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haditechnika -  tö rténet

Távírógépek a katonai híradásban

Bizonyára sokan vannak, akik azt gondol
ják, hogy a ma legelterjedtebb híradás- 
technikai eszközt, a távbeszélőt találták 
fel először. A valóság az, hogy a távírót 
már 1753-ban bemutatták, míg a telefon 
elvét egy Reiss nevű német tanító 1860- 
ban ismerte fel, az első használható tele
font az amerikai Graham Bell csak 1876- 
ban készítette el.

Bár a villamosságot már az ókori görö
gök is ismerték, de híradásra nem alkal
mazták. A dörzselektromosságon alapuló 
távírót 1753-ban mutatták be. Működési 
elve az volt, hogy annyi szál drótot feszí
tettek ki a két állomás között, ahány betű 
volt az ábécében. Az adóállomáson meg
dörzsöltek egy ebonitrudat, amely feltöltő
dött sztatikus elektromossággal, majd an
nak a drótnak a végén lévő fémgömbhöz 
érintették, amely betűt le akarták adni. A 
vevő szintén egy fémgömb volt, ha feltöl
tődött elektromossággal, egy papírszele
tet rántott magához. A távírász csak leol
vasta a jelzett gömb alatti betűt.

Vegyi hatáson alapuló távíróval kísér
letezett 1809-ben Sömmerling, aki 35 ve
zetékkel kötötte össze a két végpontot. Az 
áramkört a Volta-féle elem táplálta. Az 
adó egy érintkező, a vevő pedig egy 
üvegcső, amelyben víz volt. Az áram 
hatására a csőben buborékok keletkez
tek, és a ráírt betűről egyszerűen leolvas
ták a szöveget. Hatótávolsága 3-4 km 
volt.

Legjobban a mágnestűs távírók terjed
tek el, amelyekkel több fizikus is kísérlete
zett. Ez olyan sikeres távírórendszer volt, 
hogy a vasútnál még a második világhá
ború idején is alkalmazták. Az orosz kato- 
nacsaládból származó Silling 16 betűs 
billentyűs távíróját 1881-ben a párizsi vi
lágkiállításon mutatták be. Nagy előnye 
volt, hogy a betűket kombinációk alapján 
állította össze, így csak két vezeték kellett 
a működtetéshez. A távolság is megnőtt a 
mágneses hatás miatt. Az első vonalat az 
oroszok Szentpétervár és Kronstadt kö
zött működtették.

A hatótávolságot tovább növelte Borisz 
Szemjonovics Jacobi, aki Silling utóda
ként egy 30 km-es vonalat épített ki a Téli 
Palota és a vezérkar épülete között. A 
vevőbe érkező távírójeleket ennél a meg
oldásnál nem közvetlenül használták fel, 
hanem egy relé segítségével, így keve
sebb áramra volt szükség a jelzésnél.

Angliában a Cooke-Wheatston-féle tűs 
távíró terjedt el. A rendszer öt különálló és

külön-külön eltéríthető mágnestűből ál
lott. Az elektromos áram hatására kitért az 
irányból. Az öt tű különböző kombinációja 
adta a betűket. Egyszer elromlott két tű az 
egyik állomáson, és az állomás kezelői új 
kódot beszéltek meg. Mivel így is jól 
továbbítható volt az információ, ezután 
már csak a 3 tűs megoldást alkalmazták.

Németországban 1847-ben szerkesz
tették meg az első mutatólapos távírót a 
Siemens-Halske vállalatnál. Siemens 
maga is katonatiszt volt, ismerte az igé
nyeket. Később, mikor megvált a hadse
regtől, megalapította a máig is világhírű 
elektromos vállalatát. A távíró alapgondo
lata az volt, hogy a vevőben egy fogaske
rék mozgott a tengellyel. A fogaskerékkel 
éppen annyit léptettek, amennyi a kívánt 
betűre mutatáshoz szükséges volt. Bár 
kezelése nagyon egyszerű volt, a hadse
regben mégsem terjedt el, mert nagy volt 
a súlya.

Magyarországon az első távíróvonalat 
1847-ben építették fel Pozsony és Bécs 
között. Ez Bain-rendszerű távírókészü
lékkel működött. Ennek lényege, hogy a 
vevő hangjelzést adott. A mágnestű vé
gére egy kalapácsot szereltek fel, ami 
kétirányú mozgásakor egy-egy harangot 
ütött meg, amelynek hangja különböző 
volt. Ebből a két adatból állították össze 
az ábécé betűit egy kódrendszer szerint. 
A szabadságharc kezdetén az osztrák 
kormány leszereltette.

Amerikában találták fel a ma is haszná
latos morzerendszerű távírót. Samuel 
Morse festőművész volt, és első készülé
két egy festőállványra építette fel. A mű
ködés lényege, hogy egy áramkört rövi- 
debb vagy hosszabb ideig zárva tartunk, 
vagy zárt áramkört szaggatunk. Ez utóbbi 
terjedt el a vezetékes rendszerben, mert 
jelezte a vezetékszakadást is.

