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Áthallások távbeszélő áramkörökön.
Irta: Dr. TOM ITS IVAN posta-műszaki tanácsos.

Diaphonie sur les circuits téléphoniques.
Par le dr. Ivan Tom its, conseiller technique des postes roy. hong.
Résumé: L’auteur s’occupe des procédés ayant trait au reltvemient des 

dérangem ents diaphoniques sur les circuits aéri ens téléphoniques fantőmisés, 
surtout en ce qui concerne les défauts de contact et les croisem ents insuffisants. 
Ensuite il passe aux relations diaphoniques des circuits de haute fréquence et 
télégraphiques, en exposant les modes d ’écarter les diaphonies.

(Foly tatás)

A duplextekercsek felülvizsgálata után kerül a sor a légvezeték- 
rendszer vizsgálatára. A követendő sorrend itt is ugyanaz, mint a 
fantom-üzemre nem használt áramköröknél (lásd az előző közleményt); 
először a légvezetékrendszer esetleges hibáira, mint levezetések, kon �
takthibák, stb., végezzük vizsgálatainkat, s csak azután, mikor e 
hibákat felkutattuk s elhárítottuk és az áthallásmentesség még mindig 
nem elegendő, térünk át a légvezetékek keresztezési (helycsere) rend �
szerének átvizsgálására.

Az egy fantomáramkörhöz tartozó két törzsáramkör hibáinak fel�
kutatása céljából tartsuk szemelőtt az előző közleményben már 
említett elvet: mindig azt a törzsáramkört vegyük vizsgálat alá, 
amelyről a fantomáramkörre és viszont áthallások észlelhetők. A vizs�
gálat kivitelét illetőleg a kérdéses törzsáramkörről mindenekelőtt le�
kapcsoljuk a duplexcsévéket, miáltal természetesen a fantomáramkört 
is üzemen kívül helyeztük. U tána megfelelő mérőműszerekkel meg�
határozzuk a vezeték elektromos jellemzőit és pedig a vezetékhuzalok 
szigetelését a földhöz és más vezetékekhez képest, továbbá az egyes 
huzalok ellenállásértékeit, elvégezve ezzel kapcsolatosan a szükséges 
és keresztülvihető hibahely meghatározásokat is. Vizsgálatainkat szűk-
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ség szerint kiegészíthetjük váltakozó áramúakkal is; ezek közt különö�
sen a földszimmetria-mérések fontosak, melyekről részben előző 
közleményeinkben, részben pedig másutt volt már szó (Lásd: Magyar 
Posta Müsz. Közi. 1928. II. évf. 2. sz. 1—11 oldal).

A hibahelyek felkutatását elősegítő egyenáramú vizsgálati mód�
szerek, mint például szigetelés- és ellenállásmérések, Murray és 
Varley-féle hibahely-meghatározási eljárások stb., ma már általánosan 
ismertek, miért is e helyen velük nem szándékozunk foglalkozni. 
Mindamellett szükségesnek tartjuk, hogy az áramkörök átmeneti- 
ellenállás viszonyait, az ú. n. kontakt hibákat, azok fölismerhetőségé�
nek és felkutatásának módszereit kissé részletesebben vegyük tárgyalás 
alá, tekintve, hogy a tapasztalat szerint a légvezetékeknél a fantom- 
törzs áramkörök közt fellépő áthallások jórészben ennek a hiba�
típusnak köszönhetik létrejöttüket.

A vezetékhuzalokban és az áramkörökön jelentkező kontakt- 
hibák helyeinek méréssel való megállapítására megfelelő, a gyakor�
latban is bevált módszerrel nem rendelkezünk. Van ugyan egv eljárá �
sunk. melv a hibás áramkör látszólagos ellenállásának a frekvenciától 
függő ingadozásán alapul. Ez azonban nemcsak rendkívül hosszadal�
mas, hanem még komplikált és meglehetősen költséges mérőberendezé�
seket is igényel, miért gyakorlati célokra nem alkalmas. A hibatípus 
helyének felkutatása szempontjából tehát nem marad más módszer 
hátra, mint a közismert hibabehatárolás.

Hogy a behatárolás gyors és eredményes legyen, szükségünk van 
olyan mérőberendezésekre, melyekkel a vonalon a kontakthiba je/en- 
létéi ki tudjuk mutatni. Legegyszerűbb volna a vizsgálandó vonal- 
szakasz hurokellenállásának megmérése, természetesen jó szigetelési 
viszonyok mellett. Amennyiben ez az ellenállás különböznék a kifogás�
talan állapotban lévő vonalétól, vagy kisebb-nagyobb periodikus inga�
dozásokat mutatna, úgy e körülmény az áramkörben kontakthiba 
jelenlétére enged következtetni. Sajnos, az eljárás nem mindig elég 
eredményes. Sokszor a hibahely átmeneti-ellenállása nem nagy; ilyen�
kor, ha nincs időbeli ellenállás-ingadozás, nem tudjuk határozottan 
megállapítani, vájjon van-e eltérés az áramkör hibamentes állapotától 
vagy sem. A hibátlan vonal hurokellenállását sem tudjuk határozottan, 
mert hiszen annak értéke függ a hőmérséklettől. E nehézségek elkerü �
lésére sokkal célravezetőbb, ha a kettős távbeszélővezeték hurok- 
ellenállása helyett az alkotó huzalok ellenállásainak különbségét, vagy 
még inkább azok viszonyát mérjük meg.

Ilyen vizsgálati eljárást mutat a mellékelt 16. ábra. A hibás vonal 
két huzalát (a és b) távoli végeiken rövidre záratjuk és leföldeltetiük. 
a közeli végeket pedig egy fix és egy variabilis ellenállásból (például 
1000 és R ohm) és egy előtétellenállással ellátott milliamperméterből 
(A )  álló W heatsone-hidra kapcsoljuk. Olyan interurbán központokban, 
hol modern vonalfelügyeleti váltó van fölszerelve, e mérés legmeg�
felelőbben az u. n. Afurray-féle hurokkombinációval végezhető el. Mérő�
telepnek legcélszerűbb 4.5 Voltos zseblámpa elemet, vagy két-három 
sorbakapcsolt akkumulátorcellát használni. Nagyobb feszültség alkal�
mazása a hibás átmeneti (kontakt) helyet átütheti és így a hiba ideig�
lenes eltüntetésével annak fölkeresését meghiúsítja.
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Ábránkban a kontakthiba jelenlétének megállapítása arra az elvre 
van alapítva, hogy, amennyiben az a és b vezetékágakban kontakt �
hibák lépnének fel, azok átmeneti ellenállásai a két huzalágban a meg�
figyelések ideje alatt a legnagyobb valószínűség szerint egymástól 
különböznek. Különösen áll ez olyan hibahelyekre nézve, melyek az 
atmoszférikus levegő befolyásának vannak kitéve és ezáltal átmeneti 
ellenállásaikat időnkint kisebb-nagyobb szaporasággal változtatják.

Könnyen belátható, hogy a W heatstone-híd egyensúlyának ismert 
törvénye szerint az A  milliampermérőben folyó áram erőssége zérus, ha

Га =  R ,
Th 100U ’

ra és гь a két huzalág ellenállásait jelentik külön-külön, az azokban 
előforduló kontakthibák átmeneti ellenállásait is beleértve. Ha a ve-

I•
zetékágak hibátlanok, a 6 . alatti - * -  viszonyszám igen közel az egy-

rb
séggel egyenlő, vagyis R értéke közel 1000 ohm.

A 6 . alatti egyenlet még így is írható:

ra — rb _R — 1 0 0 0

rb _  1 0 0 0  '

Hibátlan vezetékeknél tehát az ellenállások különbségei relatíve igen
ra — Гь

kicsinyek magukhoz a huzalellenállásokhoz képest, vagyis
b

viszonyszám igen kicsiny valódi tört.

A tapasztalat szerint hibátlan áramköröknél — ---------- értéke
Гь

csupán néhány százalék. Ha a százalékos ellenálláskülönbség ennél az 
értéknél jóval nagyobbnak mutatkoznék, a vezetékágakban a leg�
nagyobb valószínűség szerint egy-, vagy több hibás kontakt, átmeneti 
ellenállással bíró kötés, hibás szorító- vagy biztosító-érintkezések stb. 
vannak jelen. Föltétien bizonyosságai kontakthiba jelenlétére mutat, 
ha a A  milliamper tűje, melyet mérés közben zérus értékre állítottunk 
be, nem marad nyugton, hanem folytonosan ide-oda „sétál“.

Elhanyagolt, rosszul fenntartott légvezeték-áramkörökben gyakran 
csoportosan lépnek fel ilyen hibák; ezek természetesen főként akkor 
jelentkeznek, amikor az idő meleg és több napja száraz, vagy pedig
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erős fagyok vannak. A hibahelyek felkutatását is mindig ilyen időkben 
kell végezni; esős, nedves időjárás az átmeneti hibák nagyrészét 
rendesen eltünteti.

A  kontakthibák ellen való védekezés sokkal eredményesebb, ha 
azok föllépését már előre, preventive iparkodunk megakadályozni. Az 
áramkörben lévő átmeneti helyeket (elosztók, biztosítók, elágazási he�
lyek stb.) és a húzásnak ki nem te tt kötéseket ezért gyakran kell vizs�
gálat alá vetni, az érintkező felületeket pedig megtisztítani.

A hozzáférhető kontakthelyek állapotának üzemközben való 
felülvizsgálatára jó eljárással szolgál a 17. ábra sémája. A vizsgálathoz 
csupán csak egy LB, vagy CB. rendszerű nyeles- vagy esetleg fej�
hallgató szükséges, melynek jó izolációjáról már előre gondoskod�
tunk. A  hallgató két kivezető zsinórját jól szigetelve megfogjuk és- 
azok csupasz végeit a vizsgálandó átmeneti hely két oldalához féme�
sen hozzáérintjük. A hibahelyet ezáltal közrefogjuk, úgy, mint azt a 
17. számú ábra m utatja. Megfigyeljük ezután, hogy a hallgatóban az 
áramkörben folyó beszélgetéseket halljuk-e, vagy sem. Ha a vizsgált 
hely átmeneti ellenállása zérus, akkor a hallgatóban az áramkörben 
folytatott beszélgetéseket nem szabad hallani, vagy csak rendkívül

— Kettös távbeszélő vezeték

17. ábra.

gyenge mértékben. Véges átmeneti ellenállás, vagyis rossz kontaktus 
mellett a beszélgetések már többé-kevésbé hallhatók lesznek. Célszerű 
vizsgálat közben az átmeneti helyeket, vagy azok környékét gyengén 
megmozgatni; ha ilyenkor a beszélgetéseket időnként halljuk, az 
átmeneti felületeket meg kell tisztítani, esetleg megfelelő módon 
fényesre kell csiszolni.

A  vezeték keresztezések (helycserék) indukciómentességének vizs�
gálata mindig csak olyankor történhetik, amikor már biztos meg�
győződést szereztünk, hogy a vezetékekben több hiba már nincsen. 
A keresztezési rendszer jóságának mértékére ismét az áthallásméré�
sek adnak felvilágosítást és pedig a törzsáramkörök keresztezési rend �
szerére az összetartozó törzs-törzs és törzs-fantom mérések, a hely �
cserékre vonatkozólag pedig a fantom áramkörnek szomszédos másik 
fantommal, vagy egyéb, a vizsgált fantomhoz nem tartozó más 
áramkörökkel végzett áthallás-vizsgálatai.

A törzsáramkörnek a saját fantomra való áthallása, amennyiben 
a szóbanforgó törzs keresztezési rendszerének jóságáról van szó, jól 
vizsgálható a 18 számú ábra mérési módszerével. A vizsgálat alá vett 
törzsvezetéket (I) a végén 600 ohmmal lezáratjuk, az elején rákapcsolt 
duplexcséve lezáró tekercsének középpontját pedig a mérő áram �
forrás (E) egyik pólusára kötjük. Az áramforrás másik pólusa a
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másik törzsáramkör (II) két egymással összekötött vezetékágához 
csatlakozik, úgy, hogy a mérőáram ennek huzalain a szintén rövidre- 
zárt távoli végeken, továbbá a I-t lezáró 600 ohmos ellenállás közép�
pontján és magán a I vezetéken keresztül jut vissza az oszcillátorba. 
Az E áramforrás pólusaival egyidejűleg egy variábilis csillapító beren �
dezés (N ) is van parallel kapcsolva.

