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Szuperrendszerű 
rádióvevőkeszuie ek 

r r sugárzása 
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Isincretes, hogy iperkészülékeknél a venni kí-
vánt jelet a készülékben előállított segédnczgéssel 
keverjük. Az oszcillátor-feszültség megjelenik a ké-
szfilék antenna és fűld kapcstii kőzött, rájut a vevőan-

Ct) 
L' = kütiFpfrekvencia azivótek•erce, La = antenna csatolóteke.rc•a, 
Lm = modulátortekcrce, I.oce = oaze llátortaatolótekerca, tar
eillátor rezgőküritekeraa, Cp = pading kondenzátor, C' — kPi.épfrekv. 
aziróküri kondcnzátor, Cm = modulátorforgó. Ca = oazcillátorforgó, 
Ct , (y = ceat aló koudr,.rólorok, f:. C:,, C-, = rs.ürokendenzátorok. 
R t = oaze. ráoelet-cze:8 rllenálláa, It., Ra = azűró ellenállás, It, = aezc. 
záróellenálláa. R' = elfifea..űlteFg ejtüellen_11ás. 

(.2) 

L Co = cső bebo csatolására jellemző kondenzátor 
Go = oazcillátort bel yetccaítő generátor 

THE RADIATION OF SUPERHETERODYNE 
RECEIVERS. 

The radiation of the superhet receiver arises from 
the coupling between oscillator and aerial circuits. 
This coupling may come into existence a:ong some 
common inductive or capacitative resistance. The 
value of the radiation must be lower than 1 my 
beneath 1.5 Mc, and lower than 100 mV above 1.5 Mc, 
meassured on the artificial loading between the 
aerial and the earth pug. This effects about 90 db 
attenuation beneath 1.5 Mc. The article discusses 
points or view in construction for reducing the coupl-
ing between oscillator and aerial circuits; finally 
the ayticfe gtvés certain methods for the measuring 
of radiation voltage. 

Icnnára, amely az oszcillátor frekvenciáján sugározni 
fog. A kisugárzott elektromágneseim tér a szomszédos 
vevőkészűlékekben szelektív zavarokat okozhat. Ezért, 
az eges államok rádiószabványai előírják a kisugár-
zott feszültség maximumát. I cgmesszebb megy ezen 
a téren a norvég előírás, mely megszabja, hogy 
közép- és hosszú hullámon 200 pF-os antenna-
terhelésnél maximálisan 1 mV, rövitihullámon pe-
dig 400 ohmmal párhuzamos 70 pF-os antenna-
terhelésnél maxizná:isan 100 mV nagyfrekvenciás 
gerjesztőfeszültség léphet fel. 

Azon vevőkészülékek, ameheknél a sugárzás-
nientesség nem volt konstinikciós szempont, a fent 
hegadott feszültségek sokszorosát sugározhatják. Ni-
dául egy •— az Orion-laboratóriumbaii átvizsgált-
készülék antenna és föld kapvx:ti között az előírt 
antennaterhelésnél közép- és hosszúhullámon 25-30 
hV-t, rövitihtillámon 5-8 V Begyfrekvenciás feszüll-
séget mértünk. - 

Az alúhbiakban megkí ereljük ő szefonlahii azo-
kat a konstrukciós szempontokat, melyek figycicmhe-
vételével a sugárzápi feszültséget 1ninimálissá 1e11ct 
csökkenteni. 

Vizsgálatainkat egy trai'.szformúto.ros antenna-
esatolá:ú, egy bemenőkörűs, előeső nélküli készülékre 
vonatkoztatjuk, majtl az itt tapasztaltakat összeioi-
tebb esetre is alkalmazni fogjuk. 

Az 1. ábra a legegyszerűbb szuperkészülékek 
bemenctét tűnteti fel. 

A modulátor és oszcillátor kűrűket a 2. áhrában, 
a nagyfrckvenciás áramkörök szempontjainak meg-
felelően alakítottuk út. A csövet elhagytuk, a eső- 
vön belüli csatolást, a ma elsősorban szániításba 
jövő trióda-hexóda keverőcső tulajdonságai miatt, ka-
pacitással helye'tesítjük. Az oszcillátor csövet az osz-
cillátor rezgőkörbe helyezett generátorral pótoljuk. 

Ha meggondoljuk, hogy az oszcillátor rezgő-
körön fellépő feszültség 25-30 V nagyságú, viszont 
az antennakapcsokon megengedett maximális feszült-
ség pl. közép-, és hosszúhullámon 1 mV, akkor be, 
látható, hogy ennek az 1:25.000,1:30.000 arányú (kb. 
88-96 dh) gvöngítésuek elérése igen gondos — az 
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oseillátor és antcnnakör — csatolásszegény felépítését 
küvcteli meg. 

A csüvün mindíg fennmaradó csatoláson kívül. 
négy fajtat csatolást kell a készfilék bemenőköreiben 

kik üszöbölnünk : 
1. Valamely közös ellenálláson fellépő acatolás. 
2. Induktív csattolás. 
3. Kapacitív csatolás. 
4. Az oszcillátor melegpontjáról küzyeticti su-

gárzás útján történő csatolás. 
Rövidhullámon, mint ismeretes, az elhúzás ve-

szélye miatt, az oszcillátor, illetőleg modulátor kö-
rlik hidegpontjait geometriailag különböző helyekre 
kell kötni. Ugyains a helyzet a sugárzás csökkentését 
célzó konstrukciós szabályoknál is, csakhogy ebben 
az esetben, az antennatekercs hidegpontját kell az 
oszcillátorkőr hidegpontjától gondosan szétválaszta-
nunk. A 3. ábrán feltűntettük a készülék fémaházán 
keresztül történő csatolást az oszcillttor és antenna-

kör között. 
A helyes kapcsolást a 4. ábra mutatja. Itt külön-

választottuk az antenna és oszcillátor hidegpontokat. 
Természetesen a fentiek a modulátorkörre is 

vonatkoznak. Az oszcillátor és antenna, illetve mo-
dulátor hidegpontok szétválasztásá, elsősorban a rövid-
hullámú sugárzás leküzdésénél fontos, hiszen itt egy-
részt az a modulátor- és oszcil'látorkür rezonancia 
frekvenciái, százalékosan sokkal kevésbhé térnek el 
egymástól, mint akár közép-, akár hosszúhullámon, 
másrészt pedig rövidhullámon a körök csillapítása 
nagyobb és így rezonaneiaélességük kisebtb, mint a 
többi hullámsávon. 

Vizsgáljuk meg a viszonyokat összehasonlítás cél-
jából, pl. 15 MC.-n és 1500 KC.-n, 500 KC köz-
benső frekvenciánál. 15 MC. modulátor frekvcneián; 
az oszcillátorfrckvencia 15.5 MC, aa százalékos 
feekvenciacltérés a két kör között 3.3t'o. 1500 KC. 
modulátorfrekvencia esetén az oszcillátorfrekvencia 
2000 KC, a százalékos eltérés 33.3°/o. Ehhez hozzá-
járul még az is, hogy az előkör rezonancia-
ellenállása rövidhullámon maximálisan 10,000 ohm. 
középhullámon ezzel szeműen 100,000 ohm. Tehát, 
ha az alvázon, mint közös csatoltíelem oszcillátor-
frekvenciájú feszültség jut az antenna tekercsbe, az 5. 
s 6. ábra szerint rövidhullámon sokkal nagyobb 
sugárzási feszültséget kapunk aránylagosan is, mint 
akár közép-, akár hosszúhullámon. 

Fentieket még ki kell egészítenünk azzal, hogy az 
antennatekercs önhullámhossza miatt, gyakran egyes 
frekvenciákon igen nagy kiugrásokat tapasztalni a 
sugárzási feszültségben. Ez a jelenség akkor jelent-
kezik, ha az antennatekercs az antennnkapaei:tássttll 
olyan rezgőkört alkot, melynek rezonanciafrckvcnciája 
bcloesik a vételi sávbp. Ilyen esetben az antenna-
tekercs Őntntlukcióját kell megváltoztatnunk. Rend-
szerint kompromisszumot kell kötni, mert az antenna-
tekeres önindukcióját a maximális antemlatritinszfor-
ntác•ió szabja meg. 

2. 1ztduktíe csőtolás elsősorban közép- és hosszú-
hullámon emeli meg a sugárzási feszültséget. In-
duktív csatolás ezeken a sávokon azért kellemetlen, 
mert az antennatekercsnek nagy a menetszáma és 
így az oszcillátorfrekvenciájú mágneses mező, benne 
nagy feszültséget indukál. Az induktív csattolás meg-
szűntetése, illetőleg csökkentése, meglehetősen nehéz 
feladat. Elvileg két út áll rendelkezésre: vagy az 
oszcillátor-tekercset, vagy az antenna- és modulátor-
tekercskomplexumot árnyékoljuk. Az első módszer 
helyesebb és könnyebben is keresztülvihető. Rend-
szerint az oszcillátortekeres fémházban történő ár-
nyékolása nem elég hatásos. Erőteljes mágneses árnyé-

Za = antennaterhelés, La = antennatekercs, Its = 
alváz ellenállas. Zo e oszcillátor kör impedanciája, 
Go = oszcillátort helpettesitő generátor 

L, 

 1 ~ 1MC 

15MC 5,5MC 

396-~i ~ 
I 

;SMC 2MC 

kolást ad az oszcillátor tekercs zárt vasmaghan való 
elhelyezése. Ezt az antenna-, modulátor tekcresnél, a 
szükséges laza csatolás figyelembevétele mellett, ne-
héz megvalósítani. Amennyiben az oszcillátor- és 
antennatekercs elég távol van egymástól, vagy ten-
gelyük éppen 90 fokon áll egymáshoz képest, nem 
szükséges az ilyen erőteljes árnyékolás. Meglévő kon-
strukciókon mindíg nehezebb a kérdés megoldása, 
mintha előre számoltunk volna a mágneses csatolással. 

Az induktív csatoláshoz tartozik a középfrekvenci-
ájú szívótekercs befolyásának vizsgálata. A közép-
frekvenciájú szívókör elméletéből ismeretes, hogy 
aránylag kis kapacitással és nagy önindukcióval kelt a 
kört felépítenünk, hogy megfelelő szívóhatást el-
érjünk. A nagymenetszámú szívóköri tekercset úgy 
kell elhelyeznünk, hogy egyrészt az antennaként su-
gárzó oszcillátor melegpontoktól árnyékolya legyen, 
másrészt pedig olyan helyzetbe kell hoznunk, hogy az 
oszeilkítortekereshől kiinduló mágneses térrel minél 
kevesebb csatolása legyen. Amennyiben ennek el-
lenére még mindíg nagy az ezen az úton szárinazó 
sugárzási feszültség az antennán, kompenzációs mód-
szerhez folyamodunk a tekercs kezdetértek és végének 
felcserélésével. Mindenesetre meg kell jegyeznünk, 
bogy ezt a módszert tömeggyártásnál alkalmazni meg-
lehetősen kockázatos. 

Ugyancsak az induktív csatolás tárgyalásánál kell 
foglalkoznunk azzal a szokásos kapcsolási változattal, 
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amelynél hosszúhullámú állásbnn, a középhullámú 
antennatekercset, a hosszúhullámú antennatekercs elé 
kütjük, a üükümDelektivítás fokozására. Sugárzás szem-
pontjából ez a megoldás igen kellemetlen, mert a kö-
zéphullámú antennatekercs önrezgésszáma a szokásos 
ki'i:elben kb. 490-500 KC, viszont 150 KC. modulátor-
l'rekvencián az oszcillátorfrekvencia, 450 KC közép-
frekvenciát feltételezve 600 KC., meglehetősen kő-
se! esik a középhullámú antennatekercs önfrekvenciá-
sához és így erősen emelkedik a sugárzási feszültség. 
Ilyen esetben csak igen gondos mágneses árnyékolás 
segít, amely nem valósítható meg mindig. Több-
nyire a kapcsolást kell megváltoztatni. 

A rövidhullámú sávon is kellemetlen módon meg-
emelheti az induktív csatolás a sugárzási feszültséget. 
Ennek oka az, hogy a vezetékek önindukciói 
és kö'.crsönős indukciói összemérhetők a tekercsek kon-
centrált impedanciáival. Néhány centiméteren át pár-
huzamosan futó oszcillátor, illetőleg antennakóri ve-
zetékek, kellemetlen csatolásokhoz vezetnek. Gondos 
vezeték elrendezéssel, ezelket a csatolásokat ki lehet 
küszöbölni. 

3. Ka~iaeitív .csatolás megakadályozása a rádió-
technikában szokásos módszerek jól beválnak. Gon-
dosan kell árnyé-
kolruik egymástól a 
keverőcső oszcillá-
tor- és modulátor-
fokozatához csat'a-
kozó vezetékeket. 
Elsősorban a modu-
látor és keverőrács 
vezetékei között ne 
legyen csatolás. Ha-
sonlóan vigyáznunk 
kell arra, hogy sz 
oszcillátor anód és 
rácshoz c_at akozó 
csato'ókond enz átorok 
kikötési pontjai távol legyenek az antenna-, ille-
tőleg modulátortekercstől. Végül pedig az antenna 
és föld csatlakozó pontokhoz futo vezetékeket úgy 
kell elhelyeznűnk, hogy az oszcillátortekerestől távol 
feküdjenek, vagy pedig cl legyenek árnyékolva. 

4. .4z oszcillátor meleg] onto& közvetlen sugár=ó 
hatását ugyanazokkal a rendszabályokkal csökkenthet-
jük, mint amelyeket a 3. pontban felsorolnunk. 

A fentiekben ismertetett konstrukciós szempontok 
értelemszerűen sávszűrős bemenetű és élőcsöves ké-
szülékekre is vonatkoznak. Sávszűrős bemenőkör ese-
tén a helyzet kedvezőbb, mint egyszerű tranfornuíto-
ros antennacsatolásnál, mfert a sávszűrő szelektivítása 
nagyobb, mint az egyszerű rezgőköré. Előcsőves gép-
nél a keverőcsövön fellépő csatolás, távolról sem ját-
szik olyan nagy szerepet, mint az előzőkben ismer-
tetett egyszerű bemenetnél. 

Befejezésül még néhány szót a sugárzási feszült-
ség méréséről. Minthogy rövidhullámon a sugárzási 
feszültség 0.1 V kőről mozog, a közvetlen mérés a 
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legegyszerűbb. Nagyfrekvenciás csővoltmérővel lépünk 
az antenna és föld' pontra, a műszerrel párhu7amosarr 
kötjük az antennaterhelést (400 Ohmmal párhuzamos 
70 pF-t) figyelembevéve a csővoltmérő bemenő-
kapacitását. (Pl. az Orion nagyfrekvenciás esővolt-
merőnél 50 MOhm 8 pF a bemenő impedancia, 
0.75 V. méréshatárnál 0.1 V. még kényelmesen le-
olvasható.) 

Nehezebb a mérés közép- és hosszúhullámon 
Itt mV nagyságrendű feszültségeket kell mérnünk. 
Ez közvetlen módszerrel nem lehetséges Lcgcél-
szerűbb egy szuperkészüléket átalakítani hangolt nagy-
frekvenciás csővoltmérőnek. Minthogy a sugárzási fe-
szültség modulátlan, a esővoltmérőmek szolgáló ké-
szülék diódakörében folyó egyenáramot használjuk fel 
indikálásra. A mérés érzékenységének növelésére, a 
dióda munkaellenállását a szokásos 0.5 MOhm-rót 
0.1-0.05 MOhm-ra csökkentjük, így már kényelme-
sen mérhető diódaáramot kapunk. A csővoltmérőnek 
szolgáló készülék bemenetét aperiódikusnak képezzük 
ki. Fadineautomatáját kikapcsoljuk, hogy a mérés ér-
zékenységét növeljük. 

A mérést a 7. ábra szerint vá;ezzűk el: A han-
golt csővoltmérőt a vizsgálandó kcszűléktőt lehetőleg 

pár méter távolság-
ban helyezzük el. 
Legcélszerűbb a vizs-
gálandó készüléket 
árnyékolt ketrecben 
elhelyezni, míg a 
csővoltmérőt a ket-
recen kívül. A ké-
szülék antenna-, 
földkapcsairól nagy-
frekvenciás kábel se-
gítségével csatlako-
zunk a csővoltmé-
rőhőz. A kábel ka-
pacitását természe-

tesen bele kell , számítani az antennaterhelésbe. 
A sugárzási feszültséget legalkalmasabb a ké-
szülék skálája, azaz a modulátorfrekvencia függ-
vényében felverni. Pl. 170 KC modulátorfrekvencia 
esetében, 450 KC középfrekvencia feltételezésével, az 
oszcillátozlfnekvencia 620 KC. Erre a frekvenciára 
állítjuk be a csővoltmérőkészüléket és Icolvassuk dióda-
áramát. Ezek netán a nagyfrekvenciás kábelt a vizs-
gálandó készülékről szignálgenerátorra kapcsoljuk út 
és megállapítjuk, hogy hány millivolt 620 KC-s nagy-
frekvenciás feszültség eredményez a csővoltmérő dió-
dakörében ugyanakkora áramot, mint amennyit a 
sugárzó készülék. A nagyfrekvenéiás kábel kapacitása 
a szignálgenerátor 10, illetve 50 Ohmos belső ellenállása 
mellett nem számít terhelésnek. Ezzel a módszerrel 
hosszúhullámon 170-430 KC-ig, kőzéph illámon pedig 
510-950 KC-ig lehet a sugárzási feszültséget mérni. 
Amennyiben a csővoltmérőnek szolgáló készülék a szo-
kásos hullámsávon dolgozik, 850 és 1500 KC között 
a sugárzási feszültséget olymódon állapítjuk meg, hogy 
a hangolt csűvoltmérővél a tükörfrekvenciára állaink. 
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Az atomfizika 

híradástechnikai segédeszközei II. 

TARI LÁSZLO 

SZABÁLYOZOTT FESZÜLTSÉGFORRÁSOK 

539.15 : 621.396 

A közlemény I. részébene megismerkedtünk az 
egyes problémákkal, amely problémákat az atomfizi-
kus adja a rádiótechnikusnak. Láthatjuk, hogy ezek-
ben az elvont témakörökben is milyen szoros együtt-
működés szükséges az elméleti fizikus és a gyakor-
lati mérnök között. Ez az egymásra utaltság es az 
ebből származó kölcsönős segítség adja meg a lehető-
séget a fejlődésre. Az elméleti fizikus körülhatá-
rolja, mire van szüksége, a mérnők pedig a köve-
telményeknek megfelelően megszérkcszti a készü-
lékeket, melyek lehetővé teszik a pontos ínéréseket. 
Az első ilyen gyakorlati vonatkozású probléma a 
számolócsövek működtetéséhez szükséges egyenfcszűlt-
ség előállítása. 

1. Nagyfeszültségű stabilizátorok. 
Az előzőelvből már tudjuk, hogy mind a Geiger-

Müller, mind pedig az ú. n. proporciónális számoló-
csövek működtetésehcz bizonyos egyenfeszültsége; van 
szűkcégünk. Ennek az egyenfeszültségnek a nagysága 
függ a száinolócső geometriai méreteitől, de függ 
az alkalmazott gáztöltés minőségétől is, nvomá-
sálól is. Ezért tehát a kövebelmény minden esetben 
az, hogy széles határok között változtatható egyen-
feszültség álljon rendelkezésünkre. Fontos azonban 
a feszültségnek az állandósága is, különösen olyan 
számolócsöveknél, melyeknek kicsi a platója. A stabi-
itlás szempontjából tehát a követelmény: A kimenő 
szahályozott egyenfeszültség változása a bemenő, háló-
sah i primér feszültség 10°/o-os változására 1°/00-en 
belül maradjon. Ez álapjában véve nem súlyosköve-
telmény, de megnehezíti a helyzetet az, hogy a 
kimenő feszültséget tág határok kőzött, pl. 400 és 
2000 V kőzött folyamatosan kell változtatni tudni 
az előbbi szempontok betartása mellett. Nagy mér-
tékben könnyít a helyzeten, hogy a terhelés igen 
kicsiny, mindössze néhányszóz mikroamper. 

Vizsgáljuk meg ienekután a fenti kívánalmak ki-
elégítésére alkalmas lehetőségeket. Kis terhelésről 
lévén szó, a lege lső kínálkozó megoldás a száraztele-
pek alkalmazása. Valóban a száraztelep minden igényt 
kielégít, konstans feszültséget ad, leágazásai révén 
jót szabályozható a kimenő feszültség is. Nagy hát-
ránya azonban a nagy helyszükségleten és nagy 
súlyon kívül az élettartama. A telep ugyanis nem 
az elhasználás, a kimerülés révén megy tönkre, 
hiszen igen kicsiny a terhelése, hanem a természetes 
tárolhatóság szabja meg az élettartamát. Amellett 
a telep öregedésével együtt jár a belső ellenállásának 
a növekedése is és amint a továbbiakban látni fog-
juk, nagy számlálási sebesség mellett iifár nem 
tudja tartani a konstans feszültséget, hanem a ter-
heléstől függően — bármily kicsiny legyen is a ter-
helés — változni fog a feszültség is. Végül még a 
száraztelep hátrányára kelt írni a nem egészen olcsó 
árat is, különösen ha meggondoljuk, hogy 2000 V 
eléréséhez 17 db. 120 V-os telepet kell alkalmazni. 

A következő megoldás a gázkisüléses stabilizátor-
csövek alkalmazása. Ezek a Stabilovolt, vagy más 

t Magyar Hlradáatechnika 1947 december 

AIDES TO ATOMIC PHYSICS Il. 

Discussion of the problem of high-voltage supplies for Geiger 
M611er and proportional counters. These leviers should I ' 
stable and adjustable within wide limits when the load is at 
most some huudreds of ;- A. 

gyártmányú csövek nagy elterjedtségnek örvendenek, 
(azonban ami céljainkra ezek sem alkalmasak, hiszen 
egyetlen cső csupán 280 V feszültséget képes szolgál-
tatni (más típusok 170, 140, 100 és 70 V-ot), így 
ezekből is igen hosszú láncot kellene felhasználni, 
hogy a kívánt feszültséget elérjük. 

A legpraktikusabb és legjobban bevált nagyfe-
szültségű stabilizált áramforrások az ú. n. elektro-
nikus stabilizált nagyfeszült_égű áramforrások. Ezek-
nek a megoldásoknak rengeteg változatd ismeretes. 
Kapcsolástechnikailag két .főcsoportot különböztetünk 
meg; egyik csoportjuk feszültségre, másik csoport-
juk áramra stabilizál. Lényeges és közös azonban as 
elektronikus szabályozóknál, hogy általában a segéd-
feszültségeket (rács előfeszültségeket) vagy száraz-
telepiről vesszük, vagy gázkisüléses csövek segítségé-

vel állítjuk elő. 
Anagyfeszült5ég elő-

állítására általában kis-
terhelésű neon transz-
forinátorokat használ-

1111 ~II111  _•1~ R` KI hatunk. Az egyenirá-
nyító eső, valamint a eztt-

8E 

U 

bályozócsövek számára 
külön transzformátor-
ból vesszük a fűtőfc-
szültségeket. A fűtő-

transzformátort természetesen szintén nagyfcszült-
ségre kell szigetelni. 

Változtatható kitnenő feszültség eléréséhez a leg-
jobban bevált kapcsolások az tí. n. degeneratív erő-
sítőjű slábilizátorok, melyeknek elve a következő (l. 
ábra): A nagyfeszültségű anódpótlóból kijövő feszült-
séget egy soros csövön vezetjük keresztül. A katód 
és közös negatív polus közé kapcsoljuk a terhelést, 
ezzel párhuzamosan pedig egy osztó láncot. A esőnek a 
rácsfeszültségét az osztóról nyerjük. Mivel azonban 
a cső így igen nagy negatív előfeszültséget kapna. 
szükséges ezt a feszültséget bizonyos mértékig kom-
penzálni, hogy a cső a normális niunkapontján dolgoz-
hassék. Ennek a kompenzáló feszültségnek azonban 
igen stabilnak kell lennie, mert ezen múlik a kimenő 
feszültség állandósága. Ez a kapcsolás úgy működik;
hogy ha a bejövő feszültség változik, pl. növekszik, 
növekszik a kimenő feszültség, a rács negatívabb 
feszültséget kap, mint elóbb, megnő a cső belső 
ellenállása, tehát jobban lezár a cső és a bejövő 
feszültség emelkedésének megfelelő feszültség m ind 
a csőre jut, a kimenő feszültség pedig változatlan 
marad. Mivel pedig az előfeszültségnek a potenció-
méter segítségével való változtatásánál is ugyanez 
a jelenség játszódik le, tehát növekszik, vagy csökken 
a cső belső ellenállása, változik tehát a csőre jutó 
feszültség is és így a kimenő feszültség csökken, 
illetve növekszik. 

E módszernél a kimenő feszültség változása 
Rt arányban jut csak vissza a vezérlőráesra. 

Ha nagy stabilitásra törekszünk, ezt az osztásviszonyt 
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lehetőleg közel egységnyietek kell választani. Termé-
szetesen, ha nagy határok kőzött akarjuk változtatni 
tudni a kimenő feszültséget, növekvő kimenő feszült-
ségnél romlik a stabilitás is, hiszen csökken a válto-
zásnak a rácsra jutó hányadit is. 

Ha kedvező osztásviszonyt akarunk teremteni, 
szükséges, hogy a kompenzáló feszültség nagy legyen, 
tehát komoly gondot okozhat a szárazt Icp. Száraz-
telep segítségével általában ezreléken belüli stabili-
tást lehet elérni. 

Ha nagy határok kőzött o'hajtjuk szabályozni 
tudni a kimenő feszültséget, célszerűen az anódkörbe 
és a leosztó körbe is fokozatkapcsolóval kapcsolható 
ellenállásokat iktathatunk be. (2. ábra) .Ha ezt nem 
tesszük ,akkor a szabályozó csövön alacsony kimenő 
feszültség esetén igen nagy a feszültség esés, ami 
a csőre káros lehet, másrészt a cső rossz munkaponton 
dolgozik és nem kielégítő a stabilítása. E hátrányon 
azonban segíthetünk. Az ábrán látható módon é'lér-
hetjűk, hogy a csövön ne legyen túl nagy feszült-
ség, tehát a cső szigetelése nem lesz annyira igénybe-
véve és a munkapontja is jó helyen marad. 

Komoly gond azonban a stabil kompenzáló 
feszültségnek, valamint a rácsra jutó és az esetleges 
kedvezőtlen osztásviszonyból adódó kicsiny feszült-
ségváltozásnak a kérdése is. Ezen egy erősítő foko-
zattal lehet segíteni. (3. ábra) Hogy az erősítő rácsára 
viszonylag nagy feszültségváltozást vezethessünk, szük-
séges a katódjának a mínusz ághoz képest a poten-
ciálját megemelni. Célszerűen neon stabilizátor-cső-
vel végezhetjük ezt el. Ha a bejövő feszültség 
növekszik, a leosztásból az erősítő cső rácsa kcvésbbé 
lesz negatív, a cső belső ellenállása csökken, nagyobb 
áram folyik át rajta, így növekedő lesz az anódköri 
munkaellenállásán is a feszültség esés. Mivel a sza-
bályozó cső rácsa az erősítő cső anódjához van kötve, 
az eredeti állapothoz képest negatívabb feszültséget 
kap, ezért nőni fog a csövön a feszültségesés, a ki-
menő feszültség tehát változatlan marad. 

S. I. Brnde — M. I. Fiskin: 

DIAFRAGMAK HATÁSA 
DIELEKTROMOS KÁBELEK 
ALLOHULLAM VISZONYARA 
Az A. C. Popov rfd'ó ée hlradtotechnikai tudo-
mányoa Si technikai táraaaág lapja 1946 dec. 
M oizkva. 

A szerzők kísérleti úton vizsgálják 
egy kör keresztmetszetű üreges csőben 
elhelyezett diafragma hatását a cső-leit' 
haladó igen nagy frekvenciájú hullámok 
terjedésére. Céljuk azt az optimá1i€t 
diafragma alakot és méretet megálla-

E kapcsolásnál olyan erősítő csövet kell alkal-
mazni, amely kicsiny kimenő feszültségnél aránylag 
nagy (6-8mA) áramot képes vezetni, míg nagy 
feszültségnél kiesi áram mellett is jó helyen van a 
munkapontja. Ennek megfelelően olyan stabilizátor 
csövet is kell választani, amely pl. 1 és 8 mA közötti 
áram mellett is jól stabilizált feszültséget tud szol-
gáltatni. 

E kapcsolás is módosítható, hogy a szabályozó 
csövön ne legyem szélső esetekben túl nagy feszült-
ságesés. Ezért az anódkörébe, valamint a leosztókőrbc 
is (a katód és a potenciométer közé) kapcsolhatunk 
ellenállásokat. 

A most vázolt eljárások mind a kimenó feszült-
séget tartják (stabilan. Olyan esetekben azonban, ahol 
elhanyagolhatóan kicsiny, néhány mikróamperes ter-
helést jelent a fogyasztó, szokásos ú. n. áranutabili-
zátorokat alkalmazni. (4. ábra) Az ú. n. erősítési 
tényezős szabályozók állandó áramra szabályoznak, 
tehát ha jó minőségű ellenálláson keresztül folyat-
juk ezt az állandó áramot, konstans feszülteset is 
nyerünk. Ezen kapcsolások stabiiításának a feltétele 

_ K' ahol ;, a szabályozó cső erősítési ténye-
zője, R2 és Rl pedig a bemenő feszültség osztólán-
cának tagjai. Itt is szükséges a rácskörben kompen-
záló feszültség, amely száraztelepből nyerhető, de 
ez is megoldható neon stabilizátor csővel. (5. ábra) 
E kapcsolások hátránya, hogy a terhelés változására 
nse -változik a kimenő feszültség is, valamint az, 
hogy a konstans áramot csak igen jó minőségű, túl-
méretezett ellenállásokon szabad átfolyatni, nehogy a 
melegedésnél elienllásváltozás, tehát feszültségvál-
tozás is bekövetkezhessék. 

IRODALOM: 

Thibad—Cartan—Comparat: Phywique nuclí•.aite. 
Rew. Sci. Inat '939. No. I. 
G. R. Eiperiaieo.ter.194'7. No. 2-3. 

pítani, amely mellett a csőben csak 
haladó hullámok lépnek fel. Egy 8.5 cm 
átmérőjű 195 cm hosszú vőrősréz cső-
ben 8-tél 16 cm-ig változtatható hul-
lámhosszon dolgozó 0.5 \V teljesítményű 
magnetronnal előállított 12 cm hullám-
hosszú rezgést visznek be TE,, hullám-
formán. A cső másik vége nyitott. A 
cső közepétől a nyitott vége felé eső 
részen a cső fel van hasítva és egy 
csúszó detektor segítségével mérik a 
térerősség eloszlását a cső kőzépvona-
hiban. Ot féle diafrapgm.a alakot vizs-
gálnak, mindegyik esetben változtatják 

azok méretét is. Ezenkívül még a tér-
hely befolyását is figyelembe veszik 
A ka;ott mérési eredményekből a 
vetkezőket állapítják meg: a vissza-
verési tényező függ a diafragma helyze-
tétől. llésdiafraagmával el lehet érni, 
7togy a csőben gyakorlatilag csak haladó 
hullámok lépjenek fel anelkül, hogy a 
diafragmán magán jelentékeny energia 
veszteség lépne fel. A mérésekből igen 
nagy valószínűséggel.kővetkeztetni lehet. 
hogy a leghatásosabb az a diafragma, 
amelvnét a rés párhuzamos az elek-
tromos erővonalakkal. S. K. 
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Hangos keskenyfilm vetítőgépek tervezése 

KADAIt MIKLOS 

DESIGN OF SOUND MOTION-PICTURE PROJECTORS. 
The three main parts of the projector are the mechanical apparatus, the optical 
construction, and the sound head. The most important part of the mechanical 
equipment are the intermittent film progressor, e. g. the Maltese cross, and 
the shutter. Either incandescenO or arc lamps may be used for projection. The 
optical system used with the incandescent lamp consists of the lamp, a mirror, 
and a condenser. Its optical efficiency is 1-2'!., and it gives an output of 
120-300 Lumens. The projection lamp and the optical ,parts have to be cooled. 
The sound head contains the audio-optical system, the photocell, and the con-
tinuous film progressor mechanism. Flutter is kept down to 2-3'/. with a 
trailing sound head, i-2'/. with a rotating flywheeled sound drum, and 02-05'/. 
with a rotary stabiliser. 
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A mozgó fénykép létét szemlénk tche-
hetetle sségének köszönheti, azaz azon 
tulajdonságának, hogy a beame keltett 
fényérzet tovább tart, mint ma;a a fény 
impulzusa. Ha tehát egy ínysugarat 
sűrűn egymásután rövid időre megsza-
kítuuk, úgy hogy az újabb fényérzet 
előbb érkezzen meg, mint az előző érzet 
megszűnik, akkor szemünk a mogszakí-
táLst nem érzékeli, hanem egyenletes ál-
landó fényt lát. Ha a megszakítások 
lassan követik egymást, akkor nem ál-
landó fényt érzékeliurk, hanem hol el-
sötétedő, hol felvillanó, u. n. csillogó 
fényt. Az a határfrekvencia, a másod-
percenkénti megszakítások minimális 
száma, melynél a csillogás megszűnik, 
a fény intenzitásínak függvénye. A kino-
technikában szokásos fényemősséo knél ez 
a csillogási frekvencia általában 50 alatt 
fekszik, úgyhogy másodpercenként 48 
megszakítást alkalmazva csillogásmentes 
egybeolvadó képet kapunk. 
A mozgo fénykép lényegében egy sit-

látszó hajlékony szalagra, a filmre fel-
vett állóképek sorozata, amelyek egy 
folyamatos mozgás egymásután követ-
kező elemeit ábrázolják. Ezeket kellő 

gyorsasággal vetítve a képek a szem 
utámérzésének hatása alatt összeolvadnak 
és folyamatos mozgás látszatát keltik. 
Hangosmegszakítások száma másodlser-
cenként 48, az állókép vetítést is egyszer 
megszakítjuk. Az eltakarás, illetve a fény-
megszakítás az U. n. piliníval történik. A 
filmnek vetítés céljaira megfelelő moz-
gatását a filmvetítőgép eszközli. A 
filmnél másodpercenként 24 felvételt 
eszközölnek. A film úgy a felvevőgép-
ben, mint a vetíií gélib ti tehát szaka-
szosan mozog. Egy mozgásperiódus 1/24 
eátsodoercig tart. ennek nagyobb részé-
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tpen a film áll és ezalatt történik a ve-
títés, rövidebb részében játszódik le 
a film ugrásszerű továbbítása egy kép-
kockával, az úgynevezett képváltás. A 
képváltás alatt a vetítőfényt el kell ta-
karni, mert különben a film mozgása 
elmosódottá tenné a képet. Minthogy 
másodperoenként 24 képet vetítűi&, 
de a csillogásmentes vetítéshez szükséges 
megszakítások száma másodpercenként 
48, az állókép vetítését is egyszer meg-
szakítjuk. Az eltakarás, illetve a ~fátry 
megszakítás az ii. n. pillával történik. 
A filmnek vetítés céljaira megfelelő 

mozgatásait a filmvetítőgép eszközli. A 
vetítőgép végzi mindazokat a funk-
ciókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy 
a filmtekercsről kivetített kép és le-
adott hang álljon elő. 

A vetítésre kész filmszalagot tekercs 
formájában filmorsón tárolják és így 
helyezik bo a vetítőgkípbe. A filmszalag 
szokat van a továbbításhoz szükséges 
perforáció sor, középen a képek soro-
zata, az egyes képkockák, és egyik ol-
dalon a hangcsík. E y vetítő~ep álta-
lános elvi cirendezéset az 1. abra ma-
tatja. A filmet az orsóról le kell csé-
vélni, a rajta lévő képet ki kell vetíteni, 
ez az u. n. vetítő kapuban történik, a 
hangot le kell venni, — ez az u. n. 
hangkapuban történik — a azután a 
lejátszott filmet újból fel kell ezé-
vélni egy orsóra. Minthogy a :kép 
és hangfelvétel nem ugyanazon a helyen 
történi, egy képhez tartozó hang nem 
a kép mellett, hanem egy bizonyos tá-
volsággal előbbre van. Ez a tavolsáa 
nemzetközi szabványok szerint norma 
filtnnéa 20, keskenyfilémnél 26 képkocka. 
A filmet a vetítőkapuban szakaszosan 
mozgatjuk, a fel és lecsévélés azonban 

I) Vetítőgép 
elvi e:rendezéae. 

egyenletes sebességgel történik, a hang-
levételhez pedig feltétlenül szükséges 
a teljesen egyenkctcs filusanozgás. Az 
egyenletes w sraLassos filmmozgá.: 
közötti sebességkülönbség a vct.ítő-
kapú előtt és a kapd után lévő film-
hurkok segítségével egyenlítődik ki. 

A filmvetítőgép főbb részei tehát a 
kővetkezők: 

1. Mechanikai rész, amely tartaL-
mazza a vetítőkaput, a film szakasrus 
m.ozgataísaíhoz szükséges elemeket a ta-
karó pillaival, a film lecsévéléséhez és 
felcsévéléséhez szükséges egyenletesen 
mozgó fogasdobokat és végül a hajtó-
motort, a szükséges fogaskerék áttéte-
lekkel, 

2. Optikai rész, mely tartalmazza a 
vetítéshez szükséges fényforrást, a fényt 
a kivetítendő képre gyűjtő tükröt es 
kondenzort és az objektívet, mely a 
képet megnagyítva a vetítőernyőre ki-
vetíti. 

3. Hangleadó rész, mely tartalmazna 
a film egyenletes mozgását biztosító 
hangfejet, a hangletapogató résoptikát, 
hanglámpát és fotocellát, valamint az 
erősítőt és hangszórót. A két utóbbi 
gyakran nincs a vetítőgéppel össze-
építve, hanem ahhoz vezetékekkel csatt-
lakozik. 

A film anyagának átlátszónak, hajlé-
konynak, tartósnak és ]ól ragaszthatónak 
kell lenni. Mindezen követelményeknek 
eddig két anyag tett eleget, a nitroaíel-
lulosa és az aCctileellulosa. A nitrocet-
lulosa és kámfor keveréke, a oelluhád 
volt a film első alapanyaga és erre ki-
szítik ma is a 35 tnm széles u. tt. 
normál filmeket. A celluloid jól átlátszó, 
színtelen, teljesen homogén és hólvag-
mentes anyag, ideálisan alkalmas fény-
érzékeny emulzióval bevonva sorozatos 
fényképfelvételek készítésére de hát-
ránya, hogy tűzveszélyes. Már 140°
Celsius hőfokon gvullad, cl nem oltható 
és gyorsan lángolva ég. l;gésekor rohlstn 
és mérges gázok — többek között ciánt 
fejlődnek. Tekintve, hogy a vctítőgé p-
fyon a fényforrás nagy meleget fejleszt, 
a tűzveszélyes filmet csak kűlvnieges 

biztonsági előírások betartása meheti 
szabad vetíteni. Többek között a néző-
tértől tűzbiztos fallal elválasztott külön 
vetítőkamra és külön tekercselő helység 
szükséges. 

Evvel szemben az acetilcellulosa uc-
hezen gyulladó, rosszul égő anyag és 
ezért biztonsági filmnek nevezik. A ré-
gebben használatos éghetetlen film el-
nevezése nem helyes, insert a biztonsági 
film is elég, csak gyulási pontja kb. 
350° celsiusnál van és lassabban ég, 
mint a papír, tégy hogy mmeggyulladva 
is könnyen eloltható. A biztonsági film 
v-etítéséhez éppen ezért nem kell külön 
gépház, a vetítőgép a nézőkkel egy 
helyiségben is felállítható. Ebből kö-
vetkezik, hogy tanteremben és lakásban 
csak biztonsági filmet lehet vetíteni. 
A biztonsági filmnek azonban vannak 
a celluloid filmmel szemben jelentő: 

hátrányai. Nem olyan tartós és rugal-
mas, gyorsabban szárad és erősebben 
zsugorodik, nehezebben ragasztható és 
azonos súlyban drágább. ltppen ezért 
eddig csak keskenyfilmeknél alkal-
mazták. 1928 óta keskenyfilmeket csak 
biztonság anyagból gyártanak. 

A filmszalag méretei azabvánvosítva 
vannak. Megkülönböztetünk normál, kes-
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kent' és kis filmeket. Norumílfilmnelc ne-
vezzük a :1S pun széles filmet. mely 
általútian tűzveszéhres anyagból készül. 
A szalag kétoldalán egy-cgy perforáció 
sor van. ezek között vannak a kép-
tl:oekák és a hangcsík. Egy osztás nagy-
sága 19 non s arra 4 perforáció esik. 
1;„y képkocka mérete 15:2x211 9 mm. A 
filmszalhtg vastagsága az emulzióval 
együtt 0.15 min. 

A 35 mm-nél keskenyebb filmeket 
általálam keskenvfinmiieky nevezik, kö-
zülük régebben a 17.5 mm-es és a 
16 nini-cs méret volt elterjedve. A 17.5 
mm-es filmet a francia Pattié-gyár 
hozta foriralonnba, a 16 mm-es filmet 
ageolok és németek gyártották. A 30-as 
évckla•n azonban ncnvctközi megegyezés 
jött létre, mely a 17.5 inni-es filmet 
nte_srüntette és kcskcnvfilmként egy:sé-
gcsen a 16 mm-es filmet fogadta cl. 
A 16 nini-es film képosztása 7.62 min 
és képcuként 1 perforációt tartalmaz. 
A némafilmnek mindkét oldalán van 
perforáció, a hangos 16 enni-es filmué~ 
azonban csak egy oldalon, a másik per-
fm:íció sor helyét a hangcsík fog-
lalja cl. Erre azért van szükség, hogy 
a haszaioshhtató képfelület ne csökkenjen 
nagyon Ic. Igy is a képfelület nagy-
sága 7.2 x 9.6 mm kb. 1/5 a normál 
film képnagyságának. A filmszalag vas-
tagsága szinté:) 0.15 pun. 

A 16 mm-nél keskenyéhi filmeket 
kisfilmeknek nevezik, közülük a 25 
mm-es Pathé mc;rGt és a 8 ttrim-es méret 
terjedt cl. Ujabban főleg az utóbbit, 
mely nemzetközi szabványként van el-
fogaAva. Használják amatőrcélokra, csak 
néma felvételekre. Teninészetesen biz-
tonsági filmiből készül. 

Ilsszehasonlftva egymással a normál és 
keskenyfilmet, azt találjuk, hogy a kes-
kenyfilm felülete 1/3 a normúlfilmnck 
s minthogy a vastagságuk és fajsúlyuk 
kb. ugyanaz, ugyanannak a műsorfilm-
nek súlya kh. 1/5 keskenyfitmben, 
maim normálfilmbon. S bár azonos suly-
hmt az acetátfilm drágább mint a cel-
luloid film, ugyanazon műsor keskeny-
filmben mégis jelentűsen olcsóbb, mint 
normálfil'mbca. De a kisebb méretek 
folytaúi a keskenyfilmvctítőgép is kisebb, 
könnyebb és olcsóbb, mint a normál-
filmgép. Normál film vetítéséhez tűz-
biztos gépház szükséges, míg a keskeny-
film vetítőgépet a nézőtéren is fel-
állíthatjuk. Áramfogyasztása és üzem-
költség is kisebb. Mii,dezekből követ-
kezik, hogy a keskenyfilm üzeme ol-
csóbb és egyszerűbb, mint a normál-
lilmé. Hogy a keskenyfilm mégsem szo-
rította i t a normálfilmet, sőt a mű-
ködű filmszínházak legnagyobb része 
normál filmet vetít annak az az oka, hogy 
keskeny filmmel éppen a kisebb ménetek 
miatt sem képben, sem hangban nem 
lehet 'azt aminőséget elérni, kinint nor-
málfilmmel. Nagyobb befogadóképességű 
nagyobb igényű fihnszinházakban tehát 
uormálfiliuet vetítenek, mig kisebb mé-
id ő és kisebb igényű filmszínházakban, 
ahol a normál film üzeme már nem 
volna kifizetődő, használnak keskeny-
filmet. De a kcskcnvfilmnek van-
nak egyéb alkalmazási területei is. Igy 
a tűzbiztonsága lehetővé tette, hogy is-
kolákban oktatási célokra is használják. 
A kisebb méretű és sulyó keskeny-
filmgép könnyen hordozható, mozgékony 
és így alkalmas propagandafilmek vetí-
tésére is. S végül Itasznalltato es el-
terjedt a keskenyfilm az amatőrök kö-
zött is, úgynevezett házi mozi céljaira. 

A keskenvfilmnek ez a sokoldalú al-
kalmazásai lehetősége okozta, hogy az 
utolsó 10-15 évben oly rohamosan el-
terjedt. A normál filmszínházak hosz-
szabb idő alatt, kb. a század eleje óta 
fejlődtek fel a Ynai színvonalra. S talán 
éppen ez a gyorsabb ütemű fejlődés 
okozta, hogy ínig Magyarországon szá-
mottevő normál filmgép gyártás sohasem 
volt es még ma sines, addig a háború 
előtt két nagy gyár és számtalan kisebb 
üzem is foglalkozott keskenyfilmgép 
gyártással. A magyar keskenyfilmgép 

vártás 1935-bern indult meg, amikor a 
középiskolákban beverették a filmok-
tatást és az ehhez szükséges néma ye-
títőgópckct Magyarországon, a Tc'efon-
gyár rt. üzemében készítették. 1937-ben 
Ipar színházi vetítésre alkalmas hangos 
keskenyfilmgépeket gyártottunk. A ma-
gyar keskenyfilmgép ipar tehát 13 éves 
tapasztalatokkal rendelkezik. E cikk kc-
retébeil azokat a problémákat szeretném 
ismertcini, melyek keskenyfilm vetítő-
gépek tervezésénél felmerülnek és azokat 
a szempontokat, melyeket ezek meg-
oldásánát figyelemire kell venni. 

Fibmnocgaló s=er/.e_cleh. 

A vetítőgép mechanikai részének leg-
fontosabb alkatrésze a szakaszos film-
mozgatást előállító szerkezet. A film 
másodpercenként 24-szer egy kockával 
tovább ugrik) s a mozgás tartama alatt 
a fényt eltakarjuk. Ezalatt az idő alatt a 
vetítő ernyő Itulajdonképen sötét ma-
rad. Minthogy szemünk a vetítőernyő 
megvilágításának középértékét érzékeli, 

jó optikai hatásfok elérése eéljűból a 
takarás és finnhúzás idejét minét rö-
videbbre. kell vcmti. Általában egy moz-
gás periódusnak 1 74—l;5 része alatt 
történik a filmnaozgús és 3/4-4/5 része 
talatt a vetítá:s. Ez annyit jelent, laogn 
keskenyfilmnél, ahol a képoszuis 7.62 
mm, ezt az utat a filmnek 1/100-1/120 
nnsísodperc alatt kell megtenni, ami egy 
átlagosan 0.8-0.9 m/mp sehcsségnd; 
felel meg. Minthogy a sebesség a moz-
gatás alatt nem állandó, hanem az 0-tál 
egy maximális értékig nőt s azután új-
ból 0-ra csökken le, a sebesség csúcs-
értéke a fenti érték többszőrösét is el-
éri. Erre a nagy sehességre kelt a vé-
kony, kis szilárdságú filmszalagot fel-
gyorsítani, anélkül, hogy az a túlzott 
igéybevétcl következtében megsérülne. 

t7 Máltat kereszt. 

A szakaszos filmmozgatásnak több meg-
oldási módja ismeretes, ezek közül azon-
ban főleg kettő, a máltai kereszt és a 
villa vannak elterjedve. 

A máltai kereszt nevét egy a máltai 
keresztjelvényhez hasonló, négy 4'c. 

másra merőleges vájattal bíró tárcsá-
tól nyerte. A máltai keresztet egy 
egyenletes forgást végző csappal ellátott 
tárcsa hajtja meg. Mindaddig, míg a 
csapos tárcsa csapja a kereszt vájatába 
nem ér, a kereszt egyik íve felfekszik 
a csapos tárcsa rögzítohengerére és azt 
mozdulatlanul tartja. Amint a csap eléri 
a kereszt vájatalt, a rögzítölmeügcr el-
engedi a kereszt ívét és a kcece't a 
csap által mozgatva egy negyed fordu-
lattal elfordul. Amint a csap a vájatot 
elhagyja, a rögzítűhcugcr ismét rögzíti 
a kereszt kővetkező ívet. A kereszt teu-
gelye tehát szakaszos mozgást vé cz.. 
Az idó 3/4 részében, míg a csap 270'-ot 
fordul, áll és 1/4 részében. míg a 
csap 90'-ot fordul, 1/4 fordulattal 
tovább ugrik. A kereszt tengclvére 
ékelt fogasrlob szintén átveszi ezt a 
szakaszos forgást és annak fogai bele-
nvúlva a film perforációjába, mozgat-
ják azután a filmet. A piáltai kereszt 
alkalmazása szempontjából különbséget 
kelt tenni a normálfilm és .1;eskeny 
film között. A normálfilm képosztása 
19 mm és egy képkockára 4 perforáció 
esik. A keskenyfilm osztása 7.62 hinni 
és egy képkockára 1 1serforáchí esik. 
Normálfilm vetítőgépnél 16 fogú 24 mm 
Qt•jü fogasdobot alkalmaznak, mehet 
slirekt a máltai kereszt tengelyéneékcl-
nck. A kereszt 1/4 fordulata alatt a 
fogasdob is 1/4 fordulatot tesz, tehát) 
a 16 fogú fogasdob 4 foggal fordul 
tovább, ez pedig éppen egy képkocka 
filmhúzást eredményez. Keskeny film-
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nél 8 fogú 19 Qf-jű fogasdolsot hasz-
nálnak. Egy kocka finnúthoz ennek 
1/8 fordulatot kell tenni, míg a 
máltai kereszt 1/4 fordulatot végez. 
A kettő közé tehát 1 :2 úttételű 
fogaskerékpár szükséges. Ezt csak úgy 
lehetne elkerülni, ha a filmet 4 fogú 
fogasdobbal mozgatnánk ennek átanérője 
9.6 mm volna, A filmet azonban nem 
lehet ilyen kis dobra felfeszíteni, mert 
a kissugarú hajlítás a filmet annyira 
irénybevenné, hogy az néhány lejátszás 
után elszakadna. Ez a fogaskerek át-
tétel ártőbbk tet és egy hibaforrás 
többletet is jelent és ez is egyik oka 
annak, hogy keskenyfilmnét kisebb 
és nagyobbszámhan villát. Normálfilm 
számmal alkalmaznak máltai keresztet 
vetítésacél azonban túlnyomórészt máltai 
keresztet alkalmaznak. 

' Villás meghajtás. 

A villás filmmozgató szerkezetnek 
számtalan megoldási formája van. Vala-
mennyiben közős a rendszerint kétágú 
villa, amely hangos keskenyfilmnél két 
egymásalatti perforációba nyúlik bele. 
A villa mozgása négy szakaszból áll. 
Belenyúlik a perforációba, lehúzza a 
filmet 1 kockával, kijön a perforáció-
ból és felmegy a kővetkező ̀ perforátió-
hoz. A villa tehát kettős mozgást vé-
gez, egy fel-le és egy előre-hátra irányú 
mozgást. Ezeket a mozgásokat külön-
bőző módokon lehet előállítani, például 
az 5. álarán bemutatott villainál a fel-le 
irányuló mozgást egy szív és egy szán, 
sz előre-hátra irányuló mozgást pedig 
egy hornyolt kényszerpálya állítja elő. 
4 filmmozgatás sebessége a így a Ic-
búzás időtartama a szív kiképzésétől 
függ. Módunkban van a filmet olyan 
nagy sebességgel mozgatni, hogy a Ie-
húzas egy mozgásperiódusnak 1/6 ré-
szét teszi ki, szemben a máltai kereszt-
tel, ahol egy negyed idő esik a lehtú-
r.ásra. A pilla fénytakaró szektora tehát 
máltai keresztnél 90°-os, villánál 60-
70°-os. A villának tehát 20-300/o-kal 
jobb az optikai hatásfoka, mint a máltai 
keresztnek. Ez különösen keskenyfilmnél, 
ahol többnyire izzólámpával vetitenek és 
kevés a fény, jelentős előny. Normál 
filmnél a vetítés ívlámpával történik, 
fény van bőven a a fényveszteség na-
gyobb ívlámpaárammal pótolható. Itt 
a rosszabb optikai hatásfok nem jelent 
komoly hátrányt. Éppen ezért (tor-
mál filmvetítőgépek-tél túlnyomórészt a 
máltai kereszt, keskenyfilmgépeknél 
inkább a n•illa kerül alkalmazásra. 

Ha a két meghajtó rendszert egymás-
sal össze akarjuk hasonlítani, akkor az 

optikai Itatásfok mellett azt is mer kell 
vizsgálmmk, hogy a filmet mennyire 
veszik igénybe. Mekkora az a nyomás. 
amit a perforáció falára kifejtenek s 
ezáltal mennyire rongálják a filmet. 
A filmnek átadandó erő részben a film 
mozgásnál fellépő súrlódás legyőzéséra 
szolgál, részben pedig a film gyorsítá-
sára. Ez utóbbi erő a mozgatandó tömeg 
és a gyorsulás szorzata. A két film-
hurok közé cső filmszalag tömege adva 
van, a perforációra nehezedő nyomás 
tehát a filmgyorsulás függvénye. Néz-
zük meg mindkét meghajtásnál a se-
besség és gyorsulás görbéjét az idő 
függvényében. A 6. ábrán a máltai 
kereszt diagrammjából látható, hogy a 
sebesség 0-ról indul, előbb lassan, majd 
gyorsabban, végül ismét lassabban nűl 
egy csúcsértékig s ugyanolyan görbén 
csökken le 0-ra. A gyorsulás két pon-
ton ér el mérsékelt csúcsértéket. A 7. 
ábra mutatja, hogy a villánál a sebes-
ség gyorsabban nőI fel maximális érté-
kére, egy ideig tartja azt, majd ~yor-
san csökken le 0-ra. A gyorsulna az 
első pillanatban, a lassulás az utolsóban 
magasabb csúcsértéket ér el. A villa 
tehát erősebben igénybeveszi a filmet, 
mint a (máltai kereszt. A film élettar-
tamát azonban a gyakiorlatbian a kép és 
hangcsík emulsiójának a vetítéskor elő-
álló sérülése, karcolódása határozza meg, 
úgy, hogy a helyesen méretezett villás 
meghajtás nem csökkenti a keskeny-
film élettartamát. S minthogy a villás 
meghajtásnak jobb az optikai hatásfoka, 
a legújabb konstrukciójú, nagyteljesít-
ményű kcskenyfilmvetítűgépek is több-
nyire villát alkalmaznak. 

Vetítő fényforrás. 

Vetítőgépekben fény forrásként, vagy 
ívlámpát, vagy izzólámpát használunk. 
Készült ugyan már vetítőgép magas-
nyomású higany-gőz lámpával is, de 
ezek a gépek meg nincsenek elterjedve 
és nincsenek velők bővebb üzemi tapasz-
talatok sem. Optikai szempontból az 
ívlámpa felette áll az izzólámpának. 
Elsősorban azért mert ívlámpával lénye-
gesen nagyobb fényáramot lehet előállí-
tani, mist izzólámpával. A nagyteljesít-
ményű 1000 Wattos vetítőizzólámpa 
fényárama kb. 25.000 lumen, ugyan-
akkor normális ívlámpával 50.000 
lumen, különleges, ú. n. Beck-szén-
nel pedig 150.000 lumen fényára-
mot is előállíthatunk. Emellett az 
ívlámpának jóval nagyobb a felü-
leti fényessége, mint az izzólám-
pának. A túlhevített izzólámpa felületi 
fényessége 2-3000 still,, az ívlámpáé 
kb. 18.000 still,, a Beck-szénné pedig 
kb. 50.000 stilb. Az ívlámpa fénye 
tehát pontszerűbb, ezáltal optikailag 
jobban kihasználható. Egy ívlámpás 
rendszer optikai hatásfoka, azaz a ye-
títőernyűre eső fény és a fényforrás 
fényének aránya kb. 10-12%, míg 
ugyanaz izzólámpás rendszernél 1-2%. 

Mindezekkel az optikai előnyökkel 
szemben azonban a használatban bizo-
nyos hátrányok is mutatkoznak. Első-
sorban az, hogy az ívlámpához egyen-
áram szükséges. . Lehet ugyan ívlámpát 
váltóáramtnal is táplálni, de ennek az 
ívlámpának kevésbbé jó az elektromos-
optikai hatásfoka és kékes vibráló fénye 
van. Filmvetítő ívlámpához majdnem 
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mindig egyenáramot használnak. Mint-
hogy azonban legtöbb helyen váltóáramú 
hálózat van, az ívlámpa táplálásához! 
egy egyon-váltóáramú áramátalakító 
szükséges. Ez a berendezést kompli-
kálja, megdrágítja és külön gépházat 
tesz szükségessé. Emellett ez ívlámpá-
nak negatív ellenállása van, úgy hogy 
stabil üzeméhez egy előtét ellenállás 
szükséges, mely az áram nagyságát kor-
látozza. Ez még egy kezelendő" tar-
tozékot és további kőltséget jelent. To-
vábbi kellemetlen tulajdonsága az ív-
lámpának, hogy az ívszén leég s így 
állandó utánállítást, kezelést igényel. 
Igaz, hogy léteznek már s mind erő-

sebben elterjednek az automatikus szén-
összehúzó serkezetek. Ezek az ív meg-
hosszabbodásával járó feszültségváltozást 
használják fel egy rclais műkődteté-
sére s az viszont a szén ősszehúzú 
motort kapcsolja be. De ez ismeét 
komplikálja és drágitja a berendezést. 
Végül pedig az ívlámpa gőze és a 
szálló szénrészecskék az egészségre ká-
rosak, úgyhogy ezek elszivásárót, meg-
felelő szellőző rendszerről is gondos-
kodni kell, ami szintén csak külön 
gépházban valósítható meg. Mindezeket 
egybevetve következik, hogy ívlámpát 
ott használnak, ahol nagy képet kell 
vetíteni s ehhez nagy fényáram szük-
séges, tehát normál filmszínitázban. Kes-
keny házi mozikban, oktató filmgépek-
ben izzólámpát használnak. Keskeny 
filmszínházi vetítőqmépeknét mind a két 
megoldás számításba jöhet. A gépek 
túlnyomó részében izzólámpát alkal-
maznak a csak újabban az egyre nö-
vekvő igények kielégítésére épített né-
hány cég ívlámpás keskenyfilm vetítő-
gépet. Magyarországon eddig ilyet nem 
gyártottak es üzemben sincs . ilyen. 
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l::óMmfsás terítőrendszer. 

