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w ych: 8-u abonentow
ych i 4-ch międzymiasto
wych, umożliwiających jednoczesne prowadzenie
Polska łącznica telefoniczna M B 60 -cio
12-u rozmów. Sznuromtymodpowiada 12 klu
num erow a m
apostać szafki owysokości 152 cm czy
przerzutowych (przechylnych) oraz 4 klu
i szerokości 68 cm, pośrodku której znajduje się cze transform
Ponadto na pulpicie znaj
pulpit (rys. 1). Na przedniej ściance tej szafki dująsię przyciskatora.
i:
d
o
p
słuchui dorównoległe
u góry znajduje się w go łączenia łącznic orazodtrzy
cz przerzu
trzechrzędach60 kla towy, pozwalający wywoływnaaćstyabkolu
n
en
tów przy
pek zgłoszeniowych: pom
ocy
p
rzetw
o
rn
icy
.
Z
lew
ej
stro
n
y
p
u
lpitu, na
y
50 klapek oznaczo jego przedniej ściance, znajduje się gniazdko, do
nych numerami: od stosowane do wtyczki mikrotelefonu odzewowego
1do 10orazod 21do z haczyk do zawieszania mikrotelefonu, zaś z
60, są klapkami abo- opra
awej —korbkainduktora. Sznurypołączeniowe
nentowemi (m
iejsco- łąrczn
sąobciążone ciężarkami, zabezpieczającewemi); 5 klapek, o- mi jeicy
o
d
poplątania się.
znaczonychnumerami
g
ojemność łącznicy 6o-cio numerowej może
od 16 do20, są klap być P
p
większona do 100 numerów, gdyż ponad
kamipod stacji (pod- klapkaom
zgłoszeniowemi i gniazdkami połączemiejskiemi), wreszcie niowemii zn
ajduje się miejsce na umieszczenie
5 klapek, oznaczonych
dwóchlistwzklapkami, względniegniazd
numeramiod11do15, jeszcze
ami. Również liczbę sznurówłatwojest powięk
są klapkami m iędzy k
szy
16-u.
m iastowem u
Pod ć do ry
s. 2jest podany schemat układu połą
klapkami zgłoszenio- czeńNpaolsk
łącznicy MB 6o-cio numerowej z
wemi znajduje się 70 10-mazespiej
ołamimiędzymiastowemi. górysche
gniazdek
połącze
atu są pokazane klapki zgłoszeniowe: aboniowych: 50 gniaz m
dek abonentowych, nentowa K a, m iędzym iastow a K m i podm iej
ska Kp. K
lapki abonentowe mająpo 400 £2opor
oznaczonych numera n
o
ści,
k
la
p
iędzymiastowe—po2000Uopormi: od 1 do 10 oraz nośdi, zaśkipom
miejskie po 800 12 oporności. Po
od 21 do 60, 5 par niżej znajdujądsię
gniazdka połączeniowe abo
gniazdek podm iej
nentowe Ga (od 1—
10i 21—60), czterosprężynoskich,
oznaczonych w
gniazdko m iędzym iastowe Gm (od 11—
15)
numerami od 16 do 20 oraz 5 p ar gniazdek Ae,(cztero
rężynowe) i B (dwusprężynowe). oraz
m iędzym iastow ych, oznaczonych num
erami gniazdkasppodmiejskie
Gp(od16—-20) A(czte
od 11 do 15.
sprężynowe) i B (dwusprężynowe). Wszystkie
Poniżej jest wmontowane 12 klapek rozłą- ro
owyższegniazdkasąpołączonezzaciskamilinjoczeniowych, z których pierw
sze 8 są klapkami p
w
La i J
L&
, pozwalającemi napołączenie 50-u
rozłączeniowemi abonentowemi, apozostałe 4— emi:entó
wmiejscowych, 5-uabonentówdalszych
klapkami rozłączeniowemi międzymiastowemi. a(pboodnm
ich) oraz 5 przewodówmiędzymiasto
Ponadto napionowej części szafki, tuż nadpulpi wych. iejsk
K
a
żd
yz 8-u abonentowych sznurów po
tem, z prawej stronyznajduje się wskaźnikprądu łączeniowych
ma 2 wtyczki: zgłoszeniową W z
induktorowego, zaś z lewej —-przełącznikdzwon (czarną) i w yw oław
czą W w (czerw
oną), aponad
kowy.
to
jest
w
y
p
o
sa
żo
n
y
w
klucz
przerzutow
y KP.
Na pulpicie są umieszczone wtyczki zgłosze
niowe i wywoławcze 12-u sznurów połączenio Do sprężyntego kluczajest dołączone uzwojenie
i . Łącznice telefoniczne M B 60 -cio num erowe.
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ówne będą się zamykać
klapki rozłączeniowe) K, (od i —8), posiada- skają styk. Prądy rozm
przez aparat abonenta, żyły sznurapołączeniowe
jądej 800 £2oporności.
Każdyz 4-chm iędzym iastow ych sznurów go, odpowiednie sprężyny klucza KP, słuchawkę
połączeniowych m
arównież2wtyczki: zgłosze S oraz wtórne uzwojenie cewki indukcyjnej.
elefonistka, dowiedziawszy się z kimabo
niową U
4 i w yw oław czą Ww. Międzymiastowe nentT
chceuzyskaćpołączenie, wkładawtyczkęwy
sznury połączeniowe są wyposażone wdwa klu woław
Ww (czerw
oną) wgniazdko wywoływa
cze przerzutowe: klucz m iędzym iastow y K M nego aczą
nenta, przechyla klucz przerzutowy K P
oraz klucz tran sfo rm atora K t . Ponadto wob wprawobo(o
d siebie) i pokręca korbką induktora.
wód sznurówmiędzymiastowych można włączać
ypadkuniejest sta
tran sfo rm atory To przekładni 1 : 1wcelu od Położenie kluczaK P wtymw
ilizowane. O ile telefonistka ma do rozporzą
dzieleniaprzewodówodsiebie. K lapki rozłącze b
ornicę wahadłową PW, to ustawia
niowe K mr tych sznurów posiadają po 2000 Q dzenia przetw
k
lu
cz
in
d
u
k
to
ro
wy Ki wprawo, a wówczas wy
oporności.
rczy tylko przechylenie klucza przerzutowego