A vizsgálat ismert módon а К  átkapcsolóval és H  hallgatóval tör �
ténik. Amennyiben а I áramkör két ága a keresztezések révén II ket �
tős huzalához képest gyakorlatilag szimmetrikusan fekszik, a H hall�
gató baloldali állásában az E zümmögő hangját csak igen gyengén 
fogjuk észlelni, vagyis а К  jobboldali állásában a csatlakozó csillapí�
tás szekrényen (N ) elég nagy csillapítást kell beállítanunk, hogy az 
észlelt hangerősség az átkapcsoló két állásában szubjektíve egyformá�
nak mutatkozzék.

Jó vonalkeresztezések mellett az áthallási csillapítás a 6.5—7 népért 
is meghaladja. Ha a mérés eredménye nem kielégítő, a vizsgálatot

célszerű az egyes kiegyenlítési alapszakaszokon is megismételni. A M. 
kir. Posta keresztezési rendszerénél e szakaszok hossza 32 km. A mé�
rés ilyenkor a szabadban történik, a légvezeték alapszakaszok végein, 
amelyeket a megfelelő keresztező tartókon a többi vonalrészektől izo�
lálunk. A vizsgálat segítségével a hibás alapszakasz felkereshető; e 
szakaszt ezután a helyszínen vizsgáljuk felül s a keresztezések meg�
javításával és esetleg átkonstruálásával annak áthalláshibáját el�
hárítjuk.

c) Nagyfrekvenciás áramok áthallási viszonyai légvezetékeken. 
A modern vivőáramú távbeszélő rendszerek frekvenciasávjai jóval a 
beszédfrekvencia-sáv (100—2400 Hertz) felett fekszenek, minek kö �
vetkeztében az indukció törvényei szerint áthallások szempontjából 
jóval kedvezőtlenebb viselkedést mutatnak, mint a közönséges beszéd�
áramok. A több csatornás vivőáramú rendszerek egyes frekvencia- 
sáv jait megfelelő szűrőberendezések úgy választják el egymástól, hogy 
az egyes sávokra szuperponált beszédáramok gyakorlatilag egy�
másra nem hallanak át. Ha azonban az egy légvezeték oszlopsoron 
futó különböző áramkörökre külön-külön két (esetleg több) azonos
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vivőfrekvenciákkal biró rendszer van rátéve, az azonos vivőfrekven�
ciák, vagy azok beszédsávjai az egyik légvezetékről a szomszédosra 
indukció útján már könnyen átjuthatnak, annál is inkább, mivel a lég�
vezetékek szokásos indukciómentesítése az ilyen nagyfrekvenciás 
áramokra rendesen nem kielégítő. Áthallásmentesség szempontjából 
célszerű, ha a két légvezetékáramkör, melyeken az azonos típusú 
vivőáramú beszélgetések folynak, az oszlopsoron egymástól minél 
messzebb fekszik. Ha ez nem kerülhető el és az áthallás zavaró, a 
két távbeszélő-áramkör keresztezéseit szisztematikusan sűríteni kell. 
A svéd M. V oss szerint a sűrítés akkor eredményes, mikor a vezetékek 
végein levő vivőáramú berendezések a légvezetékhez jól, tehát le�
hetőleg reflexiómentesen vannak hozzáillesztve.

7. Távíróáramok áthallása távbeszélő-légvezetékekre.

• Gyakran észlelt jelenség, hogy a távbeszélő légvezeték-áram �
körökre a parallel futó távírólégvezetékek áramai átindukálnak, minek 
következtében a beszélgetéseket többé-kevésbé intenzív hanglökések, 
kopogások zavarják. Különösen kifejezett a zavar olyankor, mikor 
a távíróvezetékek hosszabb távolságon a távbeszélővezetékek oszlop�
során, azokkal együtt haladnak. Ez érthető is, mivel a földvisszaveze- 
téses távíróáramok igen nagy indukáló hurokfelülettel bírnak és mint 
ilyenek a távbeszélő-áramkörökkel viszonylagosan elég szoros csato �
lásban vannak. Befolyásolás szempontjából itt is nagyjából ugyanazok 
a szempontok irányadók, mint amelyeket a törzs-fantom áramkörök- 
áthallásánál már láttunk. Az áthallásoknak a jelen esetben is két 
tényező kedvez és pedig:

a) a távbeszélő-áramkör (törzs- vagy fantom) elégtelen föld �
szimmetriája, ami nemcsak vezetékhiba következtében állhat elő, 
hanem a hibátlan áramkör ágainak a többi áramkörkhöz, illetőleg a 
földhöz viszonyított asszimmetrikus helyzete miatt is:

b) a keresztezések elégtelensége a távíróáramkör helyzetéhez 
viszonyítva.

Az áthallás nagysága azonos távíróáramok és indukcióviszonyok 
mellett annál kisebb, minél jobb a távbeszélővezeték földszimmet�
riája (a), minél jobb ugyanannak kölcsönös szimmetriája a távíró �
vezetékhez képest (b), továbbá minél sűrűbbek a keresztezések. T é �
vedés volna azonban azt hinni, hogy a keresztezések fokozatos sűríté �
sével bármilyen intenzív távíró-áthallást meg lehet szüntetni. A keresz �
tezések sűrítése csupán csak egy bizonyos fokig hatásos. Az azontúl 
végzendő sűrítések csak akkor javítják az áthallás viszonyokat, ha 
egyidejűleg a távbeszélőáramkörök földszimmetria viszonyait is javí�
tani tudjuk, ami tudvalevőleg nem csupán a keresztezési rendszertől, 
hanem az áramkörök fenntartásától is függ. Kedvezőtlen esetekben, 
különösen akkor, amikor a távíró- és távbeszélő-áramkörök hosszabb 
úton közös oszlopsoron futnak, az említett szimmetriaviszonyokat 
még gondos üzemfenntartás mellett sem tudjuk kielégítően javítani. 
Ilyenkor az áthallászavar csökkentésének van még egy módja, ami a 
távíróáramok zavaróképességének redukálásán alapul.
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a) A  távíróáramok zavaróképessége és annak csökkentése. A  táv �
író- és távbeszélővezetékek megadott kölcsönös helyzete és szim�
metria viszonyai mellett a távírójelek áthallása annál intenzívebb, 
minél rövidebbek az egyes jelek s minél gyorsabban követik egymást. 
A távíróimpulzusok sebességére nézve, mint ismeretes, az elemi táv �
írójel (Morse pont) időtartama т mértékadó (lásd a 19. ábrát). 
Legkedvezőtlenebbek kétségkívül a jelek terjedési viszonyai, mikor 
az említett elemi impulzusok egész sorozatát visszük a vezetéken 
keresztül. A 19. ábra a)-val jelzett része (szögletes teljes vonal) az 
áramkörre kapcsolt feszül őség-impulzusok folytonos sorozatát szem�
lélteti egyenlő időtartamú jelekkel és jelközökkel. Ha a távíróvonal 
nem hosszú, a kimenő áramimpulzusok alakja hasonló lesz az a) ábra 
feszültségjeleinek alakjához. Hosszú vezetékeknél azonban a vonal- 
kapacitás miatt a kimenő áramjel torzulást szenved, amint azt a 19 b. 
alatti ábrában láthatjuk.

Az impulzussorozat indukáló-, vagyis zavaróképessége attól függ, 
vájjon mennyire érinti a távíróáramok indukciója a távbeszélőáramok 
beszédfrekvenciás-sávját; a 300—2400 sávban lévő frekvenciáktól függ 
tudvalevőleg az átvitt beszéd érthetősége. A matematika Fourier so �
rainak elmélete alapján a 19. a) és b) ábra jelsorozata mindig felbont�
ható egy alapfrekvenciára (lásd a 19. a) ábra pontozott szinusz vonalát),

melynek nagysága ^  Hertz, s annak egészszámú többszöröseire, az

ú. n. felső harmonikusokra. Ez utóbbiak annál intenzívebbek, minél 
több s élesebb szögletet tartalmaz a jelimpulzusok sorozata.

Ha a tárgyalt jelsorozat helyett csak egyes jelimpulzusokról van 
szó, a mondottak általában akkor is érvényben maradnak. A különb�
ség csak az, hogy ilyenkor az említett impulzus nem bontható fel egy 
alapfrekvenciára és annak felső harmonikusaira, hanem az ú. n. 
Founer-féle integráltétel szerint egy teljes folytonos frekvencia- 
spektrummal fog bírni. A jel energiái e spektrumban annál inkább 
a magasabb frekvenciák felé tolódnak, minél rövidebb időtartamú az 
impulzus, vagyis minél nagyobb a táviratozás sebessége, továbbá 
minél élesebb töréseket, szögleteket tartalmaznak a szóbanforgó 
impulzusok.

A távírójelek analizálására támaszkodva most már leszögezhetjük 
azt a tényt, hogy azok zavaróképessége annál nagyobb, minél inten-
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zívebbek a jelekben levő magasabb frekvenciák, minél közelebb van �
nak ezek az érthetőségre még jellemző alsó frekvenciahatárhoz (300 
Hertz), vagy minél nagyobb mértékben nyúlnak bele a 300—2400 
Hertz-sávba. E tények fölismerésére viszont m indjárt egy módot is 
ad kezünkbe, amellyel az áthallás-zavarokat szükség esetén, ha már 
más módon nem boldogultunk, redukálhatjuk. A módszer elve abban

áll, hogy a jelimpulzusoknak csak azt a kisfrekvenciájú részét enged�
jük ki a vonalra, mely a távíró-jelfogók működtetésére okvetlen szük �
séges, míg a beszédet zavaró magasabb frekvenciákat a távíróvezeték �
től megfelelő szűrők közbeiktatásával távoltartjuk.

Ilyen szűrőt mutat példaképen távíróáramkörre alkalmazva a 20. 
ábra. Az elmélet szerint a szűrő-határfrekvenciája

____ 1

п к Yl c  ;

ezalatt azt a frekvenciát értjük, melyen alul a szűrő gyakorlatilag át- 
bocsát, amely feletti sáv frekvenciáját ellenben visszatartja.

A  határfrekvencia megválasztása mindig a táviratozás sebességé�
től függ. Ennek mértéke, mint ismeretes, az átvitt legrövidebb jel�
impulzus időtartamának reciprok értéke, vagyis a 19. a) ábra alapján.

1
N  =  T -

E mennyiség egységét Emil Baudot francia távíró-konstruktőr emlé�
kére „baud“-nak szokás nevezni. Ela pl. 50 baud-sebességről van szó, 
mely percenként 60 Morse szó átvitelére és a start-stop rendszerű 
távírógépek működtetésére elegendő, a szűrőt úgy kell konstruálni,

hogy az 25 frekvenciájú váltakozó áramot (lásd 19-a ábrát) még jól 
át tudjon vinni. A szűrő határfrekvenciája ilyenkor kellő biztonsággal 
40—60 Hertz-re vehető.
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A 20. ábrában ism ertetett költséges szűrő helyett a gyakorlatban 
megelégedhetünk a 2 1 . ábrában látható egyszerűsített konstrukcióval 
is, mely lényegében az előbbi szűrőnek legelső részéből áll; L — 1 
henry és c =  2  mikrofarad értékek mellett például a táviró jelek za�
varó frekvenciái a légvezetékeken már jól lesimulnak. Az áthallási 
zavarok javulása természetesen kisebb L és c értékek mellett is elér�
hető.

Duplex táviróüzemnél a szűrő jelenlétét a művonalak konstrukció �
jánál előzetesen tekintetbe kell venni.

(Vége következik.)

A légkábelek belógási viszonyai.
Irta: KÓNYA SÁNDOR m. kir. postafőmérnök.

Conditions de iiéche des cables aériens.
Par A lexandre Kónya, ingénieur supérieur des postes roy. hong.

Résumé: En finissant son article, l’auteur examine le problem e des changem ents 
■de charge subis, sous l’influence du vent, par les cordes de suspension de cables 
aériens mesurées, respectivem ent régularisées d ’aprés les résultats de calcul dé �
m ontrés e t les tableaux у afférents.

(Folytatás.)

Vizsgáljuk most meg, hogy a levezetett számítási eredmények és 
összeállított táblázatok alapján méretezett, illetve beszabályozott lég�
kábel-tartókötelek a szél hatására szenvednek-e külön számbaveendő 
igénybevételi változásokat?

Tegyük fel, hogy valamely felfüggesztett kötél fesztávjára merő�
leges irányban a kötél folyóméterét „Sz“ kg. erővel szél tám adja meg.

Az „Sz“ kg-nyi nagyságú szél hatására az eredetileg függőleges 
belógású kötél a függőleges irányból kitér, s ha a szél állandóan ugyan �
azzal az erővel támad, akkor e kitérés nagysága is állandóan ugyanaz 
marad.