Az izzólámpás vetítőrendszer egy cső-
alakú üvegburába épített izzóból, egy 
hátsó homorú gömbtükörből és egy 
rendszerint kettős kondenzorból áll, 
mely a fényt a vetítőkapura gyűjti s 
n égül a vetítőlencséből mely a képet az 
ernyőre kivetíti. Az optikai rendszer 
részének tekinthető még a fényelzáró 
pilla is. A vetítőgép kivetített fénye 
elsősorban a vetítőlámpa fényereétől 
cs felületi fényességétől függ. A ]ampa 
fényáramát a Wattszám, felűleti fé-
nyességét pedig az izzószál hőfoka 
szabja meg es ez adja •meg a lámpa 
élettartamát is. A felületi fényesség 
tehát nem növelhető bizonyos határon 
túl, mert különben a lámpa élettartama 
csökken le erősen s a gyakran kiégő 
lámpa a vetítőgép őzemet megdrágítja. 
A ma használatos nagyteljesítményű 
vetítőlámpák élettartama 25 üzemóra, s 
ez kb. 2-3.000 stáb felületi fényes-
séget enged meg. A Wattszám növe-
lésével így az izzószál síkjának felületét 
is növelni kell, ami viszont az optikai 
hatásfokot rontja. A fémnyereség te-
hát kisebb, mint a Wattszám növeke-
dése — lásd 9. ábra — ugyanakkor 
'pedig a hűtés kérdése is nehezebbé vá-
lik. blándezeket figyelembevéve, kes-
kenyfilm vetítőgépekben régebben 400 
Wattos vetítőlámpát használtak, kb. 
10.000 lumen lén}árummal, újabban 
pedig 750 Wattos lámpát kb. ?0.000 
lumen fényárammal. Amerikában hasz-
nálnak 1000 és 2000 Wattos vetítő-
lámpákat is, ilyen nagyteljesítményű 
lámpa használata azonban csak külön-
leges esetekben indokolt. 

A vetítőlámpa fényének egy részét 
a tükör, más részét a kondenzor ve-
szi fel, legnagyobb része azonban a 
kettő közötti térszögben veszendőbe 
megy. Jó optikai hatásfok eléréséhez 
minél nagyobb fényerejű kondenzor és 
minél nagyobb tökőr volna alkalma-
zandó. A kondenzornak 1 :0.5 fényerőn 
túl növelése azonban már nem okoz 
jelentűs fénytöbbletet, mert a konden-
zorra nagyon ferdén eső fénysugarak 
örról visszaveretnek. Másrészt a kon-
denzort nem lehet a fényforráshoz tet-
'.zés szerinti közel helyezeti hűtési szem-
pontból. A lámpa balkonja 32-40 mm 
a kondenzor és lámpa kőzött is kell 
4-5 mm távolság a hűtőlevegő számára 
s ebből már adódik az optimális kon-
denzor 50 mmt (lj és 25 mm gyujtó-
távolsággal. Az izzószál az első konden-
zorlencse fokuszály kerül, miáltal az 
első kondenzorlencse után parallel fény-
nyalábot kapunk. Ezt azután a máso-
dik kondenzor húzza össze a vetítő-

Izzólámpás 
vetitörend szer. 

kapura. .lavítja az optikai hatásfokot 
asz férikus kondenzorlencse alkalmazása, 
mely jobban összehúzza a fénysugara-
kat és csökkenti a szóródás jakozta vesz-
teséget. A kondenzor által direkt Ifel-
vett fény a lámpa fényúramáának kb. 
15-180/o-a. 

A tükör által felvett fény1' •t nagy-
sága sem növelhető tetszésszi t, nyert 
a tükör pereme és a lámpa között 
néhány mm hézag kell hűtés végett. 
Általában a ltükröt a kondenzorral meg-
egyező átmérűjűre szokták venni és 
úgy helyezik el, hogy a lámpaszál annak 
görinileti középpontjába esik. Ily módon 
a tükőrről visszavert fény újból az 
izzószálra kerül s onnan tovább a kon-
denzorra. A tükör által felvett fénykúp 
a lámpa fényáramának kb. 10-12%-tát 
tartalmazza. Ez a fénymennyiség azon-
ban a 100 Volt feszültségű kétsíkú 
vetítőlámpánál csak részben haszno-
sítható. Az alacsony feszültségű egy-
síkú vetítőlámpánál a tükröt úgy ál-
lítják be, hogy a űrkörkép kitölti a 
lámpaszái hézagait. Kétsíkú lámpánáI 
azonban az izzószálak úgy vannak el-
helyezve, hogy a arásodik sor spirálisai 
az elsű sor spirálisainak hézagaiba 
esnek. A tűkór által leképzett szálkép 
tehát az izzószál árnyékába esik s így 
annak fénye csak részben jut cl a 
kondenzorhoz. A kondenzorra eső tel-
jes fény így kevesebb, mint a két 
kúpszögből geometriailag következne 
kb. 20—`l4%. A tükör ,növelésévet csak 
óvatosan szabad élni, azért is, mert az 
izzószálra eső tükörkép növeli a szál 
hőfokát és ezáltal csökkenti annak 
élettartamát. A tükör alkalmazása azért 
szükséges és hasznos, mert a helyes 
beállításánál a ükörkép kitölti az izzó-
szálak hézagait s egyenletesen meg-
világított vetítűernyőt eredményez. 

A kettős kondenzorban ismét vesz-
teségek lépnek fel. Egy lencse a levegő 
é üveg határfelületén fellépő szóródás, 
valamint az üveg elnyelése miatt kb. 
100!o fényveszteséget okoz. A konden-
zor rendszer utáni konvergáló fénykúp 
a beeső divergáló fénynek csak kh. 
700/o-át tartalmazza, azaz a lámpa fé-
nyének kb. 14-160%-át. Ennek a fény-
nek azonban csak egy kis része esik a 
filmkockára, fórésze elvész a kapu ke-
retén. A fénykúpnak ugyanis legkisebb 
keresztmetszetében is, ott ahol a kon-
ílenzor a lámpaszálat leképezi, nagyobb 
a keresztmetszete, mint egy íilmkocka. 
A legjobb tcnvkihasználcís akkor áll 
elő, ha a vetítőkaput éppen a lámpa-
szál képének síkjába helyezzük. Ekkor 
azonban a vetítőlencse leképezi a szá-
lat a vetítőernyőre, a kép elszínező-
dött, egyenlőtlen fényű. A vetítőkaput 
a 10-es ábra szerint a lámpaszál képe 

1'.) 

és a kfi!' I Il or közé kell helyezeti. 
Minél távolalá, mcgvünk a kapuval a 
szálkép sikjútól, annál e_venletcsrbb a 
mezű megvilágítása, de annál kisebb 
ás a kivetített fénymennyiség. A kive-
tített kép általában középen a legvplágo-
sabb és a szélei felé sötétebb. Gyakor-
latilag elég egyenletesnek látjuk a ké-
lrct, ha a szélek és közép mogvilágí-
tásának aránya 0.6-0.7. A kapu külön-
hőző helyzetében elérhető relatív fény-
erőt és egyenletességet a 11. ábra mu-
tatja, szférikus és aszférikus konden-
zorlenese esetén. E szerint aszférikiis 
kondenzornál legkedvezőbb a kaput a 
szálképtől 0.3-0.4 B/C távolságra me-
lyezni, akkor a fénymennyiség csak 
10-200/o-kal kevesebb, mint a maxi-
mális érték, az e ye ilotesség viszont 
már kielégítő. Enact az optimális be-
állításnál azonban a fénykúp fényára-
mának mindössze kis. 250o-a, tehát a' 
lámpa fényáramának 3.5-4°/o-a esik 
a kapura, álló pilla mellett. Tudjuk 
azonban, hogy a képváltáshoz szükséges 
takarás miatt a forgó pilla ennek a 
fénynek is kb. 400/o-át elnyeli, úgy-
hogy forgó pilla mellett a kapura már 
csak kb. 2-2.40/ fény jut. 

Az utolsó veszteségforrás maga a ve-
títőlenese. A leggyakrabban alkalmazott 
Petzwall-rendszerű vetítűlenese 3 lencsé—
ből áll, tehát legalább 300/o fényt nyel 
cl. Ha tehát olyan nagy fényerejű 
vetítőlencsét haszniílunk, mely a kon-
dennzor által szállított teljes fénykú-
pot befogja, akkor a kapu fénnyénele 
70%-a esik a vetítőernyűre, ez po 
dig a lámpa fényének kb. 1.5%-a. 
Ehhez az ismertetclt kondenzor-rendszer 
mellett kb. 1 :1.4 fényerejű objektív 
szükséges. Ilyen nagyfényerejű. korri-
gált, tehát a szélein is élesen rajzoló 
és nem színező vetítőlencsét nehéz ké-
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szíteni, magyar gyár még nem is gyár-
tott eddig ilyet. A szokásos 1.6 fény-
erejű lencsével már csak l.30/o, 1.7-es 
lencsével már csak 12% optikai hatás-
ok érhetű el. Igy kapunk a 400 
Wauos 10.000 lumenes Umpából kb. 
120 lumen kivetített fényt és a 750 
Wattos 20.000 lumenes lámpából 240, 
maximum 300 kiment. 

Van a vetítőernyő megvilágításának 
egy lcgkodvezőbin értéke, amelynél a 
kivetett kép a legplasztikusabb, leg-
szebb, részletekben a leggazdagabb. Ha 
ennél gyengébb megvilágítást alkalma-
zunk, a kép homályos, tompa lesz, 
ha pedig ennél erősebb megvilágítást 
alkalmazunk, akkor a kép túl világos, 
részletszegény lesz. Ez az optimális 
megvilágítás függ a filmfelvételtől, 
illetve a kópiától. Az amerikai film-
gyárak kópiáikat úgy készítik, hogy 
normál filmnél 100 lux, keskenyfilm-
nél pedig 50 lux megvilágításnál adják 
az optimális képet. Ez az adat film 
nélkül, üresen futó gépre értendő. Eb'-
hől következik, hogy mekkora képnagy-
ságig, illetve vetítőtávolságig lehet izzó-
lámpás vetítést használni és mekkora 
képmező felett kell ívlámpát alkalmazni. 
Keskenyfilmnél izzólámpával 100-300 
lumen fényáram állítható elő, ezzel 
tehát klr. 2-6 m2-es képet lehet opti-
málisan bevilágítani, ami la X 1.6 m, 
illetve 2.1 X 2.8 m-cs vászonnagysáá 
nak fele! meg. Minthogy a képszéles-

a vetítőtávolság 1/5-1/6 szokott 
lenni, cz 8-16 m vetítőtávolságot je-
lent. Ivlámpával novanál szénnel kes-
kenyfilmgépben 600 lument lehet elő-
állítani, ez elégséges egy 3 X 4 =12 
m2 kép 'bevilágításál►oz, 20-24 m ve-
títőtávolságra. Beek-szénnel 1200 lument 
is elő lehet állítani, 4.2 X 5.6 = 24 
m2-es képre 30 an vetítűtávolsá~ig. 
Ezek az adatok az optimális 50 qux 
mcgvilágításra vonatkoznak, jói élvez-
hető képet kapunk azonban fele ekkora 
megvilágításra is, mikor is ugyanazzal 
a fény árammal kétszer akkora felületet 
világíthatunk meg. A kielégé-tű vctf-
tés alsó határának a 20 lux megvilágí-
tást tekintjük. 

hűtés. 

A fénymennyiség illetve vetítőlámpa 
kérdésével szorosan összefügg a vetítő-
gép szellőzésének problémája. 400 \Vat-
tos vagy ennél nagyobb csőalakú vetítű-
lámpát hűtés nélkül bekapcsolni nem 
szabad, mert különben az üveg hőfoka 
400° Celsius fölé emelke:lik, megpuhul 
és deformiílódik. De hűteni kell a hőnek 
közvetlenül kitett optikai részeket, a 
tükröt és kondenzort is, különben az 
elnyelt hő következtében megrepednek. 
Végül pedig hűteni kell a vetítőkaput 
is, vagy magát a filmet a kapuban. Ila 
ugyanis a kapú hőfoka 60° C fölé emel-
1:edik, a vele érintkező filmszalag erő-
sen kiszárad, összezsugorodik és ezáltal 
deformálódik. Az ilyen deformált film 
a következű lejátsrrísuál nem áll pon-
Ilosan a kapú síkjába és kivetítve élet-
len képet ad. Ennek meggátlásúra 7000 
Wattos, vagy nagyobb vetítőlámpa al-
kalmazása esetét a filmet a Ievctítés 
után és a felcsévélés előtt nedvesítő 
hengereken vezetik kereszted, ahol az 
elpárolgott nedvességet újból felveszi. 
Egy 750 Wattos vetítűtámpa óránként 

0.86 x 750 = 645 kgcal meleget termel, 
ennek elvezetéséhez jelentős légtőme-
'a kre és légsebességre van szükség. Ezt 
a levegőmennyiséget egy megfelelően 
méretezett légturbina szállítja. Minthogy 
itt nagy levegőtömegre van szükség, 
amit kisnyomáson kell szállítani — (csak 
a légcsatorna falain fellépő súrlódást 
kell legyőzni) — előre-
hajló lapátú szélkereket 
alkalmazunk, melyet a 
leggyorsabban forgó ten-
gelyre, rendszerint a 
motor tengelyére sze-
relünk. A légcsatornát 
pedig úgy kell kiké-
pezni, hogy a szükséges 
légsebesség a lámpa-
házian előálljon. A 
hűtőlevegő által kon-
vekció útján elvitt me-
leg mennyiség a hűtő-
levegő sebességétül függ. 
A lámpa körül kb. 40 m 
légsebességet kell elő-
állítani és 750 Wattos vetítőlámpánál 
óránként 50-60 m3 hűtőlevegőre van 
szükség. A levegő nagyobb részét a 
vetítőlámpa körül, kisebb részét az 
optikai részekhez és a kapuhoz vezetjük. 

() Intenzitásos és 
tranzverzális hangcsik. 

Ilwrglcadó s=erk _etck. 

A hanglevétel céljaira szolgáló hang-
fej egy mechanikai és eRy optikai, i1-
letve elektromos részből íq1. A hangesík, 
a keskenyfilm hangfényképe, vagy in-
tenzitásos vagy transversális felvételű. 
Intenzitásos felvételnél a hangcsik kü-
lönböző feketedésű, de egyforma széles 
sávokból áll. Transzversális felvételnél 
a hangcsik egyenlő feketedésű hullám-
vonal. Mindkét féle hangcsik használatos 
és ugyanazzal a hangfejjel egyformán 
lejátszható. A lumgcsíkra a hangkapuban 
egy éles vékony fénycsíkot vetítünk. 
Ha a film elhalad ezelőtt a fénycsík 
előtt, akkor az áteső fény a hangfény-
képnek megfelelően ingadozik. Ez az 
ingadozó fény ráesik a fotocellára s 
ott áranningadozást okoz. Ezt azután a 
szokásos és ismert módon erősítő ké-
szülék erősíti fel a kívánt mértékre. 
A felerősített hangáramokat vezetjük 
be azután a hangszóróba. 

A letapogató fénycsík előállítására 
szolgát a hanglámpa és a résoptika. A 
hanglámpa alacsony feszültségű, lehe-
tőleg pontszerű lámpa, melynek fényét a 
résoptika kondenzora összegyűjti és rá-
vetíti egy vékony résre. Ezt az egyen-
letesen megvilágított rést azután egy 
mikroszkóp objektív képezi le a film 
hang csíkjára. A keskenyfilm másod-
percenként 183 mm sebességgel halad, 
tehát egy 5.000 periochrsu hang hullám-
hossza 36 mikron. Ha a íénycsik szé-
lessége is 36 mikron, akkor ezt az 5.000 
periahrsu hangképet előtte elmozgatva 
nem áll elő fényingadozás, azaz, a rés-
optika ezt a hangot már nem lapogatja 
lc. A visszaadható legmagasabb hang 
hullámhossza kb. 4-szerese a fénycsík 
szélességének. Hogy tehát ar. 5.000 
periodusú hangot visszaadhassuk, a le-
képezett rés szélessége 9 mikron lehet. 
A rés további szűkítésével ax átvitt sáv 
szélessége elméletileg növelhető volna, 

de gyakorlatilag a rés szűkítése a hang-
erő csökkenését is okozza. Ezáltal na-
gyobb erősítés szükséges, ami viszont 
a zörejnívót növeli. Gyakorlatban 8-10 
mikron alá nem igen szoktak a rés-
szélességgel lorneani, s így a keskeny 
film által átvitt hangsáv felső határa 
5-6.000 periodus kőről van. Normál 

filmnél, me'.ynek sebes-
ség 2.5-szerese a kes-
keny film sebességének, 
ugyanilyen réssz€esség-
gej 10.000 periodus is 
még jól visszaadható. 
A keskenyfilmnek ezt 
a magas hangok felé 
e_ű karakteri z'.ikájút 
bizonyos mértékben az 
erősítőben lehet és kell 
kikompenzálni. Jót be-
íllított résoptikával, spe-
ciális keskenyfitnn erő-
sítűvel és lrau'szoróvat 
keskenyfilmrút is meg-
felelő lran ;'eadást Iche-

elérni kifogástalan beszédérthetőséggel 
és jól élvezhető zenei visszaadással. 
Ennek azonban még egy igen fontos 
feltétele a film teljesen egyenletes 
járása a hangkapuban. 

A hangfej mechanikai részének fel-
adata a hanglevétel alatt a film egyen-
letes járását biztosítani. Ha ugyanis 

film sebessége a hangkapumat nem 
teljesen állandó, akkor ez egy frek-
venciamodulációt, a levett hangnak tor-
zítását okozza. Ennek a frekvencia-
modulációnak a fizlolog,ial hatása a 
moduláció periodusszámától függ. A 
film egyenletes mozgására a vetítő-
kapuban történő szakaszos mozgás egy 
24 periodusu rezgést smporponfil és 
és ez a hangban rekedtség formájában 
jelentkezik. A vetítűgép pontatlan meg-
munkálása, a fogasdoL•ok exeentricitása, 
a fogaskerekek kotyogása 1-10 peri
ódusú rezgéseket okoz, amelyek a hang 
lebegését eredményezik. Végül külön-
böző átmenő, tehát apperiodikus za-
varok — mint pl. egy ragasztás lefu-
tása — a hangfejet csillapított ön-
rezgésbe hozzák, melynek periodusa 
rendszerint 1 alatt vasi és ez a hangbatt 
nyávogást okoz. A torzításmentes hang-
leadás legfontosabb feltétele mindezen 
rezgéseknek a kiszűrése, illetve csil-
lapítása egy olyan értékre, mely már 
gyakorlatilag nem hallható. Ez a szűrév 
egy mechanikai alul áteresztű (lowputss) 
szűrűvel történik, melynek orrinduk-
cióját egy lendtömeg inerciája, ka-
pacitását pedig a filmszalagnak, vagy 
egy rugónak rugalmassága képezi. 

A legregeubi hangfejekben az u. n. 
húzós hangfejekben a hanglevétel egy 
álló hangkapuban történt, mely előtt 
egy lendtömcggel kapcsolt görgő volt 
elhelyezve. A hangkapú mögött pedig 
egy csillapító kapú volt, mely a vetítő-
kapú utáni filmhurok rezgését fogta 
fel. A filmet a hangfejen egy fogas-
dob húzta keresztül. A film és görgő 
közötti tapadás hozta mozgáslat a görgőt, 
illetve a Ienrdtőmeget, mely forgásba 
jutva tehetetlenségévet gondoskodott a 
film egyenletes járásáról. Ennek a me-
chanikai rezgőrendszernek elektromos 
megfelelőjét a 13. ábra mutatja. A 
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fogasdob és görgő közé cső filmszalag 
rugalmassága adja a kör kapacitását, 
a lendtőmeg inerciája pedig az önin-
dukciót. A csillapítókapuban a film 
és szorítósinek kőzőtt fellépő súrlódás 
képezi a csillapító ellenállást. A rend-
szer szűrőkarakterisztikája a 14. ábrán 
azt mutatja, hogy az önrezgés felett 
jól szűr, az önrezgés alatt nem csillapít, 
uz önrezgés pontban pedig a csillapí-
tástól függően esetleg kiemel. Hogy az 
a kiemelés no legyen nagy, másszóval 
a rendszer ne legyen ónrezgésre ha j-
lamos, nagyobb csillapítást kell a~- 
kalmazni. Ez a csillapítás azonban fe-
szíti a fihuszslagot a ezáltal csökkenti 
arcnak rugalmasságát. A csökkenő ka-
pacitás viszont az önrezgés szám emel-
kedését eredményezi, azaz a rendszer 
a lassú rezgéseket nem szűri. A film-

(E I) t,5
szalag rugalmassága C= $ Ry F -S ahol 

E = a film rugahnassági tényezője, 
I = a filmkeresztmetszet tehetetlen-

ségi nyomatéka 
R = a ]endpálya, illetve filmgörgő 

sugara, 
P = filmfeszítő erő 
A 15. ábra mutatja, hogy a filmhúzás 

növekedésével a filmmerevség miere-
deken nőj, illetve a rugalmasság ro-
hamosan csökken. Még egy hibája a 
.húzós hangfejnek az, hogy a hang 
levétd helye nem azonos a kiegyenlítés 
helyével, úgyhogy a lendtőmeg es hang-
kapú közé eső filmdarab rugalmassága, 
a filmnek az állókapuhoz való egyen-
lőtlen topadása újabb hibaforrást ké-
pez. Ezekkel a hangfejekkel nem is 
lehetett a filmjárás egyenlőtlenségét 
2-3 % alá szorítani. 

A hibán előszűr úgy segítettek, hogy 
a hangkapút a ]endtőmeggel egyesí-
tették. Igy keletkeztek u. n. iendpalyás 
hangfejek. 16 .aíbra. Ezeknél a hangle-
vétel egy forgó hangkapuban történik, 
amely lendtőmeggé van kiképezve. Ez 
már jobb megoldás volt de ennek is 
mee van az a hátránya, hogy vagy kis 
csillapítást alkalmasnak s te!kk'or a rend-
szer önrezgésre hajlamos, vagy nagyobb 
csillapítást visznek bele, de ekkor meg 
a lassú rezgéseket nem csillapítja. Az 
elektromos megfelelője és szűrűkarakte-
risztikája azonos a húzós hangfcjévcl. 
Az elérhető egyenlőtlenség még mindig 
1-2 O'o kőről van. 

A hangfej szűrőtulajdonságainak javí-
tására az elmúlt évek folyamán igen 
sok megoldás készült. Ez volt az a 
probléma, mellyel a hangosfilm techni-
kusok talán a legtobbet foglalkoztak, 
s amelynek megfelelő megoldása a leg-
nehezebb feladatot jelentette. A meg-
oldások legnagyobb részo olyan komp-
likált és drága, hogy csak felvevő gé-
peken alkalmazzák, de vetítőgépek, kü-
lönösen pedig keskeny filmvetítőgépek 
számára nem jöhetett figyelembe. Egy 
ilyen modern szűrőrendszer, az ame-
rikai RCA gyár mérnökei által kon-
struált forgásstabilizáló — rotary sta-
bilizer — azonban megoldásának vi-
szonylagos egyszerűségénél fogva legjobb 
minőségű keskenyfilm-vetítőgépekben is 
alkalmazást nyert. 

A rotary stabilizer — 17. ábra —
a csillapítás által okozott filmfeszítést 
igen szellemesen azzal küszőhöli ki, 
hagy a csillapítást nem a Rendpálya és 

12 

egy álló tag közé viszi, hanem a lend-
pálya és egy vele egyenletesen forgó 
nagyobb lendtőmeg közé. Gyakorlatilag 
ez úgy van megoldva, hogy a lend-
tömeg ketté van osztva egy külső kisebb 
és egy helsű nagyobb lendtömegre. A 
külső héj a lendpályával egy darabot 
képez, s ezen belül golyóscsapágyon 
ágyazva szabadon fut a második na-
gyobb lendtömeg. A két lendtőmeg 
közötti vékony rés megfelelő visco-
zitásu olajjal van kitöltve, s ez adja meg 
a két lendtőmeg közötti kapcsolatot. 
Ennek a vékony olajrétegnek folyadék-
surlódása adja egyuttal a rezgő rendszer 
csillapítását is. Induláskor a film és 
lendpálya közötti tapadás következtében 
a külső héj együtt fut a filmmel s 
néhány másodperc alatt a két lend-
tömegg közötti olajsurlódás felgyorsítja 
a belső lendtőmeget is. Ettől kezdve 
a két lendtőmeg együtt fut, de a film-
szalagot csak annyira feszíti, amennyi 
erő a csapágy surlódés legyőzéséhez 
szükséges. A laza film következtében 
a rendszer önrezgése alacsonyan tart-
ható. Ha viszont a film rés lend'pálya 
valamilyen oknál fogva rezgésbe akarna 
jönni, a belső nagy tehetetlenségű 
lendtömeg ezt meggátolja. A két 
lendtőmeg közötti retativ mozgásból 
előálló olajsurlódás a rezgés ener-
giát igen hamar felemészti s is 
rezgést lecsillapítja. A rotary stabilizer 
esillupítási görbéjét a 18. ábra pnu-
tatia. Ezzel a rendszerrel normálfilm-
vetítő gépeknél az ónrezgés 1/4 peri-
ódusra állítható be, ami annyit jelent, 
hogy 1 periódus felett minden rez-
gést jól kiszűr. A fennmaradó egyen-
lőtlenség az RCA adatai szerint 0.2 0/0. 
A Telefongyárban készített keskenyfilm 
forgásstahilizátoron vgézett mérések 0.5 
% egyenlőtlenséget mutattak. Az alkal-
mazott lendtőmeg inerciája 27 kg cm-, 
a filmfeszítés kb. 30 gramm, ennek 
megfelelően a film rugalmassága 1.5 
cn9/kg, még az olajréteg csillapítása 
22.5 gr cm ftad(sce. 
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HELYREIGAZÍTÁS 

A Magyar Híradástechnika 1947. "10. 
számának egyes példányaiban «A svájci 

távközlés fejlődése 1946-47. években» 
(P. T. T. Suisse. Bulletin Technique 

1947. 4. sz.) című szemle utolsó mon-
datából egy sor technika hiba folyta 
elmaradt. A cikk utolsó mondata helye-
sen Igy hangzik: 

«1946-ban a 894 teljesen automati-
kus távolsági irány 2550-re növekedett 
úgy, hogy az összes távolsági össze-
köttetéseknek már csak 650,'o-a maradt 
gyorsszolgálatú. a 
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TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 

A 
nemzetközi rádiótávíró 

és a repülőgépi rányító rádiószolgálat 
műszaki fejlesztése 

KODOI.ANYI GYULA 

621.39 (100) 

A Magyar Technika 1947. évi 8. számában 
beszámoltam a rádióműsorszóró-hálózat fejlesztési 
terveiről, melyek a hároméves terv keretében 
kerülnek megvalósításra. .A következőkben a posta 
másik két nagyjelentőségű rádió szolgálati ágasak, 
a nemzetközi rádiótávíró és a repülőgépirányító rádió-
szolgálatnak multbani és jelenlegi állapotát és fej-
lcsztési tervét szándékozom röviden ismertetni. 

1. Nemzetközi rádkótávíró szolgálat. 

A külföldi táviratoknak az a része, melynek to-
vábbítására vezetékes rendszerek nezn álinak rendel-
kezésre, rádió útján jutnak el rendeltetési helyűkre, 
illetve érkeznek meg Magyarországra. Meg kell itt 
jegyeznem, hogy a rádió úján való továbbítás azzal 
az üzleti előnnyel jár, hogy az átmenő dijakat nem 
kell leadni, hanem a teljes bevételen a két ellen-
állomás osztozik meg. Nemzetkőzi rádiótávíró ösz-
szeköttctéseink a budapesti rádióüzemközflontbói (1V., 
Városház-u. 18.) nyernek lebonyolítást. Az üzem-
központba futnak be a vevőállomásról a külföldi adó 
állomások sáviratai és ugyaninnen mennek vezetéken 
ax adóállomásra a külföldre szóló távíratok s ott kc-
s-ülnek kisugárzásra. A nemzetközi rádiótávíró szol-
gá'at szerverete azért épült ki a vázolt módon, hogy 
mind az adó, mind a vevőberendezések a lehető leg-
jobb elektromos viszonyok között működhessenek. Az 
adóberendezések Székesfehérvárott, a vevőkészülékek 
pedig Tárnokon nyertek elhelyezést. A pusztulás előtt 
1944-ben az alábbi berendezéseink voltak: 

Adóállomások: 1. S:éhes/ehérr'ár-Sóstó. Az adó-
állomás a város déli peremén fekszik, ahol 6 db 
adóberendezés működött: 

a) egy 10 kW teljesítményű hosszúhullámú adó-
berendezés, mely 4.750 m hullámhosszon működött. 
Az adat a Telefunken cég szállította és később a 
posta átépítette, 

b) egy 30 kW teljesítményű Arco-Teleftnken 
rendszerű gépadó 8040 m-es hullámhosszon, 

A description of the technical equipments of radio-
t&iegraphy ' and radio-telegraphy oils of Hungary. 
The miens equipments, the drestnucttons cawed by 
the war and the teen cal creations projected in the 
three-years plan are mentionned The most remar-
kable creations are: six 15-kW radio-te egraphy 
tnansmitters at Székesfehérvár—Sóstó, a second re-
ceiver station for radio-telegraphy, the exenange of the 
obsolete receiver stations, the introduction of the 
„diversity"-system, the general use of undulators 
with double writer system, the introduction of fre-
quency shift keyning, the reconstruction of the radio 
nav`gatlon newo'k consisting of direction-finding. 
radio beacon and blind-landing equipments, and the 
introduction of Radar. 

c) egy 5 kW teljesítményű hosszúhullám adó 
az 1042 m-es hullámhosszon. Telefunken gyártmány 
volt eredetileg, de később a posta átépítette. 

d.) egy 15 k\V-os házi .gyártmányú hosszúhullámú 
adó, mely a 3825 és 5170 m-cs hullámhosszokon 
működött. 

e) két 25 kW-os rövidhullámú adó 18-60 m 
hullámtartományra. Ezek az adók szolgáltak a rövid-
hullámú műsorszórásra is 5 kW teljesítménnyel. 
Az egyik adó Telefunken a másik Standard gyárt-
mány volt. 

Az adóberendezések részélt két 150 m-es, három 
60 m-es, három 30 m-es, két 20 m-es vastorony 
és nyolc 20 m-es fatorony és azokon a kővetkező 
antennák voltak: 

egy ernyőantenna (hosszhullámú), egy tetőantenna 
(hosszhullámú), egy 150 m magas függőleges antenna 
(1losszhul:ámú), négy körsugárzó antenna (rövidhul-
lámú), két irányított síkantenna (rövidhullámú) és 
két rombuszantenna Dél-, illetve Isz1lk-Amcrika felé 
iránvítva. 

2. Székesfehérvár-bregh'gy. A második székes-
fehérvári adóállomás a háború alatt létesült a város 
északi határában a megnövekedett forgalom le-
bonyolítására és légvédelmi célból egy elhagyott kőbá-
nyában épült. A berendezés két 6 kYV-os rövidhul-
lámú adóból áll. Telefonja céljára az adók 1.5 kW 
teljesítményt adnak. Az adókhoz szolgáló nyolc 
antenna egy-egy vertjkális dipolbót áll, tehát kör-
sugárzók. A berendezést a Magyar 1'hilips II. t. 
szállította. 

Az adóállomások távbillentyűzésére 8 légvezeték 
szolgált a bula::e.ti üzemközpontból. 

A rádiótávíró vevőállomás Tárnokon éhült fel, 
ahol 10 drb. hosszú- és 12 drb. rövidhullámú vevő-
készülék szolgálta az, összckűttctések vételi részét. 
A távírójelek innen egy 14X2 eres kábelen fútnak 
be az üzemközpontba. A vevőállomás különleges 
antennái közé tartozott egy 50 m-es csőtoronvl-a 
szerelt keretantenna (hosszúhullámú) és két rombusz-
antenna (rövidhullámú). 
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A háborúelőtti (1937) összeköttetéseket az 1. 
ábra tünteti fel. Látható, hogy akkor 12 állomással 
voltunk összeköttetésben. 

A rádióüzemközpontban 12 undulátor szolgált 
a vételre s a lyukasztott szalagról történő adás 
részére 6 gyorsmorsc adó volt üzemben. 

1944/45-ben a rádiótávíró adó-vevő és üzem-
központi berendezésünk kb. 85-90%-a semmisült 
meg, tehát a pusztulás nagyobb volt, mint a műsor-
szóró rádiónál. A Székesfehérvár-sóstói adóberen-
dezések teljesen elpusztultak, szerencsére megmarad-
talc az antennatornyok, kivéve az északamerikai 
rombuszantenna egy 30 m-es fatornyát. Szélcesfehér-
vár-Oreghegven az egyik 6 kW-os adó úgyszólván 
ép állapotban maradt, de a másik 70%-os kart szen-
vedett. A nyolc fa támszeikezetű antenna meg-
semmisült. 

A tárnoki vevőállomás összes vevőkészüléke es 
antennája elpusztult. A budapesti rádióüzemközpont 
gépi berendezéseinek kb. 80 % -a pusztult el s a 
termet is súlyos bombakárok érték. 

llven körülmények .között kezdtük cl a műsor-
sróró berendezéseink újjáépítésével párhuzamosan a 
rádiótávíró berendezések újjáépítését. A Székesfehér-
vár-sóstói adóállomások részére a Magyar Philips RL t. 
készített egy 1 kW-os hosszúhullámú előfokozatot, 
amelyhez a feltalálható alkatrész.ekboő`l a céggel közö-
sen építettünk egy 8 kW-os végfokozatot. Ugyanakkor 
a Székesfehérvár-öreghegyi adóállomáson is meg-
kezdődött a kevésbhé sérült 6 kW-os rövidhullámú 
adó és a legszükségesebb antennák helyrehozatala. 
Nagy nehézséget okozott még ugyanitt az 5 km hosszú 
10 1:V-os erősáramú vezeték újjáépítése is. A tárnoki 
vevőállomás teljesen kifosztva s áramellátás nélkül 
állt, ezért a postakísérleti állomáson levő megfigyelő 
állomáson szereltük fel az összeszedett vevőkészülé-
keket. A rádióüzemközpontot ideiglenesen egy kis 
helyiségben rendeztük be. Nehéz probálkozások után 
1945 szeptember hó 20-án vettük fel a kapcsolatot 
New-Yorkkal, majd két. napra rá Londonnál és .újabb 
két nap mulya Moszkvává) is meg volt a közvetlen 
rádiótávíró összeköttetés. Ma már teljesen helyre van 
állítva a Székesfehérvár-öreghegyi adóállomás és a 
sóstói adóállomáson 3 drb. kis 1 kW-os rövidhullámú 
és egy 8 kW-os hosszúhullámú adóállomás működik. 
ldöküzben a tárnoki Vevőállomást is sikerült üzembe-
helyezni, s ma szemben a mutttal két vevőállomással 
dolgozunk, ami kéttűs undulátorok használatának egy-
idegű kiterjesztésével rossz légköri viszonyok között 
is jobb vé elt eredményez. Meg kell még emlékeznem 
itt is az újjáépült hazai csőgyártásról, mely lehetővé 
tette, és teszi az adóüzemek zavartalan , munkáját, 
továbbá a Zclenka L. cégről, melynek 1945-ben 
gyártott vevűkészülékci sok nehézségen segítették át 
az üzemet és nem utolsó sorban a ncwyorki Mackay 
társaságról, mely egy 1 kW-os rövidhullámú adót 
(ma is ezzel tartjuk fent az amerikai és a nyugati 
forgalmat) és távírógépeket küldött segítségünkre. 

Ma már 15 állomassal van összeköttetésünk (I. 
2. ábra.) s a napi forgalom erősen mcghuladja az 
1938-as forgalmat. Ennek zavartalan lebonyolítása, 
tekintetbe véve a mai berendezéseink igen kis telje-
sítményét és elégtelen számát, üzemi személyzetünk 
jóságát és ügyszeretetét bizonyítja. A forgalom válto-
zásáról 1930-tól kezdve a 3. ábra ad felvilágosítást. 

A küzdelmes két és fél év ismertetése után lássuk, 
hogy milyenek lesznek a végleges tújjáépítést és 
fejlesztést megvalósító új létesítmények, melyek foko-
zatosan átveszik a mai kisteljesítményű,. összetákolt 
berendezések szerepét. 

A Székesfehérvár-sóstói adóállomás elpusztult 
adóberendezései helyett a posta még 1945-ben 6 

(1) ábra. 
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drb. 'új 15 kW-os adót rendelt meg. Ezekből 3 
hosszú- és 3 rövidhullámú lesz, szemben az elpusz-
tult 4 hosszú- és 2 rövidhullámú adóval. Meg kell 
itt jegyeznem, hogy a rövidhullámú adók arányát 
azért nem emclt.ük tovább, mivel a nyári légkóri 

. zavarok időszakától eltekintve majdnem az összes 
európai rádiótávíró összeköttetések számára a hosszú-
hullamok biztosítják a legzavartalanabb s legállan-
dóbb összeköttetési lehetőségeket. . 

A hosszúhullámú adók 1.000-5.000 m, a rövid-
hullámú adók pedig '18-60 m hullámhatárokon belül 
lesznek használhatók. A 6 adó részére gazdaságos-
sági és üzemtechnikai okokból csak két anódfeszült- . 
ség .egyenirányító készül, melyek mindegyike 4 adó 
űzembentartásat tudja biztosítani; tehát egy adó-
berendezés üzembentartása előkészített bekapcsolási 
állapotot j'e ent még 3 adó részére. Az adók és egyen-
irányító bereudezesek egymáskőzt cserélhetők. Az 
adók — tekintve a rádiótávíróűzem követelményét —
leggyakrabban ú. n. Al (modulálatlan távíró) dol-
goznak, azonban az A2 (modulált távíró) és az A3
(telefonig) üzemre is használható. Erre a célra két 
«B» modulátor fog szolgálni, melyek bármely adóra 
rákapcsolhatók és ebben az esetben a végfokozatban 
anódmodulált adók kb. 10 kW teljesítmény adására 
lesznek képesek. Az adók kristá1yvezérlésael 'dolgoz-
nak, de természetesem alkalmasak lesznek a kívánt 
frekvencia óngerjesztéssel váló ie16állítására v a teljes 
hullámsávon belől. 

Későbbi terveink között szerepel két 50 kW 
teljesítményű (egy rövid és egy hosszúhullámú) vég-
erősítőfok építése azokra az esetekre, amikor a rossz 
terjedési periodusok miatt a 15 kW-os teljesítmény 
határ nem biztosítja minden irányban (pl. Amerika) 
az összeköttetés zavartalanságát. A még helyre nem 
állított rombuszantennákat a jővő évben szándékozzuk 
kijavítani és üzembehelyezni. ES~enkívűl tervezzük 
még az irányított antennarendszerek további fej-
lesztését is. 

A Székesfehérvár-öreghegyi adóállomás változat-
ian formában fog tovább működni. Itt távolabbbi ter-
veink az antennarendszernek a javítása, hogy a mai-
nál jobb sugárzási viszonyokat teremthessünk. . 

Az adóállomásokkal kapcsolatban meg kell még 
emlékeznem egy egész súlyos kérdésről, amelyet meg 
kell oldanunk. Ez a probléma a Budapest-Székesfehér-
vár közötti összeköttetés, mely mai állapotában lég-
vezetékes megoldású, ami sohasem tudja azt a biz-
tonságos összeköttetést nyujtani, amit az adók táv-
billentyűzésének minden időben való biztosítása meg-
kíván. Természetesen a, legmegfelelőbb - lenne egy 
kábel lefektetése, ez azonban olyan súlyos pénzügyi 
kérdés, hogy még hosszú ideig nem számíthatunk 
rá. Ezért az adók' Budapestről való hívbillentyűzésé-

nek biztosítására már közel egy éve üzemben van 
egy rádiótávbillentyűző berendezés 800 m hullám-
hosszon. Az adóberendezés, mely 1.4.kW teljesítményű, 

Lakihegyen van elhelyezve. Ezen az egy rádióösszeköt-
tetésen keresztül WTZ berendezéssel három adó bil-
lentyűzését tudjuk megoldani. A forgalom növekedése 
miatt pár hónapja egy második hasonló összekötte-
tést létesítettünk a budaőrsi repülőtér adóállomásá-
ról. Az adóállomásokig (Lakihegy, Budaörs) a távírro-
jelek hanggá (kéthangu rendszer) átalakított for-
mában káhelckeri, jutnak ki az üzemközpontból. A le-
írt berendezések kétségtelenül sok nehézségen segí-
tik át az üzemet, azonban mivel megfelelő szabad 
h'uEámhossz nem áll rendelkezésre, csak' a nappali 
órákban használhatók üzembiztosanj mert az esti órák-
ban megjelenő szomszédos hullámhosszú adóállomá-
sok a rádiótávbillentyűző készülékek üzemét lehetet-
lenné teszik. Ezért terveink szerint ultrarövid, 

vagy esetleg deciméteres .többcsatornás berendezéssel 
fogjuk az adóberendezések távbillentyűzését üzem-
biztosan megvalósítani. 

A vevőállomások rcndszérébcn a fejlesztés a mai 
két állomás rendszerrel már megkezdődött. A két 
egymástól távol elhelyezett vevőállomás előnye, hogy 
egyrészt a légköri viszonyok esetén is jó vételt ered-
ményez, másrészt a fading kiküszöbölésre is segít-
séget nyujt, ha nem is oldja meg teljesen az utóbbi. 
kérdést. A tárnoki vevőállomás mellett a második 
vevőállomás helyéül a Duna-Tisza közét választottuk 
ki; amelynek idővárási viszonyai mások, mint a Dunán- . 
túlé s így jó eredményre lehet számítani. A végle-
ges helykijelölés még nem történt meg s a második 
vevőállomás szerepét egyelőre a G7áli-úti Vevő-
állomás tölti be, melynek kitelepítéset azonban mie-
lőbb meg akarjuk oldani, mért ez a hely erősáramú 
zavaroktól igen fertőzőtt. 

A másik újítás — legalább is Magyarországon —
a diversity rendszer bevezetése lesz, mely a rövid-
hullámú vételt fogja jobbá tenni a fadingzavnrok 
csökkentésével. Az amerikai hadianya,gbót kapott há-
rom diversity készülék rövidesen felszerelésre kerül 
Tárnokon. 

Vevőállomásaink mai vevőkészülék állománya 
igen . kevés, ézért bővítésre szorul. Ezenfelül üzem-
ben elvő vevőkészülékeink 80%-a is elavult és elhasz-
nált. Ezért ezeket is ki kell modern nagyteljesítményű 
vevőkkel cserélni. A megfelelő típus kiválasztása cél-
jából külföldről hozattunk három különböző nagytelje-
sítményű rövidhullámú vevőkészüléket és ezek közül 
választjuk ki az üzemi tapasztalatok alapján a meg-
felelő típust. A hosszúhullámú vevőkészülékek kj-
egészítését és felújítását hasonló módon tervezzük 
megvalósítani. További tervünk irányított vevőanten-
nák létesítése. 

A rádióközpont fejlesztése már szintén folyamat-
ban van s az 1944-es 12 vevő ill. 6 adó munka-
helyet 24 vevő ill.. 9 adó munkahelyre fogjuk ki-
bővíteni. A megmaradt, de már 1944-ben elhasználó-
dott szalaglyukasztó és gépadóberendezések pótlására 
Angliában megrendelt 6 lyukasztógép, 6 adógép és 
a szükséges javításhoz 3 adófej rövidesen üzembe 
kerül. Időközben Svájcból sikerült beszereznünk két 
Ivukasztót, amelyek az átmeneti nehézségeket át fog-
ják hidalni. A hazai iparnak (Kozmára műszeripari 

és kereskedelmi kft. és Faludi Gy.) sikerült kitűnő 

kéttűs, undulátorokat előállítani, s ezekből nyolc 
már üzemben is van. Hasonló kísérletek folynak --
reméljük 'jó eredménnyel - a gépadók gyártása 
terén. A . munkahelyek szaporításánál természetesen 
további ugdulátorok és erősítők üzembeállítására lesz 
szükség. 

A jelenlegi adási — és vételi rendszerűnket is 
szándékozunk fejleszteni és az Amerikában jól bevált 
frekvencia eltolásos (frequency shift) adást es vételt 
be fógjuk vezetni. Ezzel módunk fog nyilni, majd a 
távnyomtatásos rendszerre való áttérésre is. 

A meglévő összekőtttetéseken felül fel szándé-
kozzuk venni a közvetlen összeköttetést Délameriká-
val is. 

Megjegyezzűk, végezetül, hogy a jó korszerű 

rádiótávírószolgálat nemcsak azért fontos, hogy gyors 
hírközlésünk legyen külföldre, hanem hogy átmenő 

forgalmunk is egyidejűleg megnőjön, mert ez az 
országra valutáris szempontból előnyős. 

II. Repülőtéri rádióberendezések. 

A repülőtéri rádiószolgálat műszaki személyzetünk 
kb. 1/' részét foglalkoztatja s jellemző rá, hogy 
a műszaki berendezések nem nagy teljesítményűkkel, 

20 16 
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hanem sokféleségükkel és különösségükkel tünnek ki. 
A legkényesebb rádiószolgálat, mely az emberélet 
biztonságát szolgálja. 1smcrtctésembcn nem a beren-
ilezések számát óhajtom ismertetni, hanem inkább 
a rendszereket, amelyek a nnultat, jelent és a jővűt 

jellemzik. 
Mielőtt belekezdek az ismertetésbe, meg kell 

jegyeznem, hogy bár az üzemet a posta látja cl. a 
berendezések fejlesztését, beszerzését a Közl. Min. 
111. légiközlekedési főosztálya végzi a postával egyel-
értéshen. A brcnderés költségét a légiközlekedési fő-

osztály, az Üzemi költségeket a posta viseli. 
A régi és majdnem elpusztult berendezést ismer-

tetve előre kell bocsátanom, hogy az ország mai 
területén belföldi repülés nem volt. Az erdélyi és 
a felvidéki területeken létesített rádiólétesítménye-
ket nem ismertetem. Az ország teljes külföldi repülő-

forgalma a budapesti (budaőrsi) repülőtéren Ixmyo-
lódott Ie s ez természetszerűleg a jövőben is így . 
lesz. Egyéb belföldi közforgalmi rcpülőtorünk nem 
volt. 

A repülőtéri rádióherendezések feladatkörc két 
fő szerepig, bontható szét, az egyik a repülőterek 

egymásközti hírvállá-ának és a meteorológiai jelentések 
begy üjtésének és a kisugárzásnak a lebonyolítása, a 
másik s ez a fontosabb s lényegesen nehezebb feladat, 
a repülőgépekkel való hírváltás, repülőgépeknek irá-
nítása és rossz időben való vakleszállítása. A .buda-
őrsi repülőtérnek közvetlen rádióösszeköttetése volt 
a belgrádi, szófiai. bukaresti. varsói, zágrábi és 
velencei repülőterekkel. A közeli repülőterekkel közép-
huliámon (1069m) a távo:abbiakkal rövidhullám:)n 
folt lc a táviratváltás. A bécsi és rajta keresztül a 
tőle nyugatra levű repülőterekkel a távíróforgalmat 
távgépíró összeköttetésen át bonyolítottuk le s a 
rádió itt csak biztonsági célt szolgált. A meteorológiai 
jelentéseket a 14 belföldi jelentő állomástól rádión 
gyűjtöttük be óránként és azokat a székesfehérvári 
rádióállomás sugározta ki félóránként 1012 in hullám-
hosszon: Ezenkívül a bulaőrsi rádióállomás felvette a 
minket érdeklő európai meteorológiai kisugárzá-
sokat. 

A repülőgépekkel való rádióösszeköttetést az 
iránymérőállomások tartották fenn. A budaőrsi orszá-
gos vezető iránymérőállomáson kívül még két irány-
mérőnk volt, a kaposvári és szombathelyi segéd-
iránymérőállomás. A pápai iránymérőállomás üzembe.-
helyezése után (1941) a szombathelvi állomást meg-
szütitettük. Az összeköttetés a repülőgépekkel közép-
hullámon (900 m) folyt lc, amely az ország kicsiny 
volta miatt hiánytalanul és a legzavartalanabb módon 
biztosította a kívánt célt. 

A repülőgépek távoli — útvonalon való — irányí-
tását a hudaőrsi, kaposvári; szombathelyi iránymérő-

állomások keretantennás, a pápai állomás pedig 
Adcock rcndsreríí iránymérő készülékkel középhul-
lámon (900 rn) bonyolította le. 

A budaőrsi repülőtéren a vakleszállás céljaira krát 
módszer is rendelkezésre állott. Az egyik a
eljárás volt, melyet a hudaőrsi iránymérő állomás 
másodit: keretantennás irány mérőkészülékéver végez-

tünk (933 m). A másik rendszer az ultrarövidhul-
lámon (9 és 7.9 m) dolgozó Lorenz rendszerű 

Bake volt. 
Kiegészítésül megemlítem még, hogy az össze-

köttetésekre szolgáló adók. 200-1500 W teljesít-
ményűek voltak s a budaörsi adóállomáson 5. ill. 
később 6 adóberendezés volt elhelyezve, ezek között 
egy volt rörid rullá:nú a t&bi kö. é ihullá:nú. Az üzem-
mód úgyszólván kizárólag A r (modulálatlan távíró) 
volt. Az antennák három 45 in magas vastornyon 
voltak elhelyezve. 1943-ban a központi iránymérőállo-

más Mátyásföldre került iii, ami sok bonyodalmait 
okozott a repülőgép irányításában. 

Nem volna teljes a kép a mult berendezéseiről, 

ha nem emlékeznénk meg az 1940 óta épült ferihegyi 
repülőtér hatalmasméretű és akkori szemmel modern 
rádió bcrendcréseiről. A nagyméretű rádióüzemküz-
pontban és meteorológiai rádióállomáson több, mint 
20 rövid- és hosszúhullámú ,evőkészülék, modern 
csőposta és szalagposta állt szerelés alatt. Az irón -
mérőállomáson 3 keretantennás iránvmérő került fel -
szerelésre .Ezekíiül még egy ,Adcock iránvmérő állo-
más is épült. Valamennyi középlurllámú herendez& 
volt. A vakleszállásra termésrctszerűleg Lorenz rend-
szerű Baké is szerelés alatt állott. A fenti vevő-
állomások részére egy központi adóállomáson volt 
elhelyezve hét hosszúhullámú és három rövidhullámú 
1-1.4 kit'-os adóberendezés. A középhullámú an-
tennúkat két 70 in és három 45 m magas acéltoron 
tartotta. Ezenkívül még három vertikális körsugárzó 
rövidhullámú antenna is volt. 

Az 1944-45-ben történt t,usztulás hasonló na;,y-
ságú volt, mint a műsorszóró és rád iótáyíróberendezé-
zéseknél. A ferihegyi repülőtér 80oyo-han kész rádió-
berendezése az antennatornyokkal iránvmérő- és adó-
épű:etekkel teljesen megsemmisült. A bullaőrsi tor-

nvok sértetknck maradtak, de elpusztult ars összes 
vevő- és iránvmérőkésrülék és a Bake, csak 3 erő-

sen sérült adókészülék maradt meg. A kaposvári 
iránvmérő berendezése megsemmisült, szerencsére a 
pápai Adcock antennarendszer épségben maradt, a 
vevő- és adókészülék azonban itt is megsemmisült. 

Tlen előzmények után kezdtük cl 1945-ben a 
megmaradt sérült készülékek összegyűjtését és meg-
javítását. Az üzem újrafelvételért, csak 1946-havi 
kerülhetett sor, amikor a Maszovlet repülőtársas,íg 

megkezdte a belföldi repülést a budapest—gyűr—

szonhatlielli. :hudapest—debreceni, hudapest-sze-
gedi, majd később a hudapest—pécsi és hudapest—
miskolci viszonylatban. Már a járatok megindulására 
elkészült a bullaőrsi álkomás keretantennás iránv-
mérőkészű'éke, azonban, mivel a repülőgépekben nem 
volt hosszúhullámú adóherendezés, használatára nem 
került sor. Az összeköttetések első időben nagyrészt 
rövidhullámon bonyolódtak lc, később "azonbban las-
san kiépültek a hosszúhullámú összeköltetések is, 
amelyek az ország területi méreteinek sokkal job-
ban megfelelnek. Ma már a repülőgépek is rendel-
keznek hossrúhullámá adókkal, s íaoy a hudaőrsi és a 
rövidesen üzemhekerülő szombathelyi iránymérűállo-

mással a repülés biztonsága és menctreudsrerűsége 

is növekedni fog. A múltban használt «Z-1.»-el-
járás és felhőáttörés mellé jelenleg épül ki egy 
iránvadóhálózat kűzéphullánion a felhőáttörési el-
járás rádió-kompasszal való végrehajtására is. 

Az eddig leírt újjáépítés lehetővé tette a repülő-

forgalom megindítását, azonban az 1944. előtti Iej-
lődési iránytól eltér. Ez', a tény két okkal magyaráz-
ható. Az egyik az, hogy a Maszovlet repülőtársaság 

repülőgépei a nagy kiterjedésű és egységes nyelvű 

területekre (Szevletúnió orosnyel>, Lsrakamerika 
angolnyelv, Délamerika span)olnyeh•) alkalmazkodó 
rádiólerendezéssel (rövidhullámú aJG-vevő rádió-
kompasz) voltak felszerelve. Ez a rendszer — leg-
alább is kizárólag — nem felet meg kisterületű 

országok és Európa soknyelvű területei számára. 
Az azelőtti kizárólag rádiótávíróval és «Q» koddat 
beszélő és földi iránymérőkkel megvalósított hosszú-
hullámon működő európai repülésbiztosító rendszer 
és a rádiókompaszra és esetleg nagytávolságú rövid-
hullámú . iránymérőkre kiépített rendszer összedolgo-
zása természetesen még időt vesz igénybe. 

17 
~r 
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A másik ok inkább' a jövő kiépítését teszi ne-
hézzé. Ez az ok az, hogy a második világháború 
alatt az ango!ezászok által bevezetett új rádiónavigá-
dós eszközök (Radar, hyperbola navigáció) a repülő-
irányítást forradalmi állapotba hozták. Hozzájárul 
még ehhez, hogy a háború előtt megindult közvet-
len amerikai légiforgalom, az eddig különálló ameri-
kai rádiónavigációs módozatok és eszközök haszná-
latának is teret nyitott Európában. (Amerikai gé-
pek Európába, európai gépek Amerikába repülnek.) 
Az amerikai rádiónavigáeiós eljárások terjedését még 
az amerikai hadianyagból származó rádióberendezések 
használata is magyarázza. 

Ilyen körülmények között természetesen egy kis 
és nehéz anyagi körülmények . között lévő ország 
repülőgépirányító rádiószolgálatának újjáépítése és 
fejlesztése igen nehéz foladat. 

Fejlesztési terveink szerint elsősorban új adó-
berendezésekkel látjuk _el a re• nőtéri rádióállomáso-
kat a hírszolgálat és a rádiói yítás — beleértve a 
rádiókompasszal való repülésre szolgáló irányadó-
kat is — tökéletesebbé tételére. Egyidejűleg a borda-
pesti repülőtereket budaörsi, később ferihegyi) szán-
dékszunk gyorsan olyan rádióberendezésckkel ellátni, 
hogy a leszállási tilalom esetét leszámítva, a vak-
leszállás a «Z—Z»-rendszerrel végrehajtható legyen. 
A vidéki repélőtereket lehetőleg olcsó eszközökkel 
úgy fogjuk rádióberendezéssel tovább fejleszteni, hogy 
a repü:és biztonságát és menetrendszerűségét fokoz-
zuk. Természetesen a rádiókompasszal való repü-
lés lehetőségét bővíteni fogjuk. A meglévő pápai kö-
zé; hul árnú Adcock-irányítóál'oaást rövidesen üzembe 
helyezzük és u pénzügyi lehetőségektől függően ki-
egészítjük egy keleti (Debrecen) és egy budapesti. 
(Ferihegy) Adcock-iránymérővel Lehetséges, hogy a 
hálózat teljessétételére Szegeden is fog létesülni egy 
Adcock-iránymérőállomás. A ferihegyi repülőtér el-
pusztult és megsérült épületeinek helyreállításán a 
Min. III. légiforgalmi . főosztálya gyors tempóban 
dolgozik, s azok elkészültével — előreláthatólag 1.949-
ben — a repülőforgalom erre a sokkal nagyobb és 
jobb helyen fekvő repülőtérre kerül át. Tervezzük 
még egy SCS51-típusú vakleszállóberendezés mi-
előbbi felszerelését is, azonban a megvalósításának 
időpontját a pénzügyi lehetőségek fogják majd meg-
szabni. 

A jelenleg tervezett beruházásoknál már szem 
előtt tartottuk az új navigációs eszközökre való ké-
sőbbi áttérés kikerülhetetlen voltát, s a felsorolt új 
létesítményeket a Radar és hyperbola navigáció hasz-
ná atba kerülése esetén sem fogjuk leépíteni, hanem 
azok még sokáig fogják a repülés biztosítását szol-
gálni. 

Végezetül megjegyzem, hogy fejlesztési terveink 
csak olyan mértékűek, amiket újjáépülő berendezése-
inknél, mint elsősorban megvalósítandókat keresz-
tül tudunk vinni. A szakirodalom állandó részletes 
tanulmányozása, valamint a külföldi tanulmányutak 
fogják a távolabbi tervek elkészítésére a módot meg-
adni, s ezek még a hároméves terven 'belül is —
főleg a repülőgépirányításnál — változásokat, illetve 
újabb elgondofásokat fognak eredményezni: Hosz-
szabb időre — pl. tíz évre — fix terveket készí-
teni a rádiótechnikában, amely még ma is újabb és 
újabb eljárásokat termel ki, lehetetlen. Legfontosabb 
feladatunk újjáépítési és fejlesztési munkáinkat olyan 
irányban és olyan mértékben végezni, hogy az új 
létesítmények beilleszthetők legyenek a későbbi fej-
lesztési tervekfre és munkákba és ne váljanak felesle-
gessé. 