Morse 1844-ben mutatta be találmá
nyát. Az ábécé betűit a rövid és hosszú 
jelelemek adták. Egy és hat elem között 
változtak a betűk és a számok. Nagy 
előnye volt a berendezésnek, hogy le is 
írta a vett jeleket. A vevő a mágneste
kercsben indukálódott feszültség hatá
sára működött. Ha a mágnes elmozdult, 
magához húzott egy emelőkart. Ennek 
végén volt az írókerék, amely papírra 
nyomódott. Az alsó henger festékbe me
rült és a szalaggal érintkezve nyomot 
hagyott a papíron. A papírcsíkot egy 
rugós szerkezet mozgatta. Hátránya, 
hogy a jeleket dekódolni kellett.

A morzetávíró hátrányának kiküszöbö
lésére az első sikeresen működő beren
dezést szintén egy amerikai fejlesztette 
ki. A róla elnevezett Hughes-féle távíró
gép volt az első világháború alapkészü
léke. A Monarchia csapatainál 1867-től 
alkalmazták. Egy eredeti példányával 
az MH Híradó Múzeuma is rendelkezik.

7. ábra: Morse Sámuel festőállványra 
készített távírója
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Az adó és vevő azonos felépítésű ké
szülék. Adásra egy, a zongora billentyűi
hez hasonló klaviatúra szolgált, amely
re a betűket ráírták. A vevő nyomtató
szerkezete egy henger, melyre körbe 
a betűket és számokat rávésték. A mű
ködés alapja az volt, hogy egy elektro
mágnes az adónál történő zárás hatásá
ra meghúzott és a kívánt betűig vitte 
előre a hengert. Az adott pillanatban a 
nyomtatómágnes a papírszalagot a betű
kerékhez nyomta. A két szinkronmozgás 
hatására a betű képe ott maradt a szala
gon, csak össze kellett olvasni a le-

Az „ E "  betű felbontása.

II. IV  V/ VII

6. ábra: Betűfelbontás elve a Hell 
géptávírónál

adott szavakat. A távíró sebessége per
cenként 60 szó volt. A szerkezetek moz
gatása mechanikus rugóerőkkel történt, 
amit mindig fel kellett húzni. Ha ezt elfelej
tették, a működés nem volt folyamatos.

A két világháború között fejlődésnek 
indult a távírótechnika is. Németország
ban elkészítették azt a maga korában 
korszerű távírógépet, amelyet a Magyar 
Királyi Honvédség 1939-től rendszeresí
tett. Ez volt Rudolf Hell találmánya, a „Hell 
géptávíró” , amely a háború után 1958-ig 
maradt rendszerben.

39 M TÁBORI TÁVIRÓGÉP

A távírógép alapvető rendeltetése, hogy 
39 mintájú, többerű nehézkábelen távíró
összeköttetést tartson fenn. Erre a törzs- 
és fantomáramköröket használhatja. Ha 
az áramkör szimmetrikus volt, légvezeté
ken is felhasználták.

(rássebessége 150 billentyűütés per
cenként. Ez 122 Baudnak felel meg. A 
gép 900 periódusú, váltóáramú lökések
kel, tehát hangfrekvencián működött. Ke
zelését egy fő végezte. Telepítési ideje 3 
perc, tömege 27 kg. Alapvetően gépko
csiba építve alkalmazták. Málházott álla
potban, tehergépkocsin, országúti jármű
vön (lovaskocsin), málhásállaton, szük
ség esetén háton szállították.
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Rádióval is összekapcsolható volt. A 
beszélőszerelvény helyére csatlakoz
tatva hangzó távíróüzemben működött. 
Keménytávíró-üzem esetén kisegítő jel
fogóval szintén használhatták.

Hatótávolsága vezetéktől függő. Min
den olyan vezetéken jól működött, amely
nek 900 Hz-en a csillapítása kisebb volt, 
mint 5 neper. így nehézkábelen 140, 
ennek fantomján 60, szuperfantomján 
100 km, tábori egyes vezetéken 30, érpá
ron 60 km távolságig működött. Rádióké
szüléken hatótávolsága a távbeszélő
üzem távolságával azonos volt.

Áramforrása 12 V egyenfeszültség, 
amelyet általában 2 db 6 V-os, 45 Aó 
kapacitású akkumulátor szolgáltatott, 
vagy gépkocsiba építve a központi áram
forrás. Aramfelvétele 3,5 A. A feszültség 
beépített voltmérővel ellenőrizhető.

Két málhaegységből áll: a távírógépből 
és az áramforrásból.

A tá v író g é p  fe lé p íté s e

A távírógép az alábbi fő részekből tevődik 
össze: a hordszekrény, az erősítő, a gép
keret, a billentyűzet, a motorgenerátor, az 
áramforrás és a csatlakozókábel.