Legyen a 15. ábrában О a két tám pontot összekötő egyenesnek, 
К  pedig a felfüggesztett kötélnek a papír síkjával való metszéspontja. 
А  К pont az „Sz“ erejű szél hatására az „ 0 “-n keresztülmenő függőle�
gestől kitért.

Bontsuk fel úgy „Sz“-et, mint „G “ t (a kötél fm-kinti súlyát) О—К 
iránnyal parallel és erre merőleges konponensekre. Az egyensúlyi álla�
pot akkor fog bekövetkezni, ha a „G “ merőleges komponense, a „d“ 
egyenlő lesz az „Sz “ merőleges komponensével, az „e“-vel, mert akkor 
a két egyirányú, de ellenkező előjelű erő lerontja egymást. Ezzel ellen�
té tben  a parallel komponensek („c“ és „b“) ugyanolyan előjelűek lé �
vén, összeadódnak és a „ G e,eds“  súlyt alkotják, melynek nagysága a 
Pithagoras-tétel értelmében

G , .«  F g 2 +  Sz2 . . . .  16.

Szavakkal kifejezve, a felfüggesztett kötél, vagV kábel súlya a tá �
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madó szél hatására megnagyobbodik; a megnagyobbodott sűlv pedig 
egyenlő a súly és szélnyomás geometriai összegével.

A szél erejét tapasztalati adatok alapján nr-k in t 125 kg-ra szokás 
felvenni, mely értéknek azonban csak 50%-a veendő fel akkor, ha a 
szél nem lapos, hanem domború felületet támad meg, mert ez a felület 
a szelet tereli s így annak egy része (cca. 50%-a) nem érvényesülhet.

Számítsuk ki ezek alapján a légkábeleinkre és a tartó-kötelekre 
ható szélnyomások nagyságát és a szél folytán megnagyobbodott 
fm-kinti súlyt:

A szélnek kite tt domború fm-kinti felület:

az 1. kombinációnál =  (1.38 +  0.6 ) 100 cm” =  198 cm2,
a II. kombinációnál =  (1.65 -f- 0.69) 100 cm2 — 234 cm2,
a III. kombinációnál =  (2.15 -j- 0.78) 100 cm2 — 293 cm2.

(A zárjelben lévő számok közül az első a kábel, a második a kötél 
átmérőt jelenti.)

A kábelre és kötélre ható ftn-kinti szélnyomás (Sz):

az I. kombinációnál =  198 X 0.00625 kg. r— 1.188 kg.
a II. kombinációnál =  234 X 0.00625 kg. =  1.404 kg.
a III. kombinációnál =  293 X 0.00625 kg. — 1.758 kg.

(0.00625 =  -■V' 10' *)

A szélnyomás folytán megnagyobbodott fm -kinti súly:

az I. kombinációnál =  У 1.1882 -f- (0.8 -f- 0.162)2 kg. =  1.53 kg.
а П. kombinációnál =  К 1.4042 +  (1.3 +  0.236)' kg. - 2.08 kg.
a III. kombinációnál =  I' 1.758* +  (1.9 +  0.310)2 kg. =  2.83 kg.

(A zárójelben lévő számok közül az első kábel, a második a kötél 
fm-kinti súlyát jelenti.)
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A szélnyomás folytán megnagyobbodott fm -kinti virtuális
specifikus súly:

az I. kombinációnál =  kg. =  0.073 kg.,

2 08
a II. kombinációnál =  kg. =  0.074 kg.,

2
a III. kombinációnál , kg. =  0.078 kg.

3o

(A nevezőben levő számok a tartó-kötelek hasznos keresztm et�
szeti területét jelentik.)

Ha ezt az eredményt összehasonlítjuk a méretezés alapjául vett 
(a kábelre és kötélre — 5° C mellett rárakodó pótteher miatt megnöve�
kedett) virtuális specifikus súlyokkal, akkor azt találjuk, hogy ezek 
cca. 33%-kai kisebbek a pótterhelés által okozott megnagyobbodott 
súlynál, ami más szóval annyit jelent, hogy amikor a légkábel tartó �
kötele — 5° C melletti (a 13. alatti tapasztalati képlettel számított) pót�
teher kiindulási állapot alapján m éreteztetett meg, illetve szabályoz�
ta to k  be, akkor a méretezés egyszersmind a szélnyomásra, - -  mint 
kisebb igénybevételt okozó behatásra is, — elintézést nyert,

E megállapítás ellenére azonban terjesszük ki a vizsgálatot még 
egy lépéssel tovább olyan esetre is, amikor a pótteherrel terhelt léte �
sítményeket támadja meg a szél.

Szükségünk van a létesítményekre rárakodó pótterhelések átmé�
rőinek a méretére. (L,- 16. ábrát.)

16. abra.
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Legyen X a pótteher átmérője, b a kábel, vagy a kötél átmérője. 
T a kábel, vagy a kötél pótterhének fm-kinti súlya; akkor a pótteher 
faj súlyát az egységnek véve, felírható a következő egyenlet:

j (~2 \) ' Чт)" j iu0 = T
Rendezés után:

X =  У 12.74 T +  Ь2 .........17.)

A  13. képlet értelmében:

a 21 mm2-es kötél pótterhelésének fm-kinti súlya . . . .  0.4410 kg.
a 13X2 eres kábel pótterhelésének fm-kinti súlya    0.6659 kg.
a 28 mm2-es kötél pótterhelésének fm-kinti súlya . . . .  0.4760 kg.
a 26X2 eres kábel pótterhelésének fm-kinti súlya   0.7308 kg.
a 36 mm2-es kötél pótterhelésének fm-kinti súlya   0.504 kg.
az 52X2 eres kábel pótterhelésének fm-kinti súlya . . . .  0.8352 kg.

Ezek alapján és a 17. képlet szerint tehát:
* i

a 21 mm2-es kötél pótterhelésének átmérője ........> 2.45 cm.,
a 13X2 eres kábel pótterhelésének átmérője ..........3.23 cm.,
a 28 mnr-es kötél pótterhelésének átmérője ..........2.56 cm.,
a 26X2 eres kábel pótterhelésének átmérője .......... 3.50 cm.,
a 36 mnr-es kötél pótterhelésének átmérője ..........  2.65 cm. és
az 52X2 eres kábel pótterhelésének átmérője ..........3.90 cm.

A szélnek kitett, a pótterhek folytán megnagyobbodott domború
fm-kinti felület:

az I. kombinációnál =  (2.45 +  3.23) 100 cm2 =  568 cm2,
а II. kombinációnál =  (2.56 4- 3.50) 100 cm2 =  606 cm2,
а III. kombinációnál =  (2.65 +  3.90) 100 cm2 =  655 cm2.

A  pótteherrel megterhelt kábelre és kötélre ható fm-kinti szélnyomás:
(Szpi,)

az I. kombinációnál =  568 X 0.00625 kg. =  3.408 kg.,
а II. kombinációnál =  606 X 0.00625 kg. =  3.636 kg., ,
а III. kombinációnál =  655 X 0.00625 kg. =  3.930 kg.

A  kábelnek és kötélnek szélnyomás nélküli, de pótterheléssel meg�
nagyobbodott fm-kinti súlya:

az I. kombinációnál =  2.07 kg. 
а II. kombinációnál =  2.73 kg. 
а III. kombinációnál =  3.53 kg.
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A szélnyomás folytán megnagyobbodott fm -kinti súly: 

az I. kombinációnál =  1' 3.41J +  2.07’ kg. — 4.00 kg.

a II. kombinációnál — 1 3.64" 4- 2.73-’ kg. =  4.55 kg.

a III. kombinációnál =  1 3.9 32 +  3.532 kg. =  5.30 kg.

E többszörösen megnagyobbodott súlyok virtuális specifikus súlya: 

az I. kombinációnál =  kg. =  0.1905 kg.,

a II. kombinációnál = —- kg.  — 0.1625 kg., } *
Zo

i 30
a III. kombinációnál =  “ - - k g .  =  0.1472 kg.

Az előbbiekben levezetett eredmények alapján a pótterhelés és 
szélnyomás együttes fellépése folytán a légkábel tartókötélben kelet�
kező igénybevételt kiszámíthatjuk.

A számítást a 15. alatti egyenlettel végezhetjük, mely egyenlet 
ugyanazon hőmérséklet mellett valamely tartókötélben, vagy huzalban 
különböző terhelések folytán keletkező különböző nagyságú igénybe�
vételek közötti összefüggést adja meg:

g2P a2 g2p-r,z a2

24 ß ‘ " 24/? • <r2p+sz "+sz

Ebben az egyenletben az ismert jelöléseken kívül „gJP “ a pót- 
teherrel terhelt kötél és kábel virtuális specifikus súlyát (az eddigiek�
ben ez go-lal jelöltetett), a pótterhelés esetén a kötélben kelet�
kező feszültséget, vagyis 2 0  kgjmnr-kiníi igénybevételt, „gP-u “ a pót- 
teherrel terhelt kötél és kábel szélnyomással megnagyobbított virtuális 
specifikus súlyát (a * alatti értékeket), „ Vb*“ pedig a kötélben pót- 
teher és szél esetén keletkező (keresett) feszültséget jelentik.

A számítást a =  70 m. fesztávolságra végezve el, fentebbi képlet 
alapján a következő egyenleteket írhatjuk fel:

I. kombinációra:
0 09S762 702   019052 702

24ß 202 24ß ' p+sz

II. kombinációra:

0 097482 f 702  ̂ _  0 16252 702
24ß 202 24ß °\+„  ffp+,z

III. kombinációra:

0 097952 702 „„ _  044722 702
24/? 202 24,? n2 p+„ "+,z
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A  kijelölt műveleteket elvégezve, nyerjük:

T о , CT 155593I ...................... 84.52 =  ---<yp+II
G p-bsz

TT Qoci  113900
® p + sz

ITT _  97748III......................... 82.76 — — ----ap+sz
 ̂ p-fsz

Ezekből az egyenletekből a crp-f6Z értékeit kiszámítottuk és a kö �
vetkező eredményeket kaptuk:

I.....................cTp+sz A3  36 kglmné
II ..................crJ1+sz ~  31 kg/min" és

III.....................crpf„z ~  29 kg/mm3

A légkábeleink felfüggesztésére alkalmazott kötelek szakító szi�
lárdsága 120 kg/mm2. E körülménynél fogva tehát a most levezetett 
eredmény azt mondja, hogy a pótterhelés és szél együttes fellépése 
esetén a kötélben keletkező igénybevételt a szakító szilárdság cca. 
négyszeresen múlja felül, azaz a közölt táblázataink szerint beszabá�
lyozott légkábel kötélszakadás ellen ily esetben is cca. négyszeres biz�
tonsággal bir.

Fordítsuk most meg a kérdést és számítsunk +  40" C-nál keletkező 
belógást olyan kötelekre nézve, melyekben — 5" C-nál keletkező pót�
terhelés és 125 kg/nr erősségű szél egyidejű fellépése esetén is csak 
сто =  2 0  kg/mm" igénybevételt engedünk meg.

Más szóval, számítsuk ki a +  40" C-nál keletkező belógási értéke �
ket

1 . hatszoros biztonság, és
2 .  - 5 °  C mellett fellépő pótteher és egyidejű 125/kg/m2 erősségű 

szél „kiindulási állapot“ feltételezése alapján.
A számítást a 12. alatti egyenlettel végezzük, mely egyenlet a biz�

tonsági faktor, a kiindulási állapot és a fesztávolság tekintetbevételé �
vel, az uralkodó hőmérséklet és a kötélben, vagy huzalban e hőmésék- 
let alatt keletkező igénybevételek közti összefüggést adja meg:

t « 4 0  =  ^ j f ------- A ff40-  a; - * W  +  А  сто -  5
34a a-4o a 24a ffo2 a

Ebben a képletben az ismert jelöléseken kívül „g“ a kábel és kötél 
virt. spec, súlyát (pótteher és szél nélkül):

„cr 40“ a +  40° C mellett a kötélben keletkező igénybevételt,
„Сто“ a 2 0  kg/mm2 nagyságú (megengedett legnagyobb) igénybe�

vételt jelenti.
A fesztáyolságot szintén a =  70 m-re véve fel a következő egyen�

lőségeket írhatjuk fel:
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az I. kombinációra:

... 702 ■ Q-046053 702. Q'19052 , . . .  ,Q '
24. Г 2 . 10- 5 . n40 3 9 6 8 40 24. Г2 • 10“ 5 202 +  3968-20 y

a II. kombinációra:

^  70*.0 05438* ^  702. Q'16252____ . m  5

2 4 .1 2 .1 0 “ 5. CT40 3968 4" 24. Г 2 .10- 5 .202 +  3968-20 3

а III. kombinációra:

... 702.04)607 i 2 702 0 14722 , n . 0 .
24. Г2.  lO-\(T4o 3968ff40 24. I '2 .10—5. 202 J 968 ' 20 3

A kijelölt műveleteket elvégezve, nyerjük:

I......................... ^ - » „  =  2325.4
<7240

t t  12j 79 , »
II......................... 5---------O40 =  1689.9

O~40

III...........................— ----- =  1384.9
0*40

Ezekből az egyenletekből а cr.,0 értékeit kiszámítva a következő 
eredményeket kapjuk:

I..........................  o4(l ~  1.97 kg/mm2,
II..........................  <Uo ~  2.70 kg/mm2, és

III..........................  CT40 3.40 kg/mm2.