Áthidalt T 
és kettős T körök használata 

a méréstechnikában 

Dli BARTA ISTVÁN 

621.39.08 

Egy élőző közleményben általánosságban fog-
lalkoztunk ' 7' körök számításával és elméletével 
(Ir. 1) 'Az ott lefektetett képletek pontosan meg-
határozták a kimenő feszültség, a belső ellenállás 
és az áramforrást terhelő ellenállás értékét és ennek 
a frekvenciától függő változását. Evvel szemben nem 
tárgyaltuk magánas a fizikai viselkedésnek a le-
írását és ezáltal a mérőelv használhatósága fölötti 
áttekintés is nehezebbé vált. Ezen közleményben. épen 
ezt a szempontot kívánjuk kidomborítani, lehelővé 
téve, hogy adott feladathoz lehető könnyen lehessem 
a megfelelő megoldást megkeresni és csak amennyiben 
a pontosabb kiszámítás szüksége merülne fel, legyen 
szükséges a részletesebb egyenletekhez és képletek-
hez folyamodni. 

Kettős 7' és áthidalt T kűrök általában ugyan-
olyan iulajdonsáauak, mint a váltóáramu mérés-
technikában alkalmazott mérőhidak. Ugyszólván min-
den híd elven felépült kapcsolásnak meg lehet ta-
lálni a megfelelő párját a 7' körös kapcsolások 
között is és viszont. Aj híd megoldásokhoz viszonyítva 
azonban a T körös változatok általában néhány je-
lentős előnyt tudnak biztosítani. Ezen előnyök közül 
a legfontosabb, hogy megtartva a híd-elv nullmódszer• 
jellegét, a T kapcsolásoknál lehetséges a generátor 
és az indikátor egyik sarkát közösíteni és föld-
potenciálra kapcsolni, szükségtelenné téve ezáltal a 
nehézkes, zavart és pontatlanságot okozó szimmetri-
záló kimenő transzformátort. Ezáltal lehetséges, köz-
vetlenül a mérőberendezés 
után szükség szerint erősí-
tőt használni. Érzékenyebb 
is általában a hídmódsze-
reknél, ez abból látható, 
hogy amíg mérőhídnál tel-
jes kiegyenlíteticnség ese-
tén egyenlő hídkarok hasz-
nálatánál az indikátoron 
általában a fél generátor-
feszültség. jelenik meg, 
addig T kör használatánál, 
mint ez a kapcsolási váz-
latból azonnal következik, a teljes generátorfeszültség. 

i) ábra. 

_iltrrlános clF•ek. 

A kettős 7' kör lényegében két egymással pár-
huzamosan kapcsolt T alaku elemből áll (1. ábra). 
Minden T• elemet három elektromos impcndancia 
alkot, melyek úgy vannak kapcsolva, hogy ezáltal 
egy T konfiguráció keletkezik. A kettős T kapcso-
lásnak egy egyszerűbb esete az áthidalt T kapcsolás, 
melynél az egyik 7' a!a'.:zat helyett egyszerűen egyet-
len impendancia hidalja át a másik T-t (2. ábra). 
Mind a két kapcsoláslak alapvető tulajdonsága, hogy 
az elemek megfelelő megválasztása mellett bizonyos 
frekvencián a kimenő oldalon fellépő feszültség el-
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THE FORMATION AND GENERAL PROPERTIES OF 
TWIN T AND BRIDGED T CIRCUITS. 

A few pract caI app'ications are discussed: resistance 
capacity .filters, selective amplification, and apparatus 
for measuring distortion. 

tűnik. Ezen esetben nevezhetjük a kört behangoltnak 
és a frekvenciát rezon mcia frekvenciának. 

Világos, hogy lehangolás esetén, ha a kimenő 
oldalon a feszültség eltűnik, a kimenő kapcsokat 
egymással összeköthetjük, ezáltal a kettőa T-ben, nem. 
változik meg sem a feszültség, sem az . árameloszlás. 
Ebből következik, hogy a kapcsolásnak az az elve, 
hogy az egyik T elem által átengedett áramot éppen 
kompenzálja a másik T elem áltai átengedett áram 
és ezáltal eltünik a szekunder oldalon a feszültség. 
Ez a felismerés ad módot ,arra, hogy egyszerű .módon 
számíthassuk ki a rezonanciához szükséges feltéte-
leket. E célból külön-külön meghatározzuk az egyes 
T tagok által átengedett áramot (úgy képzelve, hogy 
a T tagok kimenő oldala rövidre van zárva) és ezen 
áramok összegét nullával tesszük egyenlővé. 

Egy ilyen rővidrezárt T tagot és az abbco fel-
lépő árameloszlást a 3. ábra mutatja. Az ábra egy-
úttal mutatja, hogy a T elem egyezerűen helyette-
síthető egyetlen impedanciával, az u. 'n. .átvivő impe-
danciával, (transferimpedance), amely ugyanazon be-
menő feszültségnél azonos kimenő áramot enged át. 

A harmadik ábrából látható, hogy ennek az 
impedanciának az értéke: 

(1) 

Az egyenlet második részét a kapcsolásra alkalmazott 
Kirchhof tételekből lehet levezetni. 

BE 

9 

a b 

Ki 

ábra. 

* (á) ábra. 

A másik T körre ugyanilyen módon 

z',: = ' = d -l- e ± 
de 

Igy felírhatjuk a feltételt: 

i= ± i r ' = e' ± e'- = 0 
zn z,'r

melyből végül következik: 
zsr`Í'Zi:=a~. b.+ ah + ,d~-e+ de -0 

érvényea 

(2) 

(3) 

(4 
t 

Áthidalt T kapcsolásnál a második T tag átvivő 
impedanciájának helyébe maga az áthidaló impe-
dancia kerül. Erre tehát érvényes: 

(5) 

(3) egyenletbőő1 következik, hogy amemnyibeal a 
T kapcsolást az átvivő impedanciával helyettesítjük, 
akkor a ]cettős T körnél a behangoláshoz szükséges 
feltételeket .olymódon kaphatjuk meg, ha az átvivő 
impedanciák összegét nullával tesszük egyenlővé, 
vagyis ha az egyik impedancia értéke a másiknak 
negatív értékével egyenlő. Ezáltal kü:önbőző T kon-
fogurációkhoz előre meghatározzuk a hozzájuk tar-
tozó átvivő impedanciát, egyszerű összehasonlítással 
összekereshetünk oly impedancia párokat, amelyeknél 
kiegyenlítés és lehangolás lehetséges. Az átvivő im-
pedanciát az (1) egyenlet alapján számíthatjuk ki. 

Ez a kiszámítás egyes Z' tagoknál érdekes ered-
ményhez vezet. Az (1) egyenletben ,szereplő' tört 
kifejezés miatt lehetséges oly átvivő impedancia ér-
tékekhez jutni, mely ténylegesen, mint egyszerű 
fizikai impedancia meg nem valósítható, mert pl. 
negatív ohmos ellenállású komponenst is tartalmaz. 
Ez természetesen szükséges is, mert ez teszi lehetővé 
oly impedancia kompenzálását, mely pozitív ellen-
állású tagot tartalmaz. 

A negyedik ábrában bemutatunk néhány T kap-
csolást és a hozzátartozó átvivő impedanciát. Az első 
kapcsolásnál látható, hogy az átvivő impedancia úgy 
tekinthető, mint egy kondenzátor és egy negatív 
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ellenállás soros kapcsolása, araiak ellenére, hogy a 
T tag csak kapacitásokat és ellenállást tartalmaz. 
Más elrendezésben tartalmaz a 2. kapcsolás kapa-
citást és ellenállásokat é, a hélyettesítő átvivő impe-
elanciája olyan, mintha egy pozitiv ellenállás lenne 
önindukcióval sorba kötve ólymódon, hogy sem a 
helyettesítő ellenállás, sem az önindukció értéke nem 
függ a frekvenciától, hanem állandó. A 3. kap-
csalás helyettesítője olyan, mintha egy soros rezo-
nancia kör és egy negatív ellenállás sorbakapesolá-
sából állna, ahol viszont úgy az, cinindukció, mint 
a negatív ellenállás értéke frekvenciafüggő., Egy 
olyan frekvenciánál, ahol ez á soros. rezgőkör-éppen 
rezonanciában van, az eredő átvivő impedancia csakis 
egy negatív ellenállásból áll. Látni, hogy ilyenmód 
könnyű összeválogatni olyan 'kapcsolásokat, melyek 
lehetővé teszik a behangolást. __Igy tehát .pl, az első 
kapcsoláshoz párhrizamo:a i a 2. sz. kapcsolást vagy 
pedig egyszerűen egy veszteséges önindukciót kap-
csolhatunk, hogy az átvivő impedancia értékek egy-
mást nullára kompenzálják. Vagy a 4. sz. kapcso-
láshoz a 3. sz. kapcsolható párhuzamosan, mint ezt 
alább látni fogjuk. A másik szempont, mely szerint 
a kapcsolásokat kiválaszthatjuk, aszerint igazodik, 
hogy milyen az az elem, melyet mérni akarunk. ,Ha 
pl önindukciót akarunk mérni, ,akkor nyilvánvalóan 
a 3. sz. kapcsolásból kell kiindulni és ehhez keresni 
a megfelelő kiegészítő kapcsolást. Kapacitás és vesz-
téségének méréséhez valószínűleg a 6: sz. kapcsolás 
használható előnyösen fel. •Ha frekvenciát akarunk 
mérni, akkor, miután valamennyi kapcsolás többé-
kevésbbé frekvenciától függő behangolási feltételekkel 
bír, elviileg !bármelyik felhasználható. A kivá'.asztást 
ekkor azon szt~tnpeut, erinb végezzük, hogy melyik 
használható kombináció tartalmazza a legegyszerűbb 
alapelemeket, lehetőleg csak kondenzátort és ohmos 
ellenállást. Igy kaphatjuk az 1. és 2. kapcsolás 

komLi.:á:iójjából 
álló elrendezést. 
Torzításmé.é sl:e 

szintén használ-
ható a T körös 
mérőelv, mert be-
hangoláskor az 
alapfrekvencia ki-
szűrődik é3 c_ak 
a harmonikusok 
jönnek át. Itt 
ohan ka')cso'ást 
kell választani, 
melynek In aj-
donsága, hogy eze-
ket a félhangokat már a másodiktól kezdve egyen-
letesen engedi át, tehát olyan kapcsolás kell, mel. -
nek igen meredek rezonancia görbéje van és így jó-
minőségű induktivítást kell tartalmaznia. Erre' alkal-
mas az e'lső kapcsolás egy párhuzamosan kapcsolt 
induktivítással kombinálva. Ez a megoldás viszont 
nehézkessé válik, ha" alacsony frekvenciákat, aka-
runk mérni (50 Hz-től lefélé). Ebben az esetben 
alkalmasabb ismét az 1. és 2. kombinációját hasz-
nálni és a kis szelektivitá3ból eredő hátrányokon 
viszont másképem kell és lehet segíteni. 

Vegyünk sorra néhány ilyen kombinált kap-
csolást. 

ábra. 

L C—R tagú kettős T kór. 

Az első és második alapkapcsolás kombinációját 
mutatja as 5. ábra. Ez lényegében C és R tagokat 
tartalmazó kettős T kör. A legáltalánosabb esetben 
a behangolási feltétel a kővetkező: 

C, C=C~ B R . (Y R, R, i. lry = t c  , Z =1 (6\ 
f f x 

ha mint általánosan szokásos, szimmetrikus kőre 
használunk (Cl = C.>, R, =1L,); a képletek egysze-
rűbbek lesznek: 

2w20,2.R,R3 =1 ,..= C, C. T,',: 
~ — 1 ,7)" 

Ezen behangolási feltételek hasonlóas: a Wien hídnál 
levezethető kiegyenlítési feltételekhez. Ott akkor van 
kiegyenlítés, ha a két, kapacitást is tartalmazó híd-
kar időkonstánsai megegyeznek. A Wien hidat, mint 
isme:etes, föképpen freqquenciamérésre lehet felhasz-
uálni. A kettős T elrendezést szintén .lehetséges erre 
a célra használni. Az utóbbi előnyét isiár a beveze-
tésben említettük: nincs szűkség szimmetiizáló ki-
menő transzformátorra; hátránya viszont, hogy több 
elemet kell 'egyidejűleg beállítani. A Wien lúdnál 
általában két elemet, a 7' körnél azonban hármat 
kell állítani. A transzformátor hiánya által okozott 
előny ezért itt általában csak a magasabb frekven-
ciáknál válik fontosabbá. 

Jól felhasználható ellenben ez a kapcsolás ••sze-
lektív erősítő építésénél. Ha egy negatív visszacsatolt 
erősítőnél a negatív visszacsatolás útjába egy ilyen 
behangolt T kört helyezünk, akkor ez, miután csak 

• egyetlen frekvenciát zár téljelen, erre a frekven-
ciára megszűnteti a negatív visszacsatolást, tehát az 
erősítő teljes erősítése jelentkezik. Minden egyéb 
frekvencián negatív visszacsatolás érvényesül, mely 
a kapcsolás kivételétől függően igen nagy lehet, 
vagyis az erősítés igen nagy mértékben lecsökken. 
Ezáltal igen nagyfokú szelektivitás jöhet létre, eset-
leg akkora, amely más eszközökkel már nagyon 
nehezen valósítható meg. Különösen alacsony frek-
venciáknál van,, ennek jelentősége, mert ezeknél a 
frekvenciáknál nagyon nehéz szűrőkörökkel szelektív 
átvitelt létrehozni, mert a szükséges induktivitások 
igen nagyméretűek lesznek. Általában ilyen szelek-
tív erősítő úgy viselkedik, mint egy Q jóságú rezgő-
kör, ,a Q jósága pedig az erősítéstől függ: 

' (8 

összefüggés adja még egy ily felépítésű szelektív 
erősítő jósági fokát. A 6. ábra egy ilyen kétfokozatú 
erősítő kapcsolási' rajzát mutatja, a kivitelezéshez 
szükséges fontosabb adatok megadá_ával. 

Könnyen belátható, hogy a;nennyiben ezen erő-
sítőnél pozitív visszacsatolást is alkalmazunk (pl. úgy, 
hogy a második cső anódköréről egy feszültségosztón 
keresztül az első cső rácskörére feszültséget adunk), 
akkor ezen erősítő begerjeszthető és generátornak 
használható. A beálló frekvencia azonos lesz az al-
kalmazott T kör behangolási frekvenciájával. Előnye 
e2en elrendezésnek, hogy nem tartalmaz önindukciós 
tekercset, ezáltal igen álam song frekvenciák is könnyen 
előállíthatók vele (pl. 1 Hz-nél alacsonyabb értékek 
is), a gerjesztett feszültség megfelelő beállítás mellett 
igen tiszta és felhangmentes, továbbá, hogy ameny-
nyiben a kapcsolásnál felhasznált R és C elemek 
állandósága megfelelő, a frekvencia is igen állandó 
lesz. Ez lényeges előny az általában használt lebeg-
tető elv alapján (beat frequency) működő generá-
torokhoz képest. 

Hezgésbe hozható azonban a 6. ábrában mutatott 

erősítő külön pozitív visszacsatolás nélkül is. Ha 
ugyanis az R3-mal jelölt ellenállást egy bizonyos 
hátáron túl csökkentjük, akkor a 7' kör által okozott 
fázis eltolás olyan lesz, hogy a negatív visszacsatolás 
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L— w2.(2C+C`/C,+Ca) 
1és Ibp = (, 1()) 

Ezen két képlethől azonnal látható, hogy az IiN
értékének meghatározásához szükséges ismerni R és 
a kapacitások értékét. Beállításhoz vagy változó R 
ellenáEásra, vagy pedig (ez szintén a képletből lát-
ható) C3 kapa itásra van szükség. Lehetséges tehát 
a mérést elvégezni egy konsta~is R használata mel-
lett is. Ennek különösen a nag frekvenciás mérés-
technikában van jelentősége, mert igen nehéz vát 
toztatható ellenállást mint tiszta ohmikus ellenállást 
készíteni (induktív vagy kapacitív komponensek meg-
hamisítják a mérést). Egy állandó értékű R ellen-
állás inkább elkészíthető a kívánt feltételek mellett. 
Látható továbbá, hogy L meghatározásánál nem sze-
repel C2 értéke, tehát a beállítás teljesen független.' 

Még helyesebb, ezen kapcsolást helyettesítő mé-
résre felhasználni. A 9. ábra mutatja a mérési elvet. 
A behangolási feltételek azonosak mint az előbbi 
kapcsolásnál, avval a különbséggel, hogy ezúttal két 
mérést (beállítást) kell végezni, egyszer az ismeret-
len j xp és Rp párhuzamosan kapcsolása nélkül, 
másodszor ezen értékek párhuzamosan kapesolúsá-
val. A beállítás olymódon történik, hogy jXp hatását 
C4 állításával, Rp hatását pedig C2 állításával egyen-
súlyozzuk ki. Az első beállításnál kapjuk a Cu és 

a második mérésnél pedig a Ca és C2 értékeket. 
Igy kapjuk 

!.egyen pl. R:/R1 = C1IC' = 5 nagyságú. Ez már 
lényegesen segít, de még mindig nem elegendő. ha 
jobban, mint 20% pontossággal akarunk torzítást 
mérni. Lehetséges továbbá a 1' kör után egy írek-
venciafüggő feszültségosztót alkalmazni, melynek mé-
retezésénél tekintetbe kell venni a T kör által szol-
gáltntott feszültség és a kör belső ellenállá_.ínak a 
lefolyását. (L. az Jr. 1 cikkben megadott (13-16) 
egyenleteket.) Egy ilyen torzításmérő kapcsolását és 
főbb méretezését mutatjaa 7. ábra. Ez csak egyetlen 
frekvenciára alkalmas, (f =1000) de a képletek fel-
használásával könnyen bővíthető. Miután ezen elrende-
zés a feszültségeket meglehetősen leosztja, szükséges 
megfelelő nagyságú bemenő fcszültségrőt és a T kör 
után megfelelő minőségű indikátorerősítőről gondos-
kodni. Egy ilyen elven megépített berendezés alkat-
inas a torzítási tényező 50;ó hibahatáron belüli mé-
réséhez. Ez pedig a legtöbb esetben teljesen elegendő. 

II. Int/:rrlrIrridk II?r-rése ródió/rckrenr•idlion. 

A 3. és 4. alapkapcsolás kombinációjából szár-
mazik a 8. "ábrán mutatott: kapcsolás, ahol az ön-
indukcióval párhuzamos szórt kaimcitást C'„-al jelöl-
tük. A behangolási feltételek. 
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 1 
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F, képletekből látható, hogy a kiegyenlítést a két 
komponensre egymástól teljesen függetlenül lehet el-
végezni. Ilyen módon tehát a mérés pontossága é3 

egyszerűen beállítható volta teljesen biztosítva van. 
E kapcsolás nagy előnye igazán csak a nagy-

fi'ekvenciás technikában bontakozik ki teljésen. Az 
előbb említettük, hogy állandó ellenállást könnyebb 
készíteni, mint változtathatót, változtatható konden-
zátort viszont igen nagyfókú precizitással Ieht t ké-
szíteni. A forgókondenzátor ugyanis a váltóáramú 
méréstechnikának legstabilabb alkatrésze, 50-100 
MFIz-ig általában kielégítő pontossággal működik és 

használható. Tekintetbe kell ilyen frekvenciáknál 
venni, hogy a kondenzátor is tartalmaz ohmos kom-
ponenst a vesztesége miatt és egy bizonyos értékei 
önindukcióval is bír, melyet számítással vagy kísér-
leti úton előre meg lehet határozni és esetleg meg-
felelő korrekciós képlet alkalmazásával tckintetbr 
venni. Igy könnyen lehet olyan berendezést készíteni. 
mely 50 MHz-ig kifogástalanul dolgozik. Itt jelent-
kezik igazán az ac előny, amit a kimenőtranszfor-
mátor elhagyása jelent és hogy a két mérőelem. :1 
CQ és a C3 egyik sarka szintén földelhető. Ez a kö-
rülmény leesötikenti a szórt kapacitások hatását. 

111. bni.ndukciót tartrrlma_~i torzításmérő. 
Az 1. kapcsolás és egy veszteséges önindukció 

párhuzamos kapcsolásáhól szármayák a 10. ábrán lát-
ható elsó kapcsolás. Ez, ismert áralakítás segélyével 
azonosnak mondható ugyanezen ábra második kap-
csolásával, ahol a soros kapcsolásúvá alakítottuk át. 
Amennyiben az önindukciós tekercs jósági foka eh -
gendő nagy, ha tehát Q" mödlett 1 cllucnvagolható. 
írhatjuk: 

2 1 
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Ezen kapcsolás segítségé-
vel őrindukciós te:eereseket 
lehet mérni és beállítani 
ismert frekvencián és ka-
librált kondenzátor segítsé-
gével. Szükséges azonban 
hozzá egy változtatható oh-
mos ellenállás, melyet. 
mint már említettük; igen 
nehéz magasabb frekven-
ciákra megbízhatóan kivi 
te'czni. Ilyen .esetben he-
lye3ebb inkább a II. alatt 
ismertetett kapcsolással dol-
gozni. 

Nagyon jól használható 
ezen kapcsolás azonban 
torzításmérésre. Már Q =10 
esetben is a szelektivitása 
olyan jó a körnek, hogy 
az első felhangtól kezdve 
a harmonikusok állandó fe-
szültséggel jönnek át, ezért 
minden további Eegédkap-
cxo'.ás szükségte'en. .Hátrá-
nya, de ez általában közös 
minden torzításmérő híd-
dal, hogy általában több, 
r► mérendő feszültség frek-
venciájának nagyságától 
függő indukciós tekercsre 
van szükség, továbbá, hogy 
a fínombeállítás elvégzésé-
hez vagy a kapacitásokat 
kell úgy kiképezni, hogy 
ezt .lehetővé tegyék, tehát 
két külön, dekadikus fel-
építésű kondenzátorsoro-
zatra van szükség vagy pe-
dig az önindukciós tekercs 
L értékét kell fínoman vál-
toztathatóvá tenni, pl. egy 
mozgatható, kis veszteségű 
porvasmag alkalmazásával. 
A tekercshez közönséges 
vasmagot alkalmazni álla-
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ROTARY-RENDSZERII GÉPI BE-

RENDEZÉS, A TELEFONFORGA-

LOM TANULMANYOZASARA 

Dr. Jr. 1. hrlu.'Iho/nak, az tnztwcrfieni 
Ilell Tele fiLoate-gyrzr ntris_aki iga:p,ra'ó-
jónak as Electrical Cozrwnurzication Po-
lame 23. No 2: kötetében mebrje.'ezrt 
tanzdmártye. 

E tanulmány tárgyát képező berende-
zés 1939 végén készült ci és vele az 
első kísérleteket 1940-ben kezdték cl. 
A háború kitörése megakasztotta a to-
vábbi vizsgálatokat és így komoly ered-
ményeket csak Belgiumnak 1944 őszén 
történt .felszabadulása után értek el. 
A berendezés leírását, valamint az ered-
mények összefoglalását dr. Kruithof a 
fenti című cikk keretében csak 1946-ben 
ismertette esőszőr. 
A berendezés célja teljesen gyakor-

lati jellegű. A valószínűségi számítások-
ból levezetett formulák és megszerkesz-
tett görbék a telefonközpontok mére-
tezésével foglalkozó mérnököknek nem 
nyujtanak minden esetben elegendő se-
gítséget. Létező központok tényleges 
forgalmának megfigyelése meglehetősen 
lassú művelet és a kívánt csoportosítás 
és forgalmi viszonyok elérése legtöbb-
ször csak nagy nehézségek árán érhető 
et. Ezzel szemben mesters&'es telefon-
forgalmi berendezéssel a gyakorlat cél-
jaira teljes mértékben megfelelő ered-
ményeket lehet leszűrni. Dr. Kruithof 
célja volt az ismert Erlang és Molina-
féle veszteségi és várakozási idő kép-
letek gyakorlati ellenőrzése, én minde-
nek fölött az ú. n. lépcsőzéses kacso-
lások jósági fokának met+gó'la fiftrisa és 
ezeknek gyakorlati felhasználása céljából 
táblázatok készítése. 

Mesterséges forgalmi berendezések 
már régóta ismereteae:c. A cikk is meg-
említi Fraser gépét 1928-ból és Kosten 
berendezését 1942-ből. 

Az ilyen berendezések egyik. fő al-
katrésze a hazard érintkező, amely 
meghatározza a hívások kezdeti idő-

pontját és amelynek könnyűszerrel vál-
toztathatónak kell lennie, hogy a .'vizs-
gátat céljaira szükséges különböző nagy-
ságrendű forgalmat előállítani tudja.. 
Dr. Kruithof gépének érintkezőjét egy 

O 

vízszintesen forgó korongra helyezett 
játékkockákkal működteti. (l.ásd 1. 
ábrát.) 

A korongot az állandóan forgó sA»-
tengely haltja, a korongnak «K»-val 
jelzett része kónuszosan van kiképezve 
és valamilyen parafaszerű anyaggal van 
borítva. A kockák a «C»-vel jelzett 
pontnál torlódnak és azután lecsúszva 
a korong vízszintes részére vagy 4tsv-
ködtetik, vagy neat a «P» jelű érint-
Rezűt: A kockák számával (általában 
12 alatt), valamint a tengely forgási 
sebességének változtatásával különböző 

nagyságú forgalmat lehet elérti, azaz 
egy meghatározott időn belüli érint-
kezések szánitít a szűkségnek meg- 
felelően lehet változtatni. 

A beszélgetési idűt retoszelő jel-
fonókkal határozzák meg. A jelfogónak 

van egy nyugalmi kontaktusa, amely 
egy szabód áramkör vizsgáló feszültsé-
gét képviseli. Ha a jelfogó gerjesztést 
kap, egy rneeltanikus elrendezés segít-
ségével meghúzott állapotban marad 
egy előre meghatározott ideig. A jelfogó 
ctena délét egy fómtáresára erősített 

ütköző pecek okozza; c fémtárcsát is 
egy állandóan forgó tengely forgatja, 
de míg a jelfogó e'.engedett állapotban 
van, á fémtárcsa forgását megakadá-
lyozza. 1z a jelfogó meghúz, u tárcsát 
a lassan forgó tengely kezdi hnagával 
vinni és egy bizonyos idő lnsulva a tár-
csára erősített ütköző a jelfogót elen-
gedteti. A tn~rsába illesztett ütköző 
1~eoek helyze íl függően a beszél-
getési időt 1-tol 4 percig lehet vál-
toztatni, még pedig vagy úgy, hogy 
valamennyi beszélgetési idő egyenlő 
nagyságú (1, 2,,3, vagy 4 perc), vagy 
pedig változó, meg pedig az exporte;t-
ciális képletnek snegfe'.elően: 

03, 07, 1, 2 perc, 

illetőleg ezeknek kétszerese, háromszo-
rosa vagy négyszerese. 

A gép működése két jórészből áll; 
először is a savót te.'efonforga.'mát l.dl 
tét re/laza 'a, majd azután el he l oszlania 
a híásokat egy csoport áramkör egyes 
tagjai az ú. n. trunkjei kőzött. 

A költségek mérséklése céljából. a 
gép működésének bizonyos határokat 
kellett szabni. A gépet a következűk 
jellemzik: 

1. Maximum 6 alcsoportot tud képezni. 
2. Alcsoportonkint maximum 500 hívást 

tud befogadni. 
3. Egy hívás beszédtartama 0.3 perc-

től 8 percig változhat a •fentebbi 
már megadott értékeknek megfeselően. 

4. A trunk csoportok lehetnek ideális 
csoportok vagy lépcsőzöttek. 

5. Maximum 50 trunk képezhet egy 
alcsoportot. 

6. A teljes csoport áramköreinek maxi-
mális száma 120. 

7. Az alcsoportonkint várakozásra,kény-
szerülű hívások száma maximum 6. 

8. Egy vizsgálatot maximum 60 mester-
séges óráig lehet folytatni. Egy 

mesterséges óra hossza a valóságban 

tfa és tf, óra kőzött mozog. 

A teljes berendezés képét a 2. ábra 
mutatja. 

Felülete kb. 2 X 2 m. Az említett ha-
zard kontaktuson és a beszélgetési idő-

ket meghatározó jelfogókat meghúzott 
állapotban tartó bcrendezé.ea. kívül vala-
mennyi alkatréses azonos a telefon-
kőzpontokban használatos szabvány sze-
relvényekkel. 

A berendezésen 6 hazard kontaktust 
találunk.' Mindegyikhez tartozik egy ke-
resőgép. E hat gép multiplikációja 102, 
lépésenkiut működű, 22 pontos ú. 'n. 
markergéphez vezet. A keresőgépek fo-
rognak és valahányszor a hozzájuk tar-

tozó hazard érintkező zár, leállnak és 
az éppen kapcsolt markert működtetik. 
Az első működési fázis credmdnvo-
képpen a szükséges mennyiségű hí-

vást elosztották 102 drb markeron, ame-
Ivekuek mindegyike maximum 21 hívást 
tárolhat. 

A 102 marker, önkényesen választott 
rendszer szerint, 3 leolvasó gép ívei-
hez van kábelezve. Ezek a leolvasások 
átviszik a hívásokat ú. n. tároló jelfogó 
Bókra, amelyek tetszés szerinti helyzet-
ben álló 21 indikátor-gép keféihez 
kapcsolódnak. A hívásoknak a trunkökőn 
való elosztását 3 választó-gép végzi. 
vezérlő áramkörök segítségével. A 
trunkőket a már említett mechaniku-
sam reteszelő jelfogók képviselik. A 
vezérlő attól függően, hogy az indikátor 
ívén út hány meghúzott tároló jelfogót 
talál, ' egy vagy több hívást irányín 
egyidőben a trunkök felé. Ha. vala-
mennyi trunk foglalt, úgy a hívás ké-
szenlétben marad, míg egy trunk fel-
szabadul. Alcsoportonként a várakozó 
hívások száma maximum 6.' 

Az eredményt számláló jelfogókon 
regisztrálják. A trunkőkhöz kapcsolt 
számlálók azt jelzik, hogy a !vizsgálat 
ideje alatt a trunk hány hívást bonyo-
lított le. Ugyancsak számláló jelfogó-
kon rögzítik a várakozó hívások tsza-
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imát, sőt magút a vúrakozúsi idők ungy-
ságút is. 

• 

A tanulmúny nagyobbik része a lép-
, _sűzések vizsgálatéval és ezek folya-
mún elért eredmények kiértékelésével 
foglalkozik. 

Mindenféle lépesőzéses kapcsolás 
alapfeltétele az, hogy a forgalmat a 
vizsgálandó emelet egyes trunkjeinck 
mindig ugyanabban a sorrendben ajánlja 
fel. Minthogy a forgalom a hátrább 
álló trunkőknél fokozatosan csökken, 

ezeket :több mint egy csoporthoz `al-
csoporthoz) kapcsolják, hogy ezáltal a 
tcljesítménycik nagyságát emeljék. 4 
jácél a trunköknek olyan mó'lort ralit 
kaprso'ó.a, lto?y a teljes csoport le/je-
sihnénle maximuma legyen. 

Ha egy lépcsűrült csoportb:m a trmt-
kök száma n, az alcsoportok tszúma itt, 
a kapcsoló-gépek egy cme:eténck kapa-
citúsa L estirs, akkor a 3:ővetkezű 2 
egyenletet írhatjuk fele 

L, I,,
1ti 

( Ii n -{r-,~- - ,- --,; ~+. --- +» t '~=- 9t 

L, + L= + L9 -f - L. -I- - - -
ahol 

m 
lt  

azon trunkőlenck szúrna. ame-

Iyck csak egy alcsoportban szerepelnek. 

az ti. n. «cgyéuis trunkők; in a 

skettes»-sek száma, azaz 2 alcsoport-
hoz kapcsolt trunköké. Lt azon csúcsok 
sriíma, amelyekhez egyéni truukük kap-
eso!ódnak, és i. t. 

Ezekutún a cikk foglalkozik 2, 3. 
4, 5 és 6 alcsoportos lépcsőzésekkel és 
különböző példúkat említ. Külön ki 
hangsúlyozza az egyes alcsoportokon 
belüli ciklikus elreadecérek fontossá-
gát. Ezáltal az egyes gépek (trunkők) 
egyenletes elhasznúlódását éri el, Ic-
c:sökkenti a kapcsoló-gépek átlagos for-
gúsi idejét és ugyancsak csökkenti a 
kettős találat leletűségét. 

Dr. Kruithof megállapítja, hogy adott 
a, in és L esetében a lehetséges vala-
mennyi lépcsőzéses kapcsolús egymással 
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összefüggésben van, ú. n. családot ké-
pez. Levereti, hogy «transzformáció» 
ótjúu akármelyik lépcsőzési kapcsoló-t 
út tud alakítani egy másikra. Transz-
formáció alatt a lépcsőzések szirnbóli-
kus jelének valamilyen szabály szerinti 
nnegvaltoztatásüt érti. Például 6 alcso-
port esetében, ha a teljes 'csoport 27 
trunkből áll és egy emeletnek- :11) csúcsa 
van, egyik lépcsőzési lehetőséget a 3. 
ábra mutatja. 

Egy ilyen lépcsőzés szimbolikus jele: 
223003 

Ez azt jelenti, hogy a lépcsőzés áll 2 
sor egyénileg kapcsolt trunkből, 2 sor 
kettesből, 3 sor hármasból; nincs sem 
négyes, sem ötös trunkjc, végül van 3 
sor hatos trunkjc. 

Ezt a képletet úgy lehet megvúltoz-
tatni, bogy az az útváltoztatás után is 
tnegfe!eljea a már e n'ített 2 ttlapégyen_ 
letnek. A transzformúeióboz. legalább 3 
tagnak kell változnia. Általánosságban a 
transr.formiíeiót dr. Krititliof a követ-
kezőképen vezeti le: 

Legyen a 3 transzformáció.. tag 7,,, 
T n+ t . 1++-!- 2
Az első feltétel: 

Tn ± T,, + t + T,i +2 =0 
1 második feltétel: 

T„ T„+_t T,,+2= o 
n + n+1 + 1t+2 

amiből ha T„ = 1t 

T„+t —2(n+1) és 

T„+2 =1t+2 
ha Is;ldaképon n = 1, akkor 

J'„ = 1 vagy — 1 

T„+t = - 4 +4 

T„+° = 3 —3 
Alkalmazva a fenti 3épesőzéshez: 

2 2 3 0 0 3 
—1 4 —3 0 0 0 

1 6 0 0 0 3 

amit a 4. ábrán láthatunk. 

Különböző transzformációs formák fel_ 
használásával erre ae ecetre (n = ?-
L = 10) űssceren 28 külü•ibű:ű /épcsű-
zési formát lehet rneg4llapila&. Es a 2S 
kapcso'ósi mód képe_ egy esalndot. Ezt 

a 28 kapcsolúst eléri 4 transr.fornnáció- 
forma alkalmazásúval. hIa c négy formát 

i égyfé:e térbeli iránynak vesszük, akkor 
egy, az 5. ábrán liánható 'modelt lehet 
előállítani, amely a 28 forma őssre-
fűggi:sét mutatja. A problénna czckutúu 
az volt, hogy mekkora az egyes lépcső-
zési formák teljesítmény értéke. 

E célból dr. .Kruithofék mind a 'X 
lépcsűrést alapos vizsgálat alá vették. 
Egy táblázatból kitűnik, hogy minden 
vizsgálatot több mint 20 óráig, tle 
sokszor 60 óráig is folytattak. Az ered-
ményből az világlik ki, hogy as egyes 
formák teljesítményei kőzött e!ég nagy 
a különbség. Legjobbnak bizonyultak 
azok a formák, amelyekben tólsá'yban 
vannak a'kettes és húrmas 'trunkők, míg 
legrosszabbnak azok, ahol sok az egyes 
és a hatos trunk. Ez annál inkább is 
feltűnő, mert e:ldig általában az ilyen 
utóbbi fajta lépcsőzés volt szo!:ú.os. Az 
ő. ábrában a felső, síkban ábrázolt lép-
csőrési formák a legjobbak. A 27. és 
28. forma szimbolikus jelezi: 

0 7 3 0 0 0 0 
0 8 O 0 0 0 

tehát nincs egyénileg kapcsolt trunk, 
hantin 7 sor kettest és '3 sor hármast 
találunk. illetőleg 8 sor kettest és 2 
sor négyest. 

A legrosszabbak közé tartozik: 
3 0 0 4 0 3' 
3 0 1 O 5 l 
2 3 1 0 0 4 sth. 

Számszerű/cg: 60 órai forgalomhól 
28.000 bávás) a 27-es lépcsőzési rend-

srcncen elveszett 350 hívés, mE a romz-
szabhak esetén 650-700 liíviís is. 

A kísérleteket folytatták kii!önbőzó 
alcsoport számokkal és a tervezé sal fog-
lalkozó mérnökök számúra g'akor/at'lag 
h:liinően Iras:nállmló tál,lá:a okai d/l,-
to!talt önre, amelyekből azonnal Ieol-
~ashat6 a legjobb lépcsőzési forma 'meg-
adott esetekre. 

A kísérletek ere,lniénveképen nneg-
óllapított tk, hogy a ll'i k u on- féle l4 -
c ő:ési görbék teljesítmény nyere éltei jó 
l jicsűzési formák alkalmazása esetén 
majdnem. lel és érléklx•n vehetők. ‚Vil-
kinsony tanulmányúnak megje!ené-ekor 
1931-ben — a gyakorlati vizsgáhntok 
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esatk 50oju-os it irségcl mulatlak ki. 
Ezek a görbék \lolina képletcin alit-
pultak, azonban egyrészt az ű elmé-
lete nett tolt lae'.yc; (nem Ichct felttíte-
Irzni, hagy a nxtltiplikáció folytonos. 
„lelt lénylege. o:„ egy hátrább lévő 'pon-
ton vizsgált gép a beszélgetési idő alatt 
ott kénytelen maradni, mén akkor is, 
ha egy közbenső trunk ezalatt felszaba-
dul), másrészt abban az idűben csak 
egyes és körős t runkök voltak szokás-
ban, amirűl a forgalmi gép megállat-
(títolta, hogy a legkisebb teljesítm ényű 
lé1 '  űzési formákat adják. 

Dr. Kruitbof felhasználta gépét as 
ideális csoportokra vonatkozó képletek 
ellenűrzésére i, és kísérleteivel aló 
uírnas:tiu Erlaag képletének helyességét. 

(A tanulmány, mely megjelent as 
Electrical Communicationnak Úgy as an-
gol, mint a francia nyelvű kiadásában, 
20 oldal terjedelmű, 15 ábrát és 12 
táblázatot tartalmaz.) Ko~tui Lí . rs_1

TÖBBSZÖRÖS SZAMLALAS AZ 
AUTOMATA INTERURBAN 
SZOLGALATTAL 
KAPCSOLATBAN. 

Gyakorlati eredménvekrűl beszámoló 
két + előadós szövegét hozza a tsvájei 
posta folyóiratának 1947. febrwiri szá-
ma (Tecktaisc/„e Mitleilwtgen PTT, Bul-
(etirt ''J'eclmique 27 és 32. oldal XXV. 
év/. 1. száni.). 

1. 1V e r,2I i (` Die teclutischen Ei:t-
rirhtungen zur Ziiklrutg der Gesprücl„e 
im t ol.automaliselcen Fernverkehr»J a 
míís:alci berendezést ismerteti. 

A nagyobb városok helyi forgakn á-
nak gépesőlése után és néhány táv-
c'á:asztásos góckörzethen szerzett üzemi 
tapasztalatok alapján kísérletképen Bern 
fűvárosnak Lausanne, Basel és Zürich 
városokkal és a két utóbbimtk egymás-
sal való forgalmúban tették lehetővé, 
hogy az elűlizctűk tárcsázással hívják 
egyutaíst. Ezt azután az utóbbi években 
az egész országra kiterjesztették. A be-
rendezéséket az Albiswerk, Hasler és 
Standard cégek szállították. 

A helykőzi beszélgetések időtartam 
és díjöv szerinti elszámolúsához az dó-
fizetők helyi számlálóit használják fel. 
E célból a távolsági díjak a helyi díj 
(10 centime)'többszőrősei. Pld. 10 km-ig 
o díj 3 percenként 20 'c, egy távolabbi 
díjövben nappal 50, este 6 órától reg-
gel 8 óráig 30 c. A számláló a távoli 
előfizető je:entkezésétől kezdődőenmin-
den 3 perc kezdetén a díjszabásnak 
megfelelő számú lépést tesz. Az áram-
köri megoldásokat a folyóirat a lénye-
gesebb jelfogók és kapcsológépek sze-
repére kiterjedően ismerteti. 5 fény-
képet és 6 tanulságos kapcsolúsi ábrát 
is hoz. 

Körzeti forgalomban az első cso-
portválasztóhoz csatlakozó körzeti köz-
vetítő áramkörön is irányválasztón út 
érhető el a kívánt gócpont, lapol atm hívott 
vonalat csoportválasztók és vonalválasztó 
kapcsolja. Távolsági forgalomban a cso-
portválasztó távolsági közvetítő áram-
kórt kapcsol, amelyhez a kimenő vonal-
áramkör két hiváskereső fokozat útján 
csatlakozik. A hívott fűközpontban a 
bejjövő vonaláramkörből három csoport-
választó és egy vonalválasztó fokozaton 
át érhető el az előfizető. 

Helyi f urgalnml a t a hívott jeleutke-
zéxít a esoportvá!asztó áramkör figyeli. 
Körrcti forgat!omban az cgyenáranni fi-
gyelő jelzés a hívó fűközpontban leyű 
körzeti közvetítő áramkörig jut cl és 
ez adja ki 3 percenként az áramlökís-
so:oa:okat a csolo t.úl.tsztón fi t a hító- 
fél számlálója felé. Távolsági forgat-
lomban a hívott központ bejövű vonal-
airamkörc a figyelűjelrés vételekor vaíl-
tóáramlökésl küld a vonalon si t a hívó 
központ kimenű vona'áramkörébe. Innen 
egyenáramlökés megy a távolsági köz-
vetítő áramkörbe, amely a számlálást 
vezérli. 

A hárompercenkénti áramlöké ek szaí-
mát a számjegyzőbe tárcsázott hívószám 
határozza meg. Hogy a számjegyző fel-
srabathtlhasson, egy díjszabásjegyzűgép 
áll a hívott díjövnek megfc elő hely-
zetbe a számláltató áramkörben. 
A főközponton átmenő körzeti for-

galom számára a főközpontnak kereső-
ben és irányválasztóban végződő egy-
szerű átmenő áramkörei vannak. A kap-
csolás egész felépítését ez esetben a fű-
központhoz a hívóoldalon csatlakozó góc-
pont számjegyzője vezérli. A gócpontnak 
általában két híváskereső, egy cso-
port- és egy vonalválasztó fokozata 
van. A gócponthoz végközpontok csat-
lakoznak. Ezeknek számjegyzőjük nincs. 
A kombinált híváskereső-vonalválasztó 
fokozat és a vonalkereső kőzött egy-
szerűsített számlaltató áramkör van, 
amely a gócponttól kap beállítást és há-
rompercenként indítást. 

A Standard-rendszerű többszőrös szám-
láló áramkörben egy impulzus-adógép 
a kapott indításra egy körforgást végez 
és közben a már említett díjszabais-
jegyzűgép helyzetétől függően kijelölt 
he1lyzeteihen egy-egy :áramlökést ad ki. 
Az áramlökés útját az éjjeli díjmér-
séklés tartama alatt egy jelfogó sza-
kítja meg kellőszámú helyzetben. 

Az indításra szolgáló óraáramkörben 
két gép felváltva számlálja a központ 
fűórájától 2 és 36 mp-ként érkező 
áramjeleket. Eiől>t a 2 mp. . e'.ek lép-
tetik az egyik gépet. Azután az első 36 
mp. jelre, tehát az első tvépnek a vélet-
lentől függő helyzetében, a másik gép 
indul tus az első megáll. A 36 mp. 
gép négy lépése után, vagyis 144 ml). 
n+ulva a 2 inp. gép tovább indul és 18. 
helyzetében jelzi ' a 3 perevet. Ily má-
don a beszélgetés elsu három percét 
0-2 nip, a továbbiakat teljes pontos-
sággal jelzi az időáramkör. 

Az Albiswerk berendezései 5 mis. 
főórajelzésekkel műkődnek. Ez az óra-
áramkört a pontosság rovására egyszc-
rűsíti. A Hasler cég elektromos fel-
húzású óraműves időkapcsolót szerkesz-
tett .és ezt alkalniazza az óraáramkör 
két gépe helyett egyénileg minden szám-
láltató áramkörben. 

Az előfizetőknél kívánatra díjjelző 
órák szerelhetők fel. Az óra ;tekercseit 
fojtótekercsekből és kondenzátorokból 
:álló szimmetrikus híd felezőpontja és 
a föld közé kell kapcsolni. A köz-
pontban a számláló működtetését az 
ilyen vonalnál jelfogó közvetíti, amely 
egyidejűleg a számláló egy-egy lép-
tetésével ugyancsak földelt hidat kap_ 
csol és 70 voltos váltóáramot ad, de 
egyirányúan a vonal két úgfra. 

IV M u n _ (Le comb!agc des con-
t'ersation.r datas le service télé/thoitique 
(u'ímnatigtte intágra! ) a tü8bn.:ürüs 
actina Si ássa „ iigykece.ési és ü:leli .'zena-
/;om l bél jog/a. /‚ o:ik. 

1!116 május 1-ig Svájc 421.000 táv-
beszé:ű áGoauísából kis. 390.000 került 
gépcsítésre. Eesz6 get&c:k 93%-át az elő-
fizetői szám á.ók eolva_ása alapján szá-
molják el. Nagyobbforgalmú állomások 
számlálóit kétszer, háromszor is Ie kell ol-
vasni havonta, inert a négyjegyű szám-
láló 10.000-nél több léptetést kapott. 

Ha a leolvasást két személy úgy végzi, 
hogy egyikük olvas és a másik ugyanott 
az, előfizetői kartotéklapokra jegyez. 
akkor 500-600 számlálót olvasnak le 
óránként. ha azonban a diktálás tele-
fonon és a jegyzés cscnde_ebb szobúbun 
folyik, úgy 900-1000 sőt kellően ösz-
szegyakorolt pároknál óránként 1'200 
leolvasás scm ritka. Fényképezé es icul= 
vasős teljesítménye csak 700-800, de 
tagadhatatlanok egyéb előnyei, külö-
nösen reklamációkkal szemben. 

Az előző leolvasás levonásával ki-
számított díjterhelések 4-5 ezreléke 
lényegesen kisebb vagy nagyobs a 'vár-
hatónál. Ilyenkor a számlát csak ismé-
telt leolvasás, műszaki hibavizsgálat és 
az előfizető eset'.e'es megkérdezése után 
állítják ki. Panaszosokkal szemben min-
dég a legelőzékenyebbek. Téveskapcso-
lás díját valószínű .központhiba esetén 
visszatérítik. 1946 márciusában Svájc 
egész területén 1539 reklamáció volt. 
Ebből 525 került kivizsgálásra és csak 
91 esetben, vagyis a 420.000 „számla 
0.02 száznlékánál (10.000 szám-
lánként 2) volt a panasz jogosnak elis-
merhető. A panaszosok több mint 
50%-a havi 20 franknál kisebb, 12iyo-a 
havi 50 franknál nagyobb forgalmú 
előfizető volt. Említésre méltó, hogy 
rendszeresea jeeatkeznek oly etőfizetűk 
is, akik azért reklamálnak, mert szám_ 
Iájuk a vártnál kisebb. 

Az előfizetői állomásokra havi 1.50 Fr 
díj ellenében kiadott díjjelzőórák mcg_ 
nyugtatóan hatottak. Jelzéseik termé-
szetesen nem mindég e;yeznck a köz-
pontban Icol•asott számlálókéval, azon-
ban ilyen esetben is jószolgaílatot he,z-
nek a hibák felderítésének gyors meg-
indítása révén. 

Létaai Pál. 

S. Vuttnkh 
HIRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK 
FEJLESZTÉSE A 

SZOVJETUNIÓBAN. 

Information Bulletin New•York 1941. aug. 20. 

A visszavonuló német megszálló had-
sereg a szovjet nagy serületén barbffr 
módon elpusztította a hírközlő berende-
zéseket is. A nácik által postai-, táv-
író- és távbeszélő bependezésekben oko-
zott kár három milliárd rubelt 'tesz ki. 
Elpusztítottak közel 300.000 km légg 
vezetéket, több mint 45.000 km kábel-
vezetéket, több mint 1 millió km vas-
vezetéket és 120.000 km rézveaeté-
ket. Teljesen elpusztítottak 19 távíró 
központot, 64 távbeszélő központot, 46 
rádió adóállomást, nagyszámú posta-
hivatalt és egyéb hírközlő berendezést. 

A felszabadított területeken még a 
háború alatt megindult a postai távíró-
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és távheszélűszolgálat helyreállítása. A 
Faelyre.állítási munka természetszerűleg 
sokkal gyorsabb ütemben folytatódott 
a háború befejezése után és új hír-
közlő lrerendczó ck szerelése indult meg 
a Szovjetunió különböző köztársaságai-
ban és körzeteiben. A fűvonalak helyre_ 
űHítása gyakorlatilag beftjezűdött az 
Ukrán, a Bijelorusz, a Litvan, az Eszt, 
a Lett és más szovjet köztársaságokban. 
Nagyszámú összekötő távíró és táv-
beszélő vonal — köztűk az ország leg-
hosszabb vonalai — és új kábelmunká-
latok rekord idő alatt készültek cl. Több 
nagy távíró adóállomást és postahiva-
talt állítottak helyre vagy építettek 'fel 
Újonnan. 

Az ország hírközlő berendezéseinek 
helyreállítása és továbbfejlesztése az 
1945-1950-ig terjedő időre teljesen 
részletezve van a háború utáni állami 
gazdasági tervben. 

A távíró és nagytávolságú helyközi 
távbeszélő Szolgálat vonalainak teljes 
hossza 1950-ben 130.000 km-rel fogja 
felülmúlni a háború előtti hosszat. 

A fóvonali távbeszélő csatornák (bele-
értve a nagyfrekvenciájú vonalakat is) 
teljes hossza a. háború előtti hosszat 
180%-kal fogja felülmúlni. A leg-
fontosabb feladat a közel 8000 km fő-
vonali távíró- és távbeszélőkábel helyre-
áLlítása, illetőleg fektetése. 

A mindinkább fejlődő te!efonazolgálat 
kielégítő működésének biztosítására a 
terv helykőzi távbeszélő központok épí-
tését irányozza elő Loningrí 1, !Minszk. 
Rosztov, Szverdlovszk. Moszkva és más 
városokban. Ezek a központok a leg-
korszerűbb berem!e é ekekel látandók el. 

A szovjet laíradásteohmikai alkalma-
zottai a Szovjetunió minden kerületé-
ben tárasan dolgoznak a Kárpátoktól ti 
Kurilli szigetekig, a Sarki-tengertől a 
kaukázusi és középázsiai szovjet köz-
társaságokig. 

Egy hatalmas összekötő vonal földbe-

fektetésre folyik Moszkvától lIaba-
rovszkig és 1)nyepropctrovszkig, mely 
tíz folyót, sok országutat és vasutat 
keresztez. A Moszkva —Novosibir, zk-i 
távíró-, távbeszélővonal új és meg-
bízható összeköttetést léte ít majd a 
Szovjetunió fűvárosa, az Urai és Szi-
béria között. Több más vonal elkészí-
tése folyik abból a célból, hogy meg-
javítsa a közlekedést Moszkva; Ural, 
Taskend, Alma-Ma és Kőzépázsia más 
városai kőzött. 

A Moszkva—Leningrád közti távíró-, 
távbeszélővonal helyreállítása befejező-
dött. Az új berendezéseke lehetővé toszik 
400 egyidejű beszélgetés folytatását 
egyetlen érpáron. A Szovjetunió híradás-
technikai berendezései bővítésének ál-
talános körvonalai a folyó 5 éves terv-
ben lc vannak fektetve; estnek 'megfcle-
lően összeköttetés létesül Moszkva és 
valamennyi köztársasági és körzeti köz-
pont kőzött. Az Unió valamennyi kőz- 
társasági fővárosa ő;szekőtteté;t nyer a 
köztársaság kerületi központjaival. A 
kerületi központok, falusi szovjet&, 
gép- és traktorállomások és állami gaz-
daságok bekapcsolédnak a távbeszélő 
hálózatba. 

A városi távbeszélő szolgálat helyre-
állítására és fejlesztésére fontos munká-
latokról intézkedik az 5 éves tervi. 
A terv az őnműködő távbeszélő köz-
pontok széleskörű bevezetésének alapjait 
rakja le. 

A háború befejezése lökést adott a 
rádió fejlődésének. A sok nemzetiség-
rőf álló Szovjetunió ltítszóró adóállo-
másai naponta a szovjet népek 70 nyel-
vén adna: programmot és még sok kül-
földi nyelven is. A műlsoradást 134 helyi 
bizottság, több körzeti rádióközpont, kb. 
3000 kerületi és gyári rádiókőzpont szer-
vezi a Szovjetunió minisztertanácsa 
megfelelő bizottságának vezetése alatt. 
A rádió adó- és vevőközpontok há-

lózata kifejlesztendő különös figyelem-

tetet a Távolkelét, Középázsia és Tras s-
kaukázaa növekvő rádióforgahnára. Az 
5 éves terv 28 új adóállomús felállítását 
írja elő, melyek je en.űscn növelik a 
hírszóró hálózat kapacitását. 

A rádió vcvűkészü!ékck lermolése 
5t/2-szeresére növekc;lett az 1940-es évi 
termeléssel összehasonlítva. 

Rádió alkatrészek és hangszórók tcr-
melé e nagymértékben fejlődött. Kitűloó 
toleviziós készülékek Moszkva, Lenin-
grád, Kiev és Szverdlovszk lakosai szá-
mára nemsokára beszerezbetűlc lesznek. 
A Szovjetunió hatalmas. területére oly 

életbevágóan fontos rádióközlekedés fej-
lesztésének biztosítása céljából erős-
iramú munka folyik új elektromos yá_ 
rak felállítására. A leningrádi rádiógyár, 
mely e szakmában a legrégibb Szovjet 
vállalat, a rádióállomások termelését 
1950-re az 1945. évihez képest Négy-
szeresére fogja emelni. 

A hírközlő berendezéseke a most folyó 
5 éves tervben előir:inyzott helyre-
állítása, újjáépítése és fejlesztése sum -
den szolgalati ágban a legkorszerűbit 
műszaki berendezések felhasználását 
fogja alapul venni. 

A nagytávolságú szolgálat keretén 
belül az 5 éves terv legfontosabb fel-
adata a kábelrendszerek széleskörű be-
vezetése. Ennek következtében jelentős 
tudományos kutató munka indul meg e 
ká'e összeköttetés rends•re ek tökéletesí-
tésére. Korszerű nagyfrekvenciájú és 
ultra nagyfrekvenciájú berendezések 
építendők. 

Nagy figyelmet kell fordítani a 9meg-
lévő távíró és távbeszélő légvezetékek 
fejlesztésére és javítá ára. 
A postai távíró és tácbeszélő szolgálat 

fent leírt széleskörű fejlesztése nagy 
léptekkel fogja előrevinni az egész Nem-
zet gazdasági életét és meggyorsítja a 
Szovjetunió kulturális, tudományos és 
műszaki előrehaladását. 

FOLYTATÁS A 22. OLDAI.RÖL. 

Iában nem lehet, mert a mérőkapcsolásra alkal-
mazott alapfeszültség teljes értéke az indukciós te-
kcrc6cn jelenik meg és ez a vas tulajdonsága kö-
vclkeztében nem kívánatos torzításokat okozhat. 

ÍV. t'7lnindukciót mérő berendc_és. 

Az e'.őbbi mérőkapcso'.áshoz hásonlóan használható 
elrendezést kaphatunk, ha a 3. kapcsoláshoz (melynek 
helyettesítő átvivő impedanciája egy soros rezgőkör, 
sorbakapesolt ne~a:ív ellenáfással) párhuzamo_an egy 
ohmos ellenáfást kapeso•unk (11. ábra). Lehangoláskor 
a soros rezgőkör rezonanciába kerül, a negatív ellen-
állás pedig kompenzálja az ohmos ellenállás értékét. 
Itt is eh•égezltclő a tekercshez párhuzamo:an felvett 
veszlesági ellenáfás átalakítása soros veszteségűvé, 
mint a 10. ábra másik képe mutatja. Eme a kapcso-
lásra érvényesek a • 

I 2 G« .= 
1

—' Ry= R',2w_' 9 =
1±Q 2 4 (14)= 

behangolási feltételek. Látható tehát, hogy ezen kap 
asiolaís segítségével szintén lehetséges önindukciós 
tekercseket mérni és veszteségüket meghatározni. 
Ehhez szintén változtatható ellenalvásra.. van szükség, 
ennek értéke azonban jóval kisebb, mint a III. alatt 
ismertetett kapcsolásban szükségelt változtatható el:en-

f7ágrí Artur. 

állásé volt, tehát könnyebben kivitelezhető. Ilyen 
elletuíl'.ást 1-1,5 MHz-ig kielégítő jóság mellett lehet 
készíteni. A mérés egyszerű, a mérendő tekercs ohmos 
veszteségét egyszerűen le lehet olvasni a bezíllílltató 
ellenállás ská!tíján. Az önindukció értékére pedig 
a változtathatóan kiképzett kondenzátorok hitelesítési 
görbéje szolgál. Torzításmérésre ugyancsak fel lehet 
használni ezen kapcso!ást is, hát ránya viszont az, hogy 
a, bemenő impedanciája, tehát az az ellenállás, mellyel 
a mérendő áramforrást terheli, a'acsony, vagyis erősen 
terhel. Az előző kapcsolásnál a bemenő impsn'ancia 
értéke jóval magasabb volt, tehát kevésbbé terhelte 
az áramforrást. (Ez ugyancsak számszerűen az Jr. 
1. alatt ta'álható.) 

Ezen rövid ismertetéssel az volt a célom, hogy 
szélesebb körben ismertessem a kettős 7' kapacsolások 
haszná'a:át és a veje lehetséges mérőkapco:áo'k közül 
egynéhányat. Ha ez néhány kartársamnál áj clgondo-
Idsokat eredményez, e cikk elérte célját. 

Patak János kartársamnak az ábrák szép ki-
viteléért sok köszönettel tartozom. 