Induktor I łącznicy służy do w
ywoływania sta
P w
prawo (od siebie), aby wysłać prąd sygna
abonentów. Dotegocelusłużyrównieżprzetw or Kłow
do aparatutego abonenta, wgniazdko któ
nica wahadłow a PW
, którą można dołączyć do regoyjest
włożona wtyczka
zaciskówZ łącznicy. Zasilanie przetwornicy od
rąd sygnałowy, płynący z induktora, ma
bywa się z baterji Bp. Wysyłać prądsygnałowy z drogP
astępującą: zaciskinduktora, zwarte sprę
przetwornicy .możemy tylko wówczas, gdy klucz żynyękn
luczaKi, stojącegonawprost, wskaźnikprą
induktorowy K i jest przechylony w
prawo (do dusygn
ałowegoWp, sprężynyprzechylonego klu
siebie). Gdy prąd sygnałowy wysyłamy z induktora, klucz tenstoi nawprost. Vobuwypadkach, cza KP, żyła sznura połączeniowego, sprężyna
t. j. zarówno przy wysyłaniu prądu sygnałowego gniazdka G a, aparat abonenta, druga sprężyna
z induktora, jak i z przetwornicy, przepływa on gniazdka Ga, druga żyła sznura połączeniowego,
dla kontroli przez wskaźnik prądu induktoro- sprężyny klucza KP, sprężyny klucza Ki, drugi
wego W
p. Równolegle do wskaźnika Wp jest do zacisk induktora.
Jeśli wysyłamy prąd sygnałowy z przetwor
łączony kondensator o pojemności 0,5 \>-F.
Z lewej strony schematu jest widoczne nicy, to naogół obieg jego jest taki sam, z tem,
gniazdko G
„ odpowiadające wtyczce mikrotele żepłynieonzdwóchgórnychzaciskówZ poprzez
fonustacyjnegoukładuodzewowego, wskładktó zwarte styki przechylonego wprawo klucza K .
regowchodzi cewka indukcyjna Corazdławik d Obwód baterji B p, zasilającej przetwornicę, jest
ooporności 1000£2.ZewnętrznepunktySgniazd zamknięty dzięki stykomsprężyn kluczy Ki oraz
ka Gs odpowiadają słuchawce, zaś wewnętrzne KP, co łatwo sprawdzić, prześledziwszy obieg
M—mikrofonowi. B aterję m ikrofonową ona prądu, płynącego z baterji przetwornicy Bp.
Telefonistka, wywoławszy żądanego abonen
pięciu 3 Vdołącza się do zaciskówMB. K lucz ta, sta
wiaklucz K P nawprost. Abonenci sąze so
p rzyciskow y P pozw
ala na podsłuchiwanie roz
mów, prowadzonychprzez abonentów, przez ob bą połączeni, a ich prądy rozmówne przechodzą
sługującego łącznicę. Podobny klucz przycisko przez żyły sznurapołączeniowegooraz styki sprę
w y Ł służy do rów
noległegołączeniadwóchłącz żynklucza KP. Równolegle do obwodu rozmównic. Przy połączeniułącznic łączy się ze sobą za nego abonentówjest włączone uzwojenie klapki
złączeniowej K r. Rozmowę abonentówmożete
ciski: Z, jednej łącznicyzZ, drugiej łącznicyoraz ro
lefonistkapodsłuchać, przechyliwszywlewo klucz
zaciskZ2jednej łącznicy z Z 2 drugiej.
Przyopadnięciuktórejkolwiekklapki, zarów przerzutowyK P tej parysznurów, którąabonenci
no zgłoszeniowej, jak i rozłączeniowej, oprócz są połączeni, przez co obwód rozmowny ich nie
sygnałuwzrokowego, przewidzianyjest sygnał słu przerywasię, jednakznacznaczęśćprądurozmówchowy, dzięki dzwonkowi bacznościowem u na nego odgałęziasię do słuchawki Saparatustacyj
p rąd stały D ooporności 10
Dzwonektenjest nego, co może niekorzystnie wpłynąć na dobroć
zasilany prądemz baterji dzwonkowej BD o na porozumiewania się abonentów. Aby przy pod
pięciu 3 V, o ile tylko przełącznik dzwonkowy słuchiwaniu nie przeszkadzać abonentom, należy
_szereg
Kd jest włączony. PozadzwonkiemD zbaterji BD nacisnąć klucz podsłuchowy P, przez co w
słuchawką włączamy dławik d. Dzięki temu
można zasilać dzwonekdodatkowy, dołączony do ze
dławikowi do słuchawki Sodgałęzi się tylko bar
zaciskówDdJeśli abonent, chcącwywołaćcentralę, prześle dzo nieznaczna część prądu rozmownego, tak, iż
do uzwojenia klapki zgłoszeniowej K a prąd in abonentomto nie przeszkodzi.
Jeśli abonenci skończą rozmowę, dają krót
duktorowy, to klapkata spadnie, odsłaniając nu
mer danego abonenta. Telefonistka wkładawów kiesygnałyinduktorami, co spowoduje spadnięcie
czas wtyczkę zgłoszeniową (czarną) wolnej pary klapki rozłączeniowej K r. Telefonistka, zauwa
sznurówwgniazdkopołączeniowe G a danegoabo żywszy sygnał końca rozmowy, rozłącza abonen
nenta, oznaczonetymsamymnumerem,coi klap tówprzez wyjęcie wtyczek Wz i Ww z gniazdek
ka, przechyla klucz przerzutowy K P wlewo (do połączeniowych.
Rolakluczatransformatora K t jest widoczna
siebie) i porozumiewasię zwywołującymabonen
tem.PołożeniekluczaKPjest wtymwypadkusta zeschematu. Oileklucztenjest przechylonywle
bilizowane. Dzięki temupołożeniukluczazamyka wo, dwaobwodymiędzymiastowe, połączonespe
sięobwódmikrofonowyaparatuodzewowegołącz cjalnymsznurempołączeniowym, sąprzedzielone
nicy, gdyż dwie lewe dolne sprężyny klucza uzy przy pomocy transformatora o przekładni 1:1.