A h o rd s z e k ré n y  ragasztott falemezből 
készült, külső és belső felére különleges

eljárással alumíniumréteget vittek fel. Ha 
a fedelet rátették, a készülék vízmentes 
volt. Nagysága 45x24x40 cm. Háti vise
léshez hordhevederrel és hátpárnával 
volt ellátva. Fedelében a kezelési utasí
tás, a tartalék alkatrészek és az akkumu
látorcsatlakozó kábel volt málházva.

Az e rő s ítő t külön dobozban, a hord
szekrény felső részében helyezték el, 
oldható csavarokkal, sínen kiemelhető 
kivitelben. Az előlapon van kivezetve a 
rádiócsatlakozás, a telepcsatlakozás, a 
„behallgatáshüvely” a fejhallgató részé
re, „vevő” felirattal a rádióvevő kimenete, 
V1, V2, valamint a földszorítók a vezeté
kes vonal csatlakozására, gomb a hang
erő szabályozására, a voltmérő, nyomó
gomb a generátor ellenőrzésére, hang
szűrő bekapcsolója, az üzemi főkapcsoló, 
a készenlétet jelző lámpa. A doboz fel
ső lapján van az „akkumulátor hálózati 
egyenirányító” átkapcsoló, a 6 А-es bizto
síték és a négy elektroncső.

A g é p k e re t alumíniumból készült, ma
gában foglalja a szalagtartót, a festékező- 
rendszert, a szalagtovábbító rendszert. 
Egy meghajtótengelyen keresztül csatla
kozik a motorgenerátorhoz.

A b ille n ty ű z e t négy sorban helyezkedik 
el a hordszekrény jobb oldalának alsó 
részében. A sorok vegyesek, felső sorban 
a számok, az ö, Ü betűk, a + jel, a

második, harmadik és negyedik sor betű
rendje megegyezik az írógép betűinek 
sorrendjével. Külön billentyűk a „morze-” , 
a „beállítójel-” és a szóközbillentyűk.

A m o to rg e n e rá to r  a gépkeretre van 
felszerelve álló helyzetben. Felső részén 
0- 10-ig a beállítógyűrűt találjuk mutató
val, a fordulatszám beállításához. A kis- 
és nagyfeszültségű szénkefék áttöreten 
keresztül cserélhetők. Normál fordulat
száma 3600 fordulat percenként. Ekkor 
80 s alatt 50 beállítójel fut ki az ellenállo
más felé. A beáll ítójel ind ítása az adónál a 
billentyűvel történik, a vevőnél az „ellen
őrzésábra” alapján, szemre. (Az írásje
leknek a szalaggal párhuzamosaknak kell 
lenniük!)

Egyszerűsített elvi működése

A z  a d ó

Egy hangfrekvenciás generátor 900 Hz-es 
szinuszos rezgéseket állít elő. Közvetett 
fűtésű pentódára épül (típusa TELEFUN- 
KEN RV 12P 4000 vagy TUNGSRAM HP 
1220). Egyébként a berendezés minden 
csöve ilyen típusú. A rezgőkör transzfor
mátoron át csatlakozik. A kimenőtransz
formátoron ellenőrző tekercs is van, 
amely a „fejhallgató”-hüvelyre vezet ki.

A billentyűzet feladata az oszcillátor 
modulálása. Működése egy adott szink
ronsebességgel történhet, mert a meg
hajtószerkezet által vezérelt bütykös tár
csa csak a kódhenger egy-egy fordulata 
után szabadítja fel a billentyűzetet. For
gás közben az összes billentyű reteszelő- 
dik. Minden billentyűhöz egy érintkező 
tartozik, amely lenyomás után letapogatja 
az „érintkezőhengerre” kódolt impulzus
sorozatot. Ez hol megszakítja, hol zárja 
az oszcillátor kimenőjelét.

A géptávíró „hétvonalas” rendszerrel 
dolgozik, a képtávíró működési elvén. 
Minden betűnek az „érintkezőhengeren” 
külön gyűrűje van, és különböző hosszú
ságú szüneteknek és jeleknek a sorrendje 
váltogatja egymást. Az adó a betűket 
képelemekre bontja egy 7x7 elemes mát
rix szerint. Ezt a bontást a betűképnek 
megfelelően, a henger egy-egy szeletére 
vitték fel.

A  ve vő

Négy fő egységre oszlik: bemenőegység, 
előerősítő, egyenirányító, vevőmágnes 
az írószerkezettel.

A bemenő transzformátorra csatlakozik 
az ellenállomás vonala kétvezetékes 
rendszerben. A szekunder oldal egyik 
tekercse egy feszültségelosztóra, onnan 
az előerősítő cső bemenőtranszformá
tora csatlakozik.

A másik tekercs a szinkronizáláshoz 
szükséges jeleket veszi le.

Az erősítőcső szintén pentóda, amely
nek a vezérlőrácsára vezetjük a bejövő 
hangfrekvenciás feszültséget. Kimeneté
hez transzformátorosan csatlakozik a két 
szárazegyenirányító (Sirutor).

Az egyenirányítók csak a váltóáram 
pozitív félperiódusát engedik át, ezzel 
vezérlik a végerősítő fokozatot.

