb jelfrekvencia (7, 14 Hz, 1:6 jelarány) 
annyi felharmonikusát viszi át (legalább az 
ötödikig), hegy ezen jel homlokmeredeksége 
ugyanakkora lesz, mint a legnagyobb frekvencia. 
(25 Hz, váltás 1:1) homlokmeredeksége, mely 
utóbbinál, mint mondottuk, csak az alapot viszi 
át. Így azonos homlokmeredekségekkel gyaikor-
Latilag elérjük a torzítatlanságot. 

A vázolt gondolatmenet csak periodikus 
impulzussorozatokra érvényes szorosabban véve. 
Tetszőleges jelsorozat esetén a tranziensek és 
homlokmeredekségek függnek az átvivőrendszer 
megelőző elektromos áltlapotától (előző jeltőt), 
amint azt a karakterisztikus torzítással kapeso-
latban látni fogjuk. Ez azonban nem változtat 
az 1,6-os faktor alapvető fontosságán. A 4. pont-
ban kimutatjuk, hogy naciképpen kell az átvivő-
rendszer határfrekvenciáját meghatározni az 
említett ötös abc-vel működő rendszer esetén, 
hogy figyelembevéve az elébb mondottakat is, 
a legkedvezőbb torzítási viszonyokat kapjuk. 

Vivőfrekvenciás távíró esetében a berezgési 
idő, mivel itt sávszűrőről van szó,; = l.l(f2 —f), 
ahol f_ és fi a két határfrekvencia, különbségük 
pedig a s.ávszélesség. Tehát azonos sávszéles-
ség mellett a berezgési idő most kétszer akkora, 
mint egyenáramú távíró esetében volt. Küpf-
müller szerint elegendő, ha 

0,88 
it 

_ ~É f

Ez utóbbi képlet a vivőfrekvenciás távíró-
technikában nagy szerepet játszik. 

Az egyoldalas torzítás nagysága most: 

B - = kf, f}2f- 100 0/ _
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Pl, v = 50 Baud-os (25 Hz) táviratozási sebes-
ség mellett, egyenáramú távíró esetén, ha a ha-
tárfrekvencia f o = 1,6, f = 41) é' k = 0,1 akkor 

Fe = 63%, k = 0.2 eseténee =12,5%. 
Váltóáramú távíró esetén, ugyancsak 50 B-os 

táviratozási sebesség mellett, ha a sávszélesség 
f:—f 1 =  90 Hz és ha k = 0,1 akk er se = 5,55%; 
k = 0,2 esetén pe =11,1%; Ha a sávszélesség 
30 Hz, akkor k = 0,1 mellett ee = 6,25% és 
100 Hz-es sávszélesség mellett ee = 5,0%. 

4. Karakterisztikus torzítás. 
Ez is szabályos + torzítás, mint az egyoldalas tor-

zítás, minthogy iMzonyos törvényszerűség szerint 
lép fel. Elnevezését .onnan veszi, .hogy okozója a 
rendwer (vezeték, szíirők, erősítők, stb.) karakte-
risztikus tulajdomságasban (kapacitás, örciniduk-
oió, ellenállás, levezetés) gyökerezik. Az átvivő 
rendszer reaPatáns elemei és ellenálléai által 
meghatározott berezgési (tranziens) tulajdonsága, 
amint látni fogjuk, befolyást gyakorol a jel-
átvitel hűségére ici. 

Rendszerint emak a rövid impulzusok sze~i-
vednek káros befolyást a berezgésé jelenség 
által, ésvredig vagy azért, mert az áramváltás az 
impulzus rövidsége miatt (bekövetkezik már ek-
kor, mielőtt a megelőző tranziens befejeződött 
volna, azaz az áram elérte volna állandó nyu-
galmiértékét, vagy pedig azért, miert egy perio-
dikus rezgés kíséretében történik. 

Nézzük meg pl. a 3. ábrán felrajzolt eseteket. 
A vevőjelfogó működési szintje, átváitáava az 

állandó áram felénél következik be. Az (A) rajz 
azt az esetet mutatja, midőn az apper1odikus 
tranziens oly +hosszú, hogy az áramerősség nem 
éri el állandó értékét a rövid .impulzutsak ideje 
alatt s így a rákövetkező váltás neon a. nyu-
galmi állapotból indul ki. Látható, bogy a jel-
fogó működése egy ilyen rövid impulzus után 
kevésbé van késleltetve, mint a hosszú .impulzu-
sok után, akár szünet, alkár jelimpulrzusról le-
gyen is szó. Ezt a jelenséget negatív karakte-
risztikus torzításnak nevezzük és ennek az a 
tulajdonsága, hogy a rövid impulzusokat tovább 
rövidíti, a hosszúakat pedig meghosszabbítja. Ha 
torzítatlan váltást (1:1 arányú impulzussorozat) 
adunk, a késedelmek minden jel után egyenlők 
lesznek s így a vétel által produkált jelek nem. 
térnek el az eredetitől, azaz torzítás +nem lép fel, 
míg ha már egyoldalasan torzított váltást (nem 
pontosan 1:1 jelvis¢ony) adunk, akkor a tran-
ziensek ezt a. torzítást toválbb növelik, mert mint 
mondottuk, a rövid impuizusokat tovább rövidí-
tik s a hosszúakat meghosszabbítják. 

A (B) rajzon olyan hullámot rajzoltunk fel, 
amelynél az áram túlrezgi az állandó állapotát 
(periodikus tranziens) és a rövid impulzus ideje 
alatt már nines ideje oda visszatérni, mielőtt az 
újabb váltás elérné. Látható, hogy ilyenkor a 
rövid impulzusok után a vevőjelfogó működése 
nagyobb értékikel késik, mint hosszú impulzusok 
után. Mindegy, hagy a kérdéses impulzus jel-o 
vagy szünet. Eat a jelenséget nevezik pozitív 
karakterisztikus torz-ításnak és ennek az a tulaj-

donsága, hogy a hsszű impulzusokat megrövi-
díti, a rövideket pedig me'gnyujtja. Ha torzítat-
lan váltást adunk, most sem kapunk a vételnél 

--
-

(a) 

(e) 

(C) 

torzítást, akárcsak az előbb,• de m& előre egy-
oldalasun torzított váltás esetén ennek _a torzí-
tásnak mértékét a tranziens most csökkenti. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy a tranziens 
mint csillapított rezgés folyik le és ezáltal Ibizo-
ayos impulzusoknál pozitív, bizonyosoknál nega-
tív karakterisztikus torzítást okoz, amint az a 
(C) rajzon látható. 