76

WIADOMOŚCI TELETECHNICZNE, 1935r'R., ZESZYT 7.

Mianowicie jeden obwód międzymiastowy jest
zakończony pierwotnymuzwojeniemtego trans
formatora, a drugi—jego wtórnemuzwojeniem.
PrzechyleniekluczatransformatoraK t wprawopo
woduje odłączenie uzwojenia klapki rozłączeniowej międzymiastowej K mr odżył sznura połącze
niowego.
Łącznica6o-cionumerowamożewspółpraco
wać z innemi podobnemi łącznicami, a ponadto
może być dostosowana do sieci centralnej baterji.
Ciężar polskiej łącznicy 6o-cio numerowej
M B wynosi 83 kg.
2. Łącznice telefoniczne M B 100 num erowe.
Polska łącznica telefoniczna M B 100 nu
m erow a posiada te sam
e wymiary, co łącznica
6o-cio numerowa, której pojemność może być
zresztą powiększona do 100 numerów. Łącznica
taposiada100 klapek zgłoszeniowych, zktórych
90jest klapkamiabonentów m iejscow ych (ozna
czenia od 1do 10 oraz od 21 do 100), 5—abo
nentów podm iejskich (oznaczenia od 16 do 20)
i 5—należy do przewodów m iędzym iasto
w ych (oznaczenia od 11 do 15). Ponadto 120
gniazdek połączeniowych: 90 gniazdek abonentowych, 5 p a r gniazdek podm iejskich i 5
p a r gniazdek m iędzym iastow ych (odpow
iednie
gniazdka sąoznaczonetemisamemi numerami co
i klapki zgłoszeniowe) oraz 10 gniazdek pośred
niczących, służących do w
spółpracy z innemi
łącznicami. K lapek rozłączeniowych jest 16;
odpowiadająone 16-usznurom połączeniowym ,
umożliwiającymprowadzenie 16-ujednoczesnych
rozmóworaz 16-ukluczom przerzutow ym . Po
zatem łącznica 100 numerowa jest wyposażona
wte same części składowe, co i łącznica 6o-cio
numerowa.
Klapki zgłoszeniowe abonentowe (90 sztuk)
posiadają po 400 £2oporności, klapki zgłoszenio
we podmiejskie (5 sztuk) —po 800 £2oporności,
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klapki zgłoszeniowe międzymiastowe (5 sztuk) —
po 2000 £2 oporności, klapki rozłączeniowe abo
nentowe (12sztuk)—po800 £2oporności, wresz
cie klapki rozłączeniowe międzymiastowe (4sztu
ki)—po 2000 Qoporności.
Układpołączeńłącznicy 100 numerowej jest
taki sam, jakłącznicy 6o-cio numerowej (rys. 2).
Łącznica 100 numerowa może być obsługi
wana przez jedną, lub dwie telefonistki. Wtym
drugimwypadkułącznicamoże być przy pomocy
specjalnegoprzyciskudzielonanadwapola. Przy
cisk tenjest oznaczony włącznicy literą R.
Łącznica100numerowa, podobniejaki6o-cio
numerowa, możewspółpracowaćzinnemi podob
nemi łącznicami oraz może być dostosowana do
dołączenia do sieci centralnej baterji.
Ciężar polskiej łącznicy 100 numerowej M B
wynosi 97kg.
Oprócz łącznicy 100numerowej M B ze specjalnemi sznurami, służącemi do połączeń mię
dzymiastowych, sąwużyciu polskie łącznice 100
numerowe M B bez sznurówspecjalnych, zbudo
wane taksamo, jakłącznice wyżej opisane. Łącz
nice te nie mająprzycisku, pozwalającegoje dzie
lićnadwapola. Dzwonki bacznościowetychłącz
nic znajdująsię nawierzchachszafek.
Łącznica ioo-numerowa bez sznurów spe
cjalnychposiada100klapekzgłoszeniowychoopor
ności 400 £2, 16 klapek rozłączeniowych o opor
ności 800 £2, 16par sznurówpołączeniowychi od
powiednio 16kluczyprzerzutowych, aponadtote
same części składowe co łącznica 100numerowa,
tylko bez wspomnianego przycisku, dzielącego
łącznicę na 2 pola i bez kluczy transformatora.
PozaopisanemiłącznicamiM B zklapkowąsy
gnalizacją rozłączeniową istnieją łącznice polskie
M B 100 num
erowe ze wskaźnikową samoczynną
sygnalizacją końca rozmowy, przyczem sygnali
zacja ta jest dwustronna. Opisemtakich łącznic
zajmiemy się później.

S I L N I K I P R Ą D U Z M IE N N E G O .

Rozróżniamynastępujące silniki prąduzmien
nego:
1) synchroniczne,
2) asynchroniczne trójfazowe,
3) asynchroniczne jednofazowe oraz
4) kolektorowe.
Z powyższych silników największe zastoso
wanie znalazły silniki asynchroniczne trójfazowe
zewzględunaswąprostąbudowę, taniość, łatwość
uruchamiania i inne zalety, które zostaną podane
przy ich opisie.
1.

Silniki synchroniczne.

Budowa silników synchronicznych jest ta
ka sama, jak budowa prądnic prądu zmiennego.
Awięc silniki synchroniczneposiadająstojan, ze
wnętrznynieruchomypierścieńzuzwojeniem, zasilanem prądem zmiennym (jednofazowym lub
trójfazowym) oraz wirnik, ruchomą magneśnicę,

