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Les principes électriques de la projection et de I’exploitation des communications 
iéléphoniques.

Résumé: Aux mesures do netteté l’auteur s occupe de la méthode des „lógatom“ 
et de quelques proccdés pratiques basés sur la netteté des phrases; il commence 
ensuite á traiter la distorsion des communications téléphoniques indiquant les trois 
types fondamentals de distorsion.

(Folytatás.)

3. Kísérletek oly módszerek kidolgozására, amelyek hosszabb, főleg 
nemzetközi jellegű áramkörök beszédérthetőségi vizsgálatára gyakor

latilag alkalmasak.

Mint már említettük, hosszabb távbeszélő áramkörök gyakorlati 
használhatóságát a technika mai fejlettsége mellett főleg az dönti el, 
hogy az áramkörök végállomásain megérkező beszédáramok kvalitása 
a beszélgetések folytatása közben elegendő érthetőséget biztosít-e 
mindkét oldalon. Ennek megítélése ma még gyakorlati úton csak be �
szédkísérletek alapján történhetik, melyek különböző kiviteli módo�
zatait (mondat-, szó-, szótag- és hangérthetőség) az előző fejezetben 
ismertettük. Az ott vázolt módszerek alkalmazásánál azonban még 
akkor is számtalan nehézséget kell lekiizdenünk. illetőleg azokat kö �
rültekintő gondossággal eliminálnunk, mikor a vizsgálatokat labora �
tóriumban kísérleti átviteli-berendezéseken (Standard Reference) 
hajtjuk  végre, hol a kísérletező egyének (beszélő és lehallgató) köz �
vetlenül, személyesen állanak rendelkezésre. A nehézségek megsok�
szorozódtak, amikor élő távbeszélő-áramkörökről van szó, hol a be �
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szelő és lehallgató egymástól távol vannak, sőt a legtöbbször még kü �
lönböző anyanyelvűek is. Nemzetközi áramköröknél ez az utóbbi kö�
rülmény döntő jelentőségű, mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy kü �
lönböző anyanyelvű egyének közti beszéd-kísérletek eredményei egy�
mástól még akkor is igen eltérők, ha mind a beszélőre, mind pedig a 
lehallgatóra nézve különben érthetetlen szövegről is van szó. (Pél�
dául a szótag és hangérthetőségi vizsgálatoknál.)

Ez a jelenség könnyen megérthető, ha meggondoljuk, hogy egy 
adott szöveg egyes betűi nem jelentenek akusztikus szempontból pon �
tosan meghatározott hangokat. A betűk kiejtése, fonetikája még egy 
megadott nyelvben is a különböző nyelvjárások és tájszólások sze�
rint — különböző lehet; az idegen nyelvek összességét tekintve pedig 
az azonos betűkkel leírt hangok kiejtésének egy egész fonetikus ská �
lája létezik, melyben az egyes hangok sokszor egymásba mennek át, 
úgyhogy különböző nyelvű egyéneknél gyakran összetévesztésre ad �
nak okot. Gondoljunk csak a különféle magasságú e hangokra, to �
vábbá az a és о különböző árnyalataira, amelyeket például az angol 
nyelvben sokszor a mi fülünkkel egymástól meg sem tudunk külön�
böztetni. А  С. С. I. párisi nemzetközi beszédátviteli laboratóriuma 
(Laboratoire du Systeme Fondamental Európáén de Référence pour 
la Transmission téléphonique, rövidítve SFERT) vizsgálatai szerint 
például a német anyanyelvű egyén által kimondott p és b betű �
ket a francia és angol fül állandóan összetéveszti, a francia 
egyén által kiejtett onrx és ann szótagokat pedig a német és 
angol még élő beszédben sem tudja egymástól mindig határozottan 
megkülönböztetni. Hasonlók a viszonyok a különböző nyelvek más�
salhangzóinál is. A magyar, francia és angol nyelv egymástól eltérő 
r hangja a francia részére kimondhatatlan h és eh, továbbá az idegen 
nyelvűek részére oly félelmetes th betű és sok-sok más, mind azt bi�
zonyítja, hogy az írott hangjegy korántsem fedi tökéletesen a jelzett 
hang fonetikus karakterét.

A  leírt érthetőségi nehézségek az üzemben sokszor éreztetik ha �
tásukat, különösen olyankor, mikor például a m. kir. posta, távbeszélő 
berendezéseiről magyar anyanyelvű egyének beszélnek külfölddel az 
illető ország anyanyelvén. A tapasztalat szerint ilyen esetekben az 
érthetőségi viszonyok gyakran hagynak sok kívánni valót maguk 
után, még olyan áramköröknél is, amelyek különben azonos anya�
nyelvű egyének beszélgetéseinél teljesen kielégítőknek mutatkoznak.

A  „bennszülöttek” és idegenek közt fennálló kölcsönös érthető �
ségi viszonyokat jól demonstrálja az alábbi 78. számú ábra, mely J. 
Collard-tói származik. Az ábra egy bennszülött és egy idegen anya �
nyelvű egyén mondatérthetőségére vonatkozik. A vízszintes koordi�
náta a különböző, mesterséges átviteli berendezéseknél elért hang- 
érthetőségeket m utatja %-ok ban, amelyek a tapasztalat szerint álta �
lában, gyakorlott kísérletezőket feltételezve, minden nyelvben egy�
formák; a függőleges koordináta a mondat érthetőséget ábrázolja 
ugyancsak százalékokban. A diagramm I. görbéje egy bennszülött 
egyénre vonatkozik, aki alatt olyan személyt értünk, kinek anvanyel- 
vén történtek a kísérletek. A II. görbe viszont egy idegen anyanyelvű 
észlelő mondatérthetőségi viszonyait ábrázolja. Az utóbbi görbe
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mindenütt az előbbi alatt foglal helyet, ami azt m utatja, hogy az ide �
gen anyanyelvű egyén tökéletlen nyelvtudása, illetőleg hiányos kom �
binációképessége miatt nem tudja az egyes szavakat és szócsoporto �
k a t a különböző hangérthetőségi viszonyok mellett oly jól megérteni, 
mint a bennszülött. A diagramm szerint például 70% hangérthetőség �
gel biró átvivőberendezésen keresztül a bennszülött a közölt egyszerű 
mondatoknak és gondolatoknak mintegy 88%-át érti meg, míg ugyan �
akkor az idegen mondatérthetőségi százalékszáma csupán mintegy 
74. Hogy az idegen anyanyelvű egyén felfogóképessége a vizsgálat 
alapjául szolgáló nyelvben mennyivel tökéletlenebb, az onnan is lát �
szik, hogy mondatérthetősége még 100 százalékos hangérthetőségnél 
is csak 92%, amikor pedig a közölt szöveg összes betűi részére külön- 
külön jól megérthetők.
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A tárgyalt kérdés fontosságát a „Nagytávolságú Távbeszélő 
Ö sszeköttetések N em zetközi Tanácsadó Bizottsága” (С. С. I.) korán 
felismerte és annak tanulmányozását már kb. négy éve napirendre is 
tűzte. Habár а С. С. I. párisi laboratóriumában (SFERT), az amerikai 
Bell Telefon Társaság laboratóriumaiban, továbbá iái német, francia és 
angol postaadminisztrációk részéről számtalan vizsgálat tö rtén t ebben 
az irányban, mégis végleges megoldást a problémai mindezideig nem 
nyert. Az egyes részletkérdésekben mutatkozó eredményeket, melve- 
ket a jövőben további tanulmányozások és vizsgálatok vannak hivatva 
tökéletesíteni, az alábbi két alfejezetben ismertetjük.

A  „lógatom”-ok rendszere. Az érthetőségi vizsgálatok végrehaj�
tására nemzetközi áramkörökön a szótagérthetőségi vizsgálatok lát �
szottak legmegfelelőbbnek, tekintve, hogy azok eredményeinek isme�
rete alapján a gyakorlatilag fontos szó- és mondat érthetőségi per-



centszámok tapasztalati törvények és formulák alapján könnyen 
kiszámíthatók. (Lásd J. Collard „blméleti tanulmányok az érthető �
ségi viszonyokról távbeszélő áramkörökön” című közleményét a C. C. 
L 1928-as kiadványában.)

Minthogy az említett szótagérthetőségi kísérletek az esetek leg�
nagyobb többségében különböző anyanyelvű egyének közt folynak le, 
célszerűnek látszott egy nemzetközi fonetikának megállapítása, amely 
szerint az egyes megadott betűjelek lehetőleg az összes nyelvek 
részére ugyanazt az akusztikus jelleggel biró hangot jelezzék. Mind�
ezeken kívül szükségesnek látszott még a szótagérthetőségi táblázato �
kat is úgy megkonstruálni, hogy azok egyes hangjai és szótagjai lehe�
tőleg minden nyelv számára könnyen kiejthetők legyenek, vagyis 
csupán olyan szótagokat tartalmazzanak, melyek fonetikai szempont�
ból a legtöbb nyelvben előfordulnak. Ez utóbbi egyértelmű azzal, 
hogy a megkonstruálandó szótagérthetőségi táblázatok szótagjai a 
lehető legtöbb nyelv akusztikus beszéd-elemeit tartalmazzák maguk�
ban, másszóval az érthetőségi táblázatok szótagjai az átlagos emberi 
beszédnek mintegy alapelemei, alapkövei legyenek. A  szótagoknak 
ilyen elvek alapján megkonstruált rendszerét a technikusok ezért a 
„logatomok” rendszerének nevezték el. („Logos” görögül „beszéd”-et 
jelent, s „atom” az anyag legkisebb elemi része.)

A  logatomrendszer megszerkesztésére egyszerűségénél fogva az 
eszperantó nyelv fonetikája m utatkozott a legmegfelelőbbnek, főkép 
azért, m ert — mint ismeretes —, az eszperantó nyelv szó-készlete 
vegyesen tartalmazza maigában az európai nyelvek leggyakrabban elő�
forduló hangtípusait.

Minden lógatom három részből áll:
1. egy vagy több kezdő mássalhangzóból;
2. egy magánhangzóból;
3. egy vagy több végső mássalhangzóból.
A logatomok az említett hangok különböző kombinációiból úgy 

vannak megkonstruálva, hogy egyetlen hanglökéssel könnyen kiejt �
hetők. Az előforduló mássalhangzókat és magánhangzókat a magyar 
ábc írásmódja szerint a következő alábbi táblázat tartalmazza:
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Kezdő mássalhangzók

В G N Sztr
Bl Gl P S
Br G r Pl SÍ
С H Pr Sr
Cs J Psz St
D К R T
Dr KI Sz TI
F Kr Szí V
Fl L Szp VI
Fr M Szt Z

Zs

Magán- Végső mássa 
hangzók hangzók

А В N
E C Ng
I Cs T
О D R
U F Rsz

Ft Sz
G Szt
К S
L T
M V

Z
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A táblában felsorolt hangok kombinációiból összesen 4300 egy�
mástól különböző lógatom készíthető, melyek szisztematikusan alkal�
mazott összerakás után például ilyen formákat mutatnak:
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Bab Beb Bib Bob Búb
Вас Вес Bic Boc Buc

Bacs Becs Bics Bocs Bucs
Drang Deng Dring Drong Drang
D rarsz D rersz Drirsz D rorsz Drursz

Flag Fleg Flig Flog Flug
s tb . •. . . s tb .........

Az érthetőségi vizsgálatokhoz а С. С. I. ajánlata szerint 50 íoga- 
tomot tartalmazó csoport-egységek szolgálnak, melyeket a teljes lóga�
tom rendszerből a véletlen alapján választunk ki. Ennek kivitelére 
vonatkozólag a legcélszerűbb az összes logatomokat egyenként külön- 
külön kis kártyalapokra felírni, azután a kártyákat összekeverni és 
minden kísérlethez ezek közül a véletlenre bízva, 50—50 darabot 
kihúzni. A  logatomok felolvasása közvetlenül ai kihúzott lapokról 
végezhető. A  felolvasás úgy történhetik, hogy az egyes logatomok 
közt 2—3 másodperc szüneteket tartunk, vagy még inkább úgy, hogy 
minden logatomot egy-egy kis mondatocskában helyezünk el. (Lásd 
az előző közlemény 188. oldalát.) Az utóbbi eljárásnak fő előnye, 
hogy az áramkörön fellépő esetleges berezgési folyamatok és vissz�
hanghatások, melyek utánhangzásukkal a rájuk következő szótagokat 
fedni képesek és ezáltal annak érthetőségét hátrányosan befolyásol�
ják, a vizsgálat eredményében szintén éreztetni fogják hatásukat

A fogatom táblázatok készítésére vonatkozó fentjelzett kártya �
lap-rendszer helyett szükség esetén egy kis nyomtató gépet is lehet 
konstruálni, melynek három egymás mellett fekvő betűskereke sorra 
a kezdő-, középső- és végső betűelemeket tartalmazziai. A  logatomok 
nyomtatása a bárom keréknek a véletlenre bízott különböző beállí�
tása segítségével történhetik.

Az érthetőségi vizsgálatok különben az előző fejezetben már 
leírt módszerek szerint mennek végbe. Célszerű, ha a kísérleteket a 
felolvasó és lehallgató egyén, szerepüket felcserélve is megismétlik.

Hogy milyen érthetőségi percentszám elérése kívánatos ahhoz, 
hogy egy távbeszélő összeköttetés még éppen kielégítőnek legyen 
minősíthető, arra vonatkozólag elegendő tapasztalat híjján eddig 
még semmiféle számszerű, fix érték (standard) nem áll rendelkezésre.