A végerősítő pentóda vezérlőrácsára 
adott vezérlőjel hol nyitja, hol zárja a 
csövet. Az anódkörbe bekötött vevőmág
nes így meghúz, vagy nem. A gerjesztés
nek megfelelően az íróhenger a betűket 
kialakítja.

A betűk kialakítása a vételi oldalon az 
írószerkezet segítségével történik. A ve
vőmágnes vezérli az íróhorgonyt, amely 
az íróéit felemeli és a papírszalagot az 
íróhengerhez nyomja. Az íróéi csíkot 
rajzol a papírra annyi ideig, ameddig a 
henger odanyomja. Egy fordulat adja a 
teljes betűnagyságot. Mivel az íróhenger-
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nek két menetmagassága van, egy idő
ben két vonal jelenik meg egymás fölött a 
papírszalagon.

A szalag továbbítását görgők végzik 28 
m/h sebességgel. Az íróhengert a festé- 
kezőhenger festékezi. Mivel a papírsza
lag állandó sebességgel halad, ezért a 
betűk kissé jobbra dőlnek.

A két távírógépnek szinkronban kellett 
működnie. A távíró-összeköttetés kezde
tén, ezért végre kellett hajtani a szinkroni
zálást. A motor fordulatszámának pontos 
beállításával meghatároztuk az előállított 
feszültség 165 V értékben tartását, ami
nek a 3600 fordulat felel meg. A megen
gedett eltérés 1,5%. A pontos írás érde
kében a motorról meghajtott rendszereket 
is adott értéken kellett tartani, így az 
érintkezőhengert, szalagtovábbító rend
szert, íróhengert stb.

A meghajtómotor-generátor 12 V egyen- 
feszültségről működött. Kettős szerepet 
töltött be. Mozgatta a távírógép egyes 
alkatrészeit, másrészt előállította az 
elektroncsövek anódáramát. Fordulat
számának beállítását a beépített centrifu- 
gálszabályozó és egy elektroncső végez

te. A fordulatszám akkor volt helyes, ha a 
beállítógyűrű 5-ös értékénél 80 s alatt 50 
szünetjel futott ki.

A géptávíró üzembe helyezése az 
alábbi fogásokból állt:

Kidobozolás, írókészlet előrehúzása, 
akkumulátor bekötése, vonal bekötése. 
„Készenlét”-állás egy percig, majd 
„üzem”-állás. Feszültségek ellenőrzése a 
műszeren.

Behelyezzük a papírtekercset, beállít
juk a fordulatszámot: először a saját for
dulatot az előbb leírtak szerint, majd a vett 
jelre történő fordulatot a beérkező, jól 
olvasható írásnak megfelelően. Az erősí
tést az előlapon beállítjuk úgy, hogy az 
írás jól olvasható legyen. Reflexiós jelen
ségnél vagy egyéb zavaroknál kapcsoljuk 
be a „hangszűrőt” . A vett írásnak két 
sorban kell megjelenni, ha ez nincs így, 
akkor az íróhenger fogaskerekét addig 
forgatjuk, míg az írásjelek két sorban nem 
íródnak. Ezután a forgalmazás megkez
dődhet.

40 M SIEMENS TÍPUSÚ TÁVÍRÓGÉP

A Siemens által gyártott távírógépek elő
ször német klaviatúrával 1938-ban jelen
tek meg, majd magyar betűfeliratokkal 
1940-ben rendszeresítették a honvédség 
híradó csapatainál. Nómenklatúrás meg
nevezése STG-1. Készült egy korsze
rűbb, kisebb, STG-2 típusjelű változat is, 
kevesebb darabszámmal. Mindkét gép 
több mint harminc évig szolgált a rend
szerben.

A távírógép mechanikus rendszerű, 
szimplex üzemű, szalagra író készülék. A 
nemzetközi 5-ös ábécével dolgozott. Mű
ködési alapelve a vonalon lévő áramkör 
nyitása és zárása. A vonaltelep nagysá
ga ±60 V, a vevő működéséhez szüksé
ges vonaláram nagysága 40 mA. Két gép

esetében csak az egyiknek kell telep. 
Jelgyorsasága 428 betű percenként. Ha
tótávolsága a vezeték ellenállásától függ, 
maximum 1500 ohm lehet. Segédeszköz 
nélkül csak pupinozatlan tábori kábelen 
működtethető. Működéséhez szükséges 
tápfeszültség:

-  110 V egyenáram vagy
-  220 V váltóáram.
Kis hatótávolsága miatt általában 

együtt használták a 40 M távolsági csatla
kozókészülékkel, ami az egyenáramú 
áramlökéseket hangfrenkvenciás váltó
árammá alakította (TCS).

Rendszerét tekintve aritmikus, tehát a 
távírász tetszőleges sebességgel nyom
hatta a billentyűzetet. Start-stop elv sze
rint működő, ami azt jelentette, hogy min
den betű vagy szám leadása önállóan egy 
startimpulzusra indul, és kombináció le
adása után a stopimpulzus jelére megáll.