Általában pozitív a karakterisztikus torzítás, 
ha az adott átváltásnál az összes megelőző tran-
ziensek hatás alatt a vevőjelfogó késleltetést 
szenved és negatív, ha a jelfogó működése 
siettetve van. 

Negatív karakterisztikus torzítás leginkább 
ezlk nagy kapacitású (tengeri) kábeleken fordul 
elő. A modern távíró átvivő rendszerek úgy 
vannak méretezve. ahogy normális ionpulzusoknál 
a =t berezgési idő kiselbib, mint a le+grövidobb 
impulzus ideje. Ezért a karakterisztikus torzítás 
nem nagy. 

Az egyoldalas torzítással kapcsolabban mám 
láttuk, hogy miképpen kell az átvivőrenszer 
határfrekvenciáját megszabni, hogy a torzítás 
minimális legyen. A karakterisztikus torzítással 
kapcsolatban az újabb vizsgálatok megTnutatták, 
hogyan kell az átvivőrendszer impedancia karak-
terisztikáját a frekvencia függvényében úgy 
megszerkeszteni, bogy az átvitel torzítatlan 
legyen. 

. A követkenőkben Sahanek, Cowan és Cory, a 
Bell System mérnökeinek alapvető fontossága 
eredményeit ismertetjük röviden, melyek a mo-
dern Lávírrotechnikábam, különösen a .start-stop-
rendszerű teleprinter gépek nagymértékű elter-
jedése kapcsán, alapvető fontosságúak és dönts 
befolyást gyakoroltak a távíró mér&toehnikára is. 

. (Foktatjuk) 
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Távjelző berendezés 
villamos energia 

telepekhez 

ttERÖ ISTVÁN 

REMOTE CONTROL SYSTEM 
for distribution control centres of 
electric Power plants. 

Brief description of the „Standard" 
constant total code rotary system of 
supervisory remote control equip-

ment. Such equipments have been in 
service fob 9 years at the Municipal 
Eletric Power Works of the City of 
Budapest and proved to be fully 
reliable. 
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Az elektromos energia használata a fejlődés fo-
lyamán közszükségletté vált. Nagy tömegek szük-
ségletét azonban csak akkor lehet kielégíteni, ha 
az elektromos energiát olcsón és üzembiztosan tud-
juk a közönség rendelkezésére bocsátani. Ezért 
nagyvárosoknál is telepek és hálózatok berendezé-
seit és üzemét úgy kell felépíteni, mind biztonság, 
mind gazdaságosság szempontjából, hogy azok a 
legmesszebbmenő követelményeknek is meg tud-
janak felelni. 

Az erőművek gazdaságos kihasználása céljából 
szükséges a különböző szerepet betöltő telepek 
együttműködésének megteremtése. 'Üzemzavar ese-
tén pedig. azonnali beavatkozás szükséges, mert 
egyrészt pótolni kell a hiányzó teljesítményt, más-
részt a hálózat egyes részeiben fellépett túlterhe-
lést kell megszüntetni. 

Az egyes telepeken és állomásokon szolgálatot 
teljesítő személyzet azonban csak saját helyi, 
üzemi viszonyait látja és nincs áttekintése az 
egész rendszerről. Ezért oly központi szerv szük-
séges, amely az energiatermelés rendjét és az ener-
giáelosztást egy pontból tervszerűen tudja irá-
nyítani. Ezen szerv a központi teherelosztó. 

A központi teherelosztó feladata két csoportra 
oszlik: az'egyiik feladatesoport elméleti munkából 
áll, a másik feladatcsoport pedig az üzemvezetés-
ből. 

Az üzemvezetést a központi teherelosztó csak 
akkor tudja ellátni, ha a telepek és az összekötő 
hálózat üzemviszonyairól minden pillanatban tel-
jes tájékozódással bír. 

A teljes tájékozódást és áttekintést szolgálja a 
központi teherelosztó távjelző és távmérő beren-
dezése, továbbá a világító sémája. 

Az előbb elmondottakból ikövetikezik, hogy az 
energiaelosztást a hálózat •kapcsolási állapota is 

RI00 RIO f21 
.` .` 

L i 

1 ~ 
. 

~ ` ~ , i 
-' 

I- » L
~ 

:' 
I-S,

r 

~

i 

~ 

Bv 

1. álmi. 

befolyásolja. Ezért a hálózat kapcsolási állapotá-
ról teljes tájékozottsággal kell bírnunk. A 'kap-
csolók állásváltozhatását, vagyis a ki- vagy be-
kapcsolt állapotát nyilvántarthatnánk úgy is, hogy 
a telepek és állomások szolgálattevő személyzete 
arról esetenként telefonjelentért ad a központban 
szolgálatot teljesítő mérnöknek. Az adatok össze-
gyiijtése telefon útján azonban hosszadalmas és 
nehézkes, továbbá az adatokat a nagy tömegük 
miatt sematikusfan ábrázolni is kell, mert csak így 
nyerhető áttekinthető kép. A sémának folytonos 
átjavítása azonban szintén körülményes és időt-

rabló munka. 
Különösen fontos az üzemi helyzet gyors átte-

kinthető ismerete üzemzavar esetén. amidőn az 
energiaelosztásba. pillanatok alatt kell beavat-
kozni. A szolgálattevő mérnök feladata az üzem-
zavar korlátozása és gyors megszüntetése, tehát 
sem -az idejét, sem a gondolatait nem szabad adat-
gyüjtéssel elfoglalni. 

