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Egy új távkábelerősítő típusról.
Irta: dr. TOMITS IVÁN, m. kir. postaműszaki tanácsos.

Un nouveau type d’amplificateur de cäble á longue distance.
Par le dr. Ivan Tomits, conseiller technique des Postes r. h.
Résumé: L’auteur nous fait connaitre un amplificateur de cable ä longue distance 

avec couplage par reaction, le gain duquel est pratiquement indépendant du chan�
gement de valeur des couran ts de chauffage et de plaque.

Minden nagytávolságú távbeszélő-összeköttetés üzemének 
zavartalan menete elsősorban attól függ, hogy mennyire sikerül az 
áramkör végnívóját huzamos ideig gyakorlatilag állandó értéken tar �
tani. Ilyen összeköttetéseknél, mint ismeretes, a kábelérpárok csilla�
pítása a hőmérséklettel változik, ami, — az igen hosszú távolságot 
tekintetbe véve, — időnként olyan értékekké összegeződhetik, melyek 
vagy túlságosan kicsiny, vagy pedig túlságosan nagy végnívót ered �
ményeznek a már beállított közép-nívó értékéhez képest; ez pedig a 
beszélgetések üzembiztosságát sokszor komolyan veszélyezteti. A csil�
lapítások változásának oka a kábelérpárok ohmikus ellenállásának 
függése a hőmérséklettől. Ennek ismerete viszont a segítés módját is 
kezünkbe adja, amennyiben lehet olyan berendezést konstruálni, amely 
ennek alapján az áramkör nívóértékének változásait kompenzálja. 
Az amerikai praxisban e célból a távkábelekben helyenként vizemre 
nem használt érpárok (pilotwire) állanak rendelkezésre, melyek ohmi�
kus ellenállása a legközelebbi erősítő állomáson megfelelő W heat�
stone hídberendezés segítségével ellenőrizhető. Ha már most az üzemi 
kábelérpárok ellenállásai s vele együtt tehát azok csillapításai a hő �
mérséklet változása miatt változást szenvednek, a híd ezt a változást 
nem csak jelzi, hanem e változásoknak megfelelően az üzemi 
erősítők erősítési tényezőit teljesen automatikus módon úgv szabá�
lyozza, hogy ez által a vezetékszakaszok csillapítás-változásait meg�
felelően ellensúlyozza, kompenzálja.

Az igen hosszú távkábel-összeköttetések másik igen kényes 
pontja az erősítők időbeli stabilitásának kérdése. Az erősítőknél, mint
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ismeretes, az izzító- és anódfeszültség kis mértékű ingadozásai az 
üzemben el nem kerülhetők, minek következményeképen az erősí�
tési tényezők is, — noha kis mértékben, — változást szenvednek. En �
nek a jelenségnek hátránya természetesen csak akkor mutatkozik, ha 
a távbeszélő-összeköttetés igen hosszú, tehát nagyszámú erősítővel 
bir. Ekkor ugyanis az egyes erősítők erősítési tényezőinek kis mér�
tékű változásai a hosszú szakaszon összegeződve tekintélyes végnívó- 
ingadozásokat tudnak létrehozni.

H. S. Black-nek. az amerikai Bell Telefon Társaság egvik mérnö�
kének igen szellemes módon sikerült egy olyan erősítő-típust kon �
struálnia, melynél az erősítési tényezőnek a fűtő- és anódfeszültséggel 
való változása rendkívül kicsiny, úgy, hogy ezek a változások még 
igen nagyszámú erősítő esetében sem képesek a végnívóban gyakor�
latilag káros ingadozásokat létesíteni.

Magát az elvet sematikusan szemlélteti a mellékelt 1.) alatti 
ábra. Az I. és II. be- és kimenő vezetékkapcsok közt egy több lámpás

1. ábra.

erősítő van feltüntetve, melynek erősítési tényezője „s“ elég tekin �
télyes értékkel bir. Megjegyezzük, hogy az „s“ erősítési ténvező alatt 
itt a kimenő kapcsokon fellépő E0 erősített feszültség viszonvát é rt �
jük az ,,e1’ bemenő váltakozó feszültséghez képest, feltéve, hogy visz- 
szacsatolás egyelőre nincsen jelen. Fennáll tehát

Eo .
* =  - .

megjegyezve, hogy E0 és e közt fáziseltolódás is lehet és ezért ezek 
értékeit, amint az a gyengeáramú technika számításaiban általánosan 
szokásos, legmegfelelőbben komplex számokkal jellemezzük.

A feltaláló az erősítőhöz még egy speciálisan konstruált vissza�
csatoló (feedback) berendezést is alkalmaz, amely a II. kimeneteli kap �
csokon fellépő energia egy kis részét az erősítő elejére (I.) visszaviszi. 
Minthogy ez a visszatáplált energia újra erősítésben részesül, a II. vé 
gén fellépő feszültség most már nem E0, hanem egy meghatározott E 
érték lesz, mely a már mondottak alapján szintén komplex szám.

A visszacsatoló berendezés, amely az új erősítő típusban a leg�
fontosabb szerepet játssza, lényegileg olyan műkapcsolás, amely a E 
belépő feszültség értékét annak bizonyos százalékára redukálja, azaz 
csillapítja s úgy vezeti vissza azt az erősítő elejére. Ha ezt a reduk �
ciós tényezőt ß -nak nevezzük, akkor könnyen belátható, hogy a visz- 
szacsatoló berendezés végén az I. kapcsokhoz visszavezetett feszült�
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ség értéke ßE  lesz, ahol ß szintén komplex szám és abszolút értékre 
valódi tört.