Érthetőségi vizsgálatok távbeszélő áramkörökön, melyek érthető �
ség szempontjából gyengébb minőségűek. Az előbb tárgyalt logatom- 
rendszeren alapuló szótagérthetőségi vizsgálatok a gyakorlatban hosz- 
szadalmasak és fáradságosak olyankor, mikor a vizsgálat alá vett táv �
beszélő összeköttetés érthetőségi viszonyai kedvezőtlenek. A  helye�
sen m egértett szótagok percentszáma ugyanis ilyen áramkörökön elég 
kicsiny, általában a 40%-on alul van; minthogy pedig az áramkörök 
érthetőségi kvalitását végeredményben a közölt gondolatok, monda�



tok érthetősége adja meg, melyek percentszámai a 74. ábra szerint 
30% szótagérthetőség alatt már rohamosan csökkennek, nyilvánvaló, 
hogy ebben a zónában a szótagérthetőség percentuális értékét lehető �
leg pontosan kell meghatározni, ami mindig hosszadalmasabb vizsgá�
latokat kíván. A  tapasztalat szerint gyakorlatilag sokkal jobban és 
gyorsabban célravezet, ha a szótagérthetőség helyett jelen esetben 
inkább magát a m ondatérthetőséget vesszük vizsgálat alá. Ennek 
keresztülvitelére H. Fletcher-nek és J. C. Steinberg-nek a ßeZZ-labo- 
ratóriumban végzett- vizsgálatai szerint olyan egyszerű mondatok 
alkalmasak, melyek részint kérdő, részint pedig parancsoló jellegűek. 
A  szerzők egy kiadványukban (Bell Telephone Laboratories, В—436, 
1929.) 49 táblázatot közölnek, melyek mindegyike 50 ilyen típusú 
mondatot tartalmaz. Az alábbiakban bemutatunk belőlük néhány 
példát.

Milyen találmányról nevezetes Edison Tamás?
Nevezze meg az Egyesült-Államok egy nagy folyóját!
Milyen madár tudja utánozni az emberi hangot?
. . . stb.
A  vizsgálat kivitele a leggyorsabban úgy eszközölhető, hogy a 

lehallgató egyén a hozzá intézett mondatokra rögtön válaszol, még 
pedig olyan formában, hogy abból a felolvasó azonnal megállapít�
hassa, vájjon a lehallgató a közölt gondolatot helyesen értette-e meg, 
vagy sem.

Az említett mondatérthetőségi vizsgálat helyett jól célravezet a 
vizsgálatnak egy módosítása is, amely szerint a kísérletező egyének 
azt az időt határozzák meg, amely egy gondolat, vagy mondat érthető 
közlésére átlagosan alkalmas. Az eljárás lényegében abban áll, hogy 
a lehallgató egyén a felolvasónak minden mondatára az előzőkhöz 
hasonlóan válaszol, és pedig, ha a szöveget rosszul értette, a kérdést 
megismételte, sőt egyes, fontosabb szavak betűzését is kéri, mind �
addig, míg a közölt mondatokat sorra tökéletesen meg nem értette. 
Ha egy bizonyos számú mondat megértésére szolgáló idő nagyságát 
f-vel jelöljük, s feltesszük, hogy ugyanazon számú mondatnak egy 
ideális transzmissziós rendszeren át való megértésére t c idő szük�
séges, akkor

P — 100
lo

viszonyszám percentekben kifejezve adja meg a mondatok érthető �
ségének egy átlagos mértékét. A  p  percentszámok idöviszony-ténye- 
ző-nek (time ratio, time efficiency) neveztetnek. Ez a tényező J. Col- 
lard szerint elméletileg a már definiált mondat-érthetőségi percent- 
számmal azonos.

A  szótaglehetőség és a jelzett időviszony-tényező összefüggését 
Fletcher kísérletei szerint az angol nyelvben ábrázolja az alábbi 79. 
alatti diagramm. A  görbe menete tényleg erősen hasonlít az előző 
közlemény 74. ábrájában szemléltetett mondatérthetőség görbéjéhez, 
azonban tökéletes egyezés a két diagramm közt nem áll fenn. A fenti 
szerző szerint ennek az az oka, hogy az időviszony vizsgálatok alatt 
a lehallgatónak a megértéshez a normálisnál nagyobb időre van szűk-
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sége. mivel a tapasztalat szerint nemcsak azokat a mondatokat ismé�
teltet! meg, melyeket rosszul, vagy egyáltalában nem értett, hanem 
olyanokat is, melyeket jól hallott, de nem biztos benne, hogy jól 
értette-e azokat? A 79. ábra görbéje kedvezőtlenebb alakját tehát 
két tényezőnek köszönheti: a meg nem érthetőségnek és a bizony�
talanságnak.

Ha valamely üzemben lévő, élő távbeszélő áramkör érthetőségi 
viszonyairól gyorsan, közelítő tájékozódást akarunk nyerni, akkor 
arra egy egyszerű módot nyújt az áramkörön az üzemben folyó 
beszélgetések megfigyelése. Á  kivitel úgy történik, hogy valamelyik 
erősítő állomáson, esetleg az interurbán központban egy bizonyos 
időtartam alatt megfigyeljük a folyó beszélgetéseket. A figyelő beren �
dezésnek az áramkör összcsillapítását nem szabad lényegesen meg-
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növelnie. A megfigyelésnek célja megállapítani, hogy a beszélő felek a 
figyelési idő tartam a alatt hányszor ismételnek, vagy ismételteinek 
meg egymással egyes szavakat, vagy mondatokat. Az észlelt ismétlé�
sek száma a beszélgetési idő egységére (például egy óra) vonatkoz �
tatva, mértéke az áramkör jóságának.

Ez utóbbi eljárásnak kétségtelenül nagy előnye, hogy teljesen 
üzemszerű viszonyok közt történik és a vizsgálandó áram kört kísér�
leti célokra nem kell a vizsgálat tartam a alatt az üzemtől elvonni.

4. Távbeszélő-összeköttetések torzításának különböző okairól.

Minden távbeszélő-összeköttetés technikai berendezése, ha egy 
adott irányban lefolyó beszédátvitelről van szó, elvileg három részből 
tehető össze:
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1. a beszédáramokat készítő és leadó berendezésből, mely közön�
séges távbeszélő áramköröknél az előfizető, vagy központ-kezelő 
egyén távbeszélő készülékének mikrofonikus részéből áll;

2. a beszédáramokat továbbító, átvivő rendszerek összességéből 
(vezetékeik, központok, erősítő állomások);

3. a beszédáramokat felvevő és azokat hanggá átalakító berende �
zésből, amely funkciót általában a távbeszélő készülékek telefon �
hallgatója végzi a hozzátartozó készülék-transzlátor közvetítésével.

E három elemből álló átviteli berendezést az átvitt beszéd kvali�
tása szempontjából akkor mondjuk kifogástalannak, ha a felvevő 
telefonhallgató membránja által a beérkező beszédáramok részéről 
gerjesztett hangnyomás ingadozások sorozata, az átlagos erősségtől 
eltekintve, pontosan azonos időbeli lefolyást mutat, mint a leadó 
mikrofon membrájára eső hangnyomás ingadozások. Más szóval ez 
annyit jelent, hogy a két hangnyomás ingadozásnak (mikrofon és 
telefon) az idő függvényében ábrázolt görbéje egymáshoz hasonló, 
az összetartozó időpontokhoz tartozó görbe-ordináták egymással 
tehát mindig arányosak.

Amennyiben valamely áramkörön az említett arányosságtól 
kisebb-nagyobb mértékben eltérés mutatkozik, akkor az összekötte �
tés torzít. Á  torzítások oka lehet magában a két végkészülékben is, 
valóságban azonban az esetek óriási többségben a készülékek közti 
összeköttetésben található meg. Minden távbeszélő áramkör vezeté �
keivel, központjaival és erősítő állomásaival egyetemben F. Breisig 
szerint úgy fogható fel, mint egy hosszúra nyúlt, négy vezetékvéggei 
(pólussal) biró kapcsolási elrendezés (a német irodalomban úgyneve�
zett négypolus, Vierpol), melynek két végén levő két poluspárhoz két 
távbeszélő készülék van megfelelő illesztéssel hozzákapcsolva. A 
„négypolus” torzítási viszonyaira a leadó és felvevő végeken kimenő, 
illetőleg megérkező feszültségek (áramerősségek) egymáshoz viszonyí�
to tt nagysága irányadó. Ezek közt fennálló minden összefüggés, 
tehát a torzítás is —. tisztán elektromos természetű, ellentétben a 
távbeszélő készülékek torzítási viszonyaival, melyek egyidejűleg 
elektromos és akusztikus okokra vezethetők vissza.

Akár távbeszélő áramkörökről, akár távbeszélő készülékekről 
van szó, a fellépő torzítás-jelenségek általában mindig az alábbi típu �
sok valamelyikébe sorozhatok:

a) Frekvenciatorzítás. Ez alatt a következő értendő:
Képzeljük el, hogy a szóbanforgó távbeszélő összeköttetés leadó 

mikrofonjára fokozatosan más és más frekvenciákkal tiszta szinuszoi- 
dális és állandó erősségű (hangnyomásul hanghullámokat bocsátunk, 
s azután a végkészülék hallgatóján megmérjük a megérkező áramok 
által keltett különböző frekvenciájú hangok intenzitásait. Amennyi�
ben a leadott és megérkező hangintenzitások (hanvnyomásingadozá- 
sok) viszonyszáma az összes különböző frekvenciákra nem ugyanaz, 
úgy a távbeszélő áramkörön frekvenciatorzítás állott elő.

A gyakorlatban rendszerint az átviteli berendezések (vezetékek, 
erősítek stb.) frekvenciatorzitásának ismerete bír fontossággal, amely�
nek definiciója az előbbihez hasonló, azzal a különbséggel, hogy itt a
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leadás és felvétel helyén fellépő feszültségek (áramerősségek) viszony�
számairól van szó.

Ehhez a torzítás-típushoz tartoznak az áramkörök, központok és 
erősítők ismert csillapítás-torzításai, a pupináramkörök és erősítők 
határfrekvenciái m iatt és a visszacsatolások révén előálló torzítás �
fajok.

b) Torzítás az ú. n. „berezgési” folyamatok (Einschwingvorgang) 
miatt. Ha valamely akusztikus, vagy elektromos berendezést hanggal, 
illetőleg egy adott frekvenciájú váltakozó elektromos feszültség 
rákapcsolásával hirtelen gerjesztünk, vagy a hang, illetőleg feszültség 
nagyságát gyorsan változtatjuk, vagy megszüntetjük, akkor a kelet�
kező akusztikus rezgések, illetőleg váltakozó áramok nem veszik fel 
azonnal azt az értéket, mely tartós gerjesztéskor (tartós hang, vagy 
állandóan rákapcsolt váltakozó feszültség) lépne fel, hanem a stacio- 
naer állapotot egy többé-kevésbé rövid ideig tartó  átmeneti folyamat 
után fogják csak elérni. Távbeszélő áramkörökön ilyen átmeneti 
jelenségek vagy ú. n. berezgési folyamatok mindannyiszor előállanak, 
valahányszor a beszéd hangjai, illetőleg a keltett beszédáramok rez �
gési karakterüket, erősségüket változtatják. Az egyes beszédhangok, 
a magánhangzók és mássalhangzók (különösen az exploziv jellegűek, 
mint b, p, t, d) állandóan adnak alkalmat ilyen átmeneti jelenségek 
létrejövésére. A  jelzett folyamatok mindamellett, ha igen rövid idő �
tartamúak, nem szolgáltatnak okot torzítások keletkezésére, ha azon�
ban az átmeneti jelenségek időtartamai elérik azokat az időinterval�
lumokat, melyek az egyes emberi hangok kimondásához szüksége�
sek, úgy már éreztetik torzító hatásukat.

Egyik ilyen típusú jól ismert akusztikus jelenség a visszhang, 
mely egyes hangok, szótagok időtartam át megnyujtja és a rákövet�
kező hangot, illetőleg szótagot fedve, annak érthetőségét rontja. A  
visszhang elektromos anialogonia is megvan, mint torzításra okot 
szolgáltató jelenség, hosszú távbeszélő áramköröknél az ú. n. „echo” 
áramok alakjában.

A berezgési folyamatok egy másik jellegzetes és igen komoly 
zavarokat okozó típusa ugyancsak hosszú, erősített áramköröknél az 
a jelenség hogy a vevőkészülékre megérkező beszédáramok kialakü- 
iására szükséges idő (berezgési idő) ilyen esetekben erősen függ a 
frekvenciától. (Fázistorzítás.')

c) Nonlineáris torzítás. Ez a típus, mint elektromos jelenség, erő �
sítőkön, vasas tekercseken (pupincsévék). akusztikus szempontból 
oedig erősen gerjesztett ú. n. ..túlvezérelt” mikrofonokon, telefon- 
hallgatókon és hangszórókon léphet fel és pedig általában minden 
olyan esetben, mikor az említett berendezés az akusztikus, vagy elek�
tromos befolyásolásra nem reagál „lineárisan". Szemléltető példával 
szolgál erre a jelenségre egy közönséges kisfrekvenciás katódlámpás 
erősítő berendezés, ha a lámpák rácselőfeszültségeit úgy választjuk 
meg. hogy a nyugalmi rácsfeszültség nem a karakterisztikus görbe 
egyenes zónájába, hanem például az alsó könvökrészbe esik. Ilyenkor 
a rácskörben fellépő tiszta szinuszoidális feszültség hatására az anód- 
körben nem tiszta, hanem felharmonikusokkal többé-kevésbé kevert 
szinuszos áram keletkezik. A torzítás mértéke két vagy több szinu�
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szos áram egyidejű erősítésekor még fokozódik, mivel a felső hairmo- 
nikusokon kívül még új frekvenciával bíró, ú. n. „kombinációs” jel�
legű váltakozó áramok is keletkeznek, melyek az erősítés előtt egy�
általában nem voltak jelen.