zasilaną prądemstałymze wzbudnicy osadzonej
natymżewale coimagneśnica.
Jeżeli do uzwojenia stojana silnika synchro
nicznego puścimy prądzmienny, a do uzwojenia
wirnika—prąd stały, to silnik samnie ruszy z
miejsca. Dzieje się to dlatego, że siła działania
uzwojeniastojana z prądemnauzwojenie wirnika
z prądem, zmieniaustawicznie kierunek—wsku
tekzmienności prądu, zasilającego stojan. Wsku
tek tego wirnik jest ustawicznie szarpany to w
jedną, to wdrugą stronę i z miejsca oczywiście
ruszyć nie może. Łatwootemprzekonać się, sto
sując znaną regułę lewej ręki wstosunku do nie
ruchomego przewodnika, zasilanego prądem
zmiennym, działającego na nieruchomy biegun
magnesu.
Omawiana siła będzie jednak posiadać stały
kierunek, jeśli wirnik(magneśnicę) silnikabędzie
my obracać z taką samąszybkością, zjakąnastę
pują zmiany prąduzmiennego. Wówczas zawsze,
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jeśli zmieni sięjednocześnie, czyli synchronicz
nie, rów
nież i znakbiegunamagneśnicy, znajdu
jącego się naprzeciwtego przewodnika. Wtych
zaś warunkach kierunek działania siły uzwojenia
stojana na magneśnicę będzie jeden i ten sam
i silnik ruszy z miejsca.
Uruchamianie silnikówsynchronicznychjest
bardzokłopotliwe. Wirniksilnikanależynajpierw
wprawić wruchprzy użyciu silnikapomocnicze
go, doprowadzającjego szybkość odpowiednio do
zmianprąduzmiennego, którymmabyć zasilany
stojan. Następnie do uzwojeniamagneśnicywpu
szczamy stały prąd, a do uzwojenia stojana—
prądzmienny, przerywającjednocześnieprąd, za
silający pomocniczy silnik rozruchowy.
Poza opisanymwogólnych zarysach sposo
bemuruchamianiasilnikówsynchronicznychprzy
pomocy silników pomocniczych, istnieje jeszcze
inny sposób ichuruchamiania. Polegaon na za
stosowaniu specjalnego pomocniczego zwartego
uzwojenia w magneśnicy. Magneśnica z takiem
uzwojeniemzaczynaobracaćsiępowłączeniuprą
duzmiennegodouzwojeniastojana, ponieważpo
lemagnetyczne, związanezprądemstojana, indu
kuje w zwartem uzwojeniu magneśnicy prądy.
Działanie prądów stojana na indukowane prądy
magneśnicy powoduje obracanie się tej ostatniej.
Gdyruchmagneśnicyzbliżysiędosynchronizmu,
włączamy prąd stały na uzwojenie magneśnicy.
Po wprawieniu silnika synchronicznego w
rucho odpowiedniej szybkości możemy go stop
niowo obciążać, pamiętając jednak o tem,by go
nie przeciążać, gdyż przeciążony silnik synchro
niczny staje.
Silniki synchronicznenazwę swązawdzięcza
jątemu, iżbiegnąonesynchronicznie, czylijedno
cześnie ze zmianami prądu, zasilającego ich sta
jany. Innemi słowyobracają się one synchronicz
nie z prądnicami prądu zmiennego, zasilającemi
te silniki.
Silniki synchronicznestosujesiębardzorzad
ko ze względu na trudności wich uruchamianiu
oraznakonieczność stosowaniaprzyichnapędza
niu dwóch rodzajów prądu: stałego—do zasila
niauzwojeńmagneśnic, oraz zmiennego—do za
silania uzwojeń stojanów. Dodatniemi cechami
silnikówsynchronicznychsą:jednostajnaichszyb
kość, niezależna od obciążenia oraz, nieznaczny
prąd, jaki te silniki pobierają przy biegu luzem.
2. Silniki asynchroniczne trójfazowe.
Silnik asynchroniczny składa się z dw
óch
części: stojana i w irnika. Część nieruchoma,
stojan, jest zbudowana zupełnie tak samo, jak
twornik prądnicy trójfazowej. A więc stojan sil
nika asynchronicznego stanowi pierścień, wyko
nany z cienkich odizolowanych od siebie blach
żelaznych, umocowanych na żelaznymkadłubie.
Pierścień ten posiada na swej wewnętrznej po
wierzchni żłobki, wktórychumieszcza się uzwo
jenietrójfazowe. Końcówki tego uzwojeniasąwy
prowadzone do zaciskówzewnętrznych. Zacisków
tych jest zwykle 6; doprowadzamy do nich po
czątki i końce każdej ztrzechfaz, którenastępnie
możemy łączyć wgwiazdę, lubtrójkąt.
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Wirniki, stanowiące części ruchome silników
asynchronicznych, sązbudowanedwojako. Istnieją
mianowicie wirniki z uzwojeniam i oraz w irn i
ki zwarte, czyli klatkowe.
W irniki z uzwojeniem posiadają bęben,
wykonany z blach żelaznych, posiadający takie
samo uzwojenie, jak stojan. Uzwojenie to łączy
się wgwiazdę, lub trójkąt, a końce jego wypro
wadza do 3-ch pierścieni ślizgowych, umieszczo
nychnawalesilnika(rys. i). Popierścieniachśliz-

S T O JA

R Y S . 1.

S C H E M A T S I L N I K A A SY N C H R O N IC Z N E G O
Z RO ZRU SZN IK IEM .