Ha azonban ismerjük az igénybevételt, akkor az ugyanazon hő �
mérséklet alatti belógás a 4. egyenlet alapján kiszámítható:

l — a2 g
8 о

Ebbe az egyenletbe tehát a megfelelő értékeket behelyettesítve, a 
műveleteket elvégezve, a belógások számára az alábbi értékek adódtak:

T , , • - , 702. 0-04605az l. kombinációra: I = - — 1f._---- =  14.31 m.,
8 . 1 0 /

7 O2 . 0'0438
а II. kombinációra: 1 = ---- -------------=  12-33m. és

8 .2 70

TTT , , 702.0‘06073a Ili. kombinációra: 1 = ---- 0 ^  10.94 m-
o • ó  4U

’ • " ! ['} -I
E belógások — mint mondottuk — a +  40° C-nál keletkeznek, azon-* 

bán rCsak kevéssel lennének kisebbek alacsonyabb hőmérséklet mellett,
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mert ha a belógások a támaszközhöz viszonyítva már elég nagyok, — a 
parabola ívének kisebb mértékű hosszváltozásai esetén (hő okozta 
hosszváltozás) szintén csak kisebb mértékben változnak.

A kiszámított abnormális belógási értékek rám utatnak arra, hogy 
a számítás alapjául felvett feltételek valamelyike abnormálisán nagyra 
választatott: jelen esetünkben az ú. n. „kiindulási állapot“. (2 .)

Nem szabad tehát általában a pótterhelés és a szélnyomás együttes 
fellépésére méretezni. Ha pedig a behatásokat külön választjuk, akkor 
kimondhatjuk, hogy olyan huzaloknál, melyek magas biztonsági koef�
ficiens (esetünkben hatszoros) mellett — 5° C-nál keletkező pótterhe �
lés, vagy pótterhelés nélküli — 20° C „kiindulási állapotokra“ méretez- 
tettek, a szélnyomás által okozott igénybevételi többlet alatta marad 
az előbb említett kiindulási állapotok okozta igénybevételeknek.

Ezért rendes körülmények között a szélnyomást huzalokkal kap �
csolatos méretezési és erőtani problémáknál nem magában a huzalban 
keletkező igénybevételek szempontjából, hanem pl. közös támszerke- 
zetre felfüggesztett több huzal esetén a huzalok útján a támszerkeze- 
tekre gyakorolt hatásánál fogva szokás tekintetbe venni, mert így a 
támszerkezet méretezéseinek szempontjából döntő szerepe van.

A huzalok méretezéseinél tekintetbe veendő pótterhelés kiszámí�
tására Középeurópa területén általában a 13. alatti tapasztalati képletet 
alkalmazzák, azonban senki sem állíthatja, hogy e tapasztalati kép �
lettel számítható pótterhelésnél nagyobb nem fordul elő, (pl. hazánk �
ban a Bakony vidékén). Nem volna azonban helyes eljárás abnormális 
esetekre méretezni általánosan, annál kevésbbé, m ert hiszen a bizton �
sági koefficiens éppen az abnormálisán előforduló esetekre szolgál.

Az előbb hivatkozott tapasztalati képlettel számítható pótterhelés �
nél nagyobbat akkor kell tekintetbe venni, ha tapasztalatok alapján 
valamely vidéken gyakran, illetőleg normálisnak mondhatólag fordul�
nak elő nagyobb pótíerhek. Az ilyen vidékekre e nagyobb terhelés 
alapján kell a szabályozási adatokat megállapítani.

Ugyancsak a tapasztalat alapján kell eljárni a szélnyomás tekin �
tetbevételénél is. Rendes körülmények között a méretezés szempont�
jából tekintetbe vehető erősebb szelek a melegebb éghajlat idején for �
dulnak elő, vagy vihar alkalmával nyáron, ( +  10° C és A 30° C kö�
zötti hőmérséklet mellett), vagy mint tavaszi és őszi „passzát“ szél; 
( +  5° C és +  10° C közötti hőmérséklet mellett); ez utóbbi hosszan �
tartó , de nem oly erős, mint a nyári zivatarok szele.

A fagypont alatt előforduló szelek erősségben nem is hasonlítha �
tók fentiekkel össze és így rendes körülmények között nem fordul elő, 
hogy zúzmarával, vagy jéggel borított légkábelt tám adjanak meg.

Ha azonban valamely vidéken az ottani helyi viszonyoknál fogva 
ez mégis a normális eset volna, úgy a méretezésnél e körülménnyel 
már számolni kell, esetleg azáltal, hogy ily helyen légkábelt egyáltalán 
nem építünk, hanem inkább a tiszta földalatti rendszer mellett döntünk.

Ezek a tapasztalati adatok tehát, melyek a légkábel és általában a 
huzal méretezése szempontjából a fő szerepet játszák, elsősorban az 
időjárás függvényei, ami annyit jelent, hogy erősen változnak vidékek 
és országok szerint. Igv például Európa déli fekvésű országaiban, vagy 
Afrika kultúrált részein a huzalok beszabályozása már nem pótterhelés
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és — 20" C kiindulási állapot alapján történik; e helyeken tényleg a 
legalacsonyabb hőmérséklet mellett normálisan előforduló legerősebb 
szelet kell kiindulási állapotként tekintetbe venni, míg a biztonsági 
faktor megválasztása az előfordulható rendkívüli behatások (vihar), a 
huzal anyaga, a levegő savtartalma és egyéb tényezők egybevetése alap �
ján kell, hogy történjék.

Ezek szerint az előbbiekben kiszámított és a m. kir. posta által 
alkalmazott légkábelekre vonatkozó szabályozási adatok a biztonsági 
koefficiens és a kiindulási állapotok megindokolt megválasztása alap �
ján állíttattak össze. Az adatokban rejlő biztonság pedig elégséges arra 
a feltett, de meg nem engedett esetre is, ha 125 kg n r  erősségű szél�
vihar —-5° C mellett zúzmarával és jéggel megterhelt légkábelt tá �
madna meg.

(Vége.)

Rádiózavarok forrásainak behatárolása 
Kiskun fé 1 egy h ázá n.

Irta: STÜR IVÁN, m. kir. posta segédmérnök.

Localisation des sources de brouillages radiophoniques ä Kiskúnfélegyháza.
Par Ivan Stúr, aide ingénieur des postes roy. hong.
Résumé: L’autcur expose en detail ses examens faits en vue de determiner 

la source d’un brouillage radiophonique spécial, se répétant et assumant de grandes 
dimensions de temps en temps; il fait connaitre le mode d’écarter ее brouillage.

Az erős áramú rádiózavarok forrásainak behatárolási módszereit 
és segédeszközeit a „Műszaki Közlemények“ VI. évfolyamának 1. szá�
mában ismertettem. Ennek kiegészítéseképpen, mint érdekes gyakor�
lati, szinte iskolapéldát, a kiskúnfélegvházai vizsgálat lefolyását fo �
gom leírni.

Ez alkalommal olyan módszerek felhasználásával sikerült a zavar 
forrását behatárolni, amelyek teljes mértékben igazolták a zavarok ki�
terjedésére vonatkozólag közölt feltevéseink helyességét s a további 
hasonló természetű vizsgálatoknál is jól beváltak.

A városban több ízben jelentkezett rövidebb időtartammal, nagy 
körzetre kiterjedő erős zavar, amely végül is oly méreteket öltött, hogy 
mintegy 3—400 rádióelőfizetőnél a vétel teljesen élvezhetetlen volt.

A zavarforrás behatárolása 3 napot vett igénybe, mert a zavar 
csak szórványosan, kis időtartammal jelentkezett.

A vizsgálat lefolyása a következő volt:
Első napon a zavar nem volt észlelhető. Ezért a megfigyeléssel 

párhuzamosan a város különböző pontjain lakó előfizetőktől igyekez�
tünk tájékoztató adatokat beszerezni a zavarra vonatkozólag. Az elő�
fizetők adatai meglehetősen eltérőek voltak. Ennek oka abban keres �
hető, hogy az előfizetők mindegyike más-más teljesítményű készülé �
ken, más-más időben, szóval különböző körülmények között végzett
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megfigyelései alapján adhatott felvilágosítást. Éppígy különbözők vol�
tak az előfizetőknek a zavar forrására vonatkozó feltevései is. Néme�
lyek az utcai világítással, mások elektromos üzemekkel, egyesek pedig 
zavaró szándékkal bekapcsolt gépek működésével igyekeztek a zavart 
összefüggésbe hozni.

Minthogy ezek a tájékoztató adatok csak kevéssé látszottak meg�
bízhatóknak, a beérkező panaszok sűrűségi eloszlása alapján a 
zavar jelentkezéséig a várakozás, megfigyelés helyéül a Holló Lajos 
és Eszterházy-utcák sarkát választottam ki.

Néhány óra telt már el anélkül, hogy a zavar jelentkezett volna. 
Közben kigyúlt az utcai világítás is és még mindig nem jelentkezett a 
zavar. Ezzel az a feltevés is megdőlt, hogy a zavar az utcai világítással 
függne össze. Végül este fél hét óra tájban két-háromszori erős rop �
panás után, szinte gépbekapcsolásszerűen, hirtelen oly erővel lépett 
fel a zavar, hogy a Budapestre beállított vizsgálókészülékünkben a vé�
telt teljesen elnyomta és folytonos, egyhangú, berregésszerű hang alak�
jában jelentkezett.

A hangerő megfelelő letompítása után megkezdtük a zavarforrás �
nak az erősáramú vezetékek mentén való behatárolását. A zavar jelent�
kezési módja alapján először erősáramú gép okozta zavarra gondol 
Vink és ezért a városi erősáramú hálózat szekunder vezetékei mentén 
kerestük a zavarmaximum helyét. Az esti sötétség kissé megnehezítette 
ugyan a primér és szekundér vezetékek szemmel követését, de azért 
rövidesen sikerült azt megállapítani, hogy a zavar nem a szekundér, 
hanem tisztán a primér vezetékekkel függ össze.

Ezután a megállapításunk után most már a primér vezetékek men�
tén minden irányban megkíséreltük a zavarmaximum helyét megke�
resni, majd a hálózat összes, mintegy 18 transzformátora mellett tel �
jesen azonos körülmények között megfigyeltük a zavart. Közben nagy 
súlyt helyeztünk arra, hogy a vizsgálókészülék beállítása, úgymint: 
hullámhossz, erősítés, továbbá a vizsgáló készülék keretének a zavaró 
rendszer vezetékeivel való csatolása teljesen azonos legyen. Ezek a 
megfigyelések azonban nem szolgáltattak semmi biztosabb támpontot, 
a további vizsgálatokhoz. Nagyobb, feltűnőbb zavarnívó-különbsége- 
ket nem észleltünk az egyes megfigyelési helyek között, kis zavarnívó- 
különbségeknek fül útján váló megkülönböztetését pedig hasonló ese�
tekben nagymértékben megnehezítik a következő körülmények:

1 . a megfigyelések csak bizonyos idő eltelte után követhetik egy�
mást (a 18 transzformátornál);

2 . a zavar intenzitása közben változhatik;
3. időszakosan jelentkező zavarnál nem áll rendelkezésre annyi 

idő, hogy nyugodtan és hosszasan lehetne 18—20 helyen ismételten is 
megfigyeléseket végezni;

4. néhány órai állandó megfigyelés után a folytonos egyhangú za �
varó hang az emberi fület annyira érzéketlenné teszi, hogy a hang- 
erosségben mutatkozó árnyalatkülönbségek észrevételére nem képes.

Az első napi vizsgálat, amely fél kettőkor éjjel, a zavar megszűné�
sével ért véget, csak azzal a pozitív eredménnyel járt, hogy a továb �
biakban a zavarforrást a primér városi hálózatban kell keresni.