A nonlineáris torzítás annál kifejezettebb, minél intenzívebbek 
az azt keltő igénybevételek, mint pl. a katódlám pákat vezérlő feszült�
ségek, a tekercseket mágnesező áramok, hanghatások, stb. A  torzítást 
tehát az említett feszültségek, áramerősségek stb. túlnagy intenzitás- 
értékei okozzák, amiért is ezt a típust indokoltan még túlvezérlésböl 
eredő torzításnak is nevezhetjük.

A  következőkben az említett három torzítástípus jelenségeit,, 
gyakorlati eseteit és a leküzdésükre szolgáló eljárásokat részletesen 
fogjuk ismertetni.

(Folytatjuk.)
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Korlátozott működési sebességű jelfo�
gók az automatikus főközpontban.

Irta: SALLÓ FERENC, oki. gépészmérnök.
Des relais ä vitesse limitée dans le central automatique.
Résumé: L’auteur traite des relais autom atiques du Systeme W estern, dönt la  

vitesse de fonctionnem ent a de l’importance. II fait connaítre les élém ents qui 
influencent la v itesse de fonctionnem ent de ces relais.

A  budapesti (W estern 7-A rendszerű) automata telefonközpon�
tok egyik legfontosabb szerve a jelfogó. Jelfogók végzik a bonyolult 
kapcsolási műveleteket és mindenben helyettesítik a manuális kezelő�
nőt. Jelfogók rögzítik a tárcsázott számot, a választógépek az ő irá �
nyításuk mellett megkeresik a kívánt felet, elvégzik az átkérőszolgá- 
latot, a kívánt vonalat foglaltságra megvizsgálják, felcsengetik és a 
kapcsolás fázisairól úgy a hívónak, mint a központi személyzetnek 
tájékoztató jelzéseket adnak.

Ez a sok feladat, amit egy kapcsolás felépítésénél emberi be�
avatkozás nélkül, csupán jelfogók vezérlete mellett kell az automata �
gépeknek elvégezniük, — a manuális központokkal szemben — jelen �
tékenyen megnöveli a jelfogók számát. Míg egy manuális kapcsolású 
helyi, bennmaradó telefonbeszélgetés lebonyolításában 8—10 drb. jel�
fogó vesz részt, addig egy W estern aut. főközponti beszélgetés le �
bonyolításához min. 110—120 jelfogó, gépkapcsolómágnes működése 
szükséges.

A  jelfogók ilyen nagymérvű alkalmazása, a sok platinaérintkező 
és forrasztás, természetesen megszaporítja az üzemi hibalehetősé �
geket.

A manuális központok jelfogói sem mechanikai, sem elektromos 
beszabályozásra nem oly kényes igényűek, mint 'az aut. központéi. 
Hiszen egyes automata áramkörökben sokszor egy jelfogó megrez- 
dülése elegendő ahhoz, hogy a fennálló kapcsolás elbomoljék. Egv
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manuális beszélgetésben résztvevő jelfogó működési ideje a legrit�
kább esetben játszik szerepet. Л  kezelőnő, illetve az előfizető által 
vezérelt kevés jelfogó elvégzendő feladata egyszerű, a kapcsolások és 
jelzések a működési időtől függetlenül történnek. Továbbá a jelfogók 
működtetésére szükséges áramerősségek is többnyire tágabb határok 
között mozoghatnak. — anélkül, hogy ez üzemzavart okozna — mint 
az automata központok áramköreiben.

Ezzel szemben az automata központ igen sok jelfogójának mű�
ködési ideje, a forgásban lévő kereső- és választógépek, sorrendkap �
csolók, szaggató tárcsák vagy más jelfogók működési sebessége által 
szigorúan korlátozva van. A működtető áramerősségek is sokszor igen 
éles határok közé vannak szorítva. Ha az áramerősség, vagy a műkö�
dési sebesség nincsen az előírt határok között, úgy az áramkörben 
rögtön zavarok lépnek fel. Ez okból e jelfogók mechanikai és elektro �
mos beszabályozására és karbantartására fokozottabb gond fordí�
tandó.

A telepfeszültség állandó értéken való tartása igen fontos követel�
mény, amit az áramszolgáltató gépházban elhelyezett feszültség ellen- 
őrzőberendezések biztosítanak. A kereső- és választógépeket, sor�
rendkapcsolókat, szaggató tárcsákat stb. meghajtó motorok fordulat�
száma is az előírt értéken tartandó, mivel a fordulatszám 15—20 szá�
zalékot meghaladó változását sok jelfogó nem bírja el.

Egy automatikus központi jelfogó beszabályozása a következő 
szempontok szerint történik:

1. Mechanikai beállítás (vasmag-horgony, továbbá az érintkezők 
közötti légrések, rugófeszültségek beállítása stb.).

2. Elektromos beállítás (meghúzó-, tartó-, elengedő-áramerőssé- 
gekre).

3. Működési idő ellenőrzése (nyugalmi és munkaérintkezők zá- 
zási és nyitási ideje. Csak egyes jelfogóknál szükséges).

Ennek a cikknek keretében az automatikus központok jelfogói mű�
ködési idejének vizsgálatával szándékozunk foglalkozni. Mielőtt az 
egyes áramköröket részletesen megvizsgálnék, szükségesnek tartjuk 
a jelfogók időosztályozását és a működési időt befolyásoló tényező �
ket röviden ismertetni.

Működési idők szerint az automatikus központ jelfogóit az alábbi 
csoportokba oszthatjuk:

A) Gyors meghúzású jelfogók ) ~ , .. ....
B) Gyors elengedésű jelfogók ( cca “ ö  ̂ mP- kozott.
C) Normális működési idejű jelfogók cca 8—20 1000 mp. között.
E) Lassú elengedésű jelfogók \ cca 30 l 000 m en fejüi.
D) Lassú meghuzasu jelfogok 1
F) Az A—E. pontok alattiak kombinációi (pl. gyors meghúzású 

és lassú elengedésű).
Megjegyzendő, hogy ez a beosztás viszonylagos és szigorúan 

véve csak a tárgyalandó W estern-rendszerű automatikus központ jel�
fogóira vonatkozik. Természetesen az egyes csoportok között nem 
vonható éles határ.

Általában gyors működésű jelfogók azok, amelyeknek működése
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2—10 ms. olv. millisecond =  ezredmásodperc) alatt kell megtörténjék. 
Ilyenek pl. a vizsgáló, be- és kivételező, regiszterláncjelfogók stb.

Az ú. n. normális működési idejű jelfogók közé sorolható bármely 
típusú jelfogó, melynek működési sebessége áramkörileg korlátozva 
nincsen és átlagosan 8—20 ms. idő alatt működik.

Lassú működésűek, melyek (rendesen mesterségesen lassítva van �
nak) cca 30 ms-tól felfelé 150—200 ms. idő alatt működnek.

Egy jelfogó működési sebességét általában nagyon sok körülmény 
befolyásolja. Ilyenek a jelfogó konstruktív kivitele, a vas anyaga és 
izzítása, a felület bevonata és annak vastagsága, a horgony és vas�
mag közötti nyugalmi és meghúzott állapotbeli légrések, a mágnest 
környező zárt elektromos vezetők vezetőképessége, fekvése és me�
netszáma (ilyenek a lassító rövidrezárt menetek, rézgyűrű, fém cséve- 
oldalak stb.), a horgonyt nyugalmi és meghúzott állapotban terhelő 
rugófeszültség, a mágneskör szóródása és permeabilitása, a gerjesztő 
ampermenetszám stb., mind jelentékenyen befolyásolják a működési 
időt.

Ezen tényezők quantitativ hatásának tárgyalásába részletesen nem 
bocsátkozunk, hanem csak főbb vonásaiban tárgyaljuk a működési 
sebességet befolyásoló körülményeket.

Gyors meghúzás elérhető a következőkben felsorolt eszközök 
egvenkinti, vagy együttes alkalmazásával.

A gyorsműködésű jelfogókat a kis inercianyomatékú horgony 
jellemzi. Jellegzetes példa erre a vizsgáló (oldal) jelfogó (1. ábra „a”) 
és a regiszter be- és kivételező jelfogók horgonya (1. ábra „b”). Az 1. 
ábrán látható, hogy ezen jelfogók horgonya a lapos jelfogók 3. ábrán 
látható horgonyához képest jóval kisebb inercianyomatékkal bír, súly�
pontjuk a forgás tengelyéhez közel van és súlyuk is kicsi.

Gyorsítható a működés a tekercsben gyártási tökéletlenségek 
m iatt (silányabb emailhuzal, vagy silány munka) fellépő rövidrezárt 
menetszám csökkentésével, illetőleg limitálásával. Ilyen jelfogóknál a 
rövidrezárt menetek száma az összes menetek százalékában limitálva 
van (pl. 2%), amit gyártás közben megfelelő vizsgálattal ellenőriznek.

Nagy befolyással bír még a működés idejére a meghúzó tekercs

időállandója j" т =  Ugyanis, hogy a gerjesztő áram mennyi idő

1. ábra.
b)
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2. ábra b )

fogójának meghúzási idejét tünteti fel a beállítási áram függvényé�
ben. Mivel a mérések alatt a vasmag-horgony közti légrés (]„y), vál�
tozatlan volt a beállítási áramot a horgonyt terhelő rugófeszültségek 
növelésével, illetőleg csökkentésével változtattuk. Tehát a görbe a 
meghúzási időt a horgonyt terhelő rugófeszültség függvényében is 
ábrázolja.

A dott jelfogónál gyorsabb működés érhető el a vasmag-horgony 
közti nyugalmi állapotbeli légrés csökkentésével. (3/b. és 1. ábrákon 
„к .“), ami a 2/a. grafikonból is kiolvasható. Itt a meghúzási időt ké t �
féle nyugalmi légTés mellett vettük fel. A gyakorlatban rendszerint a 
fenti eszközök mindegyikét használják gyorsításra. Üzemközben 
azonban csak azok a módok használhatók, melyek a jelfogó beszabá�
lyozásával érhetők el.

Gyors elengedés elérhető kis inercianyomatékú horgonnyal, to-'

a latt éri el a staciónar állapotot, az i = ^ - ^ l — e '' j  képletben sze�

rep lő i^ -) viszonyszámtól függ. („i” =  az áramerősség, ,.E” =  feszült�

ség, „r” =  a tekercs ohmikus ellenállása, „L” =  a tekercs önindukció 
tényezője, „e" =  1.2782, „t” =  az idő mp.-ben.) Gyors meghúzás el�
érésére e képlet szerint célszerű a tekercselést ügy megválasztani.

hogy az —  viszony minél kisebb legven. 
r

A dott jelfogó működése gyorsítható a horgonyt terhelő rugó�
feszültség csökkentésével. 2 b. ábránk az I. híváskereső vizsgáló jel-

a.,
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vábbá a meghúzott állapotbeli vasmag-horgony közti légrés (3la. áb �
rán „lm“ növelésével. Ez lapos és „delta” típusú jelfogóknál elérhető 
a horgonyba szegecselt vörösréz pecek (3. ábrán „p”) magasságának 
növelésével, oldal jelfogóknál az l /а. ábrán „m”-el jelölt munkaérint�
kező jobbragörbítésével, miáltal a fenti légrés nő.

Az elengedés gyorsítható még a tekercs rövidrezárt meneteinek 
csökkentésével, nagyobb horgonyterheléssel, továbbá a működtető 
áramerősség lehető csökkentésével (1. 4. ábrát). Ez azt jelenti, hogy a 
működtető áramerősséget ilyen esetben ne válasszuk indokolatlanul 
nagyobbra, mint amekkora a jelfogó üzembiztos működéséhez szüksé�
ges, mert a jelfogó nagyobb áramerősséggel való gerjesztése, mint azt
4. ábránk mutatja, az elengedést lassítja.

Lassú meghúzást előidéző tényezők az alábbiakban foglalhatók 
össze: Lassítja a meghúzást a nagy inercianyomatékú horgony. A 
„lapos” és „delta” típusú jelfogók azért alkalmasabbak lassú műkö�
désre, mivel horgonyuk inercianyomatéka viszonylagosan nagy.

(3. ábra.) Továbbá lassítható a meghúzás a jelfogó tekercsébe helye�
zett néhány réteg csupasz vörösrézhuzallal, vagy a vasmagra húzott 
zárt vörösrézgyűrűvel. (Pl. vonalválasztó á. k. „Osbj.” jelfogója.) 
Ilyenkor a rövidrezárt menetekben, vagy gyűrűben indukált foucolt 
áramok mezeje késlelteti a mágnesmezőt. A dott jelfogónál — tehát 
üzem közben — növelhetjük a meghúzás idejét a vasmag-horgony 
légrés növelésével (1. 2/a. ábrát), a horgonyt terhelő rúgófeszültség 
növelésével (1. 2/b. ábrát), továbbá a jelfogóra húzott fém (sárgaréz) 
burával.

A lassú meghúzásra alkalmas eszközöket legtöbbször együttesen 
szokták alkalmazni. Bár a „lapos” és „delta” jelfogók nagyobb inercia �
nyomatékú horgonyuk m iatt alkalmasabbak lassításra, mint pl. az 
oldaljelfogók, mégis mint pl. „vezérlő” és regiszterlánc jelfogók gyors 
működésűek. Itt kényszerülve vagyunk lapos jelfogót használni, mivel 
az oldal jelfogón csak bontózáró érintkező van. Ezen lapos jelfogók
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tekercselésében azonban meg van szabva a maximális rövidzáras 
menetszám, hogy a gyors működés elérhető legyen.

