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T á jékozta tó  a

HADITECHNIKAI SZEMLE
megrendeléséről

A Haditechnikai Szemlét a honvédség tagjai és polgári 
alkalmazottai alakulatuk sajtófelelőse útján rendelhetik meg.

A folyó kiképzési év végéig a sajtófelelősök olyan nyom
tatványokat használnak, amelyeken még nincsen rovat a Hadi- 
technikai Szemle előfizetésére. A jövőben forgalomba kerülő 
nyomtatványokon már a Haditechnikai Szemle is szerepelni fog.

•Addig is a Katonai Szemle I-es rovatát kell az „Előfize
tési ív”, „Elosztó” és a „Térítéses sajtóigénylés” űrlapokat fel
használni és az oda beírt 8 Ft összeget 5 Ft-ra módosítani.

Az 5 Ft összeget a pénzügyi szolgálat kéthavonként vonja 
le az előfizetőtől és ennek alapján a sajtófelelősök a folyóiratot 
az októberi, majd a decemberi igénylésbe vegyék fel. A Hadi
technikai Szemle 1. száma térítésmentes.
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A Haditechnikai Szemle megindulásához

Az új haditechnikai foly óirat megindítása jelentős lépés katonai és 
műszaki irodalmunk fejlődésében. A haditechnika szerepe a hadseregek 
életében az utolsó évtizedek során hatalmas arányokban megnőtt. Ezzel 
együtt növekedett a hadmérnökök, haditechnikusok munkájának fontos
sága. Számunkra is igen fontos, hogy hadseregünk műszaki káderei szak
mailag kiválóan képzettek legyenek és műszaki ismereteiket szakadatla
nul tovább gyarapítsák.

E célkitűzés megvalósításában komoly feladat hárul néphadseregünk 
most meginduló tudományos-technikai folyóiratára, a Haditechnikai Szem
lére, amelynek sokoldalú tájékoztatás révén hozzá kell járulnia műszaki 
kádereink szakmai fejlődéséhez és ezáltal a hadsereg megerősödéséhez.

A Haditechnikai Szemle tartson lépést a technika és a tudomány előre
haladásával, adjon helyet hadmérnökeink, haditechnikusaink kutatási és 
konstrukciós eredményeinek. Nyújtson segítséget a parancsnokok, csapat
mérnökök és technikusok munkájához, haditechnikai felszerelésünk elő
írásszerű, céltudatos és gazdaságos felhasználásához, állandó magas harc
értéken való tartásához. Járuljon hozzá a többségükben fiatal műszaki 
káderek látókörének kiszélesítéséhez, alkotó készségének kibontakozá
sához.

A Haditechnikai Szemle akkor tudja beváltani a hozzá fűzött reménye
ket, ha sikerül az olvasók táborából egy olyan aktívát kialakítani, amely 
a folyóiratot összeköti a haditechnika alkalmazóival, felhasználóival: a 
néphadsereg egész személyi állományával.

A Haditechnikai Szemlét azzal bocsátom útjára, hogy váltsa valóra 
e felsorolt célkitűzéseket, erősítse hadseregünk műszaki szolgálatát.

Ehhez a munkához kívánok sok sikert.

73ata O sto á n
v ezérezredes ,

a  M agyar N épkö z tá rsaság  
H onvédelm i M in isztere.



OLVASÓINKHOZ
Amikor szerkesztő bizottságunk a Magyar Néphadsereg tudományos-technikai folyóirata 

megindítására kapott megbízást, tudatában volt e megtisztelő feládat súlyának. Hosszú idő óta 
éreztük a magyar haditechnikai folyóirat hiányát: a haditechnika volt tudományos és műszaki 
életünk úgyszólván egyetlen szaksajtó nélküli területe. A folyóiratot elsősorban néphadseregünk 
mérnökei és technikusai sürgették ugyan, de a rendszeres haditechnikai tájékoztatás iránt nem 
egyszer merültek fel kívánságok a hadsereg más területeiről is.

Szinte felesleges hangsúlyozni, hogy napjainkban a haditechnika rohamos fejlődésének kor
szakát éljük. Ennélfogva különösen fontos, hogy azok, akiknek hivatása akár a technika fejlesz
tése, akár annak alkalmazása, elmélyíthessék ismereteiket, tisztában legyenek a fejlődés eddigi 
eredményeivel és távlataival egyaránt.

A Központi Vezetőség 1955. novemberi határozata részletesen foglalkozik a műszaki propa
gandával is. A határozatban kitűzött feladat: műszaki kádereink magas színvonalú szakmai tájé
koztatása és továbbképzése nemcsak az iparnak szól, hanem néphadseregünkre is érvényes. Ebből 
következnek a Haditechnikai Szemle feladatai: egyrészt tájékoztatást adni a haditechnika általá
nos és részletkérdéseiről, másrészt lehetővé tenni, hogy kádereink a haditechnika területén elért 
tudományos eredményeiket, elgondolásaikat a szakmai nyilvánosság elé tárhassák.

A szerkesztő bizottság feladatát az teszi különösen nehézzé, hogy kitaposatlan úton hala
dunk, hiszen a korszerű haditechnika magyar folyóiratát kell minden vonatkozásban kialakítani. 
A helyes forrna megtalálása csak akkor lehetséges, ha olvasóink és a szerkesztő bizottság között 
szoros kapcsolat alakul ki és az olvasó aktív, alkotó bírálatával, tanácsaival segíti a szerkesztés 
munkáját.

Üj folyóiratról lévén szó, a dolog természeténél fogva olvasóink csak egy részének kíván
ságát és elképzelését ismerhetjük. Előzetes tájékozódásunk során lényegében kétféle kívánsággal 
találkoztunk: műszaki kádereink egy része magas színvonalú tudományos folyóiratot vár, más 
részének kívánsága pedig, hogy Szemlénk főként olyan haditechnikai vonatkozású cikkeket kö
zöljön, amelyek megértéséhez nincs szükség nagyobb előképzettségre.

Természetes, hogy a műszaki propagandának mindkét területre ki kell terjednie. Az egé
szen népszerű anyag közlését nem tartjuk a Haditechnikai Szemle feladatának; ilyenek közrebo
csátására megvan a lehetőség honvédségünk más sajtókiadványaiban, a Néphadsereg hasábjain és 
egyebütt. Véleményünk szerint szükséges mindamellett az önálló tudományos cikkeken túlme
nően Szemlénkben az általános tájékoztatást szolgáló, összefoglaló jellegű közleményeket is meg
jelentetni.

A Haditechnikai Szemlének valamennyi fegyvernemet és szakágazatot át kell fognia, más 
szóval igen szerteágazó érdeklődést kell kielégítenie. Egyes számainkat ezért úgy tervezzük, hogy 
bennük minél több terület témáiról legyen szó, emellett szándékunkban áll esetenként egy-egy 
fontosabb témakörrel foglalkozó, profilozott szám kiadása is.

Lehetséges, sőt nagyon valószínű, hogy első számunkban még nem sikerült Szemlénk 
többé-kevésbé állandónak tekinthető formáját kialakítani, a témák megválasztásában is sok eset 
ben a spontaneitás érvényesült. Ezért ismételten kérjük olvasóinkat, hogy észrevételeikkel támo
gassák munkánkat.

Olvasóinkkal élő kapcsolatot szeretnénk tartani. A folyóirat köré aktívát akarunk tömörí
teni és bízunk abban, hogy sokan, akik ma még csak olvassák a Haditechnikai Szemlét, holnap 
vagy holnapután már felkeresik közlendőikkel szerkesztőségünket. Minden haditechnikai vonat
kozású kérdéssel, amellyel olvasóink hozzánk fordulnak, foglalkozni fogunk: szélesebb nyilvános
ságot érdeklő problémát a folyóiratban tárgyalunk meg, egyébként levélben válaszolunk.

Befejezésül rámutatunk arra, hogy néphadseregünk feladatait csak abban az esetben képes 
megoldani, ha személyi állománya színvonalát mind katonai, mind szakmai tekintetben tovább 
emeli. A Haditechnikai Szemle akkor tölti be hivatását, ha műszaki kádereink szakmai fejlődésé
nek támogatásával elő tudja segíteni a Magyar Néphadsereg egész személyi állománya színvonalá
nak megjavítását.
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Fegyverszerkezetek ütközési idejének számítása
(I. K Ö Z L E M É N Y )

Ütközési jelenség a legtöbb fegyverszerke
zetben felléphet. Ritka az olyan fegyver, ame
lyiknél ne fordulna elő, akár a működés ter
mészetes velejárójaként, akár pedig mint az 
alkatrészkopás folytán előálló rések okozta za
varó jelenség.

Két test egymásra hatása esetén nem könnyű 
pontosan meghatározni, hogy mikor beszélünk 
ütközésről és elhatárolni az ütközés területét. 
A testek egymásra hatása folytán előálló igény- 
bevétel jellege több állapot jellemzőtől függ, 
amelyek közül a leglényegesebb szerepet az 
alakváltozás vagy az igénybevétel sebessége 
játssza. Az igénybevétel jellegének eldöntése 
alkalmával nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a sebesség mellett az ütő és ütött test rugal
masságát, az előállott alakváltozás helyi vagy 
az egész testre kiterjedő voltát, az esetlegesen 
beálló maradó alakváltozást, a mozgási állapot 
megváltozásának jellegét, végül a fellépő erők 
nagyságrendjét a terhelést megelőző időszak
ban és annak folyamán.

A felsorolt tényezők figyelembevételével 
megkülönböztethetünk: sztatikus, dinamikus és 
ütközéses (ütésszerű) terhelési módot. A sztati
kus terhelést a működő erők időbeli állandó
sága, vagy olyan (mondhatjuk végtelen) lassú 
változása jellemzi, amelyiknél az időbeli vál
tozás lefolyásának jellege nem játszik szerepet.

Hatásukat tekintve gyakorlatilag sztatikus- 
ként lehet kezelni itt az olyan, egyáltalán nem 
lassan változó terheléseket is, amelyek eseté
ben az erőhatást felvevő rugalmas rendszer, kis 
ingadozással csupán, de mégis követni tudja a 
terhelést.1 Ezeket szoktuk quasi-sztatikus ter
heléseknek nevezni.

Ugyanezen fogalmazás alapján dinamikusnak 
tekinthetjük az olyan terhelési módot, amely
nek eredményeképpen az erőhatást felvevő 
rendszerben a terhelő erőtől időben és sokszor

1 Az é k zá r-sú ly t k ieg y en lítő  rugó  ese tében , a ru g ó á llan d ó  
a lk a lm as m egv á lasz tásáv a l e lé rh e tjü k , hogy  egy m eg ad o tt 
zárm ozgató  k én y sze rp á ly a  ese téb en  a  ru g a lm as re n d sz e r  az 
e m líte tt q u as i-sz ta tik u s  te rh e lé sű  legyen . E bből a  pé ldábó l 
is  lá th a tó , hogy  a te rh e lé s  je lleg ére  a m űködő  e rő h a tá s  id ő 
beli le fo ly ásán ak  és az az t felvevő re n d sz e r  ru g a lm asság án ak  
(sa já t frek v e n c iá ján ak ) kö lcsönös v iszo n ya  a  m érték ad ó .

jellegben is jelentős mértékben eltérő igénybe
vétel keletkezik.

Ezekkel a meghatározásokkal érthető, hogy 
az egy és ugyanazzal az erő-idő (P—t) diagram
mal jellemzett terhelést a felvevő rendszer ru
galmas és egyéb sajátosságainak megfelelően 
egyaránt tekinthetjük akár dinamikusnak, akár 
quasi-sztatikusnak.

Szigorúan véve az ütközéses terhelés a di
namikusnak egyik szélső esete. Mivel néhány 
igen jellegzetes vonása van, indokolt külön fo
galomként kezelni az ütközéses terhelést és a 
velejáró fizikai folyamatot: az ütközést vagy 
ütést.

Az ütközés legjellemzőbb vonásai a követ
kezők :

1. az ütközésben részvevő testek mozgásál
lapota igen rövid idő alatt lényegesen meg
változik ;

2. az ütköző felületeken olyan nagyságrendű 
erő lép fel, hogy minden más külső erőt emel
lett elhanyagolhatunk; .

3. jellegzetes kísérő jelenségek lépnek fel, 
mint a testek rezgése, hang, felmelegedés, helyi 
deformációk stb.

Ütközésekkel számos helyen, a technika minden 
ágában találkozunk. Az ipar területéről elegendő né
hány jellemző példát megemlíteni, mint amilyen a ko
vácsolás, szegecselőgépek, fejtőgépek, cölöpverők, sörét- 
íúvatásos felületkezelés, ütközéses lengéscsillapítók stb. 
esete.

Ütközési jelenség a fegyverszerkezetek legkülönbö
zőbb helyein fordul elő. Ilyen eset adódik a lövész
fegyverek zárszerkezetében, zárvezetőinél. Az amorti- 
zátorok ütközéssel működnek. Ütközések lépnek fel a 
lövegek zárszerkezeteiben, a fél- és teljes automata zár
berendezések legkülönfélébb alkatrészeinél, a lövegjár- 
művek több alkatrészében. Lehetne még sok más helyet 
és alkatrészt felsorolni, ahol ütésekkel, ütközéssel kell 
számolnunk.

Cikkünk keretén kívülálló terület ugyan, azonban 
meg kell említeni az ütközéses jelenségek még egy to
vábbi haditechnikai vonatkozását: a páncélátütés kér
dését is. Ennek elemzése nehéz és még korántsem meg
oldott feladat, különösen'akkor, ha vizsgálataink kiter
jednek a kumulatív gránáttal végrehajtott páncél- 
törésre is.

Maradjunk azonban csupán a szilárd testek 
ütközésénél. E jelenség matematikai tárgyalá
sával régóta foglalkoznak. Több elmélet ala-
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kult ki, ezek közül időrendben az elsőt még 
Newton fektette le. Ebből olyan elmélet fej
lődött ki, amelyet egyszerűségénél fogva ma 
is általánosan használnak. Szokás ezt az elmé
letet klasszikusnak vagy Newton-elméletnek 
nevezni. Lényege, hogy az ütköző testeket tö
megpontnak tekinti, magát az ütközést pedig 
elhanyagolhatóan rövid idő alatt végbemenő 
jelenségnek.

E számítási mód alapvető fogyatékossága, 
hogy semmiféle felvilágosítást sem ad az ütkö
zésnél fellépő erő nagyságáról, változásának 
jellegéről, más szóval magáról az ütközési fo
lyamatról, illetve ennek fizikai lefolyásáról. Az 
ütközés előtti mozgásállapotból viszont köny- 
nyen ki lehet ezen elmélet segítségével számí
tani az ütközés utáni sebességeket.

A további elméletek már figyelembe veszik 
az ütköző testek méreteit, rugalmas tulajdon
ságukat. Képet adnak a fellépő erő nagyságá
ról, változásáról. Két ilyen elmélet terjedt el: 
egyik az ütközés hullámelmélete (De Saint 
Venant-Neumann), ezt másképpen rugalmas- 
sági vagy elasztikus elméletnek is nevezik, a 
másik a helyi deformációk elmélete (Hertz). 
Mindkét elmélet alapján ki lehet számítani az 
ütközés folyamán fellépő erőket az idő függ
vényében.

Az ütközési idő ismerete sok esetben szük
séges ahhoz, hogy a szerkezetben végbemenő 
folyamatot teljes mértékben megismerjük. Az 
ütközési idő ismerete a fellépő erők nagyság
rendjéről is tájékoztatást nyújt.

Az ütközési idő ismeretének fontosságára pél
daként egy ütközéssel késleltetett zárszerkeze
tet mutatunk be.2 * (1. ábra.)

S

1. ábra.

A zártest két részből áll: a zárfejből (1) és a csúszó
részből (2). A csúszórész ő-nyi utat tud megtenni 
a zárfej nyelén. Az ábrán rajzolt helyzetben a zár 
elsütése utáni és lövés előtti időben van. Elülső hely
zetében a zárfej ráüt a csappantyúra, felütközik a 
hüvelyfenéken. Az ütközés hatására, valamint a lőpor
gázok hátraható impulzusa következtében a zárfej 
hátrafelé indul meg. A csúszótest azonban a nyíl irá
nyában mozog a zárfej felütközése után is mindaddig, 
amíg a zárfej hátsó lapjának neki nem ütközik. Ezzel 
az ütközéssel a csúszótest lassítja a zárfej hátrasiklá- 
sát (az ütközés energiát emészt fel), ő maga pedig 
visszapattan a zárfejtől és a nyíl irányával ellentétesen

2 A zársz e rk ez e t G y ő rik  Jó z sef oki. gm . e lgondolása . F egy-
v e rta n i sz ám ítá so k a t Ilyen  e lven  m űködő  g épp isz to llya l v á ly i
N agy  József' m k . szds. végzett.

haladva, most már a zárfej nyelének végén ütközik fel. 
Innen újra visszapattan és megint elől csapódik a zár
fejnek. Lényegében tehát ütközések sorozata követ
kezik be.

Minden egyes ütközés tartama kicsi ugyan (nagyság
rendileg 10--'-tói 10-4 sec), összességében nézve azonban 
az egész ciklus lefolyását lényeges mértékben befolyá
solhatja. Az adott fegyverszerkezetnél a tűzgyorsaság 
mértéke függ tőle. Kedvezőtlen körülmények esetén 
a késleltetés mérvét annyira megváltoztathatja, hogy 
a szerkezet késleltetés nélkül, mint egyszerű súlyzár 
működik.

Az ütközési idő kérdése az ütközés vizsgá
latának olyan része, amely szorosan összefügg 
a jelenség fizikai lefolyásával. Ezért a klasszikus 
számítási módszerrel, amelyik a fizikai lefolyás
ra nem ad feleletet, nem kapunk választ az 
ütközési idő kérdésére sem. Jóllehet a klasz- 
szikus számítási módszer az ütközési időt elha
nyagolja, zérusnak tekinti, a klasszikus elmélet 
szerint is végzünk majd számításokat. A számí
tás alapja ebben az esetben az ütközési időnek 
egy másfajta értelmezése lesz.

Ütközési idő alatt általában azt az időtarta
mot értjük, amely alatt az ütköző testek érint
kezésben vannak.

Ezt a meghatározást az alább tárgyalandó 1.

esetben megtarthatjuk, de már a 2. esetben 
nem. A 2. esetben ugyanis az előző zárszerke
zet esetéhez hasonlóan egy ütésszerű terhelés 
eredményeképpen több ütközés lép fel. Ütkö
zési idő alatt ez esetben az első felütközéstől 
a végleges elpattanásig eltelt időt fogjuk érteni.

1. eset (2. ábra).
Egy m  tömeg vo érkezési sebességgel egy súly

talan rugóra ütközik fel. A tömeg a rugóhoz 
kapcsolódva egytömegű lengőrendszert alkot, 
amelynek az adott feltételek melletti mozgás
egyenlete (saját rezgése):

x -j— —  x =  О . (1)
m

a szokásos jelöléssel a saját frekvencia:

Az általános megoldás:
x  — A cos pt В sin pt, 

a kezdeti feltételek:
Xt = о — о 
dx ebből A =  О; В =  .

P
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A m ozgás az a lább i tö rvényszerűséggel folyik l e :

x  =  sin p i  ; (2)
P

71
a m axim ális k ité rés t  = t ’ =  —  idő m úlva kö-

2 P
vetkezik  be, akkor lép fel a legnagyobb rugó
erő is:

Az elpattanás:

Rugalmatlan ütközés esetén a két tömeg az 
ütközés első periódusában egy bizonyos együt
tes sebességet ér el.3 Ezzel a közös sebességgel 
és az együttes tömeggel számolva az első eset
hez jutunk vissza.

A közös sebesség számításának kiindulási 
feltétele, hogy az ütő test mozgásmennyisége a 
két test ütközés utáni közös mozgására fordí
tódik, vagyis:

mv0 =  (m - f -  mi) U,

ebből U = --- - ----=  (6)
1 mi 1 -f- x

m

, 1 miahol x = ----

ta  =

idő múlva következik be. Ez tehát az ütközés 
ideje is.

Meg kell jegyezni, hogy elhanyagoltuk a rugó 
tömegét. A deformációk terjedési sebességéről 
feltételeztük, hogy a rugóban ' végtelen nagy, 
a testben zérus. Ezért, amint a rugótól a tömeg 
elpattant, a rugó feltételezésünk szerint nyu
galomban marad, a test pedig érkezési sebes
ségével egyenlő nagyságú, de ellenkező irányú 
sebességgel távozik. A gyakorlatban az olyan 
esetek, ahol ezek a feltételezések elfogadható 
módon megközelítik a valóságot, igen ritkák, 
ezért a továbbiakban ugyanezzel a terhelési 
esettel, de függőleges elrendezésben nem fog
lalkozunk, csupán az ütközési idő képletét ad
juk meg:

2
tü =

л  p  ■ f- f a r e  tg ——~
2 Vn

(5)

ahol f  a rugó összenyomódása abban az eset
ben, amikor az ütősúlyt sztatikus módon mű
ködtetjük (ráhelyezzük a rugóra).

2. eset: A gyakorlatban ezzel már sokkal 
többször találkozunk. (3. ábra.) Az ütő tömeg

3. ábra.

valamilyen ütközőre (pufferte) fut rá, amelyet 
egy rugóval látunk el. Matematikailag köny- 
nyen kezelhetjük a kérdést, ha feltételezzük, 
hogy a testek ütközésekor fellépő helyi (loká
lis) alakváltozásoknak a rugó deformációjához 
képest nagy szerepe nincs, továbbá bevezetjük 
a rugalmatlan, rugalmas és részben rugalmas 
Ütközés fogalmát,

Ütközés után a rendszer saját mozgásba 
kezd. Ennek körfrekvenciája:

m  +  m x

az ütközés ideje:
JC

t[i — — 71
P

m -+- nij (7)

Részben rugalmas ütközés esetén, amelyet az 
ún. ütközési tényező jellemez, a számításban 
abból indulunk ki, hogy az ütközési tényezőt 
a klasszikus elmélet az alábbiakban defini
álja:

v—v \ = —к (vo—voi); (8)
Rugalmatlan ütközéskor: к  =  0;
Rugalmas ütközéskor: к — 1;
v—ni ütközés utáni sebességek;
vo—uoi ütközés előtti sebességek.
Az ütközés bekövetkezése után a klasszikus 

elmélet szerint elhanyagolhatóan rövid idő 
múlva az egyes tömegek sebessége az alábbi: 
az m tömegé:

V =  V0

az mi tömegé:

Щ =  Vo

1 — к  x
(9)

1 -j- X

1 ■+ k
1 (10)

1 -f- X

ahol я =  — Az ütközés után u i> u , amint ez 
m

a (9) és (10) összefüggésekből kitűnik, ponto
sabban к =  0 esetén v\ =  v, azaz a tömegek kü
lönválnak. Az mi tömeg az ütközés kapcsán elő
állott kezdeti feltételeknek megfelelő saját

з Az ü tközés p e rió d u sa i: I. p e rió d u s  a  te s te k  é rin tk e z é sé 
n ek  p illan a tá tó l add ig  ta r t , am íg  a  te s te k  sú ly p o n tja  a leg 
közelebb  n em  k e rü l  egym áshoz, а  II. p e rió d u s ped ig  a  sú ly 
p o n to k  legközelebb ; he lyze té tő l a szé tválás p illan a tá ig .
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mozgásba kezd, az m tömeg pedig egyenletes 
mozgást végez:

m ...........x = u-1; (11)
V

ml ........... a'í =  —— sin Pi t, (12)
Pi

A körülményektől függően az ütközés befe
jeződhet egy ütközés után, a gyakorlati esetek 
legnagyobb részében bizonyos t idő múltán az 
x =  x\ helyzet áll elő. Ez időköz meghatáro-

nem következik be, akkor ütközési időnek a 
(13) egyenlet megoldásából nyert időértéket 
tekinthetjük. Ha néhány ütközés történik, ak
kor az első és utolsó ütközés között eltelt időt 
tekintjük a 2. eset szerinti elrendezésben ütkö
zési időnek.

A 2. esetnek megfelel a gázdugattyús lövészfegyve
reik zár-zárvezető-helyretolórúgó rendszere, nemkü
lönben a lövegek hótriaBikló tömeg-felütköző-felütköző- 
rúgó rendszere. Előállhat ennek megfelelő helyzet hé
zaggal illeszkedő rugalmas elemek terhelése esetén is. 
Noha ez a számítás a gyakorlati viszonyokat jobban 
megközelíti, mint az első, mégis magán viseli eredeté
nek (a klasszikus ütközésszámításnak) minden hibáját 
és amellett a transzcendens egyenlet miatt a kezelése

zásához a következő transzcendens egyenletet 
kell megoldani:

v ■ t = — sin px t (13)
Pi

A t idő ismeretében könnyű szerrel megha
tározhatjuk a (12) függvénykapcsolat derivá
lása után kapott sebesség összefüggésből a kö
vetkező ütközés előtti helyzetet, amelyből a 
második ütközést számoljuk. Ha több ütközés

is nehézkes. Ez utóbbi hibát grafo-analitikai módszer 
segítségével lehet kiküszöbölni.

Ez az eljárás, mint a neve is mutatja, párhuzamosan 
alkalmazza a számítást és a rajzolást. A fentiek sze
rint kiszámoljuk az ütközési viszonyokat és a (11) és 
(12) összefüggéseknek megfelelő mozgás diagrammját 
megrajzolva, a í-értéket grafikusan kapjuk. Ajánlatos 
a grafikus munka megkönnyítésére dimenziónélküli 
koordinátákat használni.

A koordináták meghatározásában a következő gon
dolatmenet szolgál alapul. A szabad lengés egyenletei 
általában 1

x, =  A sin (fű í +<?>); 
Xj =  A Px cos (P it-\- <p ).

(14)
(15)

Az egyenleteket négyzetre emelve és összeadva kapjuk, 
hogy:

+ xi -  A2

<16>
( Pi) >Ha tehát az ~ J  értéket mérjük az ordinátára és 

j ~  j értéket a z abszcisszára, akkor (xt ; хг) göi-bé-

nek kört kapunk, és ennek segítségével az ír, 11 )
l v0 )

és (p, t) koordinátarendszerben könnyen tudjuk a fen-

4 Az egyen le tes m ozgássa l kü lö n  d im en z ió n é lk ü li k o o rd i
n á ta  szem pon tbó l n em  k e ll fog lalkozn i, a r ra  m in d en k ép p en  
egyen esv o n a lú  (lineáris) kap cso la to t k a p u n k , ak árm ily en  
(lineáris) k o o rd in á ta lé p té k  tran sz fo rm á c ió  ese tén ,
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tebb leírt folyamatot ábrázolni. A 4. ábrán egy példát 
látunk ilyen grafoanalitikus számításra.

Az 5. ábrán néhány jellegzetes ütközési eset általános 
lefolyását mutató jelleg-ábra van feltüntetve.

*Pi m, <m

Az ütközés folyamán az egyik, pl. az ütőtest, 
bizonyos impulzust kap (ez lehet negatív is, 
azaz impulzusveszteség). A klasszikus elmélet 
alapján az említett impulzus nagyságát ki tud
juk számítani, mert a sebességeket az elmélet 
megadja.

így az
t\l

t  =  О

egyenlet baloldala ismert, azonban sem a ta 
időt, sem a P (t) erő-idő függvényt nem ismer
jük. Ezt a feladatot, s ezen belül az ütközési 
idő megállapítását a már említett további el
méletek más-más úton oldják meg. Ezen meg
oldások ismertetésével egy következő közle
ményben foglalkozunk.

Összefoglalva: Fegyverszerkezetek ütközési 
viszonyait első közelítésben egyszerű matema
tikai eszközökkel tárgyalhatjuk a klasszikus el
mélet feltételezésével. Ilyenkor azonban min
dig szigorúan figyelembe kell venni az elha
nyagolások mértékét és a kapott eredményeket 
a lehetőség szerint kísérlettel ellenőrizni kell.

«
Irodalom

11] Geiger—Scheel: Handbuch der Physik. Bd. VI. 
Kap. 7., Berlin (1931).

[2] Budó Ágoston: Mechanika, Budapest (1952).
[3] Пономарев ; Основы современных методов расчета 

на прочность в машиностроении, Москва (1952).
[4] De Saint Venant: Theorie der Elastizität fester 

Körper. Paris (1883).
[5] Cranz: Lehrbuch der Ballistik. Bd. II Berlin 

(1927).

K A L M Á R  I S T V Á N
M E R N O K - S Z D S ,  E G Y E T E M I  A D J U N K T

Lüktető sugárhajtóművek

A lüktető sugárhajtóműveket légi eszközök 
hajtására csak a II. világháború óta használják, 
de őseiket a hőtechnikával foglalkozó mérnökök 
már régen ismerték. A hajtómű szerkezetileg 
igen egyszerű, azonban ez korántsem jelenti 
munkafolyamata egyszerűségét, helyesebben, 
hogy e folyamatot elméletileg könnyen lehetne 
követni. Ez is megmagyarázza talán, hogy 
majdnem fél évszázadnak kellett eltelnie, amíg 
az első jól működő sugárhajtómű alkalmazásra 
került. A kedvező üzemi tapasztalatok alapján

s

ez időtől kezdve többet foglalkoztak a lüktető, 
sugárhaj tóművekkel. Bizonyos területeken az 
ilyen hajtóművek alkalmazása igen előnyös, 
ezért használatuk egyre inkább kezd elterjedni.

Mivel a szélesebb műszaki körök előtt ez a 
téma nem nagyon ismert, ez a cikk a lüktető 
sugárhajtóművek (és a velük rokon tüzelőbe
rendezések) működési elveit, fejlődését kívánja 
tárgyalni, összehasonlítva ezeket a hasonló te
rületeken működő egyéb hajtóművekkel,
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1. Lüktető égés a belsőégésű erőgépekben
A lüktető égésű erőgépek alapgondolata tulajdon

képpen Huyghenstől származik, aki megállapította, 
hogy hirtelen kiürítés után egy tartályban léghiány 
keletkezik. Ezt a folyamatot a műszaki irodalomban 
Kadenacy-effektusnak nevezik. A folyamatot az 1. ábra

1. ábra. Tartály hirtelen kiürítésekor lejátszódó 
nyomás folyamat.

szemlélteti. A kiömlő cső csapját hirtelen kinyitva, a 
nyomás ugrásszerűen csökken, de a levegőoszlop tehe
tetlensége miatt nem csak a környezet nyomásáig, ha
nem az alá is. Ezt a jelenséget hasznosítják valameny- 
nyi lüktető égésű hajtóműben, illetve tüzelőberende
zésben.

A lüktető égésű tüzelőberendezések egyik első ki
viteli formája Karavogyin orosz mérnök robbanó tur
binája volt, amelyet 1908-ban épített. A 2. ábra mutatja

2. ábra. a — hűtőköpeny; b — robbanókamra; c — ben
zingőz belépés; d =  levegő belépés; e =  csapószelep; 
f =  rugó; g =  állítócsavar; h =  gyújtógyertya; 

i =  fúvócső; к =  turbina.

a turbina tüzelőterót, amelynek működése a követ
kező: a tüzelőtérbe a keverék az e szelepen keresztül 
jut be, majd a h gyertya szikrájától meggyulladva közel 
állandó térfogaton elég. Az i fúvócsövön (amelynek át
mérője 16 mm, hossza 3,0 m) az égéstermékek а к tur
binára áramlanak. A fúvócsőben áramló gázok tehetet
lensége következtében léghiány keletkezik; ennek ha
tására a szelepek megnyílnak és friss keverék áramlik 
be. A folyamatok így ismétlődnek egymás után.

Karavogyin berendezésének tüzelőtér-frekvenciája 
38 Hz, turbina-teljesítménye 2 LE, a fogyasztás pedig 
5 kg/LEóra volt. A gyertyát csak az induláshoz kellett 
használni, hosszabb üzem után a falak áttüzesedtek és

a gyújtást elvégezték. Hasonló berendezést létesített 
1909. körül Marconnet, de a hatásfok javítása céljából 
légfúvóval látta el.

Nagy jelentőségű Holzwarth munkássága, aki 1908— 
1909-ben megépített és részletesen megvizsgált egy rob
banó turbinát. Ilyen rendszerű turbinát később is épí
tettek és használtak. A Holzwarth-turbinában a gáz
csőre folyamatát szelepek szabályozták és az elégés 
közel állandó térfogaton történt. Az égéshez szükséges 
levegő és gáz elősűrítéséről azonban külön géppel kel
lett gondoskodni.

Hosszú ideig ezután nincs semmi nyoma sem annak, 
hogy a lüktető égésstel foglalkoztak volna, amíg Paul 
Schmidt szabadalma 1930-ban meg nem jelent. Schmidt 
szabadalma periodikus égéssel működő csőre vonatko-

3. ábra. a =  tüzelőtér; b — keverék belépés és gáz 
kilépés; c =  porlasztóit tüzelőanyag bevezetés; d =  

keverőkamra; e =  levegő bevezetés,

zott. Ez a hajtómű — amelyről későbbiekben részlete
sebben szólunk — volt tulajdonképpen az alap, amely
nek továbbfejlesztése révén a különböző rezgőszelepes 
sugárhajtóművek létrejöttek.

1938-ban kapott szabadalmat Svájcban F. H. Reynst 
egy periodikus égéssel működő kamrára. (3. ábra.) Ez 
a szerkezet minden eddigi hasonlótól abban különbö
zik, hogy a gázcsere folyamatát mindennemű mecha
nikus szelep, illetve mozgó alkatrész nélkül vezérli. 
A záróelemeket „áramlástani szelep”-nek nevezhető 
dinamikus hatás helyettesíti. A szabadalom leírásában 
lévő ábra arra enged következtetni, hogy a szabadal
mat nem közvetlen sugárhajtásra, hanem gáz-, olaj-, 
vagy egyéb tüzelésű kazánok fűtésére kívánták alkal
mazni. Működése a szelepeiktől eltekintve, elvileg tel
jesen hasonló az előzőkben említettekhez. További ér
dekessége, hogy a tüzelőanyag—levegő keveréket nem 
a forró falak, nem gyújtógyertya, hanem az égőtérben 
visszamaradt gázok gyújtják meg. Ezt maradékgáz 
gyújtásnak nevezik. A tüzelőtérben fellépő maximális 
túlnyomás 1,26 kg/cm2, a jelentkező léghiány pedig 0,83 
kg/cm2. Irodalmi adatok szerint a tüzelőtér frekven
ciája igen tág határok között változtatható.
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A következő lépés a szelepnélküli lüktető sugár
hajtómű kifejlesztése volt. Ilyen hajtóművekkel 1943- 
ban francia mérnökök kezdtek foglalkozni. Hét év alatt 
sikerült olyan hajtóművet létrehozni, amellyel egy 
vitorlázógép önállóan startolni tudott. Ez a sugár
hajtómű formailag nagymértékben különbözik Reynst 
megoldásától, mert már eredetileg is repülőgéphajtó
műnek készült. Ezt részletesebben a későbbiekben tár
gyaljuk.

2. Rezgőszelepes lüktető sugárhajtóművek
A Kadenacy-effektus közvetlen sugárhajtásra 

való alkalmazását Paul Schmidt előzőkben em
lített szabadalma alapozta meg. Bár a hajtómű 
szerkezetén a szabadalomtól a tényleges kivi
telig természetesen sokat változtattak, mégis 
ezt kell tekinteni az összes ilyen sugárhajtómű
vek elődjének.

A Schmidt-féle csőben közel áliandó térfoga
ton történő elégés valósul meg. Effajta égés az 
egyik oldalán nyitott csőben csak úgy lehetsé
ges, ha az égési sebesség igen nagy. Esetünk
ben ez a sebesség 500 m/sec nagyságrendű. 
Ilyen nagysebességű égés esetén már nem lehet 
szó hővezetés és örvénylés alapján bekövet
kező gyújtásról. Schmidt szerint itt a gyújtást 
lökéshullám idézi elő, amely a cső végétől ér
kező reflexiós hullám.

A gyújtás itt tehát hasonlít a „kopogó” Ottó- 
motorban végbemenő égéshez. Az ilyenféle égés 
alkalmával, mint tudjuk, könnyen bomló per- 
oxidok képződnek, amelyek igen nagy gyorsaság
gal hasadnak tovább.

Schmidtnek még egy szabadalma volt ezek
kel kapcsolatban, amely az ún. levegő-előretá- 
rolást írja le. Minden terjeszkedés után ugyanis 
a fúvócső végén visszaáramlás történik a cső 
belsejébe. A kiáramlás után az égéstérben fel
lépő • léghiánv tehát nemcsak a szívószelepeken, 
hanem a cső végén is beáramlást idéz elő. Az 
így beáramlott levegő és gáz — egy dugattyú
hoz hasonlóan — elősűríti a még meg nem gyul
ladt keveréket, majd a következő ütemben ki
lökődik a csőből. Az égés alkalmával felsza
badult energia, amely kinetikai energia formá
jában hasznosul, most az így előretárolt na
gyobb tömeghez van kötve. Ezáltal a kilépő 
sebesség kisebb lesz, a propulziós hatásfok ja
vul és a tolóerő is növekszik.

Az első — SR—500 jelű — csövet Schmidt 
1938-ban vetette próbapadi vizsgálat alá. A cső 
hossza 3,5 m, átmérője pedig 510 mm volt. A 
tüzelőanyag befecskendezése periodikusan tör
tént. Ezzel a típussal nem értek el számottevő 
eredményt, a hajtómű szélcsatornában nem is 
működött. Csak a további tökéletesítések ré
vén sikerült használható csövet építeni. A ké
sőbbiek folyamán elhagyták a nyomáshullám
mal való gyújtást és a periodikus befecskende
zést, sőt kopogásálló benzinnel kísérleteztek. A 
kifejlesztés a keverékképző eljárás és a szelep- 
működés megjavítása útján történt és 1941— 
42-ben szélcsatorna mérésekkel igazolták a haj

tómű közepes (akkor még nagynak számító) 
repülési sebességekre való alkalmasságát.

A 4. ábra szemlélteti a rezgőszelepes sugárhajtómű 
egy fejlett típusán a folyamatok dinamikáját. Az ábra 
első képe azt a periódust ábrázolja, amikor az égés
térben lévő keverék már teljesen meggyulladt. A kép 
jobboldalán láthatók a szelepek, valamint egy befecs
kendező fúvóka. Ez utóbbi állandó, viszonylag kicsiny 
nyomáson dolgozik és végeredményben minden fázis
ban kis eltéréssel azonos tüzelőanyag mennyiséget szál
lít. A fúvókénak az égési tér felé való benyúlását sza
bályozni lehet. A megnövekedett nyomás miatt a sze
lepek bezárulnak ugyan, azonban a tüzelőanyag-fúvó- 
kák adagolnak. Az égés a szelepek felé is terjed, maga

4. ábra. Az Argus—Schmidt-cső működése. Jobboldalon 
a szelepek és befecskendező-fúvóka működési fázisai.

előtt összenyomva a tüzelőanyagban itt már igen fel
dúsult keveréket. Ez a gazdag keverék már nem ég el, 
mert a határzónában a nagymértékű párolgás nagy 
lehűlést okoz. Az így keletkező tüzelőanyag-köd tehát 
tulajdonképpen a szelepeket is védi a nagy hőhatás
tól. Az égő részeken az égési sebesség általában nem 
haladja meg a 100 m/sec-1. Az égés természetesen a 
fúvócső felé is halad és nyomásnövekedést idéz elő. 
Ennek következtében a fúvócső végében előretárolt 
gáz a környezetbe nyomódik ki.

A 4. ábra második képén látható, hogy az égéster
mékek maguk előtt tolják az előretárolt gázt, amely
nek sebessége ekkor már igen megnövekedett (a vas
tagon kihúzott nyilak a sebességek relatív nagyságát 
szemléltetik). Az égési térben és a szelepeknél a nyo
más csökkenni kezd, majd a szelepekre ráfekvő tü
zelőanyag-köd kiterjed és kezdi megtölteni a tüzelő
teret. A tüzelőanyag-fúvókák további tüzelőanyagot 
juttatnak be az égési térbe. A szelepek már kissé ki
nyíltak, de még számottevő áramlás nincsen. Itt kell 
megemlíteni, hogy a szelepek nyitását nemcsak a dep
resszió okozza, hanem azok pillanatnyi lengési álla
pota is, mivel a rugalmas szelepek önlengésszáma ép
pen megegyezik a hajtómű frekvenciájával.

Az ábra harmadik képe azt a fázist mutatja, amikor 
a fúvócsövön való kiáramlás sebessége már kissé csök
kent és ugyanakkor a szívószelepek teljesen nyitva 
vannak. A beáramló levegő szétbontja a tüzelőanyag
ködöt és nagy energiával befelé hajtja az égéstérbe, 
A sebesség a szelepeknél igen nagy és meghaladja az 
égési sebességet. Gyújtás ekkor még nem történik, ép
pen a nagy beáramlási sebesség miatt. Ebben a fázis
ban hasznosul a repülési sebességből adódó dinamikus 
nyomás, ennek előnye azonban ma még kétes, különö
sen nagyobb sebességek esetében.
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A negyedik képen a töltési folyamat még tart. A be- 
áramlási sebesség ugyan már kisebb, mert az égéstér
ben a depresszió csökken. A csővégről az előbb érke
zett nyomáshulláim depressziós hullámként verődik 
vissza. Figyelemreméltó, hogy ennek következtében a 
fűvócsőben az áramlási irány megfordult. A csőben 
lévő gázrészecskék sebessége ellenkező irányúvá válik, 
majd energiájukat az égéstérben lévő tüzelőanyag'— 
levegő keverék összenyomására fordítják. Ez az összes 
folyamatok közül talán a leglényegesebb, mert tulaj
donképpen a kompresszort helyettesíti.

Ameddig a szelepeknél nagy volt a beáramlási se
besség, addig a keverék nem tudott teljes egészében

lamint a gázrészecskék haladását a csőben. Meg
figyelhető, hogy az égést követően egy túlnyo
más-hullám halad a fúvócső irányába, majd a 
kilépő keresztmetszettől mint depressziós hul
lám verődik vissza. A túlnyomás-hullámot se
bességhullám követi. Ekkor a gázrészecskék 
áramlási sebessége egyre növekszik, — mint az 
5. ábra C képén látszik — mindaddig, míg a 
részecskéket a visszaverődő depressziós hullám 
le nem fékezi és ellenkező irányú áramlásra nem 
készteti. Jól látható, hogy a részecskék sebes-

WSz
5. ábra. A =  nyomás-idő görbék a cső különböző helyein; В — Schmidt-féle cső; C — gázrészecskék

pályái a csőben.

meggyulladni, csak a szélső részek égtek el, amelyek
nek a keveredés következtében kisebb sebességük volt. 
Azonban mihelyt a beáramlási sebesség az égési se
besség alá csökken, a keverék teljes egészében égni 
kezd. Ez tulajdonképpen a fő gyújtási folyamat, amelv 
után az egész ciklus újra kezdődik.

Avégből, hogy az előbbiek szerinti üzem folyama
tosan fenntartható legyen, a szelepeket, a porlasztók 
kúpszögét és benyúiási hosszát, valamint a keverék
képző egyéb szerveket megfelelően össze kell hangolni 
A tüzelőanyag-fúvóka helyzete és szórási kúpszöge sze
rint „kemény” és „lágy” üzemet lehet elérni. Ha a 
fúvókák közvetlenül a szelepek tövében vannak, akkor 
az égés nagy nyomásemelkedéssel jár. Ha a fúvókák 
kissé az égési tér belsejébe tolódnak, akkor a fúvóka 
és a szelepek síkja közt egy ködpárna képződik, amelv 
az erős nyomáscsúcsokat lefékezi.

A sugárhajtóműben lejátszódó folyamatokat 
p - t  (nyomás-idő) diagrammok mutatják. Az 5. 
ábrán láthatjuk Schmidt sugárcsövének külön
böző helyein felvett nyomásdiagrammokat, va-

sége a nyomáshullám hatására mennyire megnő, 
ugyancsak jól kivehető a cső végén beáramló 
és az előző ciklus égéstermékeivel keveredett 
külső levegő, mely a következő periódusban 
ismét kitolódva növeli a tolóerőt.

A szelepes lüktető sugárhajtóműveket a második 
viláÉpáborúban használták először a szárnyasbombák 
hajtására. A német V—1 bomba hajtóművének, az Argus 
AS—014 csőnek műszaki adatai a következők:

teljes hossz: 3500 mm
külső átmérő: 575 mm
égés tér: 550 mm
kilépési átmérő: 400 mm
összes súly: 135 kg
sztatikus tolóerő: 
fajlagos fogyasztás

320 kg

(sztatikus): 3 kg/kg tolóerő óra
tolóerősúly: 0,42 kg/kg tolóerő.
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Repülés közben a cső működése annyiban 
módosul, hogy a dinamikus nyomás miatt na
gyobb erő hat a szelepekre; ez a körülmény 
azok viszonylag korábbi nyitására és későbbi 
zárására vezet. Mivel a hajtómű tüzelőanyag
adagolása állandó nyomással — az üzemállapot
tól függetlenül történik, könnyen belátható, 
hogy a szelepeken hosszabb ideig és nagyobb 
sebességgel beáramló levegő a tüzelőanyagré-

!h5* <9-061 Rpp. sebesség.
6. ábra, a =  egyszerű Schmidt-cső jelleggörbéje; b =  
AS—OH hajtómű jelleggörbéje; c — AS—014 hajtómű 

kísérleti jelleggörbéje.

szecskákét jobban beviszi a cső belsejébe és a 
tüzelőanyag egy része elégetlenül távozik. A 
keverék tüzelőanyagban igen feldúsul; az égési 
sebesség csökken és a nyomásemelkedés kisebb 
lesz. Emiatt a tolóerő csökken, ezenkívül pedig 
a fajlagos fogyasztás nagy mértékben megnő.

Ha a tüzelőtér már nagy repülési sebessé
gekhez van kialakítva, akkor elérhető, hogy a 
tolóerő maximuma nem sztatikus állapotban 
van, hanem a kérdéses nagyobb repülési sebes
ség körül. A szokásos kivitelek esetében a 
maximumot természetesen így sem lehet a se
besség tetszőleges növelése útján elérni, mert 
ezt több tényező korlátozza (maximális nyo
másemelkedés, égési sebesség stb.). Ezt igazolja 
a 6. ábrán lévő jelleggörbe is. A legnagyobb 
tolóerő 500 km/óra repülési sebességen van; 
ezután a sebesség növekedésével a tolóerő már 
csökken.

Az Argus AS—014 típusú lüktető sugárhajtómü 
700 km/óra =  194 m/sec sebességen 350 kg tolóerőt 
adott 4 kg/kg tolóerő óra fajlagos fogyasztással.

Ez tehát;

Nv'= Pv • v 
75

350 • 194
75

=  910 LE

teljesítménynek felel meg. E teljesítményhez a hajtómű 
óránként В =  4.350 =  1400 kg tüzelőanyagot használt 
fel. H =  10 000 kcal/kg fűtőértékű tüzelőanyagot fel
tételezve az összhatásfok

632 Nv _  632 • 910 
В ■ H 1,4 • 107

— 0,041 « 4 %

Az Árgus-csövek további laboratóriumi fejlesztése 
során sikerült kedvezőbb fogyasztást: 2,7 kg/kg toló
erő órát, valamint nagyobb tolóerőt: 420 kg-ot elérni, 
azonban szükség volt a cső hosszának megnövelésére is.

Ez a hatásfok persze igen kicsi, de figyelembe kell 
venni, hogy itt végeredményben egy üres csőből álló 
hajtóműről van szó, amelynek az előállítási költségek 
tekintetében behozhatatlan előnyei vannak egy gáz
turbinás sugárhajtóművel, vagy egy repülőmotorral 
szemben.

3. Szelepnélküli vagy áramlástani szelepes 
lüktető sugárhajtóművek.

Az ilyen hajtóművek története nem nyúlik 
vissza olyan messzire, mint a szelepeseké. Sze
lepnélküli lüktető sugárhaj tóművet 1944 előtt 
nem építettek, bár az irodalom utal arra, hogy 
repülőgépmotorok kipufogó gázai energiájá
nak sugárhajtásra való hasznosítását kutatva, 
olyan szerkezeteket hoztak létre, amelyek né
mileg hasonlítottak a lüktető sugár haj tóművek
hez. Ezek azonban nem voltak céltudatosan 
szerkesztett hajtóművek és működésüket ma
guk a szerkesztőik is „csodálatos”-nak tartot
ták.

Az első szelepnélküli lüktető sugárhajtómüvet, amely
ben a mechanikus szelepeket dinamikus hatás helyet
tesíti és amelynek semmiféle mozgó alkatrésze nem 
volt, francia mérnökök fejlesztették ki. A hajtómű ere
dete 1943-ra nyúlik vissza; az első próbarepüiést 1950- 
ben végezték vele. Hosszmetszetét vázlatosan a 7. ábra 
mutatja. Szerkezete — ha ugyan lehet egyáltalán ilyes
miről egy közönséges cső esetében beszélni — nagyon 
egyszerű, működési elve igen érdekes, viszont a benne 
lejátszódó gázdinamikai, termodinamikai és égési fo
lyamatok elméletileg rendkívül nehezen követhetők.

A szelepnélküli hajtóművek lényegében 
ugyanúgy működnek, mint a szelepesek. A két
féle hajtómű keverékképzés terén kisebb mér
tékben, a beszívási folyamatot illetően pedig 
lényegesen eltér egymástól. A viszonyok köny- 
nyebb megértése céljából érdemes az áramlás
tani szelepek, az ún. „detektorok” kifejleszté
sének három fő fázisát tanulmányozni.

Haladasi iránu

\HSzM-OT\

7. ábra. Szelep nélküli lüktető sugárhajtómű.

A detektorokat stacioner áramlásban vizsgál
ták először aszerint, hogy egyik irányban meny
nyivel több levegőt engednek át, mint a má
sikban. A két mennyiség viszonya az ún. áten
gedést tényező. Minél nagyobb az átengedési 
tényező, annál jobb a szelep, mert annál na
gyobb ellenállást jelent a visszafelé áramló le
vegő,' ill. gáz számára.

Az első vizsgált szelep az ún. örvény detektor 
(8. ábra), a másik pedig az ún. tölcsértánc detek-
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tor volt (9. ábra). Az átengedési tényező értékéül 
stacioner áramlásra az első esetben 5, a má
sodik esetben 4 adódott ugyan, azonban üzem
ben mégis a második detektor bizonyult jobb-

\HSzJ8-W \
8. ábra. Örvény detektor.

nak. Ennek magyarázata a dinamikus viszo
nyokban keresendő és azt mutatja, hogy ilyen 
nem stacioner esetben a megszokott áramlástani 
szerkezetek meglepő tulajdonságokat mutat-

IHSH8-0QI
9. ábra. Tölcsérlánc detektor.

nak. A tölcsérlánc detektor esetében a jobb sze
lephatást a hosszabb levegőoszlop tehetetlen
sége eredményezi, mely a negatív irányú áram
lással szemben számottevő ellenállást fejt ki.

\JÍ̂ L ÍeJ 0\ Nyomásviszony
10. abra. Venturi-cső átbocsátóképessége a nyomás- 

viszony függvényében kétféle áramlási irányban.

Ilyen tapasztalatok alapján építették meg az 
ún. simacsövű detektort, mely végeredményben 
egy különlegesen kialakított, összetett Venturi- 
cső. A közönséges Venturi-csövet is lehet áram
lástani szelepnek alkalmazni, mivel a kétféle 
áramlási irányban áteresztőképessége külön
böző. A 10. ábra egy Venturi-cső detektor át
bocsátóképességét a beszívás és kifújás irányá
ban mutatja a nyomásviszony függvényében. 
Leolvasható, hogy az átengedési tényező 3,5^4 
körül van.

A Venturi-cső egyszerűségénél fogva is esz
ményi detektor lehetne, ha szíváskor a fellépő 
nyomásviszony a 11. ábra ordinátáján az A—В 
szakasz valamely pontjának megfelelő volna.

11. ábra. A Venturi-cső mint detektor.

A valóságban az égéstér depressziója eléggé 
nagy, ennek megfelelően a nyomásviszony a 
В—C pontok közé esik. Ekkor már Laval-csőről 
kell beszélnünk és tudvalevő, hogy ilyenkor a 
torok utáni hangsebesség feletti áramlást egy 
merőleges lökéshullám mintegy lefékezi, majd 
ezután a sebesség hang alattira csökken, a nyo
más, a hőmérséklet és az entrópia pedig nö
vekszik.