Irodalom: 
I. Dr. Barta I.: Elektrotechnika, 1947. december 232 old. 
2. H. H. Scott: Proc. IRE. 1938: 26., 226. old. 
3. W. H. Tutt'e: Proc. IRE. 1940: 28., 23. old. 
4. H. H. Scott: Turn. Acoust. Soc. Am. 1942: 13., 360• old. 
5. R'>ess: P>v. Scient. Instr. 1945: 16., 172. old. 
6. Hsstinss: Proc. IRE. 1946: 34., 126. old. 
7. Stanton.: Proc. IRE. 1946: 34., 447. o:d. 
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Mérési módszerek 
egyenáramú sínáramkörök 

állandóinak meghatározására 

PŐSA JENŐ 
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Az újabb rendszerű vasútbiztosítéherendczések-
nck, v:,lamint az ünműkötlő térközbiztosítóherendezé-
seknek fontos szerkezeti eleme a szigeteltsút áram-
kór; vagy másnéven sínáramkör. A sínáramkörök kü-
lönféle típusáról a Hiradásteci pika hasábjain már 
beszámoltunk. (1947. évfolyam 5. szám 73. oldaL) 
A kővetkezőkben néhány gyakorlati mérési unódsz. r-
ről lesz szó; amelyekkel egyenáramú sínáramkörök két 
legfontosabb állandóját, a sínellenállást és a hallaszt-
ellenállást meghatározhatjuk. Az állandók közül a 
fontosabb és egyben a mködés szempnntjából a 
krilikusabb a ballasztellenállás. Míg ugyanis a sín-
ellenálláás az alkalmazott sínszelvények és sínkötés-
áthidalók ismeretében számítással is meghatározható, 
és változása úgyszólván kizárólag csak a hőmérséklet 
függvénye, addig a ballasztellenállás, azaz a sín-
szálak közötti átvezetések eredő ellenállása, az a7-
és félépítmény kivitélétől, a pályaviszonyoktói, ezen-
kivül pedig az időjárástól, csapadékviszonyoktól, szó-
val sok előre nem látható és számítással meg nem 
fogható tényezőtől is függ. 

Addig amíg csak rövid sínáramkörökről van 
ez6, ahol a ballasztellenállás és a sínellenállás értéke 

e., 
t 

A udrésnél aleHogdaramtort 
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Rövid sínáramkörök állandóinak mérése. 

PROCEDURE FOR DETERMINING THE CONSTANTS OF 
D. C. RAIL CERCUITS 
in the ease of short rail circuits, the constants of D. C. rail 
circuits may be determined by simple electrical tncasurmnnts. 
With long circuits, and with circuits where the rail resiatance 
and the ballast resistance are of comparable orders of magni-
tude, however, the true values of the constants may only 
obtained by eomlieated ealeulntiona. The author, using the 
results of A. P. Reeteher, gives details of it procedure by 
wh:eh the line values of rail eireui conatanb may be evaulat-
cd simple calculation. 

rtngvsúlrrendekkrl különböznek egem:-tól, az tíllan-
dók két egyertáramá volt-amper méri-'-.'l határuz-
ltatók meg. (1. ábra.) A szigeteltsín vélvén alkalma-
zott jelfogót lekapcsoljuk r+ n►egntérjük a táplálási 
oldalon a stn kaporsfesziiltsérél és a sincs- fobó 
áramerősséget. A ballasztellenáilás értéke az alábbi 
formulából számítható ki: 

CGR 

i+Tk 
1 

Most a s£nárninkör végért rövidzárt alkalmazunl. 
és ismét, memérjűk a sín knlxxfesztiltségét és a 
sínbe folyó aramerősséget. A sínellenállás értékét az 
arkprk viszonyszám fogja adni, ezt azonban egészen 
rövid s£náramkörőknél, ha a rövidrezáró vezeték 
ellenállása nem elhanyagolható még korrigálni kell. 
A korrekciót vagy úgy végezzük, hogy az áthidaló 

sztrte.;vány ellenállását egyszers.ntindenkorra megálla-
pítjuk es érlékét a kapott eredményből levonjak, 
vagy pedig egy további kapocsfeszültség mérést vég-

zünk a rövidzár helyén és a tényleges sínellenállás 
értékét az alábbi képlethől számítjuk: 

irk 
1. 

A sínellenállás értéke azonban rövid smnáram-
köröknél legtöbbször nem fontos, így a korrekcióra 
sincs szűkség. lsmételjük, hogy ert'k a mérések csak 
akkor adnak használható eredményeket, Ia1a a ‚bwllt'tt-
állás és hallasztellenállás értékei nanyságrcndht u i 
különbőznek, azaz jókarhan levő rövid símú•:unkörök-
nél. Ha a sínámmkőrök hosszabbak, az állandókitt 
a sínszakasz elején és végén végzett mérések ered-
ményeiből számíthatjuk ki. Ennél a mérési mód-
szernél a jelfogút nem kapcsolják by az áramkörről, 
ig" az áramkör a mérés tartatna alatt üzentben nutracl. 

A 2. ábrán felvázolt k:11a;5ulásbun t;x és ix a 
sínszakasz kezdőpontján, r, s i‚ 1cedig :t. ~írsz tka-z 
végpontján mérhető ka wusfezültségc't illetve ár:lm-

t•rosségct jelentik. A felvett adatokból a sínelicai-

7n 
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Hosszabb sínáramkörük 
állandóinak mérése. : 

04R ,06R 
~1MM 

Táplálási oldat B Jelfosó oldal 

- (J a t,ra, 

Sínáramkör helyettesítő kapcsol:í" 

á11é4 illetve li i tsztcl-
knállás é,1Fkt+it az 
alábbi ü , eF(e géa kk:•I 
kapjuk: 

L `y ik~ i„ 
:1 2. ábrán a sín-

áramkör feszültségviszo-
nyait is felhintettük. 
Ezek a viszonyok azon-
ban csak első megkö-
ltésben helyesek. Tud-
jul: ugyanis. hogy ho-
mogén ‚eze tékreadsze-
rekben — é5 a hosszú 
sínáramköiölcet ilyenek-
nek kell tekinteni —
a feszültségesé és áraua-
erősségcsöklcen& az á-
ramkör mentvén nem li-
neáris, hanem láncgörbe-
lefolyású. Mennél «hosz-
szabb» a sínáramkör, 
azaz mennél inkább kö-
zeledik nagyságrendben 
It-értéke az R-hez, an-
nál nagyobb lesz a feli-
ti módszerrel végzett 
ínérés hibája. A mért. 
illetve számított sínel-
Irnállási értékek kiseb-
bek. a ballasztéllenál-

ek
Zi = 

i~z 
lZti~. ir l 3. 

'1:(ek--e,.t 
4. 

I;ínra kapott értékek pedig nagyobbak lesznek a való-
.áe,a értékeknél. 

A gyakorlatban ezért a leegvszerűsített sáámítá-
soknál a sínáramkört egy •asszimmetrikus négypólus-
ssal s,xtkták he;vetf íteni. Ezt a helyettesftőkapcsolá:tt 
a :i. ábrán láthatjuk. R. Illetve B helyébe. a 'aló li, 
tehát. a tényleges sincllcnállások értékei hehyettesí-
ternlők. 

A valódi sínellenállás és ballasztelknálls meg-
határozását pontosan csak a négypóh►sok elméletének 
alkalmazásával oldhat.jak meg. Bizonyos egyszern-
sítésekkel azonban itt is cékzerű élnünk, ezek a 
mérés pontosságát nem hefolyásoijúk lényegesen,ezrc•I 
szemben a számítás olyan rossz sínáramkörökre is ki-
terjeszthető, amelyek a gyakorlatban úgyszólván már 
nem is fordulnak elő. Ez az egyszerűsítés abból 
éli, hogy a sínáramkört - homogénnek tekintjük. Ez a 
feltétel hosszú símírantkőröknél — (és az egész szá-
mítást ezek kedvéért kell végeznünk) — jó meg-
közelítéssel helvtálló.. A sínathidaló kötések szabá-
lyos, egyenlő távolságokban helyezkednek el, el-
lenállásaik is közel azonosak. Ilyenformán az egész 
hosszú sínáramkör kis, egymással egyenlő szim-
metrikus négypóhtsok lánckapcsolásaként fogható fel. 
4. ábra.) 

% % j % 

]; *bra. 

A hosszú sínáramkörük szitametrikus négypólusok 
lánekapcsolásaképen foghatók fel. 

.1z il'-cr► lá►ackapc•rolaísokra alkaltntizhat juk a 
uégypólusuk alábbi éltalános érvénvű :alalx gyenle- 
tcit: , 

L'k _ Cosh ,y i.'n -{- I, Sinh g L 5 

L= Y Sinh g U,, + Cosh g 1 n 6 

Ezekben az összefüggésekben U,,, illetve U,, a 
vezeték elején és végén mért kapocsfeszültségek.. az 
/ k, illetve 1., a vezeték elején és végén mért ára-
mok vektorai, Z. a sínáramkör komplex hullám-
ellenállásra. pedig ugyancsak komplex átviteli té-
nyezőt jelenti. 

Itt nem levezetett, de a távbeszélőteehnikából 
ismeretes összefüggések szerint 

jwL
G f-.fwc 

Ahol R, L. G és C. a sínáramkör négy ál-
landója, éspedig rendre az ohmos ellenállás, az Ön-
indukciótényező, a kapacitás és a levezetés. Utóbbi 
a ballasztellenállás reciprok értéke; w a körfrek-
venciát jelenti. -

Az itt tárgyalt egyenáramú sínáramköröknél, a 
kórfrekvencia értéke zérus lévést, a ry és Z képletei az 
alábbi egyszerűbb alakot veszik fel: 

9=V12.G=Y B 7

L =.1 
~

R• = Y R B 8

Mivel a vektorok imaginárius komponense cl-
-a g és Zértékei skaláris mennyiségek, a (továb-

biakban ezért g helyett, a b-jelölést vezetjük be, és ez 
most egyúttal a sínáramkör csillapítását jelenti. 
Egyenáramú sínáramkörökről lévén szó, skaláris 
mennyiségekké alakulnak az U és L értékek is, 
melyek helyett most már beírhatjuk a sínárant.-
körökön egyenáramú műszerekkel mért feszültség- és 
áramerősség értékeit:. Az 5., ill. 6. számú általános 
négypólusú-egyenletek tehát az alábbi alakot kapják: 

etc = Cosh b. er ± Z. Sinh b . io

ik = 2 
Sinh b e„ + Cosh b. t„ 

Az egyenletrendszerben ek, e,,, ik, i,, isme-
retesek• illetve megmérhetők, a Z és b -értékek ki-
számíthatók. Elhagyva a részleteket, az alábbi össze-
függéseket kapjuk. 

ek.ik + ec•io Cosh b = 
e,,.ik•i-ek•zv 

Z—ek-Coeh b.e„ 
Sinh b . z„ 

A h- és Z-értékeket így kiszámítva, a valódi sín-
ellenállás és ballasztellenállás értékei, az alábbi össze-
függésekből számíthatók ki: 

G

9 

10 

11• 

12 

13 

. R=b.7,   14-

Bár a fenti számítási móddal bármiben egyen-
áramú sínáramkör állandóit is meghatározhatjuk. ez a 
módszer a gyakorlatban a+:u► állja meg a helvét. 
A számítás mindenekelőtt tét hosszadalmas. A mérési 
adorokból előbb a közbenső b- és Z-értékeket kell 
kiszámítani, hiperbolafüggvény-táblázatot használni, és 
csak a második lépésben kapjuk mieg a kívánt ered-
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A 17. és 20. egyenletek jobb- és baloldalát 
összeszorozva és a 8. sz. egyenlet szerint 

fi m. B,n = Z' = R. B 22 

B-vel szorozva és az egyenletet 

R' 
B 

. Rm 8»,, 

illetve R = 
V 

1,,ÍI?,n Bm,• 

R =őV Ra, Br
A 21. sz. összefüggést átrendezve kapjuk: 

Bm 
_  Rm 

Tanhrb 
ezt behelyettesítve a 23. egyenletbe, a sínellenállás 
valódi értékére a kővetkező összefüggést kapjuk: 

mindkét oldalt 

R-re megoldva: 

ményt. A sínáramköröket fenntartó személyzetet. 
ilyen számításra nem lehet betanítani. De hibája en-
nek az exakt-módszernek az is, hogy a sínáram-
kör két végén (ezek egymástól 1-2 kilométerre is 
lehetnek) szimultán-leolvasásokat kellene végezni. 

Az alábbiakban A. P. Boettcher nyomán, egy 
oly mérési és számítást módszert ismertetünk, ame-
lyiknél a műszerleolvasásokat csak a sínáramkör telep-
oldalán kell elvégeznünk. A mérés egyébként ha-
sonlít ahhoz a mérési módszerhez, amellyel .rövid 
távbeszélő-áramkörök állandóit szokás meghatározni. 

Két mérést végzünk. Az első mérésnél a sín-
áramkör távoli végét elhanyagolható ellenállással rő-
vidrezárjuk, a második mérésnél a sínáramkör tá-
voli végét szigeteljük; tehát a jelfogót lekapcsoljuk. 

Rövidzárnál a távoli vég kapocsfeszültsége zé-
rus, ev = 0 A 9. és 10. egyenletek ennek meg-
felelően a következő alakot veszik fel: 

ekr = Z Sinh b . in illetve   15 
ik,. = Cosh b . i„   16 

A 15-őt elosztva, a 16-al, a látszólagos sín-
ellenállás érték 

ekr = Z. Sinh b , Z Tanh b . 17.
Rm = ik,. Cosh h 

Szigetelésnél ,  _ p A 9. és 10. egyenletekből: 
eks = Cosh b.e„ . . . . 18 

ika = l . Sinh b.P„ 19 

A 18-at elosztva a 19-e1, kapjuk a látszólagos 
ballasztellenállás értékét: 

_ ek,7 _ Z. C_osh_b _ _ _Z_ 
Rm 

tk,7 Sinh b Tanh b 
A 17. sz. összefüggést, a 20. számúval osztva 

kapjuk: 

. 20. 

azaz 

1L
—"̀ = Tanhr b   21. 

23

_ R„, _ _b_ 
R — b 

Tanh'b Tanh 6 
Rm   24. 

A 22. sz. egyenletet a 24. sz. eyienletbe helyet-
tesítve. a ballasztellenállás valódi ertékét az alábbi 
kifejezésből számíthatjuk: 

Bm R= ~ 

Tanh b 
Bár ezek az összefüggések jóval könnyebben 

kezelhetők, még nem egészen egyszerűek. A hiper-
bolafüggvények még nem tűntek el. A gyakorlati 
használat számára, további egyszerűsítéseket kell vé-
geznünk 

Jelöljük a t. ‚b) = 'j- - függvény értékét C-vel. 

Ekkor az B. illetve B értékeire nézve, az 
alábbi egyszerű kifejezéseket kapjuk: 

R = C. Rm és B = —C' . 

ahol C= m. 
Tanh b 

Tanh b == 
Bm 

A C = I. (b) illetve C = f ( 
l3m ) 

függvény ér-

lékét tehát mint egy korrekciós tényezőt kezel-

hetjük és értékeit . különböző 
a 

viszonyszámokra 

kiszámítva, grafikonokban .ábrazolhatjuk, vagy táb-
lázatot készíthetünk róla. Ilyenmódon a valódi cin-
ellenállás és ballasztellenállás értékét a, gyakorlat 
számára teljecet kielégítő módon, logarlédoel el-
végezhető számítással megállapíthatjuk. 

A mérés menete a következő: a sínáramkör 
teleptáplálási oldalán két elknálkísmérést végzünk: 
Az egyik méréssel a B,,, üresjárási, a másikkal az 
R,,, rövidzárási ellenállást állapítjuk meg. A gya-
korlat számára teljesen kielégítő értékeket kapunk, 
ha az ellenállásérétékeket voltamper-módszerrel ha-
tározzuk meg. Az R,n/R,,, viszonyszámot kiszámítva,a 
korrekciós táblázatból, vagy grafikonból megkaphat-
juk a «C»-értékeket. A sínellenállás és ballaszt-
ellenállás valódi értékeit, az R = C.Ra, illetve a 
B = Bm/C ősszefüggúsekből egyszerű szorzással, il-
letve osztássat kaphatjuk meg. A számítás elvég-
zéséhez szükséges grafikont, az 5. sz. ábrán tüntet-
tük fel, a táblázat viszont a fent közölt Össze-
függésekből elkészíthető. 

Fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
rövid és jó egyenáramú sínáramkörök valóságos ál-
landói, egyszerű villamos mérésekkel és számolási mód-
szerekkel könnyűszerrel meghatározhatók. Hosszú, 
vagy erősen levezető sínáramkörök esetén, ezek az 
egyszerű mérési módszerek azonban nem adnak ki-
elégítő eredményt. A mérési eredményeket azonban a 
számítási komplikációkat impliciter magukban fog-
laló táblázatok vagy grafikonok alkalmazásával úgy 
javíthatjuk, hogy a sínáramkörök legfontosabb ál-
landóit, a sínellenállás és balkssztellenállás valóságos 
értékeit, a gyakorlat számára kielégítő pontossággal, 
egyszerű mérési é, számolási módszerekkel is kiér-
tékelhetjük. 

C 

(90—

(70 --- 

1.60 L_ 

4.50 

R,,,• rövdzárnál mért etenüás 

B,,,. nyitott áramkörnél méri rtlenátás 

R - a sinetenátáe lényleges ér-kéke 

B - a balautdlenátás tényleges érteke 

C • korrekciós tém zó 1 

4.40 --

430 

420 

110 f 

1.00  
O 5' ábra. 

R „, / 
A korrekciós tényező értékeinek grafikonja. / Bm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Onkioltó és Cscwes kioltó mííkapesolások 

TART 1.Á57.[i' 

6.11.396.062 

1 Geiger-Mirllcr számolócsövek he-
lycs működéséhez szükséges. hogy mi-
ntán az ionizáló részecske megindí-
totta az ionlavinák a kisülés azonna? 
mag is szűnjék, hogy a számolócső 

ismét visszaálljon eredeti állapotába és 
a kővetkező beeső részecske újból ki-
válthassa a jelenséget. Ahhoz teluit, 
hogy a feloldóképesség nagy Jegyyen, 
gondoskodni kell a gyors kioltásról. 
Kövessük végig a számolóceőbon lefo-
lyó jelestséget. l. ábra.) A cső két 
elektródjára; a f<malra és a hengerre 
kötjük a nagy feszűltségű áramforrás 
két sarkait. Akkora feazültsé"et alkal-
mazunk, hogy a esőben őriái7ó kisűlés 
nc tudjon megindulni. Fia most egy 
ionizáló részecske éri a csőset, űtkő-

zés révén a belső gaztérben ionpórokat 
termel és így megindul a kisillés a 
csőben. A cső eleinte növekvő ára-
mot vesz fel, tehát pozitív a karakte-
risztikája, kenőbb azonban állandósul 
az áramfelvétel. Igy tehát semmi belső 
ok nem található, melynek révén a 
kisülés megszakadna. A kioltásról tehát 
külön kell gondoskodni. Egyszerű szeg-
oldás, amit eleinte alkalmaztak is, az 
önkioltás (self quenching). Ennek az 
a Fényege, hogy az áramforrással és a 
számolócsővel sorbakőtnek egy 'nagy cl-
lenátlúst (l0'.L? nagyuígrendben.) Ek-
kor a jelenség lefolyása megváltozik: 
az ionlavina megindulásakor, tehát ami-
kor a számolócsel hirtelen vezetni kezd 
és bizonyos nagyságú áramot vesz fel, 
az áram a sores nagy ellenálliíson ak-
kora feszültségesést léte=ít, hogy a szá-
molócső karakterisztikájából ismert kű-
sz&bfeszültség alá esik a eső feszültsége, 
a kisülés tehát megszűnik és visszaáll 
az eredeti állapot. Az ellenállás sar-
kairól vehető l.e tehát a lökés, melynek 
itz időtartama mikrószekundum nagy-
eigrendű. 

Bármilyen jónak is látszik ez a meg-
nldüs, a- gyakorlatlan újabb módsze-
rveket kellelt kidolgozni, melyek ii-
kerüthetűvé teszik az ilyen nagy ellen-
állisoknak a hassuilatát. Az ilyen nagy 
ohmos ellenállások mindig nagyon he-
rivesek, még a környezet relatív tied-
vességtartalmúra is érzékenvek. Ha rossz 
minőségű az cl]<atáll'ís. megbízhatatlan 
a kioltási idő, de ha jó ininűségű is 
maga az elletuíllás, nehéz a jó szige-
telé ről gondoskodni. Ezek a komoly 
is nagv nehézségek késztették a kuta-
tókat a különféle kioltó rnűkapcselások 

kidolgozására. Ezek közül a tegelter-
jedk:hhck a Nelter-Harper, a Neher-
l'iekering és egyéb ezek módosításábél 
kialitkítntt kitpcselá.sok is. E kapessolások 
közsás jellemzője, hogy a kioltús gyorsi-
tás boz clektroncsövckc;t alkalmaznak, és 
az aleklroaesű veszi át a tutgyohmikus 
kioltó e%llenállás se-gebét. 

Vegyük sorra ezeket a kajőcsolásoknt. 
Az eredeti vagy mondhatniink őskap-
csolás a Neher-Harper kioltóher volt. 
a tőlrbi ennek bizonyos fokig csak mó-
dosításit. 

A Neher-Harper kapcsolásban a ki-
oltócsövet megfelelő előkéazitltsé~el 1O-
zárjuk, illetve a cső-karakterisztika alsó 
könyökében alkalmas mtmkapontra állfl-
juk lie úgy, hogy gyakorlatilag as 
1--5 Al2-os anódelbruílláson keresztül 
néhány mikroampernél nagyobb áram 
tie folyhasses'k. A esőnek nagy rácsic-
vezető ellenállást adunk, a szám',lócső 
geometriai méreteitől függően (ő-50 

M Q ). Magát a száttiolócxiővet a kioltó. 
cső auódjára és rácsúra kapcsoljuk. Ki-
oltócsőnek igen alkalmasak a nagy belső 
ellenállású pentódák. 

A kapcsolás működése a következő: 

az iemtavitui megindulásával a kiokócső 
rácsa hirtelen pozitív lükést kap, tehát 
az eddig kőzel lezárt csövön át lökés-
szerűen nagy áram igyekszik átfolyni. 
Esieck azonban az az erethnénye, hogy 
a viszonylag nagy (l—ő alt.Q-o+) anód-
köri munkaellenálláson hirtelen igen 
nagy feszültségesés lép fel, így a sza-
molócső fcszüFtségr: a kűszöb-feszültség 
alá esik és igen gyorsarc kiolt. Ekkor 
az eredeti állapot áll vissza, a cső 
lezíir és a suímril6esövön ismét meg-
jelenik a működtetéshez szükséges fe-
sz►rltség. 

Ennek a kapesolrisnak .íriásF éhíny a, 
hogy igen nagy mértékben nwggyor-itj 
a kioltási i l,it és pereeak.ént töhh,ziiz-
ezer lökés is számolható zegftségéval. 
Tagadhatatlan hátrány. hogy még min-
dig meglehetősen nagy rüescllenállást 
kell használni és pcdig nagyobb geomet-
riai méreti számolócsöveknél kise'bbekct 
míg ki cl.b mér.etűekn.él .nagyobbakat 
!egészen 5(1 i.2 -ig). Másik hútr•únv.. 
hogy a számol€ieső;iek mind a henger':. 
Fnind a fonala változó feszültségen ''itt, 
mindkettő tehát érzékeny a zavarokra. 
További hátrány; hogy a kioltócsövön 
a Is ljes nagyfeszültség rajta vart, tehát 
nemcsak kcilsé szigetelési problémák 
merülnek fel, intncm megfelelő esőtipu..t 
kell a!ka!mazni, ame!vik ü enisz'rűen cl 
tudja viselni ezt a nagy feszűlto'g't• 

Ezekct a hiítránvokut a Neher-
P.ickerircg-féle kapcsolás (3. ábra) igyek-
szik kikűszőlrölai. Erinél a megol<lán,íl 
a számolócsőnek éppen az éi-rékenyebb, 
külső liengereiektródája van íöldeFve, 
míg a icinala a kioltócső rácsára van 
kötve. A rúcsleveető ellenállás cc. 
5 kW és a ksi&lliez csatlakozik. Maga 
a katód 1 M.Q-on keresztül földelőslik. 
A e-só anódkörében nines ellecuíllás, az 
anóetra közvetlenül adjuk a szükséges 
nagyfeszültséget. Nyugalmi állapotban 
a kioltócsövö keresztül cc. I tn:ű 

anódáramat enged x 1 jlÍ-'-'-os katód-

The article gkei circuits G.r the qquenchins 
of Gclger- -Molter counters. It deals with 
s.,tr quenching, and vats., quenching car• 
cults, ('t. Neher-1larper, Neher—Pickering, 
G»tting). then goes on to the, queetlon of 
increasing the length or low frcqucney pulses. 
and the counting of pulses. 

ellenállás, l-ja azonban megindul az ion-
lavinát, a rács az eddigi O.l elő-
fc zültségher. képest lárts kn ring' ncsa-
tív tőkést kap, mire u kioltóaső lez.•ír, 
az 1 ,3jS2-os katódellenállásról eltűnik 
a feszültség, így megszűnik a szulmoló-
csőben a kisűlés fetuttartásához szüksé-
ges feszültség is, bekővetleezik a kioltás. 
Ezután ismét az eredeti helyzet áll be. 
vagyis nulla előfeszült=ég mellett a 
katídellcurílláson átfolyó áram által lé-
tesített feszültségesés megjelenik a szá-
niolócsövőo. 

E kapcsolás kétségtelen előnye. hogy 
a szsímolótwő kitlső elektrúdája földelt, 
to'ábhú, hogy a k,initóesövön sincs ál. 
tandúan rajt a nagyfeszültség. Hátrá-
nyára kell azonban írni, hogy a ldultási 
ideje lnasúhb, aiagyfeszűttségre szigetelt 
fűtésről kell gondoskodni. vatatniut hogy 
a nr4vfeszültségű anódpót]bt álianilóaa 
terheli is:. 1 mA-rel. 

A sok klnlséges kioltókapcsohís közül 
érdemes még kiemelni a Cettirig-féle 
műkapcsolást (1. Arra). meleaek ércle-
kessécy. hogy nem az eddig ismertetett 
elvek al:il j:í:r végzi a kiotttícst, hanem 
egy kétfokozatú multivihrátor segítsé-
gével. 

E kapcsolásnál a számolócső hengere 
a nagyfeszültségű áramforrás negatív 
felével van köz"cticnül összekötve, míg 
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az áramforrás pozitív végét föhlcljűk. 
A másik elektróda egy pentoda rácsára 
csatlakozik, rrrelvtnk 1 11152-os levezető 
ellenállása a katódhoz és földhöz van 
kötve. A cső anódellenállásáról csatoló 
blokkon keresztűt a kővetkező cső erő-
ben inegatívha feszített rácsára csatla-
kozunk, míg ezen cső" anódellonállásáról 
egy blokkon kereaztűl viaszacsa tolunk 
az első cső rácsára. A lökéseket akár az 
első, akár a második cső anódjáró] 
csatolhatjuk ki. Ez a kétcsöves vetulszer 
tehát a multivibrátorok egy speciális 
faja; amelyről a további fejezett eu, 
még bőven lesz szó. 

A kapcsolás működése most már a 
kővetkező: Ha a számolócsőben meg-
indult az ionlavina, az első cső rácsa 
nagy negatív lökőst kap. Ennek hatá-
sára az első cső lezár, anódfeszültsége 
felugrik és így a második cső rácsit 
nagy pozitív lökést kap, a cső vezetni 
kezel, anódfeszültsége loe ik és innen 
egy negatív impulzust nyerünk. Ezt a 
negatív impulzust kicvatolhat))uk, a 
lökésregisztráló berendezés fele. más-

részt 'bazavezetjűk a számolócsőre is. 
tsz a visszajuttatott negatív lökés a 
számolócső feszültségét a küszöbfeszült-
ség ald löki, tehát a kislilés megszakad 
és visszaáll az eredeti állapot. 

Etmel: a szelleme módszernek az 
előnyei közé kell sorolni,_ hogy a leg-
nagyobb alkalmazott ellenállás 1 M-2 
csupán, a számolócső külső efektródája 
érzéketlen, valaírnint az, hogy akár 
pozitív, akár negatív lökést nyerünk 
a kapcsohísból. Fia ugyanis a regisztráló 
herendezésre az első csőről cssitlakoztmk, 
pozitív lökést kapunk. A lökés nagysága 
kényelmesen szabályozható, ha munka-
ellenállásnak potenciómétert használunk. 
I, en nagy hátránya azonban a kapcso-
lasnak, hogy a szamnolócsőben az állandó 
kisülést a multivibrátor megfelelőeső vá-
lasztott csatoló elemeivel kell meg-
akadályozni. 

Ruark módosítása szerint a kicsatoló 
kondenzátor értéke nem kritikus, ha 
az első esőről csatolunk Id. viszont 
fontos, hogy az első és második rácskör 
időállandója egyforma legyen, 

3. A lökések s:álnlúlásn. 

Tudjuk az előzőekből, hogy a azé-
molóéső után, akár önkioltós, akár mű-
kapcsolásos kioltókőrős is, 100 volt 
nagyságrendű lökésekkel számolhatunk. 
Mivel azonban ezeknek a lökéseknek 

. roppant rövid az időtartalma, 
a re-

gisztrálás és leszámolás biztosítása cél-
jából olyan közbülső crősítű fokozatot 

kell alkalmazni, mely az egyes lökések 
időtartalmát megnöveli ezred mp. nagy-
ságrendűvé, 'farészt a különféle kioltó-
csövek alkalmazásával a nyert lökések 
vagy pozitívok, vagy negatívok, a szá-
molóberendezést alkalmassá kell tenni 
arra, hogy kétféle becsatlakozási lehe-
tőség álljon rendelleezésünkro. akár po-
zitív, akár negatív lökéseket akarunk 
számlálni. E feladatok elvégzésére két-
fokozatú ellenállás csatolású erősítőt 
használunk {5 ábra), ahol a szükséges 
időállandókat könnyen tudjuk biztosí-
tani. 

Az első cső igen kicsiny etőfeszűtt-
séggel dolgozik (0.5-1.0 V), esnek 
megfelelően nagy segédrács ellenállát 
alkalmazunk, viszonylag nagy anódellen-
állással• A bejövő negatív lökésre a cső 
lezár, az anódkörben tehát nagy pozitív 
lökést !nyerünk. A második cső pozitív 
lükésekre dolgozik, tehát nagy negatív 
feszültéggel kell lezárni. ágy. hogy 
nyugalmi helyzetben anódáram egyálta-
lán ne folyhassék. Igy a negatív löké-

sekre ez a fokozat teljesen érzéketlen;
míg a pozitív lökéseket átviszi. Mivel 
a bemenő pozitív lökések oly nagyok, 
hogy minden alkalommal a csövet túl-
vezérlik. azt érjük cl, hogy a lökések 
nagyság szerint mind egyformák lesznek 
ér így a továbbiakba[[ jól meghatározott, 
állandó. nagyságú negatív lökésekkel kell 
számolnunk. A második csövet célszerű 
triódának, kis belsőellenállásónak vá-
lasztani, aránylag kis munkaelknoíllással, 
hogy fejhallgatóval belépje az anód-
körbe, a fejhallgató ne jelenten szá-
mottevő terhelést és ne kelljen a be-
hallgatás következtében megváltoztatni 
a további fokozatok erősítését. 

Amennyiben kis számolási sebességgel 
dolgozunk. tehát gyenge preparátumo-
kat, vagy nagyobb tavolságokhan el-
helyezett erős preparátumokat vizsgá-
lunk, a most tárgyült erősítőfokozat 
már alkalmas a mechanikus számoló 
berendezést működtető multivibrátur 
fokozat meghajtására. Ha azonban igen 
nagy a percenkénti lökésszám, a mecha-
nikus számolók már nem tudják kővetni 
ezt a .nagy sebességet. ezért újabb 
műkapcsolásokat kell alkalmazni a lö-
késszám leosztáséra. Ez a lökésszám 
aláosztó berendezés is innitivibrátor. 
mivel pedig ezek a multivibrátorok 
újabban igen gyakorta alkalmazottak, 
érdemes velük kicsit bővebben fog-
lalkozni. 

IRODALOM Phya. Rev. 53. 103. 1938. 
Phyn. Rev, 53. 316. 1938. 

R. O. Walker 

ELECTRONIC EQUIPMENT 
AND ACCESSORIES 
London, George. Newnea 

A két év alatt két kiadást megért 
könyv szerzője elsősorban a gyakorlati 
mérnököknek és a tárgy iránt érdek-
lődőlenek, nem pedig a tervezőknek 
szánja művét. Csak elemi alapismerete-
ket követel olvasóitól. Célja, hogy az 
iparban egyre nagyobb jelentőségre 
jutó elektroacsővek felhasználási terü-
leteit, ismertesse a csövekkel működte-
tett vezérlőberendezésekkel együtt. A 
csövek kimondott híradásteelmikai fel-
használásával nem foglalkozik, a könyv 
számos fejezete azonban a híradás-
technikus számára is igen tanulságos 
és jól felhasználható. 

A csövek rövid általános elméletet 
után — I. fejezet — a II. fejezetben 
erősítőkkel foglalkozik, különös tekin-
tettel a váltóáramtnnal táplált (anód-
pótló nélküli) jelfogót (relay) működ-
tető berendezésekre. A III. fejezetben 
különböző mérőműszerekről és éréai 
tn&lszerekről olvashatunk. Felsorolást 
nyer: különféle csővoltmérő, frekven-
ciamérés, feszültségszabályozás, koinci-
denciamérés, nagyellenállásmérés, elek-
trométer-triáda, elektromos mikrométer. 
viszkoziméter. A Ifi'. és ` 7. fejezet a 
gyakorlati alkalmazási lehetőségek sok-
félesége és jelentősége folytán egyre 
fokozódó fontosságú gáztöltésű rács-
vezérelt cövekkel (Thyratron) foglal -
kozik• Elméleti áttekintés után a gya-
korlati alkalmazási területekre talál-
hatunk számos példát: Thyratron mint 
jelfogó, vezérlés fázis eltolással, sebesség 
szinkronizálás. négyszöghullámnenerátor, 
egyemíramhól forgó alkatrészék nélkül 
háromfázisú váltóáramot termelő áram-
átalakító. távolhalátókészülék főrészrez-
géskeltő berendezése, impulzusszámláló. 
állandó áram, illetve feszültséggenerátor. 
ponthegesztóvezérlés, időkésleltető kap-
csoló, strohnszkóp; motorvezérlés. A VI. 
és VII. fejezetben a fényérzékeny be-
rendezések három alapvető típusának 
az ismertetése után gyakorlati példákra 
kerül a sor: bemutatja mindenekelőtt 
az elektronsokszorozó esőtípusokat. Meg -
világításmérés. hullámfor•mak hű lekép-
zése. galvanométerjelfogó, tárgya a feje-
zetnek. Rövid betekintést nyerve a fény-
szórók elméletébe. a VIII. fejezetben 
a fényforrások kerülnek sorra. különös 
tekintettel az infravörös sugarak kel-
tésére. A IX. és X. fejezetben a katód-
su áresővekre és a velük elvérezhető 
merésekre találnak számos adatot. 
Frekvencia-, fázismérés, különböző fű-
részrezgés .kipp) keltő kapcsolások, —
kör, elliptikus kipp, — két jelenség 
egyidejű vizsgálata kétsugaras oscil-
logrúffal, hangerősítők. vevőkészülékek 
vizsgálata és hangolása, moduláciámérés. 
csőkarakterisztikafelvétel. nvomásdia 
gramm, illetve hiszterizisgörbe készí-
tés. A XI. fejezet feszültségstabilizáló 
berendezéseket ismertet. A XII. feje-
ketben a szerző kapcsolástechnikai fogá-
sokat mutat be. különböző kapcsoló- és 

Folytatás a 38. oldalon. 
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MIKROHULLÁMÚ ANTENNÁK 

621.386.67 

A mikrohullámok legfontosabb alkal-
kalmazá i területein, tehát a radar-ké-
szülékeknél és a sokosatornás Össze-
köttetésekhez a kisugárzott energia mi-
nél nagyobb részét a oéltárgyra ill, a 
vevőantennára kell juttatni, ami igen 
éles irányítású antennák alkalmazását 
teszi szükségessé. A hatótávolság növe-
lésének leghatásosabb eszköze az an-
tenna minél élesebb irányítása és a ra-
dar-készülékeknél ezenfelül az oldal 
és a magasság mérésnél elérhető fel-
oldás is annál nagyóbb minél keske-
nyebb sugárnyalábban sikerül az erner-
giát kisugározni. 

Az antennával elérhető irányító ha-
tás annál jobb, minél nagyobbak az 
antenna . felületének méretei a hullám-
hosszhoz képest és ezért a atikrohul-
lámok alkalmazása már aránylag kis 
méretű antennákkal igen éles irányí-
tást tesz lehetővé. 

Radar-készülékeknél az éles irányí-
tású adóantenna lehetővé teszi, hogy 
egyszerre csak egy céltárgyat «világít-
sunk a meg, a vevőantenna padig, hegy 
egyszerre csak egy céltárgyat lássunk 
vele. Az adó és vevő antenna — mely 
többnyire azonos — együttes irányító 
hatása lényegesen fokozza az eredői 

irányélességet. 

Az energiát tápvonallal vezetjük az 
antenmíbá, mely ;ar7t a t'érbie a szükséges 
módon kisugározza. Ezért az antenna 
mint egy transzformátor fogható fel, 
mely bemenő kapcsain felveszi a táp-
vonalból az energiát és azt haladó 
elektromágneses hullámokká alakitja át. 

Mikrohullámoknál az lránvításra leg-
gyakrabban használt módszer -- hásnn-
lóan a fénytani eszközökhöz — para-
bola vagy laraboloid reflektor ill, tűkör 
alkalmazása, melynek előnye. hogy 
pontszerű, ill, vonalszerű gerjesztéssel 
a tükör nyílásában azonos fázisú felü-
letet lehet létrehozni. Az 1. ábrám 
feltűntettük a fi. parabolát. melyet az 
F gytíjtóponthan gerjesztünk. A para-
boltmnak két jellemző mértani tulaj-
donsága fontos számunkra. 1. Bármely 

V 

ábra. 

ISTV:INFFY F.DVIN 

pontjának távolsága a t vezérvonaltól 
egyenlő a gyújtóponttól mért távolság-
gal.- 2. Bármely P pontjához húzott 
érintő azonos szöget zár be a para-
bola pontját a gyújtóponttal összekötő 
vonallal és az X tengellyel párhuza-
mos vonallal. Tehát a parabola nyí-
lását képező sík fejületnek mindér 
pontjára jutó sugárzás a gyújtóponttól 
azonos hosszúságú úton jut a felületig. 
és Így a nyílás felületének minden 
pontja azonos fázisban fog rezegni 
Ezen azónos fázisú felületnek a hul-
lámhosszhun mért méretei sz hják meg 
az antenna irányélességét. Paraboloid 
antennát kapunk ha az 1. ábra szerinti 
parabolát az X tengely kőről forgatva 
forgásfelületet képezünk. 
Ha a gyujtó»ontban lévő sugárzó 

a tér minden iranvában sugárzik, akkor 
a tűkör a sugárzásnak csuk azon ré-
szét hasznosítja, melyet felületével fel-
fog. A többi sugárzás hasznosítására a 
sugárzó mögött kb. 1/4 hullám távol-
ságra Ida T tükröt vagy v sszaverű 
dipólust helyeznek el, vagy olyan su-
gárzót alkalmaznak, mely csak a tükör 
felé sugárzik. 
Az antennák irányítására vonatkozó 

kívánalmakat és a kapcsolatos fogal-
makat a következőkben foglaljuk össze. 

1. A nyereség: G = P/Pa (11 
ahol P a felület vségon úthaladó 
energia az antenna fokirányában. D tá-
volsághau az antennától és Po a felület 
egységen áthaladó energia ugyanolyul 
távolságban olyan fiktív antenna esetén. 
mely a tér minden iráuyábats egyenle-
tesen sugároz és melybe ugyanannvi 
energiát vezetünk. 

Ha a nvílás felületén a rezgés azonos 
fázisú és közel egyenű amplitudójú 
akkor a nyereség és a nyílásfelület 
kőzött minden antennára érvényes alábbi 
összefüggés írható fel: 

a  _  4aÁ
1;9 (21 

ahol A a nyílás }Hatásos felülete. ). a 
hullámhossz; mindkettő azonos mér-
tékegységben mérve. A nyílás hatásos 
felülete különböző okokból kisebb a 
tényleges felületnél (S). Ezt egy r, tó-. 
nyezővel juttatjuk kifejezésre: 

A=~1S (3) 

Mikrohullámú antennáknál , értéke 0,4 
és 0,7 kőzött szokott lenni. 
- '2. A wgárrr1'aláb ílssség alatt értjük 
azon két irány által bezárt szöget. 
melyeknél az energia sűrűség a fő-

iránvhoz kéjtest a felére csökken, 
vagyis a térerősség a főirányban mért 
térerűsségnek 0,707 részére csökken. 
Radar-antennáknál gyakran alkalmaznak 
•kűlőa höző irányélességet vízszintes és 
függőleges irányban. ezért az irány-
élességet mindkét irányban külön szok-
ták megadni. A sugárnyaláb élessége 
ideális .rlé.gyszegletes antennánál:. 

I 
aPyl — 51°

a 
(41 

aduHl a a nyílás mérete vízszintes, ill. 
függőleges irányban. Mint később rá-
térünk. az amplitudót srem célszerfí 
a` nyílás felületén állandó értéken tar-
tani, ami kissé rontja az irányélességet. 
Ezért a legtöbb mikrohullámú antenná-
nál kerek vagy elliptikus nyílással: • 

X18 = 65° 
a 

érték körül szokott lenni. 

3. Medllkhurkok. 

(5) 

Valamely folytonos sugárzó felület 
iránvjelleggörbéjónek számításához a 
felilletet lfuygc:ts féle felület elenrokee 
szokták bontani és a teljes sugárzást 
az ilyen elemeknek a teljes felületre 
törtégit integrálásával számítják ki. A 
számítás ilyen módja lehetővé teszi 
az egyes felület elemek amplitudó és 
fázis különbségeinek figyelembevételét 
az eredő irányjelleggőrbére. 

ábra. Huygens féle felületelem augárzáea. 

A parabola nyílásában lévő haladó 
Sugárzó mező egy dS felületeleme (Huv-
gem féle felületelem) felfogható mint 
önálló sugárzó, melynek irányjelleggör-
héje a 2. ábra szerint tétbeli kardioid. 
A térerő=ség amlitudója a polarizáció 
irányától függetlenül a főiránytól bár-
mely irányban ® szög alatt: 

E ad,S ) 
(6) 

ahol Eo a térerősség a felületelemen, 
D a távolsír. és H a .sugárzás haladási 
irányával bezárt szög. 

Ha egy idcál,is négyszegletes tükör-
nyílást veszünk, melynek minden pontja 
azonos fázisban és azonos amplitudóval 
rezeg és melynek két mérete a és b; 
akkor az integrálás egyszerű eredményre 
vezet. ha az irányjelleggörhét a felület . 
a irányban F (a)-val, b irányban 
F(f)-vnl jelöljük, ahol a és (i a fő-
iránytól mért szögek, akkor felírható: 

f.:(a) yasi l/'  ; ahol 1G — 
zta s a (7)

sin 4" nb sin 
1'' () = b - mer; ; ahol b' — ~' (8) 

Az iránvjelleggörbét ideális antennára a 
sin bN, törvény szabja meg. Ezen --- ar. 
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b 1.0 
7 

0.8 
á 
é 0.6 

m 0.4 
C 
é 0.2 
0 

0 
—0.2 

_Sit _4r —3 .-2r 0 s 2r 3r 4r, 5n 
= 'Ja sin e/)t 

't ábra. Ideális négyazegletes antenna irány-
jelleggörbéje. 

antenna elméletben egyik legfontosabb 
összefüggést — a 3. ábra mutatja. Bár 
ideális antrniiiira vonatkozik, a mel-
lékhurkok túlságosain nagyok, aim sem-

Q ábra. 

z a 

O. 

8 
■ 

O 

o^ 0.2 
0 

0 

> —0.2 
—Sr. .4r —•3F —2 0 r. 2r. 3at 4r Sat 

n a sin a?~
'S ábra. IrányjelleggÖrbe eosiuua tarvényü 

amplitudó elosztás esetén. 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

iniképpesi Bern ideális, sőt radar-anten-
náknál, különösen PPI kép esetén 
csökkentésűkre feltétlenül szükség van, 
mert egyébként a mcllékliurkok irá-
nyából zavaró vizaverődések lépnének 
fel. A mellékhurkok lényeges csökken-
tése azáltal érhető el ha a nyílás felü-
letén az amplitudó nem állandó, ha-
nem középen nagyobb és a ny lós széle 
felé csökkenő értékű. Válassztuik cosi-
nus törvényű amplitudó eloszlást. Le-
gven az amplitudó: 

C` = Ct ± (» cos 
r:  

191 
a 

tehát a 4. ábra szerinti, akkor az 
irányjelieggőrbe a kővetkező lesz: 

i 
[ (it t -~-- ~

a Ct si~ 1
+    Il +  l 2 

~ n

' - 2 

OA~ 
~ 

Ha C%t _ U és Cr 1 vesszük, tehát 
egyszerte cosinus törvény szerinti az 
•amplitudó eloszlása. akkor a (10) kép-
tettel az 5. ábra szerinti irányjc!ieggör-
hét kapjuk. .Az :íbr:in látható. hagy 
a mellékhurkok lt:nvece,en kisebbek, 
mint iillandó ainplitwin c: ciéii volt, de 
a főhurok irányé e ségc kisé túl szé-
le_; lett_ Ha utóbbi nem kíninatos,akkor 
.inkább pl. C1 = 1/a ; Ct ="/a körüli 
értékeket szokták választani and jtí 
kompromisszumot eredményez; még lé.-
nvegesen elnyomja a mellékhurkokat, 
de az iriínyélesség kevésbé romlik le. 

Az amplitutW ' korrekció kis mérték-
ben már azáltal is bekövetkezik, hagy 
a parabola a közepére jutó sugárnya-
lábot kevésbé szórja szét, mint a szé-
lére jutót. Ez azonban nem elégséges, 
hanem gondoskodni kell arról, hogy a 
gyuj tópontban lévő sugárzó irányjelleg-
görhéje olyan legyen; hogy a parabola 
közepére erősebben sugározzon, mint a 
szélére. 

A sugárnyaláb élességre megadott 
(4) képlet a ( 7~)-1 ől számítható. l?gya,nis. 
minthogy a félenergiásak megfelelő 

=zög alatt a lén:ritsség 
(1.7(17 része a főirá:iy- 
belinck. tehát: 

sin ~ 
~  = 0,707; 

ebból+(' = 0,443 ar = 

ata sin a 
z 

(10) 

db. csökkenés). Más irányokban ne le-
gyen szaimhajövő sugárzás. Kuneentrikus 
tápvonal esetén dipótu al szokták a 
tükröt gerjeszteni és a kív'iíirt irány-
karakterisztikát nrcgfelelő reflektor al-
kalmazásával érik el. A mikrohvllaúnok-
nál azonban sokkal gyakoribb a csőtáp-
vonal, ill. érnélküli kábel alkalmazása 
(főleg 10 cm. hullámhossz alatt.). A 
csőtápvonal sugúrzé nyíbísának magfc-
Idő kia!akításával cl lehet érni a kívánt 
iraínyjelleggürhét. A tükör nyílása elé 
vezetett csőtápvunal a sugárzást részben 
r.lárnyékolja és romja az iraínyjjttlle.g-
gőrbet. Ennek elke..riilsíeérc többnyire 
a parabola csúcsáa át hátulról vezetik 
át a tápvonalat éti ü 'nyilú útal sseinbén 
egy megfelelő visszaverő felületet al-
kallnaznak a 6. ábra szerint, mely 
a Cutler-féle megoldást mutatja. Más 
módszer az árnyékoló hatás csökkenté-
séra az, hogy a paraboloidnak csak 
a csúcsai fölötti récét használják fel 
úgy, hogy a tápvonal sic e-.eu bele a 
sugárnvaláb útjába. 

—1-~ 
~ 

vagyis sin a = 0,443
továbbá minthogy 

mikrohullámú antennák-
nál éles iránytás szokott lenni és így sin 
a = a vehető, 0,447 radian egyenlő 

25p 30' antiaiek a kétazeneso az irány-
ékaség szorzószámai, vagyis a (4) kép-
letbeai szereplő 51°. 

Arra vonatkozólag, hogy milyen eset-
beat előnyösebb paraboloid vagy henger-
parabola anteam it alkalmazni a követ-
kező irányelvek vannak. Paraboloid tü-
kör villamosan e"yszerűbb, mert csak 
egy pontban kell gerjeszteni; kisebb 
súlyú és az előírt polarizációval jobb 
irányjelleggőrbét eredményez, továbbá 
kúpos letapogatásliaz alka(ma8. Henger-
parabola tükrök mechanikailag egysze-
rűhbek és különösen alkalmasak olyan 
esetekben, amikor a vízszintes és 
függőleges síkban lényegesen különböző 
iráuyjelleggörbérc van szükség. 

Kedvezi" méretaránvnk elérése céljá-
ból a parabola gyujtátávolságát a nyí-
lás méretének 2.i-60"o-ára szokták 
választani. 

Paraboloid tükör tdhlól as . 

Paraholoidnál pontszerű sugárzó al-
kalmazása kívánatos, ami biztosítja az 
állandó fázisú felület létrehozását a 
tükör nyílásában. IIa a sugárzó mé-
retei nem nagyon kicsinyek, ekkor ez-
által fázistorzítások következhetnénk be, 
ami a mellékhurkok megnövekedését 
okozza. Ezen segíteni lehet a tükör-
felület megfelelő torzításával, amit kí-
sérletileg szoktak megállapítani. 

A" tükörre irányított sugárzó iraí ~'-
jelleggőtbéje olyan legyen, hogy leg-
erősebben a tükör közepére sugarozzon 
és a tükör széléig a sugárzás inten-
zita'et kb. 1/ y-űra csökkenjen (8--1t) 

a~61, ábra. hátulról táplált paraboloid Cutler 
féle sugárzója. 

henger-tiarahala tójilóláso. 

Henger-parabola tükröt a gyujtóvo-
naláhan kell egyenletesest megvilágítani. 
Ez történhet pJ. a gyujtóvcuualban ehic-
Ivezett, fázisban rcrjesztett tlipólussor-
ral. l:z a móalszcr aztualaan rttikrohullá-
moknál erem célszerű. ezért c""y pont-
szerű sugárzó sugárzását egy segéch•c:f-
lektorral szokták voaalsugárzótá átala-
kítani. Segédreflektornak szintén hen-
gerparabolát szoktak alkalmazni, mely 
két egymáshoz köze! elhelyezett párhú-
zamos sík lemezzel Tatit határolva é 
melynek réssomi nvihiz a főtiikőrnek 
a gyujtóyoaalában van. [ásd at 7. 
ábrát.) 

A segédreflektor azonl,ain egyben mint 
tápvonal is szerepel és így az átviltetü: 
rezgésfajtákra bizonyos korlátozatok 
vannak. Aszerint, hogy a kisugárzott 
hullám elektromos polarizációja a 

t%e tr ~inlxt(z 

ábra. Hengerparabola tát'iáláaa sogédref• 
lrktorral. 
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gvujttívonalra rnt:r' leies vagy agyttjt'í-
tmini ir:ínt:ib.ut vau. kétfci rezgés-
fajta :ítvil' le jöhet -.:adta. a 1'E.1 és 
a TE a,,. '1'EM rezgés esetért az ekk-
tromos uez nn rűkvtnt a negédparabola 
hatsíroló' lapjaira. tehát a résre; a 
mág:tcses vektor 11e.lig párhúzamos a 
nyílás hosszú túlével, tehát a bitárokó 
lapokkal. 1 ' n rrzgé; megfelel a ren-
.les szuhadtéri terje és.tek. ill. egy ab-
hól kivágott l ''keny ré;trek. pia a rés 
IJ ehb miatt t/.. Inill:ímdlO5.sz, akkor 
ez az egyel.len átvihető rezgésfajta. 
Ezen rezgúsi módnál a terjedési se-
besség független a rés méretétől. Köz-
pont[» kábel eyets n a tiplálás történhet 
a & ábra szerint a ríeslre benyul'í 
bels'. ér daralrjával, vagy a 9. ábra 
sn•rint c l:ípvonallal. 

ábra. Segédparabola táplálása koneentrlkus 
kábel esetén. 

QQ ábra. Segédparabola táp►átáea esatápvonal 
esetén. 

A TE e1 rezgésfajta abban külön-
bözik a domináns TE to -tél, bogy az 
elektromos vektor a tápvonal hosszabb 
oldalával párhúzamos. csak az eset-
hen Iiasználltató, ha a rés nagyobb 
mint 112 hulhímhorz. Ezen rengésfaj-
tánál a terjedési sebesség függ a rés 
hullnírnlunsazhan mért nnéretétőI. Ger-
jcsrtéc a 9. ábra szerinti módon történ-
loet it ügyelni kell, hogy csak a kí-
v:ísst polarizáciú legyen a tápvonalon. 

Kit iu' . 

A tűkör felületét annál pontosabban 
kell elkészíteni, minél rövidebb a hul-
lámhoesr.. A felehet egyenlűllenségei fá-
zishilrtikat okoraak a 11vílá9 felületén 
is ezáltal rontják az iránvjelleggőrbét. 
Elméleti megfontolások és kísérleti ta-
pasztalatok alapján a felület pontossá-
gát l/ t ,;—tlsn hullrimhosszon belül kell 
portani. 

A tükör felülete nem szükséges, hogy 
folytonos fémfelület legyen. A szél vagy 
víznyomás, látási viazmsyok és súh-
esökkentés miatt gyakran használnak 
perforált lemezeket van' hálászerű ki-
képzést. Ezáltal nem romlanak a vi-
szonyok, ha a rések mérete kiseMt 
mint s hulhímbossz. 

lle:i rparab'ala tiikör segédreflekto-
r:ínal, ha TE a, rezgést viszünk :it, 
akkor tt rés méretét nagy pontnság-
gal kell betartani, minthogy a fázis-
sebesség ettől fiig. E célhól fém tsí-
volságtartókal szoktak alkalmazni. Ifa 
erek kisméretűek. sem okoznak zaynrt 

minthogy nterőle€esek az elektromos 
vektorra. 

Letapogalaai r óLszerek. 

kadar-antetmáknál a sugárzás éles 
nvaláMrfástúr km'ül rendszerint egyéb 
feltételeket is teljesíteni kell. Ezek 
közül legfontosabb a letsproga(ás, mely 
célra az:íntalan szellemes megoldás ta-
lált alkalmazasra. PPI kép esetén az 
antennát állandó szögaehcssép.gel körbe 
forgatják és a terepet térképszerven 
látják. 

Tüzérségi irányításnál a célpontot 
nagy pontossággal kell mérni tudni és 
emellett a folytonos oélköeetésrc is 
szükség tan, mert a lőelemképzőt foly-
tonosan kell ellátni a eélt:irgy helyzet 
adataival. A feladat megoldása a anya-
lábrnozgatás» cleyével sikerült, mely a 
lehetséges legnagyobb ir:ínvnséré; pon-
tosságot teszi lehetővé. Az antenna ,;u-
g:írnyaltíbot a tengelyir:ánytél felváltva 
jobbra-balra kissé eltérítik úgy. hogy 
a két irány kb. egy sugárnyalált szét s-
séggel különbözzön. Ha ezt a mozgatást 
masoilpercxnként sokszor végeztetjük 
el és gondoskodunk arról, hogy az osz-
cilloszkóp esövött a két esetben az 
idővonal a saját irányában kissé 'l 
Isiyen tolva, itk1.•>r, ha az antenna a 
cA'tárgy felé van irányítva, a lOb. ábra 
szerint két egyforma magas, egymáshoz 
képest kissé eltolt impulzust látunk. 
Ha a céltárgy iránya kissé balra vagy 
jobbra tér el az antenna irányától, ak-
kor az egyik impulzus nagyobb, a 
másik' kisebb lesz a 10a, ill, lOc. ábra 
szerint. Ezen médszcr lényepresen meg-
növeli az iránymérés pontosságát, mert 
a sugárzási hurok iperedek oldalát hasz-
náljuk fel és nern a lapos maximumot; 
továbbá egyértelműen megállapítható 
minden pillanatban, hogy az antenna 
a céltárgyra van-e irányítva és hat 
nem, akkor. hogy milyen irányban kell 
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~i ábra. 

® ábra. :1 nyalábmozgatás elve. 

utána állítatni. Gyakran alkalm aznak 
nwchamkailag működtetett kapcsoló-
szerkezetet irií nykapcsolónak. Eta az an-
ietmn két félre osztható. akkor a fázis-
különbség megfelelő tápvonal ka`` rsolú-
val érhető c1. Mikrohullámoknál, ahol 
optikai múdszereket szoktak alkalmazni, 
a sugárnyaláb irrútyeltérítését a sugár-
zónak a gyujtóposittól a gy°ujtósfkban 
való kis eltolásával érik el. Szokásos 
módszer két:, a gyujtép unttól jobbra-
hadra eltolt sugárzót használni és egy 
tápvonal kapcsolóval a sugárzókat fel-
váltva működtetni. 

t'égelhárhú tüzérségi és vadász-
irányító radaroknál az oldalszögön kí-
vül a magassági szöget is mérni kell. 
Ez azáltal érhető el, hogy a sugárzó 
dipólust vagy csőtápvonalszájat a para-
boloid gyujtósíkjátsan kissé külponto-
san helyezik el. Ezáltal a sugárzás irá-
nya az ellenkező oldal felé kissé el-
tér a tükör tengelvirímyától. Fia a di-
pólust egy motorral a tükör tengelye 
körül körbe forgatják, akkor a sugár-
nyaláb egy kúp felülete mentén a 
tengely körül körbe halad. Ez felhasz-
mílható az előbb ismertetett módon; 
mind az oldal, mind a magassági szög 
pontos bemérésére. 

l{gvcs eseu:k'hrn szükséges, hogy 117 
araterma irünvúlran egy adott szöghatá-
ron belül mindent a•gvidejuLrg lehes-

em, unegfigyelni: Felszíni célpontok 
ectén ai. oszrillo=.zknp ernyőjén víz-
szintcs ir:ínvlran iii oldalszög, függőleges 
iránvhart a távolság szokott lenni.) Eh-
hez ii. n. ':gyors lctapogatús»-ra varr 
szükség. mcly célra atIkalmaz:rak op-
tikai 'I r:í okai is. Itt a feladat —
a nagyohL cltéutés miatt -- jóval, 
nehezebb. utint i célköveté-hez alkat-
utazott a abíbnurzgatásnál tolt. és a 
fénytwllról ismert hibák, mint acoma•: 
kiküszöbölésére törekedni kell. A meg-
oldások elég bonyolultak é- eddig még 
csak kevés részletet hoztak nyilvános-
siigra, az amerikai közleményekben. 

Kos.ekár,s mrlrrrruík. 