Egy információs elemhez (betű, szám, 
írásjel) 7 db 20 ms-os elemi impulzus 
tartozik. Az utolsó impulzus hosszát a 
biztonság miatt később 30 ms-ra módosí
tották. Mivel nemzetközileg elfogadott 
kódrendszert alkalmaztak az egyes betűk 
kialakításához, minden olyan távírógéppel 
együtt tudott működni, amely szintén ezzel 
az ábécével működött. A gép kétvezeté
kes rendszerben vagy adott, vagy vett, de 
a megszakítás lehetősége az üzem alatt 
végig fennállt, melyet bezavarással (pl. a 
szóközbillentyű nyomogatásával) hajtot
tak végre a távírászok. Duplex üzemben 
négyvezetékes rendszerben úgy működ
hetett, hogy távíróteleppel külön irányokat 
hoztak létre, és a vevőt szétválasztották az 
adótól. Tehát ilyen üzemmódban a gép a 
saját adását nem vette. A távírógép tö
mege 47 kg. Kezelését egy fő végezte. A 
feszültség bekapcsolása után azonnal 
üzemképes volt, ha a szükséges szabály
zásokat előre elvégezték.

Kiegészítő berendezésekkel automata 
távírórendszerben is alkalmazták. Me
chanikus rendszerű névadó szerkezet 
biztosította egy 15 db betű-szám kombi
nációból összeállított ismertetőszöveg 
előreprogramozását, melynek kiolvasása 
az ellenállomás kezdeményezésére auto
matikusan történt.

A géptávíró sok olyan mechanikus 
megoldást is tartalmazott, amelyek újdon
ságot hoztak. Ezekre a szerkezeti ismer
tetésnél térek ki.

Ennek a távírógépnek az ad még nagy 
jelentőséget, hogy ezt, mint alaptípust, 
fokozatos átalakításokkal évtizedeken át 
fejlesztették tovább. Nemzeti változatai 
lényeges eltérést nem mutattak. Az 1980- 
ban megjelent elektronikus távírógép 
tudta csak fokozatosan kiszorítani. Tere
pen történő alkalmazáskor a szükséges 
táplálást egy 500 VA-es áramfejlesztő 
szolgáltatta, ami a rajanyagba tartozott.

A távírógépek felépítése:

A távírógép egységeit egy alaplemez 
fogja össze, amely egyben a rezgéscsilla
pítást is ellátja. Fő részei:
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10. ábra: Az adószerkezet egysze
rűsített vázlata Siemens távírógé
peknél



-  az adó,
-  a vevő,
-  a meghajtószerkezet,
-  a nyomtatószerkezet és
-  a kiegészítő szerelvények.
Az adó részei: a billentyűzet, adóvá

lasztó sínek, adóindító és -leállító szerke
zet, az adóérintkező és a mozgatószerel
vények.

A billentyűzet öt sorban helyezkedik el: 
a számsor a csengővel és a zárójelekkel, 
felső sor a +  és = jelekkel, alapsor a 
kérdőjellel, törtvonallal, idézőjellel és a 
kocsi váltóval, az alsó sor a pont, vessző, 
kettőspont, elválasztójellel, a „ki ott?” és a 
soremelő billentyűvel. Az ötödik sorban 
volt a számváltó, betűváltó és szóközbil
lentyű nem kerek, hanem hosszúkás for
mában. Használatban volt a gépeknél 
keskeny billentyűzet is, amelynél a billen
tyűn egy betű és az ugyanazon betűkép
hez tartozó szám, illetve írásjel helyezke
dik el (pl. R é s 4).

A billentyűzet a billentyűfejből, a rúdból, 
a rugóból, az ütközést csillapító fíberle- 
mezből és afeltámasztóból áll.

A fésűs lemezek között helyezkedik el 
az 5 db adóleválasztó sín. Felső élükben 
fűrészfogszerű kiképzések vannak. Ezek 
biztosítják az oldalirányú mozgást. Ha a 
sín balra tolódik, áramszünet, ha jobbra, 
áramlépés következik. A sínek végén egy 
nyúlvány van, amely vezérli a választó
emelőt. Az emelő teszi lehetővé, hogy az 
adószerkezet tárcsája tudja zárni az adó
érintkezőt vagy nem. Az ugyanitt elhe
lyezkedő betű-számváltó sín kétirányú 
mozgásával lehetővé teszi a kombinációk 
megkétszerezését. Az eltolás mechani
kusan reteszeli a nem kívánt billentyűket, 
így azt a távírász lenyomni nem tudja.

Az adóindító-leállító szerkezet felada
ta, hogy bármelyik billentyű lenyomása
kor az adótengely a bütykös tárcsákkal 
egy fordulatot tegyen meg, majd álljon le. 
Részei a kioldóemelő, kioldókilincs, záró-

excenter, kampós emelő, adószerkezet, 
zárókar, rögzítőkengyel, indítósín és a 
szögemelő. Ezek mechanikus működése 
biztosítja a fenti feladatok ellátását. A 
kioldóemelő kar feladata, hogy a megál
lás lehetőségét megakadályozza, így az 
utolsó lenyomott betű addig ismétlődjék, 
amíg a kart balra elhúzva tartjuk.