A lökéshullám fellépésekor az égéstéri dep
resszió révén rendelkezésre álló expanziós 
munka egy része meg nem fordítható módon 
hővé alakul, vagyis elvész az égéstérbe bejutó 
keverék előkomprimálása számára. Ez az elő- 
komprimálás pedig igen értékes, mert ezáltal 
növekszik egyrészt a hasznos munka, másrészt 
a termikus hatásfok is. Meg kell még említeni, 
hogy a nyomásviszony a szívás folyamán ter
mészetesen megváltozik éspedig A-tól a C (mi
nimális) értékig; eközben a detektor mint Ven
turi-cső, majd mint Laval-cső működik és a 
lökéshullám helye is változik.
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Kihasználva a periodikus működés adta le
hetőségeket, az előzőkben említett simacsövű 
detektor lehetővé teszi, hogy a szívás folyamán 
benne ne lépjen fel lökéshullám és így a belépő 
levegő kinetikai energiáját teljes mértékben az 
égési tér feltöltésére használhassuk fel. Ezt úgy 
érhetjük el, hogy a torok után egy viszonylag 
hosszú és hengeres, ill. igen enyhén táguló 
csőszakaszt iktatunk közbe. (12. ábra.) Stacioner 
áramlás esetén a (3) szakaszban hangsebesség 
fölé kerülnénk, instacioner esetben azonban a (2) 
csőrészben lévő levegőnek zérus sebességről kelj 
felgyorsulnia. Ha elegendő nagy tömege van 
— vagyis ha a (2) csőrész megfelelő hosszú, 
akkor nincs ideje a Vkrit fölé gyorsulni, mert 
közben a (4) égéstérben a depresszió meggyen
gül.

Ilyenkor nem lép fel lökéshullám, tehát nin
csen energiaveszteség sem (ha a súrlódást nem 
tekintjük). Lehetővé válik tehát, hogy az egész 
expanziós munkát a megfelelő, légtömeg kine
tikai energiája formájában az égéstér feltölté
sére használjuk. A (2) szakaszban a kinetikai 
energia bizonyos fokig tárolódik és éppen az 
égés kezdete előtt alakul át kompresszió mun
kává. A sebességnek a kritikus értéken tar
tása a beszívott levegő mennyiségét illetően 
nem káros, mert ezt a torokban fellépő hang- 
sebesség úgyis korlátozza.

Az égést követő kifelé áramlás során a (2) 
csőszakasznak szintén kedvező szelephatása van. 
A kifelé áramló forró gázok ugyanis ezen a 
szakaszon a nagyobb sűrűségű hideg levegővel 
ütköznek össze.

A munkaütemek részletei a 13. ábrából tűn
nek ki. Itt is jól látható a hasonlóság a rezgő
szelepes hajtóműhöz (5. ábra), megfigyelhető 
továbbá a detektoron előre történő kiáramlás is. 
Ez természetesen tolóerőveszteséget jelentene,

12. ábra. Simacsövű detektor.

de egy visszafordító csővel ezt is hasznosítani 
lehet. Az újabb konstrukció ezt a hátrányt el
vileg is kiküszöböli; erre még a későbbiekben 
visszatérünk.

A gázdinamikai szeleppel működő lüktető 
sugárhajtóművekben a szelep jellege miatt az 
égési csúcsnyomás kisebb, mint a rezgőszele
pesekben. A csúcsnyomás nagyságát leginkább 
talán az égési sebesség befolyásolja. Minél gyor
sabb ugyanis az égés és ezzel együtt a nyomás- 
növekedés, a dinamikus szelep annál jobban 
zár,

Az égési sebesség azonban a szokásos tüzelő
anyagok esetében nem növelhető kielégítő mó
don, ezért a szelepnélküli hajtóművek rosszabb 
hatásfoka volna várható. Az irodalomban talál
ható fogyasztási adatok azonban ennek éppen 
az ellenkezőjét bizonyítják. A rezgőszelepes

13. ábra. A gázrészecskék útja szelepnélküli lüktető 
sugárhajtóműben.

hajtómű nagyobb fajlagos fogyasztása végered
ményben annak tulajdonítható, hogy a szele
peknél fellépő hidraulikai veszteségek számot
tevőek, a gázdinamikai szelep veszteségeit ez
zel szemben megfelelő kialakítással minimális 
értékre lehet szorítani.

A tüzelőanyag befecskendezése itt is foly
tonos, akárcsak a rezgőszelepesek esetében. A 
befecskendező fúvóka a tüzelőanyagot a detek
torba juttatja. A kiáramló füstgázok a detek
torban tehát tüzelőanyagcseppeket vesznek fel, 
azonban a kiáramlás megszakad, még mielőtt 
ezek a detektorból kiléphetnének. Az igen nagy 
hőmérséklet következtében a párolgás erős és a 
tüzelőanyaggőzök az égéstermékekkel együtt az 
égési térbe szívódnak vissza. Mikor további tü
zelőanyaggal keverve a szükséges levegő a de
tektorból beérkezik, akkor a forró falak és a 
maradék gázok a gyújtást létrehozzák.

Ugyanúgy, mint a szelepes hajtómű esetében, 
a porlasztás helye a hajtóműben lezajló égést 
nagymértékben befolyásolja. A tüzelőanyag be
fecskendezési nyomása igen kicsi (0,3^1 kg/cm2 
túlnyomás) és így viszonylag egyszerű tüzelő
anyag-rendszert tesz szükségessé. A mennyi
ség szabályozása által a tolóerőt tág határok 
közt lehet változtatni. A tüzelőanyag szállítása
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a tartályban uralkodó túlnyomás révén törté
nik, ezáltal nincs szükség semmiféle forgó, külső 
energiát igénylő szerkezetre.

Az első szelepnélküli lüktető sugárhajtóművet, az 
Escopette-et vitorlázó repülőgép segédhajtóműveként 
alkalmazták. A hajtómű főbb műszaki adatai a követ
kezők:

hossz:
égési tér átmérője: 
kilépő átmérője: 
tolóérő: 
súly:
fajlagos fogyasztás: 
tolóerősúly:

2880 mm 
120 mm 
157 mm 
10 kg
4.8 kg
1.8 kg/kg tolóerő óra 
0,48 kg/kg tolóerő.

A kísérleti repülések alkalmával a gépre 4, ill. 6 ilyen 
hajtóművet erősítettek, mert egy cső tolóereje meg
lehetősein kicsi. Az indítás úgy történik, hogy a tüzelő
anyag befecskendezésével egyidejűleg megfelelő csö
veken a tüzelőtérbe nagynyomású levegőt fújnak és 
egy gyújtógyertyát is működésbe hoznak. Az első né
hány robbanás után a gyújtást ki lehet kapcsolni és 
a továbbiakban a nagynyomású levegő sem szükséges. 
A hajtómű repülés közben, történő leállítása és újra 
indítása a gépvezető számára egyszerű műveletet jelent.

Az előbb leírt szelepnélküli hajtómű hátrá
nya a szelepessel szemben, hogy a detektor át
engedése miatt 10^20 százalék tolóerő veszte
sége van. E veszteséget az előre (a repülési 
iránnyal szemben) kilökött gázok impulzusa 
okozza.

haladdá irány

Q
© V/puffogas
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14. ábra. Egyenes és görbített szelepnélkiili hajtómű. 
Az egyes folyamatokban fellépő sebességek vektorok
kal, a hajtóműre ható erők irányai bekarikázott elő

jelekkel vannak jellemezve.

Említésre méltó még, hogy az élőiről beszí
vott levegő impulzusa is negatív tolóerőt ered
ményez; ennek hatása azonban kisebb. E hát
rányok kiküszöbölésére újabb típus született, 
amely az előző típusú cső 180°-os mégha jutá
sával jött létre. (14. ábra.) Ennél mind a beszí- 
vási, mind a kipufogási folyamat pozitív toló
erőt szolgáltat, amelyet az ábrán látható kis 
bekarikázott előjelek kívánnak szemléltetni. 
A meghajlított csövű típus az elődjénél jóval

korszerűbb; ez a tény természetesen nemcsak 
a meghajlításnak, hanem számos egyéb kisebb 
tökéletesítésnek is köszönhető.

Az új típus Écrevisse néven ismeretes; műszaki adatai 
az alábbiak:

hossz: 2480 mm
súly: 10 kg
tolóerő: 30 kg
fajlagos fogyasztás: 1,35 kg/kg tolóerő óra
tolóerősúly: 0,33 kg/kg tolóerő.
Az Écrevisse-ről egyéb adatokat még nem hoztak 

nyilvánosságra.
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4. Alkalmazási területek
Mint minden más esetben, a lüktető sugár

hajtóművek alkalmazási területét is jellemző 
tulajdonságaik határozzák meg.

A lüktető sugárhajtóműveket főként az egy
szerűség, a kis fajlagos súly, az olcsóság, a vi
szonylag kis teljesítmény, a meglehetősen jó 
hatásfok és a közepes repülési sebesség jellemzi.

A lüktető hajtóművek egyszerűsége vetekszik 
a torló sugárhajtóművek egyszerűségével, 
amennyiben a fő alkotó eleme csak valamely 
változó keresztmetszetű ..kályhacső”.

Ezt megfelelő vékony lemezből készítve, a haj
tómű súlya kicsire adódik, így tehát egyszers
mind olcsó is. A viszonylag kis teljesítményt és 
a meglehetősen jó hatásfokot a korszerű gáz
turbinás sugárhaj tóművekhez hasonlítva kell 
érteni.

A lüktető sugárhajtóműveket először szár
nyasbombák hajtására alkalmazták. A V—2 
bomba egyszerű szerkezete, könnyű gyártható- 
sága és olcsósága viszonylag nagy tömegben 
történő bevetésre adott lehetőséget. Igen nagy 
hátránya volt azonban kis sebessége (700 km/ 
óra) és ennek következtében aránylag könnyű 
szerrel lehetett leküzdeni. Sebességi korlátját 
éppen a rezgőszelepes hajtómű jelentette, 
amelynek tolóereje a nagyobb sebességek ese
tében rohamosan csökkent. (6. ábra.)

A hajtóművet nem sikerült úgy tökéletesí
teni, hogy nagyobb sebességekre is megfelelt 
volna. Ezért a továbbiak során a szárnyasbom
bák hajtására egyre inkább rakétákat kezdtek 
alkalmazni.

Jelenleg csak az irodalom [8] tud lüktető su
gárhajtóművel hajtott szárnyasbombákról: 
eszerint állítólag ma is van ilyen rendszerű 
fegyver, amelynek sebessége 1200 km/óra, 4 
tonna robbanóanyag terheléssel. Ez arra enged 
következtetni, hogy a rossz sebességi jelleggör
bét meg lehet javítani — ilyen utalással egyéb
ként máshol [2] is találkozunk.

Jelenleg a lüktető sugárhaj tóműveket legin
kább a légvédelmi tüzérség célrepülőgépeinek 
hajtására alkalmazzák. Ezeket a gépeket a 
földről irányítják és feladatuk végeztével — 
ha nem semmisültek meg — vissza is tudnál?
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térni a repülőtérre. Ezek hajtására célszerű 
olyan hajtóművet alkalmazni, amely igen olcsó, 
de emellett a szükséges sebesség eléréséhez 
elegendő tolóerőt szolgáltat. A használatos re
pülőgépek sebessége 460^550 km/óra, mintegy 
4000 m magasságban; a repülési időtartam pe
dig 45—75 perc. A hajtóművek rezgőszelepes 
kivitelűek, 80^150 kg tolóerővel. Egy jellemző 
kivitelű célrepülőgépet a 15. ábrán láthatunk. 
Feltűnő, hogy hasonlóan a V—1-hez, a hajtómű 
a gép törzse felett van elhelyezve. Ez a cső 
hűtése és a törzsben elhelyezett automatikus

tud startolni és a kívánt magasságba emelkedni, 
ahol a hajtóművet kikapcsolva már zavartala
nul vitorlázhat. Vitorlázórepülő iskola részére 
különösen kedvező a segédhajtómű alkalma
zása, mert segítségével növelni lehet a star
tok számát. További előnyt jelent, hogy a se
gédhajtóművel felszerelt gépek rendszeresen 
visszatérhetnek repülőterükre, mivel a hajtó
művet repülés közben is bármikor meg lehet 
indítani. Ilymódon a repülőtéren kívüli leszál
lás miatt felmerülő nagy szállítási költség és 
jelentős időveszteség megtakarítható.

WSz

15. ábra. Az Arsenal 5501 célrepülőgép rezgőszelepes hajtóművel.

berendezések miatt van így. A hajtómű hossza 
3,25 m, sztatikus tolóereje tengerszinten 150 
kg, üzemi frekvenciája pedig 45 Hz. Üzem
anyaga közönséges benzin, amelyet a porlasz
tókba sűrített levegővel nyomnak.

A lüktető sugárhajtóművekkel felszerelt cél
repülőgépek elérik azokat a repülési teljesít
ményeket, amelyek a jelenlegi célvontatási 
módszerekkel megvalósíthatók. Teljesítményük 
lényegesen túlszárnyalja a légcsavaros célrepü
lőgépekét, amellett ezekhez képest még lénye
gesen olcsóbbak is. A lüktető sugárhajtómű már 
mai fejlettségi fokán is kétségkívül közepes re
pülési sebességeken a célrepülőgépek ideális 
hajtóműve.

A vitorlázó gépek esetében e hajtóművek to
vábbi igen érdekes felhasználási lehetőségével 
találkozunk: itt őket segédhajtómű ként alkal
mazzák. Nincs szükség ilyenkor- csörlő-beren- 
dezésre, vagy vontatásra; a gép saját erejéből

Az előzőkben már említett Escopette hajtó
művekkel felszerelt vitorlázógép az első kísér
letek alkalmával is elég kedvező teljesítménye
ket nyújtott. A 16. ábrán közölt diagrammból 
látható, hogy kikapcsolt hajtóművel a gép po
lárisa számottevő mértékben nem romlott. Még 
jobb eredményeket lehet elérni, ha a hajtómű 
beépítését már a gép tervezése során figyelembe 
veszik. A hajtómű rezgéseit egyszerű rugós 
felfüggesztés segítségével a géptől jóformán tel
jesen függetleníteni lehet, ezáltal a rezgések 
nem lehetnek káros hatásúak és nem rövidítik 
meg a gép élettartamát.

Helikopterek rotorénak forgatására is alkal
mazzák a lüktető sugár haj tóműveket. Ilyenkor 
a hajtóművek a forgószárnyak végein vannak 
elhelyezve, tehát a gépre nem hat reakció
nyomaték és így nincs szükség farok-légcsa
varra. Ennek ellenére ezt a megoldást nem 
szívesen alkalmazzák, mert nagy hangereje
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folytán a pilóták idegenkednek tőle. Egyébként 
ezt az alkalmazást az a körülmény is gátolja, 
hogy a szárnyvégek viszonylag nagy sebessé
gén a szelepes lüktető hajtóművek tolóereje 
jelentős mértékben romlik.

16. ábra. Az Escopette hajtóművekkel felszerelt Emou- 
chet vitorlázógép jelleggörbéi. (A gép súlya hajtóművel 

és anélkül egyforma volt.)

A lüktető égés nemcsak sugárhajtóművek
ben, hanem belsőégésű gépekben és tüzelőbe
rendezésekben is hasznosítható. Akár az egyik, 
akár a másik alkalmazásról van szó, végered
ményben a lüktető égést kísérő (vagy helye
sebben: azt előidéző) instacioner nyomásfolya
matokat hasznosítjuk és ezek révén az égéster
mékek nyomását külső munka nélkül tudjuk 
megnövelni.

Ez a körülméhy több kutatót arra ösztönzött, 
hogy megvizsgálják, lehet-e az állandó nyomású 
gázturbinát és a lüktető hajtóművet egyesíteni. 
Ez esetben lüktető tüzelőteret készítenek, amely 
önmagában véve hasonlít az előbbiekben leírt 
sugárhajtóművek valamelyikéhez. A tüzelőte
ret azután kompresszor és gázturbina közé ik
tatva végeredményben olyan munkafolyamat jön 
létre, amelyben (ideális esetben) a kompresszió

P
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17. ábra. A lüktető sugárhajtóművek munkafolyamatá
nak megfelelő ideális p—v diagramm (folytonos vonal) 
és az állandó nyomású gázturbina diagrammja (szag

gatott vonal).

Helikopterek részére készült a Saunders Roe szelepes 
hajtómű, amely rövidségével kitűnik a hasonló hajtó
művek közül. Itt szükség is van a rövid konstrukcióra, 
hiszen egy forgószárny-végre nem lehet több méter 
hosszú hajtóművet alkalmazni. A Saunders Roe hossza 
1,2 m és 7 kg önsúllyal tolóereje 20,5 kg.

Feltétlenül meg kell említeni a lüktető sugár- 
hajtóművek egy további alkalmazását: ez a re- 
pülőmodellek vontatása. E felhasználás már 
csak azért is érdekes, mert ilyen hajtóművel 
tartják a sugárhajtású modellek sebességi vi
lágcsúcsát. A szerkezet egyszerűsége, kis faj
lagos súlya és igénytelensége teszi e hajtó
műveket erre a feladatra alkalmassá.

Érdemes megemlíteni pl. a Letmo MP 250 jelű cseh
szlovák hajtóművet, amelyet minimális tolóerősúlyával 
a legkorszerűbb modellhajtóművek közé lehet sorolni 
Főbb jellemzői:

teljes hossz: 
sztatikus tolóerő: 
súly:
frekvencia:
tolóerősúly:

500 mm
1,8 kg 
0,22 kg 

290^300 Hz 
0,122 kg/kg tolóerö

adiabatikus, a hőközlés állandó térfogaton tör
ténik, az expanzió ismét adiabatikus és a hőel
vonás állandó nyomáson megy végbe. (A 17. 
ábrán berajzoltuk az állandó nyomású két adia- 
batás folyamatot is.) Az elemi Carnot körfolya
matok berajzolása után nyilvánvalóvá válik, 
hogy állandó térfogatú hőközléssel jobb hatás
fokot ' lehet elérni. Ez esetben — bár kisebb 
mértékben — a hasznos munka is megnövek
szik. A tüzelőtér nyomásviszonyának növelé
sével javul a hatásfok és a hasznos munka is 
nagyobb lesz.

Mint az előzőkben már említettük, F. H, 
Reynst lüktető tüzelőteret szerkesztett és sza
badalmaztatott. Ez a tüzelőtér szelepek nélkül 
működött. Szelepes tüzelőtereket is kifejlesz
tettek kazánok berendezéseihez; ezekkel főként 
a szénportüzelésben értek el jó eredményeket.

A szelepes lüktető tüzelőberendezéseknek 
már jól kifejlesztett típusai vannak: a kismé
retű, nagyteljesítményű fűtőkészülékek. Ezek
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különösen motorok előmelegítésére és jármű
vek fűtésére alkalmasak. Egyéb fűtési eljárá
sokban a fűtési levegő vagy más közeg továb
bítására külső energia is szükséges, amelyet pl. 
ventillátor segítségével lehet a berendezésbe 
táplálni. A lüktető tüzelőberendezésben a me
leg égéstermékek önmagukat továbbítják. Emel
lett jobban biztosítható a teljes tűzbiztonság és 
az állandó üzemképesség szélsőséges időjárási 
körülmények között is.

A lüktető gázáram sajátossága a meglepően 
jó hőátmenet a határoló falakra. Ez indokolja 
Reynst és Schmidt tüzelőtereinek nagy hőter
heléseit (50 . 10e 'kcal/m3 . óra), továbbá a lük
tető tüzelőberendezések igen jó tüzelési hatás
fokát. A lüktető tüzelés a berendezés élettar
tama szempontjából is kedvező. A szokásos égő
terekben a láng az égési térnek állandóan ugyan
arra a részére irányul, a lüktetőben pedig — 
hasonlóan a motorhoz — az égéstér kedvezőbb 
hőigénybevételét tudják a váltakozva beszívott 
hidegebb levegő által elérni. Egy megvalósított 
gépkocsi-fűtőberendezésben az égési tér hőter
helése mintegy 25 . 10G kcal/m3 . óra. Ezt a vi
szonylag nagy hőterhelést igen kis térfogatban, 
viszonylag olcsó szerkezettel és áramszükség
let nélkül lehet létrehozni. További előnyként 
kell megemlíteni, hogy a lüktető égés egyéb
ként igen kellemetlen, erős hangját a fűtőbe
rendezésekben megfelelően tompítani lehet, el
térően a sugár haj tóművektől, ahol ez csak kis 
mértékben lehetséges.

5. összehasonlítások
A lüktető sugárhaj tóműveket az előbbiekben 

felsorolt alkalmazási területek hajtóműveivel 
hasonlítjuk össze, különösen pedig a dugattyús 
motorokkal. Ezt legcélszerűbb konkrét példá
kon elvégezni. E példák adatait mindjárt a két 
legfontosabb lehetőség esetére vesszük fel: a) 
vitorlázó repülőgép segédhajtóművel és b) cél
repülőgép hajtómű.

a) Legyen egy vizsgált vitorlázógép sebessége, 
melyen a hajtómű működik, v =  140 km/óra =  
=  38,9 m/sec; a vonóerő Pv =  50 kg. Ekkor 
a hajtómű teljesítménye

Nv Pv ■ V

~ 7íT
50 • 38,9 

75
=  26 LE

Az átszámítás alapján a fajlagos jellemzőket 
egy dugattyús motoréval könnyen össze lehet 
hasonlítani. Az egyik legfontosabb jellemző a 
hajtómű teljesítménysúlya, amely a sugárhaj
tóművek esetében

Gshm

~p 7
— gshm

légcsavaros hajtóműre pedig 
ÓJmot
Nv

§ m o t

Az összehasonlítás a hajtóművek súlyára 
a következő eredményt adja:

Gshm =  Pv . gshm =  50 . 0,33 =  16,5 kg 
(Ecrevisse typ. B)

Gmot =  Nv . gmot =  26 . 0,8 =  20,8 kg —(r lég
csavar (Ambrosini P —25)

Ugyanakkora teljesítmény eléréséhez tehát 
jóval kisebb önsúlyú sugárhajtómű adódik, mint 
amekkora súlyú a dugattyús motor és a lég
csavar. A fogyasztás azonban a motor javára 
kedvezőbb, mert fogyasztása egyötöd—egyhatod 
része a sugárhajtóműnek.

Ha a tüzelőanyag és kenőanyag árát vesszük 
figyelembe, akkor a motor által fogyasztott 
üzemanyag egyharmad—egynegyed részét teszi 
ki a sugárhajtómű üzemanyaga árának.

h) Az összehasonlítást ezek után egy nagyobb 
sebességű gépre, pl. egy célrepülőgépre tegyük 
meg, melynek sebessége v =  460 km/óra = 1 2 8  
m/sec. Pv =  150 kg ; G =  81 kg (Pulso-reacteur 
Arsenal). ■

A teljesítmény:

Nv
150 ■ 128 

75
256 LE

A  megfelelő motor súlya, gmot =  0,85-el szá
molva :

Gmot — 256 . 0,85 — 218 kg; 
vagyis 2,7-szerte több, mint a sugárhajtóműé. 
A homlokfelületet tekintve hasonlóképpen a su
gárhajtómű van előnyben, mert kb. fele akkora 
homlokfelülete van. A fogyasztás aránya az előző 
példához hasonló mértékű. Nagyobb repülési 
sebességen a sugárhajtómű fajlagos jellemzői 
a motoréhoz képest egyre javulnak.

Az összehasonlítás igen lényeges része még 
a beszerzési ár. Itt konkrét adatok hiányában 
becslésre vagyunk utalva, mindenesetre nagy
ságrendileg azt mondhatjuk, hogy a motor ára 
a sugárhaj tóműéhez képest kb. húszszoros, és az 
arány a teljesítménnyel nem változik lényege
sen. Másrészről a motor élettartama kb. 2—4- 
szerte nagyobb, mint a sugárhajtóműé.

További eltérések az üzembentartás során je
lentkeznek. Itt szintén a sugárhajtóművek ré
szére mutatkozik kedvezőbb kép. A lüktető su
gárhajtóművek kezelése egyszerűbb, kevesebb 
szakértelmet kíván, különösen a szelepnélküli 
kivitel esetében. Javítása is jóval egyszerűbb, 
jóformán a repülőtéren elvégezhető. Ezek vég
eredményben mind újabb olcsóbbodást jelen
tenek.

Különösen a vitorlázógépek esetében fontos 
a levegőben való újraindítás megoldása. Ez a 
feladat a sugárhajtóműnél könnyen teljesíthető, 
motornál azonban csak különleges berendezések 
segítségével lehetséges.

A lüktető és gázturbinás sugárhajtóművek 
összehasonlítása nem ad reális eredményt, mert 
a gázturbinás sugárhajtómű éppen a legnagyobb
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teljesítmények elérésére alkalmas, a lüktető 
hajtóművek pedig kis- és közepes teljesítmé
nyekhez valók. A lüktető hajtóművel egybe
vetve, a gázturbina fogyasztása jobb, tolóerő
súlya pedig nagyjából azonos. Az előállítási 
költségek természetesen a lüktető sugár haj tómű 
esetében kedvezőbbek. Az egyéb repülőgép
hajtóművekkel való összehasonlítás szintén nem 
reális.

Az egybevetés során feltétlenül figyelembe

ÍHSi № /S\
18. ábra. Burkolattal ellátott lüktető sugárhajtómű 

vázlata.

kell venni a lüktető sugárhajtóművek fejlesz
tési lehetőségeit is.

Ezek közül az alábbiak fontosak:
A) hatásfok és tolóerő növelése;
B) sebességi jelleggörbe javítása;
C) élettartam növelése;
D) hangcsökkentés.
A. A hatásfok és tolóerő növelésének már 

elméletileg eléggé jól megalapozott lehetőségei 
vannak. A kis, valamint a nagy sebességek ese
tében némileg eltér a növelés módja. Jelen eset
ben csak a nagyobb sebességű hajtóművek ha
tásfokának és tolóerejének növelését célszerű 
vizsgálni, mert a várható javulás itt nagyobb 
mértékű.

A hajtóművet egy második levegő-áramkört 
biztosító köpenybe helyezve (18. ábra) a műkö
dési viszonyok álló helyzetben és repülés közben 
is számottevő mértékben megváltoznak. Ez vég
eredményben egy torló-sugárhajtóműhöz ha
sonló elrendezés, amelynek jó tulajdonságai leg
inkább a nagy repülési sebességeken érvényesül
nek. Mint az előző fejezetekben láttuk, a szele
pes hajtóművek tolóereje a nagy repülési se
bességeken rohamosan csökken, fogyasztásuk 
pedig erősen megnő. Éppen ezért a burkolat 
(köpeny) hatása rendkívül nagy jelentőségű. Ez 
még akkor is így van, ha a burkolat csak a vi
szonyok rosszabbodását gátolja meg.

Ha egy lüktető sugárhajtómű adatait 200 
km/óra repülési sebességen adottnak vesszük 
és a hajtóművet a 18. ábra szerinti köpenyben 
helyezzük el, akkor számítás útján meg lehet 
határozni a viszonyokat 800 km/óra repülési 
sebességre. Egy adott hajtómű esetében 20%-kal 
nagyobb tolóerőt és a hatásfok 1,5%-ról mint
egy 8%-ra való megnövekedését kapjuk ered
ményül. Ez utóbbi érték már meglehetősen meg
közelíti a gázturbinás sugárhajtóművek hatás

fokát. A nagymértékű hatásfokjavulás követ
keztében a repülőgép hatótávolsága jelentékeny 
módon megnőhet, vagy pedig a repülősúly csök
kentése lehetséges.

Ha a hajtóművet köpenybe helyezzük, akkor 
nemcsak tolóereje, hanem ezzel egyidejűleg 
homlokfelülete és repülés közbeni ellenállása is 
megnő. így tehát aránylag kisebb lesz a burko
lat okozta tolóerőnövekedés. Ha a hajtóművet 
sikerül olyképpen elhelyezni (pl. a gép törzsé
ben), hogy a homlokfelület növelése ne jelent
sen ellenállástöbbletet, akkor viszonylag na
gyobb tolóerőnövekedés jön létre, mert ekkor 
a megnövekedett tolóerőből csak a változatlan 
ellenállást kell levonni.

A köpeny áramköre hasznosítja a cső sugárzó 
melegét és egyben kedvező hűtést biztosít; azon
kívül a tűzveszélyességet is erősen csökkenti. 
Emiatt a hajtóművet most már nem kell feltét
lenül a törzs fölött elhelyezni (15. ábra), hanem 
a gázturbinás hajtóművekhez: hasonlóan a törzsbe 
is be lehet építeni.

B. A  sebességi jelleggörbe javítására igen 
célszerű az előbbiek szerinti hajtómű-burkolat. 
A. tolóerő és hatásfok növelésekor is nagyobb 
jelentőségű, hogy a fokozott vonóerő még olyan 
repülési sebességeken is rendelkezésre áll, ame
lyeken valamely egyszerű — köpeny nélküli — 
hajtómű működése kétséges volna. A köpeny 
hatása emeli meg a hajtómű alapnyomását, a 
hátulról visszaáramló előtároló levegő nyomása 
ugyanis nagyobb. Ez kiegyenlíti a szelepekre 
ható nagyobb dinamikus nyomást és lehetővé 
teszi, hogy a hajtómű töltési viszonyai nagy

0 200 400 600 800 1000 km/0'
\HSzJB-/9\

19. ábra. Lüktető sugárhajtómű jelleggörbéje: 1 =  kö
peny nélkül; 2 =  szabad köpennyel; 3 — beépített 

köpennyel. ,v

repülési sebességeken is változatlanok marad
janak.

A köpennyel felszerelt lüktető sugár haj tómű 
sebességi jelleggörbéjét a 19. ábra mutatja. 
A szaggatott görbe az eredeti hajtóműre vonat
kozik, a (3) görbe pedig a köpeny saját ellen
állását figyelmen kívül hagyja, más szóval úgy



Kalmár: Lüktető sugárhajtóművek 19

vesszük, hogy a hajtómű a köpennyel együtt pl. 
a törzsben helyezkedik el.

C. Szelepes hajtóművek esetében az élettartam 
növelését tulajdonképpen a szelep élettartamá
nak növelése jelenti. Az élettartamot csak a leg
újabban sikerült különleges acélanyagok alkal
mazásával egyes hajtóművekben 50 órára vagy 
még többre emelni. (A Pulso-reacteur Arsenal 
szelepeinek 8 órás élettartamával ellentétben a 
Navy—Research Laboratory Pulse-jet-jének 
szelepe 200 órás élettartamú. Ezt úgy érték el, 
hogy a szelepüléseket különleges rugalmas 
műanyagból készítették.)

A szelepnélküli hajtóműveknél csak a cső 
élettartama jelenti a korlátot, a csöveket azon
ban a jó tolóerősúly elérésére igen vékony le
mezekből készítik. Ezek igen kényesek a vastag
sági méret pontos, állandó értékére, valamint 
a hegesztési varratok minőségére. Az Escopette 
élettartama a jelenleg ismert adatok szerint 
50 óra; az élettartam növelése jelentős mértékű 
lehet, ugyanakkor a tolóerősúly némileg rosz- 
szabbodik.

D. A lüktető sugárhajtóművek kellemetlen és 
erős hangjának tompítása csak egyes alkalma
zási-területeken fontos, így pl. a vitorlázó segéd
hajtómű, valamint helikopter hajtómű esetében. 
Az erős hangot a fúvócső peremén kilépő nagy 
amplitúdójú nyomáshullám okozza. A hang tom
pítására az előbbiekben említett hajtómű-köpeny 
is alkalmas. Látjuk tehát, hogy a köpeny nem
csak a hatásfok és a tolóerő, hanem a hangtom
pítás szempontjából is kedvező. Ennek kísérleti 
bizonyítása még hátra van.

Egyébként az Escopette szerkesztői is a fejlesz
tés lehetőségeit mérlegelve, kedvező következ
tetésekre jutottak, mert véleményüket — kissé 
egyoldalúan — így közölték: „ . . .a  lüktető su
gárhajtómű jövőbeli fejlődésének kilátásai rend
kívül kedvezően ítélhetők meg. Semmiféle más, 
ezidőszerint ismeretes hajtóműnek nincsenek 
ennél nagyobb lehetőségei.”

6. összefoglalás
A lüktető sugárhajtóművek alkalmazása bizo

nyos területeken erősen indokolt. A kis sebes
ségekre, mint vitorlázógép-segédhajtómű, na
gyobb sebességekre, mint célrepülőgép hajtómű, 
sőt a sebességet megfelelően növelve, esetleg 
mint szárnyasbomba hajtóműve is, kedvezően 
alkalmazható. A hajtómű jellemzői köpeny al
kalmazásával jelentős mértékben javíthatók. 
Egyszerű szerkezete, olcsósága és igénytelen
sége használatát nagyobb fogyasztása és hangos
sága ellenére is vonzóvá teszi.
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K O V Á T S  Z O L T Á N  
M E R N Ö K - S Z D S .

Az ejtőernyőmozgás elméleti vizsgálata

1. Bevezetés
Az ejtőernyőmozgás lényegében légellenál

lással fékezett szabadesés. A vizsgálatnak tehát 
ebből kell kiindulnia. Avégett, hogy a mozgást 
matematikai formákban tudjuk kifejezni, a kö
vetkezőket tételezzük fel:

I. Teljes szélcsend, vagyis a mozgó ejtő
ernyőre csupán két erő hat: a mozgó 
rendszer súlya, G és a rá ható légellen
állás ereje, E.

II. Feltételezzük, hogy az ernyő a bontás 
pillanatában teljes felületével kibom
lik. Ezzel a bontás bizonytalanságát kü
szöböljük ki,

III. A bontás pillanatában a rendszer süllye
dési sebessége vo („süllyedésnek” az ej
tőernyővel való ,,esés”-t nevezzük). Va
gyis t =  0 helyen v =vo.

2. Az ejtőemyőmozgás állandó súlyú rendszer 
esetén

Az előbbi három feltételhez tehát e vizsgá
lat esetében hozzájárul az, hogy a rendszer 
súlya a süllyedés ideje alatt nem változik, 
G =  const.

A  vizsgálatot abban a pillanatban kezdjük, 
amikor az ejtőernyő kibomlik (1. ábra). Ekkor 
a rendszerre két erő hat: 

a )  A rendszer súlya: G
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b) a rendszer v0 sebességből adódó légel
lenállás :

Könnyen megoldható a változók szétválasztá
sával :

E0 =  ce —  F v02,

ahol
ce a légellenállási tényező,
<5 a levegő sűrűsége, («  0,125 кgsec2/m4)
F az ejtőernyő hasznos felülete (keresztmet

szeti felülete), (m2),
Vo a rendszer kezdeti sebessége (m/sec).
A két erő eredője Pi0 — E0—G lassító erő 

(ha E„>G), vagy Psyo — G—E0 gyorsító erő 
(ha Eo <G) lehet, esetleg E0=G  esetén eredő-

1. ábra. Ejtőernyő a bontáskor.

jük zérus, ekkor a mozgás v0 sebességű egyen
letes mozgás lesz. A másik két esetben változó 
mozgást kapunk. Mi csak a lassuló mozgást 
vizsgáljuk, mert a gyakorlatban inkább ez for
dul elő, egyenleteink azonban előjelcserével a 
gyorsulóra is alkalmazhatók.

A továbbiakban tehát a lassuló mozgást vizs
gáljuk egy általános t időpillanatban. A lassító 
erő:

Pi = — m a  = ----—— —  =  E — G.
S dt

Helyettesítjük E értékét és kellő átrendezés 
után az egyenlet:

dvced F
dt

Ha a

zuk, akkor 

egyenletbe:

f  о G—L__  =  Vs helyettesítést alkalmaz
n á / 7

Сед F 1= -——-  . írjuk ezt be az
2 G

(v2 — vs2) =  — dv
dt ( 1 )

Ez az ejtőernyőmozgás differenciálegyenlete 
állandó súlyú ejtőernyős rendszer esetén,

- \ d t =  — dv
v2 — vs2

Uo
Az integrációs határozatokat a bevezetésben 

megadott III. kezdeti felvétel szolgáltatja. A z  
integrálást elvégezve:

' t 1 Vt == — --------ar cth----
_ 0 vs vs

g
П2

Kellő átalakítások után:

—— t =  ar cth—— ar cth .-
vs

Végül:

v = vs ■ cth л
Vs

t 4- arcth

Vo

Vs

Vo

Vs
(2)

Ez tehát az (1) differenciálegyenlet megol
dása, G =  const, esetén, s ez nem más, mint az 
ejtőernyős rendszer sebességének változása az 
időben. A függvény menetét vizsgálva, nézzük 
meg a függvény differenciálhányadosát:

dv =  _  _________ £ __________
dt sh2 ~ t - \ -  ar c th -^ - 

vs vs

Mivel a nevezőben egy négyzet van, s ez 
mindig pozitív, azonkívül g is pozitív, a deri
vált értéke állandóan negatív, vagyis a függ
vény menete monoton csökkenő.

A sebességfüggvényről tudjuk tehát azt, hogy 
a v0 értéknél kezdődik és monoton csökken. 
Kérdés most már az. hogy meddig csökken, mi 
a sebesség legkisebb értéke. A th-függvény ál
talában valamely határértékhez szokott tartani 
Nézzük ezt meg jelen esetben, azaz képezzük a 
határátmenetet, ha t —>- ю ;

I im V lim vs ■ cth
t- t-

л _
Vs

í —(-ar cth -
Vs

Tudjuk, hogy a vs állandó kiemelhető a lim 
jel elé. Alkalmazzuk a következő egyszerűbb

jelölést: —- / + ar cth — =  x.
Vs Vs

Látjuk, ha (-*■«>, akkor x -*■ .
Tehát

lim v =  vs ■ lim cth x lim chx
•“ shx

lim chx
=  Vs

lim shx
X ~*

— Vs

ex
2_
ex
2

=  vs
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Látjuk, hogy a sebesség határértéke, a vs —
I 9~C' '/ - ____állandó. Ha értelmezzük ezt az ál-

ce ö F
landót, fontos összefüggéshez jutunk.

2.1. Az ejtőernyők alapegyenlete.

Alakítsuk át a vs = 

ö

2 G
ce ő F 

F vs2 =  G.

állandót:

Látjuk, hogy egy egyensúlyi egyenletet kap
tunk. Ez kimondja, hogy a vs süllyedési sebes
séggel eső ejtőernyős rendszerre ható légellen
állás pontosan egyenlő az ejtőernyős rendszer 
súlyával. A Vs süllyedési sebességű rendszer 
tehát egyenletes mozgást végez, mivel a rá ható 
erők eredője zérus. Mint láttuk, a rendszer se
bessége minden határon túl megközelíti ezt a 
sebességet, ha az idő minden határon túl nö
vekszik. Gyakorlatilag tehát az ejtőernyős rend
szer mozgása egy bizonyos idő eltelte után 
egyenletes mozgásnak tekinthető. Ezt alátá
masztja a 2. ábra, ahol láthatjuk a v0 ~  100 
m/sec, G=0,7 kg és F=0,35 m2 adatú rendszer 
sebességgörbéjét és azt, hogy a sebesség már 
1 sec múlva gyakorlatilag nem különbözik a vs 
állandó süllyedési sebességtől.

V m/uf

\H5x 8 02\
2. ábra. Állandó súlyú rendszer sebességgörbéje.

Az előbb felírt egyensúlyi egyenletet az ejtő
ernyők alapegyenletének nevezzük; segítségé
vel ui. hozzá lehet kezdeni az ejtőernyő mére
tezéséhez. Ha pl. adva van a súly és a megen
gedett süllyedési sebesség, kiszámítható az 
ejtőernyő hasznos felülete. Máskor egy meg
lévő rendszer esetén a rendszer súlyából és az 
ejtőernyő hasznos felületéből meg lehet hatá
rozni a süllyedési sebességet (vs),- sőt az alap
egyenlet segítségével egy megadott rendszerre 
(G, F), a Vs süllyedési sebesség megmérésével 
kiszámítható a ce tényező értéke. A mérés al
kalmával természetesen vigyázni kell arra, 
hogy ekkor a rendszer már olyan állapotban le
gyen, hogy a rendszer sebessége és a v s közötti 
különbséget elhanyagolhassuk. Ilyen mérések 
eredményeképpen a ce= l,í  ~ 1 ,3-nak adódott.

2.2. A megtett út az idő függvényében.
A gyakorlatban sok esetben nemcsak arra 

van szükségünk, hogy a rendszer sebességét is
merjük a földreérés pillanatában, hanem arra is 
szükség lehet (pl. ejtőernyős világító bombák 
esetében), hogy az ernyő bontása után egy bi
zonyos ideig (pl. a kialvás idejéig) mennyit 
süllyedt a rendszer, mennyi a megtett útja. Ezt 
a sebességfüggvényből egy integrálással kapjuk:

S  l  -  I

j  ds =  j  v ■ dt =tVs j  cth t —(—ar eth Vo_

Vs
dt.

Tehát

Vs- ,s =  —— In 
g

sh (—— t +  ar cthl »s vs )

shareth •

Ez a megtett út pontos értéke. Ennek kiszá
mítása számítástechnikailag azonban nehézsé
gekbe ütközik. Amikor ui. nagyobb t időérté

kekről van szó, akkor a sh t -j-ar eth
Vs '  Vs

értékeknek meghatározásához, a Taylor-sorba 
fejtés alkalmával meglehetősen nagyszámú tagra 
van szükség. Éppen ezért célszerűnek látszik egy 
közelítő eljárás.

2.3. Az út kiszámítása közelítő képlettel.
A megtett út, mint tudjuk, geometriailag a 

sebesség-görbe alatti területet jelenti. Bontsuk 
ezt a területet két részre, I\ és !■> területre a 3. 
ábra szerint.

Az I2 terület téglalap, könnyen kiszámítható. 
Ehhez hozzáadjuk a v görbe, a v ordinátaten
gely és a vs egyenes közti végtelenig terjedő 
Ji területet, s akkor megkapjuk közelítőleg a 
megtett útnak megfelelő terület-mérőszámot 
olyan tm  T értékekre, ahol v «  vs. A kér-
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dés most már csak az, hogy ennek a végtelenig 
terjedő h  területnek a mérőszáma nem végte
len-e, azaz kiszámítható-e az

dt (3)/ 1 =  ( Vs etil PP -1 +  a re th -^ - —  Vs
J Vs Vs

improprius integrál.
i

3. ábra. A sebességgörbe alatti terület.

A megoldást a következőképpen kíséreljük 
meg. Az integrált így írjuk fel:

Vo v0
=  f t ■ dv = ’lim f t ■

J V— rV sJ
dv

Vs  V

Mivel pedig a sebességegyenletből

t =  — • arcth — ------— arcth
g vs

arcth J L
g  Vs

tehát

/ t— lim
v—*Vs

Vo

í -
J 6

Vs arcth —
g  v,

dv —

— l-^ - a r c th - ^ -  • dvPJ gg
v

Oldjuk meg tagonként az integrált
Vo

Vs f

g  J
, ,  V , Vsa rc th ----dv — —

vs g
v ■ arcth —— [-

Vs

—— In (ü2 — Vs2) 9 '

Vo

Vagyis 

/j =  lim In (v02—vs2) -j- v0 arcth
g  Vs

In (y2—ns2) —
g  vs 2 g

í)->rsL 2g
V. VoVo a r c t h -----

v. v Vs  j . и  Vo—  v arcth ------------ v arcth
g vs ' g

Egyszerűsítünk és emeljük ki az állandókat 
a lim. jel alól:

Л =  —— In (v02—vs2) +  lim 
2 g v—h>s

Vs .. V0---- v arcth ----
g vs

Vs2 In {v2—Vs2)
2 g g

Viszont tudjuk, hogy
Vo  1 ,a rc th ---- = -------In

Vs ,, v—  v a rc th ----

v0 ■
v0-\-vs

es

arcth V —  Vs

Vs
—— In ---------
2 v + üs

Ezt felhasználva és a határátmenetet elvé
gezve:

Vs
/ t  =

Vs j Vo (4)
g 2 Vs

Végeredményben tehát megállapíthatjuk, 
hogy a keresett h  improprius integrál létezik 
és így az állandó súlyú ejtőernyős rendszer 
megtett útja olyan időértékeken, ahol a sebes
ség már gyakorlatilag a us-sel vehető egyenlő
nek, könnyen számítható:

s' =  /j -f vs ■ t (4 a )

méter, ha a sebességeket m/sec-ban helyette
sítjük.

3 . A z  e j t ő e r n y ő m o z g á s  v á l t o z ó  s ú l y ú  
r e n d s z e r  e s e t é n

A súly változását az idővel lineárisan válto
zónak tekintjük. Ez jogos, hiszen a világító
bombák fáklyái többnyire henger vagy hasáb- 
alakúak és a magasságuk mentén égnek, az 
égési sebességük pedig gyakorlatilag állandó, 
így a súly lineárisan csökken.

Írjuk föl tehát ennek a mozgásnak differen
ciálegyenletét, a következők figyelembevéte
lével.

A rendszer G súlya két részből tevődik össze, 
a G1 változó és a G2 állandó súlyból, így v s ki
fejezésére is két különböző jellegű egyenletet

kapunk, az idővel változó usi =*= I +  ^ 2)
Ce b F

és az időben állandó v S2 — I _  ̂ —egyenletet.
ce b F

A két egyenlet abban a t==r időpontban ad

Továbbá
v0 v0

Vs „ r  i u  v ° f  л í u  uo \  1---- arc th ----- \d v  = ----- arc th -----  v .
S vs J g vs .

V V
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azonos értéket, amikor az égés, vagyis a súly 
fogyása befejeződik.

A differenciálegyenlet tehát a következő:
8

V  (0
v2 — g =  —

dv
dt

A változó együttható miatt ezt az egyenletet 
elemi módszerrel, egyszerű alakban nem tud
juk megoldani, próbáljunk ezért közelítő meg
oldást keresni.

Azonos kiindulási adatokkal vegyünk fel egy 
változó és egy állandó súlyú rendszert. Rajzol
juk meg mindkettő sebességgörbéjét. Az ál
landó súlyúnál ez nem nehéz, a változó súlyú 
rendszer esetén pedig úgy végezzük el a számí
tást, hogy bizonyos időpillanatokban kiszámít
juk a fogyó súly nagyságát, azt állandónak te- 
lcintjük és így egyes pontokban meghatározzuk 
a V s ,  majd pedig a v sebességet. Ábrázoljuk 
ezeket logaritmikus időléptékben (4. ábra):

Ezután a változó és az állandó súlyú rend
szer sebessége közti különbséget is ábrázoljuk
(5. ábra).

Az 5. ábráról láthatjuk, hogy ha ezt a kü
lönbséget megközelítjük, egyenest kapunk,

melynek egyenlete: ahol г a

kialvás ideje. Vagyis a változó súlyú rendszer 
sebességét az azonos kezdőadatú állandó súlyú 
rendszer sebességéből a különbséget kivonva 
nyerjük:

h i t . ,

mtsr*

Iwsz6-afl
5. ábra. Az állandó súlyú és a változó súlyú rendszer 

sebessége közti különbség.

V m/sfV

4. ábra. Állandó és változó súlyú rendszer 
sebességgörbéje.

А к (т), vagyis а т helyen a Vá—v v különb
ség gyakorlatilag nem más, mint a két rend
szer süllyedési sebességének különbsége, va
gyis Vsá—Vsv. Az állandó súlyú rendszer vi
szont a változó súlyú rendszerrel a t = 0  pilla
natban azonos, ezért k(r) =  v s\,o—i’s?..

Tehát a változó súlyú rendszer sebessége kö
zelítőleg:

g , , ViVv =  ÜS1)0 cth ■t +  ar'ct
J S  1,0

ŝi»o *- • t (5)

Ebből a gyorsulás (ill lassulás): 

dv g
av

dt —— t -j- arcth — V°-sh2
Vsi, 0

_ Vs2

X

Ez azt jelenti, hogy a lassulás nagyobb, 
vagyis a sebesség gyorsabban csökken, mint az 
állandó súlyú rendszer esetében.

Most még a megtett utat kell meghatároz
nunk. Egyszerű, hiszen csak a sebesség máso
dik tagját kell integrálnunk.
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így az út pontos kifejezése: 

sh7) 2
JS 1>0 In

8  f-f-arcth- V°
vsi,o Vs\,o

g sh arcth ——
ysi>o

ŝi-o t)s2 t~
~~T  2 ’

és a közelítő képlet:

Vs 1>0 + v n ,0 . t
8 2 , 0 

_ nsi ,Q 1>S2 t~
r 2

Ezzel a változó súlyú rendszer mozgásjellem
zőit megállapítottuk.

4. A felhajtó erő hatása
Az ejtőernyős rendszerre ható erőként eddig 

csak a G súlyerőt és az E légellenállást vettük, 
részben a számítások áttekinthetőbbé tétele ér
dekében, részben pedig azért, mert állandó 
súlyú rendszer a valóságban is létezik. A vál
tozó súlyú rendszer súlya azonban égés, még
pedig elég nagy hőmérsékletű égés következté
ben csökken. A rendszerre ható erőkben amiatt 
változás lesz. A felvett erőkön kívül ugyanis 
még két erő hat:

a. a világító csillagból kiáramló, nagy hő
mérsékletű égéstermékek felfelé irányuló toló
hatása,

b. a csillag mellett felmelegedő levegőnek az 
ejtőernyőt emelő hatása.

Ez a két erő a súlyerő ellenében hat, és nagy
ságuk a t—0 időpillanatban zérus. Időbeli le
folyásukat nem ismerjük, tehát közelítést kell 
alkalmaznunk. A két erőt nem választjuk el 
egymástól és eredőjük középértékét vesszük 
számításba, vagyis a felhajtó erőt időben ál
landónak tekintjük az égés tartama (0 <  t <  r) 
alatt.

Ha a felhajtóerő Ti, akkor a rendszer G2 sú
lyához viszonyítva, a megoldásban két külön
böző eset lehetséges.

I. G2> T  1.
A mozgásegyenlet (első közelítésben álló 

súlyt feltételezve):
CeöF , G dvy2 — G -f Tj =  — -------—  . (6)

g
Átalakítás után: 

ce ö F

g dt

2 G gv‘ — g 7j
G

dv
dt

Ha bevezetjük a us-nek a 2. fejezetben alkal
mazott jelölését és a következő jelölést:

a =  y, 1 — I I
G

akkor az egyenlet a következőképpen alakul:
J L  (у2 _  a2) = -----d v_  '
vs2 dt

Ez az (1) egyenlet megoldása szerint megold
ható és a megoldás is a (2) egyenlethez lesz ha
sonló:

v — a ■ cth • t -f arcth
I vs2 a

vagyis a rendszer sebessége az a állandó sebes
séghez közeledik minden határon túl, ha

t —*■ 0 0 .
Az h  integrál a (3) egyenletben megadott

hoz hasonló alakú:
Vo

1 1 •/j — h m ------
v-*a g ■ a

ar t'h —  dv — ar th —  i dv

In
g

v

V0 ~ f-  Я

~ ~ 2 a ~

V0

Most rátérve a végleges alakra, a változó 
súlyú rendszerben és felvéve a következő he
lyettesítéseket :

öi.o -'siiO 1 — Ti
Gt +  G

a rendszer sebessége:

éS Ü2—Vs2 Тл
Go

v'= al ,0 cth g<* 1,0
2

Vs 1j0
f-f-arcth

f l l>0
öj,0 ci2

(7)

A rendszer útja pedig a közelítő képlettel:

s —
g

. In +  „li0 .
2(Z] ,0

űl>0 t~
( 8)r 2

II. G2< T i.
Ebben az esetben az égés végén a rendszer 

felfelé mozog. Ekkor az ejtőernyő légellenállás- 
tényezője megváltozik, c’e lesz. Most felírva a 
rendszer mozgásegyenletét állandó súlyú rend
szerre, a lefelé ható erőket tekintve pozitívnak 
és mindjárt elvégezve a (6) egyenlet utánihoz 
hasonló átalakításokat, a következő egyenletre 
jutunk:

—í — (0« — 0 '.) ,
vs'2 dt

ahol v's — és a'
Ce ' 6 F

Ti _

felfelé irányuló sebességeket jelentenek.
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A differenciálegyenlet megoldása megint 
azonos az (1) egyenletével, így ezt nem is rész
letezzük tovább, mindjárt áttérünk a változó 
súlyú rendszere, ahol

ysi,o — [2 (Gi Gji)
1 Ce 6 F

es a ll0 ‘■'Sl'O
Ti

Gi +
viszont az előző ponthoz képest v S 2 helyett 
—  v ’s és Й2 helyett —a’ szerepel, így a változó 
súlyú rendszer sebessége:

v = a1)0cth g • g|,0 .
Ŝ21,0

t -)- arcth

(9)

lesz, a rendszer által megtett út pedig a köze
lítő formulával fejezhető ki:

In u° ai’°
2 a 1>0

+  öi-o • t —

Qt-o + a' /2 
~  2

( 10)

A Ti erő kísérleti meghatározása után tehát 
a (7) és (8), illetve (9) és (10) egyenletek köz
vetlenül felhasználhatók számításra a OSíS t 
intervallumban.