Lassú elengedés elérhető, ha a vasmag-horgony közötti meghúzott 
állapotbeli légrést csökkentjük (3/a. ábrán „lra“ ). Ezt lapos jelfo �
góknál elérhetjük, ha a horgony végébe szögecselt 0.2—0.05 mm. 
magas vörösréz tárcsa (3. ábrán „p”) magasságát csökkentjük a szoká�
sos minimális 0.05 mm alá, vagy a tárcsát teljesen mellőzzük. A  lassítást 
ez esetben az okozza, hogy az el nem kerülhető remanens mágnesség 
az árammegszakítás után is kis ideig tapadva tartja  a horgonyt, ami 
az elengedési időt jelentékenyen megnövelheti. Minél kisebb az „lm“ 
légrés, annál jobban érvényesül a remanencia lassító hatása.

Ha a meghúzás ideje nem játszik szerepet, célt érünk rövidzáras 
menetekkel is. A dott jelfogónál az „lm“ légrés szabályozásával, a 
horgonyt terhelő rugófeszültség csökkentésével, valamint a jelfogó 
túlgerjesztésével növelhetjük az elengedési időt. Az utóbbi esetben 
a működtető áramerősséget jóval nagyobbra választjuk a meghúzás�

hoz szükségesnél. Ilyenkor a remanencia is növekszik. A gerjesztő 
áramerősség befolyását az elengedés idejére 4. ábránk mutatja, ahol 
kétféle mechanikai beállításnál m értük az elengedési időket.

Rövid ideig tartó gerjesztés esetén a gerjesztés tartam a is erősen 
befolyásolja az elengedés idejét, mint azt 5. ábránkon láthatjuk. Pl. 
ugyanaz a jelfogó, mely 20 ms.-ig tartó gerjesztés után .50 ms. alatt 
enged el, ha 80 ms.-ig gerjesztjük, csak 220 ms. alatt enged el.

Miután megismerkedtünk a jelfogók működési sebességét meg�
szabó körülményekkel, vizsgáljuk meg egy automatikus főközponti kap �
csolásban résztvevő jelfogók közül azokat, amelyeknek működési 
ideje korlátozva van. Vizsgálataink során a működésre rendelkezésre 
álló idők kiszámításánál mindig a legkedvezőtlenebb üzemviszonyo- 
kat tételezzük fel, ami a gyakorlatban előfordulhat. Tehát minimális 
vagy maximális gépfordulatszám és minimális vagy maximális telep- 
feszültség mellett kiszámítjuk a működésre rendelkezésre álló időt 
és azt összehasonlítjuk a jelfogón végzett időmérések adataival. A



kettő egybevetésével megállapítható a működésnél rendelkezésre álló 
bizionsá g.

Számításainkhoz szükséges automatagépek fordulatszámtáblázatát 
6-ik ábránk mutatja. Vegyük sorra az egyes áramköröket.

Щ Híváskereső áramkör.

а) I. híváskereső vizsgáló jelfogó. HVJ. (M. 3400/A. 300. + 6 Q) 
Gyorsmüködésű oldaljelfogó. A  hívófeszültség keresése közben tar �
tozik nyugalmi érintkezőjét a keresőgép vizsgálókeféje (7. ábrán „b") 
és a csúcs érintkezési idején belül elbontani. Mivel ezen idő alatt a 
keresőgép hajtómágnesének is ki kell kapcsolni, a HVJ. jelfogó nyu �
galmi érintkezőjének bontási és a kereső hajtómágnes HM. kikapcso-

.2 4 0  Salló Ferenc: Korlátozott működési sebességű jelfogók
az automatikus főközpontban.

5 ábra

lási idejének összege egy csúcs érintési idején, megfelelő biztonság�
gal, belül kell legyen. A meghúzásra rendelkezésre álló időt a 7. ábra 
alapján kiszámíthatjuk.

Híváskereső kefetengely ford, sz.: n ma* =  27 -f- 20% — 324/perc.
T-. 'i ' d rr 144.314Egy csúcs szelessege: sx =  щ ----= 2  22 mm.

Vizsgálókefe szélesség: s =  0.635 mm.

Szogsebesseg: w =  — =------- —-----== 3 39.

Kerületi sebesség: гш =  72.3'39 =  244/ mm sec.
s  —— S

Egy csúcs érintési ideje: T min =  — 1— L =  117 ms.
г ш

Tmax =  14 04 ms.

Tehát a legkedvezőtlenebb esetben, a híváskeresőgép vizsgáló�
jelfogó nyugalmi érintkezőjének elbontására, a vizsgálókefén át 11.7
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ms.-ig tartó  gerjesztő áram folyik át. Ezen időből a kereső hajtó �
mágnes kikapcsolódására szükséges időt (cca. 4 ms.) levonva, marad 
cca 7.7 ms., mely időn belül HYJ. jelfogónak bontani kell nyugalmi

érintkezőjét. Mérések szerint a HVj jelfogók 3.5—5.3 ms. alatt bont�
ják nyugalmi érintkezőjüket.

Ezen időre a jelfogó beállítási utasításában maximális 6 ms. van 
előírva. Amely jelfogó, a gyártás alatti időméréseknél, ennél nagyobb

idő alatt húz meg, kiselejtezik. Ezenkívül a tekercsben maximálisan 
megengedhető rövidrezárt menetszám 2 százalékban van előírva.

ßj Egyéni számláló jelfogó. Szj. (M. 3007, 2400 Q). Az egyéni 
számláló jelfogó működésére is korlátolt idő áll rendelkezésre. 
Ugyanis az egyéni számláló az összekötő á. k. sorrendkapcsolójának 
,.L” tárcsáján át, annak 14 "> —16/4-ig tartó  áthaladó állása alatt kap
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gerjesztést. (1. 8. ábrát.) Az automata központ számlálója tehát csak 
egy pillanatig van gerjesztve: Számítsuk ki ezt az időt:

A sorrendkapcsolótengely fordulatszáma: n max =  4Г407 -f- 20% 
=  49'69/perc.

Egv fordulat ideje: t =  -r .J ., . .  =  1205 ms.
í 49 69)
{ 60 J

1° elfordulás ideje: ti =  =  3'35 ms.
360

Az érintkezés szöge: « =  14%—16^ =  14^—163/4 =  2‘25 sor 
rend kapcsoló állás. (A túlfedések figyelembevételével.)

Mivel egy sorrendkapcsoló állás 20°, а =  2'25.20 =  45°.
A számláló működésére rendelkezésre álló idő: T min =  a t x =  

150 ms.
Ezen idő alatt a számlálónak egy számkereket teljesen át kell 

húznia. A  jelfogó vizsgálatára elő van írva, hogy egy egyes szám�
kereket max. 60 ms. alatt tartozik teljesen áthúzni. A nagyobb

I h iv á s k e ra s f  ó l<. összeköti ó. 1c

в. ábra.

biztonságra azért van szükség, mivel az ezreskerék működésekor a 
vonókilincs egyszerre mind a négy számkereket át kell húzza, ami 
természetesen lassabban megy.

®) összekötő áramkör.

u) ö. k. á. k. vezérlő jelfogója. ÖVj. (M. 4240AZ, 1000 Й). Ezen 
jelfogó működési ideje egy hívás alatt sokszor játszik szerepet. A 
tárgyalásra legtanulságosabb eset az első számjegy választása. (1. 9. 
ábrát.) Amikor az ú. n. „alapáramkör” (a regiszter utolsó léncjelfogó- 
párjának meghúzása folytán) felszakad, az ÖVj. jelfogónak gyorsan 
kell elengednie, hogy a kefekiváltó orsó pontosan a kívánt emeletre 
álljon be. A  szükséges gyors elengedési időt a következő megfontolá�
sok alapján számíthatjuk ki: amikor a kefekiváltó szaggatótárcsa im�
pulzus keféje, az Ikj. jelfogóra adott rövidzárak megszakításaival, az 
utolsó láncjelfogópár „Baj.” jelfogóját huzatja meg, az ÖVj.—Ikj. 
képezte alapáramkör felszakad, ÖVj. elenged s munkaérintkezőjének 
bontásával az orsót forgásban tartó hajtómágnest (KM) is kikap �
csolja. Ebben a pillanatban az orsónak a kívánt emelet pozíciójában



Stúr Iván: Erősáramú berendezések által okozo tt rádióvételzavarok 243

meg kell állania. Az orsó megállásának pontosan, csúszás nélkül kell 
megtörténnie, mivel a keféket kiváltó körmök egymástól csak 30"- 
nvira vannak elhelyezve (1. 10. ábrán „b”) és így megeshetik, hogy 
ha az orsó nincs pontosan beállítva, egyszerre két emelet, vagy más 
emelet keféi váltódnak ki.

A kefekiváltó orsó szaggató tárcsájának beosztását síkbafejtve 
10 a. ábránk baloldala mutatja. A  méretvonalakra írt számok a kér �
déses méretet jelentik egy teljes lépés százalékában. A beírt két szám 
a gyártási toleranciák határa. Az árnyékolt mezők a szaggató tárcsa 
szigetelt, a fehér mezők a fémes részt jelentik.

(Folytatjuk)

Erősáramú berendezések által okozott 
rádióvá tel zavarok vizsgálata.

Közli: STOR IVÁN, posta s. mérnök, a rádióüzemosztály mérnöke.
R e c h e r c h e  r e l a t i v e  a u x  p e r t u r b a t i o n s  d e  r a d i o r é c e p l i o n  p r o d u i t e s  p a r  l e s  i n s t a l  

l a t i o n s  á c o u r a n t  f o r t .

Résumé: L’auteur s'occupe de quelques résultats pratiques et fait connaitre la 
méthode ä l'aide delaquelle on peut fixer le lieu des perturbations de radioréception, 
produites par les installations électriques ä courant fort.

Ismeretes, hogy különösen az érzékenyebb rádióvevőkészülékek 
elterjedése óta, az ú. n. erősáramú zavarok a rádióvétel minőségét és 
élvezhetőségét mind nagyobb mértékben befolyásolják.

A zavarok megszüntetésének legtöbbször még nagyon sok aka �
dálya van, ezek között nem utolsó borban az, hogy már a zavarforrá �
sok pontos behatárolása is, ami pedig a védekezés első és legfontosabb 
lépése, nagyon körülményes. Különösen áll ez a nem folytonos, hanem 
mintegy légköri kisülésszerű időszakos zavaroknál.

A zavarforrások felkutatásának ezidőszerint egyetlen alkalmaz�
ható módja az, hogy jó, megbízható hordozható vevőkészülék segít�
ségével a zavar hangerőssége alapján keressük a maximum, tehát a 
forrás helyét. A zavar intenzitás meghatározása tehát teljesen szub�
jektív alapon, hallás útján történik, quantitativ indikálásra jelenleg 
még semmiféle módszer nem áll rendelkezésünkre.

Folytonos, összefüggő hangként jelentkező zavar esetén, amilye�
nek a motorikus, röntgen, diatermiás zavarok stb. még ezzel a mód�
szerrel is aránylag könnyen hajtható végre a behatárolás. A meg�
figyelendő erősáramú vezetékeket, illetve ezek környékét a keretveve- 
vel egyszerűen végigkutatjuk addig, amíg a zavarmaximumra nem 
akadunk. Megkönnyíti az efajta zavarok vizsgálatát még az is, hogy 
megfelelő gyakorlattal a hang jellegéből többnyire előre tudjuk, milyen 
zavarforrásra számíthatunk: így a vizsgált körzetet e szempontból 
is állandóan figyelemmel kísérhetjük.

Az előbb említett jellegű zavarok ilyen vizsgálatának is vannak 
bizonyos esetekben nehézségei. Erős zavarok esetén (nagyfeszültségű 
forgókeresztes áramegyenirányítók, Diatermiák stb.) sokszor kilo�
méteres távolságokat kell átvizsgálni. A zavaró géppel közvetlenül
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kapcsolt elektromos vezetékekkel csatolt más fémes vezetékek (tele�
fon-, távirócsoportok, csengővezetékek stb.) átveszik és messze to �
vábbítják a zavarokat. Egy vidéki városban történt meg, hogy a vá�
roson kívül fekvő műtrágyagyár nagyfeszültségű forgókeresztes áram- 
egyenirányítójának zavaró hatása, jóllehet a gyár a városi erősáramú 
hálózattól függetlenül önálló áramfejlesztőteleppel rendelkezik, a te �
leptől mintegy 2 kilométer távolságban levő rádióvevőberendezéseknél 
erősen jelentkezett. A nyomozás derítette ki, hogy a gyárba vezető 
telefonvonalak vették át, vezették ki és a városi világítási hálózat 
útján ju ttatták  a vevőkészülékek antennáira a zavaró rezgéseket. 
Ilyen esetekben az említett szubjektívjellegű megfigyeléseken alapuló 
vizsgálati módszer már nehézkes. Közölt esetben is meglehetős időbe 
és sok ide s tova járkálásba tellett, míg a zavar hangerőssége a vá�
rosi- világítási hálózatról a távbeszélőcsoportra, illetve annak a gyár 
felé vezető leágazására, tehát helyes nyomra- vezetett bennünket.

Az ilyen bonyolultabb zavarok vizsgálatánál fontos, hogy a vizs�
gáló a zavar hangerősségére vonatkozó érzékeléseit nagyon élesen 
emlékezetébe tudja vésni; így tehet csak helyes összehasonlítást a 
különböző észlelt hangerősségek között. Ellenkező esetben a sokféle 
vezetékrendszer között könnyen megtéved. Ezért a vizsgálat ered �
ményességére nagy kihatással van a vizsgáló egyén ilyen irányú gya�
korlottsága.