Bonlázú repülőgépekhe leépített fe-
délzeti radaroka:íl a terepet térképsze-
rűen kell látni a PPI képen. PPI 
illan position indicator) rendszernél az 
antenna körben forog is az időőbázi.l 

az oszr•illoszkáp rrnyőjéuek közepétől 
sitgárirúnvhan kifelé halad az antenna 
pillanatnyi helyzetének megfelelő irány-
ban. A katótlsugarat ax oszeilloszkóp 
es.i rácsvezérlésével kioltva tartják. il . 
essek arra tsz időre hagyják világítani, 
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ameddig a beérkező reflexiók vételo 
tart. Ezáltal az ernyőn a téltótgy ak 
térképszerűen látszanak sötét háttérben. 
A térkép közepe a repülőgép pilla-
acatnyi helyzetestek felel meg 

A biztos tájékozódás céljából már 
kis visszaverődésbeli különbségeket jót 
megfigyelhetővé kellett tenni anélkül, 
hogy ezen megvilágításbeli árnyalatok 
— miközben a repülőgép a céÍpontot 
megközelíti — megváltozzanak. Olyan 
antemw irányjelleggörbére volt szűkség, 
mely oldalxrúnyban igen keskeny és 
magassági irányban legyezőszerűen szét-
terjed úgy, hogy minél jólyban köze-
ledünk a vízszintes irányhoz; annál erő-
sebb legyen a sugárzás, (egy bizonyos 
határig). 
A szükséges összefüggés kifejezhető: 

G = k cosec2 ® képlettel, ahol C az 
antenna effektív nyerrrs'ge a vízszintes-
től mért ® szög alatt. Megvalósítá-
sának egyik módjánál forgásparaboloid-
hól indultak ki, melynek alsó felét 
meghagyták és felső fe ét előreggörbítet-
ték. Ez utóbbi rész mértazrilag úgy 
nyerhető, hogy a '7zszintres parabola 
metszetet a gyujtópont körül előre for-
gatjuk. Bár az ily módon készítetd 
antennák a kíváonalmekiiwk teljesen meg-
felelnek,  a dolog természetéből folyik 
hogy magas szögek alatt az oldal fel-
oldóképességük nem olyast jó, mint 
laposabb szögeknél. Ennek okit az ilyen 
antemtáknál elkerüllxetetlen fázistorzi-
tásokban van, tovéiblrá a keresztbe tcola-
rizált sugárzásban. 

Férnd.entez leji csék. 

Ilár mikrohullámokhoz elvileg hasz-
nálhatók volnánk tömör dielektrikum-
bál készült lencsék, ilyenek nem kerül-
tek alkalnazásra; elsősorban nagy só-

i3 ábra. Nem z6názott (a) és z6názott (b) fém. 
lemez gt ajtólencse. 
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lyuk miatt. A háború alatt a Bell la-
boratóriumban kifejlesztettek egy olyan 
új megoldást, ahol tömör anyag helyett 
párhúzamos fémlemezeket alkalmaztak. 
Ilyent lemezek között a fázissebessé~ 
különbözik a szabad térben lévotő 
így lemezék készíthetők belőlük, me-
lyekkel igen jó eredmények érhetők el, 

Ha két párhúzamos lemez közötti 
rés mérete a n/$ és 1 hullámhossz 
között van, akkor csak egy olyan rez-
gésfajta — a TE ac — haladhat át 

rajta, melynél az elektromos vaktor 
párhuzamos a lemezekkel. Ha a lc-
ntezek között levegő van, akkor a 
törésmutató: 

• (11) 

ahol z a hullámhossz szabad térben. 
A 1.1. ábrán láthatjuk a törésnsutat't 
a lemezek közötti távolság függvényé-
ben. Ebből híticató, hogy a törésmutató 
mindi Jósebb! mint 1. Ezért a fém-
lemez lencsék éppen fordított hatást 
fejtenek ki mint az üveglencsék. Az 
üveglencsék lassítják a haladó hullámo-
kat, viszont a fémlemezlencsék gyor-
sítják. Ezért a fémlemez yűjtőlen-
cseket — szemben az űveglonezékkel 
— középen vékonyra és a széleken vas-
tagra kell készíteni. A törésmutatót 
célszerű minél kisebbre választani, hogy 
re kelljen tttl vastag lencsét készíteni 
és ezért a réstávolságot (a) nem sokkal 
nagyobbra mint 1/2 hullám kell mért- 
tezni. Másrészről, viszont ha a méret 
túl közel van a fél hullámhoz, akkor 
a lencse felületéről Aránylag nagy ref-
lexiók lesznek; továbbá igent nagy pon-
tossággal kelt betar•twni a rések méretét. 
Jó kompromisszumot eredményezett a = 
0,577 — 0,625 1 amihez N = 0,5 — 0,6 
tartozik. 

Még ilyen törésmutatók mellett is 
tálvastag lencseméretek adódnak, mely 
hátrányon a lencse zónákra való osz-
tásával sikerült segíteni. A zónázásnak 
az az alapgondolata, hogy ha a hullám! 
fázisa 360°-ot késik vagy előresiet 
°akkor ezáltal semmi változás nem tör-
ténik. Ennek az elvnek fémlemez len-
Csékre való alkalmazása azt jelenéi, 
hogy ha a fáziskorrekció a lencse Va-
lamely részén nagyobb mint egy teljes 
Imltánihossz, akkor a korrekció lecsök-
kenthető a hutlámhossz töredék részére 
úgy, hogy a maradék korrekció mindig 
kisebb egy hnllaímhossznál. Ebből kő-
vetkezik, hogy a lenge semmilyen ré-
szének sem kell vastagabbnak leinni mint 
z (1 — N). A 12. ábra mutatja, hogy 
milyen volt egy fémlemez gyűjtőlencse 
alakja zónázás előtt és hogy mennyivel 
vékonyabb lett utána. 
A zónákra osztásnak hátrányai is van-

nak. Egyik az, hogy a zónákra osztott 
lencse csak arra a frekvenciára műkö-
dik helyesen annolyre a zónákra osztás 
történt. Az ilyen lencséket azatban csak 
egy hullámhosszra szokták hassinálni, 
igy ez a hátrány nem nagyon lényes 
Másik hátrÁnv a zónát; határánál fel-
lépő fázis es amplitudó torzítübanl 
van. Ennek zavaró hatása azonban csak 
akkor számottevő, la különösen rövid 
gyvjtótávolságot alkalmaznak 

Fémlemez lencséknél a szokásos gyrjtó-
távolságok a nyitás felétől a teljes nyi-
las átmérőjéig terjeditek. A lencse fe-
lillet görbüttségének pontatlansága nem 
olyan jelentős mint laraholoidnál, ami 
jelentős előny. A lemezek közötti távol-
ságot aránylag pontosan kell betartani. 
N = 0,5 esetén +2/75  és N = 0,6 
esetén +1/50 pontosság szükséges. 

Fentiekből nyilvánvaló, lrog?y a fém-
lemez lencse a paraboloid és a henger 
parabola tükrök vetélytársa és a jövő 
fogja megmutatni, hogy gyakorlati al-
kalmazásokhan nyelvik lesz előnyösebb. 

BESZAMOLŐ 
az Amerihai Vaeótcgylet értekezési ezakoeztá. 
lyának 1947. évi közgyűléséről. 

Az Association of American Rail-
róads értekezóberendezési szako ztálva 
1947. évi közgyűlését mult év október 
21-23 kőzött tartotta a floridai Mi-
ami-Beacb-ben. Az értekezleten a kü-
lönböző vasúttársaságok részéről 138. 
a szállító és gyártó cégek képviseletében 
pedig 177 személy vett részt. A tárgy_ 
sorozaton a kilenc bizottság beszámoló-
ján kívül nyolc műszaki értekezés is-
mertetése szerepelt. Egynéhány ezek kö-
zül hazai viszonylatban is érdekhűdésre 
tarthat számot. Az értekeztek címei 
az nlábl ak: 

1. Néhány tervezési irányvonal va-
súti menetirányító (traindispatching) 
távbeszélő áramkörök átvfteliviszonyL-
tainak megjavítására. (L. A. W. East.) 

2. Vasúti üzemben használt mozgó ér-
tekező berendezéések fejlődése. (A. A. 
Curry) 

3. Public Adress berendezések vona-
<tokon ( B. P. Pattost.) 

4. Rendszerek és készülék-tervek mozgó 
rádióberendezések maximális spektrum 
kihasználásra. (D. E. Noble) 

5. Zárfékkocsik értekezőberendezísei-
nek áramellátása (E. H. Musgrave) 

6. Pulylic-Adress hangszóró beren-
dezések tervei és tervezési alapelvei kü-
lönös tekintettel a teherpályaudvarokon 
szükséges kétirányú (two-way) szolgá-
latra) Wilianr H. Johnon) 

7. Kocsinyilvántartás gépesítése és 
a teherforgalom megkönnyítése I. B. M. 
rendszerű géptávíró alkalmazásával. (H. 
II. Woodruff) 

8. Reperforator kapcsolási rendszerek 
vasúti távíró szolgálatban (A. F. Con-
nery) 

Gaőúti rnenetiráayztó rendszerek. 

A vasúti menetirányító rendszerek 
nagyobb t ávolstigok áthidalása esetén 
nehéz feladat elé állítják az átvitele 
technikát, mert a vonalon egyenletes 
vagy egyenlőtlen eloszlásban sok párhu-
zamos készülék van őzemben, a konz-
promisszumos vonalutánzatokkal működ-
tethető erősítőket tehát csak korlátolt 
mértékig lehet kihasznátni. A jó azol-
gátat az alábbi követelmények betar-
tását kívánja meg. 

a) A csillapítás értéke a központi 
készülék és bármely vonali készülék 
kőzött max. 12 db. lehet. 

Is) Bármelyik két vonali készülék 
között a csillapítás ne legyen több. 
24 db.-nél. 

col A központi készülék helyéti mélye 
a vonali állomásokról beérkező nívókat, 
ezek között legfeljebb 6 -db legyen a 
különbség. 

c!) Zajnívó és frekvencia függőség 
tekintetében a rendes kereskedelmi 
áramkörök adatai legyenek irányadók. 

Hosszú vonalakon vagy összedolgozó 
kiterjedt vonalhálózaton a kitűzött célt 
a készülék előtt alkalmazott impedancia 
korrektorokkal és vivőáramú csatoló 
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áramkörök alkalmazásával érik el. Err'!il 

az átviteli terhnikíit érdeklő értekezésről 

egyébként egy későbbi időpontban rész-
letesebben is b, fogunk 'e'iínrolni. 

Á i nsúti üzemben allad,naz/mató ucobil 
érteluezőberendezések. 

(Rövidhullámú rádiócsatornák, légve-
zetékekhez mágacsesen csatolt vivő-
áramú áramkörök.) 
A berendezéseknél egységesítésre tö-

rekednek; a különféle szerelvényekec 
egységes külalakú szekrényekbe építve 
és könnyen kicserélhető kivitelben ké-
szítik ezáltal a legkülönfélébb viszo-
nyok számára is összerakhatók a kívánt 
célnak megfelelő készülékek. A ter-
vezésnél iranyadó szempont volt, hogy 
a javítási munkálatokat a műhelyben 
kell elvégemi, a helyszíni javítás csak 
az egységek illetve tartalék alkatrészek 
cseréjére szorítkozzék. A körülbelül 50 
kísérleti készülékkel két éven át foly-
tatott terepkísérletek azt mutatták, 
hogy a vasúti üzemben fellépő rezgé-
sek és lökések hatásai ellen a iég a leg-
alaposabbsai és a legkívál6bb tudomá-
nyos felkészültséggel védett szerelvé-
nyekben is fordulnak elő zavar•ok,anyák 
kilazubísa és rossz érintkezések követ-
keztében. További probléma a hűtés 
megoldása. A ventillátoros hűtés nem 
eléggé üzemisiztos, a szűkeéprs, feltét-
lenül megbízható szellőző motorok ezen-
kívül dragák, az Egyesült Államok leg-
nagyobb részében azonban ilyen forszí-
rozott hűtésre nines is szűkség. 

Teher(pályaurlvari lauegszóró benende- 
zések. 

A korszerű teherpályaudvari hang-
szóró berendezések csak akkor hatá-
sosuk ha bizonyos alapkövetelményeket 
kielégítenek. Mindenekelőtt fontos a 
tökéletesen jó hangszízyozet. A beszéd 
visszaadásnál a rossz Inangminűség rostja 
a luangnsinőségct, az érthetőséget es 
a berendezés használati értékét erősen 
csökkenti; a félreértett intézkedések 
következtében időveszteség és kár kel~t-
kezhet. A szabadban felszerelt beren-
dezések az időjárás minden viszontagsá-
gának ellene kell álljanak, ez különösen 
a hangszórókra vonatkozik; mindent túl-
méretezett, erős kivitelben bell készíteni. 
A vczénvlőlrelyen alkalmazott kulcsok 
és kezelűszerelvénvek szintén külőnle-
geaen erős, nehéz kivitelinek legyenek. 
Az értekezés ezután részletesen foglal-
kozik az ajánlatos teljesítményekkel be 
és kimenő oldali impedenciakkal va-
lamint közli a gyakorlatban bevált 
hangszórók adatait is. 

A bizottsági beszámolók során a l:űlsö 
berendezésekkel foglalkozó bizottság a 
«K-8» mintáj]u keresztezési rend-
szer szerelési előírásaival, valamint lég 
és kábel vonalak építési módszereivel 
foglalkozott, ezenkívül szó volt még a 
korrozi6 elleni katód-védelemről is.' 

Kísérleteket végeztek ólomkábelekhez 
kapcsolt és földben elhelyezett mag-
nézium anódokkal. Az ólomköpeny és 
a magnézium anód között a földben 
kb. 1.2 Volt potenciál különbség lép 
fel. Ez megvédi sz ólomköpenyt. A 
kereskedelemben kapható magnézium 
anódok egy kilogramm fém súlyra kb. 
1000 amperórát adnak. Ez a módszer 

azonban csak akkor gazdaságos, ha a 
korroziót csak galvanikus potinti:íl-kü-
lönleégek okozzák. Nem kielégítő azon-
ban, kóboráramok esetében. A magné-
zium anódék élettartamát 15-20 évre 
becsülik. 
A belső berendezésekkel foglalkozó 

bizottság a központi forgalomvezérlő be-
rendezések jeladó rendszereit é3 menet-
irányító berendczésekhez alkalmazott 
vivőáramú berendezéseket, valamint kü-
lönféle jelfogó problémákat ismertettet. 
A központi forgalomvezérlő berendezés 
jeladó rendszeret írem célszerű a meg-
lévő menetirányító vezetékeken működ-
tctni, mert a forgalomvezérlő beren-
dezés code jelei erősen zavarnak. A 
költséges központi forgalomvezérlő üze-
mek berendezése és mindenkori üzem-
biztonsága igen fontos: A menetirányító 
távbeszélő áramkörök részére szükséges 
sok leágazás mind-megannyi hiba for-
rás a code áramkörök szennpontjúhól. 
A közfonti forgalomvezérlű berendezé-
sek vezetékanyagául nagy szilárdságú 
szigetelt vezetéket ajánl a bizottság. 

Iizonyos esetekben kívánatos, hogy két 
menetirányító szakaszt egyugyanazon 
helvril tandemben tartsanak üzemben. 
A feladat egy egy csatornás vívőáramú 
berendezés alkalmazásával oldható meg 
célszerien. Az egyik menetirányító saját 
szakaszának fizikai úramkörén dolgozik 
a másik menetirányító a vívőáramú 
áramkörrel a második szakasz elegé-
hez kapcsolódik. A felhívást kétféle-
képen lehet megoldani. Ha a két sza-
kasz összes állomásainak száma kisebb, 
mint a rendelkezésre álló code ;jelek 
mennyisée, a jelzés a fizikai áram-
körön vegig mehet, mindössze a két 
szakasz határán kell egy code ismétlő 
berendezést alkalmazni. Ezenkívül gon-
doskodni kell arról, hagy ha az eyik 
kezelő hív, ezt a másik kezelő lassa, 
nehogy egy időben leívjanak. A másik 
megoldás szerint a második szakasz 
felhívó áramkörét az első szakasz veze-
tékpárján szimultánban működtetik és 
az első szakasz végén impulzus ismét-
lővel adják rá a codeot második sza-
kaszra. 
A rádió értekezésekkel foglalkozó 

bizottság jelentéséből érdeklődésre tart-
hat számot, hogy American Telephon 
£d Telegraph Company New-York és 
Roston között 7 erősítő. illetve relé-
állomással mikróhulbímú összekötte-
tést építtet. A Western Union Te'cgraph 
Company megállapítása szerint a New-
York—Philadelphia viszonylatú (mikró-
hullámú) rádió távíró összeköttetés 1.000 
távíró csatornával moat már kielégí-
tően működik, nines torzítás, sem ke-
reszt moduláció és az üzem folytono3-
ság értéke valóban jobb mint volt a 
Western Union légvezetékeken. 
(Railway Signaling 1947. november.) 

P. I. 

H. Keller, Hers 

KORSZERO TÁVBESZÉLŐ 

HÁLÓZATOK ALAPELVEI 

P. T. T. Snipe. 1947. No. 6. 

Szerző azt vizsgLlja, hogy a svájci 
kábelhálózat korszerűsítésénél a leg-
újabb átvitelteehuikai elveket hogyan 
lehet hasznosítani. A korszerű átvitel-

teehnika a kisesillapítasú és ki;zéiesített 
frek' enciasúvú összeköttetések felé tö-
rekszik. Ezek a minőségjavítások a 
meglevő kábelek terhelésében nagysza-
bású változtatásokat követelnek meg. 

A vivőteclunika, mely a vezetékek 
többszörös kihasználását teszi lehetővé, 
egyszersmieul jobb átviteli minőséget 
is nyujt. Ezért a távolsági hálózatos 
fejicsztésénel a vivőtechnika előtérbe 
került. 

A nagytávolsiigti átviteltechnika kö-
vetelményei szakkörökben már jóval a 
második világháború előtt kiérlelődtek, 
azonban a legtöbb telefonvállalat vo-
nakodott az útviteli minőség javítása 
érdekében nagy összegeket befektetni. 
A háború itt is nagy változásokat ho-
zott. A hatalmas pusztulás a vállalato-
kat új helyzet elé állította. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy a C. C. I. F. 
erre vonatkozó ajánlásaiban átmutatóan 
és igen határozottan haladt előre. 

A C. C. I. F.-ick a jreknerscia sáv 
kiszélesitéscre vonatkozó ajánlásai sze-
rint minden összeköttetés, előfizetőtől-
előfizetőig 300-3400 Ilz.-et legyen ké-
kes átvinni; nemcsak a nemzetkőzi,. 
hanem a belföldi interurbán-, sőt a 
helyi luílózatokba❑ is. Meglevő keskeny 
sávszélességű szerelvényeket át kell épí-
teni. vagy csak a nemzetközi forgalmon 
kívüli végforgalomban, rövid távolsá-
gokon ajánlatos használni. 0j vivő-
frekvenciás összeköttetések virtuális vi-
vői 4 KHz. távolságban legyenek egy-
mástól. Ha valamilyen okból még hang-
frekvenciás távolsági vezeték épül, úgy 
kell azt terhelni, hogy határfrekvenciája 
4000 Hz felett legyen és a bekapcsolt 
erősítők a 300-3400 llz-es sávban ki-
egyenlíthetők legyenek. 

A nemzetkőzi összeköttetésekhez való 
csatlakozás szenipoirtjából figyelembe 
jövő körzet- és helyi hálózatok 4000 
Hz határfrekvenieiújú kábelekbil állja-
nak;. s az igen könnyű terhelésű ká-
belek 2 huzalos erősítőin a 3011-3400 
Hz-es beszédeóv átvihető legyen, s. i. t . 

A tovéMriakba,n a szerző ismerteti a 
C. C. I. F.-nek egy nemzetközi össze-
köttetés két előfizetője között maximá-
lisan megengedhető vonatkoztatott csil-
lapítására vonatkozó újabb ajánlásait, 
mely az adó mikrofonjának és a vevő 
hallgatójának membránján keltett hang-
nyomások közt 4.6 Neper különbséget 
enged meg, továbbá közli ennek a 
csillapításnak a nemzetközi- és a nem-
zeti rendszerek közötti felosztását. 

Az új előfizetői készülék beveme-
tése útján a svájci nemzeti rendszer 
egyébként kedvezőtlen vonatkoztatott 
csillapítás értékeit adásmál: 0.3 N-el és 
vételnél: 0.4 N-el tudják megjavítani. 

A C. C. I. F. a kiterjedt vivőháló-
zsutokra vonatkozóan is ajánlásokat ad. 
melyek Jaelátható időn belül a mostani 
hangfrekveaneiás interurbán hálózatokat 
fel fogják váltani. Ezen az úton látszik 
realizálhat6nak az a törekvés, hogy a 
jövőben a szélesebb átviteli sáv a nem-
zetközi összekőtterésekben is érvényre 
juthasson. 

Minthogy a vivőáramú összekötteté-
sek terjedési sebessége nagyobb, a hosz-
szú nemzetközi összeköttetések vissz-
lmng_árai is kiküszöbölhetők lesznek. 

Ezután ú szerző a svájci viszonyo-
kat vizsgálja meg. Mindenki elismeri, 
hogy ott a telefonia magas színvo-
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nalat ért el. A forgalom úgyszólvaán 
vóratkuzaísrnenG sas Isonvolítódik le. Ak-
kui, auaiknr a körzői':ílózatok gépe-
sítve vannak, a távválrsztaís nagyrészt 
befejezést nyert, a vezctékhál&at tel-
jesen kábeilc került, s a jól kiépített 
svájci hálózat egész Európ íhan az élen 
jár, minden toválvbi nélkül nem ért-
hető meg, hogy ezt a hálózatot nem-
zetközi vonatkozásban miért kell sok 
tekintetlen jelentékenyen megváltoz-
tatni? Felteszi a kérdést, hogy érde-
mes-e a minőség tnegjavításáttak ér-
dekében a svájci hálózatba nagy ősz-
szegeket invesztálni? A kérdésre hatá-
rozott igennel felel. A C. C. I. F. aján-
lásai nem a mára, hanem a holnapra 
gonclolnak s a jövő fejlődés irányát 
sztbjaík meg. 

A to,úb áakliau a szerző lehatóan 
fogla'lkuzik azzal. hogv mitve:a intéz-
kcán.rl. tűrt ' cttak ncír Sa:ájrL:ut a szó-
LanLu ‚ krnlr.br.n és mikor a intéz-
k—,l' '•k, t tu r'rzn;k a cél elérése ér-
(I' ka l n. 

S. F. 

H, Engel, Barn. 

AKKUMULATOR TELEPEK 

LEBEGŐTÖLTÉSÉNEK KÉRDÉSE. 

P. T. T. Bulletin Teobniyue Suisse. 1917. No. 2.) 

A lebegőtöltés legjelentősebb előnye, 
hogy a kiszolgálás majdnem teljesen 
elesik és igen kicsi a lemezek massza 
szükséglete. Azonban ezek az előnyök 

csak akkor érhetűk cl, ha bizonyos fel-
tételeket pontosan kielégítünk. Ma agár 
nyugodtan mondhatjuk, hogy halvasert 
beállított lebegőtöltés mellett a telepek. 
élettartama nem rővidcbb, mint a szo-
kásos töltő-kisütő üzem esetén. 

Rosszul beállított töltés esetén, elég-
telen töltés 'mellett a lemezek elszulfá-
tosodnak, míg erős töltésnél az ciektrolit 
el ázosod.tk és az elektródák anyagai 
azethull. Az egyenirányítókat ügy igye-
keztek tnegszerke-ztcni, hogy a töltés 
ónmagát szabályozza. Egyik ilyen meg-
oldás elve a telepet áljandóan teljes 
kapacitáson tartani önfenntartó áram 
segitségóvel. Azonban idáig tőbbé-
kevésblé tisztázatlan colt az önfenntartó 
áram legkedyezűhb értékének o kér-
dése. 
A kérdés tisztázására a svájci posta 

egy idő" óta kísérletsnrcizatot folytat 
GO. 22. I. tipusó, t0 órás kisütésnét 
16 amperóra kapacitású telepekkel. Hat 

külön telepnél a töltőáramokat ligy vá-
lasztották meg (7--lot) ina), hogy a 
telepek 24 óra alatt kapacitásuk 1---15 
százalékára töltődjenek fel. Egy két hó-
nap után megejtett kapncitásmérés azt 
mutatta, hogy a, összes telepek kapaci-
tása a kiinduláshoz viszonyítva nőtt. 

(19-21 zára.) A telepek igénybevélele 
'így történt, hogy havonta négyszer ka-
pacitásmérést végeztek, s utána azokat 
ismét erős töltéssel feltöltötték (kh. ez 
az igénybevétel felelt meg legjobban a 
gyakorlatnak)-. Két évi megfigyelés után 
azt tapasztalták, hogy úgy a kapacitás, 
mint a feszültség csókkent. A kapacitás 
javítására megismételt kísérlet (mély ki_ 
sütés. erős töltés) nem vezetett ered-
ményre. 

Nem várt eredménnyel járt az iszap 
mennyiségének a mérése, mely két évi 
üzeni után igen csekély volt. Ebből meg-
állapítható, hogy a kísérleti áranterős-
ségeknél az aktív massza kihullása nem 
jön figyelembe és a csekély iszapot is 
uz erős töltések idézték elő. 

A kísérletek folyamán megfigyelték 
a savsűrűség viselkedését is és megálla-
pították, hogy igen kis töltőáranrerűs-

aégcknél is emelkedik a strvsűrCK ég. 
Ezért a telepek dektrolitjáha általában 
mindig vizet kell utánit tölteai. 

A kísérleti telepek közül a 66 milli-
amper töltőárammal táplált telep tar-
tutta legjobban magát, `1.3--2.36 Volt 
önfenntartó cellafeszültséggel. Hogy ez 
mais teleptípusoknál is hasonló, ponto-
san nem tíllapítható meg. A telepek elő-
állítása komplikált eljárásokkal történik 
és gyártási titok, úgyhogy ez az érték 
gyártmány és típus szerint más lehet. 
A 2.3-2.4 Volt feszültség nem tart-
ható be mindiig pontosan, az csak több-
nyire ajánlható. Végül megjegyzi még 
a szerző, hogy a2.3 Voltos feszültség 
a 10 órás töltőáramnak 4-5o'0-át ki-
tevő önfenntartó áramerősségnek felel 

S. F. naeg. 

K1iT MAGYAR 

ISMERETFERJESZTO MUNKA, 

fir. Itnbita Piktor 

A TÁVOLBALÁTÁS TECHNIKÁJA 

Az első laí.arlás 1942-heti jelent meg 
a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadá-
-tIbau. Szerző az ultrarövidhullánrú részt 

Folytatés a 32. oldatról. 

jelfogótípusokat ism•crtctve: koncroller, 
vakuu'm-. higany-, hőkaprsol6, vala-
mint nagysebességű-, váltóáramú-, pola.-
rizátlt-, hangolt-, mikrojelfogó. Ezen-
kívül elektronesöres, higanvkapeaolós 
mechanikai sib. típusú idr k jcllctő lye-
trndezésekket is foglalkozik ug.anitt. 
A X111. fejezetben különböző típusú 

kihagyta és helyébe a távolbalátásnak: ;a 
háború utáni fejlődéséről szólt anyag 
került. A szép kiállítású könyv azon 
olvasók számára is tájékozást nyujt. 
akik a kérdést még távolról esem isme-
rik. A történelmi rész úgyszólván kinxe-
rítű s így kerülhetett bele Mihdly 
Dénes is. A legnagyobb díesérettel d;ell 
megemlítenünk a fotocellákról; sokszor-
zókról, Kerr és szuperszonikus rrl-
lákról, valamint a vevőkről, ikonoszkó-
pok fajairól, orlhieonraíl, katódsugár-
csövekről és színes távolhalátásról szóló 
fejezeteket, amelyekből megismerhetjük 
a legújabb készülékeket is. A 5nűsor-
szóró. adók ismertetése a rendelkezésre 
álló keretek közt nem is ►ehetett annyira 
teljes, hogy minden felmerülő kérdésre 
választ ndhasso". Százkilencven oldal 
igen kevés ahhoz, hogy a kötetekre 
menő kül földi irodalomnak még csak 
kivonatos közlésére is alkalmat nyujt-
son. Egészben véve tehát Bal,its könvve 
révén héuagpótkí munkával gazdagodott 
a magyar műszaki irodalom. 

V. T. 

Póc:a Jent Jr. 

RADAR 

Fehér Holló kaoyvkiadó, Budapest, 1947• 

Ez a kis munka nem' a tecbnik-ttshoz, 
hanem a laikushoz fordul. :1 tlniíszaki 
alapfngalrnnkat igen ügyesen és nép-
szerően magyarázza. Bőven foglalkozik 
a radarnak valamennyi, az elmúlt há-
borúban alkalmazott fajtájával és szó-
rakoztató módon kitér a történellmi 
vonatkozásokra is. Megemlékezik a 
hasonló irányú magyarországi kutatá-
sokról is, az utolsó fejezetekben pedig 
ismerteti a radar készülékek baké 
alkalmazásait is. Sorra kerülnek a köz-
lekedés segédeszkrizei. a meteorológiai 
és r•sillagászati mérések, a Ifnldról íör-
trn~í vi",n'erődé5 stb. Kitér toválAyá 
a illemtol l:íntok felhasznólási lehető-

ségeire a teje' iriríhan, az atom -kutatás-
has', az iparhon a háztartásban is. 
A világ'ean ,. ér'hrtően megírt szöve-
geL.=rcllcnae, aibrák egészítik ki. VIP. 

impulzusok feljegyzésére és számlálá-
sára találunk adatokat. Végül az utolsó 
fejezetben kismotor, fémegveniránytto 
távjelző és távvezérlő berendezés köré-
ből választott feladntnk megoldását ta-
nulmányozhatjuk. 

A fent ismertetett berendezések kap-
csolási rajzainak közlésével, rövid, de 

mégis tartalmas ismertetésével sz igen 
széleskörű tárgyat jól átfogta. Kár, hogy 
az egyes felezetek végén csak rttkan 
kőzöl irodal,omjegyzékct. A könyv a 
megoldási lehetőségek feltüntetésé'el a 
tervező mérnők számára értékes ki-
indulóponttul szolgálhat. 

A. Gy. 

MAGYAR HIRADASTECHNIKA 

A Msgyar Mértaakiik és 'roehnikasok Szabad Ssakszenozete Biradásteehnikai Szakosztálvínak lapja. — Heerkesztők: Gerő István, Saltri Frrene 
Valkó Iván Péter. -- Szikra Irodalmt és Nyomdai lat., Budspest, y, Honvéd-utca 10. Folelős nyomdsvezetd: Nedeceky t.ászló máazuki ieuzgató. 
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HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mtrnbkbk 
és Technikusok Szabad Szakszervezete 

Hiradástechnikai 
Szüosztély[nak lapja 

SZERKESZTŐK: GERŐ ISTVÁN, SALLÓ FERENC, VALKÓ IVÁN PETER 

TÁVBESZÉLŐ * RÁDIÓ- * TÁVÍRÓ 

Ot+nképi7nk: Iionden'4(orok tekerasrtése. — 7)ékdny 111arglt étmunkdsn6. (3(agyar Képsaotpolat fete.) 

A röntgencső 

áramerősségének méréséről 

DR GROSZMANN GUSZTÁV 

A röntgencső áramerősségét egy Deprez-D Ar2on-
val-féle műszerrel mérjük. Az ionos röntgencső korsza-
kában a Deprez-egyenárammérő minden másfajta áram 
mérővel szemben azt az előnyt nyújtotta, hogy egyúttal 
mint áramirányindikátor szolgált. Sem a váltóárammal 
táplált röntgengépek, sem az izzókathodás (Coolidge-) 
röntgencső bevezetése alkalmával az árammérés módján 
nem változtattunk semmit, hiszen erre elvi szűkség 

nem volt. 
Az izzókathodás röntgencsövön át csak egyenáram 

halad. Ezen áram erőssége stacionárius üzemben egyes 
esetekben, pl. egy Liebenow- (Greinacher-) kapcsolású 
kondenzátoros therápiai géppel összekapcsolt röntgencső• 

nél gyakorlatilag állandó nagyságú, de általában perió-
dikusan változó. Igy pl. egy . négyszelepes diagnosztikai 
géppel összekötött röntgencső áramersősége a tápáram 
minden félperiódusában egy maximum és egy minimum 
(amely nagy átlagos áramerősségeknél = O) között in-
gadozik (1. 5. ábrát). A csőáram egyes esetekben (3. és 
8. ábra) nemcsak lüktető, hanem azonkívül periódikusan 
megszakított egyenáram. A Deprez-mtiszer az áram-
erősség gyors időbeli változásait lengő részének nagy 
tehetetlensége miatt nem bírja követni. A mérőeszköz 

mágneses tere által a forgó tekercsre gyakorolt (és az 
áramerősség pillanatnyi értékével arányos) forgási nyo-
matéknak csak átlagos értéke jut érvényre. A műszer 

az áramerősség arithmetikai középértékét méri. 
Gyakran megesik az, hogy a műszeren a mérendő 'cső-

áramon kívül váltóáram halad át. Ez a Deprez-műszer 

adatait ugyan nem befolyásolja, de a lengő tekercset fel-
hevíti. Szerencsére már nincsenek használatban ama 
röntgengépek, amelyeknél a röntgentranszformátort 
szekundér feszültségének egyenírányítása mechanikailag 
történt. A mechanikai magasfeszültségű egyenirányító 
voltaképpen egy a röntgentranszformátor szekundér sar-
kai és a röntgencső közé kapcsolt kettős szikraközt ké-
pezett. Befolyása alatt a (kapacitásokat és önindukciót 
tartalmazó) magasfeszültségű körben nagy frekvenciás. 

I Röntgentranszformátornak nevezzük a röntgengép főtranaafor-
métorát, azaz a röntgencsövet tápláló, magasfeazüitségd és nagy-
teljesttményd transzformátort. 

The first part of the article deals with the requirements for X-ray' 
tube current measurment, and electrical quantity measurmont. The 
seemingly trivial task of current measurment raises n number of 
problems, and beoomes in the case of the modern „touobable" appa-
ratus, with its earthed screening (apart from the simple halt-wave 
apparatus). In the case of these tubes, the current measuring appa-
ratus is eonneotoi in an earthed part of the R. T, circuit. With the 
ammeter in this position, stray capacity ourrents are also registered, 
which disturb, and in the case of the small apparatus, make useless, 
the measurments. In the case of the machines discussed, a circuit 
may be used whieh eliminates theso effects completely — except 
with the Viliard type circuit, — where they are mueb reduced. The 
variation with time of the current flowing through the ammeter, 
from which capaoiy currents have thus been e=luded, sometimes 
differs considerably from that of the tube current .to be measured. 
But this does not effect measurment, because we record the 
arithmetical mean current. 

többszáz mA erősségű áram jött létre. Ennek egy része 
eljutott a csőárammérőhöz és ennek lengő tekercsét 
nagymértékben veszélyeztette. Megvédése céljából egy 
kondenzátort kapcsoltunk parallel ' a Deprez-müszerhez. 
Egy ilyen védőkondenzátor alkalmazása szelepes rönt-
gengépek esetében is ajánlatos, tekintettet arra, hogy 
ezek szekundér körében bizonyos üzemzavarok esetében 
magasfrekvenciájú rezgések felléphetnek. 

A Deprez-műszer lengő tekercse tudvalevőleg vé-
kony aluminiumkeretre van feltekercselve. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy a benne a műszer mágneses terében 
végrehajtott forgása közben indukált örvényáramok a 
lengőtekercs mozgását csillapítsák. Minél erősebb a csil-
lapítás, annál hosszabb a forgó rész kilengésének tartama 
és annál kisebb a lengések száma, amelyeket a forgórész 
végez, mielőtt az áthaladó áram ir átlagos erősségének 
megfelelő egyensúlyhelyzetbe kerül. A mérés gyors lebo-
nyolítása érdekében olymérvű csillapítás kívánatos, hogy 
a forgó rész legfeljebb két féllengős megtörténtével 
egyensúlyhelyzetébe jusson. l-la a csillapitás gyengébb-
fokú, akkor a mutató beigazodási időtartama túlhosszóvá 
válik és a műszer az átlagos áramerősség minden válto-
zására heves lengésekkel válaszol. Túlerős csillapitás 
sem kívánatos, mert akkor a mutató „mászik". Egy jól 
csillapított csőárammérő mutatója 0,8-1,2 mp alatt beigazo-
lódik. Egy ilyen műszer tehát áramerősségmérésre csak 
oly esetekben használható, ahol az üzemtartam (a felvételi 
üzemben az expoziciós-idő) 8,0-1,2 mp-et túlhaladja. Más 
szóval az árammérő csak az átvilágítási és therápiai 
üzemben, továbbá hosszútartamú felvételeknél használ-
ható, de a felvételi őzemben általában véve hasznavehe-
tetlen. 

Régebben úgy vélték, hogy a beigazodási időtartamot 

azáltal megrövidíthetjük, hogy a műszer mutatóját a 
mérés végrehajtása előtt 0-állásából mechanikailag (egy 
„beállító" segítségével) előretoljuk és egy Ir értékre 
beállítjuk, amely a mérendő, már előbb hozzávetőleg 

megállapított zr áramerősség 9-9,5 tizedét teszi Id. 
A műszer előreforgatott lengő részének az áram bekap-
csolásánál csak kis kilengést kell végrehajtani. A mutató 
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előretolásának gyakorlati értékét túlbecsülték. Amint 
K. W Müllert egy árammérőn kimutatta, amelynek mu-
tatóját az /, = 0,9 ) r  értékre beállította, az előreforga-
tott lengőrész első kilengésének időtartama a 0-ponttól 
kiinduló első kilengés időtartamának kb. Pelerészét teszi 
ki. Ebből következik, hogy a mutató előretolása útján a 
beigazodási időtartamot ennek csak kb. '/4 . részére rövi-
díthetjük és így a jól csillapított árammérőt 0,6-0,9 mp. 
expozfciósidőnél még éppen használhatjuk. — Ugyancsak 
tévesnek bizonyult az a nézet, hogy az előretolt mutató 
a röntgengép bekapcsolásánál csak az esetben leng ki, 
ha a megindult csőáram átlagos erőssége t",. a beállított 
1 értékét túlhaladja. H. Chartraine' megállapitása 
szerint a műszer lengő része az áram megindulásánál 
oly erős impulzust kap hogy jé nél gyengébb áram 
hatása alatt is kileng. Az előretolási módszer alkalmazá-
sánál ügyelnűnk kell arra, 1. hogy Jr ne haladja túl. 
',--nek 0.9-szeresét; 2. bagy csak akkor olvassunk le, 
miután a mutató egyensúlyhelyzetbe került. 

A mondottakból következik, hogy az optimálisai 
csillapított árammérő segítségével az átlagos csőáram 

erősséget 0,8-1,2, vagy a mutató előretolása esetében 0,6- -
0,9 mp-en aluli expoziciósidők esetében nem bírjuk meg-
állapítani. Ilyen esetekben az átlagos áramerősség köz-
vetett megállapítására vagyunk utalva. Ez úgy történik, 
hogy az ismertnek feltételezett A expozíciós időtartamban 

a röntgencsövön áthaladt elektromosság mennyiségét, 
A 

ez / tr dt = f,• A , „árammennyiséget" mérjük és 

O 
ennek értékéből i,• értékét kiszámítjuk. qr ilymódu meg-
állapításának pontossága első sorban A értékének meg-
bizhatóságától függ. 

A röntgentechnika ugyan már 21/2 évtized óta ren-
delkezik megbízhatóan működő szinkrónmótoros idő-

automatákkal.' De e értékének állandóságát és kielégítő 

pontosságát M. Pohlmann' csak úgy tudta elérni, hegy 
a röntgentranszformátor főkapcsolójának kormányzását 
nemcsak a kikapcsolásnál, hanem a bekapcsolásnál is az 
időautomatára hárította és kieszközölte, hogy a röntgen-
transzformátor belekapcsolása a tápfeszültség csúcsérté-
kének elérése pillanatában, kikapcsolása a röntgen-
transzformátor áramának 0-pontjában történik. Igy sike-
rűlt elérni, hogy A-nak még legkisebb értéke (0,01 mp) 
Is +5 %-ra pontos. 

Az árammennyiség mérése a „ballisztikus módszer" 
szerint történik. A mérendő elektromosságmennyiséget 
egy ballisztikus mérésekre alkalmas Deprez-műszeren 

hajtjuk át és a lengő rész első kilengését mérjük. Ezen 
impulzusmérés helyes eredményeket csak akkor szolgál-
tat. ha az elektromos áramlás időtartama Igen csekély 
a mutató kilengésének T időtartamához képest. 

T=IÍK/n+
ahol K a lengő rész tehetetlenségi nyomatékát, p a csil-
lapítási állandót és D az elektromosmágneses erők ellen 
ható rúgók I°-ú elfordulásra vonatkoztaibtt beállító erejét 
jelenti. A mérésre tehát csak oly műszer alkalmas, amely-
nél elsősorban K/D és másodsorban p/D lehető nagy. 

Egy jó kivitelű árammennyiségmérő kilengési idő-
tartama 12 mp. 1.5 mp-nyi expoziciósidő esetében az 
impulzus időtartama a mondott kilengési időtartam 
12.5%-a, tehát ehhez képest oly hosszú, hogy nagy 
mérési hibával kell számolnunk. De ennek nagyságát 

K. W. Mflller, f+ortauhr. Orb. Rilntgenstr. 4f (1980.) 610. 
` R. ('hartraine, Fort;r,br. Qeb. Röntge.natr. 37 (1916.) 865. 
~ I), K. P. 891, 691. (8iemenv R Ralske). 
' M. Pohlmano, Rőntgenptaiis. 6 (1984.) 2. tüzet. 
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Qf  ábra. Egy árammennyiaég• 
mérő korrckturagurbéje. 

(2! ábra, Egy egyercrő félhullá-
md gép magas fesziiltségő 
köre.' 

Sr 

M 

CZ Ck+Cr

—‚—

R 

z 

Y 

q Ebben as ábrában és a továbbiakban követkeeetesan 

jelölések : 

= a röntgentranszformátor szekundér te-

kercse : ennek a két 11', Y, sackábs b'saz-

pontosftott föld elleni kapacitása = 

11-, Z = a röntgu utranszformntor szekundér sar-

kai; ezek eredő föld elicai kapacitásal = 

So = szelepek főtőtranszformátorainak szekun-
dér tekercsei; bármelv)kuk föld ellen) 

kapacitása = 

Sk = a röntgenosőfétötraneaformátorának see-
kundér tekercse: ennek föld elleni kapa-

citása 

X. Y = a gépsarkok: mindegyikük eredő föld 

elleni kapacitása általában = 

ahol ( h C1 -val szemben többnyire elba-

nyagolhaté. (Mások a viszonyok az egy-
szerő félbullámú gépnél.) 

k = földelt vezető burkolattal ellátott kábel 

cg}' kábel kapacitása 

= a riintgontranszwrmátor areknndér fe-

ssultségénck pillanatnyi értéke. 

= az X, Y közti gépteszultség pillanatnyi 

értéke. 

ur

használt meg-

Cr' Cr 

CC 
BV

Cv~ = 0h) 

_ Ca( = Cc ) 

~k+LL 

egy hitelesítési mérés útján egyszersmindenkorra meg-
állapíthatjuk. A gyakorlatban úgy járunk el, hogy a 
mérőeszköz skáláját éti =- 0.75 mp-re vonatkoztatjuk s 
azután a A-függvényekép megállapított mérési hibákat 
egy korrektura-görbébe összefoglaljuk (I. ábra). Ennei< 
segítségével a műszer adatait helyesbitjük. Azon áram-
mennyiségmérő, amelyre az I. ábra vonatkozik, A _ 1.5 
mp-nél még használható. — Az impulzusméréseknél elő-

forduló leolvasási hibák arányag nagyok. Kisebb áram-
mennyiségeknél ezek - 5%-ot könnyen kitehetnek, Úgy 
hogy ilyen esetekben, A -ball rejlő (optimális kőrülme-

nyek között -}- 5%-ot kitevő) hibát hozzászámitva, leg-
kedvezőbb körülmények között 4- 10"/„ pontosságot érhe-
tünk el. 

Régi kivitelű röntgentelepeknél az árammérő egy 
magasfeszültségű vezetékbe lévén bekapcsolva, gyakran 
megesett, hogy a műszer üvegfedele az üzemben feltöl-
tődött, ezen töltések a műszer mutatójára elektrosztati-
kai erőket fejteitek ki és ezáltal méréseink teljesen meg-
bízhatatlanokká váltak. (Ilyen zavarok elhárítására alkal-
mas intézkedések: az üvegfedélnek glycerinnel való beke-
nése; dupla üvegfedél közbenső glicerinréteggel; az 
üvegfedél belső felületét takaró, a műszer belső részeivel 
vezető összeköttetésben álló, finomszálú, nagylyukú 
fémháló.) 

Ily nehézségek a modern, úgynevezett „érinthető" 
röntgenkészülékeknél eleve ki vannak zárva. Ezeknek min-
den magasfeszültségű alkatrésze földelt fémburkolatok-
kal van ellátva és ennélfogva veszélytelenül érinthető. 
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0 ábra, A 2-ik ábrában teltön-
tetett árammérőn át haladó ára-
mok görbéi. ir  = a röntgencső 
árama; ir = ezen áram aritbme-
tikat középértéke ;ie = a rönt-
gentranszformátor, a tőtőtransz-
formátor és a kábelek eredő 
kapacitási árama. 

Si 
w 

Si

M 

S •i 

~) ábra. ligv négyszelepes diagnosztikai röntgengép magasteszillteégú 
köre egy beléje kapcsolt (M—t. —r)-árammérő berendezéssel és egy 
0okenden-léte terctér körrol. 

iIJ ábra. A négvszolepes gép magasteszültsegö kőrések 
két kuliinbbá helyén haladó áramok. Felvételt tizem; 
as ''`r gépreszülteég görbéje gyakorlatilag aeoo~e
egyonirányftott i• tcaztiitség görbéjével. 
a) ér = a röntgencsövön áthaladó áram; 
b) A röntgentranszformátor szeknndér tekercsén át kér 
áram halad: 
ér = a röntgenosőnek még nem egvenlránvitott árama, 
ic = sz'sr' Sa és á  tekercsek eredé kapacitási árama ; 
ennek útja: ll'-sarkkondenzátor, Ojjé, Z-earkkondeu-
sátor, S . 

Ilyen telepeknél a magasfeszűltségű kör egy pontja 
(a legtöbb esetben a röntgentranszformátor szekundér 
tekercsének középpontja) üzemszerűen van földelve. Igy 
önként adódott a gondolat, hogy a röntgencsövel sorba-
kapcsolt áramméröt a magasfeszültségű kórön belül a 
földelési ponthoz toljuk és a kapcsolási asztalba he-
lyezzük 

Ennek megfelelően a f é 1 h u I I á m ú g é p M áram-
mérőjét (2. ábra) a röntgentranszformátor két szekundér 
féltekerese S'r és S,." közé kapcsoljuk és az arammérö 
egyik sarkát földeljük. M-en azonban nemcsak a csö-
áram, amely egy megszakított egyenáram (3. ábra), 
hanem azonkívül még a röntgentranszformátor, a fűtő-
transzformátor és az X, Y gépsarkcktól a röntgencső-
höz vezető kábelek eredő kapacitási árama halad át. 
Ezen a W és Z sarkok és a föld között fekve gondolt 
és egymással a föld közvetítésével sorbakapcsolt (FII• és 
C „sarkkondenzátorokon" át ömlő i,. áram váltóáram 
és így a Deprez-miiszer adatait nem befolyásolja. Méré-
sünk tehát kifogástalan. 

Ha az M árammérélN a négyszetepes ,qép szekundér 
körének üzemszerűen földelt szimmétriapont jáha, azaz 
A és B közé (4. ábra) helyezzük, már nehézséggel állunk 
szemben. Ezen a helyen a csőnek még nem egyeniránví • 
tott i r  árama (5. ábra), tehát váltóáram halad. Ezt a 
mérés kivitele céljából egyenirányítanunk kell. M-et két 
v1, v. szeleppel (glim-csővel) a 4, ábrában feltüntetett 

--•) Iia nosztikai gépeknél mir rétebhen ar' t(•rtilnk it, hol• 
felvételeknél a kívánt árnmerű,n get a felvetél kivitnie etűtt az ecyszer 
felvett és es.'k idóktizönként feliilvizcgáland' l, f ! fiitúfeeztitt'i_) -
karakterisztdka alapfán L•f, beszsbá)vozisa útjis ..be.11ttjnk' . A felvé -
telnél ténylett Ictri•jlieő áram'iró=séel•i nets i- mérjiik. 

rriódon kapcsoljuk össze. M en át csak minden második 
félperiodusban halad áram; M az átlagos csőáramerősség 
csak fele értéket' méri. A-n és B-n át azonban még a 
röntgentranszformátor és a V,, V, szelepek fűtőtranszfor-
mátorainak szekundér kapacitási árama, r,, is folyik. Ezen 
áram a felvételi üzemben a csőárammal szemben elhanya• 
golható. Más a helyzet az ávilágítási üzemben. A kapaci-
tási áramnak a röntgentranszformátor fesziiltségével 
arányos effektív intenzPfása 1-1.5 mA, tehát ugyanazon 
nagyságrendű, mint a csőáram átlagos erőssége. Az Ír 
csőáram és az ezzel szemben 90°-kal előretolt i,, kapaci-
tási áram az i eredő váltóáramot (5. ábra) szolgáltatja. 
Miután M-en i s -nek az egyik félhulláma folyik át, hfbá-
san mérünk. 

Ezt a mérési hibát F. E. J. Ockenden szerint úgy 
küszöbölhetjük ki, hogy a röntgen4tanszformátoron egy 
néhány menetből álló terciér S tekercset alkalmazunk 
és ezt egy vele sorbakapcsolt C kondenzátorral együtt 
A és B közé kapcsoljuk. Az így nyert terciér körben 
létesülő áram a zavaró ir árammal fázisban megegyezik 
és épúgy, mint i,. a röntgentranszformátbr leszültségé-
vel arányos erősségű és ellenkező irányú. Az S tekercs 
és a C kondenzátor megfelelő méretezése útján elérhet-
jük, hogy a 'terciér áram i, nek a mérőberendezésre 
kifejtett hatását tökéle't~sen paralizálja. Ily módon hibát-
lanul mérhetűnk. K. Leistner' a mondotR' hibát úgy küszö-
böli ki, hogy a zavaró kapacitási áramot a mérőeszköz 
áramköréből egy kapacitási körbe eltereli és így az áram-
mérőt i s hatásá'ibi felszabadítja. Kapcsolása elvileg azonos 
Ockenden kapcsolásával. 

Még meg kell vizsgálnunk, vajjon a röntgengép 
X, Y sarkaitól az R röntgencsőhöz vezető nagykapacitású 
kábelek (valamint a röntgencső fűkőtranszformátorának és 
a V5. V4 szelepek közös fűtőtranszformátorának) C kapa-
citásai a mérést befolyásolják-e. A két egymással a föl• 
dön át sorhakapcso?f Ck kapacitású kábel minden fél-

periódus első felében a röntgengép feszültségének csúcs-
értékére feltöltődik és minden félperiodus második felében 
kisül.° A kisülési áram S-en nem haladhat át, mert a sze-
lepek út ját állják, a kábelek csak az R röntgencsövön át 
sülhetnek ki. A kábelek z'. töltési áramítt (6. bra) ltröntgen-
trunszformátor szállítja; tik áramlási iránya ir ével azonos; 
ennélfogva, i't, a v, szelepen és M-en halad át. M tehát az 
első negyed periódusban i.-en kívül még a kábelek töl-
tési áramát is méri. — A második negyedperiodusban 

a kábelek közvetlenül a röntgencsövön át kisülnek. Ki-

sülési áramuk i"a. a mérőberendezéshez nem is fut el. 

Ez azt a benyomást kelti, mintha M, a két negyedperiódust 

összevéve, egy .-nél nagyobb átlagos áramerősséget 

mérne. De ez nem felel meg a valóságnak. Miután a máso-

dik negyedperiódusban a csövet részben (esetleg kizárólag) 

a kábelek táplálják, a röntgentranszformátor ugyanebben az 

időszakban a csőnek megfelelően kevesebb áramot juttat 
(ese'iieg egyáltalán nem juttat áramot, 1. a 6. ábrát). Más 
szóval az M-en egy periodus tartama alatt áthaladó áram-
mennyiség époly nagy, mint a csövön periódusonként át-
haladó árammennyiség. — A mondottakból következik, 
hogy a ,külső" kapacitások a mérést semmikép sem be-
folyásolják. 

A Vi llard-kapcsolású gépnél (7. ábra) egy 
uagykapacitáslí C,C kondenzátorpár a röntgentranszformá-
tor szekundér tekercsével egy V szelepen át van összekap-
csolva. A C kondenzátorpácnak így alkalom nyílik, hogy 
a röntgentransziormátor 1t feszültségének i.' csúcsérté-
kére feltőltődjék" A töltés befejeződése pillanatában a 

^— b. (5. H. Elarstield. Electric. Rev. IOr (19811.) 5.47. 
7 i, . R. Y. 638. 060. (Koeh It Hterzel,. 

G. nroszmann, lTortsohr. (kb Röntgcnstr. 38,1968/{68--474 
49'1934!l --it. 

Ebben a munkában a róntgengitpek magasteszllltségó köreiben 
lezajló elektromos folyamatok elmilete van lefektetve., 

A kis becős jelek u, i pillanatnyi értékeket, U, I ee6csért,tkeket 
jelentenek. 

~r4 
42 



43 

kondenzátorpár és a röntgentranszlormator között elek-

tromos egyensúly áll fenn, vagyis a C kondenzátorpór 

u összfeszültségének és u pillanatnyi értékének algeb-
rai összege u~-j--u (ami nem egyéb, mint az X és Y 
közti ur feszültség pillanatnyi értéke) = O. Ha a C 
kondenzátorok feltöltésénél pl u-nak negatív csiicsértéké-
nél történt, vagyis u = — Ű. akkor ur = ± Ű. Egy 
félperiódussal később, tehát 
azon pillanatban, amelyben 
u a ± Ű értéket elért, 
rzr  (=tz.-+ul értéke ==ŰRŰ = 
=2Ű. Igy tehát X Y kőzött 

létre, amelynek értéke 0 és 
egy egyenfeszültség jön 
2Ű között periodikusan vál-
tozik. 
Ez azonban csak a gép 

üresjáratában és ez esetben 
is csak akkor következik be, 
ha az X, Y gépsarkok és 
föld közötti C1 kapacitások 
elenyésző csekélyek. Ezen 
feltételek alatt v értéke 
változatlan marad, tehát ál-
landóan = Ű és ű tényleg 
= 2Ű A gép megterhelése 
esetében azonban u a C 
kondenzátoroknak az R rönt-
gencsövön át végbemenő ki-
sülése miatt (gyakorlatilag 
linearisan) csökken. Ennek 
következtében egy 2Cl -nál 
kisebb Úr-érték adódik, 
amely a gép növekvő meg-
terhelésével csökken. — Ha 
az X, Y sarkoktól az R röntgencsőhöz nagykapacitású ká-
belek vezetnek, u értéke még a gép üres járatában is vál-
tozásoknak van alávetve (1. a 8a. ábrában feltüntetett ponto-
zott (ue)o-görbét). Ennek oka a következő: A kábelek a T/4-
től 3/4T-ig terjedő időszakban az lJr feszültségre feltöltőd-

nek; töltésüket a C kondenzátorokból merítik, ami uc 

süllyedését hozza magával. A 3/4T. . . . °/.T időszakban a 
kábelek töltéseiket a C kondenzátoroknak megint vissza 

szolgáltatják és u megint kezdeti Ű értékére emel-
kedik. (Ur)o ezen változása a cosinus tőrvénye szerint 
megy végbe. Igy adódik, hogy u értéke a 3/4T pillanat-
ban.. Ű és Űr . 2tJ, p1, csak = 1,8 ti. A gép megter-
helése egy további okot ad Ű,-nek csökenésére." 

to ]egyen az az időpont, amelyben a gép az itt 
feltételezett megterhelésnél a C kondenzátorok kisülése 
éppen véget ér (8. ábra). A t0 -től T/4-ig terjedő 

időszakban a kondenzátorpár a V szelepen át az fi
feszültségre feltöltődik; eközben ur ~ 0, hiszen V leg-
feljebb egynéhány száz Volt feszültségesést okoz. A 
T/4 időpontban ur fenti kifejtéseink értelmében = O. 
Miután u abszolút értéke a T/4 pillanattól fogva csök-
ken, ur(=u~-I-u) értéke pozitív lesz; így a C kondenzátor-
pár kisülése és a röntgencső árama a T/4 pillanatban 
megindul; ur lassan csökken. A kezdetben negativ értékű 
u T/2-től fogva pozitívvá válik és a 3/4T pillanatban fel-
veszi az + Ű értéket; igy tehát ur gyorsan nő, egy /4T 
előtti pillanatban eléri csúcsértékét és azután gyors 
ütemben süllyed. A (T ± t0) pillanatban u, és vele együtt 
az i r csőáramerősség = 0 lesz. A röntgencső áramtar-

tama tehát = T± t0. tehát v T. 

A röngencsövön áthaladt árammennyiség azonos 
nagyságú a C kodenzátorpárt feltöltő it áram mennyisé-

Vz+~. 

© ábra. A négyszelepes gép magaefeezültségő körének két helyén 
haladó áramok. Feltételek: minden egyes kábel hossza = 4 m ; ott-világi-
Idei üzem; n = 50 Hz, Or  = 80 kV, rr  = 2 mA. — A kábelek minden 
félperlódus elsó felében as Úr értékre teltöltödnek; a T/4 pillanatban 

oly nagy töltéssel rendelkeznek, hogy a csak 2mÁ-t fogyasstó röntgen-
csövet s/‚ T-én át táplálhatnának. Erre ugyan nem kerül sor, mert a 
(7)2 -4- tn) — pillanatban a rőntgientranszformátortól ssolgáltatott fe-
szültség as időkösben félig kimerült kábelek fessültségén felülkereke-
dik; a kábelek kisülése fennakad ée Újra töltődnek. Az „r feszültség 

es esetben nem af r és O, hanem Ur és (Ur)min. kösött lflktet. 
a) 4r = a röntgencső árama; ezt a to . . , 7y4 időközben (ér = {r') a 
röntgentranszformátor szolgáltatja, a T4. . . (7)2 -t-t e) — időszakban 

azonban (ir = ik') a kábelpár. 
A rőntgenosövön télperiódusonként áthaladó árammennyiség = q t -1- qz. 
b) A röntgentranssformátor esekundér tekercsén át folyik: 
i. a rűntgeutranssformátor részéről a to ... 7j4 id6ssaicban szolgáltatott 
tir esőáram (ennek mennyisége = q r ). 