5. Az ejtőernyőre ható erők
Mint már vizsgálódásaink elején megállapí

tottuk, az ejtőernyős rendszert a súly erő és a 
légellenállás ereje, illetve ezek eredője, a las
sító erő terheli. (A felhajtó erőt elhagyjuk.) A 
lassító erő pedig Newton II. törvénye alapján:

n GPi — ni • a =  —  • a .
g

Állandó súlyú rendszer esetén tehát:
G

Pi =
sh2 —  t -f- ar etil

Vs Vs

Változó súlyú rendszer esetén pedig:
G

PlV —
sh2 ——  t -f- arctli ——

L'Si>0

G v
w s  1,0

«1.0 '
g *

ahol G =  Gx,0 +  G2.
A méretezéshez ennek az erőnek maximális 

értékére van szükségünk. A vizsgált 0 § t< ° °

intervallumban lokális szélsőérték nincs, vagyis 
csak a vizsgált tartomány valamelyik szélén le
het maximum és minimum. A kérdés megol
dása egyszerű: t  növekedésével sh ~  t - (-

vs
V-f ar th — értéke nő, négyzete még gyorsab-
Vs .

ban nő, viszont ez a nevezőben van, vagyis t 
növekedésével az erő rohamosan csökken, maxi
muma tehát a t = 0 helyen van. Éppen ezért le
het a felhajtó erőt figyelmen kívül hagyni, 
mert annak értéke e helyen zérus.

Az erők számbaj övő értéke tehát (a negatív 
előjelet, amely azt jelenti csupán, hogy az erő 
lassító, elhagyva):
a) állandó súlyú rendszer esetén

P iá = ----------—-------- , (11)
sh2arcth u° ■

vs
b) változó súlyú rendszer esetén pedig 

^ I G ^ S 1 , 0  V $ 2

sh2 arcth ——— g r
Plv = ( 12)

-Sl.o
Ez az erő a rendszert húzásra veszi igénybe, 

eszerint kell méretezni az ernyő köteleit és ku
poláját. Most még tisztáznunk kell azt a kér
dést, hogy a méretezéskor az ilyen erők esetén 
milyen biztonságot kell alkalmaznunk.

A számításokat a kiindulási feltételek alap
ján végeztük. Feltételeztük a bevezetésben (II.), 
hogy a bontás alkalmával az ernyő teljes felü
lete rögtön fékez. A valóságban a helyzet azon
ban az, hogy az ernyő fokozatosan nyílik ki, és 
a nem egészen kinyílt ernyő is fékez. Ennek 
felülete azonban kisebb, mint a teljesen kinyílt 
ernyőé, a teljes kibomlás pillanatában viszont 
a sebesség — éppen az előző fékezés miatt — 
lesz kisebb, mint vo, a valóságban tehát nem 
lép fel akkora erő, mint az előbb számított. A 
nem embert szállító ejtőernyők méretezésénél 
tehát azt vehetjük alapul, hogy az így számított 
Pi erővel közel a szakítószilárdságig terhelhet
jük az alkatrészeket. A gyakorlat azt mutatta, 
hogy ekkor a kellő biztonság még meglesz.

Végül foglaljuk össze a gyakorlati számításokhoz fel
használható képleteket:

a) állandó súlyú rendszer esetében: (2), (4), (4 a) és 
(11) egyenlet,

b) változó súlyú (világító) rendszernél: (7), (8), ill. 
(9), (10) és a (12) egyenlet.

Irodalom
[11 Muttnyánszky Ádám: Kinetika. Egyet, jegyzet. 

Budapest (1948).
[2] Bermant: Matematikai analízis I. Budapest (1954).



B O K O R  A N D R A S
M É K N Ö K - S Z D S .

Úszó hadihidak fejlődése és a további fejlődés távlatai

1. Történelmi áttekintés
Vízi akadályok a hadműveletek során elke

rülhetetlenül jelentkeznek. Az átkelőhelyek 
létesítése különös jelentőségű ezek leküzdése 
és a gyors áthaladás biztosítása szempontjából. 
A hadseregek és haditechnikájuk fejlődésével 
rohamosan fejlődtek az átkelés biztosítására 
szolgáló eszközök is. Már két ég' félezer évvel 
ezelőtt is voltak olyan törekvések, hogy a har
coló egységeket a víziakadályok áthidalására 
szolgáló eszközökkel lássák el.

Így pl. az időszámításunk előtti VIII. században az 
asszíroknak olyan könnyű, összeállítható csónakjaik 
voltak, amelyeket átkeléskor a hidak úszó aljazatai- 
ként használtak. A csónakokat szétszedett állapotban 
málhásóllatok szállították.

A görög—perzsa háborúban (i. e. 480) I. Xerxes ki
rály a Boszporuszon — Hérodotos leírása szerint — 
2 db úszóhidat veretett. Az egyik 366 db, a másik 314 
db 50 evezős, 3 soros tengeri hajóra épült. A híd pálya- 
szerkezetének megoldása nagyon érdekes volt: a hajó
kat igen vastag kötelekkel kötötték össze és ezekre ke- 

< resztben gömbfákat helyeztek. A gömbfák fölé fektetett 
hosszirányú pallókat vastag döngölt földréteggel borí
tották.

Egyes források szerint Nagy Sándor és Julius Caesar 
hadseregeinek is voltak levegővel felfújható, külön
leges, bőrből és fából készült szétszedhető csónakjaik, 
amelyeket úszóhidak és kompok aljazataiként használ
tak. Az űszóhidakat kővel megrakott fűzfakosarakkal 
horgonyozták ki.

A komi feudalizmus időszakában az úszóhidak fej
lődésében törés állt be, mivel ebben az időben nem 
voltak állandó hadseregek és hosszú hadjáratok.

Az új és nehéz harceszközök megjelenése ismét szük
ségessé tette az előregyártóit, „szabványos” átkelési és 
hídépítési anyagok alkalmazását. Az akkoriban készült 
átkelési eszközök a régi görög és római hadseregben 
használatos hidaknál tökéletesebbek, de egyben nehe
zebbek is voltak. Mivel rendszerint a tüzérség átszál
lítására szolgáltak, a tüzérségi felszereléshez tartoztak.

Az első ún. pontonokra épített híd a XVII. század 
elején, a harmincéves háború idején Hollandiában je
lent meg, A ponton vaslemezzel borított favázas hajó
szerkezet volt. Súlya 350 kg, teherbírása ,2,6 t. A híd 
főtartói 10ХЮ cm keresztmetszetű és kb. 5 m hosszú 
fagerendák- voltak, a pályaszerkezet 5 cm vastag, 3 cm 
hosszú pallókból állt. A hídanyagot hatos fogatolású, 
különleges járműveken szállították. A jármű súlya fel- 
málházva mintegy 1700 kg volt.

Az első hollandi úszó hadihíd-típust ikisebb-nagyobb 
módosítással jóformán valamennyi számottevő európai 
ország hadserege átvette.

Hamarosan kiderült azonban, hagy az alkalmazott 
pontonok teherbíróképessége kicsiny, alkalmazásuk 
sebesvizű és széles folyókon veszélyes. Ennek következ
tében fokozatosan növelni kellett a pontonok méreteit 
és ezáltal súlyukat is. A súlynövekedés következtében 
nehézkesebb lett a szállítás és ezáltal csökkent a had
seregek mozgékonysága.

A tüzérség súly és átütőerő szerinti kategorizálódá- 
eáyal egyidőben kétféle teherbírású pontonhíd-készlet

vált szükségessé. Franciaországban pl. 1775-ben már 
kétféle pontonhíd-készletet használtak: külön hidat a 
tábori tüzérség és külön hidat az ostromtüzérség át
keléséhez. A két híd közötti különbséget jól mutatja 
a pontonok méreteinek és teherbírásának összehason
lítása, A könnyű ponton hossza 5.7 m, szélessége 1,5 m, 
magassága 0,75 m, súlya 600 kg és teherbírása 3 t, a 
nehéz ponton hossza 11,25 m, szélessége 2,1 m, magas
sága 1 m, súlya 1,8 t és teherbírása 9 t veit.

A további fejlődés főleg új pontontípusok kialaku
lásában mutatkozott meg. Az osztrákok az addigi vas
borítású pontonokról a rézborításúnkra tértek át. 1759- 
ben Oroszországban elsőízben jelent meg a vitorla- 
vászon borítású favázas ponton. E ponton teherbírása 
3,2 t, súlya pedig 390 kg volt. A vitorlavászonnal borí
tott pontonokból épített híd általában megfelelt az 
akkori követelményeknek. Könnyű egységsúlyai, gyors 
építhetősége kielégítették azokat az igényeket, ame
lyeket a napóleoni idők harcászata a műszaki csapa
tokkal szemben támasztott. Egye.tlen számottevő hát
rányát kis teherbírása jelentette.

A pontonhidak fejlődésében valóságos forradalmat 
jelentett Birago Károly osztrák utászkapitány 1827-ben 
feltalált és 1845-ben rendszeresített új hídtípusa. A híd 
újszerűségét két alapvető vonása adja: a pontonok ré
szekre való bontása, valamint a szétszedhető előregyár
tóit bakok bevezetése.

A pontonok részekre osztása által egyrészt csökken
teni lehetett az elemek egységsúlyát és méreteit, így 
egyszerűbbé vált a szállítás, másrészt jelentős mérték
ben lehetett a teherbírást növelni. Az előregyártott, 
szétszedhető bakok a parti hídrészek beépítési idejét 
számottevően csökkentették. A megelőző híd-konstruk- 
ciók ui. a parti hídmező vízfelőli alátámasztását több
nyire ;sok időt igénylő cölöpözéssel vagy talpfás bakkal 
oldották meg.

A Birago-féle pontonrészekből (ponton orr-rész és 
ponton középrész) 2, ill. 3 részes pontonokat állítottak 
össze. Az orr-rész hossza 4.2 m, a középrészé 3.4 m, a 
szélesség egységesen 1,85 m, a magasság 0,75 m volt. 
Egy-egy pontonrész 390 kg-ot nyomott, teherbírása pe
dig 2,5 t-t ért el. Az építhető hídtípus legnagyobb teher
bírása 3 t. A Birago pontonok acéltípusa az első1 világ
háború végéig több hadsereg rendszeresített anyaga 
maradt; Magyarországon még a harmincas évek végén 
is használták.

Az első világháború után minden régebbi hídtípus a 
haditechnika fejlődése, a nagyarányú gépesítés, nem
különben az új, nagysúlyú hadianyagok megjelenése 
és a korszerű hadsereg nagymérvű mozgékonysága 
folytán korszerűtlenné, alkalmatlanná vált.

Ebben az időben verseny kezdődött az úszó hadi
hidak teherbírása és a hadijárművek, harckocsik és 
a tüzérség súlya között; mindenütt új típusok kiala
kításával kísérleteztek.

1933-ban Magyarországon is elkészült egy új típus 
Dr. Feimer László hidász-mérnök tervei alapján. Az ún. 
33 M. hadihíd a szerelhetőség és könnyű szállíthatóság, 
valamint fém főtartók használata tekintetében számot
tevő előrehaladást jelentett, teherbírása azonban na
gyon kevés, maximálisan 8, megerősítve 12 t volt csu
pán. Kis teherbírása az akkori korszerűtlenül felszerelt 
hadsereg igényeit sem tudta kielégíteni. Ebből a híd
készletből építették többek között 1944 novemberében 
az első margitszigeti hídprovizóriumot is, a Margithíd 
pesti részének lerobbantása után,
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A korszerű úszóhíd a két világháború között 
a Szovjetunió hadseregfejlesztési tervében is 
előtérbe került. A Nagy Honvédő Háború alatt 
készült el az akkori idők egyik legkorszerűbb 
típusa, az N2P—hídkészlet.

Ez a hídtípus hiánytalanul eleget tett a mo
dern harcászat támasztotta legnehezebb követel
ményeknek is. A hídkészlet anyagából, ún. híd- 
oszlopból különböző típusú és teherbírású hidak 
építhetők. Nemcsak a hídanyag szállítását, fel- 
és lemálházását gépesítették, hanem emellett 
építésének egyes ütemeit is. Teherbírását 9—-60. 
tonnáig lehet változtatni. A pályaszerkezet ki
vételével az egész készlet nagyszilárdságú acél
ból készült, ez a körülmény lehetővé tette az 
egységsúlyok csökkentését. A híd különböző 
típusainak sztatikái rendszere összhangban áll 
a teherbírással. így pl. a nagy teherbírású ala
kok (40—60 t) már merev, ún. folytatólagos 
többtámaszú tartórendszerben épültek. E rend
szer jelentős előnye, hogy a nagysúlyú jármű
vek áthaladása törésmentes, és így az áthaladás 
sebessége növelhető. Az újabb pontonhidak kö
zül ez az első típus, amelynek kétpályás válto
zata is van, ilymódon egyidejűleg kétirányú 
forgalom lebonyolítása lehetséges.

Az N2P—hídkészlet úszóaljazatai 2 vagy 3 
pontonrészből állíthatók össze. A nyitott ponton- 
отт-részek hossza 5,32 m, a középrészeké 5,46 m. 
A szélesség mindkét pontonrésznél 2,20 m, a 
magasság pedig 1,05 m. A pontonrészek teher
bírása 11 t, súlyuk kereken 1 t. A híd főtartói 
különleges, 30 cm magas, 6,5 m hosszú U-szel- 
vényűek. A pályaszerkezet 7,5 cm vastag, 4 m 
hosszú és 40 cm széles fapallókból készül. A 
parti csatlakozásra változtatható magasságú 
bakok szolgálnak. A hídanyagot erre a célra 
berendezett különleges gépkocsikon szállítják. 
A nehéz egységsúlyú anyagok gépkocsikról való 
lemálházása, illetve azokra történő felmálhá- 
zása gépesítve van. így pl. az 1 t  súlyú ponto
nok gépkocsira rakását 2 ember el tudja végezni.

Az első teljesen alumínium, úszóhíd (PHHO) 
a második világháború után Magyarországon 
készült. Bár kétségtelenül vannak e típusnak 
igen kedvező tulajdonságai, ennek ellenére még
sem vált be. Az alumínium úszóhíd nagy 
előnye, számos részlet igen korszerű megoldá
sán kívül, az egyes alkatrészek rendkívül kis 
súlya, úgyszintén — a kapcsolóelemeket ki
véve — minden alkatrész úszóképessége. Ez 
azt jelenti, hogy a híd részleges megrongálódása 
nem jár az anyag nagy részének pusztulásával. 
Nagy hátránya, hogy a híd nem gazdaságos. 
A konstrukció idején a magyar alumínium
feldolgozó iparnak nem voltak olyan berende
zései, amelyek a tervezőnek a hossztartók mé
retei gazdaságos kialakításában szabad kezet, 
adhattak volna. Ugyancsak bizonyos mértékben 
elavultnak mondható a híd félcsuklós sztatikái 
rendszere is.

Az úszó hadihidak történetében a legutóbbi

évek ismét fordulatot hoztak. Az átkelő jármű
vek súlyának hatalmas iramú fejlődése még 
inkább előtérbe állította a gazdaságosság kérdé
sét. Fő követelmény: a nagy teherbírású és 
minél kisebb egységsúlyú híd (azaz a híd folyó
métersúlya minél kisebb legyen). Ez az igény 
megköveteli a hídelemek legvégsőkig való ki
használását. A tervezőknek ennélfogva első
sorban arra kellett törekedniük, hogy az át
haladó járművek súlyának növekedtével a pon
tonok súlya csak kevéssel növekedjék. Ezt vi
szonylag a legegyszerűbben azáltal lehet elérni, 
ha a pontonok vízbemerülését a teher alatt a 
maximumig megengedjük. A maximális vízbe
merülés viszont főként sebesvizű folyókon, vagy 
erősebb hullámzás alkalmával, azzal a veszéllyel 
jár, hogy a víz a pontonokba becsapva, az egész 
híd elsüllyedését okozhatja.

E meggondolások alapján az utóbbi évek híd- 
konstrukciói csaknem kizárólag felülről is zárt 
pontontípusokat használnak. A zárt pontonok 
előnye még1 az is, hogy vízrebocsátásukhoz nincs 
szükség olyan nagymérvű elővigyázatosságra, 
mint nyitott pontonok esetében. Pl. a legkor
szerűbb hidaknál a pontonokat a szállító gép
kocsiról az elsüllyedés veszélye nélkül nagy 
sebességgel közvetlenül a vízre lehet „lódítani“.

A magyar nehéz híd (NPO) már e szempon
tok • figyelembevételével készült. E típus úszó
aljazatai is 2, illetve 3 zárt pontonrészből állít
hatók össze. A híd főtartói 30 cm magas U acél
gerendák. A pontonok és a főtartók méretei
nek szerencsés megválasztása folytán a híd igen 
gazdaságosnak mondható. Teherbírása max. 
75 t, de építhető 16, 40 és 60 t-s alak is.

A legkorszerűbb szovjet nehéz hídtípus is 
a magyar NPO híddal körülbelül egyidőben 
alakult ki. Rendszere és elvi felépítése meg
felel a legmodernebb tervezési elveknek. A fej
lett gyártástechnika bevezetésével sikerült vi
szonylag kis súlyú pontonokat és tartóelemeket 
konstruálni. Ezzel a minimumra lehetett a rend
kívül nagy teherbírású híd egységsúlyát le
szorítani.

2. Üsző hadihidak tervezésének szempontjai
A történeti áttekintés után foglalkozunk a 

további fejlődés irányával. Mindenekelőtt vizs
gáljuk meg, hogy milyen követelményeket tá
maszt a korszerű hadviselés az úszó hadihidak- 
kal szemben:

a) Kétféle ilyen hídtípus szükséges: az egyik, 
a nehéz típus biztosítja a hadsereg bár
milyen súlyú szárazföldi járművei részére 
a partváltást, a másik, a könnyű típus, 
a hadosztályok anyagának átszállítására 
alkalmas.

b) A  híd legyen a helyszínen a legrövidebb 
időn belül össze- és szétszerelhető. Ezért 
a szerkezeti elemek könnyűek és kölcsönö-
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sen cserélhetők legyenek, kapcsolatuk pe
dig egyszerű legyen.

c) Fontos követelmény, hogy a híd anyagát 
a csapatokkal együtt lehessen szállítani 
avégből, hogy az adott pillanatban bárhol 
és bármikor fel lehessen használni. Ezért 
szükséges, hogy a hídanyagot gyorsmoz
gású terepjáró tehergépkocsikon szállítsák. 
A felmálházott anyag le- és felrakását 
gépesíteni kell. A híd gazdaságosságát leg
inkább jellemző folyómétersúlyt állandóan 
csökkenteni kell; ez a szállításhoz szüksé
ges gépkocsik számának csökkentéséhez 
vezet.

Az úszó hadihidak korszerűségét gazdaságosság szem
pontjából a folyómétersúly jellemzi a legjobban. Híd- 
folyómétensúlyiOin a teljes hídoszlopsúly (szállítójármű
vek nélkül) és az építhető hídhossz hányadosát értjük. 
A híd annál korszerűbb (gazdaságosabb), minél kisebb 
a hídfolyómétersúly értéke. A hídfolyómétersüly ter
mészetesen összefügg a szállító gépjárművek számá
val: csökkenésével arányosan csökken a gépjármű
szükséglet is. Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a 
hídfolyómétersúly leszorítására irányuló törekvések az 
elmúlt háború óta milyen eredményesek voltaik. A ki
mutatás a PHHO, az N2P és az NPO hidak 60 tonnás 
alakjára vonatkozik.

Hídtípus Hídf oly óméter 
súly

1 hídfolyóméterre 
eső szállító 

gjművek száma

PHHO 2,1 1,11

N2P 2,3 0,95

NPO 1,9 0,61

(A PHHO típusnak az N2P-hez képest kis hídfolyó- 
métersúlya a könnyűfém szerkezetből adódik.)

d) Ugyancsak fontos kívánság, hogy a hid 
anyagát az átkelés minden szakában — kü
lönböző felhasználási módozatokban — 
alkalmazni lehessen. Ezek szerint úszó alja- 
zatai deszant átkelési eszközökként, széles 
arcvonalon az ellenség tüzében bevethetők 
legyenek. A folyamatos átkelés idejéig, 
vagy ha az átkelés az ellenséges messze- 
hordó tüzérségi, illetve légi tevékenység 
hatása következtében megszakad, biztosí
tani kell a tartós kompátkelést a legnehe
zebb szárazföldi járművek résziére. Végül 
a hídanyagból a folyami akadályt teljes 
szélességben átfogó zárt hidat kell létesí
teni. Hozzátartozik ezekhez a követelmé
nyekhez, hogy az egyik átkelési formáról 
a másik átkelési formára a legrövidebb 
időn belül lehessen áttérni.

A felsorolt követelmények természetesen csak 
a legfontosabbak. Egy új hídtípus kialakítása
kor a tervezőknek ezeken kívül még sok ténye
zőt kell figyelembe venniök. Ilyenek pl. a ke
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zelőlétszám, a beépítési idő, az egységsúlyok, 
a gyárthatóság stb. Jóformán lehetetlen min
den igényt tökéletesen kielégíteni. Ezért a híd
típus leggazdaságosabb kialakítása attól függ, 
hogyan sikerül a tervezőknek az optimális 
kompromisszumot megtalálni. Ilyen kompro
misszumos megoldásra mutatunk az alábbiak
ban néhány példát.

Az N2P-hídkészlet nyitott pontonja rendkívül 
alkalmas a deszant átkelésre. A komp vagy híd 
szerelésekor is a kezelőszemélyzet biztosabban 
mozog a nyitott pontonokban. Ezzel szemben a 
ponton csak kis mértékben terhelhető meg, mert 
a vízbecsapás veszélye nagy, különösen akkor, 
ha a szerelés sebes folyású vagy erősen hul
lámzó vízben történik.

Az NPO-hídkészletben a pontonok súlya vi
szonylag nagyobb az N2P-típusú pontonok sú
lyánál. Másrészről azonban ugyanazon teher
bírású, azonos hídhossz építéséhez 20 százalék
kal kevesebb ponton szükséges, és ezért a szál
lító tehergépkocsik száma is lényegesen kisebb. 
Ha összehasonlítjuk az N2P és nehézhídunk, 
az NPO azonos teherbírású hídalakjait, akkor 
kitűnik, hogy az utóbbiak egy keresztmetsze
tébe beépített hossztartók száma jelentéke
nyen kevesebb. Megjegyzendő, hogy a hossz
tartók súlya az NPO-nál 306 kg, az N2P híd
készlet esetében pedig 230 kg.

Lássuk végül a PHHO-típusú alumíniumhidat. 
E hídtípus legnagyobb előnye, hogy a fő tartó
elem, a hossztartó súlya mindössze 66 kg. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 harcos könnyű
szerrel be tudja szerelni. Ezzel szemben egy 
keresztmetszetben az NPO-hoz, vagy akár az 
N2P-hez viszonyítva több mint kétszeramnyi 
tartót kell elhelyezni.

3. A fejlődés távlatai
A pontonok vízkiszorítása (egyszersmind 

súlya), egymástól való távolsága, valamint a 
hossztartók száma és szelvénye egymással szo
ros összefüggésben van. Nyilvánvaló, hogy egy 
merev rendszerű (süllyedő alátámasztásé, foly
tatólagos többtámaszú tartójú) híd esetéiben 
a pontonok közti távolság (fesztáv) növelé
sével nagyobb lesz a hossztartók szükséges 
keresztmetszeti tényezője, továbbá növekszik a 
pontonok vízkiszorítási szükséglete, s természe
tesen csökken a pontonok száma. A pontonok 
méreteit azonban korlátozza súlyuk és a gépko
csin való szállíthatóság. A hossztartók szelvé
nyeinek kiválasztásában viszont az önsúly a 
döntő tényező. Ebben a kérdésben a fejlődés
nek feltétlenül a fesztáv növelésére, tehát a pon
tonok sízámának csökkentésére kell irányulnia.

Tehát a feladat az, hogy viszonylag kis súly 
megtartásával a lehető legnagyobb mértékben 
ki kell használni a pontonok korlátozott víz- 
kiszorítását, egyúttal pedig ki kell alakítani a 
leggazdaságosabb hossztartó szelvényt. Csakis 
a zárt ponton alkalmazása esetén lehetséges a
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deszant átkelés előnyeinek elvetésével a ponto
nok vízkiszorítását a lehető legnagyobb mérték
ben kihasználni. A jelenleg szokásos ponton
méretek csak magasságban és hosszban növel
hetők bizonyos értékig. Meg kell állapítani azon
ban, hogy a hosszméretek növelésével új teher
gépkocsi típusok kialakítása is szükségessé válik.

A hossztartók leggazdaságosabb kialakítása 
már kevésbé bonyolult feladat. A jelenleg 
alkalmazott feszültségszámítási elvek felül
vizsgálatával (dinamikus tényező, biztonság 
csökkentése), minden valószínűség szerint az 
eredményeket egyszerű módon lehet elérni. 
Megfelelő kísérletsorozattal sok olyan erőtani 
kérdés is tisztázható, mint pl. a keresztmegosz
lásból származó többletigénybe vétel, a kapcso
latoknál fellépő ún. „gátolt csukló “-hatás, me
lyek kedvezően befolyásolhatják a szelvények 
bátrabb kialakítását.

A tervezőnek rendkívül nagy tartaléka van 
az anyag helyes megválasztásában is. Jelenleg 
hídjaink hossztartói szinte kivétel nélkül 50 
kg'mm2 szakítószilárdságú acélból készülnek. 
Súlymegtakarítás érhető el részint nagyobb szi
lárdságú acél alkalmazásával, részint pedig a 
könnyűfém tartók általánosabb bevezetésével. 
Ez utóbbi megoldás különösen célszerű hazánk
ban, hiszen a második ötéves terv alumínium- 
gyártásunkat nagy mértékben fejleszti.'

Viszonylag tág lehetőségek mutatkoznak még 
a hídverési idő leszűkítésében. Már érezhető a 
fejlődés e tekintetben a korszerű hidaknál, mint 
amilyenek a szovjet új nehézhíd és a magyar 
NPO-típusok is. Nagy mértékben csökkenti ezt 
az időt az itt megvalósított ún. pontonblokk- 
rendszer. Ennek lényege abban áll, hogy száraz
földi szállítás közben egy fordítókorong közbe
iktatásával a pontonhoz tartozó teljes fedélzeti 
anyagot (hossztartókat, pallókat, szegélyfákat 
stb.) a pontonfedélzetre málházzák. A felmálhá- 
zott anyag hossztengelye szállítás közben egybe
esik a ponton, más szóval az egész szállítmány 
hossztengelyével. A beépítés helyén a teljes 
pontonblokkot vízrebocsátják, majd a fedélzeti 
anyagot a fordítókoronggal együtt 903-kal el
forgatják. Ilymódon a hossztartók az irányt 
tekintve megfelelő helyre kerülnek. E rend
szerrel mintegy 30%-os építési időt lehet meg
takarítani.

Az elgondolás továbbfejlesztésével újabb idő
megtakarításra nyílik mód. Különösen könnyű 
hídtípusok megvalósítása során lehetséges olyan 
megoldás, hogy egy-egy pontonra véglegesen 
összeszerelt félpályatábla kerüljön. Ezzel a híd
építés munkája a pontonrészek kapcsolására, a 
félpályatáblák elforgatására és egymáshoz való 
illesztésére korlátozódnék.

önként vetődik fel a hídépítés gépesítésének 
kérdése. Megállapítható, hogy bár a gépesítési 
lehetőségek még nincsenek teljesen kimerítve, 
a fejlődés azonban ezen a téren korlátozott. 
Megoldás alatt áll a bakhídmezők darus gép

kocsival, vagy a pontonszállító gépkocsim sze
relt daruval való beépítése.

Ez a módszer nagymértékben egyszerűsíti és 
megkönnyíti ezt az eddig igen sok fáradságot és 
nem egyszer balesetet okozó műveletet. Vannak 
még lehetőségek az összeállításhoz szükséges 
célszerűbb szerszámok, segédeszközök kialakítá
sában, de az úszó hadihidak hídvonalban való 
építésekor nagyobb terjedelmű komplex cél
gépek alkalmazása nem biztat sikerrel.

A korszerű harcászati elvekből, különösen az 
atomharcászat elveiből szükségszerűen követke
zik a híd tagonkénti építésének erős szétszórt
sága. Egy kb. 500 m hosszú, zárt híd tagjainak 
építése 1,5—2 km szélességben folyik. Ez azt 
jelenti, hogy harcászatilag megengedhetetlen a 
hídvonalban való folyamatos építés, amely pedig 
lehetővé tenné valamilyen hídépítő gép alkal
mazását.

A pontonhidak fejlődésében nagy lépést jelen
tene a műanyagok széleskörű bevezetése. A lö
vésálló ponton, mely érzéketlen volna a gya
logsági lőfegyverekkel szemben, kialakítható pl. 
olyan szivacs-szerű műanyagból, melynek szi
lárdsága megfelelő értékű, fajsúlya pedig jóval 
0,5 alatt van. Hasonló módon valamilyen idő- és 
kopásálló műanyagból készült hídpálya sokkal 
gazdaságosabb lehetne a jelenlegi fapallóknál.

A hídépítés gyorsaságát növelné a jelenleg 
általában alkalmazott csavaros kötések felvál
tása pillanatkapcsolóval, vagy pedig különlege
sen kialakított csapokkal. Az ilyen új kapcsoló- 
elemek kialakítása során azonban vigyázni kell 
a tökéletes biztosításra, mert ennek hiányában 
a létesített kapcsolat veszélyes lehet. Ezen a te
rületen ezért hosszabb előtanulmányokra van 
szükség: meg kell állapítani, hogy a pillanat
kapcsolók milyen mértékben képesek biztosí
tani az összekötendő elemek folytonosságát és 
stabilitását.

Az ismertetés csupán a harcoló csapatok part- 
váltására alkalmas úszó hadihidakra vonatko
zott. Mint tudjuk, a további lépcsők, valamint 
az utánpótlás átszállítása már nem ezeken a hi
dakon történik. Erre a célra a helyszínen kiter
melt fából készült ún. szükségihidak, továbbá 
előre elkészített, rendszeresített anyagból készült 
had táphidak szolgálnak. A műszaki csapatoknak 
ezenkívül száraz akadályok áthidalására alkal
mas összerakható fémhidakra is szükségük van. 
E hídtípusok ismertetésével és tervezési problé
máival egy későbbi alkalommal szándékozunk 
foglalkozni.

Irodalom

[1]  Б. H. Корченкин : Военные наплавные мосты, 
Москва (1949).

[2] Ideiglenes utasítás az N2P hadihídanyag kezelé
sére.. (1950.)

[3] Ideiglenes utasítás a PHHO—50 hadihídanyag 
kezelésére. Kézirat. (1951.)

[4] Ideiglenes kezelési utasítás az NPO—53 M. hadi- 
hídoszlophoz. Kézirat. (1955.)
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Dekadikus számlálócsövek és alkalmazásaik

1. Bevezetés

Az utóbbi évtizedben egy sereg elektronikus 
számlálókört dolgoztak ki, s egyben felhasz
nálási területüket is igen nagymértékben ki
bővítették. E számlálókörök alapfeladata, hogy 
az érkező elektromos impulzusokat megszám
lálják. Kezdetben a számlálóköröket főleg 
atomfizikai mérőműszerekben alkalmazták; it
ten egy mérőfelületen áthaladó radioaktív ré
szecskék számát határozták meg segítségükkel. 
Ma már e köröket a méréstechnika más ágai
ban is széltében-hosszában használják, így töb
bek között a haditechnika területén is pontos 
frekvencia-, fordulatszám-, idő- és sebességmé
rés céljaira. A számlálókörök ugyancsak nél
külözhetetlen alapelemei a különböző elektro
nikus számológépeknek is.

Az elektronikus számlálókörök első típusa az úgy
nevezett kettes leosztású billenőkör (sealer) volt [1]. 
Ezek a számlálást kettes számrendszerben végezték, 
de később a leolvasás megkönnyítésére kidolgoztak meg
felelő visszacsatolások alkalmazásával tízes számrend
szerű, úgynevezett dekadikus számlálófokozatokat is. 
Ezekben a számlálási folyamat során beérkezett impul
zusok számát a különböző számjegyek alatt kigyulladó 
kis ködfénylámpák jelzik.

Ezek a tízes számrendszerben dolgozó ún leosztó 
kapcsolások általánosan elterjedtek és ezért idővel 
szinte önként kínálkozott az a kérdés, hogy nem volna-e 
célszerű ezeket a bonyolult és nagyszámú elektron
csövet igénylő kapcsolásokat egyetlen, speciálisan erre 
a célra szerkesztett elektroncsővel pótolni. A probléma 
a negyvenes évek végén érett meg, s megoldásában 
hazai érdemek is vannak, ui. az egyik első működési 
elvet Simonyi Károly adta meg. [2] Az 1953—1954. évek
ben egymásután jelentek meg a világpiacon a külön
böző elven működő dekadikus számlálócsövek. Ezek 
mindegyikével itt nem foglalkozunk, csak a közülük 
legjobban bevált E1T típusú, ügynevezett dekatron- 
csövet és annak alkalmazási területeit ismertetjük.1

2. A dekatroncső működési elve
Az E1T típusú dekatroncső tulajdonképpen 

kis speciális katódsugárcső. Fényképe az 1. áb
rán látható. A cső anódja elé egy 10 réssel el
látott elektróda van szerelve (G 4), amely a  sza
lagszerűvé alakított elektronnyalábot a cső pa
lástján lévő fluoreszcens ernyő tíz meghatáro
zott helyére engedi csupán. Az anódról az elté
rítőlemezre vezetett negatív visszacsatolás le
hetővé teszi, hogy az elektronsugarat e tíz hely 
valamelyikén stabil módon rögzítsük. Az elekt

1 I ly en  csöveket eg y e lő re  a h a z a i ip a r  nem  g y á r t. Ism ert 
k ü lfö ld i csövek a Valvo és a P h ilip s  E1T, v a lam in t 4 
szo v je t IO SzGI tip  as. E csövek á r a kb . háro m szo ro sa  egy 
közönséges vevőcsőérflek.

ronsugarat egyik stabil helyzetéből a követke
zőbe az egyik eltérítő lemezre alkalmazott spe
ciális alakú impulzussal vihetjük át. így a su
gár végső helyzetéről lehet a csőre érkező im
pulzusok számát megítélni.

1. ábra.

A  leírt rövid működési elvet részleteiben a 
következőképpen érthetjük meg: Nézzük a 2. 
ábrán lévő elektróda elrendezését, ahol S' jelöli 
a katódsugárcső elektronágyuját, D\ és D> az 
eltérítő lemezeket vagy detektorokat, Ao pedig 
az anódot.

Kapcsoljunk a D\ elektródára valamilyen sta
bil feszültséget, pl. az E1T csövek esetében 155 
V-ot, s változtassuk a D2 elektróda feszültsé
gét 155 V környezetében. Az 7a függ
vény egy vízszintes egyenes lesz, ui. a sugár
nyaláb bármely helyen éri is az anódot, ez az 
egész sugáráramot össze fogja gyűjteni. (3. 
ábra.)

A cső anódját Ra ellenálláson keresztül kös
sük az E t  tápfeszültségre. Ez a feszültség az 
E1T csövek esetében 300 V. A 3. ábrán látható 
karakterisztikák P metszéspontjából meghatá
rozhatjuk az előálló anódfeszültséget. Ha ezt az 
anódfeszültséget visszacsatolásként a D2 d e tek 
torra vezetjük, akkor ezzel a kapcsolással rög-
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zíteni tudjuk a sugárfolt helyét az anódleme-
zen. így adott Et és Ra érték esetében a sugár
foltnak egyetlen stabil pontja van az ernyőn.

az anódellenállást jelképező egyenesre. Ezt az
által érhetjük el, hogy a G4 elektróda jobb
oldali részét egy elektródával folyamatosan le
árnyékoljuk, olymódon, hogy az anódlemezre 
érkező sugáráram átlagos értéke a jobboldali 
sugárállásban kisebb legyen. Egy ilyen, tény
legesen az E1T csőről felvett karakterisztikát 
láthatunk az 5/a. ábrán.

s

a
\н$хЩ\ •

2. ábra.

Az 1a - f(Vn->) karakterisztika formálásával, 
nevezetesen hullámossá tételével több metszés
pontot és így több stebil pontot is elérhetnénk 
az ernyőn. Mivel a tizes számrendszerben aka-

Az ábrán feltüntetett anódellenállás értéke 
1 M ß. Az Iái görbe az Ai segédanód karak-

runk dolgozni, ezért a fényfoltnak az ernyőn 
tíz stabil helyzetet kell adnunk. Ezt elérhetjük 
olyképpen, hogy az Аг anódlemez elé egy Gi 
elektródát helyezünk el. Erre az elektródára tíz 
rést vágunk, és ezáltal a 4. ábrán lévő karak
terisztikát nyerjük.

V •
Látjuk azonban, hogy ez az Ia =  f  (Vdi) ka

rakterisztika hiába hullámos, a tíz metszéspon
tot mégsem tudtuk vele elérni. Evégből a hul
lámos karakterisztikát végig rá kellene fektetni

5. ábra.

terisztikáját ábrázolja, erről a későbbiek so
rán lesz szó. Az 5/a. ábrából láthatjuk, hogy az 
anódellenállásnak 21 metszéspontja van a szám
lálócső karakterisztikájával. Ezek közül 11 pont: 
a, c, e , . . .  t, и stabil, az ernyőn a 0, 1, 2 . . .  9 
számjegynek és a visszaállítási pontnak felel
nek meg, 10 pont: b, d, f . . . pedig metastabil.

Nézzük először a stabil pontok magyaráza
tát. Az elektronsugár térjen ki valamilyen ok
ból stabil helyzetéből balra vagy jobbra. Ez 
megfelelően egy kisebb vagy nagyobb anód- 
áramot fog eredményezni, az anódáram vál
tozása pedig a jobboldali eltérítő lemez (D2) 
feszültségének növekedésére vagy csökkené
sére vezet. Mindkét esetben tehát ez ellene hat 
a stabil helyzetből való kis elmozdulásnak, a 
fényfolt ennélfogva mindig a stabil helyzetek 
valamelyikébe áll be. Hasonlóan részletezhető 
a metastabil pontok szerepe is, ahol az elekt
ronsugár ne,m tud stabilan megmaradni.
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Kapcsoljuk a számlálócsövet a 6 . ábrának 
megfelelő módon. Megjegyezzük, hogy a cső 
működtetéséhez a 6,3 V fűtésen kívül egyet
len 300 V tápfeszültség szükséges csupán, ez 
Utóbbiból a D r és Gi elektródák feszültségét 
egy potenciométerrel vesszük el.

Tegyük fel, hogy a bekapcsolás után a sugár 
a 0 számjegyen áll, megfelelően az 5/a. ábra 
a pontjának. Ha most egy 15 V-os pozitív 
feszültségugrást viszünk a D\ lemezre, a sugár 
ki fog térni balra az 1-es számjegy felé, anél
kül, hogy az összekötött A i—D2 elektródák po
tenciálja lényegesen megváltoznék. Erre az 
esetre a cső karakterisztikáját az 5/b. ábrán 
látjuk. A cső most a c’ munkaponton fog állni 
és ennek megfelelően a sugár mindaddig az 
1-es számjegyen lesz, amíg a D1 feszültsége a 
170 V-os potenciálon marad. Ha a feszültséget 
Di-en hirtelen lekapcsoljuk 155 V-ra, a sugár 
az a munkapontnak megfelelően visszamegy 
a 0 helyzetbe. Ebből látható, hogy négyszög
letes impulzussal nem lehet a sugarat egy új 
stabil helyzetbe véglegesen átugrasztani.

A cső csak akkor fog számolni, ha a 7. ábrá
nak megfelelően egy háromszögalakú impulzust 
vezetünk a D 1 deflektorra. Az impulzus felfutó 
oldalának olyan gyorsnak kell lennie, hogy a 
sugár átugorjék a legközelebbi stabil helyzetbe, 
és az anód szórt kapacitása majdnem állandó 
potenciálon maradjon, mindaddig, amíg az im

pulzusnak ez a része tart, A cső így átkapcsol 
pillanatnyilag az 5/a. ábrán feltüntetett karak
terisztikáról az 5/b. ábrán láthatóra. A Di-re 
vezetett impulzus lefutó oldalának viszont olyan 
lassúnak kell lennie, hogy a sugár egészen az 
1-es számjegynek megfelelő új stabil helyzetbe 
maradjon, amíg a D1 potenciálja eredeti érté
kére tér vissza. Az impulzus e része alatt Аг és 
D> feszültség kb. 15 V-al esik, ugyanolyan 
ütemmel, mint ahogyan a D1 elektróda feszült
sége csökken. A szórt kapacitás normális huza
lozás mellett olyan, hogy az impulzus felfutó 
oldalának emelkedése gyorsabb, mint 20  V/^isec, 
hátsó oldalának esése pedig lassúbb, mint 2 
V/jMsec.

A Di-re kerülő impulzusok amplitúdójának 
nem szükséges pontosan egyenlőnek lennie az 
5/a. ábrán lévő a és c pontok közötti fe
szültségkülönbséggel. A lényeges feltétel az 
csupán, hogy az impulzusok amplitúdója meg
haladja az a és b pontok közötti feszült-

7. ábra.

ségkülönbséget, és kisebb legyen az a és d 
pontok közötti feszültségkülönbségnél.

A 9-es számjegy az 5/a. ábrán a t munka
pontnak felel meg. Ha beérkezik a tizedik im
pulzus, a sugár tovább ugrik balra és ráesik az 
A\ visszaállító anódra, majd az tt-val jelzett 
stabil munkaponton igyekszik megmaradni. Ek
kor azonban — ha az A\ elektródát egy Rai 
ellenálláson kötöttük a 300 V-os tápfeszült
ségre, — az Ai anódon egy negatív impulzus 
fog megjelenni.

Ezt az impulzust arra lehet felhasználni, hogy 
a sugarat a 0 számjegyre ugrassuk vissza és a 
következő dekád számára egy vezérlőjelet ál
lítsunk elő. A legegyszerűbb módszer a sugár 
0-ra való visszaállítására az, hogy egy megfe
lelő időtartamú negatív impulzust gerjesztünk 
az Ai-en megjelenő triggerrel és ezáltal a Gi 
elektródán keresztül lezárjuk az elektronsuga
rat. Ekkor az A 2 potenciálja a tápfeszültség 
potenciáljára (300 V) növekszik, majd a le
zárójel megszűnése után a sugár a 0 számjegy
nek megfelelő stabil pontba áll be.

Az E1T csövek elektróda elrendezését és kapcsolás- 
technikai jelölését a 8. ábrán láthatjuk.

3 . A  d e k a t r o n c s ő  m ű k ö d é s é h e z  s z ü k s é g e s  
e l e k t r o n i k u s  k a p c s o l á s o k

Az E1T csővel dolgozó dekádikus számláló
fokozat legegyszerűbb kapcsolását a 9. ábrán 
látjuk.

A katódellenálláson előálló negatív vissza
csatolás stabilizálja az E1T cső teljes katód- 
áramát. A Di és Gi elektródák feszültségét egy 
± 2% pontosságú feszültségosztóról .vesszük, 
Vm = 155 V; Vei =  12 V. A Gi-re vezetett 
visszaállító impulzust egy kettős triódából fel
épített • egy-stabil állapotú billenőkörből nyer
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jük. E kör kimenő impulzusainak hossza 25 
fj.sec. Ez az idő elégséges ahhoz, hogy az A i— 
D2 elektródák potenciálja az 5/a. ábra a pont
beli potenciáljánál nagyobb értéket vegyen 
fel, s így az impulzus végén a 0 számjegyre 
térjen vissza. A billenőkor katódellenállásán az 
E1T cső Ai anódjáról beérkező vezérlőjel hatá-

8.

sára a feszültség hirtelen felugrik, majd ex
ponenciálisan csökken. A dekatroncsövek ki
vezérléséhez éppen alkalmas ez a jelforma, te
hát felhasználhatjuk a következő dekádban lévő 
cső vezérléséhez.

A cső felbontási idejét az az idő korlátozza, 
amely ahhoz szükséges, hogy az Аз anód fe
szültsége az 5/a. ábra и pontjának megfelelő 
feszültség értékről az a pontnak megfelelő 
feszültség értékig változzék. Rövid anódveze- 
tékkel ez kb. 25 /usec., ezáltal a cső teljes holt 
ideje gyakorlatilag 30 /usec., más szóval perio
dikus vezérlőjelek esetén 30 kHz az a maximá
lis frekvencia, amelyet a cső még számolni ké
pes.

Ha valamilyen okból nagyobb számlálási sebességre 
volna szükségünk, akkor olyan elektroncsöves segéd
kapcsolásokat kell alkalmaznunk, amelyek az egyik 
számjegyről a következőre való ugrások során az А г— 
D„ elektródák szórt kapacitását nagyobb árammal ké
pesek tölteni, mint amekkora a számlálócső kis sugár
árama maga. Ilyen kapcsolások az irodalomban nagy 
számmal vannak kidolgozva [3, 4]. Ezekkel a 2,2 MHz 
szám’álási frekvenciát is el lehet érni.

ábra.

4. Frekvencia-, fordulatszám-, idő- 
és sebességmérés

A frekvencia- és fordulatszámmérés azonos 
elven történik. A mérés lényege abban áll, 
hogy ismert időtartam alatt megszámláljuk az 
ismeretlen frekvenciájú jel amplitúdó maximu
mainak számát [5].

A számlálócsövekkel megvalósítható frek
venciamérő működési vázlata a 1 0 . ábrán lát
ható. Az a egység 10 kHz-es kristály oszcillá
tor, a b egység erősítő, a c egység két kapuzó- 
val ellátott elektronkapcsoló, a d és e egység 
két azonos ötfokozatú számlálókor, az egyik 
mint frekvenciaszámláló dolgozik, a másik pe
dig időjel számlálóként.
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Az ismeretlen frekvenciájú jel az erősítőn ke
resztül az elektronkapcsoló egyik kapuzójára, a 
10 kHz-es időjel pedig az elektronkapcsoló má
sik kapuzójára van vezetve. Mindkét kapuzót 
a Ki indító kapcsolóval egyidejűleg működtet-

9. ábra.

hetjiik. Az ismeretlen frekvenciájú jelet a d, 
az időjelet pedig az e számláló számlálja. A ka- 
puzók nyitása után az e számláló negyedik 
számlálócsöve másodpercenként, ötödik csöve 
pedig 10 másodpercenként fog impulzusokat 
kiadni. Ezek az impulzusok а К 2 kapcsoló ál
lása szerint 1 vagy 10 másodperc múlva a kapu- 
zókat lezárják. Az ismeretlen frekvenciát a d 
számlálóegységről közvetlenül leolvashatjuk.

Ha a számlálási folyamatot hosszabb időn keresztül 
akarjuk végezni, akkor a K s kapcsolót T helyzetbe állít
juk. Ilyenkor az elektronkapcsoló nem kap lezáró- 
impulzust és a számlálás addig fog tartani, amíg a 
K2 kapcsolót vissza nem állítjuk a „10 sec” állásra, 
ui. az ezután következő 10 másodperces impulzus a 
kapuzókat le fogja zárni. A K3 kapcsoló a számlálási 
folyamat tetszészerinti időpontban való megszakítására, 
a K4 kapcsoló pedig a számlálócsövek nullázására 
szolgál.

10. ábra.

Ha a számlálócsöveket a 9. ábrán látható 
egyszerű kapcsolással kötjük be, a mérhető 
maximális frekvencia 30 kHz.

Az időmérés szintén megvalósítható a fenti 
készülékkel, ez esetben a Ki és Кз kapcsolókat 
a mérendő időtartam elején és végén nyitjuk, 
illetve zárjuk.

A sebességmérést időmérésre vezetjük visz- 
sza, és azt az időt mérjük, amelyre a mozgó 
testnek (pl. lövedéknek) egy adott alaptávolság 
megtételére szüksége volt. Ilyenkor az alap
távolság elején a lövedék egy kapuzót nyit, 
ez az időoszcillátort rákapcsolja a számláló
fokozatra, az alaptávolság végén pedig lezárja 
a kapuzót és az oszcillátort lekapcsolja a szám
lálófokozatról. A kapuzót vezérlő jelet az alap
távolság elején és végén fotoelektromos vagy 
elektromágneses kapcsolókkal állíthatjuk elő.

5. A dekatroncsövek mint számológépelemek
A dekatroncsövekkel a számláláson túlme

nően magasabb számolási műveleteket is vé
gezhetünk.

5.1. Összeadó-kivonógép.
Az összeadógépet igen egyszerűen lehet meg

szerkeszteni. A számjegyek bevitelére jól fel-

7
Whű-U I

11. ábra.

használhatók a közismert telefon-számválasz- 
tók (telefontárcsák). Ez a számválasztó ugyanis 
a tárcsa visszaforgása alkalmával egy hozzá
kapcsolt vonalban annyi rövidzárt hoz létre, 
mint amilyen számjegyet tárcsáztunk. Ezekkel 
a rövidzárási aktusokkal a dekatroncső vezér
léséhez szükséges háromszögalakú impulzuso
kat előállítva, a 0-ra állított dekatroncső su
gara a betárcsázott szám értékének megfelelő 
számjegyig tér ki. Ha az ehhez hozzáadandó 
számjegyet ezután ismét betárcsázzuk, akkor 
a sugárfolt az ennek megfelelő számjeggyel fog 
tovább mozogni. Az esetben, amikor a két ösz- 
szeadandó számjegy összege 9-nél nagyobb, ak
kor a dekatroncső foltja visszaugrik 0-ra, s ez
zel egyidőben a következő dekádnak ad egy ve
zérlőjelet, majd innen számlál a tárcsával be
vitt számjegy szerint tovább.

Ha többjegyű számhoz akarunk hozzáadni 
többjegyű számot, akkor először az első össze
adandó számot tárcsázzuk be dekádonként egy- 
egy számválasztóval, majd sorban a többi ősz-
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szeadandót ugyancsak dekádonként, a 1 1 . áb
rának megfelelően.

A dekatroncsövek vezérléséhez alkalmas jeleket szám
választóval a 12. ábrán lévő kapcsolás szerint lehet elő
állítani. Az 1 Mö-os és 1 к ÍJ -os töltőellenállásdkon 
keresztül a 10 nF kapacitású kondenzátort a szám
választó érintkező nyitott helyzetében kb. — 20 V-ra 
töltjük fel (a 155 V-os potenciálra vonatkoztatva). 
Amint a kontaktusok érintkeznek, az addig negatív 
töltésű fegyverzet 155 V-os potenciálra kerül. Em e к 
következtében a kondenzátorral sorbakapcsolt 1 к & -as 
ellenálláson kb. 20 V-os csúcsfeszültséggel egy pozitív 
impulzus keletkezik. A kisütőkör időállandója úgy van 
megválasztva, hogy az impulzus az E1T cső vezérlésé
hez kedvező alakot nyerjen. Az érintkező zárása után 
esetleg létrejövő kontaktus ütközések hatástalanok ma
radnák, mert az 1 MŰ X  Ю nF — 10m sec nagy töltési 
időállandó folytán az érintkezők két ütközés között a 
kondenzátornak számba vehető töltést nem adnak.

Hasonló kapcsolást alkalmazhatunk a kb. 40 V 
amplitúdójú negatív polaritású kioltó impulzusok létre
hozásához, amelyek a művelet befejeztével a csöveket 
0-ra állítják vissza.

12. ábra.

Többdekádos összeadási művelethez is ele
gendő egy számválasztó, ha azt a számjegyek 
tárcsázása során egy kapcsolóval mindig a meg
felelő dekádra kapcsoljuk.

Dekatroncsöves kapcsolásokkal kivonási mű
veleteket is végezhetünk. Ennek előfeltétele, 
hogy a csövekkel fordított irányban is tudjunk 
számlálni. A 9-es számjegytől 0-ig ennek nin
csen semmi különösebb akadálya, csupán a há
romszögletű impulzusokat negatív polaritással 
kell a Di deflektor lemezeire rávinni. Jóllehet, 
a csövek jobboldalán nincs visszatérítő segéd- 
anód, mégis meg lehet oldani a visszatérítés 
műveletét is. Megpróbálkoztak ugyanis [6] a 
Gr elektródáról vezérlőimpulzust venni le egy 
visszatérítő billenőkor számára. Sikerült is ezt 
a kapcsolást megvalósítani, ui. a 0 számjegy el
hagyása után a G4 áramfelvétele lecsökken (a 
nyaláb elhagyja a Gr elektródát), ez a munka
ellenálláson egy pozitív feszültségugrást hoz 
létre, amelynek nagysága elégséges egy billenő
kor vezérléséhez.