Következő napon reggel megint nem volt észlelhető zavar. Ezalatt
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a városi elektromos műveknél a primér hálózatra vonatkozólag tájé �
koztató adatokat szereztünk be és elkértük a primérvonalak nyom �
vonal-rajzát.

Ezek szerint az áramfejlesztö-telep '3.000 Volt feszültségű, válta �
kozó árammal táplálja az oszlopokra felszerelt 18 drb transzform átort, 
amelyek a várost a csatolt vázlat szerint behálózó egyetlen primér- 
áramkörre parallel vannak rákapcsolva.

A primér-áramkór, mint látható, két különálló légvezetékcsoportra 
osztható, amelyeket két helyen, a Kossuth Lajos-utca és M ajsai-út ke �
resztezésnél és a Szent János-téren lefektetett földalatti kábelek köt�
nek össze egymással. Ismerve a földalatti kábel zavarcsillapító hatását, 
ez a körülmény alkalmas kiindulópontnak kínálkozott a zavarnak az 
egyik légvezetékcsoportra való behatárolására. Csak azt kellett eldön�
teni, hogy a zavar az A, vagy a tőle kb. 50 m. távolságban levő В osz�
lopon felszerelt felszálló kábel mentén erősebb-e.

Amikor kb. este hét óra tájban a zavar ismét fellépett, azonnal 
hozzáfogtunk ennek a kérdésnek az eldöntéséhez. Kb. 7— 8  egymás�
utáni megfigyelés után megállapítottuk, hogy a zavar а В oszlopon 
felszerelt felszálló mentén erősebb.

Ilyen sok megfigyelés azért volt szükséges, mert a hangerőkülönb�
ség nem volt feltűnően nagy, továbbá a zavar közben néhányszor rövid 
időre meg is szűnt és erősségében is némi ingadozás volt észlelhető.

Ezután a megállapítás után most már а В oszloptól kiindulva, az 
Eszterházy-utca felé haladva, kerestük a primér-vonalak mentén a 
zavarmaximumot, a hangerősséget teljesen minimális értékre csök�
kentve a készülékben.

Ügy találtuk, hogy a zavar az egész Eszterházy-utca mentén egy�
formán erős és csak egyes oszlopoknál, a villámhárító földvezetékek�
hez közel volt erősebben észlelhető. Ennek magyarázata az, hogy a 
földelő vezetékek közvetítése folytán ezeknek a helyeknek a közelében 
a keret szorosabb csatolásba került a zavarral terhelt vezetékrend �
szerrel.

Ekkor egy kisegítő módszerrel kíséreltük meg a zavarnak az Esz- 
terházy-utcában való pontosabb behatárolását. A primér vezetékekkel 
azonos oszlopsoron vannak felszerelve a transzformátorból kiinduló 
szekundér világítási vezetékek is és ezekről ágaznak le az Eszterházy- 
utca mellékutcáiba a világítási áramkörök. Meggyőződtünk róla, hogy 
ezek a világítási vezetékek, mint szekundér zavartovábbító vezetékek, 
szintén résztvesznek a zavar továbbításában. Több mellékutcában meg�
figyelve ezek mentén a zavart, feltűnt, hogy minél inkább közeledünk 
az ábrán *-gal megjelölt transzformátor felé, annál erősebb a mellék�
utcákban a szekundér-vezetékek mentén a zavar, és annál távolabbra 
kell befelé haladnunk a mellékutcában, hogy a zavarnívó a szekundér- 
vezetékek mentén a 0-ra csökkenjen. A *-gal jelölt transzformátortól 
a Holló Lajos-utca felé távolodva, a mellékutcákba bevezető szekundér- 
vezetékek mentén a zavar intenzitása is csökkent és a primér vonaltól 
kisebb távolságban elérte a 0 értéket. Az egyes mellékutcákban, kezdve 
a Fürdő-utcától a Holló Lajos-utcáig, a szekundér-vezetékek mentén 
lépésekben lemértük az a távolságot, amennyire el kell távolodnunk
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az Eszterházy-utcától, hogy a zavar 0 értékre csökkenjen és ez alapon 
végeztük az összehasonlításokat.

így kétséget kizárólag megállapíthattuk, hogy a zavarforrásnak a 
*-gal megjelölt transzformátor közelében kell lennie.

Késő éjjel volt már, amikor erre a megállapításra ju tottunk s így 
a transzform átort lekapcsoltatni nem állott módunkban. Ekkor meg�
figyeltük, hogy a transzform átort tartó oszlopok kis megmozgatása 
mennyire befolyásolja a zavart. Az eredmény meglepő volt. A zavar 
folytonosságában megszakadások állottak be, majd hirtelen megszűnt, 
s az oszlop újabb kis megkopogtatására újból előjött. Ezt párszor meg�
ismételve, bebizonyosult, hogy a zavar forrásánál vagyunk, a zavart 
tetszésünk szerint elő tudjuk idézni, vagy megszüntetni.

Az volt még kérdéses, hogy mi a zavar keletkezésének pontos oka.
További megfigyeléseink során kiderült, hogy a transzformátortól 

a Holló Lajos-utca irányába eső távoli, 5—6 -ik oszlop kis megmozga�
tása folytán is előáll a zavar, mig a másik irányban a transzform átor 
után következő oszlopok megmozgatása a zavarra kevés befolyással 
van.

Másnap az Elektromos Müvekkel közösen folytattuk a vizsgálatot. 
Megállapítottuk, hogy a zavar a transzformátor primér oldalának a 
késes kapcsolókkal való lekapcsolásával teljes mértékben megszűnik. 
A zavarforrást tehát a késes kapcsolótól a transzform átor felé kellett 
keresnünk.

Hosszas vizsgálat után megállapítást nyert, hogy a rádiózavar 
akkor lép fel, hogyha a transzform átorba bevezető kábel a transzfor�
m átortartó oszlopok közül a Holló Lajos-utca felé esőre erősített vas�
tartóval érintkezik. Ekkor a kábelt olyan helyzetbe hoztuk, hogy a vas�
tartóval való érintkezés be ne következhessék, amire a transzform átor�
oszlopok erős megrázása mellett sem jelentkezett többé a zavar.

Érdekes, hogy a városi elektromos művek előzetes mérései szerint 
a kábelnek nagyobb hibája nem volt. Ennek dacára a kábelt kicserél�
ték s az új kábelt megfelelő helyzetben felszerelték, amire ez a nagyon 
kellemetlen rádiózavar végleg megszűnt.

A zavarforrás felismerése után magyarázatot nyert az a kérdés, 
miért jelentkezett a zavar oly rendszertelenül. Elégséges volt a transz �
formátor mellett elhaladó kocsi által előidézett kis rázkódás, hogy a 
szóbanforgó kábel a vastartóhoz viszonyítva a kritikus helyzetbe ju t �
hasson és a zavar fennálljon addig, amíg egv újabb külső behatás az 
oszlop megrázkódása folytán a kábel helyzetét meg nem változtatta.

A közölt zavar behatárolásánál a földalatti kábel csillapító hatá �
sának és a szekundér zavartovábbító vezetékek vizsgálatának igen fon �
tos szerepe volt. Ezek figyelembe vétele nélkül a zavarnak az egy 
zárt áramkört képező primér hálózat egy pontjára való behatárolása 
nagyon nagy nehézségekbe ütközött volna.

- Л \ \ / / / .
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A Western-Standard rendszerű nagy- 
frekveneiájn telefonberendezések.*)

A  M. kir. Posta Jogász és M érnök Tisztviselői Országos Egyesületében 
tarto tt előadása nyomán írta: HOTTER GYULA posta-főmérnök.

Les installations téléphoniques de haute fréquence, Systeme W estern-Standard^
Par Jules H utter, ingénieur supérieur des postes roy. hong.
Résumé: L’auteur expose le but le principe fondam ental des installations té �

léphoniques de hiaute fréquence. Ensuite il expose la marche de la modulation et 
de la dém odulation au coup de la comparaison appliquée par Г I. S. E. C. Puis ii 
tra ite  en detail P installation type D. I. du Systeme W estern-S tandard ct expose les 
avantages économiques et techniques de l’exploitation ä haute fréquence.

Ha helyközi telefonlétesítmények költségeit vizsgáljuk, úgy azt 
látjuk, hogy az összeberendezés árának tetemes hányadát az egyes 
helységeket egymással összekötő áramköröknek építési és fenntartási 
költségei teszik ki. Ez az arány különösen szembetűnő akkor, ha na �
gyobb távolságok áthidalásáról van szó.

Ezért a telefontechnika állandó törekvése az, hogy a nagy költ�
séggel megépített és karbantartott távolsági áramköröket minél job �
ban kihasználja.

Az első lépés ebben az irányban a szimultán rendszer volt, am ely �
nél hídkapcsolás alkalmazásával a telefonáramkörökön a beszélgetés�
sel egyidejűleg egv táviratozási lehetőség is fennáll. Az ily módon lé�
tesített távíróáramkör vagy levelezésre, vagy a telefonkezelők egymás�
közti szolgálati beszélgetéseinek a lebonyolítására szolgálhat. A  to �
vábbi lépés a vonalkihasználás terén a telefonduplex volt. ahol ugyan�
csak hídkapcsolások segítségével két telefonáram kör vezetékeinek a 
felhasználásával egy harmadik beszédáramkör létesíthető és ezzel le�
hetővé válik két áramkörön három egyidejű beszélgetés.

Az áramkörök még jobb kihasználása a nagyfrekvenciájú telefon 
problémájának a megoldásával volt elérhető. Tudjuk, hogy a beszéd 
tökéletes átvitelére egy cca. 2.400 frekvencia szélességű sáv teljesen 
elegendő. A légvezetékek viszont ennél sokkal nagyobb frekvencia�
mező átvitelére alkalmasak. Ela tehát a beszédáramokat nem közvet�
lenül visszük át a vonalra, hanem nagyfrekvenciájú áram segítségével, 
amelynek amplitúdóját a beszédáramok (hangrezgések) intenzitása 
szerint változtatjuk, moduláljuk, úgy egy áramkörön különböző vivő- 
frekvenciák alkalmazásával egyidejűleg több beszélgetés is átvihető. 
A vevőoldalon azután a különböző frekvenciákkal érkező áramokat 
szűrőkkel szétválasztjuk megfelelő berendezéssel demoduláljuk és így 
külön-külön a rendes telefonikus vételre alkalmassá tesszük. A  rendes 
beszédáramokat a modulálás útján a vonalon áthelyezzük egy maga�
sabb frekvenciamezőbe, a vevőállomáson pedig a modulálás által ismét 
a rendes beszédfrekvenciává alakítjuk vissza. A nagy frekvenciájú te-

*) V m oduláció és dem odutáció m agyarázata az J. S. E. C. 28/4. EB. füzete 
szerint.
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lefon tehát lényegében azonos a rádióval, a különbség csak az, hogy 
míg a rádiónál a beszéd-, vagy zeneáramokkal modulált nagyfrekven�
ciájú áram által létesített mágneses mező az éteren keresztül jut a 
vevőállomáshoz, addig a nagyfrekvenciájú telefonnál az áramok nem 
szóródnak szét minden irányban, hanem a meglévő fémes vezetéken 
jutnak a vevőállomáshoz. Ennek azután az a folyománya, hogy sokkal 
kisebb energiákkal dolgozhatunk. Míg pl. egy 500 km-es távolság á t �
hidalására nagyfrekvenciájú berendezéssel — fémes vezetéken — pár 
milliwatt energiára van csak szükség, addig ugyanilyen távolság azo�
nos hullámhossz és vételerősség mellett rádióval — az éteren át — 
csak kilowattokkal hidalható át.

Az egy áramkörön egyidejűleg létesíthető nagyfrekvenciájú be�
szélgetéseknek határt szab a felhasznált légvezetékek csillapítása. Mi�
nél nagyobb ugyanis az alkalmazott vivőáram frekvenciája, az ener�
giáknak annál nagyobb része vész kárba a vonalon. Túlnagy frekven �
ciák alkalmazása tehát nem gazdaságos. Általában 30.000—35.000-nél 
nagybb frekvenciákat már nem használnak, részben a csillapítás nö �
vekedése miatt, részben pedig azért, mert magasabb frekvenciákra már 
igen nehéz készíteni kielégítően dolgozó középállomás-erősítőket. A
35.000 ig terjedő frekvenciamező felhasználásával egy áramkörön a ren �
des beszéden kívül a megfelelő elválasztó közökkel 6 — 8  egyirányú, 
tehát 3—4 kétirányú nagyfrekvenciájú beszélgetés vihető át.