8. a kábelek ik töltőárama (a kábelekbe timlá egész árammennyiség 
azonos nagyságú as ék"-nek a) alatt srafnrozás által feltüntetett idő-
integráljával, tehát = qs-vel), 

g. a■ Sr, s1 és Ss tekercsek tc kapacitási árama. 
Az .11-en télperiódusonként áthaladó árammennyiség ugyancsak = q q r s 

QQ ábra. Egy ssimmetrikns Vlllard-kaposolásd gép magasfessültségú kőse. 

~o O. ároszmann, 1. C. 

b; ábra. A Villa •-kape- ulású gép magasfesziiltségú körében fellépő 
feszültségek és [ra • . Feltételek: C = 4000 cm, G. = 500 rom ; n = 60 
Hz, f = 200 k V, rr = 2 mA. 
a) (,r.r)e = a két C-kondenzátor összfeszültségének pillanatnyi értéke, 
a gép üresjáratánál, u, = ugyanaz a gép megterbolésénéi. (ur)o = gép-
feszültség as üresjáratban, u, ugyanaz a gép megterhelésénél. 

b) a röntgentranszformátor szeknndér tekercsén át haladnak: 
1. if = a O-kondenzátorok töltési árama: ennek összmennyisége azonos 
azzal az árammennyiséggel, amely a 7i4 ... 7 ± to időszakban a röntgen-
csövön halad át. 

2. ic = a röntgentranszformátor kapacitási árama (sarkkondensátorok 
C,=C z =Cr ). 

S. ik =a kábelek töltési és kisillési árama. 

43 
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Ck Ck 

C-

gével. Ennélfogva kö-
zömbös, vajjon ir avagy 

2t átlagos értékét mér-
jük. A röntgentranszfor-
mátor két szekundér fél-
tekercse közé kapcsolt 
mérőberendezésünk a 7. 
ábra szerint úgy van kap-
csolva, hogy it a v Y sze-
delen ir a v, szelepen és 

M-en folyik át. ALI ir-t 
kifogástalanul mérné, ha 
két A—B-n áthaladó ka-
pacitási áram a mérést 
nem zavarná. 

Ezek egyike a rönt-
gentranszformátor sze-
kundér kapacitási árama 

Miután ennek periodusa 
= T, i r nek V'artama azon-
ban kisebb, az általában 

x Illi__, gyenge i,. áram negatív 
Télhullámának egy része 
av,szelepen megy át és 

t így pozitív íélhullámának 
Mrre gyakorolt hatása 
nem semmisül meg tel-

jesen; M egy r -nél na-
gyobb értéket mér. De 
ezt a mérési hibát az 
Ockenden-féle kapcsolás 
segítségével kikűszőből-
hetjük. 

Sokkal kellemetlenebb a 
Ck kapacitású gépsark-
kondenzátorokon (főleg a 
kábelek dielektrikumán) 
áthaladó ik kapacitási 
áram jelenléte. A Ck ka-
pacitások ur hatása alatt 
a T/4-től (6 /4 T-t°1 -ig ter-
jedő időszakban feltöltőd-
nek és ki is sülnek; ik 

csúcsértéke U,.-rel és Ck -val arányos. Az, hogy Ik 
a gyakorlatban mily értékeket szokott felvenni, a legjob-

ban egy példából kiviláglik. 200 kV névfeszültségű Viflard-
kapcsolású therápiai gépet veszünk alapul, amelynél 

C = 4000 cm nagyságú, egy kábel hossza = 2.5 m. 

Cx = 500 cm nagyságú; a következő üzemi teltételeket 

tételezzük fel: 

n=50  Hz. Ű = 200 k W i,• = 2 rA. 
A gép üres járatában adódik:" 

Y 
1 

Q9 Ea (D)a ábra Egy Cluaaen aaerin 
mbdoaltott Villard kapeaoláaA gép 

1 

® ábra. Egy Liebonow-Greinaeher 
kanoaoláaó sóp magaafeaaúltaót;i kőre 

u 
C C 2~cn = 100.1O4. 

500 4000 
314 = (rlk)o = 2 k 

C + Ck 
, 9.1011 4500 

= 15.5 mA. 

A gép mondott megterhelésénél a C kondenzátorok .lassú 

kisülése következtében Űr és ?k értékei 4%-kal alacso-
nyabbak, mint üresjáratban; fk tehát_ 14.8 mA. Ebből 
folyólag a Ck kapacitások töltési áramának zk átlagos 

értéke — 9.5 MA. —i,. és k eredője (ir + ik) egy vál-
tozó irányú áram; ennek pozitív része a v, szelepen és 
M-est, negatív része a vt szelepen halad át Az, amit M 

mér, (1r12+tk ); ez a mi esetünkben kb. 1±9.5= 
10.5 mA-t tesz ki. M tehát főleg a Ck kondenzátorok 

töltési áramát és nem i,. -t méri 
Tekintettel a röntgenológust terhelő felelősségre t,• 

mérésének megbízhatónak kell lennie. 
,1 Grosrniann, .G. 1. e. 

Mérési adatok 

megbízhatósága kétségbe vonandó, ha a mérendö meny-
nyiség egy másik, époly nagyságú mennyiséggel társulva 
van; hiszen általában kérdéses, vajjon a kettő egymástól 
tisztán elválasztható-e. Már az t, -rel hasonló nagyságú 
i kapacitási áram jelenléte is aggasztó. De az a tény, 
hogy i az Ockenden-féle kapcsolás segítségével mara-
déktalanul paralizálható, eloszlatta aggodalmainkat. Most 
azonban azon tényállással állunk szemben, hogy tr még 
egy másik sokszor erősebb árammal járt együtt. 

Ha Ik a megterhelt gépnél Ű értékével arányos 
lenne, ik t az Ockenden-kapcsolás segítségével ( i -vel 
egyetemében) hatástalanná tehetnénk. (Az a körülmény, 
hogy ik időtartama = 

4 
T-éto-val és nem T-vel, célunk 

elérését nem gátolná.) De ik valóban Űr -rel arányos; 
Ű,• Ű -nak és tr nak egy lineáris, aŰ_j ,. formájú függ-
vénye. Ennek megfelelően az ik-t kompenzáló áramnak 
is két U-val, ill. tr-rel arányos komponensből kellene 
állnia. Az elsőt Ockenden terciér kőre szolgáltathatja, de 
a másikat a gyakorlatban csak megközelítőleg állíthatjuk 
elő. A berlini Sanitas kft. az Ockenden-féle terciér kört 
a röntgentranszformátor primérárama által befolyásol-
tatja. De ennek effektív értéke nem lévén arányost,.-rel. 
k-nak tökéletes paralizációja így nem érhető el. Tehát 

arra kell törekednünk, hogy ik-t magát eltüntessük. 
Amint fent kifejtettük, a Ck kapacitások a gépfeszült 

ség Űr csúcs értékét erősen leszorítják. Fr. Claassen, aki 
ezen feszűltségapadás elhárítását tűzte ki céljául, egy 
kapcsolási dolgozott ki, amelynél a kábelek nem játssiák 
a „gépsark-kondenzátorok" szerepét és ártalmas hatást 
többé nem gyakorolhatnak. Miután mérésűnket tulajdon-
képen csak a Ck gépsark kondenzátorok zavarják, úgy 
kétségtelen, hogy a Claassen-féle kapcsolás a csőáram-
erősség mérését lehetővé teszi. — Claassen szerint a 
kábeleket egy közbenső vezető m burkolattal látjuk el és 
a 9. ábrában feltiirii'etett kapcsolást visszük ki. A Ck kábel• 
kapacitás ezáltal két egymással sorbakapcsolt C', és C" r 
kapacitásra bomlott fel (9a. ábra). A magasfeszüii'ség(í I 
kábelér és az m burok közti C'k kapacitás a megfelelő C 
k' ridenzátor mellé parallelkapcsolásba került, ezt műkődé 
sében Námogatja és így a gép egy hasznos alkatrészévé 
vált, amíg az 1n burok és a kábel földelt külső a burka 
közti C"k kapacitás a röntgentranszformátor megfelelő 
sarka és föld közé kapcsolódott. .A nagykapacitású kábelek, 
mint „gépsark-kondenzátorok" nem jönnek többé tekintetbe; 
csak két f(í(őtranszformátor S„ és „ szekundér tekercsei-
nek kis kapacitásai fekszenek még az X, Y gépsarkok és föld 
között. Ezek a fent nevezett körülmények között egy 1 ... 1,5 
mA csúcsértékű ik képződésére adnak alkalmat; da ez't a 
gép minden megterhelésénél megközelítőleg paralizálhatjuk. 
A Ck kapacitásoknak az X, Y sarkoktól való elválásukkal 
kapcsolatban a Ck -nál kisebb C"x. kapácifások a röntgen. 
transzformátor W, Z sarkaihoz vonultak; ennek következté-
ben a röntgentranszformátor i kapacitási árama most kb. 
ötször akkora, mint volt. A mérendő áram tehát ez esetben is 
egy — ha nem is 10. . . 15 szőr, csak 5-szőr, de minden-
esetre — sokkal erősebb árammal van összekapcsolva; de 
ez az +'. áram a gép minden megterhelésénél Ű-val arányos 
s u-val szemben 90°-kal előre van tolva és így az Ocken-
den-féle terciér kör azonos jellegű árama által teljesen 
paralizálható. 

Ily módon földelt árammérőberendezésűnk a Villard 
kapcsolásnál is a csőárammérőségének mérésére alkal-

massá vált; — csak tr-nek 1,5 mA-en aluli értékeinél a 
mérési adatok kissé bizonytalanok. 

A L i e b e n ow-Glre i nacher. k a p-
c s o I á s ú g é p (10. ábra) egy a röntgen-
transzformátor feszülstégét kétszeresítő gép. Ennek 
szimmétrikus kivitelénél a röntgencső táplálását 
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két egymással sorbakapcsolt nagykapacitásu C,, c : kon-
denzátor szolgálja, amelyekben felhalmozotic elektromos 
energiamennyiség a tőlük periódusonként elvont és a 
röntgencsőben felhasznált energiamennyiségnek igen nagy 
sokszorosa. A C,, CZ kondenzátorpár a rön'tgentranszfor 

mátorral és két V,, V: szeleppel úgy van összekapcsolva, 
hogy a röntgentranszformátor C,-nek és C:-nek tölté9 
veszteségét minden periódusban egyszer pótolja, úgy hogy 

a kondenzátorok összfeszültsége kis ingadozásoktól e'te 

kintve, állandó marad. Ezen gép tehát igen kis mértékben 

lüktető egyenfeszültséget szolgáltat; ennek értéke 2Ű. 

Ennél a gépnél a röntgentranszformátor egyik,. és 

pedig z sarka van üzemszerűen földelve. Az M árammérőt 

tehát a C,, C: kondenzátorok közé helyezzük, továbbá két 

kis v,, v, szeleppel a 10. ábrában feltüntetett módon össze-
kapcsoljuk.14 C, töltési árama v,-en, C,-é vs a halad át; 

mindkettő M-et étin(ctl.uül hagyja. Eftllek ellenében 
C., C, nek a röntgencsövet tápláló kisülési árama M-en 

áthalad. De méréseinket a röntgentranszformálbrnak és a 
V. szelep fűtőtranszformátorának kapacitási árama zavarja. 
Ennek egyik Télhulláma M-ell és v,-en, másik Télhulláma 
azonban v,-n folyik át. Ebből következik, hogy M i, -en 
kívül a kapacitási áram egyik félhuliámának átlagos erős-

ségét' is méri. Ezért kívánatos, sőt tekintettel a mérendő 

zr kis értékeire szükséges, hogy a jövőben ennél a gépnél 
is a kapacitási áramot p1. az Ockenden-féle kapcsolás alkal-
mazásával hatástalanná tegyük. 

A két kábelnek (továbbá az X, Y sarkokhoz kap-
csolt két fűtőtranszformátornak) a föld közvetítésével 
egymással sorbakapcsolt Ck„ Ck: kapacitása a C,, C: kon-
denzátorpárral parallelkapcsolásban áll. A kábelpár a 
röntgencsövet épúgy táplálja, mint a C,, C: kondenzátor-
pár és így a C,, C: energiatartály egy kibővítését képezi. 
A kettő között azonban az a különbség, hogy M-en á 
C,, C: kondenzátorpár kisülési árama, de nem a kábeleké 

' 1). R. P. 496 669 (Blcmens & Halako). 

halad át. De M-en a k, kábel töltési árama is átmegy 
Ennek mennyisége az esetben, ha (C: = C_-vel és) 
Ck~ = Ck,-gyel, ugyanakkora, mint a két egymással 
sorbakapcsolt kábel kisülési áramának mennyisége. Ez 
esetben '&hát M az átlagos csőárammennyiséget helye-
sen méri. Ck, ± ('k. esetében hibás'n mérünk. Ezért 
Ck, és Ck-= egyenlőségére súlyt kell fektetnünk. 

A röntgengépeknek csak négy legfontosabb fajtáját 
tárgyaltuk. Az egyszerű félhullámu gép nem okoz gon-
dot. A többi háromnál a zavaró áramok hatástalanítása 
(a Villard-kapcsolású gépnél ugyan csak egy bizonyos 
minimális áramerősségen felül) elvileg sikerült. Ezt a 
célt gyakorlatilag csak akkor érjük el, ha I. a magasfe-
szültségű kör alkatrészeinek földelleni szigetelése oly jó, 
hogy a levezetési áram a csőárammal szemben elhanya-
golható, ?. ha a sziiksé~es kompenzációkat a lc(;naRynhh 
gondossággal halijuk végre. (A különböző dielektriku-

mok sajátos tulajdonságaira is kell igyeliiünk.) — Mint 
a négyszelepes gépnél láttuk, az árammérőn áthaladó 
áram időbeli változása ,. kis értékeinél nagy mértékben el-
tér a mérendő csőáramétól (Id. a 6. ábrát). De ez a körül-
mény a mérés eredményét nem befolyásolja, mert mindkét 
áram erősségének ar:lhmetikai középértéke azonos. Ha 
nem ezt, hanem az áramerősség effektív értékét mérnénk, 
az elektromos potenciál mélypontjában elhelyezett áram-
mérő egy sokkal nagyobb áramerősséget mutatna mint az 
esetben, ha azt a röntgencsővel közvetlenül összekapcsol-
nánk. Ha a Villard-gépnél az árammérővel összekapcsolt 
v,, v: szelepeket fordítva bekapcsolnánk, a C, C konden-
zátorok if töltési áramának effektív éri'ékét mérnénk. Ez 
a csőáram effektív értékének egy nagy sokszorosa (Id. 8. 
ábrát). Ebből kiviláglik, hogy az árammérés a modern 
gépeknél csak a Deprez-műszerrel lehetséges. Itt olyan ritka 
eset forog fenn, amelyben egy régi hagyományhoz való 
ragaszkodás jól bevált. 
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Többcsatornás ultrarövidhullámú berendez&+ek 

9ÁRKOZY GÉZA 

Több beszéd- vagy távíró-csatorna 
egyidejű átvitelére általában vivőfrek-

venciás berendezések használatosak, 
amelyeknél a végberendezések, illetve 
erősitőállomások közötti kábel. vagy 
légvezeték képezi az összeköttetest. 
Ezen berendezések ma már a fejlődés-
nek magas fokát érték el és a koaxiá-
lis kábelnek, mint összekötő elemnek 
használata újabb jelentős lépést jelent 
ezen a téren. 

Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan 
már kb. egy évtizede foglalkoztatja az 
átvitel-technikusokat a feladatnak olyan 
irányú megoldása is, amelynél az 
összekötő vezeték kiküszöbölhető és 
helyette az átviendő jelek hordozására 
elektromágneses hullámok alkalmazha-
tók. Ez a megoldás különösen olyan 
esetekben nyujthat előnyöket a vezeté-
kes összeköttetéshez képest, amikor a 
vezeték szerelése — akár kábelről. 

akár légvezetékről van szó — nagy 

nehézségekbe ütközik, pl. erősen szag-
gatott, hegyes terepen, tavak vagy 
tengerőblők áthidalásánál, esetleg ten-
geri szigetek kőzött. Máskor viszont 
olyan ideiglenes jellegű összeköttetésen 
létesítését kell megoldani, amelyek pl. 
csak az év bizonyos szakában vannak 
kihasználva, tehát a nagy beruházási 
költségeket igénylő helyhezkötött ve-
zetékes összeköttetés túldrága volna. 
Végül előfordulhat, hogy bizonyos lé-
tező túlterhelt vezetékes összekötteté-
seket kell ideiglenesen vagy véglege-
sen tehermentesíteni. Mindezen fel-
adatok megoldására ma már teljesen 
megbízható, nagymértékben állandó át-
viteli tuajdonságokkal bíró, vezeték-
néküli összeköttetések létesíthetők 
elektromágneses hullámok segítségé-
vel. 

Az alábbiakban röviden összefoglal-
juk azokat a főbb szervapontokat, ame-
lyek figyelembevételével az elektro-
mágneses hullámoknak az ultrarővid 
sávba eső deciméteres, illetve centi-
méteres hullámtartománya (mikrohullá-
mok) jöhet csak szóba a fenti feladat 
megoldására. 
Messze vezetne, ha a terjedési viszo-

nyok részletes ismertetésével foglalkoz-
nánk, csupán azt a kőzismer( tényt 
említjük meg, hogy ezen hullámok az 
optikai látás határán túl rohamosan le-
csillapodnak, tehát az adó és vevő, 
illetve erősítő állomások között az op-

tikal láthatóságot biztosítani kell. Kis 
adóenergiákkal aránylag nagy térerős-
séget csak erősen koncentrált sugár-
nyalábbal érhetünk el, amire a fenti 
hullámsáv aránylag kisméretű sugár-
zók és reflektorok mellett kiválóan al-
kalmas. Sok beszédcsatorna átviteléhez 
jó jel-zaj viszony mellett széles sávra 
van szükség, ami csak ebben a hullám-
sávban áll rendelkezésre. A légköri 
zavarok térerőssége ebben a hullám-
sávban rendkivűl kicsi és így a vételi 
térerősséget lényegében a vevőberen-
dezés saját zajszintje határozza meg, 
különösen olyan esetekben, amidőn 

nem amplltudóban modulált hullámokat 
használunk a jelközvetítésre. A modu-
lációs rendszer megválasztásánál a 
vivőfrekvenciás berendezésekhez ha-
sonlóan alkalmazható volna az a mód-
szer, hogy az egyes beszédcsatornákat 
keveréssel magasabb frekvenciasávokra 
transzponáljuk és az így nyert össze-
tett modulációs frekvenciasávval mo-
duláljuk meg az ultrarövid vivőhullá-
mot. Az első ilyen berendezéseknél 
valóban ezt a módszert próbálták alkal-
mazni. — de mint az a vivőhullám 
vezetékes összeköttetéseknél is ismere-
tes. — különösen súlyos problémát 
okozott a szomszédos csatornák át-
hallása és a kellő jel-zaj viszony bizto-
sítása. Az áthallás elsősorban az alkal-
mazott áramkörök nem-ffneáris viselke-
désétől függ, a jel-zaj viszonyt pedig 
csak az átvitt modulációs sáv szélesí-
tésével és az amplitudó-moduláció ki-
küszöbölésével tehet megjavítani. Szé-
les modulációs sávot tesz továbbá 
szükségessé ezen hullámsávban az a 
körülmény is, hogy sem a vivőfrekven-
cia állandóságát ?Z adó-oldalon, sem a 
segéd-oscillátor frekvencia-állandóságát 
a vevő-oldalon nem lehet egy bizonyos 
határon túl fokozni. Szóbajőhetne elvi-
leg a frekvencia-modulációs rendszer is, 
de a széles modulációs sáv miatt a 
gyakorlati megvalósításnál igen nagy 
nehézségek mutatkoznak. 

A feladat megoldását egészen új 
irányba terelte az impulzus-technika egy 
újszerű alkalmazása, amely impulzus-
időmoduláció vagy impulzus-helyzetmo-
duláció név alatt Ismeretes. A rendszer 
tnűködési elve röviden a következő: 

Mint Ismeretes hangfrekvenciós je-
lek (beszéd, zene) kőzvetitésére két jel-
lemző adat szükséges: frekvencia és 

amplitudó. Ezen két adatot a jelen 
rendszernél egy feszültreg- vagy aram-
lökés (impulzus) viszony'agos helyzet-
válioztatásáéval jellemezzüK olymódon, 
hogy a frekvenciának az impulzus kő 

zéphelyzeiéből való mindkét irányú ki-
mozdulásnak gyakorisága, az amlAitu-
dónak pedig a középhelyzettől nért 
mindkét irányú kimozdulás távolsága 
felel meg. Az impulzus kőzéphel; etét 
egy ú. n. jelző-impulzushoz képest kell 
időben rögzíteni. Világos, hogy ha 
minden beszéd-csatornához elegendő 

egyetlen, ilymódon befolyásolható im-
pulzus, annyi beszédcsatornát lehet át-
vinni, ahány ilyen impulzus két jelző-

impulzus kőzött elhelyezhető anélkül, 
hogy egymást legnagyobb kimozdulá-
saik közben — a kellő biztonsági idő-

köz közbeiktatása mellett — megza-
varnák. 

Az első pillanatra meglepőnek lát-
szik, hogy a beszédet, amely folytono-
san változó frekvenciájú és amplitu-
dójú jelekből á11, időszakosan ismét-
lődő diszkrét impulzusokból álló jelek-
kel át lehet vinni. Azonban könnyen be-
bizonyítható, hogy ilyen diszkrét im-
pulzusok tartalmazzák a szükséges át-
viendő jel-információt és visszalakit-
hatók folytonosan változó amplitudójú 
és frekvenciájú jelekké. 

Az 1. ábrán a) alatt feltűntettük a 
moduláló hangfrekvenciás feszültség 
egy teljes hullámát, amelynek frekven-
ciája legyen fm. Ekkor a görbe kife-
jezhető a következő képlettel: 

V= Vmax, sin 2 N fm t 1 
A b) alatt egy egységnyi magasságú 

impulzusokból álló sorozat van feltün-
tetve, amelynél két szomszédos impul-
zus időbeli távolsága 7; kisebb, mint 
a moduláló feszültség egy teljes hullá-
mának Tm időtartama. Az U-impulzus-
sorozat a következő képlettel fejez-
hető ki: 

U=k+2k A„cosn2xt;t 
n=1 

ahol 

 21 

1 

k = 7, ~~ 1, sz impulzus-wélessé.a viszo- 
nys az ismétlődés időtarta-
mához, 

ri = 1 ' %112. az ismétlődés frekvenciája-
7; 

sjn nkrt 
d„= 

--nkrc 
—, az a-ik harmonikus am-

plitud6ja 

Ez egy egyenáramú komponensből, 

az alapfrekvenciás komponensből és 
végtelen számú harmonikusból álló so-
rozat, amelynek frekvencia-sprektuma 
növekvő frekvenciáknál aránylag las-
san csökenő amplitudókat mutat. 

Ha az u és V fíiggvényeket össze-
szorozzuk, a c) alatt feltüntetett im 
pulzus-sorozatot kapjuk, amelynek 
frekvencia-sprektuma tartalmazza a 

V függvény frekvenciáját és nagy-

4 6 
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számú magasabb frekvenciájú harmo-
nikust. Ha tehát az Uv komplex im-
pulzus-sorozatot felülvágó szürön 
eresztjük át, amely a. magasabb harmo-
nikusokat levágja, visszanyerjük az 
eredeti V burkológörbét a felszab-
dalt c) impulzus-sorozat tehát alkal-
mas a moduláló jelek hordozására és 
a vétel helyén való formahű vissza. 
adására. 

Ezek az amplitudóban modulált im-
puizus-sorozatok közvetlenül is felhasz-
nálhatók volnának olyan átviseli rend-
szereknél, amelyek pozitív és negatív 
jeleket egyaránt tudnak továbbítani és 
ampiitudó-modulációval dolgoznak. Ha 
azonban ultrarövid hullámokat haszná-
lunk hordozónak, a különböző ampli-
tudójú pozitív és negatív impulzusokat 
az impulzus-időmodulációs elv segítsé-
gével egyirányú, állandó amplitudójú 
impulzusokkal helyettesítjük, amelyek 
középhelyzetükből mindkét irányban ki-
mozdulnak. 

Az adásnál és vételnél megoldandó 
feladatok természetesen közönséges 
többelektródás vakuum-csövekkel és 
többé-kevésbé szokványos áramkőrők-
kel is megoldhatók, de a F--ederal Tele-
phone and Radio Corporation által ki-
fejlesztett „Cyklophon" katódsugár-csó 
ezeket kompendiózusan, egyszerűen és 
olcsón oldja meg. Ennek működését 
vázlatosan már ismertettem, de most 
egy kissé részletesebben fogom meg-
világítani működés-módját adásnál és 
vételnél. 

A 2. ábrán áz adás oldalán alkalma-
zott Cyklophon áramkór van feltün-
tetve. A katódsugarat a szokásos mó-
don állítjuk elő a katódból emittált 
elektronok szűk nyalábolása útján. Az 
f impulzus-ismétlődési frekvenciának 
megfelelő szinusz-alakú alaprezgést 
egy alaphullámú rezgéskeltő állítja elő, 
amely két azonos frekvenciájú, : de. 
egymáshoz képest 90°-kal eltolt fe-

szültséget állít elő fázistoló segítségé-
vel. E feszültségeket a katódsugárcső 

két lemezpárjára vezetve, a katód-
sugarat az alapfrekvenciának megfelelő 

szögsebességgel forgásba hozzuk. A 
sugár kórforgása közben egymásután 
áthalad az útjába tett fémlemez kör-
ben elrendezett kivágásain, amelyeknek 
szélessége megfelel egy-egy impulzus 
szélességének. A nyílások mindegyike 
mögött szekunder-elektron kibocsátó 
ú. n. dynódák vannak elhelyezve, ame-
lyek a rájuk eső katódsugár hatására 
elektron-áramot hoznak létre a külső 

i4 ellenállásból és C kondenzátorból 
álló körben. Ezáltal az R ellenállás 
kapcsán feszültség-lőkés (impulzus) 
jón létre. Mivel az egyenletes sebes-
séggel forgó katódsugár egymásután 
éri a nyilásokon át a szekunder-elek-
tron kibocsátó lemezeket, ezáltal egy 
alapperióduson belül, annyi egyenlete-
sen Elosztott impulzus jón létre, ahány 
nyílás van. Egy különleges kettős im-
pulzus s;olgál az alapperiódus kezdeté-
nek és végétiek jelzésére. Ilymódon a 
modulálatlan, több csatornának megfe-
lelő impulzus-sorozat előállitása egy-
szerű módon megoldást nyert. A C 
kapacitás megfelelő értéke biztosítja 
— a kör időállandójának megfelelően 

— a kellő meredek homlokú, fokozato-
san lineárisan emelkedő impulzus kiala-
kulását. Erre a kisugárzott impulzus-
időmodulációja miatt van szükség. 

A modulációs folyamat első része a 
csatorna-modulátorokban játszódik le, 
amelyekbe a cykiophon-impulzusok és 
moduláló hangfrekvenciás rezgések 
egyaránt bele vannak vezetve. A csa-
torna-modulátor lényegileg egy, a 
hangfrekvenciás beadás által vezérelt 
olyan áramkör, amely az R ellenállá-
son létrejövő lineárisan emelkedő hom-
lokú impulzusból egy keskeny, vízszin-
tes szeletet metsz ki, amely a modu-
láló rezgés amplitudójától függően 

változó magasságban fekszik az impul-
zus mentén. Ezek a diszkrét kimet-
szett szeletek tartalmazzák a modulá-
ciós hangfrekvenciák jellemző adatait 
abban az időpillanatban, amidőn az im-
pulzus keletkezik. Ugyanazon csatorna 
következő impulzusa idő mulya jön 
létre, miközben a modulációs hang-
frekvencia jellemző adatai megváltoztak 
és így a kimetszett szelet természete-
sen más szinten fog feküdni az im-
pulzus magassága mentén. 

Ilymódon szélességben modulált im-
pulzus-sorozat keletkezik, amely vi-

szont egyszerű differenciáló áramkör-
reg (transzformátorral) és lemetsző 

áramkörrel (clipper) átalakítható időben 

modulált impulzus-sorozatra. 

A cyclophonból kijövő impulzusnak 
tehát csak lineárisan emelkedő homloka 
fontos a helyes működéshez, meri a 
lemenő ágnak a vízszintes szelettel 
való metszése folytán előálló második 
impulzust a dlifferenciáió áramkór ki-
küszöböli és csak a felmenő ágnak a 
vízszintes szelettel való metszésekor 

képezett első impulzus marad meg. ' 

Minden csatorna-modulátor ilymó-
don egy-egy időben modulált impulzus-
sorozatot szállít a keverőegységbe, 

amelybe eljut a kettős jelző-impulzus 

is. A keverőegységben összerendező-

dött komplex impulzus-sorozat hasz-
nálható fel az ultrarövid hordozó-hul-
lám modulálására. 

A vételnél a feladat a következő ré-
szekből áll (lásd a 3. ábrát): 

a) El kell választani a jelző-impul-

zust a csatorna-impulzusoktól. 
b) Szét kell választani az egyes csa-

tornák időben modulált impulzusait. 

c) Vissza kell alakítani az időben" 

modulált impulzusokat hangtrekvenciás 
jelekké. 

d) Fel kell erősíteni a hangfrtkven-
elás jeleket a megkívánt szintre. 

47 
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A fenti feladatok elvégzésére rész-
ben szintén a cyclophon-csövet lehet 
felhasználni. 

A jelző-impulzusok leválasztására 
egy kiválasztó-áramkör (diszkriminátor) 
szolgál, amely vezérli a 7; rezgési alap-
hullámú rezgéskeltőt. Az ebből és a 
90°-os fázistolóból nyert feszültségek-
kel — az adásnál leírthoz hasonlóan 
— a katódsugarat kórpályán mozgat-
juk a lyuggatott lemez mentén. A ka-
tódsugárcső vezérlőrácsa annyira elő 

van feszítve, hogy impulzus hiányában 
lezárja az elektron-áramot. 

Attól függően, hogy a jelző-impulzus 
és valamely csatorna-impulzus milyen 
Időbeli távolságban van egymástól pil-
lanatnyilag, a vezérlőrács más és más 
viszonylagos időpontban kerül poziti-
vabb potenciálra a csatorna-impulzus 
jelenléte folytán, amikor is a katód-
sugár megjelenik a lemezen is a nyí-
láshoz képest különböző relatív hely-
zetbe kerül. Modulálatlan állapotban a 
katódsugár félig a lemezre, félig a 
nyílásra kerül, teljes pozitív modulá-
ciónál teljesen a nyílásra, teljes nega-
tív modulációnál pedig teljesen a le-
mezre. Ilymódon tehát demoduláció jön 
létre, amely azt eredményezi. hogy a 
nyílások mönőtt lévő dynódák ampli-
tudóban változó nagyságú impulzu-
sokat hoznak létre szekunder-emisszió 
folytán, a csatorna-impulzus időbeli el-
tolódástól függően. A további feladat 
ezen változó magasságú impulzus-
sorozat burkoló-görbéjét előállítani, 
ami az előbbiek szerint alul-áteresztő 

szűrővel megoldható és utána a vissza-
állított hangfrekvenciás rezgések szük-
ség szerint felerősíthetők. 

Ezek után most még azt kell meg-
világítanunk, hogy mennyiben előnyős 
az ilyen időben megosztott többszőrös 
átvitell rendszer a szokásos frekvencia-
sávbar_ megosztott rendszerhez képest, 
amilyen pl. a vezetéken továbbított 
többcsatornás vivőfrekvenciás rendszer. 

Az első lényeges különbség, hogy 
a frekvencia-sávban megosztott rend-

szerekhez bonyolult és drága, főleg 
kvarckristályokból álló, szürőkörökre 
van szűkség, amire a most ismertetett 
rendszernél nincs szűkség. További 
előny, hogy a jó jel-zaj-viszony egy-
szerű eszközökkel biztosítható a szé-
lessávú átvitel és az amplitudó-modu-
láció mellőzése folytán. 

Mivel nem kell súlyt helyezni az 
összes áramkörök lineáritására — ami 
annyira fontos a frekvenciasávban meg-
osztott rendszereknél a csatornák kö-
zötti áthallások csökkentése miatt —
könnyűszerrel lehet hosszú összeköt-
tetéseket létesíteni, több közbenső erő-
sítő állomással. Az áthallás a fent is-
mertetett, időben megosztott rendszer-
nél kizárólag attól függ, hogy mek-
kora biztonsági időközt hagyunk két 
szomszédos csatorna impulzusai kő-
zött, a maximális modulációnak meg-
felelő szélső kimozdulások figyelembe-
vételével. Mivel a teljes sávszélesség 
növelésével ezt tetszés szerint megnö-
velhet jük, az áthallás leszorítása igen 
egyszerű eszközökkel elérhető. 

Nincs szükség az átvitel szintjének 
biztosítására külön „pilot-frekven-
ciára az erősítő-állomások befolyásolá-
sára, az átvitel szintje több kaszkádba 
kapcsolt erősítőállomás esetén is telje-
sen kielégítő állandóságot mutat. 

A moduláció megvalósítása ultra-
rövid sáv deciméteres és centiméteres 
részében, ahol magnetronok vagy üreg-
rezonátoros klystronok nyernek alkal-
mazást, sokkal egyszerűbb, mint más 
modulációs módszerrel. 

A teljesség kedvéért röviden ismer-
tetjük az adó és vevő rádiófrekvenciás 
részét és antenna-rendszerét is, ámbár 
itt a megszokott megoldásokat alkal-
mazzák. . 

Az adónál a nagymértékben nyalá-
bolt sugárzás miatt aránylag kis tel-
jesítmény szükséges, amelyet rendsze-
rint üregrezonátoros rezgéskeltővel ál-
lítanak elő. A kisugárzásra parabo-
likus reflektor gyújtópontjában elhe-

iyezett szélessávú félhullám, dipól, 
szolgái. 
A vétel hasonló antenna-rendszerrel 

történik, szuper-rendszerü vevővel, 
amelynek segéd-rezgéskeltöje szintén 
üregrezonátoros. A középtrekvenciát 
a széles modulációs sávnak megfele-
lően, aránylag magasra kell választani. 

A végberendezések és közbenső ál-
lomások teljesen azonos telépitésűek 
és egymás kőzött cserélhetök. A vég-
állomásokon egy adó- és egy vevő-
berendezés szükséges, a közbenső ál-
lomásokon pedig két adó és két vevő, 
a mindkét irányú forgalom biztositá-
sára. 

Az impulzus-idő modulációs elv a 
fenti, távbeszélő- vagy táviróforga-
lomra való többcsatornás berendezésen 
kívül, igen előnyösen alkalmazható 
többcsatornás hírszóró-műsor közveti-
tésére is. Csupán a rendelkezésre álló 
7'; időt kell kevesebb csatornára meg-
osztani és a magasabb átviendő mo-
dulációs frekvenciáknak megfelelően 
az impulzus-ismétlődési frekvenciát 
megnövelni. Mivel korszerű távbeszélő 
áramkörökben a legmagasabb átviendő 
frekvencia 3400 periódus másodpercen-
ként, hírszóró-műsornál viszont 10.000 
periódus, azt mondhatjuk, hogy egy 
műsor-csatorna átvitelére háromszorta 
nagyobb impulzus-ismétlő frekvencia 
szükséges. A jelzaj-viszony az itt 
megkövetelt jobbminőségű adásnak 
megfelelően szintén könnyen megja-
vítható. 

Egy ilyen többcsatornás hirszóró-
berendz~snek a ma szokásos középhul-
lámú hírszóró rendszerekkel szemben 
az alábbi előnyei lesznek: 

I. Az adást egy központi nagyadó 
helyett több kisebb teljesítményű és 
hatósugarú körzeti adóval, körsugárzó 
antennával lehet megoldani, amelyek 

mindegyike egyidejűleg több műsort 

sugároz azonos hullámhosszon. Ezáltal 
egy ország lakossága egyenletesen 

látható el egyformán zavarmentes és 
fading-mentes több műsorral. 

2 A moduláció ezen körzeti adókhoz-
többcsatornás ultrarövidhullámú átvivő-
berendezéseken továbbítható egyetlen 

központi helyről, ahol a több műsor el-
látásához szükséges műszaki személy-
zet, studió-berendezések, művészek éS 

egyéb szereplők rendelkezésre állanak. 
3. A vevőkészülékek egy élesen az adó 

felé irányított antennával dolgoznak, 
ami a zavarmentes vételt fokozza és 
egyetlen fixen beállított vivőfrekven-
ciával bírnak, ami a kezelést megkőny-
nyíti. A műsor kiválasztása a megfe-
lelő modulációs csatorna kiválasztásá-
val történik. 

4. Külföldi műsorok kőzvetitésénél is 
ugyanaz a hangminőség biztosítható 
ultrarővidhullámú moduláció-átvitel se-
gítségével. 

7n 
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5. A deciméteres és centiméteres 
hullámsávban — figyelembevéve ezek 
terjedési viszonyait is — könnyűszer-

rel biztosíthatók a kifogástalan minő-

ségű műsorátvitelhez szükséges frek-
venciasávok és a középhullámú sáv-
ban jelenleg tapasztalható zsúfoltság 
és az ebből eredő kényszerű sávszéles-
ség-szűkítés vagy a szomszédos csa-
torna zavarása kiküszöbölhető. 
Arra vonatkozólag, hogy a fenti 

műszaki előnyök egyúttal az egész 
berendezés gazdaságosságát milyen 
mértékben biztosítják, ma még nem 
lehet megbízható választ adni. Az 
azonban kétségtelen, hogy a fejlődés 

ebbe az irányba mutat és a berende-
zések olcsóbbodása magával fogja 
hozni azok gazdaságosságát is. 

Az itt előforduló teljes modulációs 
sávszélesség — amely O-tól néhány 
MC-ig terjed — természetesen nem-
csak beszédátvitelt tsz lehetővé, ha-
nem mindenféle egyéb moduláció-faj-
ták: távíró, géptáviró, facsimile stb. 
átvitelét is. Ilyen jelek rádió útján 
való továbbítása közép- és rövidhullá-

mokon eddig is szokásos volt, de a 
légkóri és egyéb zavarok, továbbá a 
különböző okból előálló térerősség-

ingadozások és fading-jelenségek az 
üzembiztos működést rendkívül meg-
nehezitették. 

Befejezésül felsorolom egy 23 csa-
tornás berendezés főbb müszaki adatait: 

Csatornák száma: 23 duplex hang-
frekvenciás csatorna. 

Vivőfrekvenciasáv: 1825-2100 MC. 
Teljes modulációs frekvenciasáv; 

±2.8 MC. 
Jelzaj-viszony: jobb, mint 60 db. 
Hangfrekvenciás sá'.' csatornánként: 

300-3400 per. + 1, —2 db. 
Athallás csatornák közt: jobb, mint 

60 db. a szomszédos csatorna csúcs-
modulációja alatt. 

Torzítás: kisebb, mint 5%. 
Impulzus-ismétlődési frekvencia (csa-

tornánként): 8333 impulzus másodper-
cenként. 

Impulzus-elmozdulás csúcsmoduláció-
nál: ± I micro ec. 

Impulzus-szélesség: 0.5 microsec. 
Biztonsági időköz: 2.5 microsec. 

Adó vivőfrekvencia-állandóság: 
± 0.05%. 

Adó vivőfrekvenciás teljesítménye: 
10-20 watt. 

Vevő átviteli sávja: 8 MC. 
Szükséges vivőfrekvenciás beadott 
teljesítmény 50 db jel-zaj viszony-

nál: 3.5X 10 watt. 
Középfrekvencia: 30 MC. 
A berendezés alkalmas közepes mi-

nőségű hírszóró-műsor átvitelére is két 
beszéd-csatorna párhuzamos működte-
tése által.. Ez esetben a fontosabb mű-

szaki adatok a következők: 
• Hangfrekvenciás sáv: 40-7200 per. 

±1, —2 db. 
Torzítás: kisebb, mint 1.5%. 
A fent elmondottakkal természete-

sen távolról sem meríthettem ki ezt a 
tárgykört, de remélem sikerült a leg-
fontosabb szempontokra és fejlődési 

lehetőségekre a figyelmet felhívni 
A jövő még sok új lehetőséget ígér 
és várható, hogy e rendszerek külön-
böző változatai széleskörű gyakorlati 
alkalmazást fognak találni. 

MAGYAR HIRADASTECHNIKA 
A Magyar Mérnükak és Teobnikusok Hsabad Hsaksservesete Hiradásteehaikat Bsakosstályfnak lapja, - Hserkesstdk: üerd István, Halló Ferenc, 
Valkó Iván Péter. — Hsikra Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, V, Honvéd-utca 10, Felelős nyomdavesetd: Nedecsky 1.óasló móssaki Igasgató. 
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Goldberger Sam. F. és Fiai Rt. 
Állami tulajdonban 

Központ: V., Arany Jino4-utca 32. Telefon: 128.520' 

Gyár: III., Lajos-utca 138. Telefon: 162.070* 

Fonó- és ezövóűzem: %I-, Budafoki-fit 113. Telefon: 258-900' 

LINUM 

LENFONÓ- ES SZÖVŐIPARI RT. 
LENFONOGYARA: KELENFÖLD 

SZÖVOGYARA: GYŐR 

* 

PANNONIA 

KENDER- ES LENIPAR RT. 
KENDER• ES ZSINEGGYÁRA: NAGYLAK 

* 

SZOMBATHELYI 

KENDER- ES LENGYÁR RT. 

LENKIRESZITOGYÁRA: SZOMBATHELY 

* 

XOZPONTI IROUÁK: BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20-22 

TELEFONi2AM: 128.610 

-lE 

ÁLLAMI TULAIDJNB& 0U 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

00 
00 
00 
00 

PERUTZ TESTVÉREK: 
00 
00 

00 

00 

J 

1ii4o.#it44ea 
és Napk~¢ 

FESTESSEN SPECIALISTA 

GYONGYÚSI FESTbDE 
ÁLLAM I TULAJDONBAN 

BUDAPEST. IX. KER.. 

S O R O K S A R I - Ú T 33. 

TELEFONSZAM 138-432 

FONALAK FESTÉSE LANCHENGEREN,X ÖRSÖN ES MOTRINGBAN 

extilgyár 
ÁLLA M I KEZEL>LyBEN 

BUDAPEST, 

• 

V., JÓZSEF ATTILA-U. 18. 

GYÁRTELEP: PAPA 
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MAGYAR 1/ I. 6 - f, I , e „ 6. s z á m 

HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnöktik 
és Teohnikusok Szabad Szakszervezete 
Hiradistechnikai 
3zakosztíiytnak lapja 

SZERKESZTŐK: GERŐ ISTVÁN, SALLO FERENC, VALKÓ IVÁN PETER 

TAVBESZÉL6 * RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 
Cimk0pflnk: Adóes6Defor►ns.Msa (Magyar Llpesolgálat jele') 

A NEMZETKÖZI TELEFONFORGALOM KORSZERŰSÍTÉSE 
ÉS ENNEK KIHATÁSA AZ ORSZÁGOS TÁVBESZÉLŐ HÁLÓZATOKRA 

E.P.G. WRIGHT CIKKE" NYOMÁN ISMERTETI KOZMA LÁSZLÓ 
821.395 (100 + 439) 

A cikk két főrészből áH; az elsőben 
foglalkozik a címben jelzett problémák-
kal, a második részben ismerteti egy-
néhány országos hálózat főbb jellem-
vonásait. 

E. P. G. Wright neve szakkörökben 
jól ismert; kb. 1935 óta foglalkozik a 
nemzetközi távbeszélőszolgálat problé-
máival és a háború óta a Standard Kort-
cern londoni híradástechnikai laborató-
riumának vezetője, ahol főleg távol-
sági kapcsolások jelzési rendszereivel 
foglalkoznak. Ezekről és rokon tárgy-
körökről szóló számos szakcikke jelent 
meg úgy aY,oElectrical Communication, 
mint más szakmai folyóiratban. Jelen-
legi cikke nem hoz lényegében újat, 
hanem áttekintő képet ad a háború 
utáni helyzetrőf. A bevezetőben azt írja, 
hogy a nemzetek közötti megegyezés 
csak kölcsönös megértésen alapulhat 
és ennek egyik legfontoabb alappillére 
a nemzetközi távbeszélő szolgálat. 
Minthogy valószínűleg az országos és 
nemzetkőzi hálózat egyidejű jövőbeni 
fejlődésével kell számolnunk, sajnálatos 
lenne, ha a nemzetközi szolgálat hát-
rányt szenvedne az országos há!ózatok 
aránytalan fejlesztése következtében. 

Az 1939-es évben már létező nem-
zetkőzi szolgálatok jellemzése után a 
szerző méltatja a C. C. I. F. (Comité 
Consultatif International Téléphonique) 
fontos szerepét, amely hatáskörének 
terjedelmében az UNO-hoz hasonlít-
ható. A nemzetkőzi szolgálat lassúsága 
elsősorban a vonalak hiányának tud-
ható be, de más okok is felemlíthetők, 
mint pl. 

a nemzetközi hívás bejelentése to-
vább tart; 

a kezelőnek a beszédjegyen a kap-
csolás részletes adatait fel kell tűn{etni; 

nyelvi nehézségek a hívás továbbítá-
sakor, a kezelőnők összeműködésekor; 

a valószínűsége annak, hogy a kis 
csoportokat képező sorbakapcsolandó 
áramkörökből egyidőben szabadokat ta-
lálunk, kicsi. 

Az országos hálózatok gépesítésének 
eredményessége megmutatta a köve-

' Megjelent a doornal or the Inet, ot Electrical 
Ens. 1947 szeptemberi azrt n4ban. (Vol. 94 Part 9 
NO ö1,ó91 old.) 

tendő fejlődés irányát. Kérdés azon-
ban, hogy műszaki szempontból eljött-e 
már az alkalmas időpont egy ilyen 
nagymérvű nemzetközi szolgálat létre-
hozására. Az tij szolgálatnak ugyanis 
legalább 25-30 évig kell üzemben ma-
radnia és miután ezen idő alatt a táv-
közlési technika fejlődni fog, biztosítani 
kell a fejlődés eredményeinek felhasz-
nálásának a lehetőségét. A nemzetközi 
távbeszélő szolgálat megtervezésénél 
figyelembe veendő szempontok a kő-
vetkezők: 

I. Újfajta és olcsóbb távolsági ősz-
szeköttetések, érnélkűll kábelek (hul-
lámvezető csövek) koaxiális kábelek, 
rádió révén. 

2. Új kapcsolószervek felhasználása, 
pl. elektronikus kapcsolók. 

3. Az előfizetői készülékek módosí-
tása szélesebb frequenciasáv átvite':ére. 

4. Az előfizetői számozás módosítása. 
5. A beszélgetési díjak és dijelszámo-

lási módszerek korszerűsítése. 
6. Kiegészítő szolgálatok bevezetése. 
Ennek a 6 problémacsoportnak ala-

pos vizsgálata nehéz feladat. Senki sem 
vonja kétségbe, hogy fejlődés minden 
vonalon várható, de ez még nem ok 
arra, hogy elodáztassék egy megfelelő 
nemzetközi szo'gá'atnak a megindítása. 
A koaxiális átvitel biztosít kitűnő ni-
vójú, gazdaságosan nagy áramkör-
csoportot. Nem valószínű, hogy az el-
következő évtizedben egy hasonlóan 
kimagasló teljesítményű új rendszer 
bevezetésére fog sor kerülni. A kap-
csoló szervek értéke aránylag alacsony 
és éppen ezért lehetséges különleges 
kapcsolási módszerek bevezetése. 
Ugyancsak ez okból nem lenne oly ko-
moly probléma a kapcsológépek ki-
cserélése, ha valamilyen új, modern 
kapcsológép születne. 

Természetesen, ha egy modern nem-
zetközi szolgálat alapelveit műszaki 
szempontból el is fogadhatjuk, meg-
oldásra várnak a pénzügyi szempontok. 
Kizárólag rideg üzleti szempontokat 
figyelembevéve, a terv nehezen való-
sulna meg. A nemzetközi együttműkö-
dés szükségességének erkö!csl érve 
kell, hogy érvényesüljön. 

A cikk ezután röviden érinti az USA 

és Anglia távközlési helyzetét, majd 
rátér cikkének lényeges részére, a ko-
rábbival szemben módosított európai 
távközlési tervezetre. 

Elsősorban minden európai országnak 
(számuk ma 28) ki kell dolgoznia a sa-
ját egységes országos számozási rend-
szerét. Szükséges, hogy az előfizető 
hívószáma ugyanaz maradjon, az or-
szág bármelyik pontján is fut be a 
nemzetkőzi vonal. A kapcsolási diagram 
kialakításának vezérelvei ismertek 
(gyors kapcsolás, kerülő út áram-
korök, nagy áramkörcsoportok stb.) 

Az európai kábeltervnek 3 kiviteli le-
hetősége van: 

A) Egyetlen fő tranzit központ a kű-
:ünböző országok felé sugár irányban 
menő kábelekkel. (Az 1939-es csillag-
rendszerű terv.) 

B) Néhány tranzit központ, amelyek 
egymással közvetlen összeköttetésben 
állanak. (USA-rendszer.) 

C) A már ismert tranzit gyűrű terv. 
A szerző 23 európai ország forgal-

mát véve alapul, megvizsgálja a fenti 
három lehetőséget kábelhosszak szem-
pontjából és az eredményeket tábláza-
tokban ismerteti. Az 1952-ben feltétele-
zett nemzetközi fórgalom meghatáro-
zása az 1938-as forgalmon alapul. (Pl. 
Magyarországnak a napi teljes nemzet-
közi forgalmát 1952-re 125 hívásórára, 
azaz 3750 AFOH-ra becsülik.) Erre a 
forgalomra leméretezi a szükséges ká-
beleket az A) és C) változatoknak meg-
felelően és mindenütt a tranzit gyűrűs 

megoldás előnyét mutatja ki. Pl. Ma-
gyarországnak 1952-ben szűksége tenne 
csillagrendszerben 173.820 km áram-
körre, tranzit gyűrűs megoldás esetén 
152.920-ra. (Ezek a számok önmaguk-
ban még nem mértékadók, mert egy 
km áramkör értéke függ az egy irány-
ban menő áramkörök számától.) Egy 
merev rendszer azonban úgysem fog 
megvalósulni, hanem valamilyen vegyes 
megoldás. 

A koaxiális kábelekkel kapcsolatban 
nagyon gondosan kell a hálózatot meg-
tervezni. Nagy előnyt jelent, ha a tran-
zit pontokban nem kell a vivő frequen-
ciát megváltoztatni, hanem azonnal .to-
vább lehet vezetni. A szerző különböző 
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képleteket ismertet, amelyben vonal-
költségek és áramkörszámok szerepel-
nek és amelyek a kábel minimális hosz-
szára utalnak. 

Fontos körülmény a kapcsolások 
gyors felépítésének lehetősége. A mai 
lassú módszerek helyett a kezelői táv-
választás lényeges javulást hozhat e 
téren. A gyorsszolgálat jellemző vo-
násai: a hívó előfizető automatikus azo-
nosítása számjelző gépen, a szám-
jegyek küldése billentyűzettel, nagy-
sebességű „Code" jelzés a vonalon át, 
a beszédjegy gépi úton történő kiállí-
tása stb. A szerző hangsúlyozza a kü-
lönböző indító impulzusok fontosságát. 
(Pl. London—Milánó elérhető közvet-
lenül, vagy Zürichen át; ugyanakkor a 
London—Zürich és a London—Milánó 
forgalom egyazon áramkörcsoporton 
bonyolódik le, de London a Ziirichbe 
vezető áramkörón kétféleképen hív, 
attól függően, hogy a hívás Zürichbe, 
vagy Milánóba megy.) 

Valószínű, hogy az elkövetkező 2$ 
évben a helyi központok kapcsolásában 
is lényeges fejlődés fog bekővetkezni. 
Sokkal gyorsabb kapcsolási módszerek, 
újfajta gépekkel várhatók és ennek 
megfelelően a nemzetközi kapcsolások-
nak is gyorsnak kelt lenniök. A kap-
csoló berendezések ára amúgyis eltör-
pül az átvivő berendezések ára mellett. 

A következő lényeges pont a jelző-
áram megválasztása. Elvileg kétféle 
rregoldás van: hangfrequenciás áramok 
használata és a jelzéseknek külön csa-
tornán való továbbítása. A kétféle meg-
oldás előnyeit és hátrányait táblázatok-
ban állítja össze. A C. C. I. F. egyelőre 
még a régi 600)750 frequenciás rend-
szert ajánlja, de egyidejűleg beható 
vizsgálatok folynak a többi egy hang-
Irequenciás rendszerekkel (2000, 2400, 
2700, 3000 frequenciás áramok). A pre. 
fix használatának nagy előnye, hogy a 
különböző országos jelzéseket egymás-
tól szét lehet választani. 

A továbbiakban a cikk foglalkozik a 
különböző jelzőhangok használatával 
(csengetési, foglaltsági stb. hangok). 
Miután ezen a téren már megszokott, 
egymástól nagyon különböző hangok 
vannak használatban, a jövőben a fej-
lesztési munkáknak oda kell irányul-
niok, hogy a nemzetkőzi vonalakon ne 
a hangokat vigyük át, hanem jeleket és 
a hívó előfizető a saját országában be-
vezetett jelzőhangokat hallja. 

A nyelvi nehézségekkel kapcsolatban 
kiemeli a szerző annak fontosságát, 
hogy távválasztás esetén is meg kell 
lennie annak a lehetőségnek, hogy a 
hívott ország kezelőnőjét szükség ese-
tén be lehessen hívni. (Egyébként a 
különböző délkelet-európai országok-
ban használatos nyelvek számáról szóló 
táblázata nem árul el valami nagy tá-
jékozottságot!) 

A díjszabás és a különböző kerülő út 
megoldások problémái általában ismer-
tek. 

A cikk második része 9 állam jelen-
legi távbeszélő helyzetét ismerteti, köz-
tük Magyarországét is. A táblázatok-
ban összefoglalt adatok érdeklődésre 
tarthatnak számot. 

A cikk 32 oldal terjedelmű és 18 táb-
lázatót tartalmaz. 

A MAGYAR RÁDIÓCSŐGYÁRTÁS 

IDŐSZERŰ KÉRDÉSÉRŐL 

KATONA JÁNOS 

921.385.1 (438) 

A magyar rádiócsőgyártás igen sok 
nehézséggel küzd. Ezeknek a nehéz-
ségeknek egyik része összefügg azok-
kel az általános gazdasági problémák-
kal, amelyek a felszabadulás után a 
magyar ipar egyéb szektoraiban is fel-
léptek. E problémák súlyossága azon-
ban gazdasági felépülésünkkel mindin-
kább enyhül, a 3 éves terv megvalósí-
tása után pedig általában a háború előt-
tinél lényegesen kedvezőbben fog ala-
kulni. 

A problémák második csoportja azon-
ban már többé-kevésbbé speciális jel. 
legű. Az alábbiakban elsősorban ezek-
kel a sajátos kérdésekkel fogunk rész-
letesebben foglalkozni. 

A magyar rádiócsőgyártás, különös-
képen a vevőcsőgyártás, a második vi-
lágháború előtti években, produkciójá-
nak cca 10%-val bőven fedezte a bel-
földi szükségletet, a többi, export ré-
vén, főképen a nyugati és északi álla-
mokban talált felvevő piacot. 

Az eladási kontingenst és az árakat 
kartellmegállapodások biztosították, il-
letőleg írták elő. A hazai produkció el-
érte a 2.5 millió darabot évi termelés-
ben. (I. ábra) 

Európát főképen európai gyárak lát-
ták el rádiócsővel és ezek kőzött a 
vezetőszerepet a holland Philips, a né-
met Telefunken és a magyar Tungsram 
gyár játszotta. Az amerikai gyárak, 
elsősorban az R C. A. és Sylvania, 
már csak kisebb szerephez jutottak és 
főképen Angliába, Franciaországba és 
Svájcba exportáltak. Az amerikai csö-
vek ára már a háború e'őtt is alacso-
nyabb volt az európai csövek áránál. 
Jóval nagyobb méretű gyártásuk biz-
tosította számukra az alacsonyabb ön-
költségi árakat. Az európai csőgyárak 
ezt a különbséget jobb minőségű csö-
vek gyártásával igyekeztek kompen-
zálni. Ez alatt azt kell értenünk, hogy 
az európai csövek nagyobb erősítéssel, 
jobb meredekségi adatokkal és kombi-
nát csőtypusok bevezetésével, Vég-
eredményben tehát kevesebb csővel 
hozzájuttatták a készülékkonstruktőrö-
ket azokhoz az előnyökhöz, amiket az 
amerikai szériákkal csak több cső se-
gítségével lehetett elérni. Az európai 
csőgyárak ezeket a jobb elektromos 
adatokat úgy igyekeztek é érni, hogy 
konstrukcióikat e kívánalmaknak meg-
felelően beállítva, a csőméreteket és 
főkép az alkatrészméreteket (ill, az al-
katrészek egymástóli távolságát) nagy 
mértékben csökkentették. A jobb me-
redekség elérésére a katóda-rácstávol-
ságokat le kel'ett zsugorítani az ame-
rikai csöveknél szokásos 0.3-0.4, mm-
ről 0.1-0.2 mm-re. Ez természetesen 

az első időkben nehezen ment. A kis 
távolságok biztos, zárlatmentes tar-
tása a tömeggyártást igen nagy pro-
blémák elé állította. Le kellett szűkíteni 
az alkatrészek, elsősorban a katódák 
és rácsok méretszórási adatait és új 
szerelési metódusokat kellett beve-
zetni. Jelentett ez még egyéb problé-
mákat is. Tekintve, hogy a rádiócsö-
veket csak hőkezeléssel lehet gyártani 
(az aktiválás alatt a csőalkatrészek 
cca 1000' C hőfokon vannak), olyan 
anyagokra lett szükség, melyek any-
nyira sziiárdak, hogy elmozdulásaik e 
magas hőfokon se haladják meg az 
Újonnan előírt toleranciákat. 