Más esetben viszont az nehezíti meg az ilyen jellegű zavarok 
okának kinyomozását, hogy a zavar a vizsgálat folyamán hirtelen 
megszűnik. Pécsett fordult elő legutóbb, hogy kb. két óra hosszat ku �
tattunk már egy diatermiás gép után s már úgy hittük, hogy nyomá�
ban vagyunk, amikor hirtelen leállóit a zavaró gép, hogy négy óra 
hosszat várasson magára.

Mindezen nehézségek hatványozott súllyal bírnak időszakos 
zavarok esetén, amikor a zavar hirtelen, pillanat-szérűén lép fel, rövid 
ideig ta rt és utána hosszabb-rövidebb szünet következik. Ilyenkor a 
vizsgálókészüléken a különböző helyeken észlelt megfigyelések során 
igazán nehéz hallás útján eldönteni, vájjon a pillanatnyilag észlelt 
zavar erősebb, vagy gyengébb-e a megelőző megfigyelő állásban ész�
leltnél. Hozzájárul ehhez még, hogy az ilven természetű zavarok erős�
ségében különben is jelentős különbségek vannak.

Az ilyen zavarok vizsgálatánál azért nagyon alapos, minden kö �
rülményre, lehetőleg a nap minden szakára kiterjedő, széleskörű meg- 
figyelésso-rozatra van szükség. A tervszerűségnek és a logikus követ�
keztetéseknek itt döntő szerep jut. Általában célszerű az első meg�
figyelések alapján bizonyos feltevéseket felállítani és a további meg�
figyelések során ezeket igazolni, esetleg megdönteni igyekezni.

Ilyenfajta zavarvizsgálatra valóságos iskolapélda adódott a múlt 
év őszén Debrecenben, amellyel éppen ezért nem lesz talán érdekte �
len részletesen foglalkozni.

Debrecenben állítólag már a múlt év tavasza óta mind sűrűbben 
jelentkeztek a rádióvételben hosszabb-rövidebb ideig tartó  nagyon 
erős recsegések, amelyek a vételt lassankint majdnem lehetetlenné 
tették. A panaszok nagy száma miatt az ottani postaigazgatóság mű�
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szaki ügyosztálya a rádióüzemosztály sürgős közbenjárását kérte a 
zavarok okának kinyomozására.

A műszaki ügyosztállyal karöltve végzett megfigyeléseink és kísér�
leteink érdekes eredményre vezettek. Kiderült, hogy a zavart a városi 
villamosvasút üzeme okozza és pedig a zavarok főforrása a kocsivilá�
gítás volt. Amióta a villamosvasút üzemvezetősége a kocsik világításá�
nál szénszálas lámpákról fokozatosan fémszálas lámpákra té rt át, 
ezáltal a kocsivilágítás áramerőssége 1.5 amperről 0.5 amperre szál�
lott le. E két érték közé esik úgy látszik azon kritikus áramerősség, 
amely a Debrecenben használatos áramszedő és felsővezetékrendszer 
mellett, tökéletlen érintkezés esetén a szikra és az ívképződést el�
választja. Amikor tehát a vezető kocsivilágítás mellett, megállók 
előtt, vagy lejtős pályán a motort lekapcsolta és az áramszedő csak a 
.világítási áramot vezette le a felső vezetékről, tökéletlen érintkezés 
esetén 0.5 A világítási áram mellett már szikra képződött, míg ugyan �
akkor 1.5 A  még ívet tudott húzni. Az ott használt közönséges ívpálcás 
áramszedő a felsővezetékkel tökéletes érintkezést nem biztosít, így 
a világítási áramerősségnek változtatása tényleg lényeges változást 
idézett elő a rádió vételviszonyokban. Ezzel szemben Budapesten a 
széles felfekvő felületű Fischer-féle áramszedőknél, amelyek szerke�
zetüknél fogva az áramszedő minden helyzetében tökéletesebb érint�
kezést biztosítanak, kísérleti megfigyeléseink szerint a világítási áram 
erősségének ilyen jelentős kihatása a rádióvételviszonyokra nincsen.

Az elektromos szikra -— mint ismeretes —, lökésszerűen gerjeszti 
a felső vezeték-föld által képezett rezgő rendszert, amelyben erősen 
csillapított rezgések keletkeznek A felsővezetékhálózat e zavaró rez �
géseket szerte-széjjel hurcolja. A felsővezeték közvetítésével tehát 
minden kocsi egészen távoli vevőberendezések működésében is okoz�
hatott ily recsegésszerű zavarokat, ezért a vételben a recsegések na �
gyon sűrűn jelentkeztek annak ellenére, hogy a villamoskocsiforga�
lom aránylag nem nagyon sűrű.

A vizsgálat lefolyása egvébként a következőképpen történt. A 
zavar jellegéből különösebb következtetést levonni nem lehetett, mint- 
hogv ilven recsegésszerű zavarok igen sokféle okból származhatnak. 
A hordozható vevőkészülékkel való behatárolás pedig fentemlített 
okokból ilv zavaroknál kissé körülményes és mindenek előtt pedig 
rendkívül hosszadalmas lett volna.

A zavar jelentkezési idejét és időtartam át igvekeztünk tehát 
pontosan megállapítani. Tekintettel arra, hogy Debrecen airánvlag 
erősen elektrifikált város és így érzékenv vizsgálókészülékünkön 
hasonló természetű zavarok különböző okokból a nap minden sza�
kában bizonyos mértékben észlelhetők voltak, a zavar jelentkezésé�
nek az időnontját inkább a beérkezett panaszok alapján lehetett meg- 
állanítani. Ezek, valamint saját megfigyeléseink szerint is azt az időt, 
amikor a zavarok legsűrűbben jelentkeztek, a szürkület beállta és kb. 
éjfél közé sikerült behatárolni.

Ezen az alapon most már két feltevésünk volt: Vagy a világítási 
hálózat terhelése, vagy pedig a villamosvasút üzeme és a zavar között 
összefüggést keresni. Az előbbit valószínűvé tették a városi villamos�
művek vezetőségétől szerzett értesüléseink, melyek szerint a városi
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elektromos hálózatban éppen a zavarok első jelentkezésének idejét 
megelőzően nagyobb átalakítási munkálatokat végeztek (transzformá�
torok áthelyezése, kábelezések stb.). Bizonyos mértékig ugyanezen 
feltevésünket látszottak alátámasztani a rádió előfizetőknél és saját 
vizsgálókészülékünkön eszközölt megfigyeléseink.

Feltevéseink beigazolására, vagy megdöntésére most már vagy a 
világítási hálózat, illetve annak egyes áramköreinek huzamosabb fe�
szültségmentesítésére lett volna szükség az esti nagy terhelés idején, 
vagy ugyanakkor, tehát esti világítási terhelés alatt huzamosabb időre 
a városi villamosvasút üzemét kellett volna beszüntetni. Mindkét 
üzemre nézve, éppen ezen legkritikusabb időben egyik mód sem volt 
megvalósítható. Más hosszasabb úton, további megfigyelések és kí�
sérletek alapján kellett tehát a szűkebb behatárolást végeznünk. Ezek 
során a nyomok lassankint teljesen odavezettek, hogy a zavart a 
kocsik világítása okozza. A villamos vasutak vezetősége, ezen meg�
állapításunkig következetesen azt a felvilágosítást adta. hogy üzemé�
ben semminemű lényeges változtatást nem eszközölt. Csak amikor a 
kocsivilágítás zavaró hatása kétségtelenné vált, derült ki az az üzem- 
technikaiiag talán lényegtelennek látszó változás, hogy a szénszálas 
lámpák helyett újabban fémszálasakat használnak. Ezzel a kérdés 
egyszerre tisztázódott is. Két egymásutáni napon eszközölt megfigye�
léseink, amikor is egyik napon tisztán fémszálas, a másikon tisztán 
szénszálas lámpákkal világíttattuk a kocsikat, feltevéseink helyességét 
teljes mértékben igazolták és ezzel a behatárolás munkáját be�
fejeztük.

A zavar elhárításának módja vagy a kocsivilágítás áramerőssé�
gének a fokozása, vagy — és ez lenne műszakilag a helyesebb meg�
oldás — tökéletesebb áramszedőrendszer alkalmazása lenne. A villa- 
mosvasutak üzemvezetőségének teljes megértése biztosíték arra, hogy 
valamelyik formájában a zavar elhárításának a kérdése is megoldást 
nyer.

Fentiekben csak vázlatosan ismertettem azt a munkafolyamatot, 
amellyel ilyen bonyolultabb rádiózavarok felkutatása jár. Hogy a 
közölt esetben vizsgálatunk aránylag rövid idő alatt eredménnyel 
végződött, abban nagyrésze volt a debreceni városi villamosművek 
és villamoevasutak üzemvezetőségeinek is, amelyek munkánkat a le�
hetőség keretein belül elismerésreméltó előzékenységgel támogatták. 
A  debreceni vételzavarok vizsgálatánál az a tapasztalatunk is újból 
beigazolódott, hogy hasonló zavarok eredményes megvizsgálásánál jó 
szolgálatot tehetnek szervezett rádióamatőr egyesületek megbízható 
megfigyelései.



247Fodor G usztáv: A  budapesti autom atikus távbeszélőközpontok
áramszolgáltató berendezései.

A budapesti automatikus távbeszélő�
központok áramszolgáltató berende�

zései.
Irta: FODOR GUSZTÁV, m. kir. postamérnök.

I n s t a l l a t i o n s  d e  s o u r c e s  é l e c t r i q u e s  d e s  c e n t r a l s  t é l é p h o n i q u e s  a u f o m a t i q u e s  á  
B u d a p e s t .

Résumé: L’autcur traite dans sa premiere étude les courants et les installations 
des ecntrals téléphoniques automatiques; ensuite il passe au traitement des modalités 
du ehoix et des dimensions de ces derniéres.

A telefonközpontokban az áramszolgáltató berendezések ugyanazt 
a szerepet töltik be, mint az emberi szervezetben a szív: szállítják 
a központ életéhez szükséges árammennyiséget. Amint a szív műkö�
désének fontosságát csak akkor szokta észrevenni az ember, amikor 
azzal valami baj van, ilyenformán vagyunk mi a telefonközpontok 
erősáramú berendezéseivel: nem sokat beszélünk róluk addig, míg 
kisebb vagy nagyobb üzemzavar be nem következik. Ekkorára azon�
ban talán már el is felejtettük, hogy mikép is működik ez a berende �
zés, mit mulasztottunk el, amivel az üzemzavart megakadályozhattuk 
volna, megadtuk-e az előfeltételeit annak, hogy a berendezések jók 
célszerűen, hosszú ideig és a lehető legjobb hatásfokkal dolgozzanak?

Ezekre a kérdésekre óhajtok megfelelni e helyen, de nem tehetem 
ezt a berendezések pontos ismertetése nélkül. Tekintettel arra, hogy 
a budapesti automatikus központok mindegyikében azonos elveket 
látunk megvalósítva, úgy vélem, nem vádolnak önzéssel akkor, ha a 
Krisztina központ berendezéseinek rajza nyomán adok felvilágosítást 
az általános elvekről is.

Nemcsak ismertetést, hanem üzletviteli gondolatokat is kivánok 
adni, továbbá az áramszolgáltató berendezések gazdaságos haszná�
latára vonatkozó számításokra is kiterjeszkedem. Az utóbbit teszem 
azért, mert nem lehet közömbös az, hogy egy beszélgetés 5, 6 vagy 
több w attóra áramot fogyaszt-e? Ha figyelembe vesszük azt. hogy a 
budapesti hálózatban havonta kb. 8 millió fizetett beszélgetés törté �
nik, úgy
6 wattóra egység mellett évenkint 576.000 kwóra áramot,
5 wattóra egység mellett évenkint 480.000 kwóra áramot kell vennünk

az elektromos művektől, vagyis évenkint 96.000 kwó-val kevesebbet, 
ami 23 filléres egységár mellett 22.080 pengő megtakarítást jelent.

Az idevonatkozó i r o d a l o m ,  melyekre a szöveg között hivatkozás is történik, a 
következő:

1. Deutsches Reichspostministerium: Stromversorgungsanlagen. 1928.
2. Feuerabend-Krukow: Handwörterbuch des elektrischen Fermeldenwesens,

1929.
3. Hebel: Selbsanschluss-technik. 1928.
4. Strecker: Hilfsbuch für die Elektrotechnik-Schwachstromausgabe. 1928.
5. Harms: Die Stromversorgung von Fernmeldeanlagen. 1927.
6. Kelner-Pöschl: Elektrotechnika.
,7 Pöschl: Elektrogépek.
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8. Bolemann: Elektrotechnika.
9. Vorschriften und Normen des Verbandes deutscher Elektrotechniker.

10. Bermbach: Die Akkumulatoren. 1929.
11. Kretzschmar: Krankheiten der Stationären Bleiakkumulators. 1928.
12. Klyall: Ólomakkumulátorok kezelése.
13. Tudorgyár: Uzemelőírások kiegészítése.
14. Electrical-Communication. III. évfolyam.
15. Taschenbuch der Akkumulatoren Fabrik Actiengesellschaft, 1921.
16. Morvay Zoltán: A gázgépek.
17. Hersen U. Hartz: Die Fernsprechtechnik den Gegenwart.

I. A szükséges áramnemek és berendezések.
A budapesti forgórendszerű automatikus központoknál a követ�

kező áramnemeket használják (1. 1. ábra):
1. 50 volt feszültségű egyenáramot e> jelfogók, kapcsoló-mágnesek 

és mikrofon táplálások részére; a mellókközpontok állványmotorainak 
és egy-egv csengető gépének meghajtására. A  telep pozitív sarkát

leföldelik. A  földelés célja: vezetékek és biztosítékok megtakarítása, 
automatikus hibajelzések egyszerűsítése, rossz szigetelésű vonalaktól 
eredő áthallások kiküszöbölése; a pozitív sarok földelésével a telepet 
és az elektromos tekercseket óvjuk elektromos korróziók ellen (Írod :
1. 17.)