Ez elv alapján szerkesztett kapcsolást* a 13. 
ábrán látjuk. Minden tizedik impulzus után a 
G4 elektródán pozitív jel keletkezik, amelyet 
a billenőkor vezérlőrácsára a diódás vágókörön

át vezetünk. A kettős trióda első anódján elő
álló negatív impulzust használjuk fel arra, hogy 
az A 2—D2 elektródákat egy diódán keresztül 
a 9-es számjegyhez tartozó НО V potenciálra 
hozzuk. A számlálási folyamat ideje alatt a 
dióda lezárt, ui. katódja galvanikusan össze

Е П  SÁL 5 ECCW

\HSi9-i3\
13. ábra.

van kötve a kettős trióda első anódjával, en
nélfogva 300 V potenciálon van. Az E1T cső 
D2 deflektora viszont a 0 számjegyen maximá
lisan csak 240 V feszültséget ér el, ezért a szám
lálási folyamat során a dióda zárva marad és 
ezt a folyamatot semmiképpen sem zavarja.

A billenőkor a visszatérítő impulzus megje
lenésekor átbillen és a kettős trióda első rend
szere áramvezetővé válik. Ennek következtében 
az anód feszültsége 300 V-ról 110 V-ra esik le, 
a diódaág is kinyit és a dekatron fényfoitja a 
9-es számjegyre ugrik. Az első trióda anódel- 
lenállásáról negatív négyszögjelek elvezetésé
vel, formálás után ezek a következő dekádot 
vezérelhetik.

Mint említettük, a visszafelé való számlálás 
egyszerű lehetőséget nyújt a kivonási műve-
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14. ábra.

letek elvégzésére. Nézzük meg példaképpen 
a háromjegyű számok kivonását egymásból. 
Ennek egy módját a 14. ábra tünteti fel.

A dekádokat egy közös kapcsolóval előre- 
számlálás állásba kapcsoljuk. A dekádokat nul
lázzuk, majd dekádonként azt a számot tár
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csázzuk be, amelyből a kivonást akarjuk vé
gezni. Ezután a dekádokat a közös átkapcsoló- 
val visszafelé-számlálásra kapcsoljuk át és a 
kivonandót szintén dekádonként visszük be a 
tárcsával. A számválasztó 12. ábrabeli A  pont
ját ilyenkor a 180 V-os В pontra kapcsoljuk a 
közös átkapcsolóval avégből, hogy negatív po
laritáséi háromszög impulzusokat nyerjünk.

5,2. Szorzógép.
Az összeadás és kivonás előbb tárgyalt lehe

tősége módot ad magasabb műveletek elvég
zésére is. Vizsgáljuk meg a szorzás végrehajtá
sát, a példa egyszerűsége kedvéért egyjegyű 
számok esetében.

kilences impulzusú csoportot ezután rávezetjük 
az impulzus kapuzó kapcsolásra, amelyet az a 
dekatroncső vezérel, amelybe a szorzandó szá
mot adtuk be. Ez a kapuzó a kilenc impulzus
ból csak annyi impulzust enged tovább, mint 
amennyi a dekatroncsőre beállított szorzandó 
számértéke.

A, kilences impulzusmű két billenőkörből áll 
(15. ábra). Az első billenőkört a szorzó szám
választó impulzusaival működtetjük. Egy szám
választó impulzus következtében az első kör 
átbillen. Az anódimpulzus szélessége a szám
választó impulzus időközének 9/10-ed része.

A telefon-számválasztó impulzusainak egy
másutáni időköze 0,1 sec., ezért az első billenő-

ECC40 ECC40

Először egy tárcsával bevisszük a szorzandó 
számot az első dekatroncsőre. Az elektromos 
analógon felállítása alkalmával az elemi szor
zásban azt kívánjuk, hogy minden szorzóim
pulzus egy olyan impulzuscsoportot oldjon ki, 
amelyben az impulzusok száma az előre meg
adott szorzandó számjegynek feleljen meg. Pl. 
az 5X8 =  40 szorzási műveletben a szorzandó 
értéke 5, a szorzó értéke pedig 8 lévén, nyolc 
ízben fogunk kiváltani egy-egy ötös impulzus
csoportot. Ezeket az eredményfokozatra ve
zetve, ottan az eredménynek megfelelő 40-es 
értékre összegeződnek.

Az első feladat tehát abban áll, hogy miután 
a szorzandót egy csőre betárcsáztuk, a szorzó 
bevitele alkalmával minden egyes szorzóim
pulzus a szorzandón beállított számú impul
zust váltson ki és küldjön az eredménycső felé. 
Ezt két lépésben végezhetjük el. Függetlenül 
a szorzandóban beállított értéktől, minden 
szorzó számválasztó impulzussal először 9 im
pulzust oldunk ki. Ezek időrendi egymásutánját 
úgy választjuk meg, hogy a csoport utolsó 
számjegye után kis időbeli távolságban követ
kezzék a szorzótárcsa következő számválasztó 
impulzusa. A szorzó számjegye által kiváltott

körben 9.10 2 sec. szélességű impulzus szüksé
ges.

Az első kör átbillenése alkalmával a második 
anódon egy pozitív impulzus keletkezik. A po
tenciálugrást egy feszültségosztón keresztül gal- 
vanikus úton a második billenőkor vezérlő
rácsához vezetjük. A feszültségosztó megfelelő 
megválasztásával a vezérlőrács olyan messzire 
tolódik el a pozitív irányba, hogy a kör perio
dikusan kezd billegni. Az időállandók alkalmas 
méretezése révén el lehet érni, hogy a második 
kör az első kör átbillenési ideje alatt kilenc 
impulzust adjon ki, amelyeket formálás után 
a dekatroncsövek vezérléséhez használhatunk.

Valamennyi szorzó számválasztó impulzus 
után a továbbiakban tárgyalandó kapuzó kap
csolásnál szereplő második E1T csövet nullázni 
kell, mert a katódsugár az utolsó megszámolt 
számjegynél megáll. Evégből az első billenőkor 
impulzusait differenciáljuk és a keletkező im
pulzus pozitív részeit levágva, a negatív része
ket vezetjük az E1T cső első rácsára.

A kilences impulzus kapcsolásban kiváltott impulzus- 
csoportokat az impuizuskapuzóhoz vezetjük. Mielőtt 
az impulzuskapuzó kapcsolásával -foglalkoznánk, emlé
keztetünk arra, hogy az E1T számlálócső felépítését 

tekintve hasonlít egy olyan katódsugárcsőhöz, amelynek
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a katódsugár kitérítéséhez 10 stabil helyzete van. A ka
tódsugár a vezérlőimpulzusok hatására az egyik stabil 
helyzetből a következőbe ugrik át. A katódsugár kité
rése az Ao—D„ elektródák potenciálcsökkenésével függ 
össze. Az Л.—D2 elektródafeszültség ugyanis az egyes 
számjegyek esetében a következő:

0 1 _ 2_ 4 5 6 1 7 8 9

240 226 210 195 180 165 152 140 126 114

Az E1T számlálócsövek esetében az anód- 
feszültség és a számjelzés közötti fennálló ösz- 
szefüggést a 16. ábrán látható impulzuskapuzó

kapcsolt Tö-ös katód-fokozaton és egy RC tagon 
keresztül negatív impulzusokká alakítjuk. Eze
ket az impulzusokat egy T7-es és Ts-as csövekből 
álló billenő fokozathoz a TVes diódán keresztül 
vezetjük át. E dióda egy ellenálláson keresz
tül körülbelül 4 V-os előfeszültséget kap és 
ezért a billenőkor csak a Te-ról jövő számlá
lási' impulzusok hatására fog átbillenni.

A szorzótárcsa által kiváltott valamennyi új 
impulzuscsoport megkezdése előtt az impulzus 
kapuzót (Те) a 9-es impulzus fokozatból jövő

H Sz.g-fö  1
16. ábra.

kapcsolásban használhatjuk ki. A Ti-es szor- 
zandó számlálócső az impulzus kapuzó meg
határozó szerve.

A szorzandó számjegy befejezett előzetes ki
választása után álljon a Ti-es szorzandó szám
lálócső például a 7-es számjegyen. Ekkor a máso
dik eltérítőlemez (D2) potenciálja 140 V. Ezt 
adjuk a galvanikusan kapcsolt Та-es katód- 
csatolású fokozatra. A katódellenállás megfelelő 
méretezése esetén a trióda katódjánál lévő po
tenciál az első E1T cső A?.—D> elektróda po
tenciáljának felel meg. A Та-es cső hatódja és 
a Te-os kapuzócső D2 deflektora között foglal 
а Та-as dióda helyet. E dióda közbekapcsolása 
által érjük el. hogy a Te-os cső D2 elektródájá
nak nem lehet negatívabb potenciálja, mint a 
Ti-es szorzandó-cső második def lektorának. Ez 
azt jelenti, hogy a mi példánkban a második 
E1T cső a kilences impulzuskapcsolásból jövő 
kilenc impulzus hatása alatt csak 0-tól 7-ig 
ugorhat. Minden további ugrást megakadályoz 
a Тз-as diódaszakasz belépő vezetőképessége.

A potenciál ugrásokat a Te-os kapuzócső A2—- 
Di elektródáiról egy további galvanikusan

negatív impulzus segítségével kioltjuk. A Ts 
anódon megjelenő háromszögűre formált im
pulzusokat az eredményfokozat számláló csö
veire vezetjük, amelyek az impulzusok leszám- 
lálásával közvetlenül az eredményt mutatják.

Ugyanez az elv alkalmas a többjegyű számok szor
zására is. Az ezekre kidolgozott kapcsolási rajzok az 
irodalomban megtalálhatók [7].

Cikkünkben képet szándékoztunk nyújtani 
a dekatroncsövek kiterjedt felhasználási lehe
tőségeiről. Véleményünk szerint csőgyártásunk
nak tervbe kellene venni, hogy kidolgozza 
ilyen, vagy ehhez hasonló számlálócsövek hazai 
gyártását.
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Vízszintes dipólantennával és függőleges antennával 
létesített összeköttetések

1. Bevezetés
A legutóbbi lO-i-15 év folyamán a 1,5—6 MHz-ем 

sávban dolgozó rádióállomások száma és teljesítménye 
nagyon megnövekedett, és ennek következtében ez a 
sáv zsúfolttá vált. Különösen éjjel nagyarányú a zsú
foltság, amikor az ionoszféra abszorbeáló D rétege el
tűnik és a több ezer km távolságban levő állomások 
is megjelennek. A jelenlegi körülmények között az éj
szakai összeköttetéshez szükséges térerősséget nem az 
atmoszférikus és gépi eredetű zavarok szabják meg, 
hanem az interferenciából származók.

Az interferencia-zavarok csökkentésére az adóállo
mások teljesítménynövelési hajszába kezdtek. Ügy lát
szik azonban, hogy ez a „watt-csata” nem tudja az 
összeköttetések kellő megjavulását elősegíteni. A telje
sítmény növelésének ui. anyagi, műszaki és harcászati 
korlátái vannak, ezenfelül az egyes adók teljesítmé
nyének növelése csa,k a többi állomások összekötteté
seinek rovására történhet.

Az interferencia-zavarok csökkentésének egy lehet
séges módja, hogy lehetőleg minden adóállomáson 
olyan antennákat alkalmazzanak, amelyek kis távol
ságra létesített összeköttetések esetén a nagy távol
ságokhoz tartozó lapos szögek irányába nem sugá
roznak.

A következőkben kimutatjuk, hogy vízszintes dipól
antennán kisugárzott visszavert hullámokkal olyan 
térerősségnövekedést tudunk elérni, amilyent az adó
állomás teljesítményének növelése útján gyakorlatilag 
nem lehet megvalósítani. A vízszintes dipólantennák 
ezenkívül iránykarakterisztikájuk következtében nagy 
távolságban a függőleges antennákénál kisebb inter
ferencia-zavart hoznak létre. Ha a vízszintes dipól
antenna függőleges síkbeli irányítását többelemes an
tennák alkalmazásával még fokoznák, akkor ezáltal 
még további javulást lehetne elérni, azonban ez utób
biak alkalmazásának sok esetben harcászati akadályai 
vannak.

2. Függőleges antennával létesített össze
köttetések tulajdonságai

Dipólantennával és függőleges antennával lé
tesített összeköttetések összehasonlítása céljából 
mindkét antenna térerejét az adótól mért tá
volság függvényében vizsgáljuk meg. Mindkét 
antenna visszavert hullámú térerejének számí
tásakor a következő egyszerűsítő feltételeket 
alkalmazzuk:

a) Sík ionoszférát és görbe földfelszínt téte
lezünk fel. Ez magában foglalja azt a fel
tevést, hogy a visszaverődés magassága 
független a beesés szögétől.

b) A Föld mágneses terét és az ionoszféra 
csillapítását elhanyagoljuk. Amikor a két
féle antenna térerejét csak összehasonlítani 
akarjuk, akkor ez a közelítés nem okoz 
hibát,

c) F eltéte lezzü k , hogy a hullám  csak e g y 
szer verődik  vissza  az ionoszféráról.

d) Az üzemi frekvencia kisebb, mint a verti
kális beeséshez tartozó kritikus frekvencia.

A függőleges földelt antenna térerejének ki
számolásakor továbbá feltételezzük, hogy a tér
erő a JJ emelkedési szög cos-ával arányos.

A fenti feltételek teljesülése esetén a függőleges an
tenna visszavert hullámának térerejét a következő 
képlet adja: [1]

E (pV/m) = ЗЛО5]/P (kW) 
2 r (km)

cos y>

Az r és a v  értékét a Föld görbületét figyelembe- 
véve geometriai úton akár számítással, akár grafikusan 
meghatározhatjuk.

Az 1. ábra geometriája alapján az f és а V értékére 
kapjuk: [2]

es
2r — [2 a (a -f  - h) (1 — cos x) -f- h2] 

'(a +  h) (sin a)'f  =  arc cos

1. ábra. A visszavert hullám útját ábrázoló diagramm

A 2. ábráról leolvashatók a függőleges anten
nával létesített összeköttetések tulajdonságai, 
nevezetesen:

a) A  felületi hullám a frekvencia növelted té
vel rohamosan csökken,
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b) A visszavert hullám csak nagyobb távol
ságban jelentkezik kellő erősséggel, mivel 
a kis távolságokhoz tartozó meredek szö-

h =  az antenna földfeletti magassága,
A =  a hullámhossz azonos egységben mint h, 
R — a  talaj komplex reflexiós tényezője, 
r és V jelenése az 1. ábra szerint.

f

ООП

100

10

txjvolióg Ckm)

2. ábra. 1 kW teljesítménnyel táplált függőleges antenna 
felületi és visszavert hullámának térereje a távolság 

függvényében.

gek irányába a függőleges antenna keveset 
sugároz.

c) Függőleges antenna alkalmazásakor köze
pes távolságokon (15—100 km) gyenge 
összeköttetést kapunk, mert ott a felületi 
hullám térereje már kicsi, a visszavert 
hullám térereje pedig még nem eléggé nagy.

d) Az összeköttetést a talaj vezetőképessége 
befolyásolja.

i n  и  i n n  . t i  \  I I l i m —  í д  1 1 Д i -L u —
10 /0 0  ЮОО ЮООО

3. Vízszintes dipólantennával létesített 
összeköttetések tulajdonságai

A vízszintes dipólantenna felületi és vissza
vert hullámainak térerejét a 3. ábra tünteti fel. 
Az ábra felvilágosítást ad a vízszintes dipóllal 
létesített összeköttetés tulajdonságairól, vagyis:

a) A felületi hullám térereje a távolság növe- 
kedtével rohamosan csökken.

b) A visszavert hullám térereje 500 km-ig 
alig függ a távolságtól. Gyakorlatilag min
den távolságra a visszavert hullám térereje 
domináns.

c) Az összeköttetést a talaj vezetőképessége 
gyakorlatilag nem befolyásolja, csupán az 
ionoszféra állapota. Az összeköttetés frek
venciáját az ionoszféra adatainak figye
lembevételével kell megválasztani.

A vízszintes dipólantenna visszavert' hullámának tér
erejét a dipól tengelyére merőleges síkban az

E {fiV/m) =  2
2,15 • 105
2 r (km) 

képlet adja meg [2], ahoj

1 -f R exp[j (4nh/X) sin гр]

f (mikrovolt/ m)

3. ábra. Negyed hullámhossz magasan elhelyezett víz
szintes dipól felületi- és visszavert hullámának tér
ereje a távolság függvényében. Az  E réteg magassága 
110, az FB rétegé pedig 270 km. Teljesítmény: 1 kW.

4. Megvalósított dipólantennák leírása
Vizsgálatainkkal kapcsolatban többek között 

egy tábori dipólantennát és egy stabil Nagye- 
nyenkó-antennát készítettünk.

A tábori dipólantenna félhullámú volt, táplá
lása a közepén Rk—6 kábellel történt. A dipól 
hosszának szabályozását a 4. ábra szerint csi
gával és szorítóval eszközöltük. Az antennához 
két sodrony készült: az egyik 2—3,7 MHz, a 
másik 3,6—6,5 MHz sávban volt tetszőleges 
frekvenciára beszabályozható. A koncentrikus 
kábel a tápláláskor észrevehető aszimmetriát 
nem okozott, mert az antenna közepén feszült
ségminimum van. Feszültségminimumnál levő 
pont pedig (a koncentrikus kábel külső köpenye 
révén) a szimmetria megbontása nélkül földel
hető. A tábori dipólantenna előnye, hogy az adó 
és a tápvonal közé szimmetrizáló transzformátor 
nem szükséges. A dipólt 3 db 9 m magas árbocon 
helyeztük el.

A Nagyenyenkó-féle dipól hossza 2 X  36 m, 
átmérője 1 m volt. A dipólt 25 m magasan 
függesztettük fel a földdel párhuzamosan, a 
tápvonal 600 £2-os légvezeték volt. Az antenna 
2,5—4 MHz sávban jól működött. Az adó anten
nájának asszimmetrikus kivezetése folytán 
szimmetrizáló transzformátort kellett alkalmaz
ni. Ez a transzformátor max. 1 kW teljesítmény
re készült, 2,5—5,5 MHz frekvenciasávval. A 
szimmetrizáló egység transzformátorból, kom
penzáló önindukcióból és kapacitásokból állott. 
Az alkalmazott kapcsolás biztosította a jó illesz
tést a 600 £2-os légvezeték és az Rk—6-os kábel 
közt. Megjegyzendő még, hogy a szimmetrizáló 
transzformátort az állomás kezelőjének nem kell 
hangolni,
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A "n  részlet

csavaros szorifópo/a

5. A megvalósított dipólantennák 
térerősségméréseinek eredményei

A megelőzőkben említett antennákkal széles 
frekvenciasávban, nappal és éjjel egyaránt foly
tattunk kísérleteket. A tábori dipólantennát 
100 W teljesítményű adóra hangoltuk le. Ugyan
csak erre az adóra lehangoltunk egy 9 m magas 
botantennát és a két antenna térerejét megmér
tük. Az eredményeket az I. és II. táblázatban 
foglaltuk össze.

Nappal mért térerősségek 1. táblázat

Az antennatipus térereje 
(mikrovolt/m)

Távolság
(km)

Tábori dipól 9 m-es bot
N
X
со
со 4,

03
 M

H
z N

X
§
соs>

5,7
3 

M
H

z

3,
13

 M
H

z

■ 4,
03

 M
H

z
1

N
X
2
со

5 5,
73

 M
H

z

18 100 75 85 18 20 15 13 35

8 55 22 22 5 9 2 18 85

25 65 18 17 7 27 5 — 120

40 65 27 28 8 38 15 — 200

Éjszaka mért térerősségek II. táblázat

Az antennatipus térereje 
(mikrovolt/m)

Távolság
(km)Tábori dipól 9 m-es bot

3,13
MHz

4,03
MHz

4,73
MHz

3,13 4.03 
MHz MHz

4,73
MHz

400 200 350 35 58 25 35

A másik mérési sorozatban a Nagyenyenkó- 
féle antennával foglalkoztunk. Ezt, valamint egy 
18 m magas függőleges antennát, 1 kW-os adó-

ш. tá b lá z a t

Frekvencia
(MHz)

Az antenna típus térereje 
(mikrovolt/m)

Nagyenycnkó Függőleges
nappal ■ este nappal este

2,76 194 890 51 74

3,02 180 3130 32 195

3,63 202 1682 91 336

4,03 136 1040 273 130

4. ábra. A tábori dipólantenna vázlata.
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hoz hangoltuk le. A térerősséget az adótól 35 km- 
re mértük. A térerősség értékeit a III. táblázat 
mutatja.
6. A kísérleti eredmények értékelése

A kísérletekből kitűnik, hogy a dipólanten
nák lényegesen nagyobb térerőket adnak, mint 
a függőlegesek. Eredményeink összefoglalásából 
azt is látjuk, hogy a dipóLantennák nappal ki
sebb térerőket adnak, mint éjszaka. Ezt a jelen
séget a D réteg abszorpciójával lehet magya
rázni.

IV. táblázat

Antennatipus
Térerősség (mikrovolt/m)

Legkisebb
térerő

Legnagyobb
térerő

Átlagos
térerő

Nagyenyenkó 136 3120 920

Függőleges 32 33G 148

A III. táblázat statisztikus értékelése alapján 
a IV. táblázatban közölt eredményeket kapjuk.

92ÜA dipólantenna alkalmazása e s z e r in t -------—
148

6,2-szeres átlagos térerősségnövekedést jelent; 
ez egyenértékű 38,5-szeres teljesítmény-nyere
séggel. Meg kell jegyeznünk, hogy a közölt 
eredmények átlagosnak tekinthetők és ezeket 
az 1954 júniusában folyt kísérletek lezárása óta 
is minden alkalommal reprodukálni tudtuk.

Összefoglalásként megállapítható tehát, hogy 
a dipólantennák alkalmazásával teljesítmény
nyereséget kapunk. Ez a körülmény lehetővé 
teszi, hogy kisebb adóteljesítményekkel dolgoz
zunk, a szándékos vagy véletlen zavarás ellen 
pedig eredményesebben küzdjünk.

Irodalom

11] Szmirenyin: A rádiótechnika kézikönyve II. 473. 
Budapest 1952).

[2] I. E. Hacke—A H. Waynick, Proc. IRE, 36, 738, 
790 (1948).

L A J K Ö  L Á S Z L Ó
M E R N Ö K - E Z D S .

A távbeszélő kisközpontok fejlődése

1. Bevezetés
Egyértelműleg megállapítható, hogy a hír- щ 

adástechnika fejlődésében leginkább jellemző 
szempontként az átvitel mennyiségi és minő
ségi fokozására irányuló törekvés jelentkezik. 
Ez a két követelmény szabja meg lényegében 
a tábori híradás fejlődésének irányát is, azonban 
a szorosan vett mozgó, harctéri hírszolgálatban 
a követelmények másképpen mutatkoznak, mint 
az állandó rendszereknél.

Az átvitel mennyiségi fokozása állandó körül
mények között az átviteli csatornák számának 
növelésével ma már jól kielégíthető, mert ennek 
alapvető feltételei, mint pl. a sokcsatornás 
adók-vevők, közbenső erősítés, relézés stb. adva 
vannak.

Az átvitel minőségének megjavítására irá
nyuló követelmény kielégítését korszerű alkat
részek, átgondolt rendszer-technika és jól szer
vezett karbantartás teszik lehetővé.

A tábori híradás területén a mennyiségi kérdés nem
csak a hírközlő csatornák számában, hanem elsősorban 
a teljesítmény átvitelben lép előtérbe. Ez a körülmény 
a vezetékek és az átviteli berendezések esetében a nagy 
csillapításnak, rádiónál a haszmos-jel és zaj viszonyá

nak megjavításában mutatkozik, vagyis lényegileg a 
hordozhatóság megkövetelte kompromisszum mellett 

У adódó egységsúlyra eső teljesítményben.
I Ugyanitt a minőség megjavítása a rendszer rög- 

tönzési technikájának rutin fogásokká való leegysze
rűsítésében csúcsosodik ki.

A ma már számításba vehető adó- és vevő- 
készülékek fejlettségéhez képest, az átviteli be
rendezések minősége s a rendszertechnika fej
lődése lemaradt. Ez a lemaradás a fokozódó 
követelményekkel még inkább nőni fog.

A hadműveletek időben és térben való gyor
sabb lefolyása, a megnövekedett távolságok 
kényszere olyan átviteli és rendszertechnikai 
kérdéseket vetnek fel, amilyenek régebben nem 
jelentkeztek.

A következőkben a vezetékes híradás átviteli 
és rendszertechnikai problémáit szándékozunk 
kielemezni és megvitatásra folyóiratunk nyil
vánossága elé bocsátani.1

Átviteli berendezésen a jelen esetben mindazt ért
jük, ami az adó- és vevőkészülék között van; ilyen 
tehát a vezeték, a központ, az erősítő, a vivős beren
dezés stb.

1 A c ik k b en  fo g la lta k k a l k ap cso la tb an  k é r jü k  o lvasó ink  
hozzászó lását. (Szerk.)
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A rendszertechnika problémakörében az eddig ismert 
és esetenként megvalósított „híradó terven” túl, a kü
lönböző jellegű híradó műszaki berendezések komplex 
kihasználási lehetőségét is figyelembe kell venni. Biz
tosítani kell tehát, hogy a vezetékes, rádiós, vagy 
mikrohullámú hírközlő irányok egymást helyettesíthes
sék, illetve egymással sorbakapcsolhatók legyenek 
anélkül, hogy az egyikről a másikra való áttérés a folya
matosságot -megzavarná. Ez a technika az átviteli sá
vok szélesítését, fokozott automatizálást és több illesztő, 
illetve csatlakozó elem beiktatását teszi szükségessé. 
Tehát egészen új tábori híradás van kifejlődőben, s 
véleményünk szerint a csapatkörlet korszerű összeköt
tetés-igényei kielégítésében csakis ezen az irton lehet 
ugrásszerű minőségi javulást elérni.

A továbbiakban éppen ezért leszűkítve a kérdést, 
elsősorban a csapat, vagyis a harcászati összekötteté
sek javítását célzó meggondolásokkal foglalkozunk. 
A magasabb parancsnokságok és a hadtápterület hír
adóberendezései ui. sokkal közelebb állnak az állandó 
jelleghez, tehát azok esetében már ismert szempontok 
érvényesülnek.

A tárgyalásnak ezt a szétválasztó módszerét az el
lenséges tűzhatásinak kitett híradó műszaki berendezé
sek üzembentartásával járó, közismerten nagyszámú 
nehézség indokolja. A minőséget ezen a területen fő
képpen az egyszerű, egységes elemek és a könnyen 
rögtönözhető rendszerek jelentik.

A felhasznált híradó műszaki elemek és egy
ben a telepített rendszerek szemszögéből is, 
a hordozható kisközpontokat kell elsősorban ki
emelni. Ezek a kapcsolók ugyanis egy-egy rend
szeren belül, vagy a különböző rendszerek egy
más közötti összműködésében, a legfontosabb 
átviteli csomópontot jelentik.

Hiba lenne ebben a kérdésben olyan állás
pontot elfogadni, mintha ilyen probléma nem 
volna. A későbbiek során látni fogjuk, hogy az 
utóbbi néhány évtizedben hányféle és meny
nyire eltérő módon keresték a jobb megoldást. 
Ma már valóban vannak is jó kisközpontok, s 
azok egyrészében olyan alkatelemek, amelyek 
a legkorszerűbb igényeket is kielégítik. Más
részről azonban nincsen olyan kisközpont, mely 
azonos elemek megismétlésével, vagy anélkül 
is bővíthető volna, amely a szélsőséges klima
tikus követelményeket is kielégítené. Nincsen 
olyan központi kapcsoló, amely a súlyok és a 
méretek számottevő megnövelése: nélkül a zsi
nór-erősítés kérdését jól megoldaná. Más-más 
típusú központot alkalmaznak a vezetékes hír
rendszerben, a rádió irodákban és a segéd vonal
felügyelet szerepében telepített csomóponti be
rendezésnél, holott ezek egységesítésére megvan 
a lehetőség.

Érdemes tehát az olyan korszerű kisközpont 
kialakításának kérdésével foglalkozni, amely az 
előzőkben felsoroltakat teljesíteni tudja, mert 
várható, hogy annak kidolgozása esetén elér
hetjük a tábori híradás már említett ugrás
szerű minőségi megjavulását.

E tanulmányban végigkísérjük a fejlődés jel
legzetesebb típusait, majd azok értékeléséből 
egy következő közleményben meg fogjuk álla
pítani a korszerű kisközpontok harcászat-mű
szaki követelményeit.

2. A központi kapcsolók fejlődése
2.1. Általános megjegyzések

Mielőtt rátérnénk a fejlődés tárgyalására, 
előbb röviden tekintsük át a fejlődés során a 
híradástechnikában kialakult fontosabb gyakor
lati tapasztalatokat.

a) A  kisközpontok befogadóképessége a kü
lönböző hadseregekben általánosságban 10— 
20—30 vonal. Ez a kapacitás az osztály-ezred 
viszonylatban megfelelő. Visszatérő kívánság 
egy 5—6 vonalas kis kapcsoló bevezetése is, 
amely különösen a tüzérségnél, az ütegek tűz
vezető rendszerében hiányzik. A mai alkatrész-, 
súly- és méretadottságok figyelembevételével 
azonban a 10 vonalas kapcsolónál kisebbet ké
szíteni az egységesítési törekvés miatt sem 
érdemes.

A befogadóképesség megadott határait a csa
patkörlet számára rendszeresített kisközpontok 
esetében az adott szervezés szabja meg. Általá
ban az osztály-ezred hírigénye irányokban: 3—5 
az alárendeltek, 2 a szomszédok, 1—2 az elöljáró 
felé; ehhez járulnak hozzá a törzs és az együtt
működés célját szolgáló összeköttetések. Együtt
véve azonban a 10, illetve 20 vonalnyi kapacitás 
kielégítő.

b) Az egységfelszerelésekben általánosságban 
ezeket a típusokat rendszeresítik. Állandósul- 
tabb körülmények között esetenként két kap
csoló egymás mellé állításával bővítenék.

Feltétlen kívánatos mindamellett, hogy a már 
üzemben lévő alapegység is, ha másképpen nem, 
akkor néhány ún. közelhelyi állomással bővít
hető legyen. Általános tapasztalat ugyanis, hogy 
a rendelkezésre álló kapcsolószekrények száma 
sokszor kevés, és ha hosszabb ideig áll a hír
rendszer, akkor az igények rohamosan nőnek. 
Ezek a 'tények a modern hadviselésben még 
inkább fennállnak. Több vezetési pont (tartalék 
háp. stb.) van, s a szétszórtabban működő egy
ségek felé több hírirányra lesz szükség.

c) Egy másik kialakult és elfogadott tapasz
talat, hogy a csapatkörletben egy kezelő nem 
tud 20 vonalas munkahelynél nagyobbat ki
szolgálni.

d) A  jövőben még inkább számolni kell közbe
eső központok létesítésével. Ezekben az egyes 
áramkörök számára átfutó vonalszerelvényt kell 
biztosítani. Ez a megoldás jobb kihasználási le
hetőséget nyújt, mert a vonal minden kapcsolás 
nélkül a két végpont között és közbekapcsolás
sal, kettéosztva is igénybe vehető.

ej A központ kezelőkészletéhez tartozó helyi 
telep számára biztosított szabványtelep elhelye
zésén kívül egy külső telep-szorítópárt is alkal
mazni kell abból a célból, hogy a rendszeresí
tett teleptípus helyett, annak hiányában bár
mely más, hasonló feszültségű áramforrás is 
felhasználható legyen,
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f) A kisközpont egységfelszerelése két fő által 
hordozható legyen. Ezt általános szabályként 
el lehet fogadni, mivel a váltott szolgálathoz leg
alább két fő beállítása feltétlenül szükséges.

2.2. A hívási rendszerek kialakulása
A különböző eddig használt kisközpont-típu

sok lényeges eltéréseket a hívómű és kapcsoló- 
elemekben, illetve rendszerekben mutatnak.

Hívási rendszer szerint három fő típuscsopor
tot különböztetünk meg, ezek:

a) zengőjeles (zúgójeles);
b) induktoros;
c) egységes hívású.
Kisközpontokban az izzólámpa jelzés nem alkalmaz

ható, mert az égőkhöz külön telep (min. 6 V) szükséges.
A zúgó, mint hívómű, hosszú időn át volt igen 

elterjedt, sőt egyes készüléktípusokban még ma 
is használatos. Számos előnyös tulajdonsága van: 
könnyű, s a rossz áramkörökön a hívást a leg
inkább biztosítja.

A zúgó helyesen méretezett készüléknél kö
zel 0-nivón 0,775 V-ot ad ki a vonalra, 500— 
800 Hz-es váltóáram formájában. Ebből vevő
oldalon a fejhallgatóhoz, vagy más érzékelőhöz 
elégséges 0,7% beérkezése, hogy ott a hívás 
megfigyelhető legyen.

A mintegy 1 kg súlyú induktor max. 2—3 W 
teljesítményt ad ki 16 2/3 Hz perióduson. E tel
jesítményből a tábori vezetékanyag aránylag 
nagy ohmos ellenállásán keresztül a vevőoldalra 
legfeljebb 20—30 mW érkezik. Hosszabb vona
lakon ezért az esőlemez, ill. a csengő működése 
bizonytalanná válik.

A zúgó jelzést alkalmazták a 10/15 M. ún. Pfeiffer- 
kapcsolók, továbbá a  22. M., valamint a 30 M. köz
pontok esetében.

1, ábra. Zúgó-fejhaUgatós hívómű bekötése,

Az első két típusban, amely lényegileg azonos elven 
működött, hívásjelzőként minden áramkörhöz annak 
két ága közé kötött külön fejhallgató szolgált. A külön
böző állomások hívása a számukra előre megadott 
Morse-jelek formájában történt. Az állomás kezelése 
alkalmával tehát fokozott figyelemre volt szükség, mert 
a kezelőnek tisztán hallás útján kellett a hívó állo
mást _ megkülönböztetni, ill. kiválasztani. Egyidőben 
befutó több hívás fogadása és kiszolgálása bizonyos 
gyakorlottságot kívánt. (1. ábra.)

Amikor a tábori híradásban a zúgóhívású 
készülékek mellett az induktorhívású rendszer 
is alkalmazásra került, akkor a kétféle rend
szerhez kétféle központi kapcsoló kellett. Ez 
valóban így is volt, természetesen azonban a 
kettőség minden hátrányával.

Logikusan vetődött fel egy olyan egységes 
hívómű alkalmazásának szükségessége, amely 
lehetővé teszi mindkét rendszerre egységes kap
csolók beállítását.

Ilyen célra igen alkalmasnak látszott a köd- 
fénylámpa (más néven glimmlámpa, parázs
fény lámpa).

A kb. 70—75 V egyenárammal előfeszített lámpa a 
zúgó vagy az induktor felől beérkező váltóáramú jel 
csúcsfeszültségeinek hatására ionizálódik és fényjel
zést ad. A hívófeszültség 80—100 V maximumokkal 
szuperponálódik az egyenfeszültségre (2. ábra) s így

2. ábra. Ködfénylámpás hívásjelző elrendezése.

az effektiv feszültség a gyújtópont fölé kerül. Mivel 
a már egyszer felgyújtott lámpa oltófeszültsége 70 V 
alatt van, tehát a lámpa csak. akkor alszik ki a hívás 
megszűntével is, ha az egyenáramú kört a kezelő meg
szakítja.

A ködfénylámpa a hívómű transzformátorának (Tr) 
szekunder tekercsével és a teleppel (T) van sorba kötve 
(3. ábra), a hívó áram pedig a két vonalág közé kötött 
primertekercsből indukálódik át.

Amellett, hogy az egységes hívású rendszer 
egyszerű és érzékeny, az alábbi komoly hátrá
nyai is vannak;
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3. ábra. A ködfénylámpa működésének elektromos elve.

a) A  lámpa nemcsak a szabályos hívásokra, 
hanem a csatlakozóvonal által behozott zava
rokra is működésbe lép, s így a kezelőnek feles
leges munkatöbbletet okoz. Ezen a hibán a hosz- 
szak szerint csoportosított vonalak és azokhoz 
külön-külön beállítható előfeszültség biztosí
tása sem segített. Az eredeti 30 M. kapcsolóval 
szemben a módosított 39 M. központ sem bírta 
a csapat bizalmát megszerezni.

b) További hátránya ennek a központrendszer
nek, hogy a jelzőlámpákhoz külön anódtelep 
szükséges. Ez növeli az egységfelszerelés súlyát 
és a telepek utánpótlása is gonddal jár.

Lényegében tehát ez az egységes, hívású köz
pont sem vált be. A tisztán induktoms rendszer 
pedig az induktorok akkori fejlettségi fokán 
fennálló teljesítmények és súlyviszonyok foly
tán, valamint a vezetékanyag minősége miatt 
nem adott megnyugtató megoldást.

Ugrásszerű minőségi változás állott be a külön
böző speciális ötvözetekből gyártott korszerű 
mágnesek megjelenésével. Az induktorok egy
ségsúlyra eső teljesítménye és a hívást érzékelő 
jelfogók érzékenysége odáig volt fokozható, hogy 
a zúgójelzés a használatból teljesen kiszorult.

Ma már szinte kizárólag a 4. ábrán vázolt 
vonalszerelvény, illetve hívó- és jelzőmű hasz
nálatos, természetesen több eltérő változatban.

Az esőlemez (He) a keze’őkulcs (Kk) 2—'3, illetve
4— 5 érintkezőpárján keresztül a V l—V2 közé van be
kötve, tehát nyugalmi helyzetben a hívás rá futhat a 
jelzőműre.

Hívás fogadásakor a kezelőkulcsot „beszélő” (B) ál
lásba hozzák. Ekkor a 2 és 5 rugó elmozdul, az eső
lemez leválasztódik és a kezelőkészlet az 1—2 és az
5— 6 érintkezőpáron át a vonalra rákapcsolódik.

Ugyanilyen helyzetben történik valamely külső állo
más hívása is. Az Induktor (I) tengely végére szerelt

érintkező rugók segítségével, az 1—2 érintkező meg
szakítja a beszélőkészlet áramkörét, az 1—3 záró érint
kező pedig a hívást a vonalra adja rá.

A vázolt elrendezés szerint a jelfogó beszéd
es kimenő hívás közben leválasztódik, tehát fe
lesleges söntölő hatása nem mutatkozik, a saját 
induktorhívás pedig a kezelőkészlet fejhallgató
jára nem jut rá. Ezen előnyökön túlmenőleg 
a kezelőkulcs szerkezetében a hívó- (H) állást 
megtakaríthatjuk. Ezzel az egyébként közismert 
kérdéssel éppen azért foglalkoztunk itt kissé 
részletesebben, mert mint azt a későbbiek során 
látni fogjuk, ezt a kapcsoló helyzetet igen érté
kesen lehet más célra, pl. erősítő közbeiktatására 
is felhasználni.

2.3. A kapcsoló elemek ,
Azt mondhatjuk, hogy a hívó- és hívásjelző- 

elemek fejlődésükben ma már hozzávetőlegesen 
elérték azt a minőségi szintet, amely kielégíti 
a korszerű követelményeket. A kapcsolási rend
szerek és kapcsolóelemek terén azonban még 
több kérdés tisztázatlan.

Kapcsolási rendszer szempontjából eddig az alábbi 
rendszerű kisközpontok alakultak ki:

a) keresztlemezes váltó elvén működő,
b) összekötő áramkörös,
c) repülő zsinóros,
d) zsinór-áramkörös,
e) egyéni zsinóros,
f) fokozatkapcsolós,
g) nyomógombos.
Ezekhez a típusokhoz a következő kapcsolóelemek 

tartoznak:
a) egyszerű fadugó, 
ß) csúszó érintkező, 
y)  zsinóros jack-dugó, 
ő ) távbeszélő kulcs,
£ ) fokozatkapcsoló,
C) nyomógomb,
A különböző fajtájú kapcsolóelemek elrendezését 

az 5. ábrán láthatjuk.

\H5z.i6-ÖЛ
4. ábra. Induktor-csengő hívómű elrendezése,
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a fokozott klimatikus követelmények miatt, 
tábori kisközpontoknál a fokozatkapcsoló, a 
nyomógomb, esetleg a kulcskapcsolók vehetők 
számításba. Kizárólag ezekkel lehet zárt, víz
mentes szerelvény lapot kialakítani.

2.4. Különböző kisközpont típusok általános 
jellemzése

Az előzőkben említett hívó- és kapcsolórend
szerek felhasználásával kialakított 8 különböző 
típusú kisközpontot a továbbiakban ismertetjük. 
E típusok egyrésze a régi hadseregben, illetve 
néphadseregünkben rendszeresítésre vagy kipró
bálásra került.

5. ábra. Kapcsolómüvek.

A  Pfeif felkapcsoló keresztlemezes váltójá
nak csomópontjaiban az érintkező rugókat egy 
fadugó zárta. (5a. ábra.) Ugyanezt a nyomó
hatást a 22. M. kapcsolóban egy elcsúsztatható 
ék, a kulcsos központban pedig egy kétkarú 
emelő fejti ki.

A legáltalánosabban elterjedt kapcsolóelemet, 
a jackdugót valamennyi zsinóros központnál fel
használják. (5b. ábra.) A kisközpontokban ennek 
legegyszerűbb, kéthuzalos formáját alkalmazzák.

A fokozatkapcsoló lehet egy bütykös tárcsák
ból összeállított henger, amelynek bütykei elé 
szerelik az 5c. ábrán vázolt érintkező rugó- 
köteget, vagy egy körtárcsa, amelynek érint
kezőin a kefe-rugó körben elfordítható.

A használatos fokozatkapcsoló egyik kivitelé
nek elrendezését a 6 . ábra mutatja. A tengelyre

6. ábra. A fokozatkapcsoló mechanizmusa.

egymásután felrakott bütykös tárcsákat egymás
hoz képest elfordítva szerelik össze, ezáltal a 
különböző állásokban más-más rugócsomag jut 
kapcsoló szerephez.

A nyomógombos érintkező nem egyéb, mint az 
őstípusú keresztlemezes váltó korszerű kivitele.

A vázlatosan felsorolt kapcsolóelemek közül

a) A Pfeiffer-kapcsoló, mint arról már szó volt, a leg
egyszerűbb keresztlemezes váltó elvén, működött. Kap
csolása (7. ábra) a csomópontoknál bedugaszolható

U,H.

H5z.i6-07

7. ábra. Zúgó jelzésű központ vázlatos működési elve.

fadugókkal történt. Kétféle kivitelben, 10 és 15 vonalat 
befogadó kapcsolókat használtak.

Hátránya a zengő jellel történő és nehezen szét
választható hívás rendszerén kívül, hogy vízszintes 
szerelvénylappal készült. Ezért a központ egyáltalán 
nem vízmentes, s  így erősen áthallásos. E megoldásban, 
hasonlóan, mint a legtöbb összekötő áramkörös (ö /—„) 
központ esetében is zavarólag hat, hogy a már felhasz
nált áramkörre a kezelő tévesein újabb kapcsolást is 
rávihet.

Hasonló megoldással, de természetesen sokkal kor
szerűbb kivitelben készültek postai alközpontok, függő
leges kezelőlappal, induktor-csengő hívású rendszer
ben. Ezeknél az áttekinthetőség érdekében a mérete
ket megnövelték. Kétféle dugót alkalmazva, kapcsolás 
alkalmával a hívott fél esőlemeze leválasztható, s így 
lejelentés céljára csak az egyik jelfogó tekercs marad 
benn a vonalban.

E rendszer nagy előnye a zsinór nélküli egyszerű 
kapcsolóelem. Ezt a megállapítást természetesen nem 
szabad általánosítani, s csak kisközpontokra tartjuk



46

érvényesnek. Nagyszámú előfizető, több egymás mel
letti és multiplikált munkahely esetén a cíugós kap
csolás áttekinthetetlen volna.

b) A 22. M. központ teljesen hasonló rendszerben 
készült, de már függőleges szerelvénylappal. Kapcsolása 
az összekötő áramkörökre húzható csúszkákkal történt. 
Ezek a kapcsolóelemek a függőleges vonal-sínekre vol
tak rászerelve. Lényegében ez a kivitel sem küszöbölte 
ki a kezelési zavarokat és az áthallásokat.

c) A 30. Ы. egységes hívású központ működését lénye
gében már a hívóművek tárgyalásánál ismertettük. 
Kapcsolása a 8. ábra szerint történt. Egy-egy vonal-

1 2 n

8. ábra. Ködfénylámpás központ vázlatos működési elve.

szerelvénybe a vezetékszorítókon és villámvédőkön 
kívül még a jelző- (ködfény-) lámpa és két kezelő
hüvely van beépítve.

A felső kezelőhüvely (KHi) használatakor a vonal 
transzformátor leválasztódifc, az alsóénál azonban 
(KHii) lejelentés céljára bennmarad. A kapcsolás repülő
zsinórral történik, a kezelés céljára pedig külön kezelő
zsinór (Kzs) szolgál; ez a körülmény a kezelést feles
legesen megnehezíti. A jelzőlámpák kioltása a felső 
kezelőhüvelybe való belépéssel, vagy az anódtelep 
áramkörébe iktatott megszakító kapcsoló (K) segít
ségével eszközölhető.

Egyéb, már említett hátrányaitól eltekintve ez a köz
ponti kapcsoló sem elégíti ki a vízmentesség követel
ményét. A repülőzsinórok használatának kétségtelen 
előnye, hogy azok könnyen cserélhetők. Másrészről 
azonban kezelésükhöz mindig két kézre van szükség 
és üzemen kívüli tárolásuk módja sietteti gyors elhasz
nálódásukat.

d) Kulcs-kapcsolású központ típussal is próbálkoztak, 
amikor látták, hogy az egységes hívású rendszer nem 
válik be és a zsinóros megoldások vízmentesség szem
pontjából nem felelnek meg.

Az ilyen központ (9. ábra) felépítése ugyancsak 
keresztlemezes váltószerű, de az összekötő áramkörök 
és az azokra multiplikált vonalak összeállítása huzalo
zott megoldású. A csomópontokban elhelyezett érint
kező-kapcsoló rugókat a kétkarú emelőként működő 
kulcs belső végére szerelt szigetelő henger működteti. 
Ugyanezek a kulcsok kapcsoló állásban a hívójelfogó
kat (He -n) is leválasztják. Lejelentés, céljára minden 
összekötő áramkörön külön esőlemez van (Lei-n. 
Ugyancsak külön kezelőkulcs sor biztosítja vonalan
ként és összekötő áramkörönként a kezelőkészlet (Kk) 
belépési, illetve befigyelési lehetőségét.

Az összekötő áramkörök kulcsai segítségével alsó és 
felső állással két kapcsolás végezhető el. Így a fel
használt kulcsok száma csökkenthető ugyan, azonban 
egy ilyen kulcsos kapcsolómező eléggé áttekinthetetlen.
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9. ábra.
Kulcskapcsolós központ vázlatos működési elve.

A kulcskapcsolású központ további hátránya, hogy vala
mennyi típus közül ennek kezeléséhez szükséges a leg
több fogás.

e) A zsinór-áramkörös kapcsolás kisközpontokban 
nem igen jön számításba. Mint a vázlatos elrendezésből 
(10. ábra) is kitűnik, az aránylag egyszerű vonal-

HSzAb-W
10. ábra.

Zsinór-áramkörös központ vázlatos működési elve.

szerelvényekhez (Hei-n és Khi-n) képest a zsinór
áramkörök elemei túlsúlyban vannak. Kis befogadó- 
képességű központok esetében ez az aránytalanság nem 
is egyenlíthető ki. A kis tábori központoknál ugyanis 
általában 100%-os kihasználási lehetőséget biztosító 
kapcsolóelemet kívánunk meg, más szóval egy 10-es 
központnál 5 zsinór-áramkört. Ez a központ méretének 
számottevő megnövekedését jelenti.

A beépített, illetve rögzített módon bekötött kapcsoló- 
zsinórokat meghibásodásuk esetén csak kisebb-nagyobb 
szerelés árán lehet cserélni.

A bővítést más központokban, mint már említettük, 
rendszerint két kapcsolószekrény egymás mellé helyezé
sével oldják meg. Az átkezelhetőség miatt ez csak 
hosszabb zsinórokkal lehetséges, ugyanis multiplikációs 
sávokat alkalmazni ilyen kis egységekben nem volna
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ésszerű. A hosszú zsinórok alkalmazásának hátránya, 
hogy megnövekednek mind az alapállásban, mind tárolt 
helyzetben azok elhelyezésének nehézségei.

Egyébként a zsinóráramkörös megoldás nagyobb 
központoknál és legalább részben védett helyen való 
használat esetében kifogástalannak mondható.

f) Az egyéni zsinóros kapcsolású kisközpont (11. ábra) 
egyszerű, könnyen kezelhető, de minden más zsinóros 
központhoz hasonlóan párás, nedves behatásokra érzé-

11. ábra.
Egyéni zsinóros központ vázlatos működési elve.

kény. Ebben a rendszerben minden vonalszerelvény
hez egy-egy kapcsolózsinór tartozik. (özsi-„.) A hívót 
(1) a hívottal (2) a hívó zsinórjának segítségével kap
csolják össze.

A kezelőkészlethez külön kézelőzsinór (Kzs) tartozik. 
Lejelentés céljára a hívó esőlemeze (H ej marad bent 
a vonalban.

g) A fokozatkapcsolós központ az eddig tár
gyaltaktól eltérő megoldásával megközelíti a kor
szerű típust, ezért részletesebben elemezzük. 
E központ elrendezése és elvi működése a 12. 
ábrán látható.

Minden vonalhoz a szabványos vonalszerel
vényeken kívül egy-egy körkapcsoló tartozik, 
amelynek rugós érintkezőkből álló belső elemeit 
az 5c. és a 6 . ábrán ismertettük.

A külső szerelvénylapon találjuk a kapcsoló
állások jelzéseit és a kézelőgombokat. A kap
csolóállások beosztása különbözőképpen történ
het. Célszerű azonban és a kezelést meggyorsítja, 
ha az 1;— 10 és egyéb állásokat nem a körön, 
soros egymásutánban, hanem a 0 középállástól 
jobbra-balra helyezzük el. Ábránk egy ilyen 
elrendezést mutat.

A kezelőkészlet rákapcsolása bármely vonalra 
а В (beszélő) állásban lehetséges. A hívott kap
csolása a hívóval az ö  (összekötő) állásban 
történik; ez egyben a foglaltságot is jelzi. A hívót 
valamely állomás felé saját fokozatkapcsolójá
nak a kért állomás, vonal számára való ráfor- 
gatásával kapcsolhatjuk.
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Az I—IV. kapcsolóállások átkérő áramkörök, 
illetve az ún. közelhelyi állomások bekötésére 
szolgálnak. Minden kapcsolónál a saját számnak 
megfelelő állás szabadon marad, mert az állo
mást önmagával nem kapcsolhatjuk. Ezeket a 
szabad állásokat (1 , 2 , . . .  . 1 0 .) összemultipli
kálva kivezetjük, a kivezetésre egy felvevő állo
mást köthetünk be.

Az elmondottak szerint tehát a 10 távolsági

12. ábra.
Fokozatkapcsolós központ vázlatos működési elve.

vonal befogadására alkalmas központ további 
5 közelhelyi állomással bővíthető. A közelhelyi 
állomások számára a központban nincs hívás
jelző beépítve, ezek a kezelőt élőszóval utasítják.

A 10-es központhoz tartozik két darab 5 X 2  
eres kábel, megfelelő csatlakozó dobozzal. Ez 
utóbbi á vonalszorítókon kívül tartalmazza a 
villámvédőket is. A csatlakozó kábelek duga- 
szolhatók a központhoz.

A központ általános kapcsolási elrendezése a
13. ábrával magyarázható.

A beszélő állások (B) rá vannak -kötve a vonalak 
megfelelő érintkező rugóira, melyek üzemi állásban 
zárnak. Az egyes vonalak összekötő állása (Ö) a társ
kapcsolókon végig multiplikálva van.

A saját számnak megfelelő állásokat (S) kivezetjük 
a felvevő (FÁ) állomásira Az I—-IV. átlkérő állásokat 
ugyancsak végig multiplikálva a szerelvénylap meg
felelő szorítópárjára vezetik ki.

A fokozatkapcsolós központ egy más megoldásában 
az összekötő állás (Ö) nincs meg, itten a hívott állomás 
közvetlenül a -hívó gombjának ráforgatásával kapcsol
ható. E megoldásban a kapcsolóelem nem tünteti fel 
a foglaltságot. A hiányon úgy segítenek, hogy a külön 
kezelőkulcsmak 4 állása van és ezekből a legfelsőt 
használják a hívott fél foglaltság-jelzésére. Ez ilyen 
célra -nem jó megoldás, mert mind maga a foglaltság
jelzés, mind a lejelentés utáni bontás külön, a szokásos 
kezelőfogásokon kívül további ténykedést is szükségessé 
tesz. Minden egyéb központi kapcsolónál ezek a szol
gáltatások velejárói a kapcsolási, illetve bontási mű
veletnek. tehát függetlenek a kezelő feledékenységétől.

Ha a kezelő a foglaltságjeizés beállításáról meg
feledkezik, akkor újabb híváskor egy harmadik vonalat 
is rákapcsolhat a már fennálló összeköttetésre. Más-
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13. ábra. Fokozatkapcsolós központ kapcsolási vázlata.

részről, ha bontáskor nem gondoskodik a foglaltság- 
jelzés megszüntetéséről, akkor az érintett állomás nem 
tud újra hívni, mert a hívó jelfogója ki van iktatva.