A nagyfrekvenciájú berendezések eleinte a rádióval teljesen azo�
nos módon működtek, vagyis az egész modulált áramot (vivőárammal 
együtt) átvitték. A Western-Standard-féle berendezések ezzel szem�
ben úgy készülnek, hogy magát a vivőáramot kiszűrik s a vonalra csak 
az egyik modulációs komponens (vivőáram nélkül) jut ki. Hogy a két�
féle rendszer között összehasonlítást végezhessünk, továbbá, hogy a 
modulációról és a demodulációról tiszta képet alkothassunk, ismertet�
jük az International Standard Elektric Corporation által közölt, ide �
vonatkozó összehasonlítást.

Moduláció és demoduláció az egyszerű telefonáramkörben.

Az 1. ábrán feltüntetett áramkörben nyugalmi helyzetben az 
egyenáramú áramforrás feszültsége, valamint a mikrofon a vonal és a 
hallgató lágyvasán elhelyezett tekercs ellenállása által meghatározott- 
nagyságú J egyenáram folyik. Ha a mikrofon membránjára rábeszé �
lünk, úgy a beszélő szája és a mikrofon membránja között keletkező 
hanghullámok által előidézett nyomásváltozás változtatja a mikrofon 
ellenállását és az áramkörben folyó egyenáram erőssége a hanghullá �
moknak megfelelően változik, modulálódik. A változó erősségű egyen�
áram mágnesezi a hallgató membránja mögött elhelyezett elektromág�
nest, melynek a membránra kifejtett húzóereje a hanghullámokkal 
modulált áramerősségnek, megfelelően változik, a membrán tehát a 
hanghullámoknak megfelelő ütemben mozgásba jön, visszaadja a 
mikrofonra ható beszédet, mintegy demodulálja a beérkező áramot.

A mikrofon tehát úgy fogható fel, mint egy egyenáramú modu�
látor, ahol a vivőáram az egyenáram ( 0  frekvencia), a hallgató pedig a 
demodulátor.



Matematikailag ez a folyamat az alábbi módon írható fel;
A vonalon folyó modulált egyenáram:

i =  J +  a sin pt . . . .  1.

ahol p =  a hangfrekvenciának a 2  rr-szerese.
A vevőoldalon, a hallgatónál, az elektromágnes által kifejtett 

húzóerő adott menetszám mellett arányos az áram négyzetével, vagyis

P =  К f  . . . .  2.

ahol P =  az elektromágnesnek a membránra kifejtett húzóerejével, 
k. =  egy állandó.

Ha a J-nek az 1. egyenlettel kifejezett értékét a 2. egyenletbe be-
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helyettesítjük (vonalellenállást nem veszünk figyelembe) és az ismert
, , , , 2 , 1 co s 2 ptl

trigonometriai formulát behelyettesítjük | sin pt — — ?

P =  KJ2 +  2 KJa sin pt + ^ y ---- ^ 7 -  cos 2 pt ------3.

A  membránra ható húzóerő négy komponensből tevődik össze. Az 
első és harmadik tag állandó értékekből áll, tehát állandó húzást fejt 
ki a membránra. A második tag arányos azzal a hanggal, amely a 
mikrofonra hatott. Ez tehát az az energia, amely a szükséges hangot 
előállítja. A  negyedik tag ugyancsak egy hangot állít elő, ennek a frek �
venciája azonban kétszerese az eredeti hangnak, vagyis ez a hang tor �
zítást okoz. (Hogy sin. helyett cos. van, az csak fáziskülönbséget je �
lent.) Fontos tehát, hogy ez a torzítást okozó tag minél kisebb legyen, 
ami az által érhető el, ha a „J“-t, az egyenáramot (jelen esetben ez a 
vivőáram), az „a“-hoz, a beszédáram amplitúdójához képest nagyra 
vesszük.

A távbeszélő-áramkörökben többféle okból indukciós tekercsek, 
transzform átorok vannak elhelyezve. így a mikrofonkörben folyó 
egyenáram nem jut ki a vonalra, hanem csak a változó rész. (2 . ábra ) 
Ä fenti 3. egyenletből tehát transzformátoros vonallezárás mellett 
hallgatóra csak a két utolsó tag fog hatni, vagyis ez esetben:

p _  Ka2 Ka2 cos 2 pt ,
V ~  2 2

Az első tag egy állandó húzás, a második tag egy kétszeres be �
szédfrekvenciájú, tehát torzított hang. Rendes vétel így nem lehet-



séges, ezért szükséges, hogy a hallgatókörben ismét visszaadjuk azt 
az egyenáramot (J), amelynek a vonalra való kijutását a mikrofonkört 
lezáró transzformátor megakadályozta (3. ábra). Ez esetben visszakap�
juk a 3. egyenletet, vagyis gyakorlatilag torzításmentes beszédet nyer�
hetünk akkor, ha a hallgatókörben alkalmazott áramforrást (B) úgy 
választjuk, hogy az egyenáram a beérkező beszédáramokhoz képest 
nagy legyen. A hallgatónál az egyenáramú áramforrást pótolhatjuk 
azáltal is, hogy a membrán mögé nem lágyvasat, hanem egy állandó 
mágnest helyezünk el. (A gyakorlatban ez a megoldás használatos.)

Ebben az esetben, ha az állandó mágnes mágneses fluxusát B-vel
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jelöljük, a membránra ható húzóerő a 3. képlet helyett a következő�
képpen fejezhető ki:

г, j-r,., . „r, . , , Ka2 Ka2 cos 2 pt
P =  KB- +  KB a sin pt +  9  — ------- - ---- .->•

A hang torzításmentessége és erőssége, vagyis a hallgató érzé�
kenysége ez esetben arányos lesz az alkalmazott állandó mágnes erős�
ségével.

Nem kell tehát a modulációhoz szükséges áramot (jelen esetben 
ez az egyenáram) átvinni a vonalon, ki lehet azt szűrni a modulátor 
(mikrofon) után akkor, ha azt a demodulátornál (hallgató) ismét be�
adjuk az áramkörbe, akár helyi áramforrás, akár állandó mágnes for�
májában. Sőt, ha figyelembe vesszük, hogy a hallgatókörben folyó 
egyenáram (vivőáram) nagyságától függ a hang erőssége és torzítás �
mentessége, arra a következtetésre jutunk, hogy sokkal célszerűbb a 
vivőáramot az adó után kiszűrni és a vevőnél újra beadni, mert így 
azt — helyi áramkörről lévén szó — megfelelő és állandó nagyságúra 
vehetjük, míg átvitel esetén az a nagy vonalellenállás, különösen pedig 
a változó levezetés miatt erősen lecsökken és állandóan ingadozik.
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Ha az 1 . ábrán feltüntetett áramkörben az egyenáramú áram �
forrás helyett egy váltóáramú generátort alkalmazunk (4. ábra), úgy 
a vonalon a folyó modulált áram a következőképpen fejezhető ki:

i =  J sin qt +  m. sin pt sin qt . . . .  6 .

Az első tag egy q frekvenciájú, J amplitúdójú váltóáram, (vivő�
áram), a második tag pedig egy olyan ugyancsak q frekvenciájú váltó �
áram, amelynek amplitúdója a hang frekvenciájának (m. sin. pt.) meg�
felelő ütemben változik, (m kisebb, mint J.) Az ismert trigonometriai 
formula behelyettesítésével:

i =  .1 sin pt +  -y  cos (q—p) t — у  cos (q -f p)t ---- 7.

A modulált áramban tehát ez esetben háromféle frekvencia talál�
ható: a vivőáram frekvenciája, a vivő -és beszédfrekvenciák különb �
sége, és azok összege. U tóbbiak az ú. n. alsó és felső modulációs kom �
ponensek. Számpéldával kifejezve, ha a vivőáramot 20.000, a beszédet

1.000 frekvenciának vesszük fel, a moduláció eredménye: 20.000, 19.000 
és 2 1 .0 0 0  frekvencia (a beszéd átvitelére természetesen nem elegendő 
egyetlen frekvenciát átvinni, hanem egy cca. 200—2.600-ig terjedő 
frekvenciasávot).

Mivel a beszéd karakterisztikuma egyformán benne van úgy az 
alsó, mint a felső modulációs komponensben, elegendő csak az egyiket 
átvinni, á másikat elektromos szűrő segítségével vissza lehet tartani. 
Tegyúk fel, hogy a vonalra csak a vivőáramot és az alsó modulációs 
komponenst engedjük ki, akkor a hallgatóhoz a csillapítás figyelmen- 
kívül hagyásával megérkezik:

i =  J sin pt -f- - y  cos (q—p) t ___8 .

A membránra ható húzóerő a 2. képlet szerint

I = —у----b y -----9  cos 2  pt +  8  cos (q—p) +

2  K J  m sin (2 q—p) t +  у  K J  m. sin pt . . . .  9.

Az első két tag állandó húzás, a harmadik egy kétszeres vivőfrek �
venciájú hang, a negyedik egy hang, amelynek frekvenciája kétszerese
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a vivőáram minus beszédáram frekvenciájának, az ötödik egy hang, 
amelynek frekvenciája a kétszeres vivő minus beszédáram frekvencia, 
végül az utolsó tag az eredeti hangfrekvencia (sin pt.).

Ha a vivőáramot ismét 20.000, a beszédáramot 1 .0 0 0  frekvenciára 
vesszük, úgy a modulátorhoz (hallgató) megérkezik a 20.000 és 19.000 
Hertz és a demodulálás eredménye, a 40.000, 38.000, 39.000 és az eredeti
1.000 Hertz. Az első három frekvencia túl van a hallhatóság határán, 
egyébként ki is szűrhető. Az utolsó tag a torzításmentes beszéd, 
amelynek erőssége ismét a vivőáram amplitúdójával (J) arányos.

Természetesen itt sem kell a vivőáramot átvinni a vonalon, és a 
fenti meggondolások alapján (vonalellenállás, levezetés) az nem is cél�
szerű, hanem jobb, ha a moduláció eredményéből magát a vivőfrek �
venciát visszatartjuk (7. képlet első tag) és csak az egyik modulációs 
komponenst (7. képlet második tag) visszük át. Természetesen a visz- 
szatartott vivőáramot a demodulátornál egy helyi áramforrásból újra 
be kell adnunk, hogy a kívánt hangot megkaphassuk.

A vivőáramot visszatarthatjuk szűrőkkel, vagy az 5. ábra szerinti 
differenciál-mikrofon kapcsolással. A két szénkamrás mikrofon úgy

van kapcsolva, hogy a vivőáram a kimenő transzform átor primér te �
kercseiben egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú lévén, nem jut ki 
a vonalra. Ha a mikrofon membránja rezgésbe jön, akkor a 7. képlet 
második és harmadik tagja, a két modulációs komponens egyértelmű�
i g  folyik a transzform átor két tekercsében, tehát kijut a vonalra. A 
visszatartott vivőáramot ezután a vevőoldalon a hasonló differenciál�
kapcsolású hallgatókörben újra pótoljuk.

A 4. és 5. ábra szerinti elrendezés a nagyfrekvenciájú telefon cél�
jára nem alkalmas, mivel a vivőáramot a mikrofonon és hallgatón 
(fojtótekercs) nem célszerű átvinni. A nagyfrekvenciájú telefon problé �
mája a gyakorlati kívánalmakat teljesen kielégítő módon a katódlám- 
pákkal oldható meg.

Moduláció és demoduláció katódlámpával.

Ha egy vakuumlámpa rácsára váltóáramot vezetünk, úgy azt az 
anódkörben felerősítve kapjuk meg. Az erősítés mértéke attól függ, 
hogy a lámpa-karakterisztikának melyik pontján dolgozunk (a karakte �
risztika nem egyenes). Ha a rácsra a fenti váltóáramon (vivőáram) kí�
vül még egy beszédáramot is vezetünk, úgy a beszédáram változó fe�
szültsége változtatja a lámpakarakterisztikának azt a munkapontját.



amelyen a vivőáram erősítése fog történni és ezáltal változtatja a vivő�
áram felerősítésének a mértékét. Egy alacsonyabb feszültségű beszéd�
áram tehát a vivőáramnak kisebbmérvű felerősítését idézi elő, míg ha 
a beszédáram feszültsége nagyobb, akkor a lámpa a vivőáramot is na �
gyobb mértékben erősíti fel, mert a nagyobb feszültségű beszédáram 
következtében a vivőáram felerősítése a karakterisztikának egy me- 
redekebb részén történik.

A  6 . ábra szerinti kapcsolásban a transzform átor után nyert áram 
(kimenőáram):

io =  ai e +  a2 e" . . . .  1 0 .
ahol:

ai =  2 К (E, +  u Es) u és ___11.

a2 — К u' . . . .  12.