Az adóérintkezők volfrámból készített 
rugóból és az érintkezőpogácsából áll
nak. Feladatuk a távíróáramkörök zárása. 
Minden elemnek egy érintkezője van, 
amelyeket sorrend szerint „leolvas” az 
adót vezérlő szerkezet.

A vevő felépítése:
A vevő fő eleme egy elektromágnes, 

amely az adótól jövő elemi egyenáramú 
impulzusokat fogadja. 2x100 ohmos te
kercsből áll. Feladata a vevőtengely kiol
dásának indítása, a beállítószerkezet ve
zérlése, és vevőtengely megállítása.

A vevőindító és -leállító szerkezet egy 
mechanikus rendszer, amely a delejzár
ból, a jelfogó sarukból, a vevőszerkezet 
forgatójából, a bronzkengyelből, egy S 
alakú lemezből és a rugóból áll. A mágnes 
alatt két pólussaru van elhelyezve, alatta 
5 db horgony, melyeket egy rugó tart távol 
a mágnestől. Nyugalmi helyzetben, mivel 
áram folyik a rendszerben, a mágnes az 
öt horgonyt magához húzza. Indítás hatá
sára (áramszünet) az öt horgony elenged, 
egy vezérlőrendszer kikapcsolja a dörzs- 
tárcsás tengelykapcsolót, ami a vevőten
gelyt magával viszi. A fordulat vége felé a 
horgonyok ismét elengednek, így a forgás 
megáll.
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A jelek bevételezését a vevőmechaniz
mus végzi. A végrehajtásban részt vesz a 
delejzár, a választóemelő, a választóex- 
center, a rögzítőexcenter, a vevőválasztó 
sínek és a különböző alakú karok és 
emelők. Működési alapelve, hogy a beér
kező impulzusok mind az öt horgonyt 
egyszerre vezérlik, de a vevőválasztó 
excenterek, melyek a tengelyen 1/7 fordu
latonként eltoltak, csak a nekik megfelelő 
választóemelőt vezérlik. Minden excenter 
a kard alakú emelő segítségével a válasz
tósíneket jobbra vagy balra eltolja. Az 
összes sín beállítódása után következik a 
nyomtatás.

A nyomtatás az a folyamat, amikor a 
nyomtatószerkezet segítségével a betű
karok végén lévő betűk, számok, írásjelek 
a papírszalagra rögződnek. Az előző (a 
jelek bevételezése) folyamatban a vá
lasztósínek beálltak annak a betűnek a 
pozíciójába, amelyet venni kívánunk. A 
választósín élén lévő bevágások úgy van
nak kiképezve, hogy azokon mindig csak 
egy olyan lehetőség van, amikor mind az 
öt sín átfutó bevágást képez.

Ebbe a bevágásba esik bele a húzóru- 
dak egyike, amely a betűkart az írógép
hez hasonlóan ráüti az írógépszalagon 
keresztül a papírszalagra.

A meghajtószerkezet

A géptávíró a működéshez szükséges 
mechanikai energiát villamos motorból 
kapja. Az energia átadása fogaskerekek 
segítségével történik. Az egyes alkotóré
szek be- és kikapcsolását kapcsolószer
kezetek végzik.

A hajtómotor 110 V egyen- és 220 V 
váltakozó feszültségről működtethető. 
Teljesítményfelvétele 120 W, leadott tel
jesítménye 35 W. Főáramkörű motor, 
áramkörébe centrifugális szabályzót kap
csoltak be sorosan. Normál fordulat

száma 1500 fordulat percenként. A fordu
latszám beállítását a megszakítórend
szer rugóerejének beállításával a moto
ron kívül végezhetjük el. A beállítást a 
távírász végzi egy 125 Hz-es hangvilla 
segítségével.

A motor egy végtelenített csigakerékkel 
hajtja a fogaskerékrendszert, amely moz
gatja a vevő-, adó- és nyomtatószerkeze
teket. A meghajtószerkezetre a rákapcso
lás tengelykapcsolók vagy körmös kap
csolók segítségével történik. Az egyes 
forgási sebességek: adó 428 4/7 f/p, a 
vevő 461 7/13 f/p, a nyomtatótengely a 
vevővel azonos sebességgel forog.

A nyomtatószerkezet

A vevő által rögzített jeleket a nyomtató
szerkezet olvasható formában kiírja. A 
nyomtatószerkezetet a vevő forgatókarja 
hozza működésbe, mielőtt a fordulat befe
jeződne. Egy áttételi rendszer kioldja a 
tengelykapcsolót, így össze tud kapcso
lódni a főtengely a nyomtatótengellyel. 
Egy fordulat után a kilincs beakad, és 
ismét szétkapcsolja a szerkezetet. Maga 
a nyomtatás a húzórudak segítségével 
történik, úgy, hogy a vevősínek közé 
beesett húzórudat a nyomtatóéi előre
rántja, egy áttételen keresztül a betűkar 
felcsapódik a papírszalagon keresztül 
egy gumihengerre, miközben érinti a fes
tékszalagot is.