Ha oly berendezést létesítünk, melynél nem a 
szolgálattevő személyek, hanem állásváltoztatás 
esetén az alállomáson, vagy e telepen lévő olaj-
illetve szakaszkapesoló'k stb. önmaguk automatika• 
san küldenék helyzetüknek megfelelő jelzést a köz-
pontba és ez a jelzés egy előre elkészített sémán 
a kapcsoló helyzetét látható jellel fel is tünteti. 
állandóan áttekinthetjük a mindenkori kapcsolási 
helyzetet. Ez az ú. n. távjelzőberendezéssel való-
sítható meg. 

A Standard-rendszerü távjelzőberendezés egyet-
len érpáron (vonalon) 170 különböző jelet képes 
átvinni. A jelátvitel átvivő csévékkel lezárt Vo-
nalon :keresztül, váltóárammal történik. Ez a vo-
nal úgy az alállomáson, mint a vezénylő központ-
ban egy-egy távjelző egységben végződik, melyek 
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2. ólira. 
Standard rendszerű távjelzőegységek. 

egymáshoz képest szimmetrikus elrendezésűek, 
azaz úgy az állomáson, mint a vezénylő központ-
ban adó- és vevőáramkörrel vannak szerelve. 
Mindkét egység nyugalmi állapotában vételké-
szenléti állapotban van. Az adó áramkör mindíg 
csak tényleges jeladás esetén kapcsolódifik be. Az 
áramkörök a telefontechnikában ismert Rotary-
rendszer alkotó elemeiből, ú. m. lapos jelfogók-
ból, kereső- és sorrendkapcsoló gépekből vannak 
felépítve. . 

A rendszer leegyszerűsített kapcsolási vázlatát 
az I. ábra tünteti fel. 

Ezen ábrán az áttekinthetőség kedvéért az al-
állomáson csak az adó, .a vezénylő központban csak 
a vevő-áramkör van ábrázolva. 

Ha az O jelzésű kapcsoló kikapcsolt állapotából 
bekapcsolt állapotba kerül, úgy k, kapcsoló nyí-
lik, bt kapcsoló záródik. Ezáltal Kl jelfogó elen-
ged, BI jelfogó pedig behúz. Ezen jelfogók műkö-
dése folytán az adóáramkör bekapcsolódik és mű-
ködésbe kerül, a vevőáramkör pedig lekapcsolódik. 
A W, Al, A2 stb. tárcsák az adó sorrendkapcsoló 
tárcsái. A W-tárcsa az ú. n, impulzusadó tárcsa, 
mely egy teljes körülforgás alatt 31 megszakítást 
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ad. IS jelfogó az adóáramkör működésének kez-
detén behúz és működteti a központban lévő IR 
jelfogót. IR jelfogó meghúz és a központ vevő-
áramkörét az impulzusok fogadására előkészíti. 

A W tárcsa az IS áramkörét szaggatja. 
Tegyük fel, hogy az O kapcsoló „be" állásának 

az 5413, a „ki" állásának az 5431 jel felel meg. 
A központban az O kapcsolónak megfelelő jelfogú 
(BP) tehát akkor fog „be" állást jelezni, ha 5413. 
s akkor „ki" állást, ha az 5431 jel érkezik be. Ezen 
jeleket a fent említett 31 impulzusból kell létre-
hozni. Tehát a vonalna. 5413 jel küldésekor előbb 
5 impulzust kell küldeni, majd szünet következik 
utána 4 impulzust, majd szünetekkel megszakítva 
1 és 3 impulzust kell küldeni. A szünetek időtar-
tama egyenlő és 6 impulzus idejének összegével 
egyezik. A 3 szünet ideje tehát 18 impulzus időtar-
tamának felel meg. A küldött jelek összege min-
dig 31-18=13; (5+4+1+3=13.) 

Az A,, A2 stb, tárcsáik ú. n, árnyékoló tárcsák, 
melyek a, a2 stb, érintkezők útján kapcsolódnak 
parallel a W tárcsához. Ezen tárcsák 6 impulzus 
idejének megfelelő időig adnak fémes érintkezést 
és egymáshoz képest úgy vannak eltólva, hogy a 
fémes érintkezés kezdete mindegyik tárcsán 1-1 
impulzussal később kezdődik. Aszerint tehát, hogy 
melyik árnyékoló tárcsa van bekapcsolva, a 31 
impulzus közül, mindíg más-mais 6 iimpulzus válik 
hatástalanná. (W-tárcsa adja ugyan a szaggatáso-
ka't, azonban a bekapcsolt árnyékoló tárcsa eze-
ket áthidalja). A fenti példa esetében tehát A2 tár-
esa az a2 érintkező zárása folytán a 6-11„ az 
A9 tárcsa az a9 érintkező zárása folytán 16-21., az 
A4 tárcsa az a4 érintkező zárása folytán 23-28. 
impulzusokat hidalja át. Az a,, a2 stb. érintkezők 
közül mindíg tazok záródnak, amelyeket az állását 
változtató kapcsolóhoz tartozó egyéni szerv kijelöl. 

Ezen egyszerű és biztos módszer segítségével a 
megfelelő helyen egymástól elválasztott impulzus-
sorozatokat tudunk a vonalra küldeni úgy, hogy 
a kiküldött impulzus-sorozatok összege mindíg 
13 legyen. 

A központ IR jelfogója a, küldött jeleknek meg-
felelően működteti érintkezőjét. Az egyes impul-
zus-sorozatokat egy jelfogólánc veszi fel, mely 
nincs ábrázolva. Ezen jelfogólánc állítja be . az 
egyes :számjegyeknek megfelelő sorrendkapcsolót 
az érkezett impulzusoknak megfelelő állásba. A 
rendszer biztonságát még az is fokozza, hogy min-
den egyes impulzus-sorozat után egy-egy vizsgáló 
jelfogó (VT, VH, VM) megvizsgálja, hogy a meg-
felelő sorrendkapcsoló tényleg az egyes érkezett 
jeleiknek megfelelő állásba állt-e be. 