A mondottak alapján E értéke most már könnyén kiszámítható. 
Az I . kapcsokon fellépő feszültség nagysága a visszacsatolás miatt

e +  ß, E.

az erősítés 1.) alatti definiciója alapján tehát

E =  (e +  ß E) s.

vagyis

e  =  i 4 ^ .  . . . 2.)

A formulából látható, hogy az E erősített feszültség értéke a ß s 
szorzattól függ. Ha pl. e szorzat pozitív valós szám és valódi tört, úgy 
a visszacsatolás növeli az erősítés értékét (pozitív visszacsatolás); ek�
kor tehát, lévén E0 =  e. s.,

E >  E0.

Ha a 2 .) alatti formula nevezője zérussá válik, vagyis ß s el�
éri az egységet, akkor a berendezés önrezgésbe jön (fütyül).

Amennyiben ß s negatív valós szám, a nevező értéke az egy�
ségnél nagyobb lesz, vagyis

E <  E0 .
A visszacsatolás ebben az esetben csökkenti az erősítő erősítésé�

nek mértékét (negatív visszacsatolás).
Ha a ß s szorzat komplex szám, úgy annak fázisértéke határozza 

meg a visszacsatolás természetét, vagyis azt, hogy a visszacsatolás je �
lenléte növeli, vagy csökkenti-e az erősítés mértékét.

A találmány szempontjából a negatív visszacsatolás játszik sze�
repet; ß értéke, mint említettük, valódi tört, amelyre a feltaláló még 
azt a megszorítást teszi, hogy ß s abszolút értéke nagy legyen az 
egységhez képest, azaz

I 0 . s I » 1.

Ez mindig könnyen elérhető, mert hiszen csak az „s“ erősítési té �
nyező értékét kell megfelelően nagyra, — sokszor több ezerre, — vá �
lasztani. E kikötéssel ß s negatív és elég nagy szám, úgy, hogy hozzá- 
képest a 2 .) alatti formula nevezőjében az egység elhanyagolható, mi�
nek következtében az erősített felszültség értéke a mínusz jel elhagyá�
sával.

E — S-- =  —  3)
П -  ß .s  ß ' ■ ■ ■ X)

A formulából látható, hogy a felerősített E feszültség nagysága 
megadott „e“ belépő feszültség mellett csupán csak a visszacsatolás 
mértékétől függ és független magának az erősítőnek elektromos sa�
játságaitól, erősítési tényezőjétől és annak kisebb-nagyobb mértékű 
változásától.
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Minthogy az új erősítőnél a negativ visszacsatolás nagysága a 
fontos, a visszacsatoló berendezés konstrukciója dönti el az erősítő 
viselkedését az átviendő frekvencia-tartományban. E végből célszerű 
a következő követelményeket felállítani:

1.) ß értéke az átviteli sáv összes frekvenciáira lehetőleg konstans 
legyen;

2). ß értéke ne függjön az I. és II. kapcsokra* kapcsolt távbeszélő 
áramkörök elektromos impedanciáitól. h

A  feltalálónak sikerült egy speciális visszacsatolás segítségével 
mindkét követelményt kedvezően megoldani; az erősítő berendezést 
a speciális visszacsatolással együtt az alábbi 2. sz. ábra szemlélteti.

Az ábra erősítője három lámpás úgynevezett ellenálláserősítő. 
A visszacsatolás az első lámpa rácskörében és a harmadik 
lámpa anódkörében összeállított két Wheatstone-híd-szerű kapcso �
lásból áll, melyek hídágai kellően megválasztott ohmikus ellenállások. 
A visszacsatolás galvanikus jellegű, amennyiben a harmadik lámpa

hídjának egyik pontjából (к. R és R ellenállások találkozási pontja) 
indul ki és a szemléltetett „v ‘ visszacsatoló vezeték segítségével az 
első lámpa rácskörének W haeatstone-hídjába csatlakozik (Xr és r ta �
lálkozási pontjai). A visszacsatolás nagysága а к és X szorzóértékek�
től függ és ezek megfelelő megválasztásával szabályozható.

Könnyen belátható, hogy a visszacsatolás negativ természetű, lé�
vén az erősítő három lámpás; a berendezés erősítése tehát a vissza�
csatolás jelenléte miatt kisebb mértékű, mintha visszacsatolást nem 
alkalmaznánk.

A  két W heatstone-híd kapcsolásnak speciális célja van. Nem 
volna ugyanis célszerű, hogy az I. és а II. transzformátorra kapcsolt 
áramkörök impedanciái különböző frekvenciáknál a visszacsatolás 
nagyságát befolyásolnák. Evégből egy-egy transzformátor és a visz- 
szacsatoló vezeték mindkét hídban úgy vannak elhelyezve, hogy köl�
csönösen diagonális-párt alkotnak, tehát a transzformátorokban fel�
lépő folyamatok függetlenek a visszacsatolás folyamatától és viszont.

Megjegyzem, hogy а II. oldal hídjában R0 ellenállás, mely a 
hiányzó hídágba kapcsolva értendő, tulajdonképpen az utolsó lámpa 
belső ellenállása. A híd mindkét esetben tökéletesen ki van egyensú-



Nemes Tihamér: A szótagérthetöségmérésekröl. 101

lyozva; pl. a II. hídnál a hídágak viszonya
R0 : R — к R0 : к R,

minek helyessége azonnal látható. Ugyanez áll az I. híd-kapcso- 
lásra is.