gowych, któreobracająsięwrazzwirnikiem, śliz
gają się nieruchome szczotki, połączone z potrój
nymopornikiemR, t. zw. rozrusznikiem , któ
regorolabędzieopisanaponiżej.
W irniki zw arte (klatkowe), stosow
ane w
mniejszych silnikach, są zbudowane w postaci
walcażelaznego, wykonanegozkrążkówblachyże
laznej, odizolowanych od siebie papieremlub la
kierem. Na zewnętrznej powierzchni walec ten
posiada otwory, przez które przetknięte są nieizolowane m
iedziane pręty, połączone ze sobą
zapomocą miedzianych pierścieni. „Klatka” wir
nikabezrdzeniażelaznegojest pokazananarys. 2.
Pomiędzy wirnikiemastojanemznajduje się
szczelina powietrzna, której wielkość wynosi dla
małychsilnikówczęści milimetra, adladużych—
około i mm.
Wsilniku asynchronicznymdoprowadza się
prądzmienny tylko do uzwojenia stojana(rys. i)
natomiast do uzwojeniawirnikaprądunie dopro
wadza się. Wuzwojeniu wirnika prąd powstaje
wskutek indukcji, wskutek wpływu na nie prądu
stojana. Uzwojenie to musi być oczywiście zam
knięte. Oddziaływanie prądustojananaprądwir
nika, powstały przez indukcję, powoduje obraca
nie się wirnika i wytwarzanie momentu obroto
wego, zdolnego do wykonaniapracy.
Po powyższychwyjaśnieniachwstępnychza
stanowimy się nad działaniemsilnika asynchro
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nicznego. Najprostszy stojan silnika asynchro
nicznego posiadatrzy uzwojenia(fazy), połączone
wtrójkąt lubwgwiazdę, przyczemuzwojenia te
sąprzesunięte względemsiebie wsposób podany
na rys. 3, str. 70 Nr. 6Wiadom. Telet.
Na rys. 3 mamy pokazane wsposóbuprosz
czonyjedno uzwojenie (jednąfazę). Jeśli przez to

W IR N IK A SIL N IK A
A SY N C H R O N IC Z N E G O .

JE D N E J FAZY
ST O JA N A .

uzwojenie przepływa prąd chwilowy o kierunku
pokazanymstrzałkami, t. j. odp do k, to u dołu
uzwojenia mamy biegun północny N, zaś u gó
ry—biegunpołudniowyS. Jaktojużwiemyzopi
su prądu trójfazowego, kierunek prądu wtrzech
fazach uzwojenia trójfazowego zmienia się usta
wicznie. Wobec powyższego w uzwojeniach (fa
zach) bieguny N i S
5 ^ i i ^ i; będą się zmieniać —
_
wrazzezmianami kie(7j) (y (sA
)
(<£§), runkówprądów.
Na rys. 4 u góry
podano zmiany kierunkówprąduwtrzech
fazach, zaś u dołu—
zmianybiegunów, wy
twarzanych przez uzwojenie stojana z prądem.
Jak widać z pierwszego rysunku, pierwsza faza
wytwarza biegun północny, zwrócony do wir
nika, zaśfazy:drugaitrzecia—biegunypołudnio
r y s . 4. z m ie n n o ś c i b ie g u n ó w s tru m ie n ia
s to ja n a .
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we, wwynikuczegomamyjakgdybyjedenwęższy
biegunpółnocny i jedenszerszybiegunpołudnio
wy. Linje sił magnetycznychprzebiegają natural
nie od bieguna północnego do południowego.
Drugi rysunek wskazuje, że pod wpływem
chwilowej zmianykierunkuwfaziedrugiej, uzwo
jenie stojana z prądemtworzy dwa bieguny pół
nocne i jeden południowy. Trzeci rysunekpoka
zuje, iż fazadrugatworzy biegunpółnocny, afa
zy: pierwszaitrzecia—biegunypołudniowei t. d.
Obserwując zmienność biegunów, wytwarza
nych przez fazy uzwojenia stojana, zauważymy,
żejegostrumieńmagnetyczny, wmiaręzmienności
prądu, wiruje w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Ilość obrotówdwubiegunowego polamagne
tycznego stojananasekundęwynosi tyle, ileokre
sównasekundę maprąd. Ilość obrotówtego pola
na minutę jest oczywiście 60 razy większa.
Podanynarys. 4wykreszmienności biegunów
stojana odpowiada tylko trzemzezwojomuzwo
jeniatrójfazowego. Powodujetozajmowanieprzez
bieguny:północnyipołudniowynierównychczęści
obwodu stojana, co wpływaniekorzystnie nabieg
silnika asynchronicznego. Umieszczenie na stojanie np. sześciu zezwojów, zamiast trzech, po
woduje wytwarzanie się biegunów pola magne
tycznego ojednakowychszerokościach. Wdanym
wypadku w skład jednej fazy wchodzą po dwa
zezwoje, połączonezesobąszeregowoi umieszczo
ne na stojanie naprzeciwsiebie. Przez zastosowa
nie sześciuzezwojówmożemyotrzymać pole ma
gnetyczne stojana dwulub czterobiegunowe, co
jest zależne odsposobupołączeniazezwojówkaż
dej fazy. Stosującwiększąliczbę zezwojów, wcho
dzącychwskładkażdej ztrzechfaz, możemyotrzy
mać strumień magnetyczny stojana sześciobiegunowy, ośmiobiegunowy i t. d. Zawsze jednak
otrzymamy wirowanie tego strumienia.
(Dokończenie nastąpi).