Egy .ú. n. összegező sorrendkapcsoló pedig min-
den egyes érkezett impulzusra egy-egy lépéssel to-
vábbhalad, vagyis megszámolja, hogy az érkezett 
jel számjegyeinek összege a megkívánt . konstans 
végösszeg-e (13). Ha vélamely külső okból kifo-
lyólag egy- impulzus elveszne, vagy ha a szám-
jegyhez egy impulzus hozzáadódna, vagy valame-
lyik szám-sorrendkapcsoló nem az érkezett jelnek 
megfelelő állásban lenne, úgy a megfelelő jelzés 
helyett egy hibalámpa gyullad ki. Ezt a hibalám-
pát a vázlaton egyszerűség kedvéért elhagytuk. 

Az ismertetett távjelző-rendszer biztonságát az 
ú. n. összegezés nyujtja, a berendezés 9 év óta tel-
jes, üzembiztonsággal működik a Budapest Szé-
kesfőváros Elektromos Művek központi teherel-
osztójában, melynek k. ommandó terme a boríték-
lapunkon van ábrázolva. 
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A MIKROHULLÁMU TECHNIKA ELEMEI 1. 
Az utóbbi években az egész világon a mikrohullámokra esett a rádió_ 

technikán belül a tudományos kutatások súlypontja. A lefolyt világháborá 
alatt minden hatalom féltékenyen őrködött azon, hogy a katonailaq fontos 
eredmények titokban maradjanak és csak rövid idővel ezelőtt indultak meg 
a részletes közlemények. A kutatás munkájából Magyarországon is kivette 
részét egy csoport, a híradástechnikusok nagy többsége számára azonban 
ez az érdekfeszítő kérdéskompleazun ismeretlen, idegen terület maradt. 
Folyóiratunkban ezért cikksorozatot indítunk meg, mely a mikrohullámú 
technika elméleti és gyakorlati alapfogalmait tisztázza és az elért ered-
ményekről rövid tájékoztatást nyujt. A sorozatban az általános kérdések 
után a hullámok gerjesztését, a dielektromos kábeleket, a kisugárzás 
módját, a vétel és mérés techniká ját, s-alamint a gyakorlati felhasználás 
eljárásait fogjuk ismertetni. 

A mikrohullámok fizikai tulajdonságai 
SI1110A`YI KÁROLY 

Az elektroniágneses hullámoknak a röntgen-
sugaraktól az egészen hosszú rádióhullámokig 
terjedő tartományában a mikrohullámok a közép-
ső helyet foglalják el. Hullámhosszuk néhány mm-
től néhányszor tíz cm-ig terjed. Ezen hullámsáv 
alatti tartományt elsősorban az optika vizsgálja, 
míg a fölöbte lévő hullámhosszak !kimondottan a 
rádiótechnika keretébe tartoznak. A mikrohullá-
mok elméleti érdekessége éppen ebben a közép-
helyzetben van, amennyiben kísérletileg is össze-
kapcsolja és ezzel teljessé teszi az elméletileg azo-
nosnak megállapított sugárzási jelenségeket. 

Viselkedésük ennek megfelelően szintén átmeneti. 
Ez elsősorban a terjedési sajátságaikban mutat-
kozik meg. Tudjuk, ugyanis, hogy bármiféle hul-
lámmozgás útjába tett tárgyak elsősorban attól 
függően befolyásolják a hullám terjedését, hogy 
mekkora az illető tárgy geometriai mérete a hul-
lámhosszhoz képest. Ha a tárgy nagyon nagy a 
hullámhosszhoz viszonyítva, tükrözést kapunk, ha 
ellenben nagyon kicsiny, semmi befolyással sincs 
a hullám terjedésére. Ha a tárgy és hullámhossz 
nagyságrendben megegyeznek, állanak elő a fény-
elhajlási jelenségek. Ezért lehetséges egy hosszú-
hullámú adó vétele a föld bármely pontján és 
pedig !annál jobban, minél hosszabb a hullám. Rö-
vid hullámoknál ez az elhajlási jelenség sokkal ki-
sebb távolságig teszi lehetővé a vételt. Ezeknél 
azonban egy másik jelenség jön segítségünkre: a 
rövidhullámok az ionoszférán tükröződnek és így 
mégis igen nagy távolságokban is vehető a rövid-
hullámú adás. A mikrohullámok már egyáltalán 
nem követik a föld görbületét, olyan kicsiny a 
hullámhosszuk a föld sugarához képest, más szó-
val teljesen egyenes vonalban terjednek, akár 
csak az optikai hullámok. Viszont az ionoszféráról 
sem tükröződnek vissza, amiben szintén a fény-
hullámokhoz hasonlóak. A magasabb frekvenciájú 
vagyis rövidebb hullámú rádióhullámok ugyanis 
az ionoszférának egyre magasabban fekvő réte-
gén verődnek vissza, míg egy határfrekvencia fö-
lött vagy más szóval egy határhullámhossz alatt 
egyáltalában nem kapunk visszaverődést. 

Ez természetesen hátrányos tulajdonsága a 
mikrohullámoknak a hosszabb hullámokkal szem-
ben. A fényhullámokkal szemben viszont óriási 
előny, hogy a levegőben lévő füst, por, ködszern-

csók nem zavarják őket, minthogy a hullámhossz 
ezekhez képest még mindig nagy. Az esőcseppek-
ről ezt már nem. lehet elmondani és ezek az egy-
két cm-es .hullámokon már észrevehető szóródást 
okoznak. 

A kis hullámhosszal függ össze a mikrohullá-
mok könnyű irányíthatósága is. Említettük, hogy 
a terjedést csak hullámhossz vagy annál nagyobb 
méretű berendezéssel tudjuk befolyásolni. Ez a 
hosszú hullámoknál óriási helyhez kötött berende-
zéseket, antenna rendszereket kíván, míg a mikro-
hullámoknál már néhányszor 10 cm vagy legfel-
jebb néhány méteres berendezéssel igen éles su-
gárnyalábot tudunk előállítani. Maguk ezek a be-
rendezések külső formájukban is sokszor hasonlí-
tanak az optikai sugárvető berendezésekhez: kü-
lönböző, elsősorban forgási paraboloid alakú ref-
lektorok, sőt lenosék is szerephez jutnak. 