Az amerikai Morristown-ban végzett kísérletek az elméleti kö �
vetkeztetések helyességét várakozáson felül igazolták. A kísérleteket 
69 drb ilyen típusú erősítővel végezték, melyekeí- terheletlen papír- 
kábel-áramkörbe kapcsoltak be sorozatosan. Az erősítők speciálisan 
papírkábelben haladó vivőfrekvenciás távbeszélés céljára készültek. 
A kísérletek eredménveképen megállapítást nyert, hogy az erősítők 
erősítési tényezője a 4.000—50.000 Hertz frekvenciatartományban gya�
korlatilag állandó volt; egy erősítőnél 5—ó néper erősítési érték mel�
lett az anódfeszültségnek 4%-os ingadozása még a legkedvezőtlenebb 
esetben sem okozott nagyobb erősítésváltozást, mint 0.001 néper. 
Visszacsatolásnélküli erősítőknél ez az érték néhány tized népért is 
kitett.

Az új erősítőtípus még egyéb előnyöket is mutat a régivel szem�
ben. Az üzemközben előálló nonlineáris torzítás mértéke, továbbá az 
erősítőben keletkezett zörejek nagysága azonos körülmények közt jó �
val kisebbnek mutatkozott; ugyancsak lényegesen kedvezőbb viszo�
nyokat találtak egyes erősítőknél az ú. n. fázistorzítás terén is.

Igen valószínű, hogy az új erősítőtípiís a jövő technikai berende �
zéseiben nagy szerepet fog játszani.

A szótagérthetó'ség- inérésekrol.
Irta: NEMES TIHAMÉR m. kir. posta-mérnökgyakornok.

Sur la netteté pour les logatomes.
Par Tihamér Nemes, ingénieur-aspirant des Postes r. h.
Résumé: En construisant les logatomes en consideration des propriétcs des 

langues diverses, ou obtient un effet bien mesurable sur la netteté pour les logato�
mes. Les nouveaux diagrammes démontrent le pourcentage des sons dans les langues 
finnoise et hongroise.

Távbeszélő átvivőberendezések jóságának mérésére kétféle út áll 
rendelkezésünkre. Lemérhetjük a berendezés különféle torzításait 
a hangtan körébe tartozó rezgésszámok sorozatánál és ebből von�
hatunk következtetést az átvitt beszédben előálló torzításokra, vagy 
pedig az átvivőberendezés műszaki tulajdonságait mintegy ismeret�
lennek tekintve, közvetlenül az átvitt beszéd érthetőségét vizsgáljuk 
meg. Az érthetőség mérése statisztikai módszer lóvén, sok időt vesz 
igénybe és amellett a vizsgált berendezésről műszakilag semmit sem 
mond; hogy mégis alkalmazzuk, abból ered, hogy egvelőre más célra�
vezető közvetlen módszert a távbeszélő átvivőberendezések mérésére 
nem ismerünk.

Az érthetőségmérések úgy történnek, hogy egy felolvasó előre 
meghatározott szöveget olvas a mérendő berendezés felvevőkészülé�
kébe, a berendezés másik végén pedig egy, vagy több egyén hallgatókon 
ezt 'ehallgatja és leírja. A beolvasott és a felvert szöveg összehasonlí�
tásából számszerű következtetést vonhatunk a berendezés jóságára.
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Mérési célokra legjobban megfelel a szótagérthetőség vizsgálata. A mon�
dat és szóérthetőség ugyanis még nagyon erős torzításoknál is olyan 
értékeket ad, amelyek a torzításokat egyáltalán nem m utatják ki, mert 
az egyes szavakban egyes teljesen érthetetlenül megérkező hangokat a 
felvevő egyén a többi hang által értelmesen felvett szó révén egy�
szerűen kitalálja, anélkül, hogy észrevenné a különbséget. Ugyanebből 
a szempontból a szótagérthetőségméréseknél fontos, hogy a sorban 
egymásután beolvasott egyes szótagok teljesen értelmetlenek legyenek. 
Nem kell azonban szándékosan kihagyni a szabályosan képzett szó�
tagok közül a véletlenül értelmesnek alakult szótagokat, mert a fel�
vevő egyén nem tudja, hogy mikor következik egy értelmes szótag, 
tehát ugyanannyi hibát csinál akkor, ha tudat alatt igyekszik a hallott 
szótagokat értelmessé tenni, mint amikor az esetleg értelmesnek 
hallott, de valójában értelmetlen szótagokat igyekszik értelmetlenné 
korrigálni. A tapasztalat igazolja, hogy az ember alig mentesítheti 
magát lehallgatás közben az ilyen úgyszólván „rejtvénymegfejtési“ 
igyekezetektől. A lehallgatók rendszerint igyekeznek feladatuknak 
kitünően megfelelni, jófülű embernek bizonyulni és az esetleges 
hiányokat szellemi erőfeszítéssel pótolják. Gondot kell tehát fordítani 
arra, hogy a lehallgatónak semmi bázisa se legyen „kitalálásokra“.

A mérés kiértékelése a leggyorsabb akkor, ha száz szótagot ol�
vastatunk be, amikor is a helyesen felvett szótagok száma azonnal 
százalékokban adja meg a szótagérthetőséget. Ha ennél a mérésnél 
nem a szótag-, hanem a hangérthetőséget számítanók ki, kedvezőbb 
számot kapnánk, mert egy szótag rossznak számít (a szótagérthetőség- 
mérésnél), ha csupán csak egy hangja is hibásan érkezett. Ez azt mu�
tatja, hogy a szótagérthetőségmérés az efajta mérések között a leg�
érzékenyebb. Természetesen érzékeny a felolvasó és lehallgató sze�
mélyi hibáira is, mert ezek hasonló módon esnek számításba.