A P A R A T Y SIE M E N SA .
(D alszy ciąg do str. 67 N r . 6 W ia d o m . T e le t, 19 3 5 r)

Inaczej zachowuje się nadajnik, gdy przezeń
jest przepuszczona nadziurkowana taśma nadaw
cza, zaś klapkanadawczajest zamknięta. Wówczas
nosek drążka stykowego d6 zostanie przez taśmę
przyciśnięty wdół, tak, że jego drugi koniec nie
będzie się stykał z plusemsieci, wwyniku czego
przekaźnik przełączeniowy A oraz elektromagnes
sprzęgłowyB pozostaną bez prądu. Ponieważ ko
twica przekaźnika przełączeniowego będzie wów
czas puszczona, sprężyny: s1( s2, s3i s4uzyskają
swoje prawe położenia. Sprężyny s3i s4 połączą
wycinki 3 i 4 pierścienia z drążkami stykowemi d3
i d4. SprężynasŁpołączydodatni biegunsieci zgór
nąpłytkąstykową, zaśsprężynas2—biegunujemny
zdolnąpłytkąstykowąurządzenianadawczego.
Jednocześnie elektromagnes sprzęgłowy B,
pozbawiony prądu, puści swą kotwicę, przez co
spowoduje zazębienie się obu części sprzęgła C
oraz ruchwałkaD, awięc i poruszanie się taśmy
nadawczej.