2. 18 volt feszültségű egyenáram az olyan (С В—1-es kapcsolóval 
felszerelt) fővonalak részére, amelyeken keresztül mellékállomások 
mikrofonjait kell árammal táplálni.

3. 110 volt feszültségű egyenáram a központban elhelyezett elő�
fizetői számlálók működtetésére.

4. -f 110 volt feszültségű egyenáram a pénzbedobós állomások 
számára, amely sikeres' beszélgetés után bevételezi a pénzt (a negatív 
sarok földelt).

5. — 110 volt feszültségű egyenáram ugyancsak a pénzbedobós
állomások részére azon célból, hogy a beszélgetésekhez nem ju to tt 
(nem felelt, foglalt) kapcsolások esetén az előfizetőnek visszaadja 
(kidobja) a pénzt. •,
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6. Másodpercenkint kb. 133 megszakítását egyenáram. Ezzel adjuk 
tudtára a hívó félnek, hogy az általa hívott állomás szabad és hogy 
azt a központ felcsengeti.

7. Másodpercenkint kb. 400 megszakítását egyenáram  (magasabb 
tónusú hang) a következek jelzésére: 1. a hívófél megkezdheti a tá r �
csázást: tárcsázási hang; 2. a hívott fél vonala foglalt: foglaltsági hang;
3. figyelmeztető hang azon állomások részére, amelyek a kézi beszélő�
jüket hosszabb időre lent felejtették.

8. 16 >4 periódusát (másodpercenkint) egy fázisát áram a hívott állo�
más felcsengetéséhez.

9. 190. illetve 110 volt feszültségű forgó, illetve egyfázisú áram a 
nagyobb gépegységek, csengetőgépek, állványmotorok, (kivéve a mel�
lékközponti egyenáramú álíványmotorokat) gépegységek meghajtá �
sára. Közvetlen a városi hálózatból vesszük.

Az 50 voltos egyenáram feszültsége, tekintettel a jelfogók műkö�
dési idejére (ha a feszültség csökken, meghúzási idő növekszik) és biz �
tonságára. legfeljebb 4%-kal (48—52 volt között) változhat. Mivel 
egyenáramú dinamógéppel a feszültséget csak a gép folytonos után- 
szabálvozásával tudnánk állandósítani, ezért inkább a hosszú ideig 
egyenletes feszültséget szolgáltató ólom akkumulátort alkalmazzuk. 
Az akkumulátornak megvan az a nagy előnye is, hogy benne elektro �
mos energiát tudunk tárolni és így az esetleges városi áramkimara�
dások alatt is biztosítjuk a központ üzemének a folytonosságát. Ép 
ezért kell a legfontosabb áramszolgáltató szervnek tekinteni a 25 
elemből álló 50 voltos főtelepet. (1. ábra F. T.)

A 18 volt feszültségű egyenáramot a főtelep 9-ik cellájának negatív 
sarkáról (—18 volt) ágaztatjuk le lámpa-biztosítékon, — földzárlat- 
lámpán —, keresztül.

A számláláshoz szükséges 110 voltos, aránylag jelentéktelen áram- 
fogyasztást a 30 elemből álló (60 voltos) számláló-telepből fedezzük, 
amelyet sorba kapcsolunk a számlálás pillanatában az 50 voltos 
főteleppel.

Ugyancsak akkumulátorokat alkalmazunk a pénzbevételező, 
illetve kidobó 110 voltos feszültségek (PB és PK telep) részére is.

A szaggatott egyenáram részére a főtelep áramát használjuk. A 
szaggatást magát a csengető áramot előállító gépre szerelt szaggató 
gyűrűik végzik el. Ezt a gépet egyszerűen csengető gépnek nevezzük.

A főtelep megtöltésére szükséges egyenáramot a központban fel�
szerelt motordinamókkal állítjuk elő. Ezeknek a motoroknak ép úgy, 
mint a csengető gép motorának és az állványmotoroknak a meghajtá �
sára a városi centráléból vett váltakozó-áramot használjuk fel.

A központ folytonos áramellátása érdekében az erősáramú beren�
dezések létesítésénél a takarékosság elvét csak bizonyos mértékig sza�
bad alkalmazni, mert a fősáilyt még nagyobb költségekkel is az üzem- 
biztonságra kell helyezni. Ép azért ajánlatos már a városi centrálénál 
kezdve növelni a biztonságot azzal, hogy a centrálé és a telefonköz�
pont között oly tartalék-tápkábelről is gondoskodunk, amely az 
üzemi tápkábeltől lehetőleg eltérő utakon (esetleg más centráléból) 
vezet a telefonközponthoz. . . __

Fodor Gusztáv: A  budapesti autom atikus távbeszélőközpontok
áramszolgáltató berendezései.
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A városi áramot olajkapcsolón át (1. 2. ábra baloldalán felső 
sarokban) vezetjük a házi transform átorok egyikéhez (a másik tarta �
lékban), a transform átor és üzemkapcsoiókon keresztül, a központ�
tápkábelén át a telefonközpont kapcsolótábláján elhelyezett váltó �
áramú fősínekre. (L. 2. ábra alsó részén baloldalt.)

A váltóáramú fősínekhez csatlakozik a házi áramszámláló (w att�
óra), amely így a központ összes motorikus fogyasztását méri. Ezután 
ágaznak le az akkumulátor-terem savgőzkihúzó m otorjának (exhaus�
ter) vezetékei, az akkumulátort töltő motordinamók vezetékei, 
továbbá az állványmotorok és csengetőgépek felé menő (rajzmellék�
leten a legalsó 3 vonal) vezetékek. Az utóbbiak az „A” átkapcsoló 
felső érintkezőin és az átkapcsoló 3 karján keresztül csatlakoznak a 
megfelelő motorokhoz.

A  főtelep töltésére 2 töltő gépcsoport van felszerelve; az egyik 
tartalékul szolgál, de a kettő egymással párhuzamosan is kapcsolható. 
Ezek motorja a „motor-kapcsolókon” keresztül kap áramot, viszont 
a dinamó áramát külön „dinamó kapcsoló ival kapcsoljuk rá a főte �
lepre. (L. 2. ábra felső középső részén a kapcsolótábla rajzát és 
az elvi részen a hasonló felírásokat.)

Az „átkapcsoló” (1. a kapcsoló-tábla rajz E alsó mezejében Á és 
ez alatt az elvi rajzon) alsó érintkezői össze vannak kötve a tartalék- 
motor generátornak nevezett gépcsoport generátorával. A  tartalék 
generátor célja a főtelepben rendelkezésre álló egyenárammal (egyen�
áramú motor) a városi hálózatéval megegyező váltóáramot (váltó �
áramú generátor) előállítani arra az időre, míg a  városi hálózatban 
bármely okból eredőleg áramszolgáltatási szünet, vagy zavar áll fenn. 
Ezt az átkapcsoló felső érintkezőihez kapcsolt és állandóan áram alatt 
ta rto tt feszültség jelfogók (Fj) érzékelik. Ha a városi áram, hacsak 
egyik fázisvezetékből is, kimarad, úgy a megfelelő feszültségjelfogó is 
árammentes lesz, leejti az eddig lebegő helyzetben volt vasmagját, ez 
ráesik az alatta lévő ütközőre. A  két ütközőn és a főtelep két sar�
kán át záródik a motort bekapcsoló mágnes (BM) áramköre. Az utóbbi 
meghúzódása az IM indító mágnest, ez pedig az ÁM átkapcsoló mág�
nest gerjeszti. Az átkapcsoló mágnes meghúzása következtében az 
átkapcsoló karjai a felső érintkezőkről leválnak és átváltódnak az 
alsó érintkezőkre; a tartalék generátor árama tehát rákapcsolódik az 
állványmotorok és csengetőgépek vezetékeire. A  városi áram kim ara �
dásakor tehát a főtelep áramával m eghajtott tartalék gép automatiku �
san gondoskodik a váltóárammal meghajtott gépek folytonos üzemé�
ről és ugyanakkor a városi hálózat felől jövő csatlakozások meg�
bontásáról.

A  tartalék gép hosszú ideig tartó  járatása azonban a főtelep ára �
mát hamarosan elfogyasztaná s így a központ üzeme nem lenne bizto �
sítva. Ezért a városi áram hosszabb ideig húzódó kimaradása esetére 
külön „házi áramfejlesztő”-гö\ is gondoskodtak a budapesti autom ata �
főközpontokban, amelyekben egy-egy Diesel-motort szereltek fel, 
amely szíjhajtással forgatja a váltóáramú generátort (1. 2. ábra 
bal-felső részén). A házilag előállított váltóáram a házi kapcsoló be- 
és az üzemkapcsoló átváltásával a központ váltóáramú fősínéire 
vezethető, — amikor is a tartalékgépet már ki lehet kapcsolni. Az
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utóbbi célra szolgál a „megállító” kapcsoló. (L. 2. ábrán — a 
tartalékm otor generátor elvi rajzrészletén.)

A mellékközpontokbain nincs beépített tartalék generátor, sem 
pedig házi áramfejlesztő. Az előbbire ugyanis nincs szükség, mert itt 
egyenáramú állványmotorokat használnak, az egyik csengetőgép is 
egyenáramú és a főtelepből kapnak áramot; tehát a városi áram 
kimaradása félig kisütött telep esetén sem okoz üzemzavart. Csak 
hosszabb ideig tartó  városi áramkimaradás ellen biztosítjuk a mellék- 
központokat egy autóra szerelt és az autó benzinmotorjával tengely- 
kapcsolós áttétel útján meghajtott váltóáramú generátorral (3.5 tonnás 
„Rába” teherautó, 40 lóerőis benzinmotorral; a 190/110 voltos, 50 
periódusé, három, illetve egyfázisú generátor 47.5/113 amp. erősséggel 
terhelhető meg fázisonként; a generátor fordulatszáma 1500).

A z ism ertetett áramszolgáltató berendezésekkel is csak akkor 
van biztosítva a központ üzeme, ha azok kellő nagyságúra vannak 
méretezve és az üzem természetével összefüggő különleges kívánalma�
kat, — helyes üzemfenntartás mellett —, ki is elégítik.

II. A Berendezések méretezése és megválasztása.

TI. 1. A főtelep.

A  25 elemből álló főtelep számát a gazdasági és üzemi kérdés 
dönti el. Az akkumulátor-telep jó hatásfokkal kb. 8—10 évig tud dol�
gozni, élettartama tehát meglehetősen rövid, amellett drága berende �
zés, üzemfenntartása is nagy gondot igényel. Ezért célszerű egy tele �
pet használni és inkább a sokkal hosszabb élettartamú, olcsóbb gépek�
kel biztosítani az üzemet.

A  főtelep nagyságát a központ ampéreóra-fogyasztása és az a 
körülmény határozza meg, hogy mennyi energiát akarunk, illetve 
kényszerülünk abba tárolni. Amerikában pl. meglehetős kicsi telepet 
használnak (New York), de nagyobb töltő motordinamókat és ezek�
kel fedezik a fogyasztás legnagyobb részét. Ahol azonban a városi�
áram  gyakori és hosszabb ideig is tartó kimaradásával kell számolni, 
o tt célszerűbb nagyobb telepet választani. (írod.: 1., 3., 5., 14.)

A budapesti központokban a főtelep nagysága akkora, hogy a fel- 
töltött teleppel, még 20%-os forgalom növekedés esetén is, 24 óráig 
biztosítható a központ üzeme. (Németeknél pl. 30 óráig. írod.: 3.)

A  várható áramfogyasztást a legforgalmasabb óra alatt feltétele �
zett hívások, illetve beszélgetések száma, továbbá az egy beszélgetésre 
fogyasztott áram mennyisége határozzák meg. A budapesti központok 
méretezésénél az volt a feltevés, hogy egy-egv vonalon a forgalmas 
órában átlag 1.5 beszélgetés folyik le. (Eddigi megállapítások szerint 
kb. 0.75—1.0) és egy beszélgetés 2 percig tart.

Egy-egy 2 perces beszélgetés áramfogyasztása azonban függ attól 
is: hogv az bent marad-e a hívófél központjának a körzetében, avagv 
másik központba megv át, vagy a másik központból jön-e be? Ugyanis 
minden vonal a saját központjából kap áramot a mikrofonja táplálá �
sára (a és b ágon), azonkívül a kapcsolásban résztvevő áramkörök 
fogvatartása (c ágon) is igényel áramot. A 2 perces beszélgetés áram �

252 Fodor Gusztáv: A  budapesti automatikus távbeszélőközpontok
áramszolgáltató berendezései.



fogyasztásának kiszámítására szolgáljanak példaként a 3., 4. és 5. 
'ábrák diagrammjai.

A 2 perces beszélgetés áramfogyasztásán kívül meg kell még álla�
pítani azt is, hogy a forgalmas órában mennyi hívás kezdeményez- 
te te tt a  központban, abból mennyi marad benn, mennyi megy ki, 
mennyi jön be a főközpontból, avagy mellékközpontokból s ezekből 
mennyi marad benn s mennyi megy ki. Ezt megint annak a valószínű�
sítésével számíthatjuk ki, hogy a hívások a központ kapacitásának 
az egész hálózat kapacitásához viszonyított számaránya (súlyponti
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Krisztina Krisztinát.