Ezeket az ellentmo,adásokat nem a legszerencsésebb 
módon végül is úgy oldották meg, hogy mindkét eső
lemezt benne hagyják az összeköttetésben. így az 
elektromos hátrányokon túl, a kezelőt egy felesleges 
fogással is terhelik, mert bontás alkalmával két eső
lemezt kell visszaállítania.

Ugyancsak nem szerepel a fokozatkapcsolóban a 
beszélő állás (B) sem. A kezelőkészlet rákapcsolása 
a vonalaikra egy-egy külön kezelőkulccsal lehetséges. 
Ennek a megoldásnak már vannak előnyei is.

A fokozatkapcsolós kisközpont esetében ui. a csepegő 
víz elleni védelem úgy van megoldva, hogy az eső
lemezek a szerelvénylap mögött helyezkednek el, s lát- 
jelzőjük egy záró üveglapra esik. Ezért visszaállítá
suk kívülről, kézzel nem lehetséges. A kezelőkulcs 
belső karjára egy billentőka,r van -rászerelve, amely a 
В állásba való lehúzáskor az esőlemezt visszaállítja. 
Ma nincsen külön kezelőkulcs, akkor az esőlemezek 
visszaállításához külön nyomógombokat kell beszerelni.

Az esőlemezeik ilyen megoldása, vagyis az automa
tikus visszaállítási lehetőség egyszerűsíti tehát ,a keze
lést, mert befutó híváskor a kezelőnek amúgy is be
szélő állásba kell lépnie, s ugyanezzel a mozdulattal 
a leesett látjelzőt is alapállásba billenti.

A külön kezelőkulcs alkalmazásának még egy előnye 
van, ti., hogy a kezelő a már fennálló összeköttetésbe 
bármikor be tud hallgatni, tehát lejelentés után a kap
csolás megbontása nélkül ellenőrizni tudja, vajon a 
beszélgetést valóban befejezték-e.

Az új, korszerű hívójelfogók ui. teljesen rázásbizto- 
san, vagyis valóban csak akkor jeleznek, ha reájuk 
induktoroznak. Ahol felmerül annak szükségessége, 
hogy a kezelőt ki kell zárni a behallgatásból, ott a 
fokozatkapcsolóba vitt В állással a kérdés meg
oldható.

így fejlődőit és alakult ki a fokozatkapcsolós 
elv és a már eddig elmondottakból is nyilván
való, hogy ennek a rendszernek több előnyös 
tulajdonsága van. Ezt a kijelentést természete

sen csak a kisközpontok szemszögéből tehetjük. 
Ezzel a kapcsolóelemmel ugyanis több mint 10 
vonalas egységet nem célszerű készíteni, mert 
a sok kapcsolóállás a kezelést nehézkessé tenné.

A fokozatkapcsolós központ előnyeit az aláb
biakban foglalhatjuk össze: 

a) Kezelése valamennyi rendszer között a leg
egyszerűbb, tehát a leggyorsabb. Az ismertetett 
típusoknál egy összeköttetés felépítése és bon
tása átlagosan 11 különböző kezelési ütemből 
áll. A fokozatkapcsolós központban ez a művelet 
7 összetett fogással elvégezhető.

ß )  Zsinór és kapcsolóhüvelyek hiányában a 
szerelvénylapot teljesen zárt kivitelben lehet 
elkészíteni, s így meg lehet akadályozni, hogy 
a belső szerkezetek felé nedvesség hatoljon be.

y) Rossz látási viszonyok között is könnyen 
kezelhető, mert a kapcsoló mechanizmusának 
rugós, helyzethatározó görgői az elfordítással 
átlépett állásokat érzékelhetővé teszik.

<5) Bővíthető, éspedig akár alapegységen belül, 
tehát 10-ről 15 vonalra, akár pedig egymás 
mellé való helyezéssel 20  távolsági vonal be
fogadására és 2 felvevő állomás bekötésére.

f) A külső vonalak bekötése a kapcsolószek
rénytől távolabb történhet, tehát az építő és 
vonalvizsgáló egységek a kezelőt nem zavarják.

C) A központnak nincsen olyan szerkezeti 
eleme, mely a többihez képest gyorsabban el
használódnék, tehát élettartamon belül cserére 
szorulna. Gondolunk itt pl. a zsinór os központok 
zsinórjainak elég gyakori cserekényszerére. 
Egyes rugócsomagok elállítódása az érintett fo
kozatkapcsoló többi állásának felhasználását nem
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gátolja, ilyenkor az illető vonalat mindig mint 
hívottat kell kapcsolni.

Hátránya ennek a rendszernek, hogy nagyobb 
egységekben nem használható, de már a 1 0-es 
kapcsolók méret- és súlyviszonyai is kritiká
ra adnak okot. Van azonban lehetőség e tekin
tetben a javításra. Az ismertetett rugócsomagos 
kapcsoló helyett a ma már hasonlóan megbíz
ható minőségben elkészíthető tárcsás körkap
csoló felhasználásával a központ mérete és súlya 
a jelenlegihez képest több mint 50%-kal csök
kenthető.

Foglalkozhatnánk még e rendszer további 
változataival is, de a fejlődés perspektívája más 
irányban sokkal biztatóbb. Keressük tehát azt 
a megoldást, mely a kisközpontok kérdését tel
jességében megoldja. *

h) A nyomógombos központ, mint a 14. ábrán 
látható, a keresztlemezes váltó elvén épül fel. 
A vonalak (1—10) függőleges és az összekötő 
áramkörök (Öi-n) vízszintes vezetékének ke
resztezéséhez elhelyezett kapcsolórugókat kívül
ről egy-egy nyomógombos mechanizmus mű
ködteti.

i 2 Ю
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14. ábra.
Nyomógombos központ vázlatos működési elve.

Két vonal kapcsolása (1 és 10) az egyik össze
kötő áramkörön benyomott két gombbal törté
nik. A kezelőkészlet (Kk) beléptetése (2) egy 
külön kezelőgomb-sorral lehetséges.

A kezelő és az összekötő áramkörök vízszintes 
sorainak baloldalán egy-egy kiváltó (Kv) van 
elhelyezve. Ha ezeket megnyomjuk, akkor az 
illető sorhoz tartozó és benyomott helyzetben 
reteszelt állapotban lévő billentyűk az alap
állásba ugranak vissza. A jobb oldalon ugyan
csak külön billentyűsor van a vízszintes össze
kötő áramkörök átkérő (Ák) továbbadása cél
jából.

A kezelőkészlet billentyűsora helyett vona
lanként egy-egy kezelőkulcs is beszerelhető.

A nyomóbillentyű, valamint a kezelőkulcs is 
beszélőállásba hozva a hívás jelzés következté
ben leesett lát jelzőt visszaállítja. A vízmentes
ség elérése céljából ugyanis e központban is 
ugyanolyan esőlemez megoldást alkalmaznak, 
mint a fokozatkapcsolós esetében.

Egy 10 vonalas központ elképzelt összeállítá
sát e rendszerben a 15. ábra mutatja. A méret-

15. ábra. Nyomógombos központ szerelvénylapja.

és súlyviszonyok itt már kielégítőnek mond
hatók.

A 10-es szerelvényeket alapegységként elfo
gadva, ezekkel az elemekkel a 10—20—30—40 
vonalas kisközpont kérdése is megoldható. Nem 
szükséges külön kiemelni, hiszen könnyen be
látható, hogy katonai szempontból milyen jelen
tősége van az egységesítésnek.

Ismeretes az elítélő kritika, amely a sok bil
lentyű áttekinthetetlenségéből következtet e 
rendszer várható kezelési nehézségeire. Anélkül 
azonban, hogy már eleve pálcát törnénk a nyo
mógombos rendszer felett, elemezzük ki előnyeit 
és hátrányait.

Eddigi ismereteink alapján a 15. ábrán vázolt 
elrendezés az alábbi szolgáltatásokat tudja tel
jesíteni:

A vonalszerelvény sáv (I) egybeépítve 10 hívó jel
fogós esőlemezt és 10 kezelőkulcsot tartalmaz, vízmen
tes kivitelben. A rázásbiztos megoldású esőlemezekkel 
maximális érzékenység érhető el. Méretezésük olyan, 
hogy egy összeköttetésben bentmaradó két jelfogó sem 
rontja le az átvitel jóságát.

A kezelőkulcsok ugyancsak négy állásúak: alap-, 
beszélő- (B) és két üres kapcsolóhelyzettel. A hívás 
fogadása В állásban történik, s ugyanott a felhívás 
is eszközölhető a 4. ábrán már bemutatott kezelőkész
let megoldással. A felső állások kihasználásáról később 
esik szó.

A második alapelem (II) az összekötő áramkörökből 
áll. A 10-es központban 5 összekötő áramkör teljes 
kihasználási lehetőséget biztosít. Az 5-ös kivitelt kívá
natos megtartani, mert ily módon ugyanez a sáv a 20-as 
stb. típusoknál bővített kivitelben is felhasználható.

A nyomóbillentyűk érintkező alapjai olyan kivitelben 
készülhetnek, hogy azok egymás mellett elhelyezve 
összefüggő sort alkossanak. így tehát a sok gombos
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kezelőmező helyett lényegében 5 kezelősor adódik. 
A kezelősorok nyomólapjai a csatlakozó áramkörök 
függőleges jelzésével -könnyen kiválaszthatókká válnak.

A benyomott billentyű lapja a szerelvénylaphoz ké
pest beljebb kerülvén, körös-körül fehéret mutat, s ez
által a szóban forgó összekötő áramkör, ill. vonal fog
laltságát jelzi. A nyomógombos központokban igen fon
tos a foglaltságjelzés határozottá tétele, különben elő
fordulhat, hogy már összeköttetésre igénybe vett víz
szintes kapcsolósorra újabb állomást kapcsolnak rá 
és ezáltal zavart okoznak.

A harmadik alapelem a kezelőkészlet (III). Ez lénye
gében ugyanaz, mint minden más központ esetében, 
de a 4. ábra szerinti elvi kapcsolással.

A IV. és V. jelzésű elemek szorosan véve nem tartoz
nak a központhoz. Esetenkénti behelyezésük azonban 
fontos szolgáltatásokat old meg, tehát megvalósításuk 
célszerűnek látszik.

A negyedik szerelvény egy külön dugaszos 
csatlakozással behelyezhető, művonal nélküli 
kéthuzalos tranzisztoros középerősítő. Részletei
ben egy külön közleményben szándékozunk 
vele foglalkozni, itt csupán a központhoz való 
csatlakoztatási lehetőségére és az ilyen szerel
vény fontosságára térünk ki.

A tábori vezetékek közismerten magas csilla
pítási viszonyaiból adódó nehézségek megoldá
sának problémája nem újkeletű. Kéthuzalos 
zsinórerősítőt eddig csak művonalas kivitelben 
ismertünk. Ennek kezelése azonban nehéz és 
az inhomogén csatlakozó vonalak leutánzása 
szinte lehetetlen. Tábori vonalakon az eddigi 
középerősítőkkel tapasztalás szerint alig tudunk 
több, mint 0,5—0,8 Np-es erősítést elérni. 
A nem ritkán 5— 6 Np csillapítású vonalakon 
a 0,5 Np-es erősítés mit sem jelent.

A tranzisztorok fejlődése lehetővé teszi, hogy 
egészen kis méretben, a központ helyi telepének 
igénybevételével olyan egyszerűen kezelhető 
középerősítőket készítsünk, amelyek legalább 
1,5—2 Np nívót emelnek. Egy ilyen erősítő a 
tábori híradás minőségi megjavítása szempont
jából rendkívül nagy jelentőségű.

A kezelő két állomást összekapcsol. Ezek igen rosz- 
szul, vagy egyáltalán nem tudnak egymással beszélni. 
Becsengetéssel újra hívják a központot és 'közük pana
szukat. A két állomás vonalához tartozó kezelőkulcs 
fentebb említett felső állásaival az erősítő közbeiktat
ható és azt üzemre kapcsolva az erősítés szükséges 
mértékét mindkét irány felé egy-egy potenciométerrel 
be lehet állítani. A kezelőkulcsok felső két állása közül 
az egyik a BE, a másik pedig a KI irányt kapcsolja 
rá a középerősítőré. Valamelyik állásban az egyik eső- 
lemez leválasztható, tehát a lejelentéshez a másik 
a vonalban benne marad.

Az erősítő a központtól függetlenül, külön 
saját dobozában összeépítve tárolható, és egy 
ilyen egységet csak azokhoz a központokhoz 
kell kiadni, ahol arra szükség van. Behelyezése 
a központi kapcsolóba egy késes dugaszos csat
lakozóval eszközölhető.

Végül az ötödik szerelvény ugyancsak külön
leges szolgáltatásra való. A központi kapcsolóba 
való beiktatása hasonlóan történhet, mint az 
előbb tárgyalt negyedik szerelvényé.

E dugaszolható szerelvény célja; megkönnyí

teni a hálózati csomópontokon, tartalék és ki
segítő központokban beállításra kerülő segéd 
vonalfelügyeletek kisközpontjainál a vonalak 
vizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos tény
kedéseket. Lényegében tehát ez az egységes 
kisközpont alkalmazási lehetőségének egyik 
eleme.

A több állású kapcsoló elrendezése a 16. ábrán lát- 
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16. ábra.
Vonalvizsgáló fokozatkapcsoló vázlatos elrendezése.

ható. Az erősítő helyére dugaszolva a vizsgáló kap
csolóra bármely áramkör a kezelőkulcsok felső állá
sával ráterelhető. A kapcsoló, mint az áramkör vég
szerelvénye különböző állásokban az áramkört, Ш. 
annak egyik, vagy másik ágát rövidrezárja, szigeteli, 
földeli stb., vagy pedig kiadja a szorítókon át csatla
koztatható hordozható kis vonalvizsgáló műszerekre.

Ezzel a megoldással mint kisközponttal el tud
juk végezni az illető csomóponton szükséges 
kapcsolásokat, emellett pedig az áramkörök
nek a szorítókról való lebontása nélkül intéz
hetők a különböző vonalvizsgálatok is. A tár
csás kapcsoló alatt elhelyezett kulccsal a mű
szerész vonalvizsgálat közben szolgálati beszél
getés céljából be tud lépni az áramkörbe.

A nyomógombos központok értékelése alkal
mával a lényeget nem az összekötő áramkörök 
elrendezésében kell látni, hanem az egységesí
tés érdekében kifejleszthető alap- (építő) ele
mek jelentőségében.

Az ismertetett 10 vonalas központ szerkezeti 
megoldása könnyű lehetőséget biztosít a 2 0 -as 
és annak megkétszerezésével a 40-es központ 
összeállítására. (17. ábra.)

Két db 10-es vonalszerelvény (I) egymás 
mellett, alattuk négy db 5-ös összekötőáram
kör (II) és egy kezelőkészlet (III) egybeépítve 
adja a 20 vonalas kisközpontot. Két db 20-as 
központ egymás mellett, mint 40 vonalas kap
csoló együtt kezelhető.

A 20 vonalas központhoz adott 10 összekötő áramkör 
teljes kapcsolási kihasználást biztosít. Az együtt kezelt 
2 X  20-as központ maximális kihasználási lehetőségét



Lajkó: Távbeszélő kisközpontok SÍ

a 18. ábra mutatja. A csatlakozó áramkörök célszerű 
csoportosításával! (pl. az A  kapcsolóba a helyi, 
a В-be pedig a távolsági vonalak bekötésével), az 
első (I) 5 összekötő áramkörön kapcsolják a honos
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17. ábra. 40 vonalas központ összeállítása.

állomásokat, a második (II) mezőn pedig az átkérős 
hívásokat. Így egyidőben 2 X  Ю honos és 1 X  10 át
kezelt kapcsolással a csatlakozó 40 állomás közül 30-at 
lehet összeköttetésben részesíteni. Ez a valóságban 
75%-os kihasználást jelent. Ez lényegesen jobb, mint 
ami bármely más típusú közepes központnál adva van.

Az együtt kezelt két 20-as központ második (II) 
csoportban lévő összekötő áramkörei az A munka
hely billentyusorainak jobb oldalán lévő átkérő (Ák) 
kapcsolókkal fixen átiköfhetők а В munkahely felé. 
A 18. ábrán ennek végrehajtása kitöltött fekete kockák
kal és vastagított vonallal van feltüntetve.

A nyomógombos kisközpont jellemzését ösz- 
szefoglalva, annak rendszertechnikai előnyeit 
lehet kiemelni. A nyomóbillentyűs megoldás 
gyakorlatilag még nem igazolta használhatósá
gát, tehát véglegesen mellette vagy ellene nem 
lehet állást foglalni. A meggondolások alapján 
azonban úgy látjuk, hogy a tábori használatból 
eredő fokozott klimatikus, rögtönözhetőségi,

egységesítési és bővíthetőségi követelményeket 
valamennyi eddigi típus közül a leginkább ez 
elégíti ki.

Természetesen a fejlődés e megoldásnál nem 
áll meg. A keresztlemezes váltó alapján kiala
kított összekötő áramkörös rendszer azonban 
valószínűleg a legjobb megoldás marad, ha 
olyan célszerű és könnyen kezelhető kapcsoló- 
elemet találunk, amely az összekötőáramkör

18. ábra. 40 vonalas központ kihasználása.

felhasználása közbeni foglaltságát egyértelmű
i g  jelzi, ill. annak zavaró, másodszori igénybe
vételét lehetetlenné teszi.

Az elmondottak alapján következő cikkünk
ben ezt a szerkezeti megoldást vesszük figye
lembe, mert a korszerű követelmények kiala
kítását leginkább e példán tudjuk megindokolni.

U N G A R  A N D R Á S  
M E R N O K - S Z D S .

Felderítő léggömbök műszaki berendezései
1. Bevezetés. Általános adatok

A múlt év végén és ez év elején különböző 
nyugati államokban felállított indítási helyek
ről egyrészt viszonylag primitív szerkezetű, 
propaganda-anyagot szállító ballonokat, más
részt azonban ezeknél lényegesen bonyolultabb 
kivitelű és berendezésű felderítő léggömböket 
bocsátottak útra a béketábor országainak terü
lete fölé. Több léggömb hazánk területén ért 
földet. Az alábbiakban egy kollektíva munkája 
alapján a felderítő léggömbök utaztatásának 
körülményeit, műszaki berendezéseit és jellem
zőit ismertetjük. E közlemény szerzője a tárgya
lásban a kollektíva megállapításait foglalja ösz- 
sze.

A léggömb berendezéseinek fő funkciói a2 
alábbiak:

a) repülés,
b) fényképezés,
c) rádiózás,
d) magassági artás,
e) leszállítás.
A megvizsgált berendezés összsúlya mintegy 

750 kg. Ehhez a súlyhoz hozzá kell még adni a 
ballon belső és külső burkának, valamint a bal
lonban lévő gáznak a súlyát is. A rendszer szol
gálati magassága 12 000 m, vagy ennél több. En
nek alapján számítással igazolható, hogy a lég
gömb töltése csak hidrogén lehet. A betöltött 
hidrogén mennyisége szabja meg, hogy a bal
lont milyen szolgálati magasságra, mint csúcs- 
magasságra kívánják felvinni. A számítható 
ballonátmérő kb. 19 m. A kettős burkolatú és
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hidrogénnel töltött ballon összsúlya ezek sze
rint mintegy 400 kg, ilymódon az egész be
rendezés összsúlya 1150 kg körül van.

A földet ért léggömböt és tartozékait az 1. és
2. ábrákon látjuk. A 3. ábrán — nyilvánosságra 
hozott amerikai kép alapján — a léggömb in
dulásra való előkészítése látható.
2, A léggömb utaztatása

A léggömbnek nincs hajtóműve, a légáram
lat szállítja az áramlási görbék mentén. A szál
lítás körülményeiről az áramlási viszonyokat 
adó nyomástopográfiai térképek vizsgálata

Haditechnikai Szemle, 1. évf. (1956), i. sz.

nyújt felvilágosítást. Ilyen térképeket (4. ábra) 
az időjelző szolgálatok különböző magassági 
metszetekre készítenek. Nagy időjelző szolgá
latok, kellő tapasztalatéi személyzettel képesek 
az áramlási viszonyokat egy héttel előre jelezni. 
Az egyhetes időtartam azonban csak az áram
lási kép alapvető konfigurációjára vonatkozik, 
az áramlási görbék pontos helyzete egyik nap
ról a másikra csak többszáz kilométeres pontos
sággal adható meg. A szélsebességek a ballon 
szolgálati magasságában 50—200 km/h, orkán
csatornákban pedig 300—400 km/h nagyság
rendűek.

1. ábra.
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2. ábra.

Az áramlási görbék és szélsebességek ismere
tében megállapítható, hogy egy ballon 6 nap 
alatt képes a Nyugat-Európa, Kiev, Szverd- 
lovszk, Tomszk, Peking, Tokió, öszesen 12 600 
km-nyi útvonal befutására. Megfelelő áramlási 
sebesség (orkáncsatorna) felhasználásával a 
léggömb a fenti útvonalon két nap alatt is végig 
futhat, amint az a 4. ábra alapján is nyilván
való. Meteorológiai kutatások és statisztikai ada
tok szerint a nyugati szelek övét a 18 00 0  m-es 
magasságig kontinensünk felett állandónak le
het venni. Az időjárási helyzet jó kiválasztásá
val és jó előrejelzésével lehetőség van arra, 
hogy a hibátlan ballon céljához érjen és alkal
mas módon lehívható legyen.

3. Elektronikus berendezés

3.1. A léggömb utazása alatti funkciók vezérlése

A  léggömb utazása alatti funkciók vezérlésére 
szolgaló elektronikus berendezés működési váz
latát az 5. és a 6 . ábrákon mutatjuk be. A funk
ciók részben periodikusak, részben időzítettek, 
részben pedig magasságfüggőek. A vezérlő be
rendezés (6 . ábra) időrendi sorrendben az alábbi 
funkciókat vezérli:

Indítás után mintegy 5—10 óra múlva az 1 
kapcsoló bekapcsol és ez a kapcsoló biztosítja, 
hogy a ballon leszállása alkalmával működő 
magasságfüggő funkciók a felszálláskor ki le-

3. ábra.
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gyenek iktatva. Az 1 időzített kapcsoló bekap
csolásától számított egy óra múlva kezd mű
ködni a 3 kapcsoló. Ez a kapcsoló alumínium- 
fóliákat robbant ki a lokátoros bemérés céljára. 
Ez ebben az időpontban lehetővé teszi az idő
járástól és a napszaktól függetlenül a léggömb 
tartózkodási helyének megállapítását.

A 3 kapcsolóval egyidőben a 4 időzített kap
csoló üzembehelyezi a magasságtartás biztosító 
egységet. Ennek az egységnek feladata, hogy a 
léggömböt az előre beállított szolgálati magas
ság alá ne engedje süllyedni. Ezt az 5 baromé- 
teres kapcsoló, a 6 periodikus kapcsoló, továbbá 
az М3 barométer és hozzá kapcsolódó motor se
gítségével, vaspor szórásával éri el.

A 7 időzített kapcsoló az 1 kapcsoló bekap
csolásától számított két nap múlva lehetővé 
teszi a fényképező egység működését. Ezután 
a 8 periodikus kapcsoló a fényképező és egyéb 
berendezéseket 25 másodpercenként a ballon
hoz viszonyítva 1,5 fokkal elforgatja. A 9 perio
dikus kapcsoló 6 V4 percenként a fényképező 
egységgel felvételt készíttet. Egy-egy fényké
pezés közt a fényképezőgép a ballonhoz viszo
nyítva 22,5 fokkal fordul el. A fényképező egy
ség csak megfelelő megvilágítás esetén készít 
felvételeket. A megvilágítást fényelem méri. 
A 11 időzített kapcsoló a fényképezés kezdeté
től számított négy nap elteltével leállítja a fény
képező egység működését, ennélfogva a fény-
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5. ábra.

tesüléseket nem kapnak. Ez azonban még azt 
is jelenti, hogy e három nap alatt az az ország, 
amely felett a léggömb halad, szintén nehezen 
tudja a léggömböt felderíteni. Lokátorral ui. 
nehéz észlelni, mivel a ballonnak kevés szige
telőanyaggal be nem vont fémfelülete van; a 
léggömböt rádióval bemérni ilyenkor nem le
het, mivel saját rádiói három napon át nem 
dolgoznak.

A rövidhullámú adó 30 percenként a 12 perio
dikus kapcsoló segítségéve] 33 másodpercig hívó
jelet és 42 másodpercig mérőjelet ad. Az ultra
rövidhullámú adó 15 percenként a 13 periodikus 
kapcsoló segítségével 60 másodpercen keresztül 
ad hívójelet, utána 14 periodikus kapcsoló 45 
másodpercig vételre kapcsol, az esetleges le
szállítási parancsot várva. Mindkét rádió hívó
jelet az М2 motor működteti a 14/a, 15, és 16 
kapcsolók segítségével.

képező egység csak négy napig készít felvétele
ket.

Az 1 kapcsoló bekapcsolása után három nap
pal a 10 kapcsoló a rádiók működését lehetővé 
teszi, összevetve ezt az előbb elmondottakkal 
látjuk tehát, hogy a fényképezés a rádiózás előtt 
egy nappal indul, ami annyit jelent, hogy a lég
gömb indítói az említett lokátoros méréseket 
követő három napon át a léggömbről további ér

3.2. A léggömb lehívása.
A  fentiekben leírt URH rádió vételi perió

dusa alatt lehet a vevőnek leszállítási parancsot 
adni. Erre a célra 15 percenként 45 másodperc 
áll rendelkezésre.

A leszállítási parancs hat számjegyű impulzus 
csoport. Ebből az első négy számjegyet a 45 
másodperces vételi periódus alatt kell a földi

6. ábra.
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lehívó rádióadón letárcsázni. Ha a négy szám
jegy a készülék beállításának megfelel, akkor az 
URH rádió adásra vált át és ezáltal jelzi, hogy 
a négy számjegyet vette. Adás után a 17 
hőkapcsoló vételre vált vissza. Ettől kezdve a 
berendezés periodikusan adásra, ill. vételre áll 
és várja a leszállítási parancs utolsó két szám
jegyét.

A beérkező számjegyeket regisztráló beren
dezés kapcsolástechnikailag olyan megoldású, 
hogy az első négy számra beérkező téves vagy 
hibás szám vétele esetén az addig vett jeleket 
is érvényteleníti. Egyrészt ezáltal, másrészt a 
berendezésenként alkalmazott különböző frek
venciákkal lehetetlenné teszi, hogy a léggömböt 
avatatlanok lehívhassák. A leszállítási parancs 
utolsó két számjegyének elvétése már nem vonja 
maga után az első négy szám érvénytelenítését, 
tehát vételi periódusonként bármikor leadható.

A hat számjegy vétele után a vezérlőberen
dezés automatikusan kirobbantja a vaspornehe- 
zékes doboz fenekét és robbantással szétválasztja 
a tartórudakat. Ezáltal az alsó tartórúd a rajta
függő fényképező és elektronikus egységgel 
ereszkedik le, ui. az ejtőernyők a szétváláskor 
kinyíltak. Ugyancsak a szétválás alkalmával egy 
kapcsoló mindkét adót bekapcsolja; ezek állan
dóan hívójelüket adják és így jelzik, hogy a le
szállás folyamatban van.

Ha a leereszkedő berendezés a 6000 m ma
gasságig jutott, akkor egy barometríkus kap
csoló robbantással ledobja az elektronikus egy
séget is. Ennek a megoldásnak az a célja, hogy 
a fényképező egység a vészadóval nagyobb biz
tonságban érhessen földet. Abban az esetben, 
ha a léggömb valamilyen oknál fogva süllyedne, 
a vezérlő berendezés 4600 méteren a baromet- 
rikus kapcsoló segítségével leválasztja a fény
képező és az elektronikus egységet; az ejtőer
nyők segítségével együtt leereszkedik a föld 
felé, miközben az adók állandóan hívójelüket 
adják. Ilyen leszálláskor az elektronikus beren
dezést a vezérlő egység nem robbantja le.

Ha a fényképező egység tengerre ereszkedik 
le, akkor az oldalára erősített tenaeri vészadó 
áramforrása a víz hatására aktiválódik és az 
adó a telep kimerüléséig periodikusan hívó jelét 
adja. Minden berendezésnek 3 betűből álló hívó
jele van, amely ballononként más és más. A 
tengeri vészadók egyébként azonos frekvencián 
dolgoznak.
3.3. Áramforrások.

A  teljes berendezést egy ezüstoxidos akku
mulátortelep táplálja. Ez a telep két részre osz
lik, mindkét egység üzemi feszültsége 6 V. Az 
egyik egység 3 db párhuzamosan kapcsolt te
lepből, a másik egység pedig 1 db telepből áll. 
A párhuzamos kapcsolású telep névleges kapa
citása 180 Aóra, a másik telepé pedig 60 Aóra. 
Elektrolitként káliumhidroxid oldatot alkalmaz
nak.

A tengeri vészadó áramforrása egy 180 V-os 
anódtelepből, továbbá két 6 V-os fűtőtelepből 
áll. Mint említettük, ezek a telepek folyadékkal 
való érintkezés hatására aktiválódnak. Az ak
tiválás után feszültségük cellánként 10  Q -os 
terhelés esetén 1.05 V-ról indul és mintegy 3 óra 
eltelte után éri el az 1,35 V-os csúcsfeszült
séget.

A vészadó anódtelepe 180 cellás, a fűtő
telepek egyenként 5 db cellából állanak. Ezek 
pozitív elektródája rézklorid, negatív elektró
dája magnézium, elektrolithordozóul pedig cel
lulózréteg szolgál. Az anódtelep kapacitása cel
lánként 10 Й külső ellenállás bekapcsolása ese
tén 2 Aóra. Az egyik fűtőtelep hasonló terhe
lésnél 4 Aóra, a másik 16 Aóra kapacitásúnak 
mutatkozott. Az aktiváló folyadék beömlését 
elzáró dugó működtetését 2 db sorbakapcsolt 
ezüstkloridos magnéziumelem végzi. Ezek cel
lánként 1,55 V kapocsfeszültséget adnak 10 Q 
ellenállással való terhelés alkalmával. Megjegy
zendő, hogy ezek az elemek is folyadékkal való 
érintkezés hatására aktiválódnak.

Az áramforrások és fényképező egység mű
ködésének hőfokingadozások elleni védelmére 
nagyszámú (500 db) desztillált vízzel töltött mű
anyagpalack szolgál.

4. Fényképező berendezés
4.1. Fényképezőgép.

A léggömb legfontosabb funkciója a fényké
pezés. Minden egyéb funkció és berendezés köz
vetve vagy közvetlenül a fényképezőgép meg
felelő körülmények közötti működtetésének biz
tosítására szolgál.

A vizsgált léggömbök felszereléséhez tartozó 
fényképezőgép lencséje Topogon-típusú, Metro- 
gon márkájú. Ezt az amerikai szakirodalom 
igen jóminőségű mérőobjektívnek tartja. A len
cse látószöge 73°21/, gyújtótávolsága 6 hüvelyk 
(152,3 mm) körül van, az egyes példányoknál 
kis gyártási eltérésekkel. A lencse által élesen 
kirajzolt képméret 240X240 mm.

Figyelemreméltó, hogy a negatívot rögzítő 
üveglapon egyeztető jelek vannak, ezenkívül a 
gyújtótávolság századmilliméteres pontossággal 
megadott értéke is fel van tüntetve. Felvétel al
kalmával ezek az értékek a filmre másolódnak. 
A gyújtótávolságnak és a rögzítő jeleknek ilyen 
pontosságú megadása csak mérőkameráknál szo
kásos. Éppen ezért, valamint a lencse minősége 
folytán is ezt a fényképezőgépet mérőkamerá
nak tekinthetjük.

A lencse feloldóképessége 0,0016 mm, vagy 
ennél jobb. A mérés felső határát a mérésnél 
alkalmazott optikai berendezések minősége 
szabja meg. Ez a feloldóképesség kiválónak 
mondható és biztosítja, hogy a negatívanyag tu
lajdonságait a legvégsőkig lehessen kihasználni.

A fényképezőberendezésben két lencse van: 
ezek optikai tengelye egymással 68°56' szöget
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zár be. Ennek alapján a lencsepárral olyan fel
vételek készíthetők, amelyek közös részét füg
gőleges tengelyűnek, szélső részeit pedig pers- 
pektívnek tekinthetjük. A lencsék ilyen elren
dezése igen nagy terület felvételét teszi lehe
tővé és az így készített felvétel az azonos ma
gasságból készített függőleges tengelyű felvé
telen ábrázolt területnek mintegy négyszeresét 
foglalja magában.

Mivel a ferde képhatás folytán a kép kiérté
kelhetősége fedés esetén nagyobb, mint a függő
leges tengelyű felvétel alkalmával, ezért azonos 
pontosságra törekedve a kettős ferdetengelyű 
felvétel során kb. hatszor akkora területet lehet 
egyetlen felvétellel felvenni, mint függőleges 
tengelyűvel. A kamera síkjában a nadir ponttól 
számítva jobbra és balra 12 500 m-es felvételi 
magasságról 36 500—36 500 m, 20 000 m-ről pe
dig 58 500—58 500 m távolságon belül eső terü
letek rajzolódnak ki.

A fényképezőgép pillanatzárának expozíciós 
ideje 1/180 sec. Az alkalmazott negatív anyag
gal ilyen módon nagyobb magasságból is kel
lően exponált felvételeket lehet a földfelszín
ről készíteni.

4.2. Film.
A fényképezőgépben használt filmanyag 380— 

700 mу  között érzékeny, más szóval pánfilm, 
amely szemcsézetét tekintve kifejezetten aero- 
típusú. Emellett a film érzékenysége 23/10 DIN 
fok, vagyis az adott szemcsézettséghez képest 
igen jó minőségű. Az alkalmazott szűrő az 500 
тм -nál kisebb hullámhosszú kékszínű sugárzást 
teljesen kiszűri, vagyis alkalmas a légköri pá
rásság kékes színének eltüntetésére. Anyaga 
alapján a film igen kiváló minőségű légi fény
képek készítését teszi lehetővé.

4.3. Nap-periszkóp.
A fényképezőberendezést egy úgynevezett 

nap-periszkóp egészíti ki. Ez a készülék arra 
szolgál, hogy segítségével a kamerának a víz
szinteshez való helyzetét, valamint a Napnak 
a kamerához viszonyított helyzetét minden egyes 
felvétel alkalmával rögzíteni lehessen. A víz
szinteshez viszonyított helyzet egy libella állá
sából, a Nap helyzete pedig egy lencserendszeren 
keresztül vetített és keskeny filmszalagon rögzí
tett fénypont elhelyezkedéséből állapítható meg. 
Ugyanekkor egy mágnestű osztása is a képre 
vetítődik, ebből meg lehet állapítani a kamerák 
tengelyeinek mágneses orientációját.

A libella pontossága 10 szögperc, a napmagas
ság meghatározásának nontossága ugyanennyi. 
Ha, a legkedvezőtlenebb esetet véve, a hibák 
összegeződnek, akkor a beépített óra adatainak 
pontosságát is figyelembevéve a ballon földrajzi 
helye a földrajzi koordináták szerint mintegy 
félfokos pontossággal határozható meg. A föld
rajzi helymeghatározás pontossága ugrásszerűen
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megnövekszik az esetben, ha néhány jól sike
rült és geográfiailag jól meghatározott pontot 
tartalmazó fényképfelvétel is van.

A nap-periszkóp adatait rögzítő keskenyfilm- 
berendezés kényszerkapcsolatban van a kame
rával, és azzal egyidejűleg működik.

4.4. A felvételi technika néhány kérdése.
Már említettük, hogy a berendezés alsó része, 

vagyis a fényképezőkészlet a léggömbhöz vi
szonyítva forog éspedig két fényképfelvétel kö
zötti időben (6У4 perc) összesen 22,5°-ot. Így az 
egyes képpárok a ballon előrehaladása folyamán 
hossztengelyükkel egymáshoz viszonyítva szin
tén elfordulnak. Az egymás után következő fel
vételek által lefedhető terület különböző szél- 
sebességeken különbözőképpen alakul. Még ak
kor is, amikor a szélsebesség igen nagy, számos 
terület kettős, sőt hármas fedésű, más szóval 
ugyanazt a helyet két-három különböző állás
pontról készült, ferdetengelyű felvétel tartal
mazza.

Ha a berendezés alsó része nem forog, akkor 
nagyobb szélsebességeken a képsorban kedve
zőtlenebb átfedés alakul ki, esetleg az átfedés 
a képek között a képsor közepén teljesen hiány
zik. Az átfedés ténye biztosítja, hogy ha az 
egyéb körülmények kedvezők, akkor 12 500 m-es 
magasságból a két mező jelentős részében hadá- 
szatilag, egyes részeiben pedig harcászatilag is 
kiértékelhető képpárok készüljenek. 15 000 m-es 
felvételi magasság esetében a lencse felbontóké
pessége lehetővé teszi az utak és dűlőutak ki
rajzolását.

A kiértékelés során figyelembe kell venni, 
hogy a felvétel a fényképek középső részén füg- 

1 gőleges, a széleken pedig erősen ferde tengelyű. 
Emiatt a képek külső részein az esetleges dom
borzat miatt számottevő mértékű takarások 
(holt-terek) lehetségesek.

A lencserendszer tulajdonságai alapján képes 
igen jóminőségű felhőfényképek készítésére is. 
Ez esetben az egyes felhők magassági viszonyai 
is jól tisztázhatók, a képek egyes részeiben ki 
is mérhetők.

Felvethető még az a kérdés: mi a valószínű
sége annak, hogy a berendezésnek sikerül a 
földfelszínről fényképfelvételt készíteni.

A ballon útjában érint felhővel borított és fel
hővel nem takart területeket. A ciklontevé
kenység területén a felhőzet általában nem 
teszi lehetővé a földfelszín fényképezését, azon
ban a különböző statisztikákból meg lehet álla
pítani, hogy a kontinensek felett az évi borult
ság általában 0,5—0,6 érték körül van, tehát 
hosszú útvonalon (mint amilyen a ballonoké), 
legalább 30%-ra tehető annak a valószínűsége, 
hogy a léggömbről használható földfelszín-fel
vételek készülnek.

Ha a ballonokat egymás után félnapos idő
közökben indítják, akkor elesik az az ellenvetés
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is, hogy a ballon útjának felét éjszaka teszi meg 
és ezért az útvonal feléről nem készülhetnek 
felvételek. A nem teljes borultságú területeken 
a helyzet a 30%-osnál még jobb, ui. a ferde 
perspektíva következtében, valamint a nagy át
fedések miatt a fényképezőberendezés a nem 
összefüggő felhőtakaró egyes részeinek „alája 
lát”.

5. összefoglalás. Nyugati közlések a léggömbről
Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a 

leírt léggömb-berendezés felderítési célokat szol
gál. A nyugati, elsősorban amerikai sajtóban 
megjelent közlemények [1, 2] azt hangoztatják, 
hogy a ballonok meteorológiai rendelteté- 
sűek, amelyek csak véletlenül kerültek a béke
tábor országainak légterébe.

Ugyanakkor a közelmúltban megjelent egyik

A N T A L  A N T A L ,  O T T Ó  
M É R N Ö K - S Z D S .

Az infravörös sugárzás és katonai alkalmazásaiО

1. Az infravörös színképtartomány
Ha a Nap, vagy az ívlámpa színképét ernyőn fel

fogjuk és a színképen galvanométerhez kapcsolt termo- 
oszlopot viszünk végig, akikor az ibolyától a vörös felé 
haladva a galvanométer kitérése folytonosan növek
szik. A vörösen innen — tehát ahol semmit sem lá
tunk — a kitérés egy darabig még fokozódik és csak 
nagyobb távolságban szűnik meg.

Ezt a tényt, mely a vörösön inneni, vagy infravörös 
sugarak létezését bizonyítja, Herschel fedezte fel kor
mozott hőmérővel 1800-ban. Későbbi interferencia kísér
letek igazolták, hogy az infravörös fény hullámhossza 
a láthatóénál valóban nagyobb.

A kimutatott hőhatás az infravörös tartományban 
bizonyos hullámhossztól ( Я -tói) kezdve a nagyobbak 
felé azért csökken, mert a spektroszkóp üveglencséi 
és prizmái a nagyobb hullámhosszú infravörös fényt 
elnyelik. A kvarc kb. 4 //-ig áteresztő, a kősó 16 //-ig, 
a Szilvin 23 ft -ig, egészen hosszú hullámoknál pedig 
ismét a kvarc ereszt át, más szóval a kvarc a közepes 
hullámhosszú infravörös sugarakat elnyeli. Ezért kb. 
23 fJ. -on túl a spektroszkópok nem használhatók és 
így a hullámhosszak szétválasztására (azaz keskeny 
hullámhossz-tartományok elkülönítésére) más módsze
reket kell találni.

Egyik ilyen eljárás az ún. maradék sugarak mód
szere (Rubens). Ez azon alapszik, hogy sok kristály 
bizonyos hullámhosszú fényt a többinél jóval erőseb
ben ver vissza. Ha tehát egy folytonos színképű fény
forrás fényét ilyen kristályon többször visszaveretjük, 
akkor el fogjuk érni, hogy a megmaradó sugárzás csak
nem monokromatikus lesz. A hullámhossz mérésére 
különleges interferométer szolgál.

közlemény [2] beismeri, hogy hasonló léggömbök 
fotogrammetriai felvételek készítésére alkalma
sak, egyszersmind egyéb alkalmazási területekre 
is rámutat. Ilyen pl. rakéták nagy magasságban 
léggömbről történő indítása. Egy további alkal
mazási lehetőséggel az amerikai légierő ez év 
őszén tesz kísérletet: sztratoszférikus, 27 000 
m-es magasságból végeznek ejtőernyős ugrást.

Mindezekből arra a következtetésre jutha
tunk, hogy nyugaton, főként az Egyesült Álla
mokban kiterjedt mértékben foglalkoznak a bal
lonok legkülönbözőbb katonai alkalmazásával. 
A léggömb-technika térhódítását elősegíti, hogy 
viszonylag olcsó és gyorsan, nagy mennyiségben 
előállítható eszközökről van szó.

Irodalom:

[1] Sei. News Lett., 69, 117. (1956.)
[2] Sei. News Lett., 69. 234—235. (1956.)

Az infravörös fény kimutatása és intenzitásának 
mérése céljából többnyire a sugárzás-elnyelés útján 
keletkező hőt mérik. Az ilyen készülékek az ismert 
(célszerűen bekormozott) termoelemek, termooszlopok, 
az elektromos ellenállásnak a hőmérséklettel való vál
tozásán alapuló bolométerek és a radiométerek. 
1—2 fi -ig speciálisan érzékenyített (szenzibilizált) 
fényképező anyagok (lemezek, filmek) és a fényelektro
mos hatáson alapuló készülékek is használhatók.

Jelenleg a fénysugárzás oldaláról elért leghosszabb 
hullámú infravörös sugárzás a higanylámpa fényében 
talált Я =  540 fi (=0.54 mm), ennek hullámhossza 
meghaladja az eddig a Hertz-féle hullámok felől elő
állított legrövidebb Я =  0,1 mm-es elektromágneses 
(mikro-) hullámokét. Tulajdonképpen az infravörös és 
a mikrohullámú tartományok között tehát nem is lehet 
pontos határt vonni. Az infravörös színkép tartomány 
így 0,76 fi-tói 540 fi -ig terjed, tehát 9 oktávot fog át.

2. Az infravörös sugárzás főbb tulajdonságai

2.1. Sugárkibocsátó képesség (emisszió).

Minden test hőmérséklete és felülete által meghatá
rozott sugárzást bocsát ki. A gyakorlati életben általá
ban előállítható hőmérsékletek esetében e sugárzás 
nagy része az infravörös tartományba esik.

A sugárzásra vonatkozó kvantitatív összefüggések 
megállapítása céljából szokás valamely test elnyelő 
(abszorpció) képességét, Я-t definiálni: ez a testre eső
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sugárzási energiának az a tört része, amelyet a test 
elnyel.1

A test e sugárkibocsátó (emisszió) képességén a test 
felülete 1 cm1 2-es darabja által 1 sec alatt az egységnyi 
térségben a felületre merőleges irányban! kisugárzott 
fényenergiát értjük.2 Igen fontos itt egy új fogalom 
bevezetése: azt a testet, amely a ráeső, bármely hullám- 
hosszú sugárzást teljesen elnyeli, abszolút fekete test
nek nevezzük. Ennek abszorpcióképességét A-val, 
emisszióképességét pedig E-vel jelöljük. A definíciónak 
megfelelően A =  1. Az egyes testeknél az e és az a

E
értékei bármennyire is eltérőek, azonban az — viszony
minden testnél ugyanaz és csak a hullámhossznak és 
az abszolút hőmérsékletnek a függvénye. Ez a függ
vény nem más, mint az abszolút fekete test sugár
kibocsátó képessége:

8 Ej
a |  =  £ ( U )  (1)

Az (1) összefüggés Kirchhoff törvénye. Azt a problé
mát, hogy a fekete test sugárkibocsátó képessége ho
gyan függ a hullámhossztól és a hőmérséklettől, más 
szóval az E ( \ ,T )  függvényt Planck állapította meg.

E  (A, T)  =
2 n he2 

A5 exp
he

XkT

(2)

ahol h a Planck-féle, к a Boltzmann-féle állandó, 
c a fénysebesség, T pedig az abszolút hőmérséklet. 
E képlet felállítása vezette be a fizikába a kvantum
hatás fogalmát. A T különböző értékeinek megfelelő

görbék az 1. ábrán láthatók. Ezekből az alábbi törvény- 
szerűségek vonhatók le:

a) A  görbe és az abcissza által bezárt terület (más 
szóval a fekete test kisugározta teljes energia) T4-el 
arányos, azaz

^ te lje s  =  o T l

1 H asonló  m ódon  d e fin iá lh a tó  a T á te resz tő  és a 0 
v isszav erő  (re flek tá ló ) k épesség , s to v áb b á  n y ilv án v a ló an  
igaz, hogy:

a  +  г +  g =  1
2 M ind az я  m in d  az ‘  a T  abszo lú t h ő m érsék le ten  és

h u llám h o sszo n  k ív ü l n a g y m é rté k b e n  fü g g  a te s t k ü 
lönböző tu la jd o n ság a itó l, p l. a fe lü le t é rd esség é tő l, színétő l
stb .

Ez a Stefan—Boltzmann-féle törvény.8 
b) A fekete test maximális sugárkibocsátó képessé

géhez tartozó hullámhossz (Amax) az abszolút hőmér
séklettel fordítva arányos, vagyis

Amax T  =  állandó [ =  0,2899 cm K °] (4
Ez a Wien-féle eltolódási törvény.
Ebből következik, hogy a fekete test felületéből ki

bocsátott teljes sugárzási energia az abszolút hőmér
séklettel gyorsan csökken s a maximum helye a köny- 
nyen előállítható hőmérsékletre vonatkoztatva 10 p- 
és 1 fJL között változik. A tapasztalattal kitűnően 
egyező Planck-féle sugárzási törvényből a Stefan— 
Boltzmann-törvény integrálással, a Wien-féle törvény 
pedig differenciálás útján levezethető. E sugárzási tör
vények jelentősége, hogy némely sugárzó test (fényfor
rás) ezek szerint viselkedik (pl. a tiszta szénelektródás 
ívfény 3500 C°ron).

Ha valamely anyagi test E (A, T) görbéje az abszolút 
fekete test görbéjéből affin leképzéssel származtat
ható, akkor szürke testről beszélünk. Ebben az eset
ben az abszorpcióképesség nem függ a hullámhossztól. 
Ilyen például a wolframszálas izzólámpa, amelynek 
a színhőmérséklete4 2990 K°, vagy a szénhidrogénes 
lángok (gyertyaláng 1930 K°, a petróleum 2045 K°, az 
acetilén pedig 2415 K° színhőmérséklettel.

Számos olyen fényforrás ismeretes, amelynek a sugár
zása eltér a fekete, vagy a szürke test törvényeitől. Az 
a abszorpcióképesség ezek esetében lényegesen függ 
a hullámhossztól: az ilyen testek sugárzását szelektív 
sugárzásnak nevezzük. E fényforrások közül a legfonto
sabbak az Auer-égő és a Nernst-féle szál.5 Az előbbi 
igen erős fényt bocsát ki a látható mellett az infravörös 
tartományban 8—18 p körüli maximummal, a Nernst- 
lámpa maximális emissziója 1,5 p körül van. Az el
múlt háború idején katonai célokra szolgáló infravörös 
fényforráshoz előállítottak olyan cirtkóniumgőz ívfényt, 
amely 0,25 /г-tói- 5 p-ig folytonos színképet ad. Az 
általánosan alkalmazott lumineszkáló csövek közül a 
céziumgőzös lámpa említésre méltó.6 E lámpa legna
gyobb emissziója 0,8521 és 0,8944 p közé esik. Egy 
50 V feszültségű céziumgőzös lámpa 10 amper áram 
esetén az infravörös tartományban 121 wattnyi telje
sítményt nyújt.
2,2. Az infravörös sugarak abszorpciója.

Az infravörös sugárzás katonai alkalmazása szem
pontjából is fontos jellemzője annak terjedése anyagi 
közegben. A sugárzás elnyelése két, teljesen különböző 
jelenség következtében léphet fel.

a) A tulajdonképpeni abszorpció (tiszta abszorpció) 
az áthatolt anyag vastagságának exponenciális függ
vénye. Az l vastagságú (párhuzamos felületű) réteg 
áteresztőképessége:

/о
ahol / 1 =  / о exp (—ß l)

Itten f0 a réteg előtti, I. a réteg utáni sugárintenzi
tás, ß pedig a sugárelnyelési együttható. Az a. ab
szorpció 1—T-vel egyenlő.

Egy adott anyagra nézve az áteresztőképesség vál
tozása a hullámhossz függvényében bonyolult jelen
ség ugyan, azonban az elnyelési színképek és az át
eresztőképesség tanulmányozása olyan anyagok előállí
tásához vezetett, amelyek az infravörös sugarakat gyen-

3 <r é r té k e  5,662.10—8 erg . cm —2 sec —1 (K°)—1
4 S z ín h ő m érsék le ten  an n a k  a fek e te  te s tn e k  a  h ő m érsék 

le té t é r t jü k , am ely  a  k é rd é se s  te s tte l  azonos sz ín ű n ek  lá t 
szik.

6 A z A uer-ég ő  (gázharisnya) váza  99%-ban th o r iu m - és 
V/r -b a n  cériu m o x id o t ta r ta lm a z , a N ern st-fé le  lám p a  izzó
tes te  ped ig  c irk ó n iu m  és  y ttr iu m  o x id já n a k  k ev e rék éb ő l 
álló  pálca.

6 S zerk eze tileg  k é t, egym ástó l 10 cm -re  e lh e ly eze tt, sp i
rá lisan  k ik é p z e tt w o lfram  e lek tró d áb ó l á ll. Az e le k tró d á k  
200 H gm m  nyo m ású  a rg o n t ta r ta lm a z ó  b ó rá b a n  v a n n a k  el
helyezve, a m e ly b e n  10 g  cézium ot p á ro lo g ta tta k  el.
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gítés nélkül engedik át.' Ez teszi lehetővé megfelelő 
szűrő készítését és ezáltal a szabad szemmel nem lát
ható fényforrások előállítását. A legjobb szűrőket úgy 
készítik, hogy két üveglap közé színezett zselatin
réteget helyeznek el. Az amerikai Wratten—Kodak 
szűrő mangánnal színezett üvegből készült. Ilyen szű
rők áteresztőképességét mutatja a 2. ábra.

és az 1 cm vastag vízréteg áteresztőképességét láthat
juk. Ez utóbbi réteg gyakorlatilag a teljes infravörös 
sugárzást elnyeli. A víznek ezt a tulajdonságát már 
régóta alkalmazzák a sugárforrások fel nem használ
ható sugárzásának elnyeletésére.

b) Molekuláris elnyelés. Az infravörös sugárzás 
kvantumenergiája nagyságrendileg azonos a molekulá-

700 600 900 m v
No 47 C 5

700 600 900mjx
No 7 4  f

700 300 900m jx
No 75 n

\hSz J5-02

Meg kell végül említeni a közönséges víz rendkívül 
nagy infravörös elnyelőképességét. A 3. ábrán az 1 mm

7 A k a lc iu m flu o r id  9 ß - ig .  m a jd  324 í*-tól e re sz ti á t az 
in íra v ö rö s  su g a ra k a t. A n á tr iu m k lo r id  14 ß - ig ,  a k á liu m - 
k lo r id  23 ß  -ig, (3 és 7 -nál lévő  ab szo rpc iós sávokkal), 
a ta lliu m b ro m o jo d id  40 ß  -ig á te resz tő . A ng liában  e lő á llíta 
n a k  10 ß  -ig á te re sz tő  m agnéz iu m o x id o t. K ísé rle te k  fo ly 
ta k  ü v eg szerü  in fra v ö rö s  á te resz tő  aniyagok e lő á llítá sá ra  is. 
A c in k flu o rid o s  ú n .te llu r-o x ig é n -b á riu m  üv eg  5 ft-ig áteresz tő , 
az  a rzén p en taszu lfid o s  üveg  ped ig  10 ß- lg  enged  át.