E„ =  az anódtelep feszültsége, u =  a lámpa feszültségerősítési té- 
nvezője, Es =  a rácselőfeszültség, К =  állandó.
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A kimenőáram tehát két komponensből áll, amelynek egyike a 
rácsra ható (bemenő) feszültséggel, a másika annak a négyzetével ará �
nyos. A két komponens a lámpa-konstrukciónak és azon körülmé�
nyeknek a függvénye, amelyek között a lámpát üzemben tartjuk.

A nagyfrekvenciájú üzemnél a lámpa rácsfeszültsége (Eg) mindig 
negatív. Ha tehát a lámpa negatív előfeszültségét csökkentjük, úgy a 10. 
képletben az ai értékét növeljük. A képletben tehát a lineáris tag fog 
jobban érvényesülni, vagyis a lámpa erősít. Ha viszont növeljük a ne�
gatív előfeszültség értékét, úgy az ai értéke csökken, tehát a négyzetes 
tag érvényesül jobban: a lámpa modulál. (E közel egyenlő lesz 
u (— Eg)-vel).

Az erősítő és modulációs tényezők szabályozására egy más mód 
is van. Ha két lámpát az 5. ábrán feltüntetett differenciál-mikrofon el�
rendezéshez hasonló módon kapcsolunk össze (7. ábra), a bemenő 
transzform átor tekercsek (Tb T 2) megfelelő összeköttetésével elérhető, 
hogy amikor az egyik lámpa rácsa negatív, ugyanakkor a másiké po-
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Ha viszont a kimenő transzform átor tekercseit úgy kötjük össze, 
hogy a két tekercsben folyó áramok kivonódnak, akkor a kimenő 
áram a 13. és 14. képlet különbsége: ii

ii =  a, e . . .  .16.
ami tiszta erősítést jelent.

Vizsgáljuk meg a lámpa működését, ha az a 8 . ábra szerinti elren �
dezésben, mint egyszerű modulátor és demodulátor van kapcsolva. Ha 
a beszédáram feszültsége: a sin pt, a vivőáramé pedig: b sin qt, úgy 
a rácsra ható feszültség:

e =  a sin pt +  b sin qt ___17.

A demoduláció eredménye (a modulátornál és demodulátornál a 
1 0 . sz. képlet alkalmazásával):

ai a /  ab2 sin pt . . . .  18.

vagyis megkapjuk azt az eredeti hangot, amellyel az adóoldalon a 
vivőáramot moduláljuk.

Amint látjuk, a kapott beszédáram erőssége itt is a vivőáram 
amplitúdójával (b) arányos. Előnyösebb tehát, ha a vivőáramot nem 
tesszük ki a vonal káros hatásainak, hanem azt a modulátor után ki-

0
zitív legyen. Vagyis, ha a Ti tekercsben a feszültség +  1 - ugyanakkor 

a T 2-b e n -----— lesz.

A 10. sz. képlettel kifejezve, a kimenő áram a Ti-re:

e , e2 , ,
i0 =  ai 2 +  13.

a T 2-re pedig:
е е2 ЛА

io =  — & i-y+ a2 —   14.

Ha a kimenő transzform átorok úgy vannak kapcsolva, hogy a két 
transzformátor-féltekercs áramai összeadódnak, akkor a kimenő áram 
a 13. és 14. képlet összege:

. _  a2 th e . . . .  13.

vagyis tiszta moduláció történik.
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szűrjük, — a vonalra csak az egyik modulációs komponenst engedjük 
ki, — és a vivőáramot a demodulátornál egy helyi áramforrásból is �
mét bevisszük.

Azt, hogy a vivőáram ne jusson ki a vonalra, elérhetjük azáltal, 
hogy azt a modulátor után elektromos szűrővel kiszűrjük, vagy el�
érhetjük a 9. ábrán feltüntetett kapcsolással, ahol a modulátor és de-
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modulátor 2 — 2  lámpából áll, s úgy van kapcsolva, hogy a beszédáram 
hatása következtében amely pillanatban az egyik lámpa rácsa pozitív, 
ugyanakkor a másiké negatív. A vivőáramnak a két lámpa rácsához 
való bevezetése viszont úgy történik, hogy annak pillanatnyi feszült�
sége és polaritása mindkét lámpa rácsánál azonos. Mivel a két lámpa 
karakterisztikája egyforma, a vivőáram által létesített anódáram is 
mindkét lámpánál egyforma lesz. A kimenő transzformátor-tekercsek 
megfelelő összekötése által elérhető, hogy a kimenő transzformátor 
szekundér tekercsébe a vivőáram egyáltalán nem ju t ki. Vagyis a vivő�
áramok a kimenő transzform átor tekercseiben ellentétes irányúak, a 
moduláció többi eredménye pedig olyan fázisviszonyban van, hogy 
egymást erősítve jut ki a vonalra. Magára a vonalra csak az--egvik mo�
dulációs komponenst engedjük ki, a többi — nem szükséges tagokat 
— kiszűrjük.

A  moduláció és demoduláció menetét grafikusan a 9. ábra tünteti 
fel, ahol A  =  beszédáram, B — vivőáram, C =  sinusok összege, D =  
sinusok különbsége, E-t és F-et megkapjuk, ha a C-t és D-t a lámpa�
egyenletbe (10. képlet) helyettesítjük, G =  az alsó és felső modulációs 
komponens és a felerősített beszédfrekvencia, H =  az alsó modulációs 
komponens. (Vivőfrekvencia, minus beszédfrekvencia.)

A  vevőoldalon megérkezik a H frekvencia. A demodulátornál be�
vezetjük a modulátornál alkalmazott és kiszűrt vivőfrekvenciát (B‘). 
A „K“ és „L“ egyenlő lesz ,,H“ és „B“ sinusainak összegével, illetőleg 
különbségével, M-et és Ni-et megkapjuk, ha a К -t és L-et a lámpa 
egyenletbe helyettesítjük. О =  beszédfrekvencia és a kétszeres vivő- 
frekvencia minus beszédfrekvencia, P =  A, a modulátornál bevezetett 
beszédfrekvencia, matematikailag kifejezve: 4 а /  ab" sin pt, ahol „b" a 
vivőáram amplitúdója. Mivel a demodulátor után nyert beszédáram en�
nek a négyzetével arányos, igen célszerű — mint már fentebb többször 
rám utattunk, —- a vivőáramot a modulátor után kiszűrni és a demodulá�
tornál egy helyi áramforrásból ismét beadni, mert így azt a megérkező 
áramhoz képest megfelelő nagyra vehetjük, azonkívül ezáltal a de�
moduláció közben is keletkező egyéb frekvenciák torzító hatását is 
lecsökkenthet j ük.

A W estern-féle D—1 típusú nagyfrekvenciájú telefonberendezés.

Teljesen a fentebb kifejtett elvek figyelembevételével épült meg a 
1 0 . ábrán feltüntetett Western-féle nagyfrekvenciájú készülék.

Az interurbán vonal a központban kétfelé ágazik és egyrészt az 
alacsony frekvenciájú vonalszűrőn át — amely csak a 0 -tól 3.000-ig te r �
jedő frekvenciákat engedi át — befut az inter, munkahelyre, másrészt 
a nagyfrekvenciájú vonalszűrőn át, — amely csak 3.300-nál magasabb 
frekvenciákat engedi át, transzformátoron keresztül eljut egy elágazó 
ponthoz. Innen egy ú. n. sávszűrőn keresztül — amely csak a 4.000 — 
6.800-ig terjedő mezőt engedi át, a beérkező, ebbe a frekvencia me�
zőbe eső áramok bejutnak a demodulátorba és innen már mint rendes 
beszédfrekvenciák differenciál transzform átoron át az intermunka-



helyhez jutnak. A  munkahelyről kiinduló beszédfrekvenciák viszont a 
differenciál transzform átoron keresztül a modulátorba, innen pedig 
már mint nagyfrekvenciájú áramok egy sávszűrőn — amely csak a 
7.500—10.200-ig terjedő frekvenciamezőt engedi át — a kimenő transz �
formátoron és a nagyfrekvenciájú szűrőn át a vonalra jutnak.

Az egy áramkörön egyidejűleg folyó alacsony és nagyfrekven-
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10. ábra.

ciájú áramokat a végállomáson a szűrők szétválasztják és míg az előb�
biek közvetlenül egy interurbán munkahelyhez jutnak, utóbbiak a 
nagyfrekvenciájú berendezésen át érkeznek el egy rendes intermunka- 
hely vonalszerelvényére.

A D— 1 rendszer összes lámpáinak kettős szerepe van. Egyrészt a 
modulációt és demodulációt végzik, másrészt az ehhez szükséges vivő�
áramot állítják elő. Külön oscillátorra tehát ennél a kapcsolásnál nincs 
szükség, a lámpák kihasználása nagyon gazdaságos, s a lámpáknak 
ez a kettős kihasználása egy kisebb kapacitású anódtelep alkalmazását 
is lehetővé teszi. Amint az elvi rajzból látható, a D—1 rendszernél



rácstelepre nincs szükség, a rácsfeszültséget ugyanis a lámpák rácskö �
rébe kapcsolt kondenzátor és ellenállás biztosítja azáltal, hogy az oscil- 
látor áramának egy részét egyenirányítja.

A  modulátor és demodulátor működését részletesen nem ismer�
tetjük, mivel az a 9. ábránál elmondottak alapján amúgy is világos.

A D—1 rendszernek csak a csengető egységét ism ertetjük rész�
letesebben, mivel ez a régebbi berendezésekkel szemben — ahol csen�
getőáramul egyenáramot alkalmaztak, — lényeges eltérést és fejlő �
dést mutat.

A munkahelyen a kezelő 20 periodusú váltóáramnál csenget. Ez 
az áram bejut az 1. és 2. sz. jelfogókbe, Az 1. sz. jelfogó a 20 peri�
odusú áram hatására meghúz és meghúzva marad, amíg a csen�
getés tart. M űködteti egyrészt a 3. sz. jelfogót, amely megszakítja a 
cengetőáram útját a differenciál transzformátor felé, működteti más�
részt a 4. sz. jelfogót. A 2. sz. jelfogó követi a csengetőáram periódu �
sát, vagyis csengetés alatt másodpercenkint 2 0 -szor meghúz és el�
enged. A  4. sz. jelfogónak hármas szerepe van:

1. baloldali külső kondenzátort (C) és ezáltal az oscillátor által 
előállított frekvenciát 1 .0 0 0  periódussal leszállítja.

2. Baloldali belső kontaktusával a modulátor kimenő transzformá�
torának egyik primér tekercsét kikapcsolja. Az oscillátor árama ugyan �
is, mint fentebb láttuk, a kimenő transzform átor két szembe dolgozó 
tekercse miatt nem jut ki a vonalra, de most, hogy az egyik tekercs ki�
kapcsoltatott, az 1 .0 0 0  periódussal lecsökkenteti frekvenciájú oscillá- 
toráram  ki tud jutni a vonalra.

3. A 4. sz. jelfogó jobboldali kontaktus párja a vonalra kapcsol 
egy áramkört, amelyet a 2 . sz. jelfogónak a horgonya a csengetőáram 
periódusának ütemében rövidzár.

Az 1., 2. és 4. sz. jelfogók fenti működése következtében tehát a 
vonalra a munkahelyről történő csengetés alatt egy, a vivőáram 
frekvenciájánál 1 .0 0 0 -el kisebb frekvenciájú áram ju t ki, másodper�
cenkint 2 0  megszakítással.

Megérkezik ez az áram a demodulátorhoz és azt mint 1.000 pe�
riódus — másodpercenkint 20 megszakítással hagyja el. (Demodulá�
torhoz megérkezik a vivőáram minus 1 0 0 0  fr. a demodulátor hozzá�
adja a vivőáramot, marad az 1 .0 0 0  fr.)