A magyar Tungsram Művek dolgo-
zói a felszabadulás után bekövetkezett 
jóvátételi leszerelés után igen gyors 

ütemben inditották meg az újj-i 
épitést állami támogatással és a 
felszabadulás után megmaradt mű-
szaki gárda óriási erőfeszítéseivel. 
Ma már eljutottunk a béketermelés 50 
—60%-ig (l. 2. ábra), megindítottuk 
az exportot, miután a belföldi szükség-
letet bőven kielégítettük. Be kellett il-
leszkednünk azonban a megváltozott 
piaci helyzetbe. Az amerikai rádiócső-
ipar a háború alatt nem szenvedett ká-
rokat, sőt tovább fejődhetett. Újabb 
gyártási módszerek bevezetésével, to-
vábbi mechanizálással és racionalizá-
lással, újabb, nagyobb teljesítményű 
gépek és automaták segítségével ön-
költségi áraikat lényegesen csökkentet-
ték. Míg az általános amerikai ipari ár-
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emeikedés egyes cikkekb a az 50, sőt 
a t00% -ot is elérte, a radtocsövek ara 
nagyjaoot a béKebeu értéken maraol, 
egyes lypusok ara még otcsoob is tett, 
ku unosen exportviszony atban. AZOK 
a nyugateuropai országok, ametyeK az 
Egyesült Államok dollárpolitikájának 
gyürüjébe kerultek, saját rawoesutpa-
rukat sem tudták keuőteg védem, bár 
az utobbi honapokban a k"fogyóban 
lévő dollárkőlcsönkész.etek rászorítot-
ták ezeket az országokat is, hogy 
európai gyártmányokkal lássák el ma-
gukat. l‚ütön kérdés a délkelet- és 
kelzteurópai piacok helyzete. Ide a 
dol.árimperializmus hatása már nem 
ért cl és itt az európai csőgyáraknak, 
elsősorban a magyar Tungsramnak 
már könnyebb a helyzete. Ezeknek a 
piacoknak a felv€vőképessége a fe}lődő 
életszínvona lal állandóan növekedőben 
van és igen nagy lehetőségeket rejt 
magában, éppen a most fejlődőben 
levő magyar rádiócsőipar számára. A 
most megkötött kereskedelmi szerző-
dések ezt az együttműködést lehetőv 
teszik. 

A rádiócsőgyártás sok szempontból 
különbözik egyéb iparoktól. Nagy mű-
szaki felkészültséget, megfelelő számú 
gyártási és kísérleti berendezést, meg-
fele ő számú mérnököt, technikust és 
szakmunkást igényel. Csőgyártásunk 
főerőssége az, hogy a feladataink 
megoldásához szükséges jót képzett 
műszaki gárda rendelkezéscinkre áll. 
R ntabilis egy ilyen nagy apparátust 
igénylő gyártás természetesen csak 
akkor ]ehet, l3a a gyártás nagy töme-
geket produkál és apparátusa jól van 
kihaszná'va. Ez már magában rejti azt 
az alapvető tényt, hogy egy ilyen fel-
fejlődésben levő gyártás a felfejlődés 
stádiumában csak kevéssé lehet renta-
bilis. Jelenti ez azt is, hogy a felfejlő-
dést megfelelően támogatni, finanszí-
rozni kell. Es itt válik a 3 éves terv 
számunkra döntő jelentőségűvé. A 3 
éves terv beruházási lehetőségei nél-
kül rádiócsőgyártásunk fejlődése meg-
akadt volna és nehezen találnánk 
kiutat arra, hogy a ma még némileg 
ráfiz,téses gyártásunkat aránylag rö-
vid idő alatt racionális gyártássá fej-
lesszük. 

A másik tényező, amely gyártásun-
kat súlyosan terheli, a rádiócsőtípusok 
kérdése. A háború pusztító hatása a 
rádiókészülékekben elsősorban a cső-

veket érte. Ez pedig azt jelentette, 
hogy most a háború után a csőszükség 
let igen sokféle. Sokféle típust gyártani 
pedig természetesen sokkal kevésbbé 
rentabilis, sokkal drágább és nehézke-

sebb. Rendelkezésre álló gyártási ka-
pacitásunkat úgy kell tehát felosztani, 
hogy egyes típusszériákat lehetőleg 
hosszú szakaszokban és sokáig tud 
junk gyártani, lehetőleg kevés meg-
szakíiással vagy átállítással. 

Ez a sokféle típus pedig onnan ad¢-
dott, hogy az elmult időkben a világ-
piacot diktáló csőgyárak minden év-
ben más típusokat dobtak piacra, leg-
többször az előző évi szériáktól csak 
jelentéktelen változtatásokban külön-
böztek e típusok (más fűtési adatok, 
változó fej és bekötés, stb.) és jelen-
tőségük az volt, hogy a régebbi ké-
szülékek már ne legyenek velük fel-
csövezhetők. A rádiócsőiparban tehát 
a típusszabványosításnak nyomait sem 
látjuk. A csőtípusok változtatásának 
csak technikai előnyök esetén van lét-
jogosultsága és tervszerű termelési 
rendszerben ez el sem képzelhető 

máskép. Itt a szükségletek kielégítése 
az irányadó szempont és nem a profit-
szerzés. 

A harmadik súlyos probléma anyag-
ellátásunk kérdése. Kevés olyan ipar-
ágat ismerünk, ahol a különféle anya-
goknak olyan széles skálája szükséges, 
mint épen a rádiócsőgyártásnál. A fő 

nehézségek pedig ott vannak, hogy 
ezeknek az anyagoknak a túlnyomó 
része csak külföldről szerezhető be és 
a mai nehézkes külföldi anyagbeszer-
zés miatt fél- vagy egészéves készle-

teket kell beszereznünk, mivel egy-

egy anyag kifogyása az egész gyártá-

sunkat megbénithatná. Ez a probléma 

az anyagbeszerzésünkre óriási felada-

tot ró. 
Ha a rádiócsőgyártás műszaki pro-

blémáit vizsgáljuk, úgy be kell tarta-
nunk azt a rendszeres utat, amely az 
alkatrészgyártásoktól a felépítésen ke-
resztül a kész csövek vizsgálatáig 
vezet. 

a) Fűtőtestek: A rádiócső legkénye-
sebb alkatrésze. Állandó üzemi (em-
peraturája a közvetett fűtésű csövek-

nél ll00"-1200° C kőzött van. A 
fűtőtestek anyaga általában Wolfram. 
A váltóáramú fűtésű (fűtőfeszültség 

4 V., 6.3 V.) csövek fűtőtest kon-
strukciója a legutóbbiakig bifiláris 
alakít spirális volt (1. 3. ábra). Ez a 
konstrukció abból az elgondolásból 
származott, hogy a fűtőtest lehet81e. 
kis önindukciójú legyen, minél kisebb 
legyen a hálózati búgás, ami a fűtő-

teströl átkerülhet a katódára vagy a 
vezérlőrácsra. A spirálist kollodium-
ban oldott AI2Os szigetelő bevonattal 
látjuk el; ezt a bevonatot beszórú 

pisztollyal szórjuk a fűtőtestre. A 
szigetelő bevonatot az AI:Os szintere 
lési hőfokán (1700°-1800' C) ráéget-
jük a wolfram spirálisa. Ezzel a fűtiÖ-
testkonstrukcióval különösen az utóbbi 
nyersanyagszegény és bizonytalan hely-
zetben sok bajuk volt, ú az 
európai, mint az amerikai csőgyá :': nak. 
Erre a ritka menetű és spriccelés 
szempontjából kedvezőtlen formájú 
fűtőtestre egyenletes bevonatot rá-
szórni igen nehéz. Nehéz jó tapadást 
elérni, ez pedig zárlatveszély miatt 
okvetlen szükséges. Ha a bevonat 
könnyen leválik, úgy a csőben katóda-
fűtőszálzárlat lép fel és a cső kiég. 
Eppen ezért próbálkoztak két új fűtőtest 
típus bevezetésével, amelyek fenti hi-
bákat megszüntetik. Az egyik ilyen 
hajtűalakú egyszeres spirális, a másik 
a hajtogatott fűtőtest (I. 4. ábra). Ez 
utóbbit legelőszőr Amerikában kezdték 
használni. Bár mindkét fűtőtest tipus 
ónindukciója magasabb, mint a bifila-
risé, a búgásveszély még nem nagy, 
viszont úgy tömeggyártási szempont-
ból, mint minőség szempontjából 
mindkettő jobb kivitelt biztosít. 

A legtöbb probléma azonban az 
univerzális fűtésű, széria kapcsolású 
csövek fűtőtesteinél lép fel, különös-
kép az 50, 55, 62 Volt fűtésű fűtő-
testeknél. Az eddig használatos kon-
strukció itt egy duplaspirálisból alakí-
tott hajtű alakú fűtőtest volt (1. 5. 
ábra). Mivel a fűtőtestek fűtési árama 
általában 100 mA, a méretezés egy 
igen vékony (pár század mm ) wol-
framhuzalt ír elő. Ennek a vékony hu-
zalnak a mechanikai szilárdságával, 
törékenységével igen sok baj volt. 
A lejátszódó kémiai folyamat nem 
egészen egyszerű. A fűtőtestre ra-
szórt AI2O3 bevonat rászinterelése 
után a wolframszál szilárdsága már 
megromlik, függően attól, hogy a rá-
égetés, rászinterelés milyen hőfokon 

történik, de függ a fűtőtest szilárdsága 
attól is, hogy az AI:O3 anyag szem-
csenagysága mekkora. A finom szem-
csés Al2O, intenzívebben érintkezve 
a wolfram felülettel, jobban megta-
madja és csökkenti a wolfram és ez-
zel együtt az egész fűtőtest szilárd-
ságát, mint a durvább szemcséjű 

anyag. Ez a ridegedési folyamat azon-
ban a további hőkezelések folyamán 
folytatódik. Úgy az aktiválás alatt, 
mint a későbbi üzemi használat folya-
mán a fűtőtestvégek közötti feszült-
ségkülönbségek hatása alatt egy elek-
trolitikus (olyamat indul meg a nikkel 
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katódcsőben, ahol az AIzO, mint elek-

trolit a katódcső nikkelanyagát kezdi 
átszállítani a wolframtűtőtesire és ott 
egy igen rideg nikkel-wolfram ötvöze-
tet képaz. A jelenség a legnagyobb 
feszültségkülönbségú helyen, tehát :i 
fűtőtest kezdeti pontján mutatható ki 
a legerősebben. Egyenfeszültségű fű-
tés esetén pedig csak a pozttiv ág 
válik erősen rideggé. E problémát a 
Telefunken úgy próbálta megoldani, 
hogy olyan konstrukciót készitett, 
ahol a fűtőtest wolframfonala mecha• 
nikailag tehermentesftve lett. Egy 
magas hőfokon kiégetett vékony alun-
dumpálcára tekercselte fel a wolfram-
spirálist és az egész konstrukciót kel 
bandázsspirális talpra építette fel (l. 6. 
ábra). Ez azonban igen költséges kon-
strukció és a problémát tulajdonképen 
nem oldja meg, csak megkerült. 

A probléma helyes megoldása ott 

keresendő, hogy e folyamatot magát 
kell megakadályozni. Erre pedig leg. 
alkalmasabb út a nagy feszültség-
különbségek fütőtestágankénti meg-
osztása. Igy oldottuk meg mi is a kér-
dést, midőn áttértünk egy négyágu 
egyszerű spirális konstrukcióra (I. 7. 
ábra), ahol a feszültségkülönbségek 
megfeleződtek áganként és a tőré-
kenység kérdése is megoldódott. 

A fűtőtest problémák az AI,O, 
anyagának minőségétől igen jelentősen 

függenek. Bármilyen furcsán is hang-
zik: annak ellenére, hogy országunk-
ban hegyekben áll az AI,O,, illetőt g 
timfőld, mégis kénytelenek vagyunk 
ezt az anyagot külföldről importálni. 
A vegytiszta AI,O, olvadási pontja 
2050° C, színterelési hőfoka '.900° C, 
mint ilyen, közvetlenül nem alkalmas 
fűtőtestszigetelésre, mert magas Szin• 
terelődési pontja miatt tönkretenné a 
wolframspirált. Nem alkalmas ezen-
kívül azért sem, mert mint minden 
keramikus anyagnak, úgy ennek is 
igen nagy a zsugorodása a kiértetés 
után. Ezt a zsugorodást egy előzetes 
kiizzítással, előzsugorítással lehet 
csak, még nyersanyag formá jábaa 
megszűntetni. Az előzsugorításhoz 
pedig egy olyan hőtechnikai felké 
szültségre van szűkség, amellyel egy 
magyar gyár sem rendelkezik. A fel 
adat az lenne, hogy egy olyan 1600' 
C hőmérsékletet előállító kemencet 
kellene felépíteni, ahol az anyag ki 
fzzftása szennyezés-mentesen történ• 
ne, vagyis, ahol az izzítás alatt az 
anyag sem a tűzelőtérből, sem a tüze-
lést biztosító tüzelpanyagokból nem 

venne fel bizonytalan szennyezési. 
Ennek felépítése sem sikerülne hazai 
anyagokból és így jelenleg célszerűóo 
gazdasági mérleget készítve, at 
AI,Os-t már kész, feldolgozásra alkal 
mas módon importálni. 
Fontosabb feladatnak látszik azon-

ban havi 300-400 kg AI,O, szükség 
letünk csökkentése. A ma használatos, 
gyártási módszerünk ugyanis a 5e• 
szórási eljárás, amidőn is a nitrocellu-
lózával oldott AI,O3 t rászórjuk a fűtő-
testre. Ekkor azonban az anyag cca 
90%-át a levegőbe szórjuk szét és 
csak 10% a tulajdonképeni hasznos 
anyag. A szétszórt anyag regenerá-
lása pedig költségesebb, mint u 
anyag vásárlása. 

Egy másik, új eljárás, melynél az 
A►,O, anyag 100%-ban hasznosít-
ható, az elektroforézis jelenségén 
alapszik. Az elektroforézis jelensége 
pedig az, hogy egy elektromos erő-
térben elhelyezett igen kis tömegű szi-
getelő szemcsék feltöltődve, töltésűk-
kel ellenkező polaritású helyre igye-
keznek vándorolni. Ha a bevonandó 
fűtőtesteket pozitív feszűltségre kap-
csoljuk, úgy az AI,O, részecskék 
megfelelő térkialakítása mellett rára 
kódnak a fűtőtestre, az erőtér és az 
idő megfelelő beállításával igen 
egyenletes bevonás nyerhető (I. 8. 
ábra). 

E módszer nemcsak az AI,O, és a 
hozzá szükséges, ugyancsak kűlfőtd-
ről beszerzendő drága oldószerek fo-
gyasztását csökkenti minimálisra, ha 
nem egy sokkal egyenletesebb minő-

séget is biztosít. 
Katódák: 

A fűtőtestek mellett a rádiócső les 
kényesebb alkatrésze a katóda. 

A közvetett fíítésű csövek katódéi 
úgy készülnek, hogy pontos méretű• 
tiszta nikkelcsőre egy kollodiumban 
szuszpendált Ba.Str.CaCO, oldatot 
szórunk. Gyártástechnikai szempont 
ból a legfőbb gond ennek az anyag 
nak a tisztasága mellett a katódcsőre 
kerülő bevonat strukturája. Tekintve. 
hogy a cső emittáló képessége egy 
megfelelő aktiválás esetén állandó hő-

mérsékletet feltételezve, az effektí' 
felület függvénye, igen lényege, 
hogy a felületet jól használjuk ki. Egy 
simára beszórt felület kétségtelenül 
gyengébb eredményt ad, mint egy 
szemcsés, hegyes-völgyes struktu-
rájú. A strukturát elsősorban s 
Ba.Str.CaCO, szemcsékkel, a feloldó 
anyag minőségével és mennyiségével 

és a beszórás technikájával lehet I•P-
nyegesen befolyásolni. Igen fontos 
kérdés ez, mert a probléma nem töké-
letes megoldása azt jelenti, hogy pl. 
egy sima bevonatú katóda esetén a 
csőtől kívánt meredekségi adatok 
nem teljesíthetők, vagy csak szűkebb 
vagy vékonyabb huzalú vezérlőrá-
csokkal érhető el a kívánt eredmény 
ugyanis kevesebb elektron esetén csak 
kis katódrács távolságokkal érhetb 
el kedvező vezérlő hatás. 

Fontos feladatunk tehát nagy fajla-
gos enisszió elérése. Igen sok gyár-
tási gondtól tudunk így megszabadulni. 
A többi alkatrészek, elsősorban a ve-
zérlőrácsok mérettoleranciát bővfthetök 
Így, csökken a sefejtmennytség és 
amellett így kedvezőbb, jobb minőségű 
csöveket tudunk produkálni. 

Igen lényeges kérdés az alapanya-
gok és oldószerek tisztasága is. Pl. 
0.001% klór jelenléte már lényegesen 
befolyásolja a katóda emisszió képes-
ségét. 
Az anyagtakarékosság és a minőség 

javításának útja itt is az elektrofore-
tikus bevonás. Bár itt az anyag-
fogyasztásunk nem olyan jelentős, 
mint a fűtőtesteknél volt, mégis tervbe 
kell vennünk a kataforetikus katódák 
bevezetését, ami még azzal az előnnyel 
is járna, hogy egyenletesebb rétegvas-
tagságot és strukturát tudnánk bizto-
sítani. 

Külön problémát jelentenek az 
egyenirányító • csövek katódái. Itt a 
specifikus nagy emisszióképességné) is 
fontosabb kérdés az anóda és katóda 
közötti átütési biztonság. Az egyen. 
irányító csöveknél fed kell adni a nagy 
szemcséjű, durva felületű katódbevo-
nat elvét és a nagy feszültség kö-
vetkeztében fellépő nagy erőtér miatt 
lehetőleg csúcsoktól mentes, sima be-
vonatú katódát kell készíteni, hogy az 
átütési szilárdság az anóda és katóda 
között emelhető legyen. Itt is a kata-
foretikus bevonás a fejlődés további 
útja, mivel a felületi struktura legjob-
ban így tartható kézben. 

A közvetlen fűtésű, telepes csövek 
nél a katóda kérdése már előbbre hala-
dott stádiumban van. Itt az alacsony 
fűtőenergiafogyasztás eléréséhez igen 
vékony (1IN ) vastagságú wolfram-
szaira kellett az emittáló bevonatot 
rávinni cca l0 rétegvastagságban. A 
spriccelési eljárás itt csődöt mondott 
és szükségszerűen azonnal a katafore-
tikus bevonást kellett megoldani. A 
bevonás itt folytonos bevonó módszer 
(I. 9. ábra), méteráruban készül a ka-
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fonalak számára. (Rlvi kapcsolás.) 
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tódfonál. A telepes f ütésű csövek gyár-
tásánál előbbre tartunk, mint a kűlfő'di 
gyárak, mert kisebb fűtőenergiafo-
gyasztás mellett jobb, nagyobb emisz-
szióképességű, jobb meredekcégű cső. 
veket (kűlönöskép végerősítő csöveket) 
tudunk gyártani, mint az eddig piacon 
levők és nagyon valószínű, hogy a te-
lepes csövek konstrukciójában és tí-
puskidolgozásában a világpiacon is 
vezetőszerepűnk lesz. 

Rácsok: 

Az utolsó évek csőkonstrukciós fej-
lődése rácsgyártásunkat súlyos felada-
tok elé állította. Egyrészt a nagymere-
dekségű csövek elektromos adatai (a 
nagy meredekségek kis katódrács tá-
volságokat jelentettek) igen szűk ha-
tárok tartását jelentették a rácsok 
méreteinél, másrészt a homogénebb 
erőtér elérése nem csak a mérettartá 
sok szigorítását jelentette, hanem a 
rácsok profiljára is különleges előírá-
sok betartását tette szükségessé. 
Rácsgyártásunknak tehát elsősorban 

minőségi fejlődést kellett felmutatni 
ahhoz, hogy selejtszázalékunkat csök• 
kent~ni tudjuk és így racionálisabbá 
tegyük gyártásunkat. Meg kell állapí-
tanunk, hogy eddig is jelentős eredme-
nyeket értűnk el, de ezeket tovább kell 
fokoznunk. 

Rácsgépeink nagyjából a régi elve-
ken épültek fel és lényegük az, hogy 
a rácsbordába bevágott hornyokba a 
rácshuzalt egy adott profilsablonon 
gépi úton tekercseljük fel. A bevágás 
egy vezetett kés segítségével törté-
nik és ennek pontatlan vezetése és 
csapágyazása a menetemelkedések 
egyenlőtlenségét is okozza. Az újjá- 

• épített gépeink kétségtelenül precízeb-

bek és menetemelkedésszórásunk is 
kisebb. Javítottunk a rácsok minősé-
gén azzal is, hogy rácshuzalainkat 
1.5 p átmérőszórás szerint osztályoz-
tuk, a különböző osztályozású rács-
huzalokat pedig megfelelő menetszám 
ill. menetemelkedés korrekcióvál te-
kercseljük előzetes számítások szerint. 
A legkényesebb rácstípusunk az ú. 

n. hullámosított rács (1. 10, ábra). Ezt 
a rácstípust kőrkea-esztmetszetű ka-
tódákhoz t használjuk és különleges 
formát azért alakítunk ki, hogy a tel-
jes katódfelület kihasználását biztosít-
hassuk. 'Ezeknek a rácsoknak forma-
adása ma egy melegített alakítószer-
számmal történik és pontos kis mé-
retszórású (rácsokat kapunk, azonban 
tekintve, hogy e rácstípusoknál a ka-
tóda-rácstávolság mindössze 0.08 mm 
minimum esetben a szórás csökkenté-
sével még tovább kell foglalkoznunk. 
A rácsátmérő szórása itt nem lehet 
nagyobb, mint ± 0.03 mm és a tole-
ranciából kieső rácsokat utólagos mű-
veletekkel tudjuk csak részben meg-
javítani. 

Nem elhanyagolható kérdés a rács-
anyagok problémája sem minőségi, 
sem gyártásolcsóbbitási szempontból. 
A tekercselő huzal általában eddig 
molibdén vagy az ú. n. „A" huzal 
(20°/° Mo; 58% Ni, 22%. Fe) ötvözet. 
A molibdén és „A" huzal beszerzése 
igen körülményes. Csak külföldről 
tudjuk beszerezni igen kis tételekben 
és nem a legjobb minőségben. Szük-
séges ugyanis, hogy a molibdén meg-
felelően hőkezelt, jó nyúlású anyag 
legyen, hogy rudakban, vagy vastag 
huzal formájában beszerzett anyagot 
itthon a szükséges 0.04-0.08 mm ál-
mérőre lehúzhassuk. A rossz nyúlású 
molibdén részben a húzásnál, részben 
a tekercselésnél szakad, sok selejtet 
és lassú munkafolyamatot jelent. Az 
„A" huzal alkalmazásának pedig leg-
főbb akadálya cca tizenötszörös elek-
tromos ellenállása és ezzel együttjáró 
tizenötöd akkora hővezetőképessége, 
mint a mouodénnek. Egyes vezérlő-
rácsok ugyanis, ahol a rács igen kö-
zel van a meleg katódához, maguk is 
emittálni képesek, ha a gyártás fo-
lyamára a katódáról emittáló anyag 
rájuk párolog. Ezt a, káros, sőt a cső 
működését tönkretevő rácsemissziót 
meg kell szüntetni, mégpedig úgy, 
hogy a rácsot hűtenünk kell, a rásu-
gárzott meleget el kell vezetnünk a 
rácshuzalról a rácsbordán keresztül a 
rácsra hegesztett hűtőszárnyakra. A 
rácsborda anyaga a vezérlőrácsnál az 
előbb mondottak miatt a jó hővezetésü 
vörösréz volt, azonban különöskép 
magas hőfokon mutatkozó alacsony 
mechanikai szilárdsága miatt sok tor-
aulás lépett fel a gyártás folyamán. 
Legújabban rézköpenyes vashuzalt (ú. 
n. dumet) alkalmazunk, -ahol a hő-
vezetőképesség elhanyagolhatóan kis 
csökkenése mellett az igen jó mecha-
nikai szilárdság és formatartóság 
magas hőfokon is elérhető. 

Rácsgyártásunk munkafolyamatát 
is átszerveztük; a rácsgyártás a cső-
gyártással a legszorosabb kapcsolat-

ban van, ami azt jeienti, hogy minden 
csőgyártási szórásváltozást a rács-
gyártásban azonnal korrigálni tudunk. 
A csövek minőségi fejlődésével 

egyidejűleg a rácsprofilok kérdése is 
mindinkább előtérbe került. Az ideá-
lis csőkarakterisztikát csak homogen 
v. közel homogén erőtérkialakitással 
sikerül megközelíteni. 

Ezért különöskép végerősítőknél, 
ahol nagyobbak a kivezérlések és a 
karakterisztika teljes hossza ki van 
használva, kezdtük alkalmazni a profil 
katódát, a vele együtthaladó rácsok-
kal. A rácsprofilok pontos betartásai 
tehát újabb feladat elé állítja a rács-
gyártást; ez a' technológiai feladat pe-
dig további precizitást és a szigorít 
előírások miatt további selejtnöveke-
dést jelentett. 
Anódák, árnyékoló lemezek: 

Az anódák és árnyékoló lemezek 
gyártása présgépeken történik. Itt a 
mechanikai pontosság a trióda anódák 
kivételével már nem olyan szigorú kö-
vetelmény. Présgépeink és szer szá-
maink az amerikaiakétól teljesítmény 
szempontjából egyelőre még elmarad-
tak. Náluk kis mozgó tömegű, gyors-
mozgású és egyszerre sok elemet moz-
gató présgépek használatosak, ahol az 
órateljesítmények természetesen jóval 
magasabbak. Ilyen présgépek beszer-
zése még, sajnos, a mai méretű gyár 
tálunkhoz nem volna időszerű. 

Az anódák és az árnyékolók anyaga 
a háború előtt általában nikkel volt. 
A háború alatt kezdtünk foglalkozni a 
vasanyag bevezetésével. A legtöbb 
nehézség itt a csövek szivattyúzásá-
nál mutatkozott. A csőszivattyúzásnál 

alkalmazott nagyfrekvenciás kiizzítás-
nál a vas a növekvő hőfokkal fokoza-
tosan elveszti a permeabi►itását. A lágy-
vas permeabilftási tényezője hidegen 
tudvalevőleg cca több ezerszerese a 
nikkelének, melegen pedig az ú. n. 
transzformációs pontnál a 'vas perm-
abilitása a nikkelével egyenlővé válik 
(cca 1). Ugyanakkor az elektromos 
ellenállása pedig, amely hidegen egyező 

a nikkelével, melegen annak kétszerese 
lesz, tekintve, hogy a vas temperatura-
ellenállás koefficiense kétszerese a 
nikkelének. Ezen két tényezőváltozás 

tehát egész más ki zzításf metóduso-
kat jelent a vas számára. Máskép 
kell az anóda, ill. árnyékoló és egyéb 
alkatrészek formáit választani vas ese-
tén és meg kell változtatni az erőfért 

klalakító tekercsformákat, illetőleg 
áramerősségeket. Egy másik probléma-. 
csoport a vasanyag káros szennyezé-
seivel függ össze. Ha ezeket a vas 
kohászati eljárásánál fertőzött, kis 
mennyiségű, szennyező anyagokat elő-

zetes kezelésekkel el nem távolítjuk, 
úgy ezek a szivattyúzás és aktivá~ás 
alatt szabadulva fel, a katóda emisszió-
ját rontják le, a katódát részlegesen v. 
súlyosabb esetekben teljesen dezakt-
válják. Hosszas kísérletsorozatok után 
ma ott tartunk már, hogy előzetes 
kezelésekkel, izzításokkal és nikkel-
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fedőréteg ráviielével e káros jelensc 
geket ki tuútuk küszöbölni es má 
számos tipusunknal sikerült a vas 
anyagot úgy alkalmazni, hogy az a 
nikketanyaggal teljesen egyenértékfi 
eredményeket ad. Ezzel az anódák 
árnyékolók anyagköltségét cca '/4-én 
csökkenthettük. Megfelelő lemez, ille-
tőleg szalag előállítása pedig már hazai 
probléma. 

Ovegállványok, felépítés: 

A rádiócső konstrukcw az izzolámpa 
konstrukcsobol indul k.. Egy' uv~~ 
csóvet, melybe elektródákat helyezünk, 
melegen meglapstunk és erre az all-
ványzatra építjük fel a rádiócsövet. 
Ez a konstrukció nem túlzottan cél-
szerű, mivel az elektródák síkjukra 
merőleges irányban csak igen kis tehe -
tetlenségi nyomatékot képviselnek, a 
konstrukció bizonytalan szilárdságúvá 
válik. Elektromos szemmel nézve sem 
látszott célszerűnek, mivel a kivezető 

elektródák hosszú kivezető útja a cső 

elektrodakapacitásokat növeli meg és 
rontja a cső rövidhullámú csillapítását, 
érzékenységét és rezgőképességét. A 

30-as évek vége felé két új irányban 
történtek próbálkozások. Qz egyik a'. 
amerikai fémcső volt, amely nehéz é' 
bizonytalan technológiája miatt meg-
bukott, a másik a préselt színüveg-
aljzatra szerelt tömbszerű konstrukció, 
ahol körben elhelyezett nyolc chróm-
vas elektródát préselünk egy üvegtár-
csába és erre építjük fel a csövet. Ezt 
az utóbbi konstrukciót fejlesztettük ki 
idehaza is és ez a konstrukció gyártá-
sunknak ma is gerincét képezi. Emel-
lett természetesen gyártjuk a lapitá-
sos állványú csöveket is, de a készű-
lék-konstruktőrök ma már Új készülé-
kek építésénél leginkább a színüveg. 
sorozatot választják, annál inkább is, 
mivel az egy felületen adódó kivez-
tések a készülékszerelést megkönnvi-
tik. 

Hasohló szerkezeti elvei vannak o'. 
ú n. miniatűr csősorozatnak is. A mi-
niatür csövek gyártását úgy az ame-
rikai, mint az európai csőgyárak egy-
két évvel ezelőtt kezdték kidolgozni. 
Lényegében ez is a színüveg préselt 
alizatú csövekhez hasonló, csak lénye-
gesen kisebb méretekkel. 

Az összeszerelés munkafolyamat5-
han a felszabadulás után új módszert 
vezettünk be. A csőfelépítést, a cső' 
konstrukció felépítését az állványra, 
eddig az ú. n. fázisszerelési módszer-
rel végeztük. A szerelő munkásnők 

régebben a felépítésnek csak egy-egy 
kis szakaszát végezték. A teljes fel-
építés a szükséges hegesztésekk• I 
együtt egy 10-15 lépéses folyamat 
után fejeződött be, egy-egy szerelőnő 
csak egy egyszerű műveletet készí-
tett a csövön. A felszabadulás után rá-
térteink az egyéni szerelési módszerre. 
Egy szerelőnő ma elejétől kezdve fel-
építi és összeszereli a teljes csövet. 

Ez a kísérlet kedvezően végződött, 
a teljesítmények feljavultak a felsza 
hadulás előttiekhez képest és jelentős 
minőségi javulás is mutatkozott. Min-

den rádiócsőről meg tudjuk állapítani, 
hogy ki szerelte fel, így az egyént 
!elelösség tudata is megnőtt és mivel 
a jobb munkát a jobb minőség szerint 
i premizáltuk, verseny indult el a 
jobb eredmények elérésére. 

Külön technikai tanulmányt jelent 
csőfelépítésnél a ponthegesztés problé-
mája. Csőminőségi szempontból igen 
lényeges az, hogy a hegesztésnél az 
összehegesztendő alkatrészek torzulást 
ne szenvedjenek, a hegesztést pedig 
biztos elektromos koniaktusokat adjon. 
Ehhez a ponthegesztés feszültség 
beállítása, a hozzá szükséges transz-
formátorok megfelelő méretezése, a 
hegesztő elektródák megfelelő válasc-
tása és a hegesztési idő pontos beállí-
tása szükséges. 

Beforrasztás, szivattyúzás: 

A fenti módon elkészült csőállvány 
a beforrasztó és szivattyú automatái, 
kerül. Ez talán a legkényesebb munka-
fázis, mert itt óntűnk életet a csőbe 
és ennek az automatának tökéletes-
sége döntő jelentőségű a cső minő-
ségi adataira. A legfontosabb részei 
ennek a gépnek a finom vakuumszi-
vattyúk, csővezeték és szeleprendszer. 
Szivattyúautomatánk konstrukciója is, 
mint sok rádiócsőgyártó gépünké, az 
izzólámpagyártógépek konstrukciójá-
ból fejlődött ki. Tekintve, hogy az iz-
zólámpák vákuumigénye sokkal ki-
sebb, mint a rádiócsövekéi a szivaty-
tyúk számát, minőségét és a vezeté-
kek méretezését kellett megfelelően 
javítani. Bár szivattyúink végvakuum 
szempontjából nem esnek sú'yos ki-
fogás alá, a vezetékrendszer hidrau-
likus ellenállása volt túl nagy és a fe-
cipiens és a szivattyú között jelentűs 
nyomáskülönbség mutatkozott. Te-
kintve, hogy magas vakuum esetén a 
csőrendszer hidraulikus ellenállása arí-

L 
nyos d -al, ahol L a hossz és d az át-

mérőt jelenti, szükséges volt a vezet. -
kek átmérőinek növelése, mert így 
hidraulikus ellenállásuk volt lényege-
sen" csökkenthető. Szükséges volt a 
recipienstől kis távolságra elhelyezni 
szivattyúkat és lehetőleg minél na-
gyobb átmérővel rendelkező csőveze-
tékeket építeni. A szivattyúkkal szem-
ben a jó végvákuum mellett a nagy 
szívósebesség is fontos követelmény. 
Ez utóbbi talán még a jó végvakuusr.-
nál is fontosabb, mivel a jelentékeny 
vezétéknyomásesés miatt a recipiens" 
ben megközelítően sem érhető el a 
szivattyú végvakuuma. A legutóbbi 
hónapokban űzembehelyezett nagy 
szívósebességű szivattyúk komoly ja-
vulást eredményeztek úgy vakuum. 
nívó, mint emissziós nívó szempontjá-
ból. 
A jól kigáztalanított cső és alkat-

eésiei döntő befolyást gyakorolnak a 
cső minőségére. Az alkatrészek kigáz-
talanítását á szivattyúzással egyidőben 

végzett nagyfrekvenciájú izzítással . '-
kerül elérni. Újjáépítéscink első szaka-
szában szikraközös generátorokkal állit 

toltuk elő a szükséges nagyfrekvencia 
energiát. Ennek hátrányai közismertek. 

Később eljutottunk már addig, hoiy 
elektroncsöves nagyfrekvenciájú gene• 
sátorokat építettünk. További célunk, 
hogy egy-egy szivattyúautomatáh,,z 
két, esetleg három generátort kap-
csolva, több független áramkört bizto" 
sithassunk, miáltal az alkatrész izzítá-
sok sokkal kedvezőbben lesznek be-
állíthatók, mint szériesz kapcsolásban, 
egy áramkőrben. 

Mérések, minőségi vizsgálatok. 
A leszivattyúzott; megfejelt cső még 

egy utólagos aktiválás (aging) után 
elektromos vizsgálat alá kerül. Méré-
seink a mullban túlnyomórészt csak 
statikus karakterisztika pontok, emisz-
szióképesség, szigetelés és vakuusri-
vizsgálatból álltak. Ujjáépítésünk során 
ú; mérőállomásokat terveztünk és új 
mérési módszereket vezettünk be a 
100%-os csővizsgálatok céljaira. Az új 
tómegmérőállomásokkal a statikus mé-
rések meggyorsultak és pontosabbak 
lettek és a mérőállomás egyszerű kort 
strukcíójánál fogva az egyes tipus-
változások átállítása is egyszerűbb 

lett. (Jellemzésül: új mérőállomásaink 

tcljesitőképessége 300 drb keverőcső 

mérése óránként; csövenként 14 mé-
rést végzünk el.) Új mérőállomásaink 

egyszerűsítési elve az, hogy a karakte-
risztika pontok beállítása, a vakuum 

és segéd elektródaáramok mérése egy 

helyzetben egyszerre történik. Kézi, 

közvetlen kapcsolás helyeit pedig egy 

jelfogó rendszerrel dolgozunk, amely 

cca 20 áramkört kapcsol egy-egy 

gomb lenyomására. Kibővítettük me 
réseinket dinamikus csővizsgálatokkal 

is. Minden csövet a statikus adatokon 

felül készülék-érzékenységi vizsgálat-

nak is alávetünk külön erre a célra 

készített vizsgáló berendezéssel. igy 

nemcsak hogy egy tökéletesebb minő-

ségi szelekciót végzünk, hanem o1ya'~ 
hibákat is könnyebben kianalizálunV, 

melyek a statikus adatokból egysze-

rüen nem vehetők észre. 

Ha a csöveink minőségi fejlődését 

vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy 
a felszabadulás óta jelentős lépéseket 
tettünk. Számos rejtett és bonyolul-
tabb csőhibát (p1. az „U" széria fűtő-

test törékenysége, keverőcsövek érze-

kenységi hibái, rövidhullámú rezgő-

képesség-hibák, színüvegcsövek finom 
húzódási jelenségei stb.) sikerült ki-
anatizálnunk és legtöbbet már ki 's 
küszöböltük. 

Rendelkezésre álló adatainkból meg-
állapítható, hogy a magyar rádiócsó-
gyártás termékei világpiaci viszony-
latban is jól megállják a helyüket. 
Bizonyos csőtípusoknál pedig m ír 
előbbre vagyunk minőségi szempont-
ból a külföldi gyártmányoknál. 
A legutóbbi hónapokban elért ered-

nények és a fokozódó lendület a mun-
kában reményt ad arra, hogy a ma-
gyar rádiócsőgyártás a közeljövőben 
az eddigieknél is lényegesen gyorsas-
ban fejlődjék úgy minőségi, mint 
mennyiségi szempontból. 
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AZ ATOMFIZIKA HÍRADASTECHNIKAI SEGÉDESZKÖZEI IV. 

TARI LÁSZLÓ 531.15 : 121.39 

MULTIVIBRATOROK• 

A III. közleményben már sok szó esett a multivibrá-
torokról. Most rövid áttekintést szeretnék adni a multi-
vibrátorok különböző fajairól. Az összeállításban az a 
szempont vezetett, hogy kiválogassam és logikusan cso-
portosítsam az atomfizikai méréseknél használatos multi-
vibrátor-csoportokat. 

A b r a ha m és B l o c h 1918-ban ismertették először 
ezt az igen fontos és a gyakorlatban oly sokszor alkalma-
zott kapcsolást. (Notice sur les lampes-valves á trois 
électrodes et leurs applications címen jelent meg a francia 
hadügyminisztérium 27. közleményében 1918 áprilisában.) 

Ez az eredeti multivibrátor típus azóta sok fejlődésen 
ment át és ma már megfelelő módosításokkal a legkülön-
bözőbb műveletek elvégzésére vált alkalmassá. 

Felépítésük szerint három főcsoportot különböztethe-
tünk meg: 

a) Oly kapcsolásokat, melyeknek két unstabil állapo-
tuk van, ezek a tulajdonképpeni multivibrátorok (Relaxa-
tion oscillator); 

b) oly kapcsolásokat, melyeknek egy stabil és egy un-
stabil állapotuk van, ezek az ú. n. „löködő" (flip-flop) kap-
csolások, végül 

c) oly kapcsolásokat, melyeknek kéj stabil állapotuk 
van. Utóbbiak a „billegő"-k (flip-flop with two stable 
limiting conditions). 

Ez a csoportosítás érthetővé válik majd, ha az egyes 
típusokat külön-külön megvizsgáljuk. Mindenekelőtt ve-
gyük tehát az eredeti kapcsolást, az Abraham—Bloch-féle 
multivibrátort. 

a) Két unstabil állapottal bíró multivibrátorok. A 
multivibrátor két csőből áll, legegyszerűbb esetben trió-
dából (L ábra). Mindkét cső anódja blokkon keresztül 

csatlakozik a másik cső rácsához és mindegyik rács egy-
egy levezető ellenálláson át a katódhoz és a földhöz. 
A kapcsolás működése a kővetkező: ha az első cső anód-

árama valamilyen okból megnő, a C, csatoló kondenzáto-
ron keresztül egy negatív lökés jut a másit: cső rácsára. 

O ábra. 

I 

— 

f, cső rAodfesstlltsége. 

— 9. oső anódárama. 

(d` ábra. 

Az első cső anódáramának a növekedése az anód poten-
ciáljának a csökkenését eredményezi, az R, ellenálláson 
létrejött megnövekedett feszültségesés miatt. A negatív 
lökés következtében csökken a második cső anódárama, 
csökken R.-en a feszültségesés is, ilymódon C. csatoló 
kondenzátoron keresztül egy pozitív lökést juttatunk 
vissza az első cső rácsára. Ennek következtében tovább 
növekszik az első cső anódárama Az első cső a maximá-
lis áramát hirtelen eléri, a második cső pedig hirtelen 
lezár. Ez a folyamat természetesen fordítva is előállhat, 

•amikoris a második cső vezet és az első zár le. Az előbbi 
állapot most mindaddig fennmarad, amíg C, kondenzátor 
töltése R_ ellenálláson keresztül ki nem sül. Ekkor azon-
ban a második csövön keresztül megindul az anódáram 
és a fent leírt jelenség fordított irányban játszódik le. 
Látható, hogy ilyenformán a multivibrátornak két unstabil 
állapota van: az egyik cső lezárva, a másik 0 rácselőfe-
szültséggel. Mivel ez nem lehet tartós állapot, éppen a 
kondenzátor töltésének a kisülése miatt, a vezetés me-

chanizmusa átbillen a másik rendszerre. itt most a fel-

tételek felcserélődnek az egyes csövek között. de ez az 

állapot sem marad fenn. 

A multivibrátor lehet szimmetrikus és lehet asszim-

metrikus. A szimmetrikusnál C, = C_ és R, = R:, míg az 

asszimmetrikusnál különböző. Vizsgáljuk meg egy dia-

grammon az egyes rácsfeszültség és anódáramváltozáso-

kat. A szimmetrikusnál mindkét cső ugyanannyi ideig 

vezet, mint amennyi ideig le van zárva. A második ábrán 

látható két cső anódáram-rácsfeszültség hullámformája 

szimmetrikus állapotot feltétlezve. Ha a rácskörök idő-

konstansai nem egyenlők, akkor egy tejes rezgésen belű( 

a két félnullám nem lesz egyforma időtartamú. Ugyanez 

elérhető azáltal is, hogyha a két cső közül az egyiknek 

egy kis negatív előfeszültséget adunk. 

A multivibrátorok rezgésidejét Vecchiacchi számi-

totta ki, figyelembe véve a szórt kapacitásokat is. Jó 

közelítéssel azonban egyszerűbb és használatosabb a 

következő összefüggés: T = C,R: -f- C:R1 sec. 

Ennek megfelelően különböző rez-

gésidőket á!líthatunk elő a csatoló kon-

denzátorok értékének fokozatos, míg a 

rácslevezető ellenállások értékének fo-

1. cső anódárama. ly .matos szabályozásával. 

Jóllehet ezt a multivibrátor típust 

a magfizikai mérésekben nem hasz 

náljuk, a teljesség kedvéért és a to-

vábbiaknak könnyebb megértése vé-

gett szükségesnek tartottam be-

mutatni. 

Mivel az anód és rácsfeszültsé-

1. cső ráoafesstlltsége. 

r,c 
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gek hullámformái szögletesek, igen nagy a harmonikus 
tartalmuk. Ezért harmonikus generátoroknak igen jól 
használhatók, amellett külső jel segítségével szinkronizál-
hatók is. 

b) Egy stabil és egy unstabil állapottal bíró multi-
vibrátorok. Ezek az ú. n. flip-flop kapcsolások abban 
különbőznek egy folyamatosan működő multivibrátortól, 
hogy a fix tápfeszültség és az egyes csövek előfeszültségei 
úgy vannak beállítva, hogy egyetlen bemenő impulzus 
csupán egyetlen rezgésperiódust válthat ki. A bemenő jel 
hatására a rendszer stabil állapotából az unstabil állapo-
tába „lökődik" át, majd a beálított időkonstansoknak meg-
felelően visszaáll az eredeti stabil állapotba. Ekkor ismet 
alkalmas a rendszer egy újabb bemenő jel fogadására. 

Ez a kapcsolás is két csőből áll. Megvalósítható két 
triodával, triodával és pentodával, vagy két pentodával. 
Az egyes fokozatok közötti csatolás lehet tisztán váltó-
áramú, de lehet az első csőről a másodikra váltóáramú, 
míg a' második csőről az elsőre egyenáramú is. 

Nézzük kapcsolástechnikailag a megoldásokat. A 3. 
ábrán 2 csöves flip-flop kapcsolást látunk, ahol az első 
cső pentoda, a második cső pedig trioda. A pentodáról a 
csatolás a trioda rácsára C1 kondenzátoron csak váltó-
áramú, mig a trioda anódról a pentoda segédrácsára 
egyenáramú Az első cső, a pentoda nyugalmi állapotában 
vezet, míg a második cső, a trioda negatív előfeszültség-
gel le van zárva. A fokozat működése a kővetkező: az 

első cső rácsára nagy negatív lökést adva, anódfeszült-
sége felugrik és a C1 csatoló kondenzátoron ári! nagy po-

zitív lökést ad a lezárt második cső rácsára. Ez a cső 
hirtelen vezetni kezd, nagy áram folyik át rajta, az R. 
anódmunkaeUenálláson nagy feszültségesés k'letkezik, 
így az első cső segédrácsa alacsony feszültséget kap. Az 
első cső segédrácsa igen alacsony potenciálon lévén, anód-

feszültsége tovább növekszik és a C, csatoló kondenzátor 
még tovább nyitva tartja a második csövet. Mihelyt azon-
ban a C, kondenzátor töltése az R: ellenálláson át lefolyt, 
a második cső ismét lezár. Anódfeszültsége ismét felug-
rik, felugrik ezáltal az első cső segédrácsfeszültsége is, 
az első cső tehát újból vezetni kezd. Jól megkülönböztet-

hető itt is a két állapot. A stabil állapotot az jellemzi, 
hogy az első cső vezet és a második cső lezárt. Az un-
stabil állapotot csak a stabil állapotot ideiglenesen meg-
szüntető bejövő külső negatív lökés válthatja ki, amikor 

is a második cső vezet. A C,R_ időkonstanssal állítható 
be az unstabil állapot időtartama. Ha ez a szorzat nagy, 
hosszú ideig tartható fenn az unstabil állapot 

Gyakrabban alkalmazott a kétpentodás megoldás, 

tisztán váltóáramú csatolással. (4. ábra.) Itt is az első cső 

0 előfeszültségével és a második cső lezárt állapotával 
lehet jellemezni a stabil állapotot, míg az unstabil állapot 
a bejövő negatív lökés hatására áll elő. A C,R2 és a C,R, 

időkonstansokkal jól beállítható itt is az unstabil állapot 
időtartama. Az 5. ábrán az első és második cső anód és 
rácsfeszültségeinek a változását láthatjuk. Az időkonstan-
sok megfelelő beállításával elérhető, hogy pl. az 1/1000 
mp tartamú bejövő lökésekre a második cső anódkörében 
1/100-1150 mp tartamú lökéseket nyerjünk. 
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CSÖKKEN 

-- vezrtd cső anódteszOltsoge 

E kapcsolásokat tudjuk felhasználni arra, hogy a 

részecske számlálásoknál a számoló szerkezeteket mű-

ködtessük a második cső anódáramával. Időtartam nőve 

lésére azért van általában szűkség, hogy a kis számolási 
sebességű mechanikus szerkezetek kellő ideig kapják az 
áramot, hogy elegendő idejűk legyen a meghúzásra. 

Használatos még olyan megoldás is, amikor két pen-
todát használnak ilyen „lőködő" kapcsolásban, de a be-
menő lökést nem az első cső vezérlő rácsára, hanem a 
szupresszorára adják (6. ábra) Tisztán váltóáramú csato-
lást alkalmaznak az egyes fokozatok között, mindkét eset-
ben anódról vezérlő rácsra. E kapcsolás előnye, hogy a 
hemenő kórt jól szét lehet választani a multivibrátor kör-
től. Ha pedig a második cső szupresszorát ellenálláson 
keresztül kötjük a katódhoa, akkor egy kiilső jellel meg-
oldható az is, hogy a cső unstabil állapotát kivülről befo-
lyásoljuk és az időkonstansoktól függetlenül visszaállítsuk 
a rendszert a stabil állapotba. 

cl Két stabil állapottal bíró multivibrátorok. E kap-
csolások eredeti tipusá'i' Eccles—Jordan fejlesztették ki 
(Radio Review 1919. I. sz.). Eredetileg triodákat használ-
tak. Reich módosította a Kapcsolást és pen'tbdákat alkal-
mazott. (Reich: A -New Vacuum Tube Couming Circuit, 
Rev. Sci Instr. 1938. 9. sz.) A jellemzője ezeknek a kap-
csolásoknak, hogy két stabil állapotuk van: vagy az egyik 

cső vezet, vagy a másik. Ha bejövő lökés éri a kapcso-
lást, a vezető cső megszünik vezetni, átbillen az egyen-
súly és a másik cső vezet. 

Nézzük a 7. ábrát. Két pentodát látunk, melyeknek 
közös rácslevezető ellenállásuk az összekötött katódokhoz 
vezet. A visszacsatoló körök az egyik cső anódjáról a 

másik cső szupresszorára vezetnek, a szupresszorok pedig 

R, és R: ellenállásokon keresztül negatív előfeszültséget 

kapnak. A kapcsolás működésének a megértéséhez cél-

szerű, ha a kapcsolás anód-rácsfeszültség változásait dia-

grammon követjük végig (8. ábra). 

A bejövő negatív lökés egyszerre éri mindkét rácsot. 

A lökés előtt azonban az egyik cső vezetett, a másik le 

volt zárva Tegyük fel, hogy az első cső vezetett. Ekkor 

a második lezárt állapotban volt, anódfeszültsége nagy 

lévén, az első cső szupresszora pozitívban volt. A negatív 

lökés hatására azonban a vezető cső már kevésbbé vezet, 

növekszik tehát az anód feszültsége, így a második, tehát 

lezárt csőnek a szupresszora is kap egy pozitív lökést. 

Vezetni kezd a második cső is. Az ezzel együttjáró anód-

feszültségcsökkenés azonban az első cső szupresszora( 

erősen negatívba hajtja, ezáltal a rendszer átbillen. A le-

zárás következtében felugrik az első cső anódfeszültsége 

így a második cső még magasabb szupresszor feszültsé-

get kapva teljesen kinyílik, míg az első cső szupresszora 

alacsony feszültségbe keriilvén, lezár. A jelenség egy 

újabb negatív lökés beérkeztével a másik irányban játszó-

dik le. 

A 8. ábrából jól látható, hogy a bejövő negatív lökés 

hatására eleinte a lezárt cső nem reagál, míg a vezető 

cső hirtelen lezár. Az átbillenés folyamán az eredetileg 

lezárt cső anódpotenciája leesik, a cső vezetni kezd, de 

ekkor már megérzi a rácsán még jelenlévő negatív lökést. 

Ha a lökés túl nagy, akkor egy nagyobb anódfeszültség 

ugrást kapunk az átbillenés folyamán. A következő nega-

tív lökés a rendszert az első állapotában billenti vissza. 

Ez a berendezés alkalmas nagy szaporaságú részecske 

számlálásánál a lökések számának a felezésére. Ha 

ugyanis az egyik csőröl csatoljuk ki a lökéseket, csak min-

den második bejövő lökés vált ki ugyanabban a csőben 

negatív kimenő jelet. 

Ha négy ilyen billegő fokozatot kapcsolunk egymás 
után, akkor elérhetjük, hogy a lökések számát leosz+tbt-

tuk a 2' = 16 arányban. Ez azt jelenti, hogy csak min-

den 16. bejövő impulzus tudja meghúzni a számoló szer-

kezetet. A billegőből kijövő negatív lökés meghajt egy 

stabil és egy unstabil állapottal rendelkező rendszert, egy 
lökődőt és ennek a második csöve működteti a mechani-

kus számoló szerkezetet. 

IRODÁLOsf: Rev. ici. Inatr. ide vonatkozd cikkei. 
Puckle: Time Bases. Chapman and Hall Ltd. London 1945 
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MAGYAR 1II. évfolyarn 7. szám 

HIRADÁSTECHNIKA 
A Magyar Mérnbk°k 
a Technikusok Szabad Szakszervezete 
Hiradáatechnikai 

Szakosztályúnak lapja 

SZERKESZTEK: GERŐ ISTVÁN, SALL6 FERENC, ~VALKÓ IVÁN PETER 

TÁVBESLLŐ 4 RÁDIÓ * TÁVÍRÓ 

C(mlép: Ersa6bet automata tárbeszélő központ 

ÚJ. ELJÁRÁS MEGLÉVŐ PUPINKÁBELEK 

KÖNNYŰ TERHELÉSŰRE VALÓ ÁTALAKÍTÁSÁRA 

KOVÁK ISTVÁN 

621.395:621.315.2.054.3 

Az európai pupinkábelhálózat legnagyobb része az 
első világháborút követő két évtizedben keletkezett. 
Ebből az időszakból származik az első két magyarországi 
távkábel, a bécsi és a szegedi is. 

A tervezés akkor uralkodó szempontja kizárólag a 
csi.lapítás nagymértékű csökkentése volt. Ismeretes, 
bogy a csillapítást a beszédfrekvenciás sávban jó köze-
lítéssel a 

~ _C í-9   ~ L 

összefüggés határozza meg. Világos, hogy kis csil-
lapítások elérésére az egyedül variabilis induktivitás (L) 
értékét növelnünk kell. 

Ugyanekkor azonban az 
2 

összefüggés értelmében a határfrekvencia és a 

I. 

VLC 
szerint a terjedési sebesség értéke is csökkenni fog. 

Igy keletkeznek nálunk a nehéz terhelési típusok, a 
17763 mH-s (általában kéthuzalos) és 44/25 mH-s (álta-
lában négyhuzalos) terhelési típusok, alacsony határ-
frekvenciával, kis terjedési sebességgel és kis csillapi-
tással. 

A távkábelhálózatok további fejlődésében azonban a 

terjedési sebesség alacsony volta olyan fázistorzítási és 
késleltetési zavarokhoz vezetett, mely a CCIF-et és 
ezen belül az egyes postaadminisztrációkat arra kénysze-
rített, hogy az áramkörök terjedési ideje behatároltassék. 

Ennek következtében az utóbbi években az építés 

tendenciája teljesen megváltozott és a csillapításra való 
méretezés elvét fel kellett adni. Ennek helyébe a sebes-
ségre való méretezés lépett, aminek következtében a 
terheléseket csökkenteni kellett és nagy terjedési sebes-
séggel bíró, egyúttal nagy átviteli sávszélesseggel ren-
delkező áramkörök jelentek meg a nemzetkőzi háló-
zatban. 

A határfrekvencia ezzel együttjáró automatikus nö-
vekvése következtében lehetővé vált mind a két-, mind 
a négyhuzalos áramkőrőkőn a beszédminőség javítása a 
sáv szélesítése révén, továbbá a négyhuzalos áramkörö-

kön a beszédfrekvenciás sáv fölé szuperponált egycsa-
tornás vivőfrekvenciás áramkörök telepítése és ezzel az 
eddig kábeleken ismeretlen többszörös kihasználás is. 
Végső következményben az új áramkőrők mind gazda-
ságosság, mind pedig minőség szempontjából a régi 
típusú áramköröket felűlmulják. Ennek következtében a 
CCIF új ajánlásokat hozott, melyek már a régi terhelési 
típusokkal nem valósíthatók meg. 

Ezzel szükségképpen felmerül a kérdés, hogy mi 
történjék a régebbi terhelési távkábelekkel, melyeknél 
még az igen nagy értéket képviselő kábelek élettartama 
hosszú, azonban a benne lévő áramkörök nehéz terhelé-
seikkel idejüket multák és a nemzetközi előírásoknak 

nem felelvén meg, a fogalomból előbb-utóbb kizárandók. 
E kérdés nálunk 1941-ben merült fel elsőízben, a 

bécsi és szegedi kábelben szükségessé vált áramkőrsza-

porítások és utánpupinozás kapcsán. A megoldás az volt, 
hogy a 44/25 mH-s négyhuzalos áramkörök nagyrészét 
leterheltük, helyükbe újonnan, pótfazekakban megren-
delt 22/9 mH-s könnyű terhelésű egységeket kötöttünk 
be és ezeken a vivőfrekvenciás üzemet vezetve be, 100 

százalékos áramkörszaporodást nyertünk. A kikerült 44/ 

25-és csévékkel két lehetőség volt: vagy kiiktatni és 
használatlanul otthagyni azokat, vagy velük beterhelni a 
még teljesen terheletlen tartalékérpárokat és így a köny-
nyebb terhelésre irányuló követelés megoldását későbbre 

halasztani. Akkor az utóbbit választottuk, azonban tuda-
tában voltunk annak, hogy később e csévéknek is ki 
kell kerülni. 

A probléma súlyos pénzügyi jelentőséggel bír. A 
pupinesévék ára magas, azonban a kikerülő csévék már 
csak nagyon csekély értéket képviselnek. A csévekölt-
ségek legnagyobb részét a gyártásba befektetett igen 
kényes csévélési és mérőmunka képviseli. Ha a régi ma-
gokra új tekercselést kívánnánk a csökkenteni kívánt 
induktivitásnak megfelelően adni, a fazekak kiemelése, a 
masszával teljesen kiöntött fazékból az egységek ki-
emelése, az átitatott toroidtekereselés lenyúzása (leége-
tés a mag hőérzékenysége miatt nem jöhet tekintetbe); 
az újracsévélés és bemérés, fazekazás stb. olyan magas 
költségekkel járnak, melynél kedvezőbb árat kapunk 
akkor, ha a régi fazekat selejtezzük s újat rendelünk 
meg, mint ahogy ez az említett utánpupinozásnál is tör-
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2 

3 

4—
(j ábra. 

5 mH terhelésből pedig 22 mH-s terhelést származtatha-
tunk. 

E párhuzamosításnak a pupincséve esetében úgy kell 
megtörténnie, hogy a következő különleges szempontok 
is egyidejűleg teljesíttessenek: 

I. mind a törzs, mind a fantominduktivitások azonos 
értelemben csökkentőleg befolyásoltassanak, 

2, a fantomtekercs-felek ellentétes mágnesezése, 
tehát a törzs terhelésektől való fi. getlenség , meg-
maradjon, 

3. azonos csévetesteken lévő Télcsévék nem pár-
a huzamosithatók, mert a csatolás miatt eredőjűk 0, 

6 

7 

tént. Az involvált pénzügyi probléma nagyságrendjéről 
való tájékoztatás céljából említjük meg, hogy a bécsi 

kábel csévéi 1,990.633 ap, 
a szegedi kábel csévéi 2,025.442 „ 

4,016.075 ap. 

összegbe kerültek, tehát a selejtbe kerülő fazekak mai 
pótlási értéke kereken 20,000.000 Ft! 