2. ábra.
ris rezgések energiájával, akár a molekula rotációjá
ról, akár longitudinális rezgéséről, akár deformációjá
ról van szó. Tapasztalat szerint a molekulák hossz
irányú rezgéseinél 0,8 és 3 /и közötti elnyelési sávok 
észlelhetők. A molekula rotációs mozgása 25—30 ft 
közötti, a vibrációs-rotációs mozgások 3—25 p, közötti 
elnyelési sávokat eredményeznek.

Az infravörös sugarakat hasznosító berendezések 
hatótávolságának szempontjából lényeges az atmoszfé
rikus elnyelés. Ezt az elnyelést két egymástól  ̂alap
vetően különböző jelenség idézheti elő: a légkört 
alkotó elemek molekuláris abszorpciója és a lebegő 
részecskék okozta diffúzió. A 4. ábrán látható görbe 
(amelynek az ordinátája az elnyelés, abszcisszája pedig

4. ábra.
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a hullámhossz) egy bizonyos vastagságú, por- és köd
mentes levegőrétegre nézve rossz átvezetőképességű 
szakaszokat mutat. E szakaszok kizárólag a vízgőz, 
a széndioxid és esetleg az ózon jelenlétére vezethetők 

vissza. Különösen az 1,2—1,5 fi, 1,8—2 fi, 2,6—3 ju. és 
5—8 fi közötti intervallumok bármiféle tovaterjedés 
számára áthatolhatatlaftcik; ezek létezése mind a víz
gőz jelenlétének .tulajdonítható,

A diffúzió okozta elnyelés a légkörben szuszpendált 
részecskék létezése miatt áll elő8 és az elveszett fény
energia e  részecskék sugarának a négyzetével arányos. 
A diffúzió okozta elnyelés hirtelen növekszik, ha a 
sugár közel esik a hullámhosszhoz. A száraz ködök 
Ii 1 yen pl. a nyári napok gyenge köde) 0,5 p -nál sok
kal kisebb átmérőjű, finom részecskékből állnak és 
így erősen akadályozzák a távolralátást. Ilyen esetben 
n hullámhossz megnövelése javítja a látási viszonyokat. 
Ha a cseppecskék sugara a hullámhosszhoz képest igen 
nagy (sűrű ködök esete), akkor átlátszóság szempont
iából nincs különbség a látható fény és az infravörös 
között.

3. Az infravörös sugárzás katonai alkalmazása
Az ismertetés során elsősorban az elmúlt há

borúban használt, kisebb részben pedig azóta 
kifejlesztett készülékekkel foglalkozunk. E ké
szülékek nagyobbrészt ma is korszerűek, illetve 
a régebbiek korszerűsített formáit a nyugati 
hadseregek alkalmazzák.

A felhasználás szempontjából az infravörös 
színképet három csoportra osztjuk: közeli (0,76— 
1,4 ju.) közepes (1,4—4 /и) és távoli (4—15 /-z) tar
tományra.

3.1. A közeli infravörös sugárzás felhasználása
Számos olyan készülék van, amely ebben a 

tartományban dolgozik. Itten ugyanis a viszony
lag nagy energiájú fotonok a sugárzást könnyen 
kimutathatóvá teszik.
3.11. Fényképezés és álcázás

Ma a légifelvételek általában infravörösre ér
zékeny emulzióval készülnek. Ennek nagy je
lentősége van az álcázás technikájában.

A rejtés lényege a tereppel való összehango- 
lódás biztosítása. A közönséges, látható fényre 
eredményes álcázás hatástalan lehet a nagyobb 
hullámhosszú, infravörös sugarakkal szemben. 
Frissen vágott gallyak pl. az infravörös fény
képezés segítségével az élő fáktól megkülön
böztethetők.9

8 I ly en  része csk ék  a k o n d en zác ió s m agok , n a g y  Ionok 
(ezek n ek  szám a с т З -k é n t 103—108, k ö zep es  su g a ru k  1/lüO M) 
v a la m in t a p o rszem ek . A z á lta lu k  okozo tt fé n y e n e rg ia 
c sö k k en és: a  — Ks r1 n aho l / ( j  a h u llám h o ssz tó l függő 
eg y ü tth a tó .

8 A közönséges ezü stb ro m id  fén y k ép ező  a n y a g o k a t (lem e
zeket, film eke t) — CH =  CH — cso p o rto k  á lte l szé tv á lasz 
to tt  h e te ro c ik lik u s  v eg y ü le tek  seg ítség év e l '  le h e t in f ra 
v ö rö sre  é rz é k e n n y é  ten n i. A x en o c ian in  p l. 1.1 > - ig , a 
p e n ta k a rb o c ia n in  ped ig  1,3 n - ig  teszi a  lem ezt v ag y  f ilm et 
é rz ék en n y é . A ta p a sz ta la t az t m u ta tja , ho g y  egy  m e tán  
c so p o rt h o zzáad ásáv a l 0,1 /<■ -n a l to ló d ik  el az  é rzék en y ség  
az in fra v ö rö s  ta r to m á n y b a n . Az ily m ó d o n  e lő á llíto tt  fé n y 
k épező  lem ezek  és f ilm ek  é rzék en y ség én ek  felső  h a tá ra  
1,35 P és s ta b ilitá su k  e rő se n  csö k k en  a m e tán cso p o rto k  
szám ával. Íg y  p l. a x en o c ian irm al p re p a rá lt  lem ezek  3 hó 
n a p ig  k o n ze rv á ló d n ak , a  p en tak arb o c lan im n al p re p a rá lta k  
p ed ig  m indössze  8 nap ig .

61

Akár arról van szó, hogy az infravörös fény
képezést alkalmazzuk, akár pedig az álcázást 
akarjuk az infravörös felderítés figyelembe
vételével végrehajtani, szükséges a terepet a 
sugarak visszaverése és elnyelése szempontjából 
megvizsgálni. Igen fontosakká váltak a levegő, 
a ködök átlátszóságára vonatkozó kísérletek, 
mert ezekből tájékozódhatunk az egyes készü
lékek felhasználási lehetőségeiről. Az infravörös 
felderítés elleni álcázás céljaira meglehetősen 
jól beváltak egyes különleges szerves festékek
kel festett ruhák, rejtőhálók stb.

3.12 Infravörös távcső
Ez a készülék sugárzóból és a tulajdonkép

peni észlelő távcsőből áll. A sugárzó olyan fény-

Ar)Ód(O)

5. ábra.

szóró, amely a látható sugárzás kiszűrése céljá
ból infravörös szűrővel van lefedve. A terepet 
ennek segítségével világítják meg.

A tárgyakról visszaverődött infravörös suga
rakat egy észlelő berendezés fogja fel. Ez egy 
távcső, amelynek három fő szerkezeti egysége 
van:

a) az objektív, amely a megfigyelt alakzatot 
(tereptárgyat) egy képalkotócső infravörösre ér
zékeny katódjára képezi le,

b) a képalkotócső, végül

6. ábra.
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c) az okulár, amely a leképezett kép szem
lélésére szolgál.

Л készülék leglényegesebb alkatrésze a képalkotó- 
cső. (5. ábra.) Ez tulajdonképpen egy fényelektromos 
cella, amelynek felépítése sokféle lehet, pl. az ábrán 
látható kiképzésű. A infravörös fotonok a cézium- 
ezüstoxidos fényérzékeny katódból elektronokat válta
nak ki. Az elektronokat egy megfelelő elektrosztatikus

jöjjön létre, mert ez a berendezés teljesítőképességé
nek csökkenését okozná.10

Az elektronoptikái rendszer egy fémkúpot foglal 
magában, ez a fluoreszkáló ernyővel együtt zérus poten
ciálon van. Ezenkívül egy diafragma van még a kép- 
alkot ócsőbem; ennek feszültsége a ka tód — 17 kV-j-a és 
zérus között van. Az ilyen elektronoptikai rendszer 
gyűjtőlencseként viselkedik. A ka tód alakja a torzítás 
csökkentésére gömbszelet alakú. A kész csövet a 6. ábra 
mutatja.

7. ábra.

tér felgyorsítja, majd egy elektronoptikai rendszer 
alkalmazásával a katód elektromképét egy anódnak 
alkalmazott fluoreszkáló ernyőre vetítik. A becsa
pódó elektronok foszforeszcencia jelenséget idéznek elő 
és így a kátédon létrejött elektronképnek megfelelő 
látható kép áll elő, amelyet egy klasszikus távcsővel 
vizsgálnak.

Az infravörös távcső használhatósága a képalkotó
csőtől függ. Ezért a fényelektromos réteg elkészítése 
igen gondos technológiát kíván. A katód tárcsáiéra 
párologtatással egy vékony ezüst réteget visznek fel, 
ezt a réteget oxidálják és fűtés közben rakják fel 
a további ezüst- és céziumrétegeket. Az így készített 
réteg félig áteresztő és érzékenysége 30—50 ju-A/lm, ha 
megvilágítása 2870 K°-on izzó wolframszálas lámpával 
történik.

A képalkotócső fluoreszkáló ernyője akkor meg
felelő, ha az elektromos energiát nagy hatásfokkal 
alakítja át fényenergiává. Az ernyő szemcsézettségének 
finomságától függ a jó feloontóképesség. A foszfor- 
eszcencia-jelenség időállandói ának kicsinek kell leninié, 
különben a megfigyelt mozgó tárgyak világító csíkokat 
hagynának maguk után és ezáltal a kép elhomályoso-* 
dását idéznék elő. A foszforeszcens anyag egy 
vákuumtérben van a céziummal. Nem engedhető meg, 
hogy a két anyag között fizikai, vagy kémiai reakció

Az infravörös távcső alakját, súlyát és mére
tét a katonai felhasználás szabja meg. A leg
kisebb ilyen készülékeket könnyű gyalogsági 
fegyverekre erősítik fel egy infravörös fényszó
róval együtt. (7. ábra.)

A német infravörös készülékek közül a 45— 
70 m hatótávolságú „Vampir“ távcsövet az MD 
44 karabélyra szerelték fel és célzott éjjeli tüze
lésre használták. E készülék 127 mm átmérőjű 
fényszórójában 35 wattos izzólámpa van elhe
lyezve. Az észlelő berendezés 63 mm átmérőjű 
és 355 mm hosszú. A sugárzó és észlelő együttes 
súlya 2,5 kg. A berendezés táplálásához szük
séges feszültségeket szolgáltató telepet egy háti
zsákban helyezték el, ennek súlya mintegy 14 kg.

io a  s z in té tik u s  w illem it te lje s íti a  fe lté te le k e t: 500 eV 
e n e rg iá jú  e le k tro n o k  e se tén  a  fe lv illan á s  1—3 gyertya*  
fén y /w a tt. A f lu o reszk á lá s  zö ldessárga  sz ínű , v ag y is  o lyan, 
a m e ly re  a szem  a leg é rzék en y eb b . A k ép  v ilágossága  0,04 
sec-miaL a  tá rg y  e ltű n ése  u tá n  10%-kal c sö k k en . A foszfo- 
reszk á ló  ré te g e t egy ig en  v ék o n y  a lu m ín iu m  ré te g  rávite*  
lév e l tesz ik  vezetővé , ez a  w illem it ré te g e n  m egakadályozza  
a tö ité s-fe ln a lm o zó d ást, s  így  m e g g á to lja  a  k é p to rz ítá s t 
előidéző k é s le lte tő  feszü ltség ek  k ia la k u lá sá t.



Antal: Infravörös sugárzás ti‘3

Ez a távcső alkalmasnak mutatkozott különböző 
járművek gyalogsági támadás elleni védelmé
re is.

Az „F. G. 12/50” készülék a Vampirhoz volt 
hasonló, de annál nehezebb kivitelben készült. 
E távcsővel járműre szerelt löveget láttak el. 
A sugárzó 200 wattos izzólámpáját a jármű 
áramforrása táplálta. Álló embereket 365 mé
terről még meg tudtak a távcsővel különböz
tetni.

A „Zielgerät” a puskacélzó távcső helyére 
volt szerelhető. Az ilyen távcső lehetővé teszi, 
hogy a lövész néhány tucat méterről találatot 
érjen el.

Ehhez hasonló berendezésű és hozzávetőlege
sen hasonló hatótávolságú az amerikai „Sniper- 
scope“ készülék (8. ábra). Ennek összsúlya kb.

&}W..

8. ábra.

8 kg volt. A második világháború idején a táv
csövet nagy tömegben gyártották és alkalmaz
ták. A berendezés áramforrása 3—4 órán át 
tartó megszakítás nélküli üzemet tett lehetővé. 
Az amerikai „Snooperscope” rövidtávú felderí
tésre volt szánva, felépítése hasonló volt, mint 
a „Sniperscope“ távcsőé.

A franciák a háború alatt és után különféle 
infravörös célzókészülékeket dolgoztak ki köny- 
nyű, valamint nehéz gyalogsági fegyverek ré
szére. A kisebbik típusú távcsőhöz 35 wattos 
reflektor tartozik. (7. ábra.) A távcső látóme
zeje 15 fok, a reflektor sugárkúpja 8 fok, a 
nagyítás 1,4-szeres, a hatótávolság 150—200 m, 
az összsúly (reflektor, észlelő, telepek) 3 kg 
körül van. A nagyobb típus összsúlya 8 kg, 
hatótávolsága eléri a 200—300 métert. Ez utóbbi 
berendezés golyószóróra van szerelve.

Éjjeli felderítési és figyelési célokat szolgáló 
távcsöveket (pl. a haditengerészetnél) fixen is 
beépítenek. Ezeknek mérete és súlya jóval na
gyobb, mint az előzőkben említett készülékeké.

Ilyen a német „Uhu" készülék, amelynek 
fényszórója 60 cm átmérőjű; az észlelő hossza 
60 cm, átmérője pedig 25 cm. Ez a berendezés 
az Sd Kfz 251/20 fegyvertelen gépjárműre volt 
szerelve; az 5,5 kW-os fényszórót a gépkocsin

elhelyezett 8 kW-os generátor táplálta. A be
rendezés hatótávolsága közel 1 km volt.

A francia hadmérnökök az egyesített sugár
zó jú és észlelő készülékek több típusát dolgoz
ták ki. Az egyik francia típus a távvezérelt 
sugárzójú figyelő távcső. Ennek hatótávolsága 
300—500 m, kétszeres nagyítású, a látómező 
10 fok. A reflektor 10 m-ről oldal- és magas
sági irányban vezérelhető. A háromlábú állvány
ra szerelt észlelő súlya 30 kg, a reflektoré pedig 
40 kg.

A másik típushoz az ún. erős nagyítású táv
csövek tartoznak. Ma ilyenek rendszeresítve 
vannak a francia hadseregben. E távcsövek ha
tótávolsága 500—800 m, négyszeres nagyítá- 
súak, a látómező 10 fok. Az észlelő egység a 
háromlábú állvánnyal együtt 30 kg súlyú. A 
fényszóró 45 cm átmérőjű, 250 W-os izzólám
pával a tengelyben 2X Í06 gyertyafény meg
világítást ad, és mintegy 25 kg-ot nyom.

Az infravörös távcsövek egy másik csoport
jába azok tartoznak, amelyeket járművek éjjeli 
vezetésére használnak. A gépkocsi reflektorai 
le vannak fedve infravörös szűrőkkel, vagyis 
a távcsőhöz külön fényszóró nem tartozik. 
Ilyen célra szolgáló berendezés volt a német 
„Nachtfahrgerät“ készülék, 100—200 m-es ha
tótávolsággal, valamint az ugyancsak német 
F. G. 12/52. jelű távcső, amely a már említett 
F. G. 12/50-eshez volt hasonló. A „Falke” 
jármű el volt látva a vezetésre szolgáló, vala
mint célzó távcsővel is.

A francia hasonló rendeltetésű készülék szin
tén a jármű reflektorát használja fel. Ható- 
távolsága 100 m körül van, a távcső egyszeres 
nagyítású, látómezeje 30 fok, és mintegy 15 
kg-ot nyom. (9. ábra.)

9. ábra.

Meg kell jegyeznünk, hogy a járművezetés szempont
jából előnyös a binokuláris látás, ui. a vezető szüksé
gesnek érzi mindkét szemének használatát. Az Egyesült 
Államokban, Franciaországban és Németországban egy
aránt kidolgoztak infravörös binokuláris távcsöveket. 
(10. ábra.)
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Mindezen infravörös távcsövek működtetése 
során problémát jelent a képalkotócső üzemé
hez szükséges nagyfeszültség előállítása. Már 
előzőleg is szó volt egy olyan képalkotócsőről, 
amelynek táplálásához 17 kV feszültség kell. 
Ez a feszültség egyes készülékeknél elérheti a 
25 kV-ot is, ugyanakkor azonban a cső áram
felvétele mindössze néhány /иA nagyságrendű.

10. ábra.

A nagyfeszültség előállítására alkalmasak lehetnek 
akkumulátorral táplált vibrátoros íeszültségátalakítók, 
kis elektromotorral hajtott generátorok, vagy pedig 
kisméretű elektrosztatikus generátorok. Van olyan 
angol készülék, amelynek nagyfeszültségű forrásai 
galvántelep (Zamboni-oszlop) adja.

Kisméretű infravörös távcsövek hatótávol
sága, amint az elmondottakból kitűnik, nem ha
ladja meg a néhány száz métert. Ennek oka a 
terep (háttér) és a megfigyelt tárgy közötti 
kontraszt csökkenése. Messziről nézve a színek 
ugyanis elmosódnak, a tárgyak azonos színű- 
ékké válnak. A nagyobb távcsövekkel 1 km-es 
távolságot is el lehet érni, de ehhez már nagy
teljesítményű fényforrás szükséges. A fényfor
rás teljesítményének növelése általában csak 
a járműre szerelt berendezések esetében lehet
séges, ahol a sugárzó táplálása viszonylag köny- 
nyen megoldható.

Meg kell még említeni, hogy az infravörös távcsövek 
ködben való alkalmazásakor a fellépő abszorpciót két
féle szempontból kell számításba venni: a köd egy
részt gyengíti a terep megvilágításának erősségét, más
részt pedig a képalkotócső katódján létrejövő infravörös 
kép fényerőssége is csökken.

A tárgyalt felhasználásokon kívül meleg tár
gyak megfigyelésére is készíthetünk távcsöve
ket. Ezek a testek 1 ^-nál nagyobb hullámhosz- 
szú, szemmel nem látható sugarakat bocsátanak 
ki magukból. Ilyen meleg tárgyak pl. a külön
böző repülőgépek kipufogó csövei. Ismeretes, 
hogy a hőerőgépek hatásfoka viszonylag nem

nagy és a felhasznált energia nagy részét hő
sugárzás formájában a környezetnek adják át. 
így pl. egy közönséges repülőgép 500 kW körüli 
teljesítményt ad át rendkívül meleg gázok 
formájában a légtérnek. A gépből távozó gázok 
által kibocsátott infravörös sugárzás felfede
zése azonban nehézségekbe ütközik, sokkal 
könnyebb a kipufogócső sugárzásának megfi
gyelése.

Ennek az a magyarázata, hogy a test sugárzása olyan 
hullámtartományokat tartalmaz, amelyeket a test el 
tud nyelni, ha kívülről sugárzás éri. A kipufogott 
gázok általában olyan átlátszók, mint a száraz levegő 
és hőtartalmukat nem sugárzás révén, hanem kizáró
lag vezetés útján adják át környezetüknek

A képalkotócsővel működő infravörös táv
csövek harcászat-műszaki jellemzőinek meg
javítása során két feladat adódik. Egyrészt nö
velni kell a hatótávolságot (az ellenségtől való 
távolságot), amelyen belül a készüléknek hasz
nálhatónak kell lennie. Másrészt csökkenteni 
kell a berendezés súlyát és méreteit: ez megja
vítja a mozgékonyságot, megkönnyíti a szállí
tást, telepítést, kezelést.

A hatótávolság növelését a képalkotócsövek minő
ségének javításával lehet elérni. Ez egyenértékű fel
adat a hasznos jel/zaj viszony növelésével, az érzé
kenységi küszöbérték csökkentésével, kisebb mértékben 
pedig — nagy hatótávolságú készülékék esetében — 
a felbontóképesség javításával. A hatótávolság növe
lése elérhető a cél megvilágításának fokozása által is. 
Ez azt jelenti, hogy növelni kell a reflektor fényerős
ségét. A fényerősség, mint ismeretes, a reflektor felü
leti világosságának és a reflektor felületének szorzata. 
A reflektor átmérőjét nem vehetjük tetszés szerint 
nagyobbra, mivel ezáltal a berendezés súlya meg
növekednék, ezért a fényforrás felületi világosságát 
kell fokozni.

A hatótávolság megfelelően korrigált objektívek és 
okulárok alkalmazásával is növelhető. Ezáltal javul 
ugyanis a kép tisztasága és ez ugyanazt jelenti, mintha 
a hatótávolság megnőnie. Nagy fényerejű optika alkal
mazását a méretviszonyok korlátozzák.

Súlycsökkentést azáltal is el tudunk érni, ha a kép
alkotócső fotokatódjánaik hasznos átmérője és a cső 
egész átmérője közti viszonyt minél nagyobbnak vá
lasztjuk. Ez azonos teljesítmény esetén csökkenti a bur
kolat és a tartószerkezet súlyát. Kisméretű készülékek 
számára egyes amerikai források 11 cm hosszúságú 
és mintegy 4,5 cm maximális átmérőjű képalkotócsövet 
ajánlanak. Súlycsökkenés végül az eredménye a fény
források infravörös hatásfoka megjavításának is.

3.13. Kisméretű távcső mesterséges infravörös 
fényforrások felderítésére.

Az előzőkben tárgyalt infravörös távcsövek 
fontos kiegészítő egysége a fényforrásul alkal
mazott infravörös reflektor. Ez a sugárzó — 
teljesítményétől függően — a terepet néhány 
tucat métertől néhány száz méterig terjedő tá
volságon belül világítja meg ugyan, azonban 
alkalmas észlelő készülékkel a reflektor műkö
dése több kilométerről is már megfigyelhető. 
Ilymódon az infravörös készülékek bevetésével 
tervezett támadást a megtámadott fél részéről 
idejekorán fel lehet deríteni, esetleg a reflek
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torokat ki lehet lőni, mindenképpen azonban 
elesik a váratlanság tényezője. Erre a felde
rítésre egyszerű, kisméretű infravörös távcsö
vek szolgálnak. E készülékekhez természetesen 
reflektor nem tartozik.

Az ilyen távcső (11. ábra) fizikai alapelve az előre 
gerjesztett foszforeszkáló anyagnak infravörös fénnyel 
való megvilágítása nyomán fellépő lumineszcencia.11

11. ábra.

Szemlencse alkalmazásával a megfigyelt tárgy infra
vörös képe látható kép formájában jelenik mega pasz
tilla alakú foszforeszkáló anyagon. Az optikai rendszer 
úgy van megszerkesztve, hogy a távcső egyenes ké
pet ad.

Ez az olcsó és kisméretű, néhány dekagramm 
súlyú készülék nemcsak az ellenséges infra
vörös fényforrást tudja kilométerekről észlelni, 
hanem egyes újabb kis távcsöveknél is lehet
séges a nagy távcsőhöz hasonlóan kisebb távol
ságon az éjjeli látás. Ez a körülmény megnö
veli e kis készülék harcászati fontosságát.

3.14. Távközlés infravörös sugarakkal.
A fényt ősidők óta alkalmazzák az emberi 

hangerőt meghaladó távolságokon hírek továb-

1? H a pl. a c ln k szu lfid o t ib o ly án tú li fén n y e l v ilág ítju k  
m eg, ak k o r  in ten z ív  lá th a tó  fé n y t k a p u n k . Ez az ib o ly án 
tú li  fén n y e l való  m eg v ilág ítás  m eg szak ítása  a lk a lm áv a l k i
alszik , azo n b an  az in fra v ö rö s  su g a ra k k a l tö r té n t  ú ja b b  m eg
v ilág ítás  u tá n  ism é t fe ltű n ik .

L eg in k áb b  a lk a lm as fo szfo reszkáló  an y a g o k  az  a lk á li fö ld 
fém ek  (kalcium , s tro n c iu m ) sz u lfid ja i. E zek a szu lfidok  
kü lö n b ö ző  en e rg ia sz ín tű  szennyezéseket, ú n . a k tiv á to ro k a t 
ta r ta lm a z n a k . A z ú n . p r im e r  a k tiv á to ro k  h a tá s á ra  b o c sá tja  k i 
a szóban  fo rg ó  an y ag  a  lá th a tó  fé n y su g á rzás t, i ly e n  ak ti-  
v á to rk é n t cé riu m o t, m an g án t, e u ro p iu m o t k e v e rn e k  nyo
m o k b an  a szu lfid b a . A sz e k u n d e r  a k tiv á to r  sz a b ja  m eg  a 
fo szfo reszkáló  a n y ag  in fra v ö rö s  ir á n ti  é rzék en y ség é t. E rre  
a cé lra  sz am ariu m  n y o m o k a t a lk a lm azn ak .

Á lta láb an  h a  a fo szfo reszk á lás je len ség é t in fra v ö rö s  su 
g á rzás k im u ta tá sá ra  k ív á n ju k  fe lh aszn á ln i, a k k o r  az a lk a l
m azandó  an y a g  tisz taság i fo k á n a k  10—8 n ag y ság re n d ű n ek  
k e ll len n ie  és m egfele lő  p r im e r  és sz e k u n d e r a k tiv á to ro k a t 
k e ll  ta r ta lm a z n ia .

M eg k e ll m ég  jeg y ezn i, hog y  a  fo szfo reszk á lás h ő m é r
sék le tfüggő . A h ő m érsék le t csökk en ése  eg y rész t a k o n tra sz t 
e rősö d ésé t e red m én y ez i, m á s ré sz t ped ig  az érzék en y ség i 
k ü szö b ö t a nag y  h u llám h o sszak  fe lé  to lja  el.

bílására. Kézenfekvő gondolat az infravörös 
sugarak távközlési alkalmazása. Itt nemcsak 
egyszerűen egyes infravörös fényjelek adásá
ról és azok vizuális észleléséről van szó, hanem 
egy sugárnyaláb modulálásának esetéről is, ha
sonlóan a rádiótelefóniához. Az infravörös su
garak kedvező tulajdonsága a rádióhullámok
kal ellentétben, hogy természetes és mestersé
ges elektromágneses zavarok iránt érzéketle
nek, továbbá az ellenség részéről nehezen fe
dezhetők fel. Hátrányos sajátságuk, hogy füs
tön, ködön, felhőkön nem tudnak áthatolni, a 
rádióhullámok számára viszont ezek nem aka
dályok.

Az adás úgy történik, hogy meghatározott irányban 
infravörös szűrővel lefedett, kis hőmérsékleti tehetet
lenségű lámpákból fénynyalábokat bocsátanak ki. Kí
vánatos a jeladó források emisszióját általában úgy 
változtatni, hogy az adó infravörös fénye könnyen le
gyen a háttér megvilágításától elválasztható, azonkívül 
ä beérkező jelek keskenysávú váltóáramú erősítővel 
legyenek erősíthetők. A moduláció végrehajtható forgó 
körcikkes tárcsa segítségével, de alkalmaznak közvet
len elektromos modulációt is.

Az infravörös nyalábbal leadott jelzések fényellen
állás cellák (talliumszulfid és ólomszulfid cella),12 
elektronsokszorozó cső, valamint a már tárgyalt kép
alkotócső segítségével észlelhetők. A talliumszulfid 
cella igen jól megfelel az éjjeli vételre, de még alkal
masabb nála az ólomszulfid cella. Ez utóbbi, amelynek 
érzékeny felülete mindössze 0,027 mm2, rendszerint egy 
parabolikus reflektor gyújtópontjában van elhelyezve. 
Így egy 10— 10W nagyságrendű sugárzási teljesítményt 
л cella érzékeny felülete még képes észlelni. Az érzé
kenység tízszeresre fokozható, ha a cellát száraz jég
gel hűtik.

Az infravörös telefonia legnagyobb problémáját a 
sugárnyaláb modulációja jelenti. Jóllehet erre a célra 
többféle eljárást dolgoztak ki, azonban ez a probléma 
még nincs kielégítően megoldva. Az egyik ilyen eljárás 
a Kerr-hatás alkalmazásán alapszik.13 A Kerr-cellák 
használata igen nagy frekvenciájú és .gyakori áthág 
lineáris modulációt tesz lehetővé, mivel a jelenség idő
állandója 1C~9 sec nagyságrendű. Az ilyen moduláció 
segítségével ugyanazon az infravörös sugárnyalábon 
egyidőben több hírcsatorna hozható létre.

3.15. Infravörös zárak.
Az alkalmazás lényege, hogy egy infravörös 

sugárnyalábot idegen test közbehelyezése meg
szakít és ennek következtében egy jelző- vagy 
riasztóberendezés működésbe lép. Előnyös 
hangfrekvenciával modulált sugárnyalábot 
használni, mert ezáltal a vétel egyszerűsödik; 
a vevőt előzőleg az adó frekvenciájára lehet 
hangolni. A vevő így a természetes sugárzással

12 A ta lliu m szu lfid  cella  é rzék en y ség i küszöbe 1,3 м-nál 
van . E lőnye, hogy  azonos m eg v ilág ítás  e se te n  a g y a k ra n  
a lk a lm azo tt sze lén ce llán á l 20 000-szerte é rzék en y eb b , azon
b an  é rzék en y ség i k ü sz ö b e  n em  em elh e tő  1.5 ^  fö lé  és 
egy év  a la tt  é rzék en y ség én ek  98%-át e lvesz íti. A z ó lom 
szu lfid  ce lla  é rd e k e s  tu la jd o n ság a , hogy  é rzék en y ség e  —80 
CJ-on eze rsze rte  ak k o ra , m in t 0 C°-on, é rzék en y ség i k ü 
szöbe e lé r i a 4 fi-1.

13 a  K e rr-h a tá s  e lek tro m o s té r  h a tá s á ra  a  közegben ' fe llépő  
k e ttő s  fé n y tö ré s i je len ség . A K e rr-c e lla  fo ly a d é k k a l (cél
sz e rű e n  n itrob en zo lla l)  tö ltö tt  ed ény , am ely b e  k o n d e n z á to r  
lem ezei m e rü ln e k . E z az e d én y  k é t  n ico l-p rizm a k ö zö tt v an  
e lhelyezve. A fé n y su g á r  csak  a k k o r  tu d  á th a la d n i a p riz 
m ákon , am ik o r a k o n d e n z á to r t e lek tro m o s tö lté s  éri.
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szemben érzéketlenné válik s nem reagál a fel
fogó cella zavarására szánt mesterséges fény
forrásra sem.

Egy ilyen zárberendezés megvalósítása nem 
jelent különösebb problémát, ha pl. egy kapun, 
vagy útszakaszon való közlekedést kívánjuk 
megakadályozni. Nagyobb nehézségek lépnek 
fel tengeröblök vagy nagykiterjedésű földte
rület védése esetén, mert ilyenkor meghatáro
zott (pl. 50 cm) magasságban kell a sugárnya
lábnak a víz, ill. a dőld felszíne felett halad
nia. Ehhez hasonló zár-rendszereket sikerrel 
alkalmaztak a francia szárazföldi hadseregben 
és tengerészeinél is, ahol pl. kis tengeri hajók 
támadása ellen 16 km-es infravörös zárat hoz
tak létre.

3.2. A közepes infravörös sugárzás alkalmazása.
A közepes infravörös sugárzás észlelésére a 

fényelektromos cellák nem alkalmasak. A su
gárzás detektálása ebben a tartományban fény- 
ellenállás cellákkal történik. Ezek a cellák a 
hőelemeknél jóval érzékenyebbek a meleg tes
tek (repülőgépek kipufogói, gyárkémények, ha
jók, mozdonyok, motorok, nagyolvasztók stb.) 
kibocsátotta sugárzások iránt.

A cellák az észlelő készülékben egy optikai 
rendszer gyújtópontjában vannak elhelyezve. 
Infravörös sugárzás hatására a cellán keresz
tülhaladó áram erőssége megváltozik. Az így 
kapott jeleket megfelelően felerősítik. Az erő
sítés után következő jelzőrendszer a tervbevett 
harcászati alkalmazásnak megfelelően külön
böző felépítésű lehet.

A németek több készüléket dolgoztak ki, kö
zöttük olyanokat is, amelyek a képet egy ka
tódsugárcső ernyőjén láthatóvá alakítják át, 
azaz tulajdonképpen az infravörös távcsövek 
egy formájának tekinthetők. E készülékekkel 
ők a nagyteljesítményű centiméteres hullám- 
hosszú rádiólokátorok megvalósításának kérdé
sét kerülték meg.

Néhányszáz C° hőmérsékletű testek, éspedig 
hajókémények, repülőgép kipufogók észlelésére 
használták a németek a „Nachtmessgerät” el
nevezésű készüléket.

A „Kiel—3” német készülék repülőgépen mű
ködött, a kézi beirányítást itt egy mechaniku
san letapogató tükör végezte. A felerősített je
lek egy katódsugárcső vezérlőrácsára kerültek. 
Az ellenséges repülőgép jelenlétét az ernyőn 
megjelenő fényfolt jelezte. Az üldöző repülő
gép igyekezett olyan helyzetet elfoglalni, hogy 
a fényfolt az ernyő középpontjában legyen. Eb
ben az esetben alkalmas helyzetben volt ahhoz, 
hogy az ellenséges, repülőgépre sikerrel tud
jon tüzelni.

A „Winsdorf” nevű készüléket a zuhanóbom
bázókon használták. Ennek feladata a gép me
leg tárgyakra való irányítása volt. Lehetséges 
a meleg testek célbavételére önirányított löve

dékek és pilótanélküli repülőgépek szerkesz
tése is. (,,Hamburgf”-készülék.)

Ebben a közepes infravörös tartományban 
megvalósítható olyan közelségi gyújtó, amely 
egy lövedéket akkor robbant fel, amikor a 
tárgyról visszaverődött infravörös sugárzás ér
téke túlhalad egy előre meghatározott szintet. 
(.,Papíite”-készülék.)

Alkalmaztak a németek még infravörös ikonoszkopot 
ts. Ez általános elvében nem különbözik a távolba
látásnál használt ikonioszkopoktól, az eltérési a fény- 
érzékeny rétegben van. Az infravörös kép a fény- 
érzékeny félvezető réteg ellenállásának helyi változásait 
idézi elő, a megvilágítás erősségétől függően. Elektron
nyalábbal való letapogatással az áram megváltozik, a 
nyaláb által elért pont helyi ellenállásának megfelelően. 
A váltóáramú komponens erősítése után a letapoga
tott kép egy katódsugárcső ernyőjén láthatóvá tehető.

Hasonló ehhez egy másik eszköz, az ún. elektron
t ü k ö r .  Itt szintén van egy fényérzékeny félvezető réteg, 
amelynek helyi ellenállása az infravörös megvilágítás 
szerint változik. Ha ezt a réteget egy széles, 5—6 kV 
között modulált váltófeszültséggel gyorsított elektron- 
nyalábbal bombázzák, akkor azok a pontok, amelyek 
ellenállása a környezetüknél nagyobb, hamarosan nega
tív töltést vesznek fel. Ezáltal e pontok mintegy vissza
tükrözik a beérkező további elektronokat, a kisebb 
ellenállású felületek pedig elvezetik őket. A nagy- 
ellenállásű felüleitrészekről visszavert elektronokat 
azután egy fluoreszkáló ernyőre fókuszálva, a kép az 
ernyőn láthatóvá válik.

3.3. A távoli infravörös sugárzás alkalmazása.

A távoli infravörös sugárzás tartomány kü
lönösen érdekes katonai szempontból, mert e 
tartományban a fejlődésnek még igen széles 
lehetőségei vannak. Hátrányos körülmény, hogy 
az észlelés megoldása itten nagyon kényes, s 
az ilyen sugárzások detektálására alkalmas Ké
szüléket eddig még nem sikerült megvalósítani.

A távoli infravörös sugárzás előnye a közeli 
és a közepes sugárzással szemben, hogy a kö
zönséges atmoszféra átengedi és e sugárzás a 
ködön is áthatol. Másik rendkívül kedvező tu
lajdonsága, hogy a természetben előforduló tes
tek a hőmérsékletüktől és a felületüktől füg
gően ezt a sugárzást bocsátják ki különböző 
intenzitással. Az észlelő-, ill. jelzőkészülék mű
ködéséhez nincs szükség kisegítő fényforrásra, 
továbbá az észlelés nem korlátozódik az igen 
meleg testekre. Hátrányos, hogy e sugárzást 
mai ismereteink szerint csak a termoelemek 
és bolométerek14 segítségével tudjuk észlelni,

14 a  le g g y a k ra b b a n  h a sz n á lt  te rm o e lem ek  az  a lan ti p á 
ro s ítá sb an  k észü ln ek : P t/R h , F e/B i. T e /k o n s ta n te n , k ro - 
m el/a lum el (a k ró m é i: 90% Ni és 10%Cr; az  alum el: 94% 
N1, 3% Mn. 2% Al. 1% Si). A te rm o e lem ek  term ooszloppá 
való  összek ap cso lásak o r a r ra  tö rek szen e k , hog y  a  su g á rzá s
n ak  k ite t t  fe lü le te k  m in é l k ise b b e k  leg y en ek . É rzék e n y sé 
g ü k e t az e lek tro m o to ro s  e rő  és a beeső  en e rg ia  h án y ad o - 

f MV 1
sá v a l ( I szokás m egadni.

L é g té rb e n  e lh e ly eze tt te rm ooszlop  ©setén ez az é r té k  
0,1—5, v á k u u m b a n  lévőnél p ed ig  5—400. F ügg  az é rzékenység  
az oszlop id ő á llan d ó já tó l, am ely  0,001 és 1 sec k ö zö tt vá l
tozhat.

A b o lo m éte rek  e lek trom os e lle n á llá su k a t hő h a tá sá ra  
n a g y m é rté k b e n  v á lto z ta tó  ik iskapacitású  hu za lb ó l á llanak . 
Egy ily en  h u za lt W heatstone-hí.dba é p íten ek  be s az  ellen  
á llás-v á lto zás t a h íd  n u ll-m ű sze rén ek  k ité ré se in  észlelik .
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a termoelektromos és bolometrikus feszültsé
gek felerősítése pedig problémát jelent.

Egy további kedvezőtlen jelenség abban mu
tatkozik, hogy az észlelést zavarja a környezet
ből származó parazita sugárzás. Ennek közvet
len forrása lehet az észlelő készülék teste, sőt 
maga a megfigyelő-is.

3.31. Nagy hullámhosszú infravörös sugárzást 
észlelő készülékek.

Franciaországban két érdekes készüléket va
lósítottak meg. Az egyik ilyen eszköz a távoli 
infravörös járőrdetektor. Ez a készülék lehe
tővé teszi kisugárzásuk alapján a langyos tár-

összpon fosul ezüstklorid lencse segítségével a vizsgált 
pántból kiinduló nagyhullámhosszú infravörös sugár
zás. Amikor egy ember, jármű vagy egyéb test a ké
szülék látómezején áthalad, akkor az oszlop termikus 
egyensúlya megbomlik és a fellépő feszültségváltozás 
erősítés után észlelhető.

Ez a járőr-detektor kétféle nagyságban ké
szül. A kisebbik modell súlya 12 kg, hatótávol
sága mintegy 350 méter, a nagyobbik készülék 
pedig 50 kg súlyú, látómezeje 25 vonás, és ké
pes egyetlen embert 500 m-ről jelezni (12. ábra). 
Újabban állítólag sikerült olyan készülékeket 
is megvalósítani, amely az embert 1 km-es, na
gyobb járműveket pedig egészen 25 km távol
ságról is jelezni tud. A detektorok egyike sem

12. ábra.

gyak észlelését. Ez esetben tehát nem kell a 
terepet infravörössel megvilágítani, vagyis le
hetetlen a megfigyelőt ezen az alapon felfe
dezni.

A készülékben egy távcső gyújtópontjában termo
elektromos oszlop van elhelyezve. Ennék forrasztására

13. ábra.

alkalmas arra, hogy segítségükkel a közeli infra
vörös tartományba eső fényforrást érzékelni 
lehessen.

Egy másik készülék lényege abban áll, hogy 
azonos módszerekkel összehasonlítják egy felhő, 
valamint egy víz- és jégkeverék tartalmú felü
let nagy hullámhosszú infravörös kisugárzását. 
Ezáltal a földről megállapítható a felhők hő
mérséklete. Ha pl. azt találják, hogy ez a hő
mérséklet —10 C° és 0 C° közé esik, akkor nyil
vánvaló, hogy a repülőgépeket jegesedési ve
szély fenyegeti. Ez az eljárás nem alkalmazható 
nagy átmérőjű vízcseppecskék alkotta felhők 
vizsgálatára.

3.32. Nagy hullámhosszú infravörös fényké
pező távcső.

Az előzőben ismertetett elv alapján francia 
hadmérnökök egy éjjeli infravörös készüléket 
szerkesztettek. Itt egy távcsővel letapogatják 
a terepet és pontról pontra összehasonlítják az 
észlelt hőmérsékletet a környezetével. (13. 
ábra.)
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Az eredmények igen érdekesek, de harcá
szati alkalmazhatóságukhoz egyelőre nem sok 
reményt lehet fűzni, a felvételhez szükséges 
tekintélyes idő (kb. 1 óra) és a készülék nagy 
terjedelme miatt. Á nagy expozíciós időre azért 
van szükség, mert csak egy detektáló elem van, 
amely fokozatosan végigmegy a lefényképe
zendő nagyhullámhosszú infravörös kép elemi 
pontjain. Ha a készülék időállandója 0,1 sec., 
akkor percenként csak 600 pontot lehet leta
pogatni.

Más volna a helyzet akkor, ha a készülékben annyi 
detektor-cella működnék, mint amennyi a vizsgálandó 
pontok száma. Egy ilyen televíziós képfelvevő csőhöz 
hasonló eszköz mozaik-szerkezete azonban sokkal bo
nyolultabb volna amazénál, ezenkívül a regisztrálandó 
feszültségek igen kicsinyek és ezért nem lehet katód- 
sugár nyalábban való letapogatást végezni.

Jóllehet a fényképező távcső mai formájá
ban még katonai használatra nem alkalmas, 
azonban jó szolgálatot tesz a sugárzás termé
szetének felfedésében.

Közleményünkben nagy vonásokban vázol
tuk az infravörös sugárzás különböző katonai 
alkalmazásait. Ügy véljük, hogy e felsorolás 
alapján olvasóink meggyőződhettek arról, hogy

az infravörös sugárzás felhasználásán alapuló 
készülékek nagy jelentőségűek és szerepük a 
korszerű háborúban igen kiterjedt lehet.
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P A L Á G Y I  T I V A D A R
О К  L . V E G Y É S Z M É R N Ö K

Radioaktív sugárzás közvetlen átalakítása villamos 
árammá félvezetők segítségével

1. Bevezetés
A radioaktív sugárzásnak közvetlenül villamos ener

giává való átalakítása terén a legelső kísérletet 
Moseley [1] végezte, aki radont tartalmazó gömböt füg
gesztett fel vákuumban, és megállapította, hogy elekt
romosan töltött részecskék kibocsátása következtében 
150 000 V potenciálkülönbség keletkezett. Linder és 
Christian [2] 365 000 V feszültségkülönbséget tudott 
elérni 250 millicurie aktivitású Sr90—Y90 sugárforrás 
alkalmazásával, Moseley készülékének egy megjavított 
változatát használva.

Kramer [3], majd újabban Ohmart [4] olyan készü
lékeket szerkesztettek, amelyek hasonlítanak a galván
elemekhez, azonban elektrolit helyett rádióaktív sugár
zással ionizált gáz tart kapcsolatot a két eltérő fém
elektród között, 1 V nagyságrendű elektromotoros erő 
esetében. Linder és Rappaport [5], valamint Coleman 
/67 olyan radioaktív áramforrást dolgoztak ki, amely
ben a vákuumot vékony szigetelőlemez helyettesítette.

Ezeket a módszereket egy korábbi közleményben [7] 
már ismertettük. A radioaktív sugárzásnak villamos 
energiává való közvetlen átalakítására jelenleg még két 
módszer ismeretes. Az egyikben termoelemek meleg
pontját a sugárzás segítségével hevítik fel és így_. kap

nak áramot. A Birden és Jordan által kidolgozott meg
oldásban [8] polonium által kibocsátott alfa-sugarak 
40 db termoelemet melegítenek. Terhelés nélküli álla
potban a telep 0,75 V feszültséget tud szolgáltatni. Ter
helhetősége 25 mA.

■ A másik módszer félvezetőben létesített p-n átmene
tet használ fel a radioaktív sugárzásnak árammá való 
közvetlen átalakítására [9]. A félvezetőben — pi. béta
sugárzás esetén — minden egyes béta-részecske sok 
elektron-lyuk párt hoz létre; ezeket az egyenirányító 
átmenet erőtere elkülöníti, ezért az ilyen cellák nagy 
energiájú béta-részecskék kis áramát kisfeszültségű 
elektronok sokkal nagyobb áramává alakítják át. Op
tikai sugárzás — például a napfény — szintén felhasz
nálható ilyen módon; a félvezető jellegzetes elnyelési 
sávjában minden egyes elnyelt foton égy elektron-lyuk 
párt létesít. Az ilyen elv alapján működő úgynevezett 
napelemeket egy későbbi cikkben fogjuk megtárgyalni.

Az alábbiak során a félvezetővel készített 
radioaktív áramforrások főbb tulajdonságait és 
adatait írjuk le. Itt kétféle alkalmazás számít
hat különösebb érdeklődésre. Az egyik felhasz
nálásban tartós feszültségforrást szolgáltatnak
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a réteg-tranzisztorhoz hasonló eszközök szá
mára. Az ilyen szükségletek kielégítésére szol
gáló cellák szerkesztése ma már megvalósított- 
nak mondható. Egyetlen p-n átmenettel mikro- 
watt nagyságrendű energiákat lehet nyerni né
hány tized volt feszültség esetén, mérsékelt 
mennyiségű radioaktív anyaggal. Ámbár az 
ilyen célra felhasználható sugárzó anyagok ma 
még aránylag drágák és csak nehezen szerez
hetők be, valószínű, hogy ezen a téren a hazai 
atomreaktor üzembehelyezése után nálunk is 
jelentős javulás fog bekövetkezni.

A félvezetős radioaktív áramforrások másik számot
tevő felhasználási területe a tisztítatlan vagy csak rész
ben megtisztított hasadási termékeik radioaktivitásának 
nagy méretekben villamos energiává való átalakítá
sával kapcsolatos. Itt mind a béta-, mind a gamma- 
sugarakat fel lehetne használni, de ehhez vastag sugár- 
elnyelő védőburkolatra és nagy térfogatú félvezetőre 
volna szükség.

2. Az elem felépítése

A félvezetővel készített radioaktív áramfor
rások tervezésekor az a fő cél, hogy egy meg
felelő p-n átmenetihez a lehető legközelebb a 
sugárzásnak minél nagyobb részét fogják fel. 
Ennek a feladatnak a sikeres megoldása a radio
aktív sugárforrástól, utóbbinak a p-n átmenet
hez viszonyított helyzetétől, az egyenirányító 
átmenettől és a félvezetőtől függ.

A radioaktív sugárforrást tekintve a legfon
tosabb a sugárzás típusa, energiája, valamint 
hatótávolsága, továbbá az anyag aktivitása és 
felezési ideje. Hatótávolság és energia szem
pontjából azok az anyagok látszanak a legmeg
felelőbbnek, amelyek csupán béta-részecskéket 
sugároznak ki; ezek esetében ugyanis nincs 
szükség vastag külső védőburkolatra, mert 
az ilyen sugárzást az anyagok nagymér
tékben elnyelik. (Pl. a 0,5 MeV energiájú béta
sugarak hatótávolsága germániumban mind- 
ösze 0,03 cm.) Egyes sugárzó anyagok megfe
lelő energiájuk, aktivitásuk és felezési idejük 
folytán ilyen célra kielégítő módon alkalmaz
hatók. A gamma-sugarak közbülső folyama
tok révén béta-sugarak, utóbbiak pedig elekt
ron-lyuk párok képződéséhez vezetnek. Bár a 
gamma-sugarak jóval kisebb mértékben nye
lődnek el, mint a béta-sugarak, nagyobb mére
tekben való üzemi alkalmazásuk keresztül- 
vihetőnek látszik. Az alfa-részecskék képesek 
ugyan elektron-lyuk párok létrehozására, azon
ban felhasználásuk kevésbé látszik célszerűnek, 
mert erősen megrongálják a félvezető anyag 
kristályrácsát.

Energia és hatásfok szempontjából a nagy energiájú 
béta-sugárzás látszik kívánatosnak, azonban ezen a 
téren határt szab az az Eh küszöbenergia, amely már 
sugárzási károsodást idéz elő. Az ilyen természetű 
nehézség legyőzésének egyik módja abban áll, hogy csu
pán olyan béta-sugárzó anyagokat használnak, me
lyeknek maximális energiája kisebb az Eh értéknél.

Ilyen eljárással elvileg jobb hatásfokot lehet elérni, 
mint olyan nagyobb energiájú sugárforrásokkal, ame
lyek maximális energiáját sugárelnyelő anyag segítségé
vel kell az Eh küszöbenergiánál kisebb értékűre csök
kenteni. A későbbiek során ilyen elnyelő anyagok 
alkalmazására még visszatérünk.

Mint fentebb már említettük, a radioaktív 
anyagnak a p-n átmenethez viszonyított elhe
lyezése igen lényeges az elem működése szem
pontjából. A félvezető lemezre általában vé
kony rétegben viszik fel a radioaktív anyagot, 
és így utóbbi az átmenettel párhuzamosan he
lyezkedik el. A sugárforrás rétegvastagsága 
változó lehet; gyakorlatilag nem érdemes a 
béta-sugaraknak a radioaktív anyagban való 
hatótávolságánál vastagabb réteget alkalmazni. 
Az ilyen áramforrások egy gyakorlatilag meg
valósított alakjának elvi vázlatát az 1. ábrán 
mutatjuk be. Ä p-n átmenet hasonlít a réteg- 
tranzisztorban előfordulóhoz, de lényegesen na
gyobb annál; területe kb. 0,3 cm2.

p -típ u sú  v e ze tő  

p-n átmenet

té d ö b u r k o lo  t
\4Sz.20-0<\

1. ábra.
Félvezetős radioaktív áramforrás vázlatos rajza.

Jobb hatásfokú az olyan elrendezés, ahol a 
sugárforrás két félvezetőlap között van elhe
lyezve. Még hatásosabban működik az olyan 
telep, amelyben a radioaktív rétegek és a fél- 
vezetőlapok párhuzamos elrendezésben, válta
kozva követik egymást; ez esetben lényegileg 
minden béta-részecske felhasználódik, és mind
egyik átmenetet mindkét oldalról bombázzák 
elektronok.

Az elem optimális működése szempontjából 
a p-n átmenettel kapcsolatos legfőbb követel
mények a következők: nagy legyen az átmenet 
sugárzásmentes állapotban mérhető R0 ellen
állása és nagy legyen az elektronok, illetve lyu
kak diffúziójának hossza a p-típusú, illetőleg 
n-típusú félvezető rétegben.

A félvezetőt illetően a következők az opti
mális működés feltételei: nagy legyen a tiltott 
sáv szélessége, a béta-részecskéknek kicsi le
gyen benne a hatósugara, nagy legyen a rács
hibák képződését előidéző E* küszöbenergia és 
kicsi legyen aí az Er, energia, amely ahhoz 
szükséges, hogy a béta-részecskék elektron
lyuk párokat hozzanak létre.

A felsorolt tulajdonságok közül néhány köl
csönösen összefügg egymással. Általában ked
vező, ha az elektronok és lyukak diffúziójának 
hossza nagy ahhoz a mélységhez viszonyítva,
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ameddig a küszöbenergiánál kisebb energiájú 
béta-részecskék elnyelődnek. Előnyös, ha a 
tiltott sáv szélességének megfelelő Et energia 
nagy, mert Et szabja meg az elérhető cella- 
feszültség felső határát, és R<> is nagy abban 
az esetben, amikor Et értéke nagy.