A betűk folyamatos megjelenítését a 
festékszalag-továbbító rendszer és a pa
pírszalag-továbbító rendszer biztosítja.

Kiegészítő felszerelések

A géptávíró szolgáltatásait bővítik azok a 
megoldások, amelyek lehetővé teszik a 
kezelői tevékenység egyszerűsítését. Az 
önműködő névadó berendezés, amely

ben 20  kombinációs jel programozható, 
ebből 15 a hasznos, a többi az előkészítő 
műveletet vezérlő és záró információ.

A szerkezet egy kör alakban elhelyezett 
fémfésűs rendszer, amelynek a „progra
mozása” a fésű fogainak a kitördelésével 
történt. Távolról a névadó kioldását a „Ki 
ott?” billentyűvel végezték, de egy kar 
elhúzásával helyben is kioldható volt. Ki
oldása egy „kioldókilincs” segítségével 
történt, amit a megfelelő betűhúzó kar 
működtetett. A henger egy fordulat után 
megállt, miközben elektromos érintkezői
nek nyitásával-zárásával leadta a szüksé
ges impulzussorozatot.

Az önműködő motorinditó és -leállító 
egy mechanikus forgórendszer, amely fél 
perc elteltével szétkapcsolja a motor
áramkört, így a távírógép leáll. Bármelyik 
betű lenyomásakor a forgást akadályozó 
szerkezet működésbe lép. A meghajtóke
rék lyukaiból kiakad az a rudacska, amely 
a szétválasztó excentert működteti. A 
megoldás célja a takarékosság, zajcsök
kentés.

A csengetés adása az ellenállomás 
felé a J betűhöz tartozó áramképpel törté
nik. Ha a csengetéshez tartozó húzórúd 
működésbe lép, a végén lévő kalapács 
ütögeti a csengők harangját. Minden 
csengetéskor újra le kell nyomni a billen
tyűt, vagy működtetni kell a kioldókart.

Torzításmérő és -mutató

Az adóállomásról kiadott távírójelek az 
átviteli út folyamán torzítást szenvednek. 
A távírógép a 0,02 mp jelnek csak a 
töredékét értékeli ki. STG-1 -nél a bevéte- 
lezési idő 0,0024 mp, ami az egész jelnek 
csak a 12%-a. A bevételezési időt pozitív 
és negatív irányban 44%-kai el lehet tolni, 
ekkor még a helyes információ jól vehető. 
A bevételezési időnek a középhelyzetből
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való eltolódására szolgál a torzításmuta
tó. A kar végén egy excentrikusán kikép
zett forma a vevőberendezés forgatókar
jának végéhez csatlakozik, így megvál
toztatja annak indulási helyzetét. A beállí
tóskála 0 -1 2 0  osztású, a középső vétele
zési helyet a 60-as osztás jelenti, míg a 0 
állás 60%-os előrehozást jelent. A nem
zetközi szabvány saját gép beállítására 
±35%-os beállítást követel, ami 70%-os 
sávszélességnek felel meg.

A géptávíró egyszerűsített működése

Az adószerkezetnek az a feladata, hogy 
minden betű leadásakor 7 impulzust ad
jon ki, amiből az első az indító (start), a 
következő öt a karaktert meghatározó és 
az utolsó a záró- (stop-) impulzus.

A karakterkódolás

Ha bármelyik betűt jelentő billentyűgom
bot megnyomjuk, akkor az 5 db adóvá

lasztó sín egy meghatározott helyzetet 
vesz fel, ami éppen megfelel annak a 
kombinációnak, amely a lenyomott betűt 
jellemzi. Az adóválasztó sínek végén egy 
szigetelt anyagból készült kar van, amely 
az adóérintkezőket szétnyomja. Annál a 
sínnél, ahol nem szükséges a nyitás, ott a 
rugók zárva maradnak. Minden billentyű 
az indítószerkezethez is kapcsolódik, 
amely a sínek beállítása után az adóten
gelyt egy fordulatra a meghajtótengelyre 
kapcsolja. Az adótengelyen lévő bütykös 
tárcsák forgásuk közben zárják a rugókat, 
a reteszeltek kivételével.

A hat érintkező rugópár közül az első a 
start- és stopimpulzust adja. A tárcsák az 
adótengelyen körben eltoltan helyezked
nek el, éppen olyan sorrendben, amilyen 
sorrendben az impulzusokat le kell adni.

A hat rugópárra párhuzamosan csatla
kozik a vonaltelep. Nyugalmi helyzetben a 
vonal áramköre zárt állapotban van, nyu
galmi áram folyik. Az STG esetében +40 
mA áramot jelent. Indítás hatására az

áramkör megszakad, majd a betűkombi
nációknak megfelelően hol vonaláram, 
hol áramszünet lesz a vonalon, végül 
ismét záródik a vonal. Az adó sorosan van 
összekötve a vevővel, egy vonaláram
szabályozó potenciométeren keresztül.