A következőkben szerző egy olyan elgondolásáról 
számol be, me y a könnyű terhelésre való átállítást ma-
guknak a régi csévéknek felhasználásával hajtja végre, 
úgy, hogy megfelelő kapcsolás kialakításával az indukti-
vitást redukálja. Az eljárás a csévék fele értékének meg-
mentésétJehetővé teszi. A módszer gyakorlati kipróbá-
lása megtörtént és kifogástalan eredményeket adott. 

A nálunk használatos Western cséve egységek kap-
csolását az 1. sz. váztat mutatja. 1. és 2. a két törzs-
cséve, 3. a fantomcséve. Az utóbbin a Téltekercsek be-
kötése olyan, hogy a törzsek a—b ágaitól származó mág-
nesezések egymást kompenzálják és így a törzs és fantom 
egymástól függetlenül terhelhetők. 

A csévék belső kötései hozzáférhetetlenek, mert a 
fazékban vannak és kapcsolásuk csupán a bekötő kábelben 
kivezetett 1-8 pontokon hajthatók végre. 

Ismeretes, hogy k csatolási tényezővel bíró L► és L2 
induktivitások párhuzamos kapcsolásának eredője, 

L, . -Lr — Ms 
L — L, -I- L r+M2 

ahol a kölcsönös indukció tényezője: 

M= k - VL, . Lr
vagyis az eredő kisebb, mint a komponensek mindegyike. 
Nyilvánvaló tehát, hogy párhuzamos bekötésekkel az 
induktivitások eredő értékét csökkenteni tudjuk. Ha 1., = 

L2, az eredő L = 1 . Igy pl. 177 mH terhelésből 88, 44 

Q ábra. 

4. azonos csévetesteken tévő törzs féltekereselések 
nem tartozhatnak idegen áramkörökhöz, mert áthallás 
lép fel. . 

E feltételeket a 2. sz. vázlaton megadott kapcsolással 
elégíthetjük egyidejűleg ki. A vázlatban megadott 6 drb. 
cséve egy érnégye terheléséhez szükséges. Látjuk, hogy 

mind a törzs, mind a fantomcsévék egy-egy párhuzamos 
csévét kapnak, úgy, hogy az eredeti induktivitások meg-
feleződnek. Az egyszerű nyilak a törzs, a kettős nyilak a 
fantom egyik felének mezőirányait adják. Ezek leköveté-
sével könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a mágnese-
zési irányok mind a törzsekben, mind a fantomban 
helyesek. 

Ilyen módon tehát 2 db. hármasegységgel pupinoz-
liatunk át 1 db. érnégyest, vagyis a csévék értékének 
50%-a a lehető legegyszerűbb módon megmenthető. 

A 177!63 mH-s terl'eíésből így keletkező új áram-
körök terhelése 88/32 mH lesz, míg a 44/25 mH-s négy-
huzalos áramkörök 22/12.5 mH terhelésű, vivőfrekvenciás 

üzemre alkalmas áramkörökké alakíthatók át. 
Ezen áramkörök lényegesebb elektromos adatait az 

alábbi táblázatban tüntetjük fel: 

Terhelés 
mH 

határ tr. 
He 

hullámeH. 
Ohm 

Cslllapftás 
mN km 

0.9 2 1.3 f~ 
68 T 4.000 1120 26.1 13.2 
32 F 5.200 640 26.0 13 0 

22 T 7.850 575 48.0 
12.6 F 6.260 372 88.0 

Amint látjuk, ezek a terhelések igen jól kiegyenlített 
rendszert adnak, amennyiben a kéthuzalos áramkörön a 
csillapítások, a négyhuzalos áramkörökön pedig a vivő 

frekvencia miatt lényeges határfrekvenciák a tőrzseken 

és fantomokon közel egyenlők. 

Az aránylag kedvező csillapításértékekben a párhuza-
mos kapcsolás által csökkentett cséveellenállások kifeje-
zésre jutnak. 

Fel kell vetnünk az új rendszer vizsgálatánál azt a 
kérdési is, hogy az áthallásértékek nem fognak-e lénye-
gesen csökkenni amiatt, hogy az áramkör hurokfelülete 
a parallel-kapcsolások miatt a fazékon belül megnövek-
szik? Erre a kérdésre csak a gyakorlaban való vizsgálat 
adhat feleletet. 

Ez a Szolnok-szajoli 9 km-es kábelszakaszon történt 
meg. A kábel 24 érnégyest tartalmaz, melyek közül 23 
db. 177/63 mH-val volt terhelve, míg a 24. négyes ter-
hetetlen maradt. A kábel a Dél-Tiszántúlrói jövő légveze-
tékeket csatlakoztatja a szolnoki kábelhez. E feladatra 
nehéz terhelésénél fogva egyáltalán nem volt alkalmas és 
ezért mindössze 5 érnégyest hagytunk meg az eredeti 
terheléssel, míg 18 érnégyes fentiek szerint való átkötő-
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zésével 9 db. igen jó minőségű 88/32 terhelésű négyest 
nyertünk_ 

Ezeken elvégeztük az áthallásméréseket és az ered-
ményeket nsszehasnnlítottuk az eredet, szereléskor mért 
áthallásértékekkel. Az eredmények a következők: 

Közelvégi áthallás. 
minlmam átlag 

Si Bi-s Bi B6-s Bs- 1s 

rógl ÚJ T. U. T. U. F. D. F. U. 

9.8 11.3 . 9.3 10.9 9.8 11.1 9.6 11.9 
i 

9.4 11.1 

Távolvégl áthallás. 

minimum átlag 

8.8 9.4 9.9 ~ 8.1 

9.6 10.6 8.9 y 10.0 

8.4 9.7 9 9.1 8.6 9.9 

1 9.9 11.1 9.8 1 11.1 I 9.4 1 11.9

Látjuk, hogy egyetlen érték kivételével az új tram-
körők lényegesen jobb áthallásértékekkel bírnak, tisztán 
kapacitiv fazékmenti egyenlítés után, mint a régiek, tehát 
az induktív csatolások szerepe nem számottevő. 

Az új eljárás kővetkező alkalmazása a Magyaróvár-
pozsonyi szakaszon fog megtörténni a kőzeljővőben. itt 
a könnyű terhelésre való áttérésre a csehszlovák admi-
nisztrációval való megegyezés kötelez bennünket. Az át-
terhelést Magyaróvár-határ kőzött 10 fazék 16 egységén 
kell végrehajtani. E célra új fazekakat rendeltünk 146.000 
Ft értékben. A felszabaduló egységek párhuzamosítá-
sával 5 új érnégyest ingyen nyertünk meg, melyek pupin-
csévéiért, ha ezeket is meg kellett volna rendelvűnk, 
további 85.000 Ft-ot kellene fizetn6nk. E 85.000 Ft-os 
érték, tekintve, hogy a felszabaduló csévék egyébként 
semmi értéket sem képviselnek, tiszta megtakarításként 
jelentkezik. 

Az eljárás milliós megtakarításai a törzskeresztmet-
szetek néhány éven belől esedékes átterhelésekor fogmsk 
jelentkezni. 

A 

MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK 

MŰSZAKI, KIADVÁNYAI: 

MŰSZAKI ÉRTELMISÉG 
HIVATALOS FOLYÓIRAT 

MAGYAR TECHNIKA 
NOSZAKI ES GAZDASÁGTUDONÁNYI 'FOLYÓIRAT 

Ú7 ÉPÍTÉSZET 
MOVESZETI ES TUDOMÁNYOS FOLYÓI8AT 

MEZŐGAZDASÁG ÉS IPAR 

TÖBBTERMELÉS 

MAGYAR NEHÉZIPAR 

MAGYAR KÖZLEKEDÉS 

MAGYAR ENERGIAGAZDASÁG 
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AUTOMATA KÖZPONTOK SZERELÉSÉNEK ÉS 
ŰZEMBEHELYEZÉSÉNEK IDŐSZERŰ PROBLÉMÁI 

KOZMA LÁSZLÓ 

621. 395. OOLS 

Gépesített távbeszélő központok műszaki szempont-
ból rendkívül nagyméretű és bonyolult berendezések. 
Pl. a 3 éves terv keretén belül megvalósítandó új Teréz-
központ, amely végső kiépítésben 30.000 előfizetői vona-
lat fog kiszolgálni, két egymás fölött fekvő nagy termet 
foglal majd el, melyeknek összalapfelű:ete meghaladja az 
1000 rn -t. Hasonló méretű egyetlen egységet képező al-
kotások a technikában nem igen ismeretesek, talán csak 
hidak, hajók, nagyobb elektromos telepek hasonlíthatók 
hozzá. Ezek is azonban vagy aránylag egyszerű konstruk-
ciók, vagy pedig egymástól lényegében független részek-
ből tevődnek össze, ezzel szemben egy távbeszélő köz-
pont egymással elektromosan szervesen összefüggő sze-
relvények óriási tömegéből épül fel. Egy ilyen nagyság-
rendű távbeszélő központ súlya több mint 500.000 kg; 
nyilvánvaló tehát, hogy egy i yen berendezést csak ki-
sebb aránylag könnyen szállítható egységekben lehet a 
gyárban előállítani és onnan a központ helyiségébe ki-
szállítani, ahol előbb a részletszere:vények összeszerelé-
sének, majd elektromos kivizsgálásának kell az üzembe-
helyezés előtt megtörténnie. 

Az alábbiakban ennek a szerelésnek és az ezt követő 
elektromos vizsgálat munkájának főbb fázisait szeretném 
ismertetni. Már maga a szeresés is eléggé speciálisan 
képzett szakmunkásokat igényel, az elektromos vizsgá-
latokhoz azonban olyan műszerészekre van szükség, akik 
szaktudásukat sok évi gyakorlat útján szerezték. A Stan-
dard Vili. Rt. az elkövetkező években rendkívül nagy fel-
adatok elé van állítva; úgy a Magyar Posta, mint a kör-
nyező országok telefontársaságai számára a központok 
egész sorát kell legyártania, legtöbb esetben felszerelnie 
és üzembehelyeznie. Úgy magyar, mint a környező or-
szágok telefonsűrűsége már a háború előtt is elmaradt 
az európai átlagos érték mögött és ha ehhez még hozzá-
vesszük a háborús pusztításokat, melyeknek pl. csak Buda-
pesten a távbeszélő berendezés 50%-a esett áldozatul, 
tudjuk csak megitélni, hogy milyen méretű feladatok 
várnak a távbeszélő iparra. A gyártáshoz és szereléshez 
szükséges műszaki személyzetnek ma még csak egy 
része van meg, új erőknek nevelése most folyik, s ennek 
a nevelésnek a sikere döntő tényező lesz a híradástech-
nikai ipar jövőbeni fejlődésének kialakulásában. Végered-
ményben ez fogja meghatározni, hogy egyáltalán telje-
síteni tudjuk-e az elvégzendő feladatokat. 

A leggyakoribb telefonközpont kapacitás 10.000 vo-
nal, ezért egy ilyennek a szerelésével kezdjük ismerte-
tésünket. 

Egy 10.000-es központ a gyárat 250-350 kg, súlyú 
egységekben hagyja ed. Ezeket az egységeket kereteknek 
nevezzük és egy ilyen 10.000-es központ kb. 400 keret-
ből áll. A szerelés első feladata egy vasállványzat fel-
állítása, amelyen a keretek kerülnek elhelyezésre. Az 1. 
ábra egy ilyen központ vasállványzatát mutatja szerelés 
közben. Az állványzat idomvasakból áll, amelyeket a 
gyárból megfelelő hosszakban levágva és kidolgozva 
küldenek ki a helyszínre. A helyszínen történő össze-
szerelés már eléggé speciális munkát jelent, de erre a 

célra átlagosan jó lakatosok és segédmunkások megfelel 
nek. Az állványzat legkényesebb része a közös meghajtó 
tengelyeknek a felszerelése és pontos beállítása 

A következő feladat a 400 keretnek az ál.ványokon 
történő elhelyezése és egymással való összekábelezése. 
Tudnunk kell, hogy kapcsolás szempontjából a központ 
egységei az áramkörök, amelyek a keretekre vannak sze 
relve és amelyek elsősorban kapcsológépekből és más 
kisebb nagyságrendű, egyszerűbb szerelvényekből (jel-
fogók, ellenállások, kondenzátorok, stb.) állnak. 

Egy kereten több ilyen áramkört (általában 20-40) 
tudunk elhelyezni. A kereten belül az áramköröknek egy-
mással való összekötietéseit már a gyárban végezzük cl. 
A keret áramköreiből más keretek áramköreihez csatla-
kozó vezetékeket a keret tetején lévő forrasztócsúcs 
sávokhoz vezetjük. A szerelés feladata ezeknek a for-
rasztó csúcssávoknak egymással való összeköttetéseit 
végrehajtani. Egy keretről általában 500-1000, de néha 
még enné; is több vezeték megy el; valamennyi keret 
bekötendő csúcsainak száma tehát 3-400.000 körül van. 
Ez a szám még növekszik az ú. n. rendezőhöz menő ve-
zetékekkel, továbbá a különböző segédmunkahelyekhez, 
ellenőrző és riasztó berendezésekhez csatlakozó össze-
köttetésekkel. Mindezek a fenti számot 10-20%-kal 
emelik. 

A 2. ábra egy 20 csoportválasztó áramkört tartal-
mazó keretet mutat. Egy ilyen keret több mint 3 m ma-
gas, 60 cm széles, súlya kb. 300 kg. Az értéke megköze-
lítőleg 10.000 aranypengő. A jelenlegi gyártási mód-
szerekkel egy ilyen keretnek a legyártása legalább 6 hó-
napot vesz igénybe, ha a félkész-áruk (lemez, rudak, hu-
zalok, öntvények, stb.) útját is figyelembe vesszük, bele-
számítva az alkatrész gyártást, összeszerelést, kábele-
zést és gyári vizsgálatokat is. 

Amikor egy ilyen keret elhagyja a gyárat, már több 
mint 2000 produktív munkaóra és majdnem ugyanannyi 
regieóra fekszik benne. (A félkész árukban rejlő mun-
kát nem számítva.) Az összekábelezés ú. n. switchkábe-
lekkel történik. Ezek szigetelt egyes, vagy páros erek- . 
böl álló kábelek, különböző{ érszámokkal, amelyeknek 
használatát az összekötendő csúcsok szükségszerű cso-
portosítása határozza meg. Ilymódon felhasználásra ke-
rülnek 22, 33, 44, 52, 63, 104 erű kábelek (egy ilyen 
10.000-es központban) összesen kb. 5000 érkm. hosszban. 
Minthogy ..z összekötendő keretek közötti távolság nagy 
általánosságban 5-10 m-nél nem több, el lehet képzelni, 
hogy mekkora kábelnyalábokat kell a szerelőknek össze-
fogni. 

Az egyes erek átmérője ma már lecsökkent a kez-
deti 0.8 mm-es értékről — a gyártás tökéletesedése foly-
tán — 0.5 mm-re, így egy 63 erű kábel átmérője mind-
össze 1.2 cm. Ennek ellenére mégis annak a kábelnya-
lábnak a keresztmetszete, amely a rendezőtől a híváske-
reső és vonalválasztó kerethez megy (500 drb. 63 erű és 
100 drb. 104 erű), kb. 1000 cm=. A szerelők ügyességén 
múlik, hogy ezeket a nagy kábeltömegeket logikusan 
amellett szemre tetszetősen elrendezve fektessék le. 
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Azokra, akik a távbeszélő központokat nem ismerik, a többszázezernyi ősz-

szeköttetés szédítően hat, a szakemberek azonban a kábelfektetések művé-
szi kivitelét meg tudják becsülni. A kábelezés kivitelezéséhez aránylag na-
gyobb tapasztalattal rendelkező segédmunkások közreműködése elégségi-s, 
azonban a munka vezetéséhez és főleg a kábelezésnek előzetes formai meg-
tervezéséhez legalább évtizednyi tapasztalat szükséges. 

A 3. ábra egy távbeszélő központ részleges képét mutatja, amelyen jól 
kivehető a keretek közti kábelezés impozáns mennyisége. 

Az állványozás, a keretek felállítása és összekábelezése (kábelfektetés, 
formálás, forrasztás és kicsengetés) a szerelési osztály munkájának több 
mint felét képezi. Ennek az időnek értéke attól függ, hogy a munkát el-
végző szerelőgárda mekkora tapasztalattat rendelkezik. A 30-as években 
általánosságban előfizetőnként még 25-30 munkaórával számoltunk, mint 
teljes szerelési idővel. Ma már ,ez az idő lecsökkenthető 16-20 órára. 

Hogy a szerelés a fenti munkamennyiség figyelembevételével mennyi 
ideig tart, az az egyidőben beállítható szerelők számától függ. Egy 10.000-es 
központi helyiségében nem lehet 100-110 embernél többet beállítani. 
anélkül, hogy egymást ne zavarnák a munkában. 
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A kábelezés után következnek az áramköri próbák. 

A gyakorlatban ezek a vizsgálatok már akkor elkezdőd-

nek, amikor a kábelezésnek egy része készen van, mert 
különben a szerelési idő nagyon elhúzódna. A központot 
áram alá helyezik, s előbb minden egyes áramkórt egy 
vizsgáló áramkör segítségével kipróbálnak. Ezek az 
áramkórók ugyan már a gyárban kivizsgáltattak, azonban 
a szállítás, valamint a szerelés által okozott igénybevétel, 
piszok és por következtében forrasztások leszakadhatnak, 
érintkezők bepiszkolódhatnak, szerelvények elállítódhatnak. 
Mindezek a hibák napfényre kerülnek az ilyen elektromos 
(routin) vizsgálatok folyamán. 

Az áramköri vizsgálatokkal egyidőben folyik egy 
mechanikai revizió is, amely a szerelvények beállításának 
pontosságát, rúgófeszültségek, légrések, tengelyezés stb. 
beállítását van hivatva ellenőrizni. Az áramkörökön kívül 
kivizsgálandók az összes segédberendezések, ellenőrző 

munkahelyek is. 
Fia már az egyes áramkörök hibátlanok, megkezdőd-

nek az üzemi próbák. Segédmunkások a hívások nagy 
tömegét küldik be a központba, illetve a központon ke-
resztül ki a hálózat többi központja felé, valamint ellen-
kező irányba is. Minden előforduló hibát jelentenek, 
hogy az áramkörös műszerészek a hibát lenyomozzák. 

Az eddig felsorolt munkák ideje nagy általánosság-
ban a következő: 

![soka neme Össsesen Keretenként 

illványosáe és kerettelállltás . .  
[ábeleeée ós torrasstás  
iramellátáe  
Yukahelyek és egyéb vegyes ,  
Yeehasikal revfsló  
izsmkDr rev(aió  
Ösemi próbák  

84.000 óra 

('0.000 ón 
8.000 óra 

24.000 óra 

10.000 óra 

28.000 óra 

20.000 óra 

60 óra 

t2(' óra 

20 óra 

80 óra 

40 óra 

70 óra 

60 óra 

őssaesen: 170.000 óra 426 óra 

A fenti időkben a szereléssel kapcsolatos regle-mun-
kák (iroda, szállítás stb.) bennfoglaltatnak. A megadott 
idők természetesen nem egyenletesen oszlanak el a sze-
relés tartama alatt; a szerelés megkezdése után az állvá-
nyozással egyidőben már kábelezési munka is folyik és• 
a vizsgálatok is ugyancsak megindulnak, mielőtt a kábe-
lezés befejeződne. Egy idealizált szerelési diagram látható 
a 4. ábrán. A szerelés megkezdésétől az üzembehelyezésig 
9 hónap van feltételezve; a kezdetben kb. 60-as létszám 
rohamosan emelkedik és a 6. hó folyamán eléri a 120 

főnyi maximumot. Az üzembehelyezés után néhány mű-

szerésznek a végleges átadásig a központban kell ma-
radnia. 

A szerelési osztály különböző munkanemei közül két-
ségte'enűl az áramköri műszerészek munkája a legnehe-
zebb. Egyáltalán nem elégséges, ha a műszerészek az 
áramköröket jól ismerik, hanem a hibák behatárolásában 
is rendkívül jó érzéküknek . kell lenni. Ez csak többévi 
gyakorlat után fejlődhet ki. A szerelési osztály áramkóri 
műszerészeinek sokkal nehezebb feladatuk van, mint a 
kereteket a gyáron belül vizsgáló társaiknak. Ez utóbbiak 
rendszerint huzamosabb ideig csak egyfajta keretet, mint 
ónálló egységet vizsgálnak, amelyen rendszerint csak 
egy-két különböző áramkör van felszerelve. Ezeket az 
áramköröket a műszerészek hamarosan kívülről megta-
nulják és az előforduló hibákat könnyen megtalálják. 
Ezzel szemben a kü'ső szerelésen dolgozó műszerészek-

nek, ha nem is mindnyájuknak, de nagy részüknek a köz-

pont valamennyi áramkörét jól kell ismerniök, mert ered-
ményes hibakeresést másképen elképzelni nem lehet. 

Visszatérve a fentebb megadott táblázatra, megálla-
pítható, hogy egy központ szerelési ideje keretenként kb. 
425 óra, másrészt egy ilyen keretnek a legyártása — a 
gyár összlétszámát figye'embevéve — köze! 4000 óra. 
A szerelési munka tehát az összidőnek csak II %-a, mégis 
a központ szerelési ideje tovább tart, mint a legyártása. 
Ez a hosszú szerelési idő egyáltalán nem közömbös tétel. 
Fia a szerelést gyorsabban tudnánk befejezni, akkor a 
megnyert időnek megfelelően nyereségként könyvelhet-
nénk el: 

I. A központ beszerzési árának erre az időre eső 
kamatait (illetőleg ennyivel olcsóbb lehetne a köz-
pont), 

2. az ugyanerre az időre eső telefonszolgáltatás be-
vételét 

Az új távbeszélő rendszerek kidolgozásánál fokozot-
tabb figyelmet szentelnek a szerelés és űzembehelyezés 

problémáira. Racionális szerelés elérésére. legalább a kő-

vetkező három szempontot kell figyelembe venni: 
I. A központok megfelelő tervezésével a szerelés 

munkavolumenjének csökkentése. 
2. A szerelvényeknek egy előre meghatározott pon-

tos menetrend szerint való kiszállitása a helyszínre. 
3. A szerelési osztály műszaki nevelése. 
Nyilvánvaló, hogy a szerelés munkájának csökken-

tése elsősorban a tervezési osztály feladata. Maga a sze-
relési osztály már most is megtesz mindent a szerelési 
idők csökkentésére, ennek azonban a mostani telefon-
rendszerek mellett van egy véges értéke. A kábelmennyi-
ség csökkentése a kereteknek észszerű csoportosításával 
a vegyes szerelvények megfelelő elrendezésével, a köz-
pontok köbtartalmának minimumra való hozásával már 
ma is megtörténik. Érdemes azonban néhány sorban meg-

• emlékezni azokról a törekvésekről, amelyek az új rend-
szerek tervezésekor a szerelési munka csökkentésére 
irányulnak. 

Minthogy a központban szükséges keretek száma 
csak 'gy lenne csökkenthető, ha egy keretre több áram-
kórt tudnánk rakni, — amihez azonban kisebb térfogatú 
szerelvények megtervezése és finomabb gyártási mód-
szerek lennének szükségesek, — nyilvánvaló, hogy a 
kábelezési munka nagyjából ugyanaz fog maradni, mint 
eddig. Az új rendszerekben, amelyek egyelőre még csak 
laboratóriumi stádiumban vannak, mind arra törekednek, 
hogy a központnak a szerelés által elvégzendő kábelezé-
sét Időben — amennyire csak lehet — előbbre hozzák. 
Ez úgy érhető el, hogy a kereteket álfalában szerelvények 
nélkül csak kapcsoló hüvelyes forrasztó csúcssávokkal, a 
gépkereteket pedig csak a bekábelezett rnultiplikációval 
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szá:lítják ki. Maguk az áramkörök bedugaszolható ki-
vitelben készülnek és a gépek forgórészeivel és mágnesei-
vel együtt csak a központi kábelezés elvégzése után ke-
rülnek ki a helyszínre. Az ezen az alapelven felépülő 
rendszer rendkívül sok előnye közül csak egy párat aka-
runk itt a szereléssel kapcsolatban megemlíteni. 

A gyakorlatilag majdnem üres keretek gyorsan el-
készülnek a gyárban, miközben a szerelés az állványokat 
állítja fel. A szerelés ezután a kábelezést egyidőben végzi 
el a gyárban folyó szerelvények gyártásával. Az áram-
körök vas:emezekre felszerelve, bedugaszolható kivitel-
ben, önálló kábelezéseikkel csak akkor küldetnek ki a 
központba, amikor ott már a kábelezési munka befejező-
dött és így az áramköröket egy kitakarított, pormentes 
helyiség várja. Az áramkörök vizsgálata azonnal meg-
kezdődhet s minthogy ezek nem töltöttek 5-6 hónapot 
egy porral telített helyiségben, e:őreláthatólag nagyon 
kevés hiba lesz bennük. 

Mivel egyrészt a kábelezési időt gyakorlatilag telje-
sen megnyerjük, másrészt várható, hogy a vizsgálati idő 
rövidebb lesz következik, hogy a teljes központ legyár-
tásának, szeresésének és üzembehelyezésének ideje közel 
5 hónappal csökkenthető lesz, ami %-ban kifejezve — a 
jelenlegi időhöz képest — elég tekintélyes szám. 

A szerelés munkája azáltal is könnyebbé válik, hogy 
a kábelek fektetésekor és beforrasztásakor üres keretek 
felett dolgoznak, így nem ke:i vigyázni arra, hogy kényes 
szerelvények meg ne sérüljenek. Az aránylag üres kere-
tek sokkal könnyebben szállíthatók és felállításuk sokkal 
kevesebb segédszemélyzetet igényel. A kisebb súlyú sze-
relvények szállításakor kevésbbé kell számolni elállítódá-
sokkal és így a mechanikai revizió munkája is erősen 
csökkenni fog. A gyárnak a szállítási sorrend pontos be-
tartása könnyebb fezadat lesz, ha kisebb egységeket kelt 
összeszerelnie, vizsgálnia és kiszállítania. 

Mindaddig, amíg az új rendszerek a laboratóriumokat 
el nem hagyják, a szerelési osztály egyetlen eszköze 
marad újabb telefon műszerészek, főleg áramkörösök 
nevelése. 

Az áramkörős műszerészekkel kapcsotatba' meg-
említendő, hogy ilyenfajta munkára az iskolai előképzett-

ség csak másodrendű szempont. Valakiből kitünő áram-
körős válhat még akkor is, ha az elektrotechnikából Ohm 
és Kirchhof törvényein kívül mast alig ismer. Az áram-
körök megértéséhez, helyesebben átérzéséhez speciá:is 
tehetség kell, épp úgy, mint sakkozáshoz vagy bridgelés-
hez. Az áramkőris műszerésznek nem kell tervezéshez ér-
tenie, neki nincsenek megoldásra váró szerkesztési pro-
blémái, hanem csak kiforrott távbeszélő rendszerekben kell 
hibakeresési készségét kifejlesztenie. Az áramkörök mű-

ködésének kifogástalan ismeretén kívül rendkívül jó ér-
zékének kell lennie a hibák behatárolásában Annál jobb 
áramkörős műszerész valaki, minél sablonosabban, rutin-
szerűbben találja meg a hibákat. 

A jelenlegi nevezési módszer az, hogy áramkőrőkkel 

való dolgozásra hajlamos műszerészek számára előadáso-

kat tartunk, melyeken az egyes áramkörök részletes mű-

ködését ismertetjük. A hallgatók az előadottak alapján 
igyekeznek maguknak működési vázlatokat készíteni, 
am.e yeknek tanulmányozásával az áramkörök ismerete 
mintegy vérükbe megy át. Ezek a műszerészek előbb az 
áramkörök rutin vizsgálatait kapják feladatul és a talált 
hibák behatárolásában segítenek tapasztaltabb kollégáik-
nak. A tehetségesebbek hamarosan önállóan is résztvesz-
nek a munkában, különbség csak éppen az :esz, hogy ők 

a hibákat „percek" helyett esetleg csak órák alatt talál-
ják meg. 

Az áramkörős műszerészek nevelésének meggyorsí-
tása és nivójának emelése érdekében a Standard-gyárban 
az általa gyártott távbeszélő rendszerekből minta közpon-
tok készülnek. Ezekben a központ valamennyi áramkór-
fajtája képviselve van és a központ tényleges mGkődését 

megehetősen jól utánozni lehet. Ezek a mintaközpontok 
még ez év folyamán elkészülnek s remélhetőleg hathatós 
segédeszközök lesznek telefon műszerészgárdánk nevezé-
sében. Elsősorban az áramkörős műszerészek nevelését 
igyekezünk fokozni olyan mértékben, amilyenre a gyárnak 
szüksége van a 3 éves terv és ezen túl az 5 éves terv 
megvalósításában. 
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A MAGYAR  MÉRŰMÜSZERIPAR FELADATAI 

SZABÓ GYORGY 

881061.7(439) 

A felületes olvasó azt gondolná, hogy e cikk témája 
csupán azt a néhány mérnőkőt, esetleg gyárveztőt érde-
kelheti, aki a műszergyártással közvetlen kapcsolatban 
van. Legfeljebb még azokat talán, akik közvetve vannak 
a műszergyártásban érdekelve. Feltehetjük erre a kér-
dést, ki az, aki közvetve érdekelt a műszergyártásban? 
Közvetve érdekelt minden vállalatvezető, vezetőmérnök, 
mérnők és technikus, akt műszerek alkalmazásával, Új 
mérési módszerek bevezetésévei a műszergyárral szem-
ben mint rendelő fél lép fel. A rendelő fél elvárja, hogy 
különleges bajában, gyártási nehézségében a mérőtechnl-
kus nem csupán akadémikus értékű tanáccsal, hanem 
használható műszerrel is lássa el. Sok esetben a mérő-
technikus hívja fel az üzemmérnök figyelmét arra hogy 
az ő üzemében mérési eljárások bekapcsolásával, mérés-
ből kiindulva, a termelés automatikus vezérlésével, ter-
melése nemcsak jobb, egyenletesebb lesz, de olcsóbb is. 
Ez áll nemcsak a nehéz vas- és kohóiparra, hanem ugyan-
úgy az üveg- és kerámia-, mint a papír- és vegyiiparra 
is. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nincs a modern iparnak 
olyan ága, hol mérőberendezések helyes alkalmazásával, 
azoknak automatavezérléssé való továbbfejlesztésével a 
termelést nemcsak jobbá, egyenletesebbé, de olcsóbbá is 
ne lehessen tenni. 

Az elektromos mérés automatikus, vagy fétautoma-
tikus vezérlésévei elérhető előnyök érzéketetésére meg-
említem mint példát: 

Egy elektromos átvitelű, érintkező mércét alkalmazó 
osztályozó gép óránként 3000-4000 db. alkatrészt auto-
matikusan csoportokra kiszortíroz ± 0,002 mm pontos-
sággal és ezenkívül külön dobozba adagolja a méreten 
aluli és méreten felőli selejtdarabokat. Ilyen osztályozó 
gép 10-15 perc alatt átalakítható különféle méréshatá-
rokra, belső, külső méretek osztályozására, továbbá csa-
varok méreteinek és meneteinek vizsgálatára. Ezen osz-
tályozó gép nem csupán több ember munkáját tudja el-
végezni, de lehetővé teszi a 100%-os ellenőrzést, ami 
komoly megtakarítást jelent, mert ezzel kikűszőbőli a 
selejtdarabok által a szerelésben előidézett jelentős munka-
tőbbletet. 

Az automatikus mérés a tőmegmérés eszköze, de a 
mérőberendezés helyes megválasztásával ezt már 1000 
vagy 100 és sok esetben 10 darabos tételek is indokolttá 
teszik. Esztergapadon, külső és be'.ső hengercsiszolón, 
síkcsiszolón az elektromos mérés bevezetésével a gep 
leállítása nélkűl állandóan ellenőrizhető ± 1/1000 mm 
pontossággal a munkadarab mérete. Amennyiben nagyobb 
darabszámot munkálnak meg, úgy ugyanazzal a műszer-
rel a munkagép .motorját automatikusan vezérelhetjük és 
ebben az esetben a kívánt méret elérésénél a gépet a 
műszer automatikusan '._állítja. 

A mérések bevezetése általában ott útkőzik nehéz-
ségbe, hol nem olyan érzékelhető mennyiségek méréséré 
van szó, mint súly, terület vagy hossz, hanem hő, 
hőenergia, anyagminőség stb. Ez az oka annak, hogy míg 
a nagy gyárak már régen rátértek űzeműk nőtechnikai 
ellenőrzésére és a termelés mind több fázisába bevezet-
ték a mérőellenőrzést, addig számtalan kis üzemben sok-
millió kalória vész el, miután annak elvesztése nem eléggé 
szembetűnő. 

A mérésnek egyik fontos előnye az, hogy kikapcsolja 
a szubjektív ítéletet és a méréseredmények számokban 

kifejezve adják meg az üzem egyes részeinek hatás-
fokát,. termelési minőségét és rentabilitását, új eljárások 
áltat elért eredmények objektív megítélését. A mérésnek 
szociális jelentősége is van, amennyiben növeli az űze'm 
biztonságát és mérő-jelző berendezésekkel sok balesetet 
megelőz, vagy méréssel és automatikus vezérléssel old 
meg olyan munkákat, melyek veszélyesek, vagy az egész-
ségre ártalmasak. 

A modern gazdaságban a mérésnek az adott jelentő-
séget, hogy aránylag csekély költséggel felszerelt mérő-
berendezések az őzemet olcsóbbá tették, úgy, hogy a 
mérőberendezés az elért megtakarításokkal sokszor 4-10 
hónap alatt teljesen kifizetődött és annak űzembentartása 
alig pár százalékát tette ki az elért megtakarításnak. Az 
elektromos energia központi termelése és elosztásának, 
elszámolásának módja, már a elektromosság őskorában 
kifejlesztett egy elektromos mérőipart és megszoktatta 
a vele dolgozókat, hogy elektromos mennyiségeket szám-
szerűen értékel jenek mérőberendezések segítségével, 
annak ellenére, hogy az elektromosság mennyiségileg 
nem közvetlenül érzékelhető. 

Az elektromos mérésnek egyik előnye, hogy rend-
kívül széles határok kőzött és nagy pontossággal tud 
aránytagosan kis berendezésbeli felkészültséggel mérni. 
Elektromágneses mérőrendszerrel 10 — s'—lob Amp. áram-
erősség mérhető. Usszehasonlításképen megemlítem, 
hogy ez az értékhatár átírva hosszméretre, átfogná az 
ezredmiflimétertől egészen a föld és a nap közti távotságot. 
A kvarckristállyal vezérelt elektromos óra pontossága 
10 —• értéket ér el, míg a legmodernebb asztronómiai 
Riefler ingaóra pontossága egy nagyságrenddel kisebb 
kb. 1 . . .2.10 ami napi 0.002. . .0.004 mp. időeltérésnek 
felel meg. 

Az elektromos mérés lényegbeli előnye a mérés le-
olvasási helyének függetlensége a mérés helyétől, tekin-
tet nélkül arra, hogy a leolvasó hely a méréstől pár mé-
terre, vagy akár többszáz kilométerre van. Ez lehetősé-
get ad egy mért értéknek egy időben több helyen való 
leolvasására, esetleg regisztrálására, miáltal a kívánt 
üzemrészek egy helyről központilag irányíthatók és ellen-
őrízhetők. 

Az elektromos mérőberendezés logikus továbbfej-
lesztése a mérés automatikus kiértékelése és a munka-
folyamatok vezérlése, miáftai az előállítás költsége a Fel-
szabaduló munkaórák révén csökken. Az üzem a szűbjek-
tív egyéni szabályozásról áttér az automatikus szabályo-
zásra, ami a minőség egyenletességét és jóságfokát nö-
veli. Számtalan üzem van, hol a mérőberendezések kiegé-
szítése vagy felállítása esetén az őzem rentabilitása lé-
nyegesen emelkedne. Tehát a tervgazdálkodásnak az 
üzemen belül igen fontos tényezője a mérőberendezések 
fejlesztése és korszerűsítése. 

Az eddig elmondottakat, annak ellenére, hogy~általá-
ban ismert tények, fontosságukra való tekintettel szűk-
ségesnek tartottam megismételnI. .Kitűnik ebből, hogy 
a mérések szaporítása és új mérőberendezések felállítása 
az üzemek újjáépítése és fejlesztése szempontjából első-
rendű fontossággal bír. 

A mérés természetesen csak abban az esetben jelent 
az üzem számára e'.őnyt, ha a mérés megbízható. Semi-
lyen készüléknél nincs tehát a minőségi előírásnak és 
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ellenőrzésnek oly nagy jelentősége, mint a mérőműsze-
rekné!. A mérőműszereket két csoportba kell osztani. 
Először oly mérőműszerekre, ahol a mért érték pontos-
sága komoly jelentőséggel bír és helytelen mutatás kö-
vetkeztében az üzem rentabilitása csökken,. vagy az 
egész berendezést és a kezelő személyzetet veszélyezteti, 
mint pl. központi elektromos mérők, hőtechnikai, nyomás 
ellenőrzők stb. A műszerek második csoportjának "csupán 
jelző karaktere van, ahol nem lényegbe vágó az, hogy 
a műszer ± 1.5% hiba helyett 7-8% vagy még nagyobb 
hibával mér. Ilyenek pl. a nagyfrekvenciás készűlékben 
használatos indikáló műszerek vagy a túlárambiztos 
motorkapcsolóra szerelt árammérők. Kis, kb. I-5 kW-os 
motoroknál, hol a motor egy megközelítőleg állandó ter-
heléssel dolgozik, a gyakorlatban a műszertől csak azt 
várják el, hogy jelezze, ha valamely tekercs zárlatos. 
Természetesen egy komoly műszergyártásnak csak ilyen 
műszerek készítésére beállni és csak azt kielégíteni nem 
szabad, mert a műszerek legnagyobb részét tényleges 
mérésre használják és komoly kereskedelmi haszon is 
csak oly műszeren lehet, mely szakszerűen készül el, 
ú. i. a szakszerűtlen készítés a műszereknél azonos anyag-
felhasználás mellett több munkaidőt igényel. Tény az, 
hogy a műszerek készítéséhez komoly műszaki képzett. 
ség szükséges és kevés készüléknél lehet oly nehezen 
tervezést szolgaian másolni eredménnyel, mint a műszer-
gyártásban. 
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Qt  ábra. agyik legnagyobb magvar mőszorgyár termelési fejlődése as 
1988 Januári állapotboa vlssonvltTa 1937-tál 1948 május 1-Ig, at 1938-as 
jannárl átlagtermelést, mint 100 egységet alapul véve. 

Azt a megállapítást kell tenni, hogy kis kivétellel 
a magyarországi müszertermelés az ország ipari igé-
nyeit minőségileg nem tudja kielégíteni. Ennek oka az, 
hogy a háború befejezéséig a lényegesen kedvezőbb 
helyzetben levő német ipar látta el a minőségi szükség-
let nagy részét. Fenti minőségi kifogásnál figyelembe 
kell venni, hogy a magyarországi műszerüzemek kis vál-
lalatok és azoknál lényegesen nehezebb minőségi árut 
termelni. Jó minőségű műszereket gyártott a Ganz Vil-
lamossági Gyár és komoly veszteség volt nemcsak a mű-
szeripar, de az egész magyar ipar részére, hogy a ter-
melvényei minőségben világnívót tartó Ganz-gyár a mű-
szerek gyártásával felhagyott. 1925. év táján. Pl. a Ganz-
féle lágyvas-műszer az akkori időkben készült márkás 
Hartmann & Braun műszerrel egyenértékű volt. A világ-
piacot tekintve meg kell állapítani, hogy a háború kitöré-
séig csak Amerikának, Angliának és Németországnak 
volt komoly műszeripara és a háború előtti legnagyobb 
műszergyár a Siemens & Halske, kb. 7000 létszámú 
üzeme volt. Lényegesen megváltozott a helyzet a háború 
alatt, mikor mind Amerikában, mind Angliában a meglévő 

műszergyárak teljesítménye lényegesen megnövekedett. 
Ezzel kapcsolatban azonban az egyes iparágakban is 

erősen növekedett az elektromos mérőműszerek szükség 
lete. A többi ipari államokban komoly műszergyártás nem 
folyik. Svájc gyárt jó, de azért nem elsőrangú minőségű 
műszereket, míg a legjobb francia és belga műszergyárak 
minőségileg nem érik el a jó magyar műszerek minőségét. 

A háború után műszergyáraink minősége érthető 

okokból leromlott az 1938-as nívó alá. Ma azonban nem 
az a probléma, hogy a régre minőséget elér jűk, hanem azt 
túlhaladva, az ipar igényeit teljes mértékben kielégítő 

szintre kell emelni. Elősegíti és megkönnyíti ezt a törek-
vést az is, hogyl a Balkánon, valamint" sok más országban 
Németország mint versenytárs kiesése folytán a piaci 
lehetőségek megnővekedtek, ami a mi műszertermelé-
sűnkre már eddig is kihatott- A műszerek exportja nem-
zetgazdasági szempontból rendkívül fontos, mert a ter-
melvény árában átlagban 80-85% a munkabér, tehát 
csak 15-20°ío az anyag és annak csak egy töredéke kül-
földi. 

A műszerek minőségét két egymástól független mó-
don lehet emelni- Az egyik a megfelelő szabányosítás és 
átvételi előírások kidolgozása. Azonkívül az egyes mű-

szertípusoknak a Magyar Elektrotechnikai Egyesület MEE 
minőségi jelzésével való ellátása, mely minőségi jelzés 
igazolásul szolgál annak, hogy a szabvány betartásán 
felül a műszer konstrukcióban és elvben jó, valamint a 
felhasználásának megfelelően állandó üzem és erős 

igénybevétel mellett legalább egy éven át használva, a 
típusoknak megfelelő előírást kielégíti. 

A műszerek szabványosításánál feltétlenül figyelembe 
kell venni a külföldi, elsősorban a szovjet szabványost-
tást, mely az ASA (amerikai), BS (angol) és VDE (német) 
szabványokhoz viszonyítva, sok újítást tartalmaz, melyek 
a mi ipari viszonyainknak megfelelőbbek. A szovjet szab-
ványok, melyek 1933 március i-én léptek életbe, eltérően 

a Magyarországon általában használatos VDE esőírástól, 

mely csak darab- és típusvizsgálatot ismer, háromféle 
vizsgálatot különbőztet meg és pedig: 

1. átvételi vizsgálat, melyet a vevő és a készítő a 
műszer átvételekor végez, 

2. típusvizsgálat melyet egy neutrális ellenőrző 

szerv végez, hogy a műszer a szabvány előírásának meg-
felel. 

3. gyártási vizsgálat, amely az üzemben a gyártás 
folyamán történik. 

A szovjet szabvány 3. pontja szerinti vizsgálatot 
lehet kiterjeszteni a fentemlített minőségi jelzés meg-
adására. Különösen említésre méltó az ú. n. porvédett 
műszerek kivitelének ellenőrzése, hol a szovjet előírás öt 
percig, előírt tartalmú lycopodiumos 5 m/sec. sebességű 

levegővel fúvatja be a műszert és utána ellenőrzi, hogy 
nem hatolt-e be lycopodiumpor a műszerbe. Különös gon-
dot fordít a szovjet szabvány a kúszóáramtávolságok 
meghatározására (angol, amerikai szabványból hiányzik), 
míg a temperaturahatárok, házvédettség stb. kérdésé-

ben az angol-szász vagy német szabványok adatait 
megközelítő előírásokat tartalmaz. 

Fontos tulajdonsága a műszereknek rázásállóképes-
ségűk. Egyrészt a műszereknek szállítóképeseknek kelt 
lenniök, másrészt a műszerek legtöbb helyen üzem köz-
ben, mint pl. gépteremben, kapcsolótáblán, közlekedési 
eszközökön állandó gyengébb-erősebb rázásoknak vannak 
kitéve. Mérési sorozatok kimutatták, hogy a felhaszná-
lási területeken fel épő zavaró frekvenciák elég szűk ha-
tárok kőzött mozognak. Kapcsolótábláknál általában 15-
35 per. és 50 per. kőzött lépnek fel zavaró frekvenciák. 
Külföldi szabványok ezzel a kérdéssel hivatalosan nem 
foglalkoztak, de kívánatos volna, ha az MEE gyártási 
vizsgálatait erre is kiterjesztené. A világ egyik l~a 
nagyobb műszergyárában végzett gyakorlati kísérte 
azt mutatták, hogy kapcsolótábla-mérőműszerek minnse-

gileg kifogástalanok, ha a következő feltételekkel rázzák: 
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a három főtengely irányában 2-2 órán keresztül 50 
per.-on 0.1 mm amplitudóval (5 g): a rázás, következté-
ben semmiféle alkatrésznek nem volt szabad, hogy meg-
]azuljon, a műszernek kifogástalanul kellett mutatnia, 
csupán a surlódási hibája (csúcshiba) növekedett meg a 
szabványban megadott határértéknek 2-4-szeresére. 
A típus jó volt, ha a surlódási hibától eltekintve, a szab-
ványelőírásnak megfele!t. 

A szabványosításnak ezenkívül feltétlenül ki kell ter-
jednie nemcsak a jelzőműszerek minőségi tulajdon-
ságaira, hanem külső méreteire, skálajelzéseire, továbbá 
magában kell foglalnia a szabványoknak a regisztráló 
műszerek előírásait. Erre vonatkozólag utmutatóul szol-
gálhat az angol szabvány. 

A műszerminőség emelésének másik és racionális 
útja a műszerüzemek helyes átszervezése. Az előbbiekben 
említettem, hogy a műszergyártás rentabilis minőségének 

emelése csak egy nagy gyár keretén belül lehetséges. A 
műszergyártásban rendkívül fontos a kis mennyiségű és 
kis nyersanyagértéket képvise:ő alkatrészek minőségi 

megmunkálása. Míg ezen minőségi megmunkálás egy kis 
üzem számára komoly kőötséget jelent, a nagy üzemben 
sok esetben költségmentesen elintézhető. Pl. bizonyos 
műszertípusnál szükséges a vasnak oxigénmentes izzítása, 
ami egy megfelelő kályhában történik. Egy nagy üzem 
kályhája állandóan dolgozik. Az egyes munkadarabok na-
gyobb méretűk folytán a kályhateret nem töltik ki egé-
szen és így holt tér keletkezik. Egy kb. 200 munkást 
foglalkoztató műszerüzem a fentemlített nagy üzem-
kályha holtterét csak cca. 15-20%-ig tudná kitölteni, 
tehát gyakorlatilag költségmentesen tudja alkatrészeit 
izzítani. Ezzel a kályha kihasználását és az egész üzem 
rentabilitását növelné. Egy ilyen izzítás ugyanakkor kis 
üzem számára komoly költséget jelentene. Továbbá sok 
olyan speciáls szákerő kiegészítő működése szükséges a 
műszergyártáshoz, akik a nagy üzemben rendelkezésre 
állnak. Ezen szakerők évi 20-60 órával történő megter-
helése könnyen keresztülvihető, míg a magában álló kis 
(100-200-as létszámú) műszergyár nem tudja a szakerö-
ket foglalkoztatni. Ennek hiánya a minőség rovására 
megy. Ezen felsorolást a végtelenségig lehetne folytatni. 

Ezt bizonyítják a külföldi példák is a háború kitörése 
előtt. A Weston Instrument Co., New York kénytelen 
volt beolvadni a General . Electric Co.-ba és csak annak 
keretében tudott fennmaradni, míg a világhírű Cambridge 
Instrument Co., a világ egyik legjobb műszergyára vege-
tált. Ezzel szemben a berlini Siemens & Halske cég egyik 
legrentabilisebb üzeme a műszergyára volt és amellett 
termelvényei majdnem e:érték a Cambridge Instr. Co. 
nívó ját. 

Ennek egyik oka az, mint már említettem, hogy a 
műszerhez általában rendkívül kevés, de jó minőségű 
anyag kell és külőnősképen azon anyagok, melyeknek 
minősége fontos, mint pl. a forgórészeké rendkívül kevés. 
Erzékelés céljából mint példát megemlítem, hogy 1 kg 
0.5 mm 121 acélhuzal kb. 100.000 db műszertengely és I 
kg vörösréz-zománchuzal kb 5000 db normál Deprez-
műszer lengőkeret anyagát fedezi. Egy nagy üzem köny-
nyebben tud minőségi követelményekkel fellépni és jobb 
a személyes kapcsolat a nagy üzemek kőzött, mint egy 
nagy üzem és kis őzem kőzött. Ezenkívül egy nagy üzem, 
melynek anyagátvételi reviziója megfelelő ellenőrző be-
rendezéssel felszerelve meg van szervezve, ezt á kis 
többletmunkát gyakorlati rezsinövelés né:kűl is el tudja 
intézni, ugyanakkor egy kis üzem anyagátvételét meg-
nehezíti. Ezek a nehézségek természetesen egy kis üzem 
részéről is részben áthidalhatók, külföldi alkatrész-beszer-
zés és konstrukció eszközökkel, melyek viszont költség. 
többletet jelentenek. A nem ellenőrzött anyag felhaszná-

lása feltétlenül a termelt minőség rovására megy és a 
selejtalkatrészek száza:ékát erősen növeli. 

Nagyobb őzemben a műszergyártónak sokkal nagyobb 
lehetősége van termelvényeit és kísérleti darabjait ki-
próbálni a saját gyár más üzem területén is, mielőtt vala-
mely típusát a piacra hozza. Ez lehetővé teszi típusainak 
gyártásbevétel előtti e Jenőrzését, miáltal nagy költség-
megtakarítás érhető el. 

Tekintet nélkül arra, hogy egy műszerüzem egy nagy 
gyár részét képezi-e vagy ónálló üzem, szükséges, hogy 
a műszerüzemet és a vele kapcsolatos eladási szerveket 
a mérnöki szellem hassa át, miután egy műszerőzem 

elsősorban technikai célokat szolgál és tekintve az igények 
sokféleségét, mind az eladásban, mind pedig végig a 
gyártásban a mérnöki munka állandóan szorosan van 
összekapcsova az üzemi munkával. A szervezés akkor jó, 
ha az eladási árban a mérnöki munka költsége komoly 
százalékkal terheli a produktív munkabért. A helyes gyár-
vezetés célja rentabilis termelés mellett a produktív 
munkabér és mérnöki munka közötti aránynak megváltoz-
tatása oly módon, hogy a mérnöki munka mind nagyobb 
részt foglaljon el az összbérkőltségben, ami egyben az 
üzem mechanizálásának mértéke. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a produktív munkabér per óra és 
nyersanyag minden vállalat részére megkőzelítő!eg azonos 
áron elérhető. Ezért a fokozottabb mérnöki munkának 
kell a nagyobb rentabilitást biztosítania. 

Fenti tétel igazolását szolgálja, hogy egyik külföldi 
nagy vállalatnál 1936-1940-ig a rezsinek 400%-ról 
600%-ra való emelkedéséve] az egyik műszertípusnál a 
produktiv munkaidő 10 h-ról 4 h-ra csökkent. A termelvény 
önköltsége a következőképen alakult pengőre átszámítva: 

prodnktiy oér  

ressi 

anyag 
~ 

1988-ban 

10'—
(40O°/ ) 40'-

17 — 

1940-ben 

4•—
(600 °/,) 24'-

18'—

Összesen: 41.—

A megnövekedett mérnöki munka, berendezés, mo-
dernizálás és kűlönősképen a revízió erős felfejlesztése a 
rezsit négy év alatt 50%-kal megemelte, de a munkaidő 

csókkenése és a konstrukciójavítás által elért anyagmeg-
takarítás folytán az önköltség 38%-kal csókkent. A mű-

szerüzem nagyobb technikai személyzetszükségletét jól 
szemlélteti az alanti összehasonlítás, mely egy kb. 200 
embert foglalkoztató amerikai müszerűzem és kőzépnagy 

textiiűzem, továbbá az amerikai elektroipar és rádióipar-
nak az eladási arra vonatkoztatott középkiadásait hason-
lítja össze, 1 százalékban kifejezve. 

M4szer- 
özem Textil

Elektro- 
ipar 

Rpdió-
ipar 

1 Prodaktiv bér . . . . e/° 12 — 21 19 

2 themtelflgyelet . . . . e/° 18,8 — 6 4,8 

8 bees. flsemi bér . . . 0/0 80,8 41,6 27 28,8 

4 üsemtejlesstb labora-
tóriumi tisatés . . . o/ 9 z) z)

6 Peljes tecbn ssemély-
set tisetése . . . . 0/0 18,6 — — 1.6 — 1,8 

6 Keresk. eladás tisstyi-
se16k   °/o 22,1 7,7 z) z) 

7 Nyersanyag  0/„ 22,6 29,6 40,0 66,0 

6 Adó, basson  e/o 11 21,2 82 20 

(i a: 100 100 100 100 

C. T. Burke: Proe, last, of Radio Bag. 1940. Vol. 28. 
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(x) értékek össze vannak vonva a 8-as adó és haszontétel 
alatt és annak egy ismeretlen részét képezik.) 

A műszerüzem eladási osztályának feladata nemcsak 
a meglevő termelvények elhelyezése a hazai és külföldi 
piacon, hanem a vevőkkel való szoros kapcsolat fenntar-
tása és annak megállapítása, hogy az egyes iparválla'a-
toknál, mely területekre terjeszthető még ki a• mérés-
technika alkalmazása. Kötelessége felhívni a figyelmet és 
irányítani a tervező mérnököt ezen területekre. A mérés-
technika kifej:esztésével a műszerüzem programja renta-
bilis termelvényekkel bővül és általában a meglévő típusok 
iránti kereslet is növekszik. Ezzel az eladási szerv nem-
csak a műszerüzem fejlődését és rentabilitását fokozza, 
hanem egyúttal országos érdeket is szolgál. 

A műszerben fe;használt anyagok mennyisége és 
általában értéke is kicsi, mint korábban említett példák 
mutatták. Az anyagbeszerzés főfeladata itt inkább -az, 
hogy a szétágazó anyagszűkségletet jó minőségben tudja 
beszerezni. 

Ha a magyarországi műszeriparunk gyártástechnikai 
felkészültségét összehasonlítjuk más ország fejlett üzemi 
felkészültségével, meg kell állapítanunk, hogy, különösen 
központilag irányított műszergyártás esetén, ezen a téren 
sok racionalizálás, egyszerűsítés és minőség javítás ér-
hető el. A modern műszertechnika úgy 1000-es, mint 
100-as széria esetén is igyekszik a modern gyártástech-
nika vívmányait és elgondolásait magáévá tenni. ltt 
figyelembe véve a műszerék elektrotechnikai és fizikai 
adottságát, a jelenlegi műszerek önköltségét nemcsak 
lényegesen csökkenteni tudnánk, de minőségét a meg-
kívánt mértékre emelhétnénk. 

Egy új típus megindulásánál az idők folyamán a 
gyártás következtében leszűrődött tapasztalatok alapján 
a konstrukció kisebb, állandó változásokon megy keresz-
tül. Ehhez még meg kell jegyezni azt, hogy egy jól ki-
forrott alapműszerkonstrukció gyártási időtartama (ház-
formától eltekintve) legalább 10 év. Ezért feltétlenül szük-
séges, eltekintve a szokásos szabványvizsgálattól, minden 
apusból a gyártásba vett szériának megfelezően egy vagy 
több darabot éjjel-nappali tartampróbának alávetni, eset-
leg gyorsított üzemben működtetni, míg a műszer normá-
lis elhasználódástól tönkre megy. Egy ilyen vizsgálati 
helyiség üzembehelyezése, karbantartása és az ott üzem-
ben lévő műszerek ellenőrzését igénylő heti pár műsze-

részóra csupán csekély kiadás. A gyártó és tervező mér-

nők ezen tapasztalat alapján megismeri nemcsak a folyó 
gyártásban lévő műszerek gyenge alkatrészeit, hanem 
egyúttal komoly útmutatást kap új típusok kifejleszté-
sére is. 

Ilyen átfogó témában, mint műszergyártásunk pro-
blémái, nem lehet egy cikk keretében minden részletre ki-
terjedő ismertetést adni. hanem csupán egyes főkérdése-
ket érzékeltetni, mert nemcsak üzemenként, de egyes 
szakterületenként is a kérdések tömege vár megoldásra. 
Az elmult háború különösen a mérőműszer-technikusok 
sorait ritkította meg erősen s így az egyesre lényegesen 
nagyobb teher jut, megnehezítvén a kérdések megoldását. 
Ezen nehézségek ellenére meg kell állapítani, hogy a 
magyarországi műszeriparnak komoly jövője van és ter-
melését, mely mostanáig is állandóan növekedő irányzatot 
mutat, rövid idő alatt meg tudná sokszorozni. (L. 1. ábra.) 

A második világháború előtt az elsőrendű minőségi 

műszerszükségletet elsősorban Anglia és Amerika látták 
el. A középminőségű tömegműszerek és kisebb mérték-
ben a minőségi műszerek szállításában Amerika mellett 
Németország is jelentős szerepet töltött be, különösen ott, 
ahol a szükséges aranyvaluta nem állott a vásárló rendel-
kezésére. Németországnak, mint szállítónak a kiesésével 
vákuum keletkezett. Ezt az űrt erősen növeli az a körül-
mény, hogy a műszerek használata modern, jól vezetett 
üzemekben, figyelembe véve a világháború racionalizálá-
sait, mind szélesebb teret foglal el. A vákuum fennállásá-
nak tényét bizonyítja, hogy elsőrendű műszergyárak még 
ma is csak li/i-2 évi szállítási határidőre vállalnak ren-
delést és ez nyugaton sok országban ősztökélte az egyes 
kisebb vállalkozókat műszerüzemek létesítésére vagy a 
meglévők bővítésére. Előbbiekben vázoltam az okokat, 
melyek kis üzemek részére majdnem lehetetlenné teszik 
minőségi olcsó műszerek gyártását. A háború után át-
vizsgált műszerek sorai, melyeket kevésbbé ismert kül-
földi cégek készítettek, gyenge minőségűek voltak és a 
fenti állítást igazolták. Ezen cégeknek csak az előbb em-
lített űr adta meg a fejlődés lehetőségét és ezért nyílik 
most és az elkövetkező időben nekünk is lehetőség arra, 
hogy újabb külföldi piacokat .szerezzünk olyan termelvény-
nek, mint a műszernek, mely főképen munkabérből áll. 
Nemcsak a hazai ipar kényszerítő helyzete követeli tehát 
a műszeriparunk helyes és gyors megszervezését és fel-
lendítését, de a műszer elsőrendű exportcikk is, ha a mi-
nőségi követelményeknek megfelel és hogy megfeleljen, 
ahhoz az adottság a magyar műszeriparban megvan. 

MAGYAR HIRADA$TECHNIKA 
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