A leggyakrabban használt két félvezető 
anyag: a germánium és a szilicium összehason
lítása alkalmával azt látjuk, hogy a szilicium 
esetében R0 nagyobb, a germánium pedig azért 
előnyösebb, mert kisebb benne a béta-sugarak 
hatótávolsága, nagyobb az Eh küszöbenergia és 
kisebb az: elektron-lyuk párok képződéséhez 
szükséges Ep energia.1 A szakirodalom szerint 
[10] a sziliciummal készített cellák a germá- 
niumos celláknál teljesítmény és feszültség 
szempontjából sokkal kedvezőbbnek bizonyul
tak, az Ro ellenállásérték döntő befolyása kö
vetkeztében.

3. Villamos tulajdonságok

Helyettesítő áramkör segítségével meg lehet 
határozni a cella feszültségét, áramát és telje
sítményét. Az áramforrás adott Ic árama és Ro 
ellenállása ismeretében definiálni lehet a ki
nyerhető maximális energiát is.

Valamennyi olyan elektron-lyuk pár, amely a 
p-n átmenettől a diffúzió-hosszhoz viszonyítva 
kis távolságon belül keletkezik, lényegileg ke
resztül fog áramlani az átmeneten. A lyukak 
a p-típusú oldalra, az elektronok pedig az n- 
típusú oldalra áramlanak. Jelöljük az ezen 
áramlásnak megfelelő áramot í c-vel. Mivel a 
p-típusú és az те-típusú oldal pozitív, illetve ne
gatív töltésre tesz szert, az átmenet két oldala 
között feszültségkülönbség lép fel, ezáltal a fél
vezetőben íc-vel szemben í /  jelölésű áram fo
lyását idézve elő. Ennek megfelelően a külső 
áramkörben az I — Ic — I/ áram folyik.

A cella helyettesítő áramkörét a 2. ábrán mu-

г. ábra.
Félvezetős radioaktív áramforrás helyettesítő áramköre.

tatjuk be. Ezen az Ic áramfejlesztő párhuzamo
san van kötve az egyenirányító átmenettel és az 
R külső terhelő ellenállással. E helyettesítő

1 Ep é r té k e  g e rm á n iu m ra  3,0 eV, sz ilíc iu m ra  3,6 eV.

áramkör segítségével sok hasznos közelítést lehet 
végezni, és olyan általánosítások tehetők, ame
lyek e^yes esetekben elősegítik az elem viselke
désének megértését.

A helyettesítő áramkörről mondottak alapján 
felírhatjuk az alábbi egyenlőségeket:

Ic =  If + 1  (1)

I R — V (2)
A p—n átmenetekre fel lehet írni az alábbi 

áram-feszültség összefüggést [11], ha a fél
vezető ohmikus ellenállása elhanyagolható:

If  =  (JcT/eRo) [exp {eV/кT) — 1] (3)
ahol к a Boltzmann-féle állandó, T az abszolút 
hőmérséklet, e az elektron töltése és V a cella- 
feszültség. Az (1) és (3) egyenlet alapján а V 
cellafeszültség és az Ic áram között a követ
kező összefüggés áll fenn:

(kTle) (R/Ro) [exp (eV/kT) — 1] +  V =  ICR
(4)

Ebből a cella üresjárási feszültségét az alábbi 
egyenlőséggel adhatjuk meg:

kTV =  In (eIcR0/kT  - f i )  (5)
e

A cellából nyerhető energia meghatározásához 
meg kell keresni azt az R terhelő ellenállást, 
amelynek alkalmazásakor maximális a

W — l 2 R — IV  (6)
energia. Ekkor a dW/dR differenciálhányadost 
zérussal téve egyenlővé, megkaphatjuk a maxi
mális energiának megfelelő R ellenállást:

dW/dR =  I2
eV

e X P ^  +
f f
R

1 = 0  (7)

és ebből
exp (eV/kT) — R0/R =  0 (8/a)

továbbá
Ic =  (кТ/eR) In (Ro/R) +  (кТ/е) (1/R — 1/R„)

(8/b)
Ez az egyenlőség lehetővé teszi a maximális 

energiának megfelelő R ellenállás meghatáro
zását Ro és Ic segítségével.

A cella ideális hatásfokát annak a feltevésnek 
az, alapján vezethetjük le, hogy a félvezetőben 
nem következik be az elektron-lyuk párok 
rekombinációja, vagyis hogy a p— n átmenet 
a sugárzás által létrehozott minden áramhordo
zót összegyűjt. Ha egy elektron-lyuk pár léte
sítéséhez Ep sugárzási energia szükséges, akkor 
— mivel mindegyik elektron-lyuk pár e töltésű 
töltéshordozót hoz létre, amelyek között V 
potenciálkülönbség áll fenn, továbbá mivel a 
töltéshordozóknak I/Ic hányada folyik a terhe-
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lésen keresztül — a hatásfok a következő egyen
lőséggel fejezhető ki:

r) =  (eV/EP)(I/Ic) =  eV2/RE pl c (9)
Ezeket a számításokat szilíciumra helyezett, 

kb. 0,2 curie aktivitású Sr90—Y90 sugárforrás
ra alkalmazva, ha Ic =  10~4 A és (kb. 1 cm2 
felületre vonatkoztatva) R„ =  10ö Q , akkor 
szobahőmérsékleten R — 2000 Q, 1 =  81 pA, 
V =  0,16 V, Wmax — 13 gW  és íj =  3,8%.

4. Sugárzási károsodás

A félvezetővel készített radioaktív áramfor
rások élettartamát lényegesen csökkenti az 
olyan sugárzás, amely a vezetőképesség meg
változását idézi elő. A káros sugárzás a cella 
hatásfokát elsősorban annak következtében 
rontja le, hogy a béta-sugarak által létrehozott 
áramhordozók rekombinációját idézi elő, még 
mielőtt ezek diffúzió útján eljuthatnának a 
p—n átmenethez. A sugárzás csökkentheti Rí 
értékét is. Ha a félvezetőnek a sugárforrással 
szemközti felülete n-típusú vezető, az átmenet 
egyenirányító képessége leromolhat annak kö
vetkeztében, hogy az n-típusú anyag részben 
p-típusúvá alakul át. Sugárzási károsodás nem 
következik be az Ek küszöbenergia alatt; utób
binak értéke germánium esetében 0,63 MeV 
[12] szilicium esetében pedig kb. 0,3 MeV.

A félvezető rácsszerkezetében előidézett su
gárzási károsodás Sr90—Y90 sugárforrásnak 
germániumlemezre való közvetlen felvitele 
esetén elég nagymértékű. Ha viszont olyan vastag 
elnyelő réteget alkalmazunk, amely elegendő 
a sugárzási károsodás teljes kiküszöböléséhez, 
akkor az elméleti hatásfok germánium esetében, 
cm2-enként 1 curie aktivitású izotopot alkal
mazva elenyészően kevés, kisebb 10~6 %-nál. 
Ha az elnyelő réteg olyan vékony, hogy az izotop 
bomlásával összemérhető sebességű károsodást 
enged meg, akkor a hatásfok lényegesen na
gyobb, de még ekkor sem haladja meg a 
10 4 %-ot. Itt nem vesszük figyelembe a rács
hibák közönséges hőmérsékleteken bekövetkező 
spontán megszűnését, amely feltehetőleg — leg
alább is. részben — a béta-sugarak által elő
idézett helyi felmelegedés következménye. Ha 
a rácshibák képződésének sebessége nagyjából 
megegyezik a rácshibák önként bekövetkező 
megszűnésének sebességével, akkor az elem 
élettartama rendszerint lénjegesen a kezdeti 
érték alá csökken.

Avégből, hogy a rácshiba-képződést teljesen 
megakadályozzuk, x  — sm — Sk vastagságú el
nyelő réteget kell helyeznünk az izotopréteg 
és a félvezető közé, ahol sm az Em maximális 
energiájú elektronok, sp pedig az Ek energiá- 
júak hatótávolsága. Y90 és germánium alkal
mazása esetén Em =  2,20 MeV, Ek pedig — 
miként fentebb már említettük — 0,63 MeV. 
Figyelembe véve, hogy az Y9Ü által kibocsátott

elektronok átlagos kinetikus energiája 0,89 MeV 
[10], a teljes energiamennyiségnek 2,8 X  Ю-4 
hányada hatol át az elnyelő rétegen. 1 curie/cm2 
fajlagos felületi aktivitású réteg esetében ez 
Ic =  2,5 X  NT7 A erősségű áramnak felel meg, 
ha a sugárforrásnak csak az egyik oldalán van 
p—n átmenetű félvezető. Ha R0 értékét 103 ü -  
nak vesszük (ez a germánium esetében eléggé 
általános), akkor az ideális hatásfok az elnyelő 
rétegen keresztülhatoló elektronokra vonatkoz
tatva 2ДХЮ 3 % ,az összes kibocsátott elektron
ra pedig — figyelmen kívül hagyva az Sr90 
által kibocsátott elektronokat — 5,8 X  Ю 7 %•

A sugárforrás energiájának tehát csak meg
lehetősen kis hányada hatol keresztül az elnyelő 
anyagon; az Y90 által kibocsátott elektronok 
közül nem jutnak el a félvezetőig azok, melyek
nek energiája kisebb 1,78 MeV-nál. Az Y90 
béta-részecskéinek maximális kezdeti energiája 
2,2 MeV. Ez azt jelenti, hogy a sugárforrás 
egy adott pontjáról kiinduló elektronok csak 
akkor tudnak átlagos valószínűséggel keresztül
hatolni az elnyelő rétegen, ha beesési szögük 
nem sokkal tér el a merőlegestől. Emellett az 
elektron útja a sokszoros szóródás következté
ben statisztikailag elég meghatározatlan irányú 
lesz, és így a teljes energiának a fentebb szá
mított értéknél csak jóval kisebb hányada fogja 
elérni a félvezetőt.

Lényegesen nagyobb hatásfokot érhetünk el, 
ha kissé csökkentjük a rácshibák képződését 
teljesen megakadályozó sugárelnyelő réteg- 
vastagságot, mert a teljes energiának a félveze
tőt elérő hányada erősen függ az elnyelő réteg 
vastagságától.

A 3. ábrán egy olyan kísérleti cella vázlatát 
mutatjuk be, amelynek segítségével tanulmá
nyozni lehet a rácshibák képződését csökkentő 
elnyelő anyag alkalmazási lehetőségeit. Ha 
sugárelnyelő anyagként 2,48 mm vastag alumí
niumlemezt használunk (ez a vastagság kb.

T artó fémhenger 

Sugárelnyelő fémlemez

p -n  á lm en el

HSz.20-03
3. ábra.

Sugárnyelő bevonattal készített kísérleti radioaktív cella. '

20 %-kal kisebb a rácshiba-képződés teljes meg
akadályozásához szükséges értéknél), akkor az 
alumíniumlemezen keresztülhatoló elektronok 
maximális energiája 0,94 MeV, és a teljes ener
giának 3,3 X  НГ3 hányada hatol keresztül az
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elnyelő rétegen. Ebben az esetben az összes ki
bocsátott elektronra vonatkoztatott ideális hatás
fok 7,8 X  10~5 %, ha Ro-t 103 ü  értékűnek 
tételezzük fel, és a Sr90 által kibocsátott elektro
nokat figyelmen kívül hagyjuk.

A félvezetős radioaktív energiaforrások szem
pontjából a szilicium a germániumnál előnyö
sebbnek látszik, mert az átmenet R0 ellenállása 
a szilíciumban nagyobb, és ennek következté
ben utóbbival nagyobb hatásfokok érhetők el. 
A szilicium esetében viszont kb. 0,3 MeV ener
giájú elektronok már sugárzási károsodást idéz
nek elő, más szóval a nagyobb R0 érték által 
szolgáltatott előnyt lerontja az alacsonyabb Ek 
küszöbenergia-érték.

A 3. ábrán bemutatott kísérleti cella olyan 
módon készíthető el, hogy az izotop anyagot 
kb. 5 mm átmérőjű körön belül vékony réteg 
alakjában felvisszük a tartófelületre; az említett 
Sr90—Y90 sugárforrás alkalmazása esetén kb. 
0,05 curie aktivitású anyagmennyiség elegendő. 
Ebben az esetben, ha az izotópokat karbonát 
alakjában alkalmazzuk, az izotop súlya kb. 
0,025 g, ami 4 curie/g fajlagos aktivitásnak felei 
meg. Az izotop réteget 0,37 mm vastag alumí
niumlemezzel takarva Te, a Sr90 által kibocsá
tott elektronok legnagyobb része elnyelődik, 
és az Y90 béta-sugárzásának is csak egy kis 
hányada — kb. 16 %-a — hatol keresztül a 
fémlemezen.

5. Az elemkészítés néhány gyakorlati kérdése

A szilicium-cella p—n átmenete olyan módon 
állítható elő, hogy p-típusú sziliciumba Fuller 
[13] módszerével lítiumot diffundáltatunk be. 
Ha a félvezető-tárcsa vastagsága kb. 0,5 mm, 
és a megfelelő módon készített p—n átmenet 
kb. 0,02 mm távolságra van a sziliciumlap felü
letétől, akkor az elnyelő fémlapon keresztül
hatoló béta-sugaraknak kb. 60 %-a jut el az 
átmenethez. Ez esetben az átmenetet elérő 
elektronok energiájának kb. 25 %-a nyelődik el 
— a visszaszóródási figyelmen kívül hagyva — 
az átmenettől számított egy diffúzióhossznyi 
távolságon belül. A p-típusú szilíciumban az 
átmenet készítése előtt a lyukak diffúzióhosz- 
szúsága kb. 0,2 mm.

Pfann kísérletei szerint [10] egy ilyen cella kb. 
1,2X,105 . Q  terhelő ellenállás alkalmazásakor 25 C°-on 
0,13X10—° W maximális energiát szolgáltatott. A maxi
mális energia —11 C°-on 0,3X10—° W-ra növekedett, 
kb. 2ХЮ5 Q  ellenállás-érték esetén.

A hőmérséklet csökkenése kétféle ok miatt 
növelheti a cella által szolgálatott energiát: 
egyrészt Ro növelése által, aminek következ
tében megnő az elem feszültsége, másrészt a 
diffúzióhossz megnövelése által; ennek révén 
megnő a cella árama, mert növekszik a p— n 
átmenet által összegyűjtött áramhordozók szá

ma. A 4. ábrán egy ilyen sziliciumos cella vil
lamos jelleggörbéit mutatjuk be.

4. ábra.
Sziliciumos radioaktív cella villamos jelleggörbéi.
A germániumos cella p—n átmenete legegy

szerűbben kristálynövesztéses eljárással [14] 
állítható elő. Ha az n-típusú réteg van legfelül 
és az átmenet kb. 1 mm távolságra van a fél
vezetőlap felületétől, továbbá ha az n-típusú, 
illetve a p-típusú rétegekben a diffúzióhossz kb. 
0,6 mm, illetve kb. 0,3 mm, akkor az elnyelő 
rétegen keresztülhatoló béta-részecskéknek 
mintegy 90 százalékát gyűjti össze az egyen
irányító átmenet, és az átmenethez eljutó 
elektronok energiájának kb. 40 százaléka nye
lődik el az átmenettől számítva egy diffúzió- 
hossznál kisebb távolságon belül.

A cella maximális energiája 3,3 X  10' 9 W, 
tehát jóval kisebb, mint a sziliciumos celláé; 
ez a jelenség a germánium kisebb R0 ellenállá
sának tulajdonítható. Ha az n-típusú réteg vas
tagsága az előbbi 1 mm helyett 2 mm, akkor 
a cella maximális energiája 2,2 X  Ю“10 W-ra, 
vagyis az előbbi érték 1/15-öd részére csökken. 
Ha nem az n-típusú, hanem a p-típusú réteg 
van legfelül, akkor a hatásfok tovább romlik, 
mert ezen az oldalon kisebb a töltéshordozók 
diffúzióhossza. A környező hőmérsékletnek 
—10 C°-ra való csökkentése a maximális tel
jesítményt 0,8 X  10-7 W-ra növelte. Az 5. ábrán 
egy ilyen germániumos cella villamos jelleg
görbéi láthatók.

Pfann [10] kísérleteiben a béta-sugarak átlagos 
energiája kisebb volt ugyan az E i{ küszöbenergiánál, 
azonban mind a szilíciumos; mind a germániumos cella 
esetében voltak jelen nagyobb energiájú elektronok is, 
és így rácshibák képződésével kellett számolni. A szi
líciumos cella rövidzárlati árama két nap alatt való
ban kb. 45 °/cHkal csökkent; azonban szobahőmérsékle
ten besugározatlan állapotban 5 hétig tartó állás után 
a rövidzárlati áram a kezdeti érték 62%-ára nőtt, és 
110 C°-on további 24 óra hosszat tartó hevítés hatására 
visszanyerte kezdeti értékét. Ezen eredmények alapján 
arra lehet következtetni, hogy ilyen besugárzási erős
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séggel az összegeződő sugárzási károsodást meg lehet 
akadályozni 110 C° hőmérsékleten végzett, időnként 
megismételt izzítás, vagy magasabb hőmérsékleten való 
üzemeltetés útján.

6. Felhasználható radioaktív sugárforrások
A félvezetős radioaktív áramforrásokban fel

használt anyagokat a béta-sugárzás energiájá
nak a félvezetőben való elnyelődési mértékével 
lehet jellemezni. Ennek az értéknek az egy 
elektron-lyuk pár létesítéséhez szükséges hJp

t~?pm л
5. ábra.

Germániumos radioaktív cella villamos jelleggörbéi.

energiával való osztása révén a p—n átmeneten 
keresztüláramló töltéshordozók számát kapjuk 
meg, feltételezve, hogy az átmenet az összes 
képződött elektron-lyuk párt összegyűjti. A cella 
áramát az izotop aktivitása, valamint az izotop 
energiájának a félvezető számára átadódó há
nyada szabja meg.

Ha vékony izotop-réteget alkalmazunk, akkor 
az önabszorpció elhanyagolhatónak tekinthető, 
és a kisugárzott béta-energiának lényegileg a 
fele nyelődik el az izotop egyik oldalán levő 
félvezetőben. A félvezetőt bombázó elektronok
nak mintegy 40 százaléka veszendőbe mehet 
visszaszóródás következtében [15], de ezt a ha
tást ki lehet küszöbölni, sőt a valóságban túl 
is lehet kompenzálni azáltal, hogy az izotop- 
rétegnek a félvezetővel ellentétes oldalára 
visszaszóró anyagot helyezünk.

Vastag izotop-réteg alkalmazása esetén az 
önabszorpció erősen csökkenti a sugárzás inten
zitását. Számítások alapján megállapítható, hogy 
kb. 1 curie/cm2 az a maximális izotop-mennyi- 
ség, amely 16 curie/g fajlagos aktivitású2 Y90 
sugárforrásnak sík felületen való alkalmazása 
esetén még felhasználható anélkül, hogy számot
tevő önabszorpcióval kellene számolnunk.

A Sr90—Y°° sugárforráson kívül természete
sen még sok egyéb izotopot is fel lehet használni 
a félvezetős radioaktív áramforrásokban. Rövi-

2 A z Y90 e lm éle ti a k tiv itá sa  200 cu rie/g , g y a k o rla ti f a j 
lagos ak tiv itá sa  ped ig  16 curie/g .

debb felezési idejű izotop alkalmazása révén 
megnövelhető a telep által szolgáltatott áram
erősség, de csökken a telep élettartama. Sr90— 
Y9Ü sugárforrással3 az amerikai RC.A laborató
riumában [16] már 1954-ben előállítottak olyan 
■radioaktív áramforrást, amely 0,2 V feszültség 
mellett 5 /иA  áramot szolgáltatott és 1%-mál 
nagyobb hatásfokkal működött.

Rappaport [9] számításai szerint germánium 
félvezető és 50 millicurie Sr90—Y90 izotop alkal
mazása esetén 1 béta-részecske 1,9 X  105 lassú 
elektront szabadít fel a félvezetőben, szilícium
ban pedig az elektronok sokszorozódása 1,5X10 ’ 
nagyságrendű. A hatásfokot a képződött elekt
ron-lyuk párok rekombinációja, visszaszóródás, 
sugárzási károsodás és szivárgási áramok csök
kentik. Nagyobb1 teljesítmény elérése céljából 
több ilyen elemet lehet párhuzamosan kötni, 
több elem soros kapcsolása által pedig a telep 
feszültsége növelhető meg.

Űjabban radioaktív triciumot is felhasználnak 
ezekben az áramforrásokban [17]. A  tricium 
alkalmazása azért előnyös, mert sugárzása any- 
nyira gyenge, hogy már az újságpapír is telje
sen elnyeli, és így ez az anyag gyakorlatilag 
teljesen veszélytelenül használható fel. A 63-as 
atomsúlyú nikkel-izotop felezési ideje hosszú, 
sugárzása pedig gyenge, ezért szintén előnyösen 
alkalmazható radioaktív áramforrásokban [18].
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Hazai előállítású televíziós képfelvevő-cső
( E L Ő Z E T E S  K Ö Z L E M É N Y )

A televíziós képfelvevő-cső hazai 
előállítására folyó kutatások a kö
zelmúltban figyelemre méltó ered
ményeket hoztak. A lefolytatott első 
kísérletek arról tanúskodnak, hogy a 
kidolgozott első cső-típus kisebb 
technológiai módosítások után ki 
fogja elégíteni a legmesszebbmenő 
műszaki követelményeket is. Előze
tes közlemény gyanánt a munka je
lenlegi állásáról szeretnénk beszá
molni.

E sorok írója által előállított cső 
az eddig ismert legújabb rendszerű 
csövek típusába tartozik. Hasonló 
csövek külföldön „Vidicon“, „Stati- 
con”, ..Resistron", „Endicon“ elneve
zéssel vannak forgalomban.

A cső szerkezetileg két részből áll:
a) a kép letapogatását végző, elekt

ronsugarat előállító ún. elekt
ronágyúból;

b) képjel-elektródából: ez egv 
fényáteresztő, elektromosan ve
zető alaplemez, amelynek belső 
felületére homogén félvezető ío- 
toréteget (fotokonduktív réteg) 
viszünk fel.

A cső működési elve a következők
ben foglalható össze: Az elektron
ágyú elektromos és mágneses fo
kuszálással vékony elektronsugár

nyalábot állít elő. Ez a sugárnyaláb 
ráesik a cső végén levő képjelekt- 
róda fotokonduktív rétegére és azt 
letapogatja. A letapogatás a sor- és 
képfrekvencia ütemében történik, 
más szóval a sugár a képméretnek 
megfelelő rasztert (hálóbeosztást) ír 
le. A képjelelektróda alaplemeze egy 
külső feszültségforrásból a kátédhoz 
képest pozitív potenciált kap, a kép- 
jelektróda belső rétegét az elekt
ronsugár közei katódpotenciálra 
tölti fel. Abban az esetben, ha a 
képjelelektróda valamelyik pontját 
fény éri, akkor egy-egv letapogatás 
közé eső szünet alatt a fotokonduktív 
rétegen töltés tud átvándorolni. A 
következő letapogatás alkalmával a 
fotokonduktív rétegről a fény hatá
sára az alaplemezre kisült töltést a 
sugárfluxus pótolja és ennek ered
ményeiként az alaplemezről kisebb 
vagy nagyobb áramimpulzust vezet
hetünk el. Ez az impulzus, amely 
50 lx megvilágítási erősségen mint
egy 0.2 цА, már videojel, amelyet 
az adóberendezés a megkövetelt 
teljesítmény-átalakítás után ki
sugároz.

A cső átmérője 25,4 mm, hossza 
150 mm.

Az első csövet 1956. június 20-án a 
Posta Kísérleti Intézetben üzemi kő-

s z e r k e s z t ő i  иж е*ге4е^

A Haditechnikai Szemle szerkesztő 
bizottsága helyt ad minden olyan 
cikknek, amely beillik a folyóirat te
matikus tervébe és amelyet a bírálói 
vélemény közlésre megfelelőnek tart. 
Ajánlatos ezért, ha a szerzők cikkük 
kidolgozása előtt a szerkesztőséggel, 
közlik cikkírási szándékúikat és a

kézirat várható benyújtásának idő
pontját.
A 'kézirataikat megfelelő formában, 2 
példányban géppel leírva, a szerkesz
tőséghez (Budapest 114., postafiók 26. 
címre) kell beküldeni. A szerzők ké
résére a szerkesztőség a kézirat for
mai kivitelére vonatkozó tájékoztatót 
küld.

rülmények között próbáltuk ki. Az 
adás a Posta Kísérleti Intézet beren
dezésével, a vétel pedig egy Orion- 
gyártmányú televíziós vevőkészülék
kel történt. A felvevő berendezésbe 
saját előállítású csöveket helyezve 
be, már ezzel az első kísérleti pél
dánnyal is sikerült kielégítő képát
vitelt elérni. Képtorzítás nem volt, a 
kontrasztosság is kielégítő. Egyedüli 
zavaró körülményként a képen eg.y 
rácshálózat mutatkozott. Ezt a jelen
séget a cső elektronágyújában lévő 
egyik szita-elektróda okozta, ui. ez 
az elektróda az első kísérleti pél
dányban elektron-optikailag még 
nem került a megfelelő helyre.

A tovább folyó kísérleti munkával 
ezt' az effektust fogjuk kiküszöbölni 
és reméljük, hogy a közeljövőben 
már végérvényes és részletes mű
szaki beszámolóval jelentkezhetünk

(Érkezett: 1956. június 25-én.)
Kincse Kálmán kutatómérnök
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A szerkesztőség fenntartja jogát a 
beküldött közlemények esetleges meg
rövidítésére és stiláris kiigazítására. 
A szerkesztőség a beküldött kézirato
kat nem őrzi meg és nem adja vissza. 
A szerzők kérésére a szerkesztő bi
zottság engedélyezheti cikkük más 
katonai vagy polgár• folyóiratban 
való teljes vagy részleges másodszori 
közlését. Ez esetben fel kell tüntetni 
hogy a szóban forgó közlemény elő
ször a Haditechnikai Szemlében je
lent meg.
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A technika fejlődése 
a Szovjetunió hatodik ötéves tervében

í.
A technika fejlődése korunkban olyan mére

teket öltött, hogy elmondhatjuk: ma új techni
kai forradalom megy végbe mind a szocialista 
és szocializmust építő országokban, mind a leg
fejlettebb kapitalista államokban. Az eredmé
nyek, valamint a közvetlen távlat igazolják 
Bulganyin elvtárs kongresszusi megállapítását, 
hogy „а XIX. század még a gőz százada volt, 
s a XX. század — a villamosság százada —- sze
münk láttára hovatovább a termelőerők fejlő
désének határtalan lehetőségeit magában rejtő 
atomenergia századává válik.”

E hatalmas technikai forradalmat az energia- 
források kiterjesztése és nagyarányú fejlesz
tése, a villamosítás példátlan arányú kiszélese
dése jellemzi. Hasonlóan kiemelkedő jelentő
ségű az új anyagok, közöttük elsősorban a mű
anyagok felhasználása a termelésben. A gazda
ság szinte valamennyi ágában teljesen új tech
nika jött létre és vált általánossá a legutóbbi 
két évtized folyamán. A már említett műanyag
technikán kívül jellemzésképpen elegendő az 
automata géprendszerek megjelenésére, az 
elektronikára, a félvezetők technikájára és a 
gázturbinák alkalmazására rámutatni.

2 .

E fejlődés különösen gyorsütemű és hatalmas 
perspektívájú a szocialista országokban, ame
lyekben a termelésnek nincsenek olyan hatal
mas gátjai, mint amilyenek különösen az im
perializmusra, a kapitalizmus rothadó korsza
kára jellemzők. Mindenekelőtt a szocialista 
Szovjetunióban gyors ez a fejlődés, ahol a szo
cializmus gazdasági alaptörvényének érvénye
sülése megköveteli a termelésnek legfejlettebb 
technika alapján történő szakadatlan növelését. 
A Szovjetunióban az új technika igen gyors 
ütemben bontakozik ki és nagy arányokban hó
dít tért a termelésben. Ennek nyomán a Szov
jetunió a fejlődés ütemében lényegesen túlha
ladja a legfejlettebb tőkés országokat.

Lenin, a munkásosztály lángeszű tanítója ki
fejtette, hogy csakis a hatalmas nehézipar, az

egész ország villamosítása és a technika állandó 
fejlesztése lehet a szocialista ország gyarapo
dásának szilárd alapja. A Szovjetunió Kommu
nista Pártja hű maradt e lenini tanításhoz. A 
forradalom óta megtett hatalmas út, a gyors 
felemelkedés a szocialista rend fölényét a ka
pitalistával szemben már eddig is bebizonyí
totta. Az elmaradás, a kipótolni való és a két 
háború vesztesége azonban olyan nagy volt, 
hogy a szovjet állam bizonyos területeken az 
ipari termelés terjedelme és általában az egy 
főre eső termelés terén visszamaradt a legfej
lettebb kapitalista országokhoz képest. E hát
rány gyors helyrehozásának szükségessége a 
Szovjetunióban, egyben a technika hatalmas
arányú fejlesztését követeli.

„A szocialista gazdasági rend hatalmas elő
nyei, a társadalmi termelés fejlődésének gyors 
üteme lehetővé teszi — mondotta Hruscsov elv
társ a XX. kongresszuson —, hogy a Szovjet
ország történelmileg igen rövid idő alatt meg
oldja a Szovjetunió előtt álló fő gazdasági fel
adatot, utolérje és túlszárnyalja a legfejlettebb 
tőkés országokat az egy főre eső termelés te
kintetében.”

A fő gazdasági feladat megoldásának alapvető 
feltétele a munka termelékenységének növe
lése. Bár a szovjet nép 1955-ig 1913-hoz képest 
megtízszerezte a munka termelőerejét, ez 
azonban még nem elegendő a fő gazdasági fel
adat megoldásához. A termelékenység további 
gyorsütemű növelésének alapvető feltétele a 
technika fejlesztése, a műszaki színvonal eme
lése. Szocialista országban a termelékenység és 
a termelés nagyarányú növelésének legcélra
vezetőbb útja az új technika alkalmazása.

Ezért a kommunizmus építése nagyszabású 
programjának végrehajtásában nagy a szerepe 
a műszaki színvonal emelésének, a legkorsze
rűbb technika alkalmazásának, a termelőerők 
nagyarányú fejlesztésének.

E feladatok megoldását szolgálja a Szovjet
unió népgazdasága fejlesztésének hatodik öt
éves terve.
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A Szovjetunió hatodik ötéves tervében az új 

műszaki berendezések alapján a népgazdaság 
minden ága soha nem látott technikai haladást 
ér el. E hatalmas célkitűzésben a Szovjetunió 
Kommunista Pártját és a szovjet kormányt az 
vezeti, hogy lényegesen megjavítsa a dolgozók 
élet- és munkakörülményeit, továbbá megkí
mélje őket a veszélyes és nehéz fizikai munkától.

Nyilvánvaló, hogy e feladatok megoldása 
tehát a munka- és életkörülmények megjaví
tása is — lehetetlen a termelőeszközök szaka
datlan, elsődleges fejlesztése nélkül.

A hatodik ötéves terv végrehajtása újabb 
győzelmet jelent a tőkés társadalmi rend felett, 
megvalósítása tovább erősíti a szocialista tá
bort. Ezt látva egy nyugati író, Joseph G. Spie
gelmann, a közelmúltban megjelent cikkében 
a többi között a következőket kénytelen beis
merni: ,,Mi ez idő szerint kénytelenéit vagyunk 
egy szétvert társadalmi rend visszavonulását 
leplezni. . .  Az a társadalmi rend, amelyet a 
kommunisták támadnak, és amelyet mi akarva, 
nem akarva védelmezünk —' a kiváltságosok 
rendje. Az azonban, aki az ilyen rendet védel
mezi, a múlt oldalán áll.”

Ezekután nézzük meg konkrétan néhány te
rületen, hogy a fent vázolt feladatokat milyen 
előirányzatok tükrözik a hatodik ötéves terv
ben.

Ismeretes, hogy a műszaki haladás mindenek 
előtt a gépipar fejlődésétől függ. Ha ugyanis 
a gépipar technikája fejlett, akkor az egész 
népgazdaság több és jobb minőségű termelő- 
eszközt kap, és ennek eredménye a műszaki 
színvonal általános emelése.

Már az eddigi fejlődés eredményeképpen a 
szovjet gépiparnak vannak olyan technikai fel
szerelései, valamint szakképzett munkás és mű
szaki káderei, hogy a legfejlettebb tőkés álla
mokkal felveheti a versenyt. Ebből indulnak 
ki egyébként a hatodik ötéves terv irányelvei, 
amelyek az ipari termelés 65 százalékos össz- 
növekedésén belül a gép- és a fémfeldolgozó 
ipar termelésének 80 százalékos növelését ír
ják elő.

Nyomatékosan ki kell emelnünk, hogy a 
szovjet gépipar nem egyszerűen több gépet, ha
nem a korszerű technika igényeinek megfelelő 
nagyteljesítményű és termelékenységű gépeket 
fog gyártani. A fémforgácsoló gépek gyártását 
közel kétszeresére, az automata és félautomata 
gépsorok és berendezések gyártását ötszörösére 
növeli. Az elavult ejtőkalapácsok helyett be
vezetik a többezer tonna erőkifejtésű mecha
nikus kovácspréseket. Az eddig alkalmazott ex
kavátorok helyett, amelyek óránként 800 köb
méter talajt mozgattak meg, olyanokat készí
tenek, amelyek óránkénti tejlesítménye 1200 
köbméter. A szovjet ipar a kujbisevi vízierőmű 
számára már gyártott 105 MW-os víziturbiná

kat. Most 200 MW teljesítményűeket készít 
majd a bratszki erőmű számára. Meg kell je
gyezni, hogy öt ilyen turbina három és félszer 
annyi villamosenergiát termel, mint a cári 
Oroszország erőművei összesen.

Hatalmas mértékben fejlesztik a műszer
ipart, amely különösen az automatizálás szem
pontjából nagy szerepet tölt be a műszaki fej
lesztésben. Egy ország műszaki kultúrájának 
színvonalát többek között az határozza meg, 
hogy milyen az ipar műszerezettsége, hogyan 
áll a műszergyártás. Ezért öt év alatt a mű
szerek és az automatizáláshoz szükséges esz
közök gyártását három és félszeresére növelik. 
E feladat megoldására a hatodik ötéves terv 
idejében 32 műszergyárat helyeznek üzembe.

A kommunizmus anyagi termelési bázisa 
megteremtésének fontos feltétele az egész nép
gazdaság villamosítása. A hatodik ötéves terv 
során a villamosítás különösen hatalmas mére
teket ölt. A Szovjetunióban a következő évek
ben új energiabázisok létrehozásával hatalmas 
energiarendszereket hoznak létre. E munka 
méreteire jellemző, hogy a villamosenergia
termelés a hatodik ötéves terv végére közel 
megkétszereződik: 88 százalékkal múlja felül 
az 1955-ös színvonalat. Az ötéves tervben két, 
egyenként 3200 MW teljesítményű erőmű épí
tését kezdik meg. Egyetlen ilyen erőmű telje
sítménye mintegy háromszorosa Magyarország 
jelenlegi összes erőművei teljesítőképességének.

Az ötéves tervben meggyorsítják a vegyipar 
fejlesztését is, amelynek gyors fejlődése a mű
szaki haladás elengedhetetlen feltétele. A me
zőgazdaság részére szükséges termékek gyártá
sán kívül a vegyipar fontos feladata azt is meg
oldani, hogy egyre nagyobb számban bocsássa 
a népgazdaság különböző ágainak, a közfogyasz
tásnak rendelkezésére a különféle műanyagok 
sokaságát.

Ez az első olyan ötéves terv, amely az atom
erő békés célokra való felhasználása területén 
tűz ki feladatokat, mintegy jelképül annak, 
hogy az emberiség a tudomány és a technika 
fejlődésének új szakaszába lépett. Az atomfizika 
eredményei egy sereg más tudományág és a 
technika fejlődésében ugrásszerű változást ered
ményeznek. Ismeretes, hogy a Szovjetunióban 
épült fel az első atomerőmű, amely bizonysága 
a' szovjet békepolitikának, a szovjet tudomány 
magasabbrendűségének. A szovjet tudósok mun
kája nyomán az atomenergia már nem az im
perialisták hidegháborús eszköze, hanem az 
emberiség gazdasági és kulturális fejlődése 
úgyszólván beláthatatlan lehetőségeinek bizto
sítéka. Az új ötéves terv előírja, hogy összesen 
2—27? ezer MW teljesítményű atomerőművet 
kell létesíteni. A tervben szerepel egy atom
hajtású jégtörőhajó építése is.

A hasadó anyagokból nyerhető atomenergia 
rendkívül nagy. Az emberiség számára azon
ban jóval nagyobb, szinte kimeríthetetlen ener
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giaforrás nyílik meg, ha sikerül módszereket 
találni a könnyű elemek szintézise során végbe
menő termonukleáris folyamat szabályozására. 
Mint tudjuk, a szovjet tudósok ezen a terüle
ten nagy kutatómunkát végeznek és egyes ered
ményeiket már nyilvánosságra is hozták.

A technikai forradalom nemcsak az iparban 
érezteti hatását, hanem igen gyors ütemben ha
tol be a mezőgazdaságba is, részint az ipari 
termelés által teremtett új technika bevezeté
sével, részint a forradalmian új biológiai mód
szerek alkalmazása által.

Ezt mutatják a hatodik ötéves terv irányel
vei is. A mezőgazdaság, amely az első négy öt
éves tervben 1 375 000 traktort kapott, egyedül 
a jelenlegi ötéves terv idején 1 650 000 traktor
ral gazdagodik. Gabonakombájnból 55 000-rel 
több áll majd rendelkezésére, mint az előző 25 
év alatt összesen. Diesel-traktorokat, korszerű 
mezőgazdasági gépeket, az állattenyésztés mun
kaigényes folyamatainak gépesítéséhez szüksé
ges gépeket nagy mennyiségben fognak újonnan 
alkalmazni. Lényegesen fokozzák a villamos
energia felhasználását a mezőgazdaságban, töb
bek között olymódon, hogy helyi erőművek lét
rehozása révén és a mezőgazdaságnak az egy
séges energetikai rendszerekbe való bekapcso
lásával kétszeresére növelik a villamosított kol
hozok számát. A vegyipar 1960-ban kétszer 
annyi műtrágyát gyárt majd, mint 1955-ben és 
így fokozódhat a talajjavítás munkája.

Ezek biztosítják, hogy a mezőgazdaság tel
jesíthesse igen nagy feladatát: az összterme
lés 70 százalékos növelését.

E lenyűgöző irányelvek valóraváltása az 
egész szovjet népet hatalmas feladatok elé ál
lítja. Megköveteli mindenekelőtt a tudományos 
munka nagyarányú fellendítését. Arra van szük
ség, hogy a szovjet tudósok, a tudományos 
szakkáderek új nagy eredményeket érjenek el 
és szakadatlanul tegyék közkinccsé az élen
járó termelési tapasztalatokat. A hatodik ötéves 
terv során a tudomány kapcsolatát a termelés

sel tovább fokozzák. Megjavítják a tudományos 
dolgozók képzését és tájékoztatását, hiszen a 
tudomány nem fejlődhet — a kapitalista or
szágokra is kiterjedő — széleskörű vélemény- 
csere nélkül. A véleménycsere egyben biztosítja 
a tudományos kutatások bírálatát is.

Az új tervben a megelőző ötéves tervhez ké
pest általában másfélszeresére, ezen belül a 
nehéziparban kétszeresére növelik a művelt, 
közép- és felsőfokon kitűnően képzett szakem
berek számát. Az eddiginél nagyobb méreteket 
ölt a munkások szakképzése; ezek munkájának 
jellege egyre inkább megközelíti a mérnökö
két és ezért velük szemben a követelmények 
megnőnek.

4.
Ezekben foglalható össze vázlatosan a mű

szaki fejlesztés néhány alapvető feladata és táv
lata a Szovjetunió hatodik ötéves tervében. Eze
ket ismerve megállapíthatjuk, hogy nem alap
talan a Daily Express írása: „Az új ötéves terv 
a második ipari forradalom■ kezdete. Széleskörű 
támadás, amelynek az a célja, hogy az atomerő 
és a mezőgazdaság fejlesztése terén túlhaladja 
a Nyugatot.”

A terv végrehajtásának biztosítékát jelentik 
azok a vállalások, amelyeket a szovjet emberek 
a kitűzött feladatok túlteljesítésére tesznek. 
Mindezek azt bizonyítják, hogy a Szovjetunió 
dolgozói teljesen magukénak érzik a tervet, an
nak megvalósítása érdekében minden erejüket 
latbavetik, és követik a Központi Bizottság 
által kijelölt utat. A terv joggal számol azzal a 
tartalékkal, amelyet a szocialista munkaver
seny, a szovjet nép hazafiassága, a párthoz való 
hűsége és szeretete jelent.

A hatodik ötéves tervet vizsgálva ismételten 
bebizonyosodik a szocialista tervgazdálkodás 
hatalmas fölénye a tőkés gazdálkodás felett.

A hatodik ötéves terv végrehajtása nemcsak 
a Szovjetunió, hanem az egész szocialista tá
bor új sikereit, fejlődését is jelenti.

A Haditechnikai Szemle következő számaiban többek között az alábbi nagyobb 
cikkek közlését tervezzük:

Nyilazott szárnyak szubszonikus sebes
ségeken

Hajók mágneses hatása
A hangsebesség feletti repülés néhány 
kérdéséről
Közelségi gyújtók optimális működési 
távolsága
Méretezési eljárások, biztonsági ténye
zők megválasztása
Műanyagszigetelésű kábelek 
Nitrocellulóz és nitroglicerines lőporok 
Rakéta hajtóanyagok

Önműködő fegyverek állványainak len
géstani kérdései
Rádiólokátor állomások felbontó képes
sége
A tüzérségi fegyverek torkolatlángja 
Űjrendszerű fényelektromos lövedék 
kezdősebességmérő berendezés 
Válogatott fejezetek a külső ballisztiká
ból.
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A víz sugármentesítése

Atomtámadás után a különféle forrásokból 
származó víz kisebb vagy nagyobb mértékben 
szennyeződhet sugárzó anyagokkal. Ez az egyik 
lehetősége annak, ahogyan a csapatok személyi 
állományát a sugárzó anyagok (radioizotopok) 
hatása éri.

A spgárzó izotopok korpuszkuláris és elekt
romágneses sugarakat bocsátanak ki. Ezért, ha 
a szervezet a sugárfertőzött vízzel érintkezésbe 
kerül, a radioizotopok az élő sejtek molekuláit 
ionizálják és a szervezetet ilymódon károsítják. 
A sugárzó anyagok különösen akkor veszélye
sek, ha bekerülnek a szervezet belsejébe. Az 
anyagok egy része bizonyos idő múlva termé
szetes kiválasztódás útján távozik a szervezet
ből, a másik része azonban a különböző szer
vekben lerakódva folytatja azok károsítását.

A sugárzó izotopok, szelektív képességüknél fogva, 
az emberi test meghatározott szerveiben rakódnak le. 
Az I. táblázat a víz sugárfertőződése szempontjából 
számításba vehető néhány izotop adatait tünteti fel.

A táblázatban szereplő adatokon kívül azonban még 
egyéb körülményeket is figyelembe kell venni. Így pl.: 
a szervezet kalciumszükségletétől függ, hogy mennyi 
sugárzó kalciumizotop szívódik fel, illetve válik ki. 
A gyomor-bél traktusban felszívódó vas mennyisége 
függ a vér és a máj vastartalmától Azok után, hogy 
a sugárzó vasizotop már belekerült az anyagcserébe, 
csak jelentéktelen mértékben fog a szervezetből ki
választódni.

Különösen veszélyes, ha a kisebb vagy na
gyobb mértékben sugárfertőzött vizet huzamo
sabb ideig fogyasztjuk, mivel a radioaktív 
anyagok a szervezetben fokozatosan felhalmo
zódnak (akkumulálódnak) és így káros hatásuk 
is erősödik. Ezért az ivóvíz tűrt sugárfertőzött- 
ségének normáit egyszeri és többszöri fogyasz
tás esetére állapították meg.

A víz sugárfertőzöttségi fokát általában bomlás/ 
ml/perc egységben, vagy pedig mikrocurie/mkperc 
egységben szokás kifejezni. A fertőzöttség foika ezen
kívül kifejezhető az 1 liter vízben lévő izotopok kon
centrációjával is: mg izotop/1 víz. Az izotop aktivitásá
nak ismeretében megállapíthatjuk az izotópnak az ivó
vízben: megengedhető koncentrációját; az esetben pedig, 
ha ismerjük a vízben lévő sók összetételét, hozzávető
legesen meghatározhatjuk az indukált radioaktivitás 
folytán a vízben esetleg előálló sugárfertőzöttség fokát.

A sugárzó izotopok ivóvízben tűrt maximális 
koncentrációját — amerikai adatok szerint — 
mg/l-ben a II. táblázat tartalmazza.

Az atombomba robbanási körzetébe eső víz
források vize mechanikus módon különböző
képpen fertőződhet. így sugárzó robbanási ter
mékektől, a bombának a maghasadási folyama
ton át nem esett (nem reagált) sugárzó anya
gaitól (235-ös uránium, plutónium), a vízfor
rások partjairól a robbanás által leszakított és 
sugárfertőzötté vált földtől, valamint a rádió

id táblázat. II. táblázat.

A sugárzó izotop 
megnevezése Felezési idő

Az adott izotop az emberi 
test mely szervében 

halmozódik fel

Plutónium (Pu239) 2,4X104 év Csontok
Szén (C14) 5720 év Zsírszövet és csontok
Tricium (H:;) 12,41 év Egész test
Kobalt (Cofiü) 4,95 év Máj
Kalcium (Ca45) 163 nap Csontok
Kén (S35) 87.1 nap Bőr, máj, fehérjék
Stroncium (Sr89) 54,5 nap Csontok
Vas (Fe59) 47,1 nap Vér
Foszfor (P32) 14,3 nap Csontok
Nátrium (Na24) 14,9 óra Egész test (lestnedv)
Jód (J130) 12,6 óra Pajzsmirigy
Kálium (К12) 12,4 óra Vér, izmok
Klór (Cl38) 37 perc Test nedvek
Nitrogén (N13) 10,5 perc

A sugárzó izotop 
megnevezése

Megengedett maxi
mális koncentráció 

mg/1

Szén (C14) 6,5 X IO“ 4
Kobalt (Coc0) 2 X 10~5
Kalcium (Ca45) 3 x  t°~8
Kén (S3S) ■ 1 X 10 - 7
Stroncium (Sr89) 3 X io~9
Vas (Fe39) 2 X 10- 9
Foszfor (P32) 7 X 10—10
Nátrium (Na24) 9 X 10—10
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III. táblázat.

A robbanás 
után eltelt 

idő óra

A víztükör 
sugárfertő
zött terü
lete km2

A sugárfertőzött 
terület nagysága 
a kezdetben mért 
területhez viszo

nyítva %

A sugárfertő
zött terület 
átlagos át
mérője km

Az átmérő nagy-: 
sága a kezdetben 
mért átmérőhöz 
viszonyítva °o

Sugárszint
(Sugáradag-

teljesítmény)
röntgen/óra

Hányadrészére 
csökkent a 
sugárfertő

zöttség

4 41 _ 7 75
38 47 110 7,7 110 10 7,5
62 124 300 12.7 180 5 15
86 158 385 14.3 200 1 75

100 180 440 ■ 15,3 220 0.6 125
100 270 660 18.8 270 0,2 375
200 413 1000 23 330 0,01 7500

aktív esőtől. Az ezekből származó sugárfertő
zést okozó anyagok a vízben kisebb vagy na
gyobb részecskékből álló szuszpenziók alakjá
ban maradhatnak, illetve részben feloldódhat
nak.

A víz sugárfertőződésének másik lehetősége 
a, robbanáskor fellépő ún. indukált radioaktivi
tásból származik. Ez alatt azt értjük, hogy a 
vízben szuszpendált vagy oldott anyagokban, 
főként a sókban az atombomba robbanását ki
sérő neutronfluxus hatására sugárzó atomok 
jönnek létre. Ilymódon a vízforrás sugárfer
tőződése különböző jellegű lehet. A nyitott víz
források esetében leggyakrabban a víz mecha
nikus módokon történő fertőződése és az indu
kált radioaktivitás fordulhat elő. A fertőződést 
okozó egyes tényezők egymáshoz viszonyított 
aránya, valamint a víz sugárfertőzöttségének 
foka a robbanás körülményeitől, úgyszintén a 
víz minőségétől függ és többnyire különböző.

A víz legnagyobb mértékben vízalatti atomrobbanás 
esetén fertőződik. Ilyenkor elnyeli a víz valamennyi, 
vagy majdnem valamennyi robbanási terméket, a 
bomba atomtöltetének nem reagált sugárzó anyagait, 
nemkülönben befogja a neutronfluxust. Minél nagyobb 
a víz sótartalma, annál erősebb a sugárfertőződés. Légi 
atomrobbanás esetén a föld felületén lévő vizforrások 
kisebb mértékben fertőződnek és azonos körülmények 
között a sugárfertőzöttség foka attól függ, hogy a víz
forrás a robbanás helyétől milyen távolságban van. 
A radioaktív felhőből származó por és eső feltétlenül 
fertőzi a vizet, a sugárfertőzöttség foka azonban el
enyésző lehet. ,

A vízforrások sugárfertőzöttségi foka idővel csökken; 
más szóval a víz ün. természetes sugármemtesülése 
megy végbe. A sugárzó anyagok koncentrációjának 
csökkenése különböző okokkal magyarázható. így a 
sugárzó anyagok természetes bomlásával (több ilyen 
anyag bomlási ideje egészen elhanyagolható), a fenékre 
való leülepedéssel, a vízi növényzet és a mikroorganiz
musok által történő, elnyelődéssel, a sugárfertőzött víz
nek tiszta (fertőzésmentes) vízzel való összekeveredé
sével, azaz felhigulásával.

A Bikini korallszigetnél végzett atoimrotobantási kí
sérlet alapján kimutatható volt pl., hogy sótartalmú 
vizek esetében nagymértékű sugárfertőződés, az epi
centrum aránylag kis környezetében tapasztalható csu
pán és ez is csak rövid ideig tart. Ezután a sugár- 
fertiződés szétterjed a víztükör nagy területére, maxi
mális aktivitása azonban hirtelen esik (lásd a III. táb
lázatot).

A táblázat adataiból látható, hogy a maximális fer- 
tőzöttség idővel hirtelen csökken, tekintet nélkül arra,

hogy a tenger vize nagyszámú hosszú felezési idejű 
elemet tartalmaz. Kézenfekvő, hogy a víztároló vizé
nek nagyobb része a maximális szintnél lényegesen 
kevésbé fertőzött. Az édesvíz sugárfertőzöttsége abszo
lút értékben alacsonyabb lesz, és az ún. természetes 
sugármeintesülés valószínűleg intenzívebb, mint az 
említett példában. Egyes külföldi szakértők feltétele
zik, hogy édes vízben végbement vízalatti atomrobba
nás alkalmával a víz radioaktivitása az első 24 óra 
alatt az eredeti érték egy ezred-, sőt egy huszonöt- 
ezredrészére is csökkenhet.

A vízi növények, mikroorganizmusok és a halak 
nagymennyiségű oldott vegyianyagot nyelnek el és 
halmoznak fel magukban. E vegyianyagok között su
gárzó anyagok is vannak. Az elnyelt anyagmennyiségre 
jellemző, hogy pl. a plankton olyan mennyiségű fosz
fort halmoz fel magában, amely meghaladja a víz 
foszforkoncentrációjának húszezerszeresét, a halak 
felhalmozta foszfor koncentrációja több, mint száz
ezerszeres, egyes vízi növények esetében pedig mintegy 
ötvenezerszeres. Ez a jelenség a víz sugármentesítése 
szempontjából felhasználható. így pl.: az olyan víz, 
amely plutóniummal (sugárzó elem) fertőződött, ártal
matlanná tehető aképpen, hogy benne különleges bak
tériumokat tenyésztünk. Ez egyáltalán nem jelenti azt, 
mintha a vízforrásban lévő sugárzó elemek egész meny- 
nyiségét csökkentené a vízi növények, mikroorganiz
musok és a halak tevékenysége. Azonban — mint 
említettük — a radioaktív elemek ezekben az élő 
organizmusokban koncentrálódnak és ilyen módon a 
sugárzó anyagok koncentrációja a vízben lecsökkenhet.

Légi atomrobbanás esetén, még akkor is, ha az köz
vetlenül a vízforrás fölött megy végbe, a víz előre
láthatólag kisebb mértékben fertőződik, mint a víz
alatti robbanás alkalmával.

A fentebb leírtakból következik, hogy a víz fogyaszt- 
hatóságáról különleges vizsgálat alapján kell minden 
egyes esetben meggyőződni.

A víznek az atomrobbanás során fellépő su
gárfertőződéséről elmondott rövid tudnivalók 
alapot szolgáltatnak annak feltételezésére, hogy 
a víz sugármentesítéséhez alkalmazhatók mind
azok az eljárások, amelyeket a gyakorlatban a 
vízminőség megjavítására rendszerint haszná
lunk.