0 06 I 0 06 I 0-072 I 0  021 I 0019 I 0019 1 00/r2 
Összes : 0-323 amp. :3ü -  0 0-107 a m p e ró ra ._______

3. ábra. Beszéd- és tartóáramkörök fogyasztása, ha főközpont hív saját főközponti
állomást.

faktor!) szerint oszlanak meg. A  budapesti hálózat jelenlegi kiépítési 
tervezete mellett az egyes központok vonalbefogadóképessége:

Feltételezve azt, hogy a vonalankinti Г5 forgalmas órai beszéi- 
getésszámból csak Г475 esik ötszámjegyes hívásokra, a többi fenn �
maradó 0'025 pedig két számjegyesekre (valójában csak interurbán 
bejelentésére), a 6., 7., 8. ábrákban közölt diagrammok alapján megál�
lapíthatjuk a 8000-es Krisztina főközpont forgalmas órai hívásszámait.

Krisztina 8000 (főközpont)
Vár 1000 (mellékközpont)
Óbuda 800 ( „ )
Zugliget 600 ( „ )
Svábhegy ____ 600 ( „ )

Krisztina körzet 11.000
Belváros 10.000
Teréz 20.000
József körzet 20.000 (4 mellékközponttal)
Lipót 5.000 (1 „ )
Lágymányos______ 4.000 (1 „ )

összesen: 70.000
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A  6. ábra diagrammja alapján a Krisztinából kiinduló és az 
abban bennmaradó, az idegen főközpontok és mellókközpontok felé 
menő forgalmas órai beszélgetések vannak kiszámítva, továbbá a 
körülbelül kétszámjegyes hívások száma. A  7. ábrán a mellckközpon'
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Főközpont -*■ Krisztinát

4. ábra. Beszéd- és tartóáramkörök áramkörének fogyasztása egy főközpontban, 
amikor a hívás idegen központból jön be és bennt is marad.

tokból indított és a Krisztinán keresztül Kr-ba, idegen főközpontokba 
és a mellékközpontokba menő beszélgetések száma van feltün �
tetve. A  8. ábra a főközpontokból bejövő és a Krisztinában benn �
maradó, illetve a mellékközpontokba átmenő beszélgetési számokat 
adja.

5, ábra. Beszéd- és tartóáramkörök, fogyasztása egy főközpontban, amikor ennek 
egy mellékközpontja idegen főközponti állomást hív.

Ezek alapján összeállítottam az I. táblázatot, melynek összege�
zése szerint a 8000-es Krisztinában a forgalmas óra alatt a beszélgeté�
sekre és az áramkörök tartására kereken 186 ampérórára lenne szüksé�
günk. (A jelenlegi bekapcsolt 5000 vonal mellett a kapcsolóáramokkal 
együtt a forgalmas órai fogyasztás 150—160 ampóra.)
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I. Táblázat.

A h ív ó  A h ív o t t  Forgalmas Egy A FOH-ok
órai hívás- beszélgetés fogyasz-

1 szám: fogyaszt tása;
k ö z p o n t  FOH. amp. órát amp. óra

1. Krisztina Krisztinát 980 0-0107 10.486
2. „ Főközpont 9900 0-00823 81.477
3. „ Mellékközpontot 365 0'0074 0.146
4. „ Két számjegyet kb. 200 0’0076 1.520
5. Mellékkpt Krisztinát 614 0-0083 5.096
6. Mellékkpt Krisztinán át Főközpontot 2.535 0.0058 14.703
7. „ Mellékközpontot 231 0.0055 1.271
8. „ Két számjegyet kb. 75 0.0051 0.383
9. Főközpont és Vár Krisztinát 10.110 0.0056 56.616

10. Krisztinán át Mellékközpontot 3.791 0.0023 8.720
11. Interköz vetítő Krisztinát 780 0.0050 3.900
12. „ Krisztinán át Krisztinán át

Mellékközpontot 447 0.0018 0.805

összesen 185.023

6. ábra. A Krisztina-főközpontból kiinduló forgalmas órai hívások eloszlása.

7. ábra.

A Krisztina-körzeti mellékközpontokból indított forgalmas órai hívások eloszlása.
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Ha biztosak lehetnénk arról, hogy a városi hálózat árama soha�
sem marad ki, elegendő volna olyan kisebb kapacitású akkumulátort 
felállítani, amely csak a kisebb éjjeli fogyasztást és a rövidebb ideig 
tartó  városi áram kim aradásakor a tartalékgép 2—3 órára szükséges 
energiáját tudná fedezni. Itt előtérbe lép azonban a gazdaságosság 
rovására az üzem elsőrendű biztosítása és ezért vették az akkumulá�
tor-telepet oly nagyra, hogy az egynapi fogyasztást bőségesen tudja 
fedezni. A  Krisztina 8000-es központ akkumulátorának kapacitása 10 
órás kisütésnél 3481 ampóra (8 órásnál 3180 ampó.); I 96 típusú telep, 
I 112 típusú edényekben, amely még kisebb bővítést is megenged.

A  budapesti automatikus központok főtelepeinek jellemzőjét a 
II. táblázatban gyűjtöttem össze.

*) Ezek szerint egy hívás fogyasztása i zmion =  0.0302 ampóra volna.

Ha egy teljes napi fogyasztás a 
forgalmas órai forgalom nyolc- 

: szorosa, akkor a  beszédáram �
körök és a gépeket tartó  áram �
körök napi fogyasztása: 1488 ampéróra

+  25% a kapcsolás mágnesek és 
jelfogók működtetésére: 372 „

+  15% a felügyelő-, ellenőrző-, vizs�
gáló és forgalmi megfigyelőasz�
talok, továbbá a tartalék generá�
to r részére: 233 „ 2083 ampéróra

és ennek 20%ia forgalom növe�
kedésére: 416 „

Az előfizetői vonalak szigetelési 
ellenállásaiból eredő levezeté�
sekre (légvonalakra való tekin �
tettel vonalainkint 0.05 ampóra
naponta) 8000 vonalra összesen: ______________400 ampéróra

összesen: 2899 ampéróra*)

A Krisztin a-főközpontban az idegen főközpontokból beérkező forgalmas órai hívások
elosztása.
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II. Táblázat.

. Ellencella
Jelenlegi főtelep  доаХ- Bővít- áteresztő-

K ö z n o n t  vonal be- anip. töltő- Cella- Edény- hető képessége
r  fogadó- ora . áram típus típus amp. jelenleg és

képesség Kapaei- amp. órára bővítés után
tasa- amp.

■

Krisztina 8.000 3.481 864 J 96 J 112 — —
Vár 900 580 144 J 16 J 32 1.160 108/216
Óbuda 700 508 126 J 14 J 14 +  J 8.798 90/126
Zugliget 500 435 108 J 12 J 12 +  J 6-653 72/108
Svábhegy 500 435 108 J 12 J 12 4- J 6.653 72/108
Belváros 10.000 3.626 903 J 100 .1112 ' 4.061 612/684
Teréz 20.000 5.222 1.296 J 144 J 240 7.950 864/1368
Lipót 3.600 1.450 360 .1 40 J 72 2.611 252/360
Üjpest 1.400 508 126 J 14 J 14 - f  J 8.798 90/126
József aut. rész 3 626 900 J 100 J 140 5.077 612/864

József man. „ 3336 amperórás 22 voltos telep
számláló és

„ interurb. „ 500 „ 24 „ „

Tekintettel arra, hogy csak egy főtelepet használunk, amelyet 
üzem alatt kell tölteni, amikor is a főtelep feszültsége г> megengedett 
határon (52 volt) túlnő egész 67.5 voltig, — azért ezt a túlfeszültséget 
meg kell akadályozni. Erre az ellencellákat használjuk.

A z  ellencellák kapacitásnélküli, tehát pépnélküli, mérsékelten bor�
dázott ólomlemezek. Céljuk csupán feszültséget adni, amelyet cel- 
lánkint a főtelep feszültsége ellen kapcsolunk. Az akkumulátor kisütő 
árama a bekapcsolt ellencellákon is keresztül megy, azért ezeket 
akkorára kell választani, hogy a főtelep várható maximális kisütő 
áramát melegedés és káros gázfejlődés nélkül átbocsássák. Ezt az 
áramerősséget kb. a főtelep kapacitás nagyságát kifejező szám egy- 
hatod részére vehetjük Természetes, az ellen celláknál is számolnunk 
kell a bővítésre, azaz arra, hogy idővel nagyobb lesz a kisütő áram.

(Folytatjuk.)

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Revue étrangere.

Villámcsapás a bécsi kábelbe. Wicar 
R., az Europ. Fernsprd. 1930. évf.-nak 93. 
lapján részletesen leírja a még élénk em�
lékezetünkben élő 1929. nyári villámcsa�
pást, annak kártevését és a helyreállítási 
munkálatokat. A cikket sok érdekes fel. 
vétellel illusztrálja a szerző.

Többnyelvű közvetítöberendezésről ad 
számot W. Jäckel az E. T. Z. 1930., 24. és

az E. U. M. ugyancsak 24. számában. A 
berendezést a június 6—25. közt Berlinben 
megtartott második világenergiakonferen- 
cián használták. A berendezés célja, hogy 
az efféle világnagygyűléseken segítsen ki�
küszöbölni azt a nehézséget, amit a külön�
böző nyelveken tartott előadások hossza�
dalmas és unalmas fordítása okoz az elő�
adások után közvetlenül. Az ilyen fordí-
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tások megfosztják a konferenciákat az élő�
beszéd elevenségétől és szinte lehetetlenné 
teszik a vitát.

A Siemens & Halske cégtől felállított 
berendezés tulajdonkép jólismert elemek 
összeállítása csupán, mégis a konferenciá�
nak igen jó szolgálatára volt.

Az előadó beszédét a tolmácsok egy�
idejűleg fordították; a fordítást mindegyi�
kük egy-egy olyan mikrofonba mondta, 
amely puhagummiból készült zárt szájrész- 
szel bir. Ezzel a megoldással elkerülik, 
hogy a tolmácsok és az előadó egyidejű 
beszéde zavart nem kelt. Az eredeti be�
rendezés lehetővé tette, hogy a szónok, 
azonkívül öt, egyidejű fordító beszéde 
közvetíthető. A berlini konferencián erre 
azonban nem volt szükség, mert csak há�
rom világnyelv használata volt megen�
gedve.

A szónoki emelvény előtt foglalnak he�
lyet a tolmácsok, mindegyik nyelvhez két 
mikrofon tartozik, hogy a tolmácsváltás 
folytonos beszéd mellett lehető legyen. 
Ügy az előadó, mint a tolmácsok mikro�
fonja erősítőberendezéssel van összekötve, 
tehát összesen hat erősítőre van szükség. 
A hálózat az ülésterem valamennyi helyén 
kapcsolószekrényben és fejhallgatóban 
végződik. A résztvevők mindegyike maga 
állítja be azt a nyelvet, amelyet kíván, va�
lamint a hangerősséget is hallgatójában. 
Jelzőlámpák figyelmeztetnek az egyes tol�
mácsmikrofonok bekapcsolására. Az erő�
sítők tisztán hálózati, háromfokozatú erő�
sítők és teljesítményük akkora, hogy kb. 
1000 drb fejhallgatót ellátnak. Érdekes, 
megemlíteni még, hogy a világ-energia 
konferencia alkalmával használt berende�
zés szereléséhez kb. 6 km kettősvezetéket 
használtak fel.

A német gyengeáramú berendezések 
energiaszükségletéről írt E. Feyerabend 
cikket az E. T. Z. 1930. 24. számában. Cik�
kében a szerző sorra veszi először a hír�
adótechnika mindhárom ágát (táviró, táv �
beszélő, rádió) s megállapítja mindhárom�
ra nézve, hogy milyen viszonyban van 
üzeme a közvetlen áramfogyasztással.

Ezután táblázatos összeállítást közöl, 
hogy a Német Birodalomban üzemben lévő 
(köz- és magán-) híradó-berendezések kb. 
mennyi elektromos energiát fogyasztanak. 
Eszerint a fogyasztott energia millió KW-
ban

a távirónál ........................ 0.92
a távbeszélőnél .....................14.35
a rádiótávírónál ..................  7.05
a ráau< Hírszórón ál (Br. C.)

a) adók .............................. 3.2
b) előfizető vevők..............43.5

magánberendezéseknél . .. 3.51
összesen 72.53 millió KWó.

A távbeszélőberendezéseknél úgy CB, 
mint az automatikus központok szükség�
lete külön-külön is fel van tüntetve. Az el�
sőre 0.85, az utóbbira 8.0 millió KWó jut. 
míg a kábelerősítő állomások szükséglete 
5.5 millió KWó. Aránylag legnagyobb a 
rádióelőfizetők üzemi áramszükséglete, 
amely hálózati készülékeknél 17.5, míg az 
akkumulátoros készülékeknél 26.0 millió 
KWó energiát-tesz ki.

10 pfenniggel számítva a KWó egység�
árát, 7.25 millió márka bevétel jut a gyen�
geáramú berendezések közvetlen üzeméből 
az áramtermelő ipar számára.

Ez a 72.5 millió KWó energia a Német 
Birodalomnak kereken 15 milliárd KWó- 
nyi közüzemű elektromos energiatermelé�
séhez képest mindössze 0.5%, az összes 
(közüzemű és magán) elektromos terme�
lésnek pedig, amely 32 milliárd KWó-t 
tesz ki, mindössze csak 0.22%.

Érdekesek a további fejtegetések, ame�
lyekben a szerző azt az elektromos ener�
giafogyasztást számítja ki közelítően, amit 
a német gyengeáramú üzem közvetve fo�
gyaszt a ráeső világítástöbblet, előállítási 
ipari áramfogyasztás stb. útján.