A számszerű eredmények ingadozását nagymértékben az is 
okozza, hogy egy hibának számít az, ha egy szótagra két, vagy több 
rosszul hallott hangzó esik. így megeshetik az, hogy különböző szö�
vegeknél, amelyek azonban pontosan ugyanolyan hangzókból vannak 
(más elosztásban) összetéve, más-más százalékszámot kapunk asze�
rint, hogy a hibás hangzók egy, vagy több szótagba kerülnek.

A  szótagok képzésére kétféle mód használatos.
1. А С. С. I. előírása szerint a szótagok magánhangzója csak a, e, 

i, o, u lehet, kezdő- és véghangja tetszésszerinti mássalhangzó és 
néhány kettős és hármas mássalhangzó (ki, pr, gn, zp, sztr, etc). E 
képzéssel meghatározott számú „logatom“-ot kapunk, melyeket kar �
tonlapocskákra írva keverőgépbe helyezünk és méréskor százat-százat 
kiveszünk. A tapasztalat mutatja, hogy a magánhangzónak semmi 
fontossága sincs a méréseknél, mert a legritkább esetben fordult elő 
téves átvitel. A magánhangzóknak energiája és időtartama ugyanis 
nagyobb a mássalhangzókénál és így felismerésükhöz kedvezőbbek a 
viszonyok.

A C. C. T. logatomok egy hibája az, hogv a lehallgató hamar meg�
tanulja a kettős mássalhangzókat és így például ha „dneszf“-et hall, 
nyugodtan leírja a „gneszt“-et helyesen, mert tudja, hogy az előbbi 
lógatom nincsen és kitalálja azonnal, hogy melyik lehetett.
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А С. С. I. módszer előnye abban van, hogy „nemzetközi“ mérő�
számot ad meg a mért készülékre. Sokan ezt hibáztatják, mert az egyes 
nyelvek hangjaik és hangyakoriságuk tekintetében igen különbözők.

Beszédhang g y ak o risá g  (M a g y a r )

Ö e tú g y a k o r ls á g  (Magyar)

2 . ábra.

Az első ábra a magyar nyelv beszédhangjainak (helyesem hang�
zóinak) százalékos előfordulását mutatja kb. 12.000 hangzóból álló 
szöveg összes hangzóinak százalékaiban. Az ábra jobboldalán álló 
két oszlop közül az első a magánhangzókat együtt, a másik a mással�
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hangzókat együtt ábrázolja. A második ábra a betűgyakoriságot mu�
tatja a magyar nyelvben. A 3-ik ábra példaképpen a finn nyelv hang-

B e a z é d h a n g  gyakoriság  (finn)

zógyakoriságát tünteti fel; ezt szintén kb. 12.000 hangzó statisztikája 
alapján állítottuk össze. A 4-ik ábrát H. F. Mayer cikkéből vettük ki.



Nemes Tihamér: A szót ágért hetőségmérésekröl. 1115

A példaképpen közölt ábrák m utatják pl. az e hang túltengését a 
német nyelvben és a magánhangzók csaknem ideális eloszlását a finn 
nyelvben. Az a másik körülmény, hogy a magáhangzók a németben 
38.53%, a finnben 45.73%-ban fordulnak elő, azt eredményezi az 
előbbiek alapján, hogy a finn érthetőbb átviteleket fog adni ugyanazon 
készüléken, mint a német, vagy valamely szláv nyelv. (A német dia�
gram csak a betűgyakoriságot adja meg, ami jelentékenyen különbözik 
a hanggyakoriságtól, mert pl. az sch hang a betűgyakoriságnál nem 
szerepel, mert három helyre oszlik szét, az s, c és h. csoportba.)

2. A német módszer a nyelv sajátságait a szótagok képzésénél úgy 
veszi tekintetbe, hogy a szótagokat valamely újság, regény, stb. szöve�
géből írják ki. Miután ezekre a szótagokra könnyen „ráismerne“ a le�
hallgató, az első mássalhangzókat egymásközt elcserélik, úgyhogy 
minden szótag egy másikét kapja. Ezeket az új szótagokat olvassák 
be a mérendő készülékbe. Hogy az 1 és 2 módszer miképpen ad külön�
böző eredményt, azt a következő példán láthatjuk: Ha egy átvivőbe�
rendezésnél pl. olyan képzeletbeli torzítások állnának elő, hogy a ds 
hang érthetetlenül, a t pedig érthetően jönne át, akkor a magyar nyelv�
ben a 2 módszer szerint mérve 100% érthetőséget kapnánk (a ds még 
a zs és ty-nél is ritkább, úgyhogy fel sem vettük a diagramba), míg 
а С. С. I. módszerrel cca 98%-ot.

Meg kell említenünk még, hogy Mayer nem tekinti hibának többek 
közt szótagvégeken a kemény és lágy (pl. p-b) hangok felcserélését, 
ami teljesen indokolatlan.