Az adó impulzussorozatai a vevőmág
nesbe jutnak. Az első beérkező impulzus 
elindítja a vevőtengelyt, ami egy fordula
tot tesz meg, és szintén bütykök vannak 
rajta. Sorrend szerint a bütykök felajánlják 
a mágnesnek a beállítóemelőket. Ha a 
felajánláskor éppen vonaláram van, akkor 
a mágnes hatására az emelő fennmarad. 
Ezalatt az idő alatt a beállítóemelőt a 
bütyök előre tudja tolni. A beállítóemelő a 
vevőválasztó sínekkel össze van kap
csolva, így azokat elmozdítja. Ha a fordu
lat lejátszódott, akkor a vevőben lévő 
vonórudak egyike szabaddá válik, és a 
nyomtatószerkezet a rúd segítségével ki
nyomtatja azt a betűképet, amelyet az 
adóban leadtak. (Folytatjuk)

Vörös Béla

h a d ite c h n ik a i h íra d ó

Amerikai gránátvető

Az amerikai Alliant Techsystems (volt Ho
neywell) cég 30 mm űrméretű gránátvetőt 
fejlesztett ki. Külsőleg hasonlít a brit 
MP37 típusú fegyverhez. Tömege -  a 10 
db gránátot tartalmazó teli tárral -  5,5 kg, 
hatótávolsága 400 m. A kettős rendelteté
sű, nagy energiájú robbanóanyaggal töl
tött gránát 30%-kal könnyebb, mint a 
hasonló rendeltetésű 40 mm űrméretű 
gránátok, de páncélátütő képessége és 
repeszhatása -  legalábbis a gyártó sze
rint -  azokéval megegyezik. Az amerikai 
hadsereg egyelőre hat fegyvert és 2100 
gránátot rendelt, ezekkel egyéves csa
patpróbát hajtanak végre. A félautomata 
gránátvető -  rendszeresítése esetén -  az 
amerikai haderőben hiánypótló fegyver 
lesz, mert az eddig használatos M203 és 
M79 típusú gránátvetők csak egyes lö
vésre voltak képesek, az újratöltésük időt 
vett igénybe, így terület lefogására nem 
volt alkalmas.

(IDR)

Hipersebességű fegyverek

Az Egyesült Államokban folyik a hiperse
bességű fegyverek fejlesztése, a már el
készült prototípusok kipróbálása. Az 
1988-ban megkezdett ADKEM (Advan
ced Kinetic Energy Missile -  korszerű, 
kinetikai energiát hasznosító rakéta) 
program olyan kinetikai fegyverek létre
hozására irányul, amelyek egyaránt alkal
masak harckocsik, valamint a jövő szá
zadban rendszerben lévő repülőgépek és 
helikopterek megsemmisítésére. A létre
hozandó fegyvernek hatékonyabbnak kell 
lennie a TOW-rakétánál és teljesen álcá
zott pozícióból is bevethetőnek kell len
nie. Az ADKEM a jelenleg használatos 
nyíllövedékekhez képest öt-hatszor több 
teljes energiával és mintegy kétszer annyi 
átütőenergiával (16-18 MJ) rendelkezik. 
Szárazföldi célok elleni hatótávolsága 
200-6000 m, míg légi célok ellen 10 km 
lesz. A fegyvert függőlegesen indítják 
rugó, légzsák vagy kivetőtöltet segítségé
vel, majd a lövedéket rakétahajtóművel 
irányba állítják. A fő meghajtást négy, 
egyenként mintegy 30 kN tolóerejű, szi

lárd üzemanyagú rakétahajtómű adja. A 
300 ms égésidő végén a lövedék eléri az 
1800 m/s sebességet, ami közel hatszo
ros hangsebességet jelent. Ezalatt a löve
dék mintegy 300 métert tesz meg. Stabili
tása érdekében hossztengelye körül ae- 
rodinamikailag felpörgetik. A lövedék 91,4 
mm hosszú, átmérője 22 mm. Anyagáról 
még nem döntöttek.

Egy másik hipersebességű fegyver a 
SPIKE (Separated Penetrator, Kinetic 
Energy). Ennek hatásos lőtávolsága -  légi 
célok ellen -  mintegy 3 km. Egy lövés -  
sorozatgyártás esetén -  750 USD-ba fog 
kerülni. A 48 mm átmérőjű és 2,1 kg 
tömegű lövedék sorozatban 0,1 másod
percenként lesz indítható. Minden egyes 
SPIKE szilárd hajtóanyagú rakétahajtó
művel gyorsul fel 1450 m/s sebességre. A 
lövedék hossztengelye körül másodper
cenként 55 fordulatot végez. Az indítás 
(kilövés) után 180 méterre a lövedék bur
kolata kinyílik, és a benne lévő 88  db 
volfrám nyíllövedék szétszóródik. A „lö
vedékfelhő” hossza 2 km, átmérője 25 m 
lesz. Egy nyíllövedék tömege 5 gramm, 
páncélátütő képessége 25 mm. (IDR)
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