Ez a mennyiség közelítően 70.6 millió 
KWó-t tesz ki évenkint. Ebből a híradó�
üzemek világítására 2.5 millió jut; a rádió- 
előfizetők világítási többlete a szórakoz�
tató rádió használata következtében ame�
rikai példák alapján 5 millió KWó; a 
gyengeáramú berendezéseket gyártó üze�
mek világítása, a segédberendezések (por�
szívók, cső- és szalagposták, hűtőberende�
zések, személyfelvonók, emelők stb.) áram�
szükséglete gyárakban, üzemekben és hi�
vatalokban 1.6 millió KWó-t emészt; a 
gyengeáramú berendezések gyártásához 
felhasznált áram, ha ugyancsak amerikai 
számítás alapján egy-egy munkásra évi 
700 KWó-t teszünk fel, és figyelcmbevesz- 
szük, hogy Németországban 42.200 alkal�
mazott dolgozik ezen a téren, 29.2 millió 
KWó; a vezeték- és kábelgyártás, drót�
húzó üzem, stb. sokat fogyaszt, 32 millió 
KWó-t évenkint.

Mindezt összevéve, a gyengeáramú üze�
mek közvetlen és közvetett fogyasztása kb. 
143 millió KWó-t tesz ki, ami már az egész 
termelt elektromos energiának csaknem 
1%-a.

A berlini „Heinrich-Hertz“-intézet rez�
gésjelenségek tanulmányozására 1930. évi 
március 7-én nyílt meg. Létesítését annak 
a törekvésnek köszöni, hogy valamennyi 
rezgésjelenséget egységes szempontok sze�
rint kell megvizsgálni, a mechanikaiakat 
épúgy, mint az akusztikaiakat és elektro�
mosokat. Az sem kétséges, hogy a rezgé�
sek a technikában újabban mind nagyobb 
szerepet játszanak (kondenzátorkörök ön�
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rezgése, az antenna, hallgatómembrán, gép�
es épületrészek rezgései). Mindezekre vég�
eredményben ugyanazok az alaptörvények 
érvényesek, sőt a kölcsönös egyezés ak�
kor is fennáll, ha a kényszerítőit rezgése�
ket is idesoroljuk. (Pl. sinusosan váltakozó 
erők hatására ébredő mozgások, vagy áram�
lások.)

Hogy ez az említett egységes elvek sze�
rint való kutatás létrejöhessen, alakult 
1927-ben Németországban egy tudományos 
társaság, amely maga elé a rezgésjclcnsé- 
gek vizsgálatát tűzte célul. Az anyagi esz�
közöket az egyesület munkájához nagy- 
köz- és magánvállalkozások, továbbá a po�
rosz közoktatásügyi minisztérium nyúj�
tották (a birodalmi posta, vasút, a birodal�
mi rádiótársaság, a német elektrotechniku�
sok szövetsége (V. D. E.), végül az elek�
tromos- és vasipar főbb cégei).

A biztosított tőkéből és hozzájárulások�
ból emelték az új intézetet, mely nevét az 
elektromos hullámok felfedezőjétől kapta 
(Heinr. Hertz). Az intézet vezetője a biro�
dalmi posta kísérleti állomásának (akkor 
Telegrafentechnisches Reichsamt, T. R. А., 
most Reichspost-Zentralamt, R. P. Z.) el�
nöke, К. W. Wagner lett.

Az intézet épülete modern, nagy, há�
romemeletes épület, melynek hosszú olda�
lán egy-egv emeletsorban 16, a rövidebb 
oldalán 8 ablaka van. Teteje lapos és két 
antennatorony van rajta.

Az intézet elektromos berendezését a 
Siemens-cég szállította. Az elektromos el�
osztásra a gépteremben egyetlen nagy kap�
csolótábla szolgál, amely lehetővé teszi, 
hogy minden laboratóriumi helyiség bár�
mely asztalához a kívánt áramfajta jut�
hasson. Éppen ezért a különféle fajta frek�
venciák és feszültségek termelésére meg�
felelő gépek állnak rendelkezésre. (Nagy�
feszültségű egyenáram, forgó átalakítók a 
hálózati áram átalakítására az akkumulá�
tortöltéshez, kis- és középfrekvenciás gé�
pek 5—60—500 frekvenciára, nagyfrekven�
ciás gépek 10.000 frekvenciáig. A feszült�
ség és a fordulatszám a laboratóriumok�
ból szabályozható.

A laboratóriumi helyiségek megfelelő 
fali kapcsolókkal vannak felszerelve a mű�
szerek és készülékek bekapcsolására, kü�
lön nagyfrekvenciás berendezések, stb. A 
telefonhívás lámpajelzéssel történik. (!!)

Az intézetnek külön nagy műszerész- 
műhelye és kovács-, lakatos-, asztalosmű�
helye van. Van természetesen sötétkam�
rája és másolóhelyisége is.

A második emeleten van az előadó�
terem, amelynek érdekessége, hogy' kap�
csolótáblája nincs, ez az előkészítő-terem�
ben van. A kész kapcsolási összeállításo�

kat guruló asztalokon tolják be és az elö- 
adóasztalon levő konnektorokkal kapcsol�
ják. A táblát motor húzza és az a vetítő- 
képes bemutatásokhoz vetítő ernyővel is 
el van látva.

A mechanikai osztály számára egyetlen 
nagy terem áll rendelkezésre. Ez az osz�
tály különösen a kritikus sebesség és for- 
duíatszám vizsgálatával foglalkozik, to �
vábbá a talajrezgésekkel.

Az akusztikai osztály a hangosfilm vizs�
gálatát is műsorára tűzte, továbbá a helyi�
ségek (stúdió!) és épületek akusztikájának 
vizsgálatát. Számára van berendezve egy 
külön visszhang-vizsgáló terem, ahol a 
visszhang-elnyelés, stb. problémáit vizs�
gálják.

Az elektromos rezgések vizsgálatával 
több osztály is foglalkozik. (Vándorhullá�
mok, berezgési folyamatok, öngerjesztés, 
beszédvizsgálatok, stb.) A nagyfrekvenciás 
rezgések területéről fontos problémája az 
intézetnek a rövidhullámú adók, a kvarc- 
kristály-vezérlés, a nagyfrekvenciás ke�
mencék, a távolbalátás vizsgálata.

(H. Salinger, T. F. T„ 1930., 7. füzet.)
A román távbeszélő-koncessziót a ro �

mán minisztertanács a newyorki Interna�
tional Telephone and Telegraph Corpora�
tion cégre ruházta 20 évi időtartamra. A 
szerződés szerint az amerikai cégnek köte�
lessége, hogy a román távbeszélőhálózatot 
modernül építse ki és létesítsen összeköt�
tetést minden európai állammal, 
gítségével készült szigetelő-anyag kötő-

A gyengeáramú technika sajtolt anya�
gairól írt részletes cikket a T. F. T. 1930. 
6. számában K. Hesse. Az elektrotechniká�
ban használt mesterséges szigetelőanyago�
kat két főcsoportra osztja: gummitartal- 
mú és gummi nélküli anyagokra. Erre való 
tekintet nélkül: minden ilyen sajtolás se�
gítségével készült szigetelő-anyag kötő�
anyagból, rostanyagból és töltőanyagból 
áll.

A kötőanyag karakterizálja a szigetelő�
fajtát, ez maga egyedül is alkothatja a 
végső sajtolási terméket. A rostanyagok 
a mechanikai tulajdonságok megjavítására 
szolgálnak és vagy cellulóze-ból (fa-liszt, 
gyapot), vagy esetleg a tűzbiztosság foko�
zására azbesztből állanak. A töltőanyagok 
(kőpor, márványpor, talkum) a felszín ke�
ménységének és a fajsúlynak a növelésére 
szolgálnak.

A három összetevő-anyagot többnyire 
bensőleg összekeverik, megszárítják és 
porrátörve adagolják a sajtoló-berendezés 
alá.

A kész sajtolt szigetelő-anyag elbírálá�
sánál figyelembe kell venni annak hőálló�
képességét, éghető voltát, hajlító szilárd�
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ságát, törékenységét és végül mindenfajta 
elektromos tulajdonságát (szigetclőképes- 
ség, diclektromos állandó- és veszteségi 
szög, átütési szilárdság, stb.).

I. A gummianyagok alapanyaga a nyers 
kaucsuk, a töltőanyag a kén, rostanyagot 
nem használnak, mivel a rugalmasság 
anélkül is megvan. A nyersanyagot hide�
gen sajtolták, azután vulkanizálják. Gyú�
lékonysága meglehetős, kellemetlen tulaj�
donsága, hogy a belőle készült tárgyak fe�
lülete nem állandó, minthogy az anyagban 
kémiai változások mennek végbe. Ezenkí�
vül a gummi meglehetősen drága, emiatt 
lassan háttérbe szorul.

II. A gumminélKuli szigetelőanyagok:
a) Aszfalttartalmúak. Alapanyaguk a 

természetes vagy mesterséges aszfalt (szu�
rok). A töltőanyag a farost, aszbeszt és a 
kőlisztek. Anyagi tulajdonságai nem jók 
és főkép csak az erősáramú technikában 
használják. (Számlálók alaplapja.)

b) Cement- és v iz ü v eg ta r ta lm ú a k . A 
kötőanyaghoz azbesztrostokat adnak hoz�
zá; hidegen sajtolják. Az így készült szi�
getelőanyag teljesen hőálló és nem éghető, 
azért nélkülözhetetlen az erősáramú tech�
nikában, ahol erős szikrázás fordul elő.

c) Cellulozeszármazékok. Azok a saj�
tolt anyagok, amelyeknek alapanyaga a 
cellulózé valamely származéka; újabban 
mind nagyobb tért hódítanak a gyenge�
áramú technikában (rádiótechnika). Alap�
anyaguk vagy a nitrocelluloze (lőgyapot) 
vagy az acetilcelluloze. Mindkettő alap�
anyaga egyúttal a filmnek és a különböző 
műselymeknek. A kétféle cellulózét kám�
forral kezelve, olyan anyagot kapnak, 
amely a melegen képlékeny. A töltőanya�
gok a különféle kőzetlisztek. A nitroccllu- 
lózeból készült tárgyakat sajtolják, míg az 
acetilccllulózeból készülteket az ú. n. fecs�
kendező eljárással (Spritzverfahren) állít�
ják elő. Ez a gyakoribb, mert olcsóbb, ké�
nyelmesebb és a forma tetszésszerinti le�
het. A cellulozeszármazékok mint szigete�
lőanyagok elsősorban kiváló elektromos 
tulajdonságaikkal tűnnek ki. Tetszéssze�
rinti színben készítenek belőle kisebb tö �
megcikkeket (dugók, szorítok, skálakoron�
gok, stb.).

d) Műgyanták (bakelit). A legjobban 
bevált és leginkább elterjedt, még mindig 
tökéletesedő szigetelők. Alapanyaguk a 
formaldehyd és karbolsav keverékének 
kondenzációja alkalmával előálló vegyület, 
a phenolformaldehyd (bakelit A.). Melegí�

tés közben képlékennyé válik, tovább me�
legítve azonban megkeményedik és többé 
semmiféle eljárással sem tér vissza előbbi 
tulajdonságaihoz.

A kondenzálás után kapott bakelit A. 
a gyantához hasonló. Kihűlés után keve�
rik a töltőanyagokkal, azután igen nagy 
erővel (200—1000 atm.) sajtolják, közben 
a kellő képlékenységi hőfokra túlhevített 
gőzzel melegítik (180° C). Töltőanyag nél�
kül is felhasználják a borostyánhoz ha�
sonló anyagát, főleg dísztárgyak készíté�
sére.

A bakelitot papír- vagy szövetanya�
gokkal itatva és sajtolva, igen nagy szi�
lárdságú szerkezeti anyagot kapnak, amely�
ből csendesen járó fogaskerekeket készí�
tenek.

Az antennakor hangolásának egyen�
súlyegyenlege. (F. M. Colebrook. Exp. 
Wirk 1930. máre.) — Az antennakörnek 
egy vevőberendezéshez való csatlakoztatá�
sánál, ha a legmegfelelőbb megoldást ke�
ressük, úgy két szempontot kell figyelem�
be venni: a szelektivitást és az érzékeny�
séget. Uté)bbi azt jelenti, hogy a készülék 
a legnagyobb hangerő szempontjából mi�
lyen csatolást kíván. Szerző a közleményt 
ben főleg utóbbi követelmény kielégítésé�
nek a feltételeit tárgyalja és a szelektivi�
tást csak futólag érinti. A kérdés tehát, 
melyre a közleményben részletes elméleti 
tárgyalás alapján választ találunk, ez: Ad�
va van egy antenna és egy vevőberendezés. 
Mindkettőnek meg lévén az elektromos 
jellemzői, hogy kell a kettőt egymáshoz 
úgy csatlakoztatni, hogy egy bizonyos 
adott jelcrősségre a berendezés a legna�
gyobb hangerővel reagáljon?

Üjabb megoldások a kristálynak, mint 
frekvencianormálénak a használatánál. (11. 
J. Lucas. Exp. Wirk 1930. ápr., kivonatos 
ismertetés.) —■ Szerző tárgyalja a kristá�
lyok néhány olyan különleges tulajdonsá�
gát, amelynek a hatására különös figyelem�
mel kell lenni akkor, ha azt frekvencia- 
méréseknél mint normálét akarjuk felhasz�
nálni.

Árnyékolás hatása elektromágneses 
hullámokra. (G. W. O. Howe. Exp. Wirk 
1930. május.) — Műszaki főszerkesztőnek 
rövid hozzászólása a kérdéshez, mely a 
lap levelezési rovatában vitára adott al�
kalmat. Tömöreit és igen áttekinthetően 
magyarázza egy elektromágneses térbe he�
lyezett árnyékoló fémszerkezet különböző 
hatását a tér elektromos és mágneses ösz- 
szetevőjére.
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