Bármelyik módszer kivitelénél vigyáznunk kell még a követke �
zőkre: Ugyanannak a szövegnek más sorrendben való beolvasása csak 
akkor engedhető meg, ha a lehallgatónak közben a helyes szöveg nem 
kerül szeme elé, mert ismétléskor egynéhány szótagra, még ha értel�
metlen is az, emlékezni fog. Ezért jobb ilyen esetben, ha a lehallgató 
leírja a hallott szótagokat, nem pedig egy előrekész duplikátumon jel�
zéseket tesz.

Miután a személyi hibák e méréseknél nagy szerepet játszanak, 
kevésszámú mérőszemély esetében csak összehasonlító méréseknek van 
jogosultságuk. A felolvasót „levegőn át“ való próbamérésekkel kell ki�
választani, amikor is az egvmás közelében ülő felolvasó és lehallgató 
által minden készülék né'kül végzett mérés eredményének 100%-ot kell 
adnia. A leolvasónak meg kell szoknia, hogy egyenlő erősséggel és a 
mikrofontól adott távolságban beszéljen. Tanasztalat szerint egész 
közelről beszélve a mikrofonba, a robbanó hangok torzítva érkeznek 
a közvetlen légáramlás folytán, míg túltávolról a gyengébb energiájú 
hangok (1, m, n stb.) formánsai kerülnek a hallásküszöb alá.

E hibákon a Bell társaság nagy technikai felkészültséggel igyekszik 
segíteni. Szénmikrofonok szótagérthetőségi vizsgálata pl. úgy történik 
hogy a hangszigetelt fülkében ülő beolvasó beszédét előbb kondenzá �
tormikrofonon és erősítőn át egy normál hangszóróra viszik át, amely 
előtt paternosteren állnak a mérendő mikrofonok. így a távolság és 
gyors cserélhetőség biztosítva van. A hangerőt állandóan indikálják 
és automatikusan regisztrálják. A hangszóró és mikrofonok közös teré �
ben gramofonról beállítható energiájú zavaró zörejeket is állíthatnak 
elő, hogy a mikrofonok érzéketlenségét az irodazajjal szemben is vizs-
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gálhassák. A hangszigetelt lehallgatófülkékben ülő mérőknek csak egy 
hibaszámlálót kell működtetniük, a szótagok keverése, transparensen 
való megjelentetése stb. automatikusan történik. Az ilyen „luxus�
kivitelű“ mérőberendezéssel természetesen csak azért lehet nagyobb 
pontosságot elérni, mert a mérések számát időrablás nélkül fokozni 
lehet.

Aritmikus távírógépek és azok alkal�
mazási lehetőségei.

írta: HUTTER GYULA m. kir. postafőmérnök.

Appareils télégraphiques arhythmiques et les possibilités de leur emploi.
Par Jules Hütter, ingénieur supérieur des Postes r. h.
Résumé: Dans le premier article de son essai, l’auteur, en exposant dűne ma- 

nieic generale les exigences de la technique tclégraphique moderne, décrit en premier 
lieu lc-s principes des construction des appareils eux-memes, et cela d’abord pour les 
appareils électriques et puis pour les appareils méeaniques.

A ) Aritm ikus távírógépek.

A modern hírszolgálat a hírközvetítéssel szemben két követel�
ményt állít fel:

1. a hírköz vetítés gyors legyen,
2. a hírközvetítés írásban történjék.
Egészen a legutóbbi időkig a hírszolgálat nem rendelkezett olyan 

készülékekkel, amelyek egyidejűleg mindkét feltételnek megfeleltek 
volna. A hírközvetítés gyorsan történhetett ugyan telefon útján, de 
nem írásban, viszont írásban történhetett távíró útján, de megköze�
lítőleg sem olyan gyorsan, amint azt a rohanó gazdasági élet meg�
követeli.

Csak a legújabb idők óta rendelkezik a távírótechnika olyan 
gépekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a táviratok leadását — ha�
sonlóan a telefonhoz — közvetlenül maga az előfizető végezheti, s 
így elkerülhető a táviratok leírása, feladása, majd kikézbesítése foly�
tán előálló időveszteség. A távíratozás tehát gyorsaság szempontjából 
azonos értékű a telefonnal, s emellett meg van az a nagy előnye, 
hogy a közleményeket írásban, tehát félreértések kizárásával és utó �
lag is ellenőrizhető formában továbbítja.

A gépek, amelyek a hírközvetítésnek ezt a módját lehetővé teszik, 
egyesítik magukban a rendes írógépet és a távírógépet. A közvetítendő 
táviratot, mint egy közönséges írógépen, bárki, aki az írógépek keze�
lésében jártas, lakásában, vagy hivatalában lekopogja s a kapcsolt 
állomáson a közlemény a leadással egyidejűleg leolvasható.

A gépen a betűk és számok elhelyezése ugyanolyan, mint egy 
normál írógépen, a távíratozáshoz tehát semmi különleges előképzett�
ségre nincs szükség. További előnyük ezeknek a gépeknek, hogy a 
távirat felvételéhez nem szükséges, hogy a gép mellett kiszolgáló sze�
mélyzet legyen. A vevőgépet ugyanis az adógép automatikusan 
indítja, s a közlemény leadása után az ismét automatikusan leáll.
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A gépek sebessége 50 Baud (másodpercenkint 7 betű, vagy szám). 
Ez olyan teljesítmény, amelyre egy gyakorlott gépíró is csak rövid 
ideig képes.