Ezt az 1 .0 0 0  periódusú szaggatott áramot felerősíti egy erősítő �
lámpa. melynek bemenő köre 1.000 frekvenciára van hangolva. A 
lámpa után kapcsolt 1 .0 0 0  periódusú jelfogó a szaggatott áram hatása 
alatt másodpercenkint 2 0 -szor meghúz és 2 0 -szor nyugalmi helyzetbe 
tér vissza. Amikor az 1.000 periódusú jelfogó meghúz, feltöltődik 
a 2 0  per. jelfogó tekercsével sorbakapcsolt kondenzátor, amikor pe �
dig a jelfogó elenged, a kondenzátor a 2 0  per. jelfogó tekercsén át 
kisül. A 20 per. polarizált jelfogó kontaktus í'ugója tehát a 20 per. 
ütemében fog mozogni. A  jelfogó kontaktusaira úgy van bekötve egy 
egyenáramú jelfogó két ellentétes irányú tekercse és egy 2 0  periódus�
ra hangolt rezgőkör, hogy a polarizált jelfogó egyik tekercsén át fel�
töltődik, a mozgó kontaktus másik állásában pedig a kondenzátor az
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egyenáramú jelfogó másik tekercsén át kisül, ugyanolyan értelemben 
mágnesezve a jelfogót, amely így a 2 0  per. áram hatása alatt állan�
dóan meg van húzva. A rezgőkör 20 periódusra van hangolva, így ha 
a polarizált jelfogó nem pontosan és állandóan a 2 0  per. ütemében 
működik, akkor az egyenáramú jelfogó nem marad meghúzva.

A meghúzott egyenáramú jelfogó kontaktusa megszakítja egy 
lassan elengedő jelfogó tekercsének az áramkörét, amely bekapcsol 
egy további jelfogót és az a helyi 2 0  periódusú csengető áramot kap �
csolja a vonal hívóáramkörére. A lassú elengedésű jelfogó közbeik �
tatása azért szükséges, hogy a csengetés csak akkor jusson be a mun�
kahelyre, ha a 20 per. hosszabb ideig hat a polarizált jelfogóra. Ugyan �
is a rendes beszédáramban is előfordul az 1 .0 0 0  periódus, így a lassú 
elengedésű jelfogó nélkül a beszédben lévő 1 .0 0 0  frekvenciák miatt 
a munkahelyre hamis hívásjelek érkezhetnének be.

A nagyfrekvenciával történő csengetőáramnak ugyanazok az elő�
nyei vannak, amelyeket a beszédnél ismertettünk, azaz a vonal ellen�
állás és levezetés csak igen kis mértékben befolyásolja a csengető�
áramokat.

A D—1 rendszerrel egy kétirányú beszélgetés bonyolítható le, 
az tehát egy áramkört pótol. Az alkalmazott vivőfrekvencia egyik 
irányában 10.300, másik irányában 6.870 Hertz. A vonalon átvitt alsó 
modulációs konponens 10.150—7.500, illetve 6.720—4.070 Hertz. A D—1 
rendszer tehát a 150—2.800-ig terjedő frekvenciákat 2.650 Hertz 
szélességű frekvenciamezőt — viszi át. A beszéd érthetőségére ele�
gendő ugyan 2.000 fr. szélességű sáv átvitele is, a D l rendszernél 
átvitt frekvenciasávnál azonban a hang színezete tökéletesebb lesz.

A D—1 rendszer ható távolsága 3 mm-es áramkörön 215 km. 
Használható a rendszer olyan áramkörökön is, amelyek egy duplex�
nek az alkotói, magán a duplexen azonban nem alkalmazható. 1 .0 0 0  

frekvenciánál a nagy frekvenciájú csatornán mért csillapítása általá �
ban ugyanaz, mint annak a fémes áramköröknek a csillapítása, ame�
lyen a nagyfrekvenciáiú átvitel történik. A végállomásokon megen�
gedhető 1.6 km. terheletlen bevezető kábel. Hosszabb kábel esetén 
speciális Pupincsévéket kell beépíteni.

Az áthallás az alacsony és nagyfrekvenciájú beszéd között mini�
málisan 7.6 Néper. A rendszer stabilitása rendkívül nagy. Lámpacsere 
esetén ez a frekvenciaingadozás legfeljebb +  2 Hertz lehet. Az idő �
járás okozta vonalállapot-változások a vételerősséget legfeljebb 
+  0.2—0.3 Néperrel változtathatják.

A lámpák fütőáramához 24 voltos (20—28) telep szükséges, a mo�
dulátor, demodulátor és csengető egység fogyasztása 1.06 amper. 
Anódtelepnek 130 voltos (125—135) telep szükséges, a fogyasztás eb �
ből cca. 2 0  milliamper.

A teljes berendezés egy 50 X 38 cm. alapméretű, 2.15 méter magas 
állványra van szerelve.

1 7 8  Hotter Gyula: A  Western-Standard rendszerű nagyfrekvenciájú
telefonberendezések.



Nagyfrekvenciájú berendezések gazdaságossága.

80—100 kra-nél kisebb távolságokra általában még célszerűbb új 
áramkört építeni, nagyobb távolságra azonban már lényeges megta�
karítások érthetők el a nagyfrekvenciájú telefonnal. Pl. egy 200 km. 
hosszú 3 mm-es bronz áramkör építése meglévő oszlopsoron cca.
100.000 pengőbe, fenntartása pedig évi 2000 pengőbe kerül. E helyett 
egy nagyfrekvenciájú berendezés beszerzési ára cca. 30.000 pengő, 
fenntartási költsége pedig évi 300.— pengő. 500 km-es távolságra a 
vonalépítés 250.000 pengőbe, a karbantartás évi 5.000 pengőbe ke �
rülne, ezzel szemben egy ilyen hatótávolságra dolgozó nagyfrekven�
ciájú berendezés beszerzési ára cca. 38.000 pengő, üzemköltsége évi 
400.— pengő. Vannak azonban a rendszernek olyan előnyei is, ame�
lyek nem fejezhetők ki számszerűen. Pl. ha egy irányban megtel�
nek a tartók, úgy nagyfrekvenciájú berendezések alkalmazásával el�
odázhatjuk új oszlopsor állításának, vagy kábel fektetésének a szük�
ségességét. Vannak helyek, ahol időszakos a forgalom. (Nyaralóhe�
lyek stb.) ilyenkor nem kell pár hónap miatt áramkört építeni és 
egész évben karbantartani, hanem a nagy frekvenciájú berendezést 
mindig oda lehet vinni, ahol arra éppen szükség van. össze lehet 
kötni egymással nagyfrekvenciájú berendezés segítségével olyan 
helységeket is, amelyek között nincs közvetlen áramkör. A helysé�
gek között lévő több külnálló vonalszakaszt ugyanis a nagvfrekven- 
ciájú áramok részére szűrőkkel össze lehet kapcsolni anélkül, hogy 
az egyes vonalszakaszokban az alacsony frekvenciájú beszélgetése�
ket illetőleg változtatás történt volna. Általában a vezetékszakaszok�
nak nagyfrekvenciájú üzem számára való összeköttetésével, illetve 
hosszú vezetékeknek alacsony frekvenciájú üzem részére való meg�
osztásával és nagyfrekvenciájú üzemmel való pótlásával a meglévő 
berendezések kihasználásának igen tág tere nvilik. Figyelmet érde �
mel főleg katonai és rendőri szempontból az a körülmény, hogy a 
nagyfrekvenciával történő beszélgetést illetéktelenek nem hallgathat�
ják ki. A készülékből ugyanis csak az egyik mod. komponens ju t ki, 
melyből csak akkor lesz rendes beszédáram. ha ahhoz egv demodu- 
lá+orban pontosan ugyanazt a vivőfrekvenciát adjuk hozzá, amelyet az 
adónál kiszűrtünk. Vagyis az olvan nagyfrekvenciáiú berendezéssel 
történő beszélgetést, amely a vivőáramot nem adja ki a vonalra, 
csak pontosan az adóhoz méretezett és hangolt demodulátorral le�
hetne kihallgatni.

További előnye még a nagyfrekvenciájú üzemnek rendes beszéd- 
frekvenciás üzemmel szemben a nagvobb hatótávolság Tudvalevő �
leg a kéthúzalas áramkörökkel áthidalható távolságoknak határt 
szab az a körülmény, hogy az egyidejű kétirányú bezsélgetések lehe�
tővé tétele végett a közbenső erősítőknél vonalutánzatokat kell al�
kalmazni Mivel a légvezetékek állanota rendkívül függ az időiárási 
viszonyoktól, az erősített kéthúzalas áramkörök annál inkább hajla �
mosak a begeriedésre. minél több erősítőt alkalmaznak. A nagyfrek �
venciájú rendszernél ez a jelenség nem fordulhat elő, mivel a két �
irányú beszélgetés különböző frekvenciákkal történik, visszacsatolás 
tehát nem állhat elő. Ezért vivőáramok alkalmazásával 1.000 km-nél
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180 Külföldi szemle

nagyobb távolságok is áthidalhatók. Előnyük még a nagyfrekvenciájú 
beszédgetéseknek a rendes beszédfrekvenciákkal történőkkel szem�
ben az is, hogy az erősáramok magasabb harmonikusainak intenzitása 
a frekvencianövekedésével fokozatosan csökken, az erősáramú zavar 
lényegesen kisebb mértékű tehát a vivőáramra, mint a rendes beszéd�
frekvenciára.

Ha figyelembe vesszük a nagy frekvenciájú üzem igen sok gazda�
sági és technikai előnyét, bizonyosra vehetjük, hogy a közeljövőben 
ezek a berendezések, hasonlóan Amerikához, Európában is nagymér�
tékben el fognak terjedni.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Revue étrangére.

Transrádió . (E. Quäck Proc. I. R. 
E. 1932. jan .j A ném et transoceanikus 
rádióforgalom fejlődését ism erteti, kezdve 
a Berlin—New york közötti első összekötte �
téstől, amit még kéziüzemmel bonyolítottak 
le, a berendezésekig, am ikor N ém etor �
szág tizennégy viszonylatban te rem te tt 
összeköttetéseket a T ransrádió útján. A rö �
vid hullámokon való forgalom kifejlődé �
sét ism erteti, táblázatokat adva az egyes 
viszonylatokban felhasznált antennákról 
és frekvenciákról. S tatisztikai adatokat kö �
zöl a forgalom állandó gyors növekedésé �
ről, amivel szem beállítja az egy távirat 
kezelési idejének állandó csökkenését. Ez 
kitűnő szervezés m ellett csak elsőrangú 
műszaki berendezésekkel volt elérhető. V é �
gül a szakirodalom néhány idevágó közle �
m ényét is megemlíti. A  közlemény német 
nyelven a Telefunken Zeitungban jelent 
meg.

T érerősségm érések hasznosítása rádió h ír �
szóróállomások szolgáltatásának m eghatá �
rozásáról. (C. M. Jansky és S. L. Bailey, 
Proc. I. R. E. 1932: jan.) A közlemény rész �
letesen tárgyalja, hogy egy rádió adóállo �
más által besugárzott területen mik a fel�
tételei annak, hogy a vétellehetőségek k i �
fogástalanok legyenek, továbbá azt, 
hogy az eddigi tapasztalatok és mérések 
alapján hogyan lehet egy állomás terve �
zésénél az általa jó  rádiószolgáltatással 
besugározható terü letre  következtetni. 
Közli, hogyan lehet az adó jellemzői meg�

változtatásának a valószínű hatását előre 
kiértékelni. A  vevőoldalon pedig hogyan 
lehet a vevő jellemző adatainak ism ereté �
vel az interferencia előrelátható m értéké �
re következtetni.

Parti állomások helyének befolyása a 
rádióhullámok terjedésére. (R. A. Heising 
Proc. I. R. E. 1932: jan.) Kísérletek ered �
ményeinek ism ertetése, am elyeknél a rá �
dióhullámoknak a föld és víz feletti te r �
jedési viszonyainak a külömbsége ké �
pezte a tanulmányozás tárgyát. Ennek fo�
kozott jelentősége van ma, amikor a ha �
jókról a szárazföldre való telefonálás le�
hetősége mind jobban kezd kifejlődni és 
pedig a rövid hullámok felhasználásával. 
Ilyenkor fontos, hogy a parti adó- és ve �
vőállomásoknak hol választjuk meg a he �
lyét.

Egyoldalsávos rádiótávíró. (C. R. Burch 
Proc. I: R. E: 1931: dec.) A rádiótelefon �
nál már régebben használják azt a m ód �
szert. hogy csak egy oldalhullámsávot su �
gároznak ki az adón, a hiányzó hordozó 
hullámot és másik oldalsávot pedig a vé �
tel helyén újra hozzáteszik. Ezzel nem 
csak a beszélgetés titkossága van bizo �
nyos fokig biztosítva, hanem  a rendelke �
zésre álló hullámsávban sokkal több adó 
i,s helyezhető el anélkül, hogy azok egy�
m ást zavarnák. Szerző, főleg elméleti ala �
pon, részletesen tárgyalja az ilyen egyol�
dalsávos rendszeren alapuló rádiótávira- 

tozás lehetőségeit.

A bel- és külföldi műszaki folyóiratok az egyesület VI. kér. Benczúr-utca 27. sz. 
alatti helyiségében a tagok rendelkezésére állanak.
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