De nem csak az irányító berendezések, hanem 
a hatásos 'kisugárzást lehetővé tevő antenna mé-
rete is lecsökken a félhullámhossznak megfelelően 
mm vagy cm nagyságrendűre. Ez egészen könnyű 
hordozható tipusú adó- és vevőberendezések építé-
sét teszi lehetővé. 

Előállításuk —legalább is elvileg— szintén akár 
rádiótechnikai, akár optikai módszerrel lehetsé-
ges. A rádiótechnikának megvannak a módszerei, 
hogy egészen magas frekvencián is igen sok elek-
tromosan töltött részt együttes — koherens — rez-
gésre kényszerítsen (sebességmodulálás, anódféke-
zés vagy magnetron segítségével). 

Tudjuk viszont azt is, hogy a hősugárzó tes-
tek a rádióhullámok tartományába eső sávban is 
sugároznak, annál nagyobb intenzítással minél 
közelebb van a sáv a hőhullámokhoz. Ebben az 
esetben az egyes atomok vagy molekulák nem 
koherens, tehát egymástól teljesen független su-
gárzása adódik össze a valószínűség-számítás sza-
bályai szerint váltakozó erősségű elektromágne-
ses sugárzássá. Ez elegendő magas hőmérsékletű 
és intenzitású hőforrás esetén mikrohullámú vevő-
készüléken vehető és adott feltételek mellett a 
vett rádióhullámok erősségéhől a hőfokra lehet 
következtetni. 

A praxis számára — most már pusztán rádió-
technikai szempontból nézve — a mikrohullámok 
egy igen jelentős tulajdonsága a széles sávú mo-
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dulálhatóság, ugyanis minden önálló állomásnak 
legalább 8-10 ke, frekvencia moduláció esetén 
vagy különösen távolbalátó .adó esetén néhány Mc 
sávszélességre van szüksége, hogy az adók egy-
mást ne zavarják. Erre a mikrohullámok tarto-
mányában bőségesen van hely: pl. a 2-3 cm-ig 
terjedő hullámhossz-tartomány 5000 Mc széles frek-
vonci.a tartománynak felel meg. Tehát csak erre 
a kis hullámtartományra 2500 2 Mc sávszélességű 
adó helyezhető el. Ennek óriási jelentősége van a 
rádiótelefoniás kábelek többszörös kihasználásá-
ban. 

A mikrohullámok felsorolt tulajdonságai alap-
ján érthetővé válik azok eddigi alkalmazási terü-
lete, másrészt gyaníthatjuk az alkalmazások to-
vábbi fejlődését. Ezek szerint tehát mikróhullá-
mokat használnak mindenütt, ahol éles sugárnya-
lábra van szükség. Elsősorban a különböző hábo-
rns és békés célokat szolgáló radar készülékekben 

és navigációs segédberendezésekben, valamint ott, 
ahol .könnyű hordozható adó és vevőberendezésre 

van szükség. Nagy jövő vár a mikrohullámú tele• 
foniára is. 

A gyakorlati felhasználási lehetőségeken túl-
menőleg a mikrohullámok elméleti kutató eszköz-
ként is szerepelnek: a Nap mikrohullámú rádió-
sugárzása annak felületi viszonyairól tudósít 
bennünket. Már ma ismeretesek olyan erediné-
nyek, hogy egyes gázok (ammonia, dimethyletlien) 
1 cm hullámhossznál szelektív abszorbciót mutat-
,iak. Ez tehát utal arra, hogy a. molekulák belső 

felépítését mikrohullámok segítségével is vi~gál-
hatiuk. Fontos eredmények várhatók a ferromág-
neses anyagok és dielektrikumok igen nagy frek-
venciájú térben tanúsított viselkedésének tanul-
mányozásától is. Ezektől várják ugyanis a ferro-
mágneses anyagok szerkezetének kiderítését. 

FOLYÓIRATSZEMLE 

NYOMTATOTT ARAMKÖROK 

(C. Brunetti és A. S. Khouri: Prin-
ted •Electronic Circuits, Electronics, 
April 1946.) 

A cikk leírja, hogyan készítették 
az áramköreit azoknak a nagyon kis-
méretű lolk'átoroknak, amelyeket 
ágyuk lövedékeiben helyeztek e1. 

Ezek a lokátorok rövidhullámon 
dolgoznak és as u. n. „közelségi gyu• 
tacs" (proximity fuze) irányító szer-
vei, melyetknek az a feladata, hogy a 
lövedéket felrobbantsák mihelyt az a 
célba vett repülőgépet egy adott tá-
volságra megközelíti. A közelségi 
gyutacs nagyon fontos eszköz volt a 
támadó légierők és a szárnyas bom-
bák elleni elhárítóhareban, mert a lö-
vedékek találati valószínűségét meg-
sokszorozta. 

A gyutacs minden része: rádió--a.dó-
vevő, az időelőtti robbanást meggátló 
biztosítóberendezés és az áramforrás 
együttesen elfért a lövedék belsejé-
ben akkora helyen, mint ami egy 
6L6G-eső nagyságának felel meg 
(vagyis kb. 140 mm hosszú és 55 mm 
átmérőjű hengeratakú térben). 

Maguknak a gyutacsoknak és a 
bennük alkalmazott törpe rádiócsö-
veknek a részletes ismertetése a fo-
lyóirat más számában jelent meg, 
fenti cikk csupán az áramkörök Új-
szerű, a konvencionálistól teljesen el-
térő kiviteléről számol be. 

Ezek az áramkörök ugyanis vé-
kony szteatit-lemezre való nyomtatás 
útján készültek. A vezetékek szerepét 
ezüst-fémmol, illetve ezüst oxyddal 
nyomtatott vonalak képviselik. Az el-
lenállásokat ezüstözött foltokat össze-
kötő, szén-gyanta-keverék felszórásá-
val előállított csíkok alkotják. Ko-
rongalakú keramikus kondenzátorok 
vannak 'a szteatitlap megfelelő he-
lyeire erősítve, és a rádiócsövek is a 
szteatitlapra vannak felerősítve kive-

zetéseiknek a megfelelő pontokra va-
ló forrasztása által. 

A leírás kiterjed a nyomtatási tech-
nika részleteire is. 