Az írógép rendszerű távírógépek — az aritmikus gépek — az ú. n. 
start-stop rendszer szerint dolgoznak, vagyis minden betű, vagy szám 
leadása, illetve felvétele után a gépek leállanak, s a következő betűnél 
újra indulnak. Ebből következik, hogy az adó- és vevőgép sebességé�
nek (a hajtómotor fordulatszámának) nem kell pontosan azonosnak 
lenni, mivel a különböző fordulatszámok miatt előálló hibák az adás 
folyamán nem összegeződhetnek. Elegendő tehát a hajtó motorokon 
egy egyszerű fordulatszám-szabályozó alkalmazása, s bármelyik gép 
a vele összekapcsolt másik géppel minden előzetes beszabályozás 
nélkül azonnal tud dolgozni.

Az aritmikus távírógépek egyaránt használhatók szalag, valamint 
lap írásra. A gépek а С. С. I. T. által jóváhagvott 5-ös A. B. C.-vel 
dolgoznak. Minden betű, szám és írásjel pozitív és negatív áram 
impulzusoknak, vagy áram és szünetjeleknek ö^ös kombinációjából 
áll. Minden betűt egy, a gépet kapcsoló negatív (áramszünet) — start �
jel előz meg. a betű után pedig a gépet kikapcsoló pozitív (áram) 
— stop-jel következik. Egy betű, vagy írásjel leadásához tehát tulaj�
donképen hét impulzus szükséges.

Mielőtt az aritmikus távírógépek gyakorlati alkalmazási lehető �
ségeit tárgyalnék, röviden ismertetjük maguknak a gépeknek az elvi 
kivitelét. Ezekből a távírógépekből ez idő szerint két rendszer van 
forgalomban. Az egyik rendszer a gépeket elektromos, a másik 
mechanikus elveken építi fel. 1

1. E l e k t r o m o s  r e n d s z e r ű  a r i t m i k u s  t á v í r ó g é p e k .

Először az elektromos távírógépeket ismertetjük, mivel azok mű�
ködése könnyen áttekinthető, s így ennek ismeretében a mechanikus 
gépek működése is könnyen érthető lesz.

Az elektromos távírógép, amely külső kivitelében egy nagvobb- 
alakú írógéphez hasonlít, a következő alkatrészekből áll:

1 meghajtószerkezet: motor, tengelykapcsoló, fogaskerekek;
2 . billentyűzet és kontaktus adószerkezet;
3. adó;
4. vevő;
5. impulzus átalakító és betűnyomó rész.
A meghajtó szerkezet egy váltó-, vagy egyenáramú, cca. 60 watt 

fogyasztású, automatikus és manuális fordulatszám szabályozóval 
ellátott motor, amelynek tengelyéhez dörzskapcsolóval kapcsolódik 
az adó-vevő és impulzusátalakító tengelye, amelyek minden egyes 
fordulat után kikapcsolódnak, s csak újabb jel beérkezésekor indul�
nak ismét.

A billentyűzet teljesen hasonló egy írógép billentvűrendszeréhez, 
a normális betűbeosztással. Egyik billen' yű arra szolgál, hogy ha a 
hívott gépnél bármily okból kezelő jelenlétére van szükségünk, akusz �
tikus hívójelet tudjunk adni. A betűmező alatt elhelyezett két hosz-



108 НШter Gyula: Aritmikus távírógépek és azok alkalmazási lehetőségei.

szabb billentyű szolgál a betűkről számokra való átváltásra, valamint 
a szóközök előállítására. A betűváltó lenyomása egyúttal — tévedések 
megakadályozása végett — az összes szám és jelbillentyűket blokkí- 
rozza és megfordítva. A billentyűzet el van látva még egy zárószer�
kezettel, amely megakadályozza, hogy a gépen nagyobb sebességgel 
írjunk, mint amilyen annak teljesítőképessége (7 betű/másodperc), 
illetve a billentyűzetet nem engedi vissza mindaddig, amíg az impul�
zusok a vonalra ki nem jutottak.

Az adó kettős árammal dolgozik. Elvi működését az 1. sz. ábrán 
tüntettük fel.

Az írógép billentyű (egykarú emelők) vízszintes karjai alatt 6 
drb. különböző irányú ferde fogazással ellátott sín van elhelyezve.

A billentyű lenyomása következtében ezek a sínek a billentyű alá eső 
fogazásuknak megfelelően jobb, vagy bal irányban eltolódnak, s a 
végükre elhelyezett kontaktus rugók által a vonaltelep pozitív, vagy 
negatív sarkát az adónak a motorral dörzskapcsolóval összekötött 
tengelyén elhelyezett bütykökkel ellátott tárcsákhoz tartozó rugókra 
kapcsolják. A billentyűzet lenyomása pillanatában a 6 . sz. fogazott 
rúd működteti a H jelfogót, amely egyrészt az F7 tárcsa nyugalmi hely�
zetben zárt rugóin át J jelfogó útján a motor forgó tengelyéhez kap �
csolja egy fordu'at tartamára az adó tengelyét, másrészt az F0 tárcsa 
szintén zárt rugóin át a vonalra kiadja az indító-negatív-impulzust. 
A  tengely egy fordulatot tesz, ez alatt Ft—F5 tárcsák egymásután 
zárják a hozzájuk tartozó rugókat, s a vonalra kijutnak a billentyű�
zött betűnek megfelelő positiv és negativ áram-impulzusok.

A vevőberendezés a vonaljelfogóból (Vj), egy a motorhoz ten �
gelykapcsolóval csatolt és 12 bütykös tárcsával ellátott tengelyből, az
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ezt működtető kioldó mágnesből, 5 kondenzátorból (K^—K3) és az 
impulzus-átalakítót működtető öt jelfogóból (Rí—R3) áll. (2. ábra.)