Ilyen eljárások az ülepítés, a szűrés, a só
mentesítés. Ezek hatékonysága számos feltétel
től függ, így pl.: a víz minőségétől, a sugárfer
tőzést okozó anyagok (mechanikus, kolloid, ol
dott) jellegétől és állapotától, a víz sugárfer- 
tőződésének fokától, a reagensek fajtájától és 
minőségétől stb. Lehetségesek ezenkívül még 
más eljárások is, amelyek a vízellátás gyakoi- 
latában általában nem fordulnak elő, így pl.
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agyagot, fémporokat, különleges koaguláló sze
reket stb. viszünk a vízbe. Ezek megválasztása 
a vízben lévő sugárzó anyagok fajtájától és ál
lapotától függ.

A mechanikus módon végbement sugárfertő
zés anyagai aránylag durva, továbbá kolloid 
szuszpenziók alakjában lehetnek a vízben.

A durva szuszpenziók a nehézségi erő hatá
sára előbb vagy utóbb az üledék közé kerülnek, 
a kolloid szuszpenziók ezzel szemben töltéseik 
által kölcsönösen taszítva egymást, nem képe
sek az üledékben kiválni. A kolloid fertőző 
anyagok leválasztására a vízbe ún. koaguláló 
szereket viszünk. Ezek olyan kolloid oldatokat 
hoznak létre, amelyek töltései a vízben lévő 
kolloid anyagok töltéséhez képest ellenkező 
jelűek. Ennek eredményeként koagulációs fo
lyamat megy végbe, más szóval megszűnik э 
kolloid állapot és megváltozik a szuszpenziók 
diszperziófoka.

Az eközben létrejött nagyobb részecskékből 
álló szuszpenziók a nehézségi erő hatására pe- 
helyalakban leülepednek. Az ülepedés során 
ezek az üledékbe mechanikusan magukkal ránt
ják, továbbá felületükön adszorbeálják a jóval 
nagyobb, nem kolloid szuszpendált részecské
ket is.

Koaguláló szerként az alumínium vagy a vas 
sóit (pl. alumíniumszulfátot, vaskloridot) alkal
mazunk. Ha a vízbe alumíniumszulfát kerül, 
akkor ez a víz disszociált molekuláival a követ
kezőképpen reagál:

2 A1 + + + H-3 S 0 4- ~ - f  6H+ + 6 0 H - Í Í  
|2Al(OH)3 | +  6H+ +  3S04-~

A létrejött pozitív töltésű kolloid vegyület 
koagulációs folyamatot idéz elő. 

Ezáltal kicsapódnak a vízben lévő, negatív töl
tésű, egyszersmind radioaktív kolloid anyagok, 
tehát csökken a vízben foglalt radioaktív anya
gok koncentrációja és az egész víz radioaktivi
tása kisebb lesz. Avégből, hogy a sugármentesí
tett víz felhasználható legyen,, azt állni hagyjuk, 
majd óvatosan leöntjük (dekantáljuk) a radio
aktív csapadékról.

.A sugárzó anyagok hatékony eltávolítása ily- 
módon akkor lehetséges, ha azok negatív töl
tésű, viszonylag durva vagy kolloid szuszpen
ziók. Ilyen a természetes kolloid szuszpenziók 
többsége. Pozitív töltésű radioaktív kolloid 
anyagok esetén nem alkalmazzuk a szokásos 
koagulációs módszert. A koagulációt ilyenkor 
úgy hajtjuk végre, hogy a koagulálószer ada
golásával egyidejűleg a vizet lúgosítjuk, pl.: 
szódát, ИагСОзА adunk hozzá. Ilymódon a víz 
Рн-ját a koagulációhoz szükséges legkedvezőbb 
lúgosságra lehet beállítani. A kedvező lúgosság 
foka a vízben lévő sugárzó izotopok fajtájától 
függően más és más. Egyes esetekben, pl.: ami
kor a víz radioaktív stronciummal fertőződött, a 
kedvező lúgosság foka 10-es p н értéket is el
érhet.

A1 (OH)3

A koagulációs folyamatot elősegíthetjük úgy 
is, ha a vízbe agyagot teszünk, különösen, ha a 
víz рн-ja alacsony. Az agyag negatív töltésű 
kolloidokat képezve kölcsönhatásba lép a ko
agulálószer által létrehozott kolloidokkal és nö
veli a koagulálószer pelyheinek tömegét. Ily
módon az agyag elősegíti a szuszpenziók durván 
diszpergált részecskéinek hatékonyabb mecha
nikus kicsapódását. Néhány agyagféleségnek 
ioncserélőképessége is van. Egyes adatok szerint 
100 rrig/1 agyag a szennyező radioaktív cérium 
80 százalékát, az yttrium 46 százalékát, a fosz
for 34 százalékát és a stroncium 30 százalékát 
képes maximálisan a vízből eltávolítani. Egyes 
sugárzó izotopok eltávolítását az is elősegíti, ha 
a vízbe a koagulálószerrel együtt nagy adszor- 
beáló-képességű aktív szenet teszünk.

Egyes radioizotopok különleges koagulálósze- 
rek segítségével távolíthatók el. így a sugárzó 
stroncium (Sr89) eltávolításához Na3P04-et al
kalmazhatunk 240 mg/1 mennyiségben, egyide
jűleg a vízhez a következő arányban Ca(OH)2-t 
adagolva:

Na3 P 0 4 >  2 és a pH >  И
Ca (OH) 2

Ilymódon igen hatékony lehet a stroncium 
eltávolítása.

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a víz
nek koagulálással és ülepítéssel való sugár- 
mentesítése hasonló hatékonyságú, mint a kö
zönséges derítés, azonban egyes sugárzó izoto
pok esetében azok állapotától függően, a haté
konyság nagyon csekély is lehet. A vízben ol
dott állapotban lévő radioizotopokat koagulá
lással nem lehet a vízből kiválasztani, ezért, ha 
a víz sugárfertőzöttsége indukált radioaktivi
tás eredményeként lépett fel, akkor a koagulá
lással és ülepítéssel végzett sugármentesítés ha
tástalan marad.

Hasonló körülmények között a koagulálásos 
mentesítés akkor hatásos, ha a folyamatot jó 
ülepítés is kíséri. Ehhez a legtöbbször viszony
lag sok időre van szükség. A gyakorlatban a 
koagulálószer apró pelyheinek egy része hosz- 
szú. ideig nem kerül a csapadékba és szuszpen
dált állapotban marad. Minden jel arra mu
tat, hogy a koagulálószer pelyheiben nagymeny- 
nyiségű sugárzó anyag koncentrálódik, ezért a 
vízzel a szervezetbe kerülve arra veszélyt je
lentenek. A vízben nem oldott állapotban lévő 
sugárzó anyagoknak a vízből való végleges el
távolítására a csapadékot egyszerű szűrőköze
gen ki kell szűrni, más szóval a vizet homok- 
szűrőn vágy finomra tört antracittal töltött szű
rőn kell keresztülbocsátani. Maguk a szűrők 
a vízből a sugárzó anyagokat nem választják 
ki, azonban az ilyen anyagokat tartalmazó ko
agulálószer pelyheit visszatartva fokozzák a su
gármentesítés hatékonyságát.

Különleges eljárással választhatók ki a víz
ből azok a sugárzó anyagok, amelyeknek eltá
volítása egyébként nehézségekbe ütköznék.
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Nevezetesen, vannak arról adataink, hogy szá
mos radioizotopot nagyon hatásosan lehet oly 
módon eltávolítani, hogy a sugárfertőzött vizet 
bizonyos poralakú fémekkel kezeljük. A legked
vezőbb eredményt vasporral, úgyszintén cink
porral érhetjük el.

A legjobb, ha a vízbe 1000 п^Д mennyiségű 
fémport teszünk, majd a vizet mintegy 90 per
cig keverjük. A laboratóriumi vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az ilyen módon alkalmazott vas- 
és cinkpor segítségével az egyes izotopok eltá- 
volítási foka különböző értékeket érhet el. így 
pl. a ruténiumnál 99 százalékot; foszfornál 98 
százalékot, a kobaltnál 99 százalékot, a jódnál 
38—45 százalékot, a báriumnál 94—65 száza
lékot, az MFP—1 jelű anyagnál 85—76 százalé
kot, az MFP—2 jelűnél pedig 52—39 százalékot.

Az utóbbi két anyag bomlási termékek amerikai 
keveréke. Az MFP—1-es összetétele: 44% 3 vegyértékű 
ritka földfém, 27% cérium, 17% stroncium, 5% bárium, 
3% ruténium, 1% cézium és 3% egyéb izotop; az 
MFP—2-es összetétele pedig: 50% cézium, 16% ruté
nium, 10% 3 vegyértékű ritka földfém, 10% stroncium, 
5% cérium, 5% bárium és 4% egyéb izotop.

A fémporral történő sugármentesítés mecha
nizmusa még nincsen tisztázva, azonban felte
hetően adszorpciós jelenségen nyugszik. Az 
ilyen sugármentesítési eljárás az alábbi lépé
sekből áll: a víznek fémporral való erős keve

rése, az ülepítéssel egybekötött szokásos ko- 
agulálás, majd a szűrés.

Az eddig felsorolt eljárások nem biztosítják 
a vízben feloldott vagy a vízben már eredeti
leg is jelenlévő oldott sókból az indukált radio
aktivitás eredményeképpen képződött sugárzó 
izotopok eltávolítását. Az oldott állapotú su
gárzó izotópoknak a vízből való kivonására 
azok a módszerek jöhetnek számításba, amelye
ket a gyakorlatban általában a víz sótalanítá- 
sára alkalmaznak, más szóval az úgynevezett 
termikus és a vegyi sótalanítási eljárások.

Az első eljárás lényege abban foglalható 
össze, hogy a vizet felforraljuk, elpárologtat
juk, majd lehűtés után a gőzt újból vízzé kon
denzáljuk. A sugárzó anyagok: mechanikai ada
lékanyagok, kolloid és oldott anyagok a desz
tillációs maradékból időnként vagy állandóan 
eltávolításra kerülnek.

A lepárlást tengervíz-lepárló készülékkel vég
zik.

A tengervíz-lepárló készülék (1. ábra) gőz
kazánból, egy vagy több csőalakú elgőzölög- 
tető termokompresszorból és csöves előmelegí- 
tőkből áll. A kazánból a friss gőz az első el- 
gőzölögtető csövei közötti térbe kerül, ahol me
legét a csövekben lévő és szuszpendált, vala-
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mint oldott sugárzó anyagokat tartalmazó víz
nek adja át, majd sugárzó anyagoktól mentes 
csapadékká kondenzálódik.

Az elgőzölögtető csöveiben lévő sugárfertő
zött víz nagyobb része a friss gőztől a meleget 
átvéve elpárolog, ilymódon ún. másodlagos gőz 
képződik, amely már minden sugárfertőzéstől 
mentes: a radioaktív szennyező anyagok ui. az 
el nem párolgott vízben maradnak vissza.

Az első elgőzölögtető másodlagos gőze a má
sodik elgőzölögtető csövei közötti térbe kerül, 
ahol ugyanaz a folyamat megy végbe, mint az 
elsőben. A második elgőzölögtetőben képződött 
másodlagos gőz a kompresszorba jut, ahol a 
friss gőznek megfelelő nyomás alá kerül és az
zal összekeveredik.

A lecsapódó vizet mindkét elgőzölögtetőből 
a kondenzvíz előmelegítőbe vezetik, ahol a ka
zánt és az elgőzölögtetőket tápláló víz lehűti, 
miközben a lehűlő kondenzvíz az előmelegítő 
vizét felmelegíti. A lehűtött kondenzvíz már 
nem tartalmaz sót.

Az el nem párolgott, nagy sugárzó anyag 
koncentrációjú víz a kazánból és az elgőzölög- 
tetőkből az elvezető előmelegítőbe kerül, ahol 
a tápvizet előmelegíti, majd az elnyelető csa
tornába jut. Ezt az eljárást alkalmazzák siker
rel keserűsós vizek sótalanítására is. A sugár- 
mentesítés hatékonysága akkor mondható nagy
fokúnak és gyakorlatilag teljesnek, ha a sugárzó 
anyagok között nincsenek illő természetűek, pl. 
jód vagy ruténium, amelyek hevítés közben a 
gőzzel együtt elillannak és a gőzből képződött 
víz sugárfertőződését idézik elő. Ennek az el
járásnak lényeges hibája, hogy a mentesítés 
így nagyon költséges.

A víz sugármentesítésének másik módja, 
vagyis a vegyi sótalanítás az ionalakban lévő

Haditechnikai Szemle, 1. évt (1956), 1. SZ.

oldott sugárzó anyagok oly módon való eltávo
lítása, hogy a vizet különleges ioncserélő anya
gokon (gyanta vagy műanyag) szűrjük keresz
tül.

Az ioncserélő anyagok ún. mozgó ionokat tartalmaz
nak. Ha a gyanta vízzel érintkezésbe kerül, ezek az 
ionok helyet cserélnek a vízben oldott anyagok ionjai
val, tehát a sugárzó anyagok ionjaival is. Ily módon 
ioncserélő reakció megy végbe, amelyben az ioncserélő 
anyag molekuláinak többsége nem vesz részt. Az ion
cserélő anyagok azon tulajdonságát, hogy a saját 
.mozgó ionjaikat a vízben oldott anyagok ionjaival fel 
tudják cserélni, az anyag cserélőképességének nevezzük.

A meglévő ioncserélő anyagokban lévő mozgó ionok 
helyet cserélhetnek a vízben lévő összes kationokkal, 
vagy pedig az összes anionokkal. Eszerint megkülön
böztetünk kationcserélő, valamint anioncserélő anyago
kat. Az ioncserélő anyagokat általánosan alkalmazzák 
a korszerű vízlágyító és sótalanító készülékekben, 
vagyis azokban a berendezésekben, amelyek a katio
noknak és az anionoknak a vízből való eltávolítására 
szolgálnak. A sugárzó ionok eltávolítása a vízből 
ugyanúgy történik, mint a nem sugárzó ionoké.

A korszerű ioncserélők közül a víz sugármen
tesítésénél leginkább az ún. H-kationcserélők, 
nemkülönben az OH-anioncserélők alkalmazha
tók; az előbbieknél H + az utóbbiaknál OH- a 
mozgó ion. Ezek az ioncserélők finomszemcsés, 
poralakú anyagok. A kationcserélőket ez eset
ben a [KATJH szimbólummal, az anioncserélő- 
ket pedig az [AN]OH szimbólummal jelöljük. 
Kationcserélőként többek között kéntartalmú 
szén, eszpatit—1, anioncserélőnek pedig MG— 
36, EDE—10 jelzésű anyagok alkalmazhatók.

A víz ioncserélőkkel történő sugármente
sítésének menete a következő:

A vizet először kationcserélő rétegen szűrjük 
át, melyen a sugárzó ionok, így pl. Ca++,Mg++, 
Na"1, Fe+ + + stb. az ioncserélő anyag H-ionjával 
kicserélődnek. A radioaktív kalciumklorid el-

fíadioakth/ ionokai 
(Ca++ Mg", Na}t Fe*** C t 'S O / ,—  stb. ) 
far tat m azó víz
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távolításának reakcióját pl. a következő egyen
let fejezi ki:

[KÁT] H2 - f  Ca + + +  2 Cl -  í í  [KÁT] Ca +
+  2H+ +  2 Cl-

A vízben azonban még anionok maradnak 
vissza, így az SO4 , adott esetben pedig a 
Cl- , amelyek lehetséges, hogy szintén sugár
zók. Ezek eltávolítására a kationcserélőn keresz
tül történt szűrés után a vizet anioncserélő ré
tegen szűrjük át. Ismét a kalciumklorid eltávo
lításának esetét véve, az alábbi reakció megy 
végbe:

[AN] OH +  H+ -f-Cl-  i t  [AN] Cl +  НОН
Ennek eredményeként a radioaktív СГ ion 

az anioncserélőhöz kapcsolódik, a klórionnal he
lyet cserélt OH-  anion pedig а H+ kationnal 
HOH vízmolekulát hoz létre, amely már nem 
sugárzó. Az ioncserélőkön keresztül történő szű
rés után a víz az ásványi anyagoktól teljesen 
mentesített lesz, más szóval olyan lesz, mint a 
desztillált víz (2. ábra). A szűrési folyamat során 
az ioncserélők fokozatosan kimerülnek, cserélő
képességük csökken és az ioncsere megszűnik.

A sugárzó ionoknak ioncserélőkkel történő 
kapcsolódása során az utóbbiak radioaktív tu
lajdonságokra tesznek szert. Ezért a sugárfer- 
tőzött ioncserélő anyagokat olyan helyre kell 
elvinni, ahol nincsenek az emberekre káros ha
tással, vagy pedig regenerálni kell őket. A ka
tioncserélő anyagok regenerálása, más szóval 
H + ionra való visszacserélése savoldattal tör
ténik, az anioncserélők regenerálása, vagyis 
OH-  ionra való visszacserélése pedig' lúgos ol
dattal.

Az előbbi példa esetében a regenerálás folya
matát a következő alakban írhatjuk fel:

[KÁT] Ca +  2 HCl - t  [KÁT] H2 +  CaCl2 
továbbá

[AN] Ca +  NaOH i t  [AN] OH +  NaCl
A СаСЬ-t és a NaCl-t el kell vezetni.
A gyakorlatban a regenerálás folyamata azon

ban nem mindig teljes, más szóval az ioncse
rélő anyagokból valamennyi sugárzó ion nem 
távozik el. Ezért regenerálás után az ioncserélő 
anyagokat radioaktivitás szempontjából ellen-, 
őrizni kell.

Könnyű belátni, hogy mivel a sugárzó ionok
nak a vízből történő eltávolításával egyidejűleg 
az összes többi ionok is eltávoznak, következés
képpen minél nagyobb a vízben oldott külön
féle sók mennyisége, annál kevesebb vizet le
het sugármentesíteni egy súlyegységnyi ioncse
rélő anyaggal. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy 
az ioncserélő anyagok ezidőszerint még viszony
lag drágák.

Az elmondottakból következik, hogy tekin
tet nélkül a sugárfertőzöttség fokára, valamint 
arra, hogy a víz atomrobbanás vagy sugárzó 
harcanyagok alkalmazása következtében vált-e 
sugárfertőzötté, vannak olyan eszközök és eljá
rások, amelyek lehetővé teszik a víz eredmé
nyes sugármentesítését, majd annak különleges 
ellenőrzését, továbbá az orvosi szervek vélemé
nyezése után különféle célokra való felhaszná
lását.

(A Vojenno—Inzsenyernij Zsurnal 
1955. októberi számából.)
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Műanyagkiállítás

A Haditechnikai Csoportfőnökség 
a Budapesti Műszaki Egyetem Had
mérnöki Karával, valamint a Szer
vesvegyipari és Műanyagipari Ku
tató Intézettel együttműködve 1956. 
április 23. és május 14 között mű
anyagkiállítást rendezett. A kiállí
tás hazáinkban ritkán 'látott gazdag 
műszaki anyagot és 21 nagy táblát 
foglalt magában.

Nagyszámú látogató tekintette meg 
a kiállítást, amelynek az volt a célja, 
hogy néphadseregünk személyi állo
mányát megismertesse a műanyagok 
alkalmazási lehetőségeivel. A kiállí
tás különösen időszerű volt, mivel 
hazai műanyagiparunk korszerű szín
vonalra való fejlesztése nemsokára 
megvalósul. Második ötéves tervünk 
irányelvei ugyanis egyik fő feladat
ként tűzik tó a műanyagipar elma
radottságának sürgős felszámolását.

A főtábla grafikonjait és adatait 
szemlélve, először bizonyos lehan- 
goltságot okozott, hogy bár a mű

anyagipari világtermelés az elmúlt 
20 év folyamán szinte hihetetlen 
mértékben növekedett, mi mégis 
csaknem egyhelyben topogtunk. An
nál lelkesítóbben hatottak azonban 
második ötéves tervünk számadatai, 
amelyek azt mutatják, hogy terve
zőink a közeljövőben számíthatnak 
számos fontos műanyagra, amelyet 
eddig nélkülözni kellett.

A kiállítás sikerrel igyekezett ki
domborítani és a szemlélővel meg
értetni, hogy a műanyagok nem pót- 
anyagok vagy legalábbis nemcsak 
más anyagok pótlására szolgálnak. 
Ezek között vannak ma már a 
technika számos területén nélkülöz
hetetlen és a természetes anyago
kat egyes tekintetben messze túl
szárnyaló szerkezeti anyagok. A ki
állítás egyszersmind azonban szak- 
szerűségével és tárgyilagosságával 
azt az ellenkező végletként jelent
kező túlzó nézetet is eloszlatta, amely 
szerint a műanyagoknak kizárólag

jó tulajdonságaik volnának. Számos 
példán mutatta be, hogy a műanya
gok egyszerű és gyors módszerekkel, 
pontos mérettartással kiválóan al
kalmasak sorozatgyártásra. Mint tud
juk, a műanyagoknak ez a tulajdon
sága nagymértékben járult hozzá, 
hogy a korszerű technikában olyan 
nagy mértékben és gyorsan tért hó
dítsanak.

Az első táblák megismertettek a 
fontosabb és elterjedtebb műanyag
típusok előállítási módjával, a hazai 
és világtermelés egy sereg adatá
val, a feldolgozás eljárásaival, vala
mint a termékek kereskedelmi elne
vezésével. A táblák alatti asztalokon 
jól kiválasztott, jellemző . minta
darabok bemutatásával e műanya
gok főbb alkalmazásáról is tájékoz
tattak. A további táblák a legkülön
bözőbb területekről kiragadott minta
darabok révén hozzásegítették a lá
togatót ahhoz, hogy megismerhesse 
a műanyagok könnyűipari, építőipari 
és orvosi felhasználását, úgyszintén 
a korrózióvédelem, valamint a nagy
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terhelésű csapágyak területén kínál
kozó bőséges lehetőségeket.

A kiállítás látogatóit különösen 
azok a táblák érdekelték, amelyek 
a műanyagok haditechnikai alkal
mazásaival foglalkoztak. Ezek be
mutattak a különböző fegyvernemek 
technikájában már eddig bevezetett 
és rendszeresített műanyag-eszkö
zöket, alkatrészeket és más szerke
zeti elemeket.

Az utolsó négy tábla a további, 
még ki nem merített haditechnikai 
alkalmazási lehetőségek távlatait vá
zolta fel, egyben kijelölve azokat a 
kutatási témákat, amelyeket fel kell 
dolgozni avégből, hogy műanyagipa
runk felfejlődése ütemében a hazai 
Ipar termékeit gyümölcsözően lehes
sen a haditechnika területén is al
kalmazni.

A kiállítás végül több tárlóban be
mutatta a műanyagokkal foglalkozó 
irodalom legjelentősebb műveit, ez
által az érdeklődőknek kiindulási

alapot adott e fontos és érdekes te
rület megismeréséhez. Nagy ered
mény, hogy a kiállítás felkeltette 
technikusaink érdeklődését és új 
megoldási lehetőségekre hívta fel 
figyelmüket.

A nyitott szemmel járó konstruk
tőrökkel emellett észrevétette azt is, 
hogy a műanyagok bevezetése új
szerű, azok tulajdonságaihoz alkal
mazkodó „műanyagszerű” konstruk
ciót tesz szükségessé. Ilymódon a 
műanyagok tulajdonságainak, tech
nológiai módszereinek, konstrukciós 
elveinek elsajátítására ösztönzést 
adott. A kiállítás tehát közvetve 
hozzásegített ahhoz is, hogy mire 
hazai műanyagiparunk felfejlődve 
ellátásunkat biztosítani fogja, legye
nek a műanyagokat helyesen alkal
mazni tudó szakembereink s hadi
technikánk tökéletesítését, korszerű
sítését ezáltal is előbbre vihessük.

Jász Árpád mk. szds.

társat arra késztette, hogy megoldást 
keressen a károk megelőzésére. Ezért 
1954—1955 telén a nagyjavítások so
rán alaposan megvizsgálta a motort 
és a hűtési rendszert.

A vizsgálat eredményeként arra a 
következtetésre jutott, hogy a motor 
rossz hűtésének okát egyrészt a hű
tővíznek csupán a motor egyik vé
gén való bevezetésében, másrészt pe
dig a motornak közvetlenül 4—12 C° 
hőmérsékletű vízzel való hűtésében 
kell keresni (1. ábra). A hűtővíz a 
hengerállványba történt bevezetés 
után nagyobbrészt a kipufogó dob 
felé eső nyíláson távozott, kisebb 
részben pedig az egyes hengerek kö
zötti merevítő bordákon lévő áttöre- 
teken áramlott hengerről hengerre 
és közben minden hengerből a ki
pufogó dob felé is.

Ennek az elrendezésnek az volt a 
nagy hátránya, hogy a víz minden 
hengerből a kipufogó dob felé eső 
és kisebb ellenállást jelentő nyílá
son áramlott inkább, azonfelül az 
ötödik és hatodik hengernél a fel
melegedett víz hőfelvevő képessége 
már igen nagy mértékben csökkent. 
Részben ennek tulajdonítható az is, 
hogy a szürke öntvényből készült 
kipufogó csövek egymásután mentek 
tönkre az elégtelen hűtés, illetve az 
így okozott hőmérsékletkülönb
ség által a hengerállványon elő
idézett deformáció miatt.

A hűtés az újítás bevezetése után 
jelentősen megjavult. Az újítás meg
változtatta a víz útját (2. ábra). A 
szivattyú által szállított víz a ki
pufogó dobba kerül, ahol a hőmér
séklet minden esetben 5—10 C°-kal 
emelkedik. Innen már mint előme
legített víz kerül a hengerállványba, 
azonban — és ez a lényeges — a 
hengerállvány elő és lendkerék ol
dalán egyszerre. Így a motor két 
vége között nincsen hőmérsékletkü-

Új megoldás

Ú J ÍT Á S  -

Skoda motorok hűtési rendszerének átalakítása

A vízi járműmotornak alkalma
zott Skoda—Diesel motorok rossz tu
lajdonsága volt az a konstrukciós 
eredetű hiba, hogy az első és a ha
todik henger között 25—30 C° hő
mérsékletkülönbség is előfordult. Ez 
a nagy hőmérsékletkülönhség igen 
rossz hatással volt egyrészt a hen
gerekben végbemenő égési folya

matra, másrészt pedig a hengeráll
ványban és a hengerfejekben káros 
feszültségeket idézett elő. E káros 
feszültségek következményeképpen 
több motor hengerállványa és hen
gerfeje megrepedt és ebből az 1953— 
1954. években nagyobb összegű kár 
származott.

Ez a körülmény Szivák József elv

fíégi megoldás
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lönbség. A henger-állványban a víz 
a közép felé áramlik, vagyis el
térően a régi megoldástól, a henger- 
állványba bekerült víznek csak fele 
utat kell megtenni. Ilyképpen a 
hűtővíz hőfelvevőképessége, vala
mint mennyiségi eloszlása az egyes 
hűtendő területekre is jobb a réginél.

Az újítás egy másik előnye, hogy 
a hűtővíz iszaptartalma nem rakó
dik le a hengerállvány belsejében 
és nem tömi el a vízjáratokat, Ez 
annak köszönhető, hogy a megrövi
dült út miatt a víz áramlási sebes
sége csupán a keresztmetszeti kü
lönbségek miatt csökken és ez a se

bességcsökkenés nem olyan jelentős, 
hogy az iszaprészecskék lerakódását 
okozhatná. Az újítás bevezetése kö
vetkeztében az iszaplerakódás egy 
évi üzemeltetés után az 5%-át sem 
érte el a régebbinek.

Az újítás bevált; ezt az is bizo
nyítja, hogy az átalakított hűtésű 
motoroknál egy évi üzemeltetés so
rán a hűtésrendszerben üzemi hiba 
nem következett be, az át nem ala- 
kítottakban pedig az 1955. év folya
mán ismételten fordultak elő repe
dések.

Újítási díjként Szivák elvtárs 
1722,50 Ft-ot kapott.

K Ö N Y V

Б у д н и к о в ,  Л е в к о б и ч  н д р . :
В з р ы в ч а т ы е  в е щ е с т в а  

и пороха
(Оборонгиз, Москва 1955, 363 old.)

Ez a szépen kiállított, igen sok áb
rát és táblázatot tartalmazó munka 
a „Robbanóanyagok és lőporok” c. 
tantárgyhoz a műszaki főiskolák ré
szére készült tankönyv. Ennek meg
felelően igen tömören, de jól ért
hetően tárgyalja a tágabb értelem
ben vett katonai pirotechnika min
den ágának elméleti és gyakorlati 
kérdéseit. A könyv a robbanóanya
gok és lőporok fejlődésének rövid 
összefoglalásával kezdődik. Ez az 
összefoglalás a magyar szakemberek 
számára azért is hasznos, mert meg
ismerhetik belőle a robbanóanyagok 
és lőporok területén nevezetesebb 
eredményeket elért szovjet tudósok 
munkásságát.

A könyv első része a robbanó
anyagokkal foglalkozik. Az elméleti 
problémákat — a robbanás iniciálá
sának, a detonáció terjedésének, a 
lökhullámok keletkezésének, a bri- 
zanciának, a kumulatív hatásnak stb. 
kérdéseit — igen könnyen követhető 
formában tárgyalja. A szerzők az el
mélet taglalása során is nagy gon
dot fordítanak a gyakorlat kérdéseire, 
az egyes értékmérők jellemzésére, 
vizsgálatára és meghatározására, úgy
szintén az elméleti tételekből a gya
korlat számára levonható következ
tetésekre, A mű az egyes robbanó
anyagokat és gyártástechnológiájukat 
három csoportban tárgyalja: iniciáló 
robbanóanyagok, brizáns robbanó
anyagok és robbanóanyag-alegyek 
címszók alatt. Hiányolnunk kell en
nél a résznél, hogy meg sem említi 
a legújabban feltűnt anyagokat, 
mint pl. az iniciálóanyagok között 
a dinolt, a brizáns robbanóanyagok 
között a Dina-t és egyéb új nitra- 
minokat, a robbanóanyag elegyek

között a plasztikus robbanóanyago
kat stb.

Külön fejezet foglalkozik az ini
ciálé eszközökkel és gyártásukkal, 
valamint a lőszerek szerelésével. Ez 
az utóbbi fejezet igen szemléletes 
ábrák segítségével teszi érthetővé a 
Nagy Honvédő Háború alatti hatal
mas teljesítményű szovjet lőszer- 
gyártás gyakorlati eredményeit és 
tapasztalatait.

Egy nagy fejezet foglalkozik a 
szorosan vett pirotechnika kérdései
vel is. Itt a szerzők olyan ritkábban 
tárgyalt problémák ismertetésére is 
kitérnek, mint a pirotechnikai ele
gyek égésmechanizmusa, az égésü
ket befolyásoló tényezők, érzékeny
ségük és stabilitásuk.

A könyv második része a lőporok
kal és lőportöltetekkel foglalkozik. 
Ennek a résznek első fejezete tár
gyalja a fekete lőport és gyártás- 
technológiáját, és ennek kapcsán ki
térnek. a szerzők a gyújtás késlel
tetésének különféle megoldásaira, 
beleértve a gázszegény és gázmentes 
késleltető elegyek problémáját is. 
Véleményünk szerint ez a témakör 
ma már inkább az előző fejezethez: 
a pirotechnikai elegyek tárgyalásá
hoz kívánkozik, s ez vonatkozik ma
gára a fekete lőporra is. A fekete 
lőpor, valamint a gázszegény és gáz
mentes késleltető elegyek ugyanis 
összetételüket, égésmechanizmusukat 
és tulajdonságaikat, vagyis egész 
kémiájukat tekintve a pirotechnikai 
elegyekkel analóg .anyagok, és a szó
ban forgó műben — de általában a 
legtöbb hasonló témájú összefoglaló 
könyvben a kolloid lőporokkal egy 
részben történő tárgyalásukat kizá
rólag a történelmi emlékek indokol
ják.

A kolloid lőporokkal kapcsolatban 
ismét igen szemléltető ábrák segít
ségével ismertetik a szerzők az egyes 
kiindulóanyagok gyártását. Nem egé
szen érthető, hogy a dinami tokról

miért a mitroglicerint tárgyaló pont 
végén emlékeznek meg néhány sor
ban, így ez az adat a tanulmányaikat 
végző főiskolai hallgatók számára 
csaknem biztosan elsikkad, különös 
tekintettel arra, hogy tárgymutató 
nincsen a könyv végén.

Hiányolnunk kell azt is, hogy a 
torkolatláng csökkentéséről szólva a 
könyv nem ismerteti az általánosan 
elterjedt, korszerű lángnélküli típust: 
a nitroguanidines lőport. A piroxili- 
nes lőporokkal kapcsolatban röviden 
ismertetik a szerzők a kámfor
ral történő flegmatizálás technoló
giáját is, de a kordit-eljárással tör
ténő lőporgyártás ismertetésére nem 
térnek ki. A lőporok tulajdonságait 
tárgyalva igen leegyszerűsített for
mában, de a gyakorlat számára jól 
érthetően és kellő alapossággal tár
gyalják a lőporégés elméletét és az 
ezzel kapcsolatos kérdéseket.

Külön fejezet foglalkozik a löveg
cső eróziójának problémájával is. A 
lőportöltetek felépítését ismét jó 
vázlatok teszik szemléletesebbé.

Mint az elmondottakból is kiderül, 
ez a tankönyv valóban a tárgyköré
be vágó szakterület teljes áttekinté
sére törekszik és közérthető stílusá
val, legtöbb helyen jól áttekinthető 
felépítésével, számos ábrájával és 
gyakorlati kérdések előtérbe helye
zésével — néhány hiányosságától el
tekintve — igen jó segédesziköze le
het a gyakorlati pályára készülő fő
iskolások tanulmányainak. A rész
letkérdések után érdeklődő magyar 
szakemberek részére a szovjet iro
dalom részletes — 26 szakkönyv cí
mét feltüntető — bibliográfiája is 
igen értékessé teszi a munkát.

Sziklay Sándor mk. szds.

Turicsin: Nem villamos m ennyiségek 
villamos m érése

(Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
1956., 252. old.)

Az irodalomban bőven találhatók 
munkák, melyek villamos mennyi
ségek mérésével foglalkoznak. Tu
ricsin könyve az irodalomban csak 
részeiben elszórtan tárgyalt problé
mával: nem villamos mennyiségek 
villamos úton történő mérésével fog
lalkozik.

A könyv kiadása a magyarnyelvű 
műszaki irodalomban nagy hiányt 
pótol. Ismeretes, hogy a villamos 
automatika és szabályozás mind
inkább előtérbe kerülő problémái 
nem nélkülözhetik a legkülönbözőbb 
területeken előforduló villamos, va
lamint a talán még gyakrabban elő
forduló, nem villamos mennyiségek 
mérését.

A szerző a* anyagot két részre 
osztja. Az első részben a nem villa
mos mennyiségeket villamos meny- 
nyiségekké változtató mérőáialakí- 
tókkal, a második részben pedig a 
legelterjedtebb mérőkörökkel fog
lalkozik.



Könyv- és folyóiratszemte

Az  első rész mindenekelőtt a para
méteres mérőátalakítókat tárgyalja. 
Ezek alakítják át a mechanikus 
mennyiségeket külső áramforrás se
gítségével villamos mennyiségekké. 
A könyv részletesen ismerteti itt a 
különböző ellenállásos, érintkezős, 
elektrolitikus stb. átalakítókat. Fog
lalkozik a hőmérsékleti pontatlanság 
kompenzáláséval, a polarográfos és 
a magnetoelasztikus mérőátalakítók
kal, valamint ez utóbbiak mágnes
köri számításával. A továbbiakban 
az induktív, a kapacitív rendszerű, 
úgyszintén a fónyelektromos mérő
átalakítókkal ismerkedhetünk meg, 
végül az ionizációs mérőátalakítók 
ismertetése zárja be a paraméteres 
átalakítók csoportját.

Az első rész a következőkben a fe
szültséget keltő mérőátalakítókat 
foglalja magában. Ide tartoznak az 
indukciós, a termoelektromos, a 
piezoelektromos, végül а рн  mérő
átalakítók és az ún. fordított mérő
átalakítók, amelyek villamos meny- 
nyiséget nem villamossá alakíta
nak át.

Turicsin könyvének második része 
a legelterjedtebb mérőköröket tár
gyalja. Itt először a mérőkörök ele
meivel foglalkozik. Ennek kapcsán 
szól a mérőszerkezetek méretezésé
ről, a megfelelő indikáló műszer ki
választásának módszeréről, a frek
venciaátalakító mérőkörökről, vala
mint az integráló és differenciáló 
körökről. A továbbiakban az egyen
es váltóáramú kiegyenlítetlen hidat, 
valamint az automatikusan kiegyen
lített mérőköröket ismerteti.

A könyv egyes fejezeteiben min
denütt, ahol csak szükséges, kitér az 
elméleti kérdések tisztázására, mé
retezésre, az érzékenység problémái
ra, a pontosságára stb. Az okfejtések 
logikusak, kiemelik a lényeget, nem 
terjengősek.

A fordítás az utóbbi évek egyik 
legjobban sikerült munkájának te
kinthető. Az ábrák elkészítése gon
dos. Mindamellett kiütközik még 
néhány fogyatékosság, mely technikai 
irodalmunkat általánosan kíséri. 
Ezek a hibák onnan származnak, 
hogy a terminológia még nincs min
den vonalon szabványosítva. Ugyan
ide tartozik, hogy a könyv egyes 
mennyiségeket nem a nálunk meg
szokott módon jelöl (pl. a menet
számot го-vei jelöli a szokásos n he
lyett). Mindezek azonban a mű ér
tékét és használhatóságát nem ront
ják. A munka jobb papírost érde
melt volna: több helyen a másik 
oldal szövege, ábrái átütnek.

Horváth Kálmán mk. alez.

Műanyag Zsebkönyv
(Műszaki Könyvikiadó, Budapest, 

1956., 646 old.)
A műanyagok világszerte egyre 

nagyobb mértékben hódítanak tért 
és termelésük különösen az utolsó 
évtized során indult igen nagy fejlő

désnek. Jellemző, hogy 1950 óta a 
világ műanyagtermelése 50%-kai 
nőtt meg. A növekedésihez a hadi
technika is nagymértékben hozzá
járult.

Haditechnikusamk, konstrukcióval 
foglalkozó szakembereink ezért nagy 
érdeklődéssel fordulnak a műanya
gok felé és így haszonnal forgathat
ják a Kovács Lajos szerkesztésében 
most megjelent Műanyag Zsebköny
vet, amely kiváló útmutatást nyújt 
a műanyagok tulajdonságairól.

A Műanyag Zseibkönyv felépítése 
igen világos. A könyv hangsúlyozot
tan elsősorban nem a műanyag- 
gyártó szakemberek részére, hanem 
a felhasználók és a feldolgozók szá
mára készült és ezért az elején rö
vid összefoglalást közöl a műanyag 
gok kémiájáról, majd behatóan fog
lalkozik a műanyagok gyártásához 
és feldolgozásához használatos segéd
anyagok kérdésével. A mű tulaj
donképpeni gerincét az ezt követő 
három fejezet alkotja, amelyben a fel- 
használásra alkalmas kész műanyag
féleségek tulajdonságait, felhaszná
lási lehetőségeit foglalja össze, illet
ve részletesen tárgyalja a műanya
gok feldolgozás-technikai kérdéseit. 
A könyv befejezéseképpen a mű
anyagokkal kapcsolatos vizsgálati 
módszerekkel foglalkozik és számos 
táblázatban adja meg az egyes mű
anyagféleségek kémiai, fizikai és 
mechanikai jellemzőit, valamint a 
legfontosabbak márkaneveit. Részle
tes tárgymutató segíti elő a könyv 
forgatását és a könyv olvasóinak 
bő irodalomjegyzék ad lehetőséget 
további ismeretek szerzésére.

A könyvben az egyes műanyagok 
felhasználási lehetőségének és fel- 
dolgozási módszereinek tárgyalása 
során mindenhol táblázatok és ábrák 
segítik elő az anyagok megismeré
sét. Kisebb hiányosság, hogy a fóliák 
és filmek tárgyalása alkalmával 
nem tesz kellő különbséget a fóliák 
és lemezek, más szóval a vékonyabb 
és vastagabb anyag között, holott 
ezek a felhasználás szempontjából 
eltérnek egymástól. Kár, hogy a 
könyv nem foglalkozik bővebben a 
műanyagipari kész gyártmányok 
felhasználási területeivel. Ez málr 
csak azért is előnyös lett volna, mi
vel Magyarországon a felhasználási 
lehetőségek nagy része még ismeret
len és így a részletesebb tárgyalás 
serkentően hatott volna a műanya
gok ázélesebbkörű felhasználáséira.

A feldolgozás-technikai fejezet 
hasznos útmutatást ad a szerszám
készítő szakemberek számára is. 
Ebben a részben igen célravezető a 
több helyen található összeállítás, 
amely a feldolgozott munkadarab 
helyes és helytelen kiképzésével kap
csolatos ismereteket táblázatszerűén 
foglalja össze. Csak üdvözölni lehet 
azt a kezdeményezést, hogy itt olyan 
módszereket is tárgyal, amelyeket 
Magyarországon még nem ismernek; 
így pl. a fóliafúvást és a válkuum-
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formázást. Ez utóbbi éppen nap
jainkban terjed el hazánkban.

A műanyagok vizsgálati módsze
reivel foglalkozó fejezet, különösen 
annak a tájékoztató és részletes 
vizsgálatokra vonatkozó része szin
tén igen nagy jelentőségű fejlődő 
műanyag-iparunk szempontjából.

Végül ki kell emelnünk a műanya
gok kereskedelmi elnevezéseinek 
részletes összefoglalását. Ez termé
szetesen nem lehet teljes, hiszen 
egyre újabb és újabb elnevezésű 
gyártmányok válnak ismertté a szak- 
irodalomban, de mindenesetre je
lentősen tudja segíteni a hazai szak
embereket a különböző elnevezésű 
gyártmányok azonosításában.

Mindent egybevetve megállapít
ható, hogy a Műanyag Zsebkönyv 
számottevő segítséget tud adni hadi- 
technikusaink számára a műanyagok 
minél szélesebbkörű felhasználása 
terén.

Thurzó György oki. vm.

A. Schweizer: Csapatok személy 
gázm entesítése

[Protar, 22, 46—50. (1956.)]
A szerző mirdenekelőtt röviden 

ismerteti a korszerű vegyi harcanya
gokat. Megállapítja, hogy a csapa
tokat elsősorban a maradandó (tapa
dó) vegyiharc anyagokkal szemben 
kell megvédeni, amelyek belélegzés és 
érintkezés esetén egyaránt hatnak. 
Az I. világháborúban és az olasz- 
abesszin háborúiban alkalmazott 
mustárgázon kívül figyelembe kell 
venni a „Trilon”-típusú idegmérgek 
(fluorfoszfátok) bevezetésének lehe
tőségét is. Ez utóbbi harcanyagok 
már kis mennyiségben is görcsöket, 
nagyobb mennyiségben pedig halált 
okozhatnak.

Igen nagy mértékben megnőtt, 
ilyenformán a személyek egyénileg 
végrehajtott gázmentesítésénék je
lentősége, mert kritikus harchelyze
tekben nem lehet számítani a csapa
tok gyors leváltására, ruhacserére, 
fürdetésre stb. A szerző mint fogya
tékosságot említi meg, hogy a svájci 
hadseregben a személyek egyénileg 
végzett gázmentesítésére csak a 
szappanos-vizes lemosást alkalmaz
zák. A személyek kollektív gázmen- 
tesítésében nehézséget okoz, hogy a 
mentesítő és fürdető állomásokat 
csak a frorntmögötti területeken le
het telepíteni.

A cikk a továbbiakban elsősorban 
amerikai adataik alapján ismerteti a 
nyugati hadseregekben használt 
egyéni gázmentesítő és védőfelszere
lést. Ezek szerint az Egyesült Álla
mok hadseregében rendszeresített 
felszerelés az alábbiakból áll:

a) gázálarc;
b) levegőt áteresztő impregnált 

ruha, amely a gőzök és részben 
cseppek ellen véd;

c) védőkenőcs, amely a bőrre ken
ve megvéd a gőzhatás és részben
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cseppek ellen, ezenkívül a testfelület 
és fegyveranyag gázmentesítésére is 
szolgál;

d) külön védőkenőcs a szem védel
mére és gázmentesítésére;

e) önműködő injekciós fecskendő, 
atropintöltéssel az idegmérgek ellen;

í) amylnitrittel töltött ampulla, ezt 
hidrogéncianid mérgezés esetén a 
gázálarc arcrészébe viszik és belé
legzik;

g) impregnálóanyag, amely a láb
belit a folyékony vegyiharc anya
gokkal szemben át nem eresztővé 
teszi.

A szükséghez képest ezen kívül 
alkalmaznak különféle védőruhákat 
és kesztyűket (levegőt át nem eresz
tő anyagból), impregnált egyenruhá
kat és fehérneműket, elsősegélytás
kákat, gázkknutatókészüléket és kü
lönféle mentesítő anyagdkat. Az 
amerikai hadseregben a személy 
gázmentesítést elsősorban magának a 
harcosnak kell elvégeznie; ezt sze
mélyi felszerelése segítségével hajt
ja végre. Kollektív gázmentesítést 
csak az adott harccselekmény lezá
rása után végeznek a megfelelő ma
gasabb egységek mentesítő állomá
sain.

A szerző a svájci hadsereg szem
pontjából elsősorban a ruházati cik
kek impregnálását vagy megfelelő 
védőruha kidolgozását ajánlja, fon
tosnak tartja ezenkívül megfelelő 
védőkenőcs és idegmérgek elleni vé
dőanyag kifejlesztését is.

Hoffmann István mk. fhdgy.

A repüléstudomány 
[VDI—Z. 98, 479—510. '(1956.)]

A „VDI—Zeitschrift” ez idei évfo
lyama minden számában összefog
laló beszámolót közöl egyes szaktu
dományok legutóbbi években elért 
fejlődéséről és a tudomány jelenlegi 
állásáról. Az alábbiakban ismerte
tendő összefoglalás a repüléstudo
mányról ad közel két nyomtatott ív 
terjedelmű áttekintést.

Az első fejezet az aerodinamiká
val foglalkozik. Mindenekelőtt a tu
dományág alapvető kutatási problé
máiról számol be, különösen kiemel
ve a lamináris és turbulens felületi 
áramlásokat és ezek különleges ese
teit, tárgyalja ezenkívül a hangse
besség körüli és a hangsebesség fe
letti repülés aerodinamikai problé
máit is. Érdekes adatokat közöl a 
korszerű Szélcsatornákról, azok tel
jesítményéről és költségeiről. Az 
első fejezet a szélcsatornák különle
ges típusainak felsorolásával fejező
dik be.

A második fejezet a klasszikus, 
merev szárnyú repülőgépek csoport
ját tárgyalja. Itt táblázatok formá

jában igen érdekes összehasonlítá
sokat láthatunk a legjellemzőbb 
adatokról. Az összefoglaló ezekután 
a különféle szerkesztési alapelvek 
vizsgálatait ismerteti. Ennek során 
főleg az ellenállás, valamint a re
pülőgép stabilitási és kormányoz- 
hatósági kérdései állnak előtérben, 
majd beszél a mesterséges határré
teg-befolyásolás jelenlegi állásáról. 
Ez a fejezet végül a lassan repülő, 
meredek startú és meredeken le
szálló repülőgépekkel foglalkozik. Itt 
is számos táblázatot találunk.

A harmadik fejezet a helikopte
rekről szól; rövid bevezetés után az 
anyagot az alábbi szempontok sze
rint tárgyalja; kutatás, a helikopte
rek típusai, hajtás és nyomaték- 
kiegyenlítés, hajtóművek, a helikop
terek nagysága, teljesítmény, repü
lési tulajdonságok, helikopter-repülő
terek, gazdaságosság.

A negyedik fejezet új repülőgép
formákat tárgyal. Az alcím itt már 
utal arra, hogy ehelyütt a repülőte
rektől független, gyors mozgású re
pülőgépekről van szó. A kérdés 
szétágazó témáját sikerült e fejezet
ben jól összefogni és egységes szer
kezetben tárgyalni. A következő 
gondolatkörökkel találkozunk: a su
gárhajtás a korszerű repülőtechnika 
bázisa, a légi járművek jósága, át
változó repülőgép (ide sorolja a me
rev szárnyú repülőgépekből és a 
helikopterből járulékos elemek fel
szerelésével kialakított géptípust, a 
veríipiánt, valamint a különleges 
terelőlapok alkalmazását), stabilizá
lás és kormányzás a vertikális re
pülésben, sűrített levegősugárral, va
lamint a fő hajtósugárra ható sűrí
tett levegővel és anélkül. Tárgyalja 
a farokról felszálló különféle megol
dásokat, különös figyelmet szentel a 
gyűrűs szárnyú repülőgépnek, a 
coleopternek, hangsúlyozva ennek 
nagy fejlődési lehetőségét, optimális 
hatásfokát. A fejezet utolsó szaka
sza az egyelőre még inkább terveze
tekben szereplő repülőgépekkel mint 
pl. a repülő diszkosszal (ún. repülő 
csészealj) foglalkozik.

Az ötödik fejezet igen rövidre 
fogva a pilótanélküli repülő teste
ket tárgyalja. A következő, hatodik 
fejezet a kis léghajókról szól, az 
alábbi tárgyalási sorrendben: bal
lontest, formaállóság biztosítása, 
léghajók a második világháborúban, 
1955-ben még használt katonai típu
sok, új léghajók hosszabb utakra.

A hetedik fejezet a hajtóművek 
fejlődését ismerteti, összehasonlító 
diagrammok segítségével ad képet a 
dugattyús motorok és a sugárhajtó
művek területén elért legújabb ered
ményekről. Ugyanitt foglalkozik a 
hajtóművek kipróbálására szolgáló 
berendezésekkel is. A nyolcadik fe

jezet a repülő üzemanyagokat és 
kenőanyagokat tárgyalja.

A következő három fejezet a re
püléstechnikában alkalmazott szer
kezeti anyagokkal foglalkozik. Eze
ket három csoportban tárgyalja: 
al umín i umötvözetek, nehéz szerkezeti 
anyagok, műanyagok. Az alumínium
ötvözetek közül táblázatosán ismer
teti a legújabb gyártmányokat, 
főleg típus és felhasználási terüle
tek szempontjából. A nehéz szer
kezeti anyagok tárgyalása a haj
tóművek konstrukciója szempont
jából ad értékes tájékoztatást. A 
műanyagok felhasználási területeit 
táblázatban foglalja össze. Itt emlé
kezik meg a különféle ragasztási el
járásokról is.

Az utolsó három fejezet a navigá
ció és a távirányítás kérdéseit öleld 
fel; ezekben a következő kérdések
ről kapunk ismertetést: tehetetlen
ségi navigációs rendszerek, asztro- 
navigációs műszerek, iránytűk, szá
mológépek, légi országutak, rádió
navigációs segédeszközök, hírközlő 
berendezések. Bőséges figyelmet 
szentel a repülőterek környezetében 
fellépő problémáknak, majd azt 
vizsgálja, milyen segédberendezések
kel lehet a pilótát a repülőgépvezető 
fizikai munkájától és annak sema
tikus részétől tehermentesíteni. Az 
utolsó szakasz a távirányítással fog
lalkozik és az anyagot röviden tár
gyalja. Csak a legszükségesebbeket 
említi meg: parancsok átvitele, kor
mányzás előírt pályákon, végül irá
nyítás a célokra.

Kívánatos lett volna az összefog
lalóban néhány olyan problémát is 
tárgyalni, amely manapság nem vá
lasztható el a repülés tudományá
tól:̂  ilyenek az asztronautika, nem
különben a repülés biztonságát szol
gáló és hasonló műszaki létesítmé
nyek (pályák gyorsulás vizsgálatok
hoz, ejtőernyők, újfajta pilótaöltö
zékek stb.).

Jóllehet az egyes fejezeteket “kü
lönféle szerzők írták, a beszámoló 
mégis egységes tanulmányként fog
ható fel. A cikk mindenütt csak a 
lényeget tartalmazza, mellékkérdé
sekben sehol sem merül el. Részle
tekről közvetlenül a szöveg mellett 
található bőséges irodalmi felsorolás 
tájékoztatja az olvasót, így pl. az 
aerodinamika fejezetét huszonhat 
különféle utalás felsorolása egészíti 
ki. Egyes érdekesebb megoldásokat 
rajzok, fényképfelvételek szemlélte
tik.

Az összefoglalás elsősorban nem 
szakemberek részére készült, hanem 
a szélesebb műszaki nyilvánosság 
tájékoztatására. A szakemberek szá
mára is értékesek azonban a közle
ményt kiegészítő bő irodalmi utalá
sok.

Horváth Kálmán mk. alez.
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