A fenti technikával készült áram-
körök mechanikai szilárdság szem-
pontjából igen saigorú követelmé-
nyeknek .kellett, hogy megfeleljenok 
A lövedék kilövésének pillanatában 
ugyanis olyan gyorsulás áll elő, mely 
a. nehézségi gyorsulásnak tokezersze-
rese, azonkívül a lövedék pergő moz-
gása folytán nagy centrifugális erő 
keletkezik. 

A nyomtatási technikával készült 
áramkörök alkalmasnak látszanak 
kisméretű zsebrádiókbasn és nagyot-
hallók számára kés¢iilt erősítőkben 
való használatra is. 

K A. 

GÁZTÖLTÉSU ELEKTRONCSÖ 
MÁGNESES VEZÉRL>JSSEL 

(R. E. B. Makinson, J. M. 
SomervUle. K. R. Makinson, 
P. Thonemann. University ot 
Sidney, Australia.) 

Journ. of Aypl. Physics, 
1946 július. 

A cikkben ismertetett vezérlési mód 
egy jelenségen alapszik, melyet már 
1913-ban leírt Strutt, a hollandi 
Philips-laboratóriumok ismert elek-
troncsötervezője. A jelenség a követ-
kező: bizonyos elektróda elrendezé-
seknél — mint például koaxiális hen-
gerek között — kellő erősségű mág-
nestér alkalmazásával meg lehet indí-
tani az áram folyását még olyan ki-
csiny gáznyomás esetén is, amelyben 
mágnestér nélkül az adott körülmé-
nyek között önálló kisülés nem áll-
hatna fenn. Ha ugyanis a gáz sűrű-
sége bizonyos értéknél kisebb, akkor 
az egyes elektrónok ionizáló össze-
ütközéseinek száma túl kevés az 
ionizáció fenntartásához. Ha azonban 

a mágnestér hatására az elektron-
pályák annyira meghosszabbodnak, 
hogy az átlagos ionizáló összeütkö-
zések száma kellően megnövekszik, 
akkor a kisülés megindul. 

Kísérleti csövekben sikerült a szer-
zőknek 1-10 mierosec. időtartamú 
200 Amp erősségű áramlökéseket elő-
idézni 1200-szor másodpercenként. A 
feszültség 10.000 Volt nagyságrendű, 

az impulzus-teljesitmény 2 Megawatt 
volt. 

A vezérlésnek ez a módja különö-
sen érdekes. mert vele nem csak in-
dítani lehet az áramot, hanem mind-
addig, amíg ivkisülés nem lép fel, 
megszakítani is lehet, a mágnestér 
megszüntetése révén. Az eddig ismert 
rácsvezérlésű gáztöltésű csövekben 
tudvalevően az áramot csak indítani 
lehet, de a rács vezérlésével azt meg-
szakítani nem tudjuk. 

A mágneses vezérléssel elért meg-
szakítási teljesítményre a szerzők a 
következő adatokat közlik: 50 Amp, 
3000 Volt, 1 microsec. alatt. 

A kísérleteket Radar-adók céljára 
folytatták. K. A. 

STRATOVISIO 

(C. E. Nobles. Electronics Digest 2. 
füzet 3-12. oldal) 

Köztudomású, hogy m¢ ultrarövid-
hullámú rádióközvetítés leglényege-
sebb akadályai közé tartozik az a kö-
rülmény, hogy ezek a sugarak csak 
egyenes vonalban terjednek és így a 
föld a görbülete folytán még egy to-
rony tetejéből is csak kis távolságra 
— a látóhatár széléig — jutnak el. 

A Westinghouse Co. Columbus to-
jása szerű tervvel állott elő ennek a 
nehézségnek a leküzdésére. Azt 
ajánlja, bogy az egész adóállomást 
egy légierőd nagyságú repúlőgépbe 

szereljék bele, ami 9-10 km magas-
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ponthoz négy repülőgép tartozzon, 
-épenként hat főnyi személyzettel és 
ágban lustán körözzön támaszpontja 

felett és így természetesen lényege-
sen nagyobb távolságra — az a kitá-
gult látóhatárának vegéig — sugá-
rozná sugarát. 

Kelet-nyugati irányban mintegy 
nyolc ilyen légi leadóállomás át tudná 
hidalni az Egyesült Államoknak a 
két Óceán kőzött elterülő szélességét. 

ED. PALMANS: 
PIEZO ELEKTRICITE 

Theorie ot pratique. 
Editions Techniques P. H. 

Brans Anv-ers (Bor gerJww ; 
1946. 162 o. 

A piezo-elektromosság alapjelensé-
geiből kiindulva szerző a különböző 
kristályokat vizsgálja. A könyv első 
részében igen érdekesen találjuk ősz-
s7efoglalva a kristallográfia elemeit. 
Táblázatba állította Össze a kristály-
rendszereket ezeken belül az alcso-
portokat. Mindenütt megadja a szim-
metria elemeit és azt, hogy mely 
szimmetriájú metszetek alkalmasak 
piezo-, vagy pyro-elektrumo; jelensé 
gok előállítására. Ezekután az álta-
lános kristaIlográfiai meggondolások. 
után a kvarc, a Seignette-só és tur-
malin kristályokkal, mint a piezo-
elektromosság alkalmazásánál kizáró-
lagosan használt kristályokkal foglal-
kozik igen részletesen. Tárgyalja a 
piezo-elektromosság' tőrvényeit, majd 
a kvarc, a Seignette-só és turmalin 
kristályok dielektromos állandóját, 
piezo-elektromos modulusát és ennek 
a hőmérséklettől függő változását is 
ismerteti. 

A statikus piezo-elektromos jelen-
ségek után a kvarc, a Seignette-.só 
és turmalin kristályok különböző met-
szeteinek viselkedi: ét tárgyalja rez-
gós közben. Látjuk grafikusan a 
frekvencia függősógét a hőmérséklet 
változásától, megadja rezgő kristá-
lyok helyettesítő kapcsolását és ki-
számolja a helyettesítő kapcsolás 
egyenértékű R, L és C értékeit is, 
majd ezek mérésére is ad járható utat. 