A vonalon beérkező távírójelek polaritásuknak megfelelő értelem �
ben működtetik a vevőjelfogót (polarizált jelfogó). Az első impulzus,

az indítójel, negatív. Ez átállítja a Vj kontaktusát s az F0 nyugalmi 
helyzetben zárt rugóján át a kioldó mágnes a vevő tengelyét rákap �
csolja a motor forgó tengelyére. A tengely egy fordulata alatt az ¥x—  
F3 tárcsák rugóikkal a beérkező öt impulzus polaritásának megfelelő 
értelemben működő Vj jelfogó útján az impulzusok sorrendjében

pozitív, illetve negatív értelemben feltöltik a Ki—KB kondenzátoro �
kat. Az utolsó záró impulzus — pozitív — a Vj horgonyát eredeti 
helyzetébe állítja vissza. A tengely egy fordulatának utolsó periódu�
sában azután az Fi—F5 tárcsák rugói záródván, a kondenzátorokat 
R j—R 3 polarizált jelfogók tekercsein át kisütik, s ezáltal a jelfogók
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horgonyait a beérkezett és a kondenzátorok által felvett impulzusok 
értelmének megfelelő irányba állítják. Ugyanekkor a F7 tárcsa rugója 
az impulzus átalakító berendezés (3. ábra) tengelyét kapcsolja a motor 
forgó tengelyéhez Kj’ jelfogó útján.

Az impulzus átalakító tengelyének végén van elhelyezve a betűs 
kerék, amelynek kerületén egyik sorban a betűk, másik soriban a 
számok és írásjelek vannak. A kerék alatt van elhelyezve egy elektro �
mágnes által működtetett kalapács, a kalapács és a kerék között pedig 
a papírszalag, amelyre a nyomtatás történik. Aszerint, hogy betűt, 
vagy számot kell nyomtatni, a tengely axiális irányban elmozdul.

A tengely nyugalmi helyzetében az F,, tárcsa kontaktusán át 
feltöltödik egy kondenzátor. A tengely egy körülfordulása alatt az F, 
—F 10 tárcsáik olyan értelemben működtetik a hozzájuk tartozó rugó�
kat, hogy a beérkezett impulzusok irányának megfelelő értelemben 
beállított R í—R r, jelfogók kontaktusain és a tárcsákhoz tartozó rugó �
kon át a kondenzátor a kalapácsot működtető elektromágnes teker�
csén át abban a pillanatban süljön ki, amikor a leadott ötös impulzus 
kombinációnak megfelelő betű, vagy jel pontosan a kalapács fölé ér. 
A nyomtatás megtörténte után a papírszalag továbbítását az impul�
zus átalakító tengelye végzi.

A tengelynek a betűk, vagy számok nyomtatásához szükséges 
eltolását ugyancsak a kalapács mágnesét működtető kondenzátor 
végzi, amely ilyenkor az R ,—R., jelfogók horgonyainak és a tárcsák 
rugóinak megfelelő kombinációja következtében egy a tengely axiális 
eltolását végző elektromágnest működtet.

2. M e c h a n i k u s  r e n d s z e r ű  a r i t m i k u s  t á v í r ó g é p e k .

A  mechanikus gépeknél a billentyűzött betűknek elektromos 
áramimpulzusokká való átalakítása, valamint a beérkező impulzusok�
nak betűkké való visszaalakítása teljesen mechanikus úton történik.

A 4. ábrán látható a mechanikus gépek adójának elve. A billen�
tyűkarok (b) alatt hasonlóan az elektromosgépekhez, 6 fogazott sín 
van elhelyezve. Egyes rendszerek ferde fogazást alkalmaznak, ahol a 
síneket a billentyűk csúsztatják el, más rendszerek viszont egyenes 
fogazást használnak. Az ábrán ez utóbbit ismertetjük. A betű lenyo�
másakor a billentyűkar benyomódik a fogazott rudakba. Ezeket a ru �
dakat a „r“ rugók húzóhatása ellen „e“ emelő reteszeli. A billentyű 
lenyomásakor megindul a „t“ bütykös tárcsákkal ellátott tengely, 
kioldja a „e“ reteszelő emelőt; a fogazott rudak közül tehát azokat, 
amelyeket a billentyű karja nem akaszt meg, a „r“ rugó elmozdítja. 
A tengely továbbfordulása alatt a „Ki—5“ emelők, aszerint, hogy a 
hozzájuk tartozó fogazott rúd elmozdult-e, vagy nem, a kivágások�
kal ellátott tárcsák és „c“ emelő útján „A“ rugót a +  vagy — telepre 
nyomják s a vonalra kijut a betűnek, vagy írásjelnek megfelelő ötös 
áramimpulzus-kombináció. Ugyancsak bütykös tárcsák és emelők 
útján történik a start és stop jelnek, a betű és számváltásnak a le�
adása, valamint a saját vevő vezérlése is.

A vevő jelfogó (5. ábra) a beérkező impulzusoknak megfelelően 
elfordítja „ x ‘ tengelyt, amely „s“ sínt felemeli, vagy „t“ tű alá süly-



lyeszti. „s“ sín közben olyan mozgást végez, hogy felemelt helyzetben 
megüti ,,t‘' tüt, lesüllyesztett helyzetben pedig nem érinti, „t“ tű az 5 
impulzus ütemében végigmozog az előtte elhelyezett 5 lemez előtt, s 
ezeket a beérkezett impulzusoknak megfelelően előre tolja, vagy ha 
a tű nem kapott ütést, úgy eredeti helyzetükben hagyja. A vonalon
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beérkezett impulzus sorozat — a betű képe — tehát az 5 lemez állá�
sával rögzítve van.