Wysłanie impulsówprądu, odpowiadających
jakiemuś znakowi lubliterzewalfabecieSiemensa
odbywa się w następujący sposób: Przypuśćmy
np., że chcemy nadać literę z, której odpowiada
-^---, awięc i-y,
układimpulsówprądu:--- j- -—
3-y i 5-y impuls oznacza prąd znakowy, zaś 2-i,
i 4-y impuls —prądrozłączeniowy (por. rys. 1).
Na taśmie nadawczej Siemensa dziurka od
powiada prądowi znakowemu (ujemnemu), dla
tego też dla litery z dziurki znajdują się wi-ym,
3-imi 5-ymszeregunataśmie. Przy przesuwaniu
zatemtej taśmy nad drążkami stykowemi noski
drążków: i d4pozostaną na miejscu, a drążki
będąmiałypołączeniezplusemsieci, podczas gdy
noski drążków: dx, d3i d5wpadnąwodpowiednie
dziurki nataśmie, zaś drążki te uzyskająpołącze
nie z minusembaterji.
Jeśli teraz szczotka H będzie się ślizgać po
wycinku 1 pierścienia E, to nastąpi naładowanie
się kondensatora nadawczego K, co spowoduje
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ustawienie się kotwicyprzekaźnikanadawczego G jący rodzaj znaków[i przekaźnik, przerywający
owanie.
w położeniu 1. Do przewodu zostanie wysłany drukP
za przekaźnikami znajduje się opornik
ujemny impuls prądu znakowego. Gdy następnie przesuow
nyorazdzwonek, którydajesygnał wtedy,
szczotka H będzie ślizgać się po wycinku 2 pier gdy taśm
a odbiorcza jest na ukończeniu. Taśma
ścienia E, to kondensator K wyładuje się, aprąd tajest um
ieszczona na zwijaku, znajdującymsię,
wyładowaniaprzestawi kotwicęprzekaźnikawpo
kasetce. Wdrugiej kasetce znajduje się zwijak
łożenie 2, wwyniku czego do przewodu zostanie w
wysłany dodatni impuls prądu rozłączeniowego. na który nawija się taśma.
Przy przechodzeniu szczotki nad wycinkiem
5. Synchron izacja.
3-impierścienia E znównastąpi naładowanie się
Trzymadła szczotek nadajnika i odbiornika
kondensatora K i wysłanie impulsu prąduznako powin
nysię obracaćzjednakowąszybkością(syn
wego, przyprzechodzeniujej nadwycinkiem4-ym chroniczn
aby był zapewniony dobry odbiór
pierścienia —nastąpi ponowne wyładowanie się nadawanyie),
ch
teleg
mów. Pięć impulsów prądu,
kondensatora K i wysłanie impulsu prądu rozłą składających się nra
a
jeden znak w alfabecie Sie
czeniowego, wreszcie, przyprzechodzeniuszczotki mensa, musi być tak
rozdzielony, aby pierwszy
nad wycinkiem5-ymznów nastąpi naładowanie impuls uruchomił pierw
z 5-u przekaźników
się kondensatoraK i wysłanie doprzewoduujem odbiornika, drugi impulsszy
—
d
rugi przekaźnikit.d.
nego impulsu prądu znakowego.
P
rzek
a
źn
ik
i
te
p
od
w
p
ływ
em
o
anychimpul
Zpowyższego opisujest widoczna zależność sówprzestawią swoje kotwiczktrzym
i,
k
tó
re oddziałają
pomiędzydziurkaminataśmienadawczej aimpul naodpowiednie urządzenie; dzięki tem
uurządze
sami prądu, wysyłanemi przez nadajnik. Wysyła niu na taśmie zostanie wydrukowana odpowied
nie tychimpulsówprzy innychliterachi znakach nia litera lub znak, stosownie do otrzymanych
odbywasięwtaki samsposób, jaktodlaprzykładu impulsów prądu.
opisaliśmy dla litery z.
4. Odbiornik.
Odbiornik aparatu Siemensa składa się z
dwóchczęści: górnej i dolnej, któresąpołączone
zesobąelektryczniezapomocąsprężynstykowych.
W skład górnej części odbiornika wchodzi
elektryczny silnik napędowy, którego szybkość