A könyv második része a piezo-
elektromossággal foglalkozik a gya-
korlatban. A Seignette-kristály elek-
troakusztikus transzformátorként való 
alkalmazását ismerteti a szerző. A 
kristály pick-up, mikrofon, hangszóró, 
gégemikrofon és esonthailó készülé-
kek, valamint a piezo-elektromos 
dyynamomóter elvét mutatja be. 

A továbbiakban a kristályokkal, 
mint az elektromos kapcsolások ele-
meivel foglalkozik. Frekvencia-stabi-
lizálásról, frekvencia-ellenőrzésről, 
frekvencia-mérésről és a kvarc-óráról 
találunk érdekességeket, majd a 
piezo-elektromos kristályok legújabb 
felhasználási területére, a kvarcszú_ 
vőkre tér át. Végül az ultrahangok 
előállítása, ipari és laboratóriumi fel-
használásukra való utalással és a 

Nyolc ilyen állomás reléként kapcsa 
lódhatna egymáshoz és így biztosít-
hatná, hogy ugyanazzal a műsorral, 
tehát egy műsorköltséggel, széltében 
az egész Egyesült Ailameka, ellássák 
televíziós, vagy esetleg ezines televí-
ziós műsorral. 

Ugy tervezik, hogy minden támasz-
a leadásüzeme óránként mintegy 
1000 dollárba kerülne. 

Ugyanezt a tervet természetesen a 

kvarekristályok gyártására vonatkozó 
praktikus irányelvekkel zárul az ér-
dekes könyv. 

A könyv elméleti része igen jó és 
bőséges, kár, hogy a gyakorlati rész-
ben csak elvi vázlatokat mutat be. 
Igaz ugyan, hogy a szerző éppen a 
gyakorlati megoldásoknál utal az 
egyes gyáraknak a gyártással kap-
csolatos féltve őrzött titkaira. 

Tari, Ldszló 

Il J. REICH: THEORY AND 
APPLICATIONS OF ELECTRON 

TUBES 
11. kiadás. New-York 1944. Mar-

Grew-Hill Book Co. 716 old. 
A harmincas években Németország-

ban, de a. kontinens legtöbb más orr 
szágáian is „a Barkhausen" volt a 
rádiótechnikusok bibliája. Vitán fe-
lül meg is érdemelte out a tekintélyt 
a klasszikus munka, hiszen olyan 
kristálytiszta y módszeres ábrázolás-
ban nyujtotta az elektroncső elméle-
tét, amilyent sehol máshol nem lene-
tett megtalálni. A klasszikusok sorsa 
azonban rajta is beteljesesedett és 
már a háború előtt érezni lehetett, 
hogy ujabb standard szakmunkára 
van szükség, amely a technika és el-
mélet ujabb fejlődését is magában 
foglalja. A hiány pótlására több hi-
sérlet történt, ezek közül legsikere-
sebbnek a Rolhe és Klcen szerkeszté-
sében megjelent „Bücherei der Hoch 
frequenztechnik" sorozatot tarthatjuk. 

Mivel a német szakirodalom jelen-
tősége csökkent, ma már, sokkal ér-
dekesebb, hogy vajion elismernek-o 
az amerikai szakirodalomban egy bi-
zonyos tankönyvet hasonló általános 
tekintélyként. Régebben nem talál-
tunk ilyen törekvést, ma azonban a 
publikációk tanulmányozásánál feitü-
nik, hogy milyen gyakran hivatkoz-
nak Reich ..Theory and Applic-'tions 
of Electron Tubes" című művére. Ar-
ra kell küvetkeztetniink. hogy a főis-
kolákról újabban kikerült rádiós nem-

- zedék túlnyomó többsége ezt a mun-
kát használta mint az elektronesövek 
tankönyvét, és így természetesen ma-
gáévá tette gondolatmenetét és jelö-
lési rendszerét. 

Az előbb említett német szakköny-
vekkel összehasonlítva feltűnik, hogy 
amazoknál a módszeresség szinte ón-
céllá változott, míg Reich mindent a 

leadó toronoyat is meg lehetne való-
sítani, azonban így sokkal több relé-
tíllonuisra volna szükség, hogy egy 
adott területet hesugározzon. Westing-
house szerint azonban a ropülőgépes 
megoldás az Olcsó és - amint ő 
mondja — „konznrvativabb" műszaki 
szempontból. 

gyakorlatiasság szempontjának ren-
del alá. Az elemi fogalmakra nem 
veszteget sok szót. Az elektroncső fi-
zikáját is rövíden tárgyalj r, annál 
részletesebben foglalkozik az erősítés, 
moduláció és egyenirányítás, vala-
mint az oszcilláeió kérdéseivel. A rá-
diócsövek mellett a gáztöltésű elek-
troncsöveknek és a fotocelláknak is 
jut mintegy 150 oldal. Nagyon érté-
kes a minden fejezetet követő bőséges 
irodalomfelsorolás és feladatgyűjte-
mény is. továbbá- az olektronesöves 
móróműczerek részletes ismorteidse. 

A munka most második kiadásban 
fekszik előttünk. Az első, 1939-bori 
megjelent kind'+shoz képest, előtérlw 
nyomultak a modern alkalmaaá ok. 
Igy az erősftéknél 10 oldal jut a Ca-
thode Followern ak, az osszillátorokndl 
pedig sokkal több teret kapnak a kü-
lönböző szöglethullámú vagy fázisto-
ló kapcsolások, mint a régi szabályos 
visszacsatolt rezgőkörös oszillátorok. 

A munka gyakorlatias szellemével. 
világos és alapos tárgyalásán+l mél-
tán megérdemli azt a jelentőséget, 
amelyet elnyert. 

VIP 

H. J. REICH: PRINCIPLES OF 
ELECTRON TUBES 

New-York 1941. MacCraw-Hill-Book 
Co. 398. old. 

Ez a tankönyv nem a hiradásteeh-
nikusok, hanem a rokonszakmákban 
dolgozók számára készült. Nem ön-
álló munka, hanem rövidítése a szer-
ző fent ismertetett másik könyvének, 
amelyet _ csaknem szóról-szóra követ, 
a gyakorlati allialmazásra vonatkozó 
részletek elhagyásával. Sok helyen 
viszont utal a másik munkára; saj-
nos az irodalom ismertetésénél is be-
éri azzal, hogy a nagyobb könyv első 
kiadása óta feldolgozott kiadványo-
kat sorolja fel. 