Ezután megindul „y“ tengely, amelyen az 5 lemez síkjában ugyan �
csak 5 db, különböző fogazással és egy-egy ütközővel ellátott kerék 
van. A  kerekeket az 5 lemez, aszerint amint egyesek hátra vannak 
nyomva, egyesek pedig eredeti helyzetükben maradtak, ütközőjük 
által elállítja, illetve nem érinti azokat. (6 . ábra.) A fogazott kerekek 
körül az alkotó irányában az összes betű, szám és írásjelnek megfele�

lően 62 db. kés („K“) van elhelyezve. A kerekeknek a beérkezett im�
pulzusok által vezérelt beállítódása után a kerekek fogazása úgy áll 
be, hogy a szóbanforgó betűhöz tartozó kés be tud esni az 5 kerék 
fogazása által egy bizonyos egyenesben szabadon hagyott horonyba. 
Ez a kés megállítja a betűskereket abban a pillanatban, amikor a szó�
banforgó betű a kalapács elé ér; a betűskerék és kalapács között lévő 
papírszalagra megtörténik a nyomtatás. Egyébként a vevő valamennyi 
funkciója is tisztán mechanikus úton fogaskerekek, excenterek, eme�
lők, rugók stb. által történik.



П2 Külföldi szemlé.

Az aritmikus távírógépek elláthatók automatikus távindító és 
kikapcsoló berendezéssel. Egy indító billentyű lenyomása által a saját, 
valamint a kapcsolt távírógép megindul, üzemképes állapotba kerül 
s a hír leadása után a távoli gép is automatikusan leáll. Leadható tehát 
egy hír anélkül, hogy a vevőgép közelében bárki is tartózkodnék. Az 
automatikus indítás és leállítás természetesen ugyanazon a vonalon 
történik — jelfogók útján — amelyen a levelezés.

Megfelelő kiegészítő készülék alkalmazásával a gépek lyukasztott 
szalaggal való adásra és vételre is használhatók. A lyukasztott szalag 
egy rendes írógép billentyűzettel ellátott gépen állítható elő. Ennek 
az üzemnek az az előnye, hogy a gépek a maximális sebességgel dol�
gozhatnak, a leadott hírek többször megismételhetők, és a vevőállo�
mások által — ugyancsak lyukasztott szalaggal — azonnal továbbít�
hatók.

A gépek áramszükséglete fedezhető akkumulátorokból, ameny- 
nyiben egyenáramú hálózat áll rendelkezésre, úgy közvetlenül a háló�
zatból, váltóáram esetén pedig egyenirányító berendezés közbeiktatá �
sával az áramszükséglet ugyancsak közvetlenül a hálózatból fedezhető.

(Folyt, köv.)

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Revue étrangére.

A telefon-membrán rezgései. A szerző, 
H. E. Heinecke, a beszédáramoktól ger�
jesztett telefon membránjának rezgéseit 
vizsgálta. Egy fénysugár modulációja út�
ján a membrán rezgését elektromos áram- 
ingadozássá változtatta át és ezeket osz- 
cillografikus úton rögzítette.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 
membrán önrezgése a beszédrezgéseket 
nagy mértékben befolyásolta, főkép a be- 
rezgés és lecsengés állapotában. A szabad 
rezgések időkonstansa útív látszik 0.007 
sec. körül van. (Renssealer Polyt. Bull. 
1932.)

Kónusz-hangszóró akusztikai hatásfoka.
Valamely hangszóró egységes megbírá- 
lása érdekében szükséges, hogy a hang�
szóró hatásfokát a frekvenciától függően 
a hangszóró előtti helyekre nézve hang- 
nyomásmérésekből egyértelműen határoz�
zuk meg, illetőleg görbében ábrázoljuk. A 
hangszóró sugárzási karakterisztikájának 
tekintetbevétele érdekében ajánlatos egy

ú. n. „polárfaktor“ bevezetése. Ezzel kell 
a hagszóró tengelyében mért teljesít�
ményt szorozni, ha az egész kisugárzott 
teljesítményt akarjuk meghatározni. Az 
akusztikai hatásfok alatt a kisugárzott 
hangteljesítmény és a felvett elektromos 
teljesítmény viszonyát értjük. (Wirel. 
Engr. 10. kötet, 20. lap).

A rádió vevőkészülékek elektromos 
energia-szükséglete. Ezt a szükségletet ál�
talában elhanyagolhatónak tekintik a többi 
fogyasztóberendezések energia-szükséglete 
mellett. Amint az „Electr. Rév.“ című lon�
doni folyóirat kiszámítja, Angolországban, 
közelítően 6 millió rádió előfizetőt véve 
tekintetbe, évenkint egyre-egyre 500 óra 
használati időt és átlagosan 40 W-nyi tel�
jesítményt véve fel, ha csak az előfizetők 
felével számolunk óvatosságból, 60 millió 
kWó fogyasztást kapunk évenkint. Ha�
sonló számítással Magyarországra kb. 3 
millió kWó fogyasztást kapunk. (E. T. Z. 
1934. 498. lap).

A bel- és külföldi műszaki folyóiratok az egyesület VI. kér. Benczúr-utca 27. sz.
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