VIP 

M AGYA R 
HIRADÁSTECHNIKA 
a Magyar Technika állandó melléklete 

Szerkesztők: 
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TUDOR 
AKKUMULÁTOR 

$S SZÁRAZELEMGYÁR RT 
BUDAPEST X1ii, VÁCI ÚT 187 

Gyártmányai: 

TCJ D 0~ 
rendszerű helyhezkötött 
és hordozható akkumu- 

lútor telepek. 

VA RTA 

PFRTR1X 

gyártmúnyu hordo ható 
autó ör.inddóé<vilúgitó 
telepek az összes létező 

úrmű'ekhez 

szalmíúk és savmentes 
szaraz.•lemek és telepek 

zseb:úrapákhoz es 
rádiókhoz 

D ZAC 
alkalikus Iém akkumulá-

torok bosszú 
élettarta•ummal 

CEAG rendsz»rü sujtóléKbiztos 
robbanúnmeot<•s búnya- 

lúmpúk 

SUGÁR nsgyt'nyhatá~u, hosszú 
élettartalmu törpe izzó 

zseblúmpúshoz 

TT
elektromotorgyár 
Budapest X111, 
Botond utca 7 
Telefon: Lipót 644 

65 kW, 85 kW 
valamint kisebb 

teljesítményű 
elektromotorok 

továbbá 

elektromos 
kézifúrógépek 
és szerszámok 

hősugárzók 

porszívók 
szerelési anyagok 
villamos kályhák 

rádiók 
rádiólámpák 

~Ít 

Dr Kovács 
és Társa 
kft.•nál 

BUDAPEST V, 

ARANY JÁNOS UTCA 9 

TELEFON: 
123.950 
121.992 

Villamos távmérő 
távjelzó és automatikus berendezések, 
vészjelzők, hófokkapcsolók (thermosta-
tok , készülékjavitósok 

Elfer László oki. elektromérnök 

Budapest V, Szent István körút 9. szám 
Telefon: 126-253 

Korszerű 
telefon- 
berendezést 

Vonalváltó 

gépkapcsoló 

félautotnata 

rendszerben 

bérbead 

elad 

karbantart 

DIAL TELEFONKERESKEDELMI RT 
Budapest VI, Nagymező u. 68. Trtefon: 123.566 

Á. K. I. P.2. 

TELEFUNKEN 
RÁDIÓ- ERÖSI ÖGYÁR 

ÉS SZERVIZ 

FÚN 
KEN 

Budapest VI, Andrássy út 59 
Telefon: '120-366 

NIFE 
AKKUMULÁTOR ES VII LAM OSSÁGI RT 

BUDAPEST X. VASKAPU UTCA 20. TELEFON: 131-656 

G~árfja és szóll'la a vilóg-
hirú , N I F E' okkumulótor-
bortétiót minden célra; 
valomint oz elsóminóségű 
,REFI EKIOR' szárazelemet 
minden típusbon. 

i AEG UNIO 

MAGYAR VILLAMOSSÁGI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST 

XIII, HUN UTCA 2 

TELEFON: 120-780, 128-789 i 
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MAGYAR OPTIKAI MŰVEK 
BUDAPEST, XII., CSÜItSz U. 35-43

MOM földmérnöki műszerek, 

MOM optikai lencsék és prizmák, 

MOM különlego szemüvegek, 

M O M orvosi műszerek, 

MOM finommechanikai csavarok 6s tömegcikkek 

MOM mérőeszközök, 

A felsorolt cikek MOM díszórák, 
pontos, szakszert) M O M javítása. vízmérő órák, 

SLfl[.I1Y ISTVÁN RI. 
VILLAMOS SZERELESI ANYAGOK ES KESZÜLEKEK GYÁRA 

BUDAPEST V, VÁCI ÚT 48 A-B 

Stieber-féle 
Építési és Ipari 

Budapest 
XI, Csurgói út 28. szánt. Telefon: 268.986 

Híd., acél• és faszerkezetek 
emelő., daru• és szállítóberendezések 

csiszoló korongok 

„NAGYBA TONY- UJLAKI« 
EGYESÜLT IPARMŰVEK R. T. 

tégla,letűeserép,cserépkályha, felicsempe, danakavics, mozaiklap, 
papirlemez, elektrokerúnuai cikkek 

KOzponti iroda: Budapest V, Bajcsy Zsilinszky fit 16 . Telefon: •180-880 

MAGYAR ACÉLÁRUGYÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

* 

BUDAPEST XIII, VÁCI ÚT 95 + TELEFON: 380.134, 180.738, 126-940 

Zsigmondy Béla 
részvénytársaság 

Alapítási év : 

1865 

Híd-, 
víz., partfal-, 
út-, vasbeton-
és kútépítési, 
alapozási, 
csatornázási 
és mélyfúrási 
vállalat 

Budapest XI, Bartók Béla út 92 94. sz. 
Telefonszúm: 268-920 

Széchy Endre 
oki. mérnök 

mélyépítési 
vállalata 
25 éves 
Vállal: Híd, víz, út, vasút, kút, 
beton, vasbeton, munkákat. Ala-
pozásokat, csatornázásokat 

Budapest VI, Bulyovszky utca 12 
Telefon: 123-945 

ANYAGBESZERZŐK! 

L I LI""T ' 
méretű 

a „Pri,ma" 
gyártrnányú 

ES GÉ 
VILL. MOTORKAPCSOLÓ 

20 Arrp. 330 Volt 
ö n t v Ó0 y- 
tokolásban 
i nd í tásra 
irányváltásra 
Y' indításra 

MINDEN ALKATRÉSZE 
SZEttSZÁMMAL KÉSZÜLT 

Vezérképviscict : ESGÉ 
villamossúrrl és műszaki vállalat 
BUDAPEST V, !\I:'RKÓ UTCA 7. SZ. 

T EL F. FON : 129-227 