można regulować zapomocą opornika poślizgo
wego, włączonego wobwód magnesujący silnika
oraz tarcza odbiorcza, po której ślizgają się
szczotki stykow
e, osadzone na trzymadle, poruszanemprzez silniknapędowy za pośrednictwem
przekładni zębatej. Naosi trzymadłajest osadzone
ponadtokoło czcionkowe oraz kolektor: dziur
kujący i przesuw ający taśm ę. O
dosi tej otrzy
mująnapędprzełączniki kolektorowe P C i P K
(rys. 5). Ponadtowskład górnej części odbiorni
ka wchodzi urządzenie drukujące oraz p rze
suw ające taśm ę i tachom etr, czyli licznik
obrotów.
Tarcza odbiorcza posiada 8 pierścieni. Sześć
W skład dolnej części odbiornika wchodzi z tych pierścieni, mianowicie wewnętrzny, naj
mały pom ocniczy silnik elektryczny z urządze mniejszy, oraz 5 zewnętrznych, stanowią t. zw.
niem, regulującemjego szybkość, przed którem kom binator elektryczny. Te 5 zewnętrznych
znajdujesięprzekaźnik regulujący; zlewej stro pierścieni, licząc od zewnątrz, są podzielone ko-nytego przekaźnika znajdują się 3 przełączniki lejnona: 2, 4, 8, 16i 32wycinki. Nadawaneprzez
przechylne. Pierwszyz nichsłużydo regulowania nadajnikcokażdyobrót szczotek5impulsówprą
bieguodbiornika, drugi —doodbiorutelegramów du, muszą być najpierwzarejestrowane przez 5
wpostaci taśmy nadziurkowanej, trzeci jestprze przekaźników,anastępnieodcyfrowaneprzezkom
łącznikiemdla urządzenia przesuwającego taśmę binator. Pierścienie tarczy odbiorczej: drugi (peł
i drukującego. Poza trzema przełącznikami są ny) p7trzeci p8(dzielony nawycinki) —licząc od
umieszczone w dwóch rzędach po 5wkażdym środka—-służą do odbioru znaków i regulowa
przekaźniki polaryzowane Px—
P5i R2—R5 niaszybkości.
Pierścienie p7 i p8 są rozwinięte na rys. 4.
(rys. 5). Poza przekaźnikami są 4 bezpieczni
ki: dw
a 6-amperowe i dwa 2-amperowe. Po Zacieniowane wycinki dzielonego pierścienia p8
prawej stronie dolnej części odbiornika znajdują sąpołączone z przekaźnikami odbiorczemi, czego
się 2 rzędy przekaźników po 5 wkażdymrzę na rysunku nie zaznaczono.
Szczotka, ślizgająca się po wycinkach pierś
dzie. W lewymrzędzie znajdują się przekaźni
ki dziurkujące. Wprawymrzędzie znajdują się cienia musi stykać się z niemi w odpowiednich
przekaźniki: rozdzielczy PR(rys. 4), regulacyj momentach. Mianowicie, jeśli odbiornik z linji
ny, włączający i wyłączający, przekaźnikzmienia otrzymuje (poprzez przekaźnik) pierwszy impuls
R Y S. 4.

SC H E M A T SY N C H R O N IZ A C JI.
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prądu, szczotkamusi stykaćsięzwycinkiem1;gdy
odbiornik otrzymuje drugi impuls—szczotka
winnastykać się zwycinkiem2 i t. d. Jeśliby od
biornikbiegł za szybko lub zawolno wstosunku
do nadajnika, bieg tenjest samoczynnie zwalnia
ny, względnie przyśpieszany przez 2 przekaźniki
regulujące P R I i P R I I , sterujące silnik pomocni
czyA, któryregulujeopornikpolamagnetycznego
silnika odbiornika B , aprzez to i szybkość obro
tówtego silnika. Jeśli różnice szybkości nadajnika
i odbiornika są niewielkie, nie jest to szkodliwe
dla odbioru, byle szczotka wchwilach przycho
dzenia impulsów prądu nie znajdowała się poza
wycinkami pierścienia p8(rys. 4).
Pierścieńp8, pozawycinkami 1—5, posiada
15wycinkówa, b i c (po 3pomiędzy wycinkami:
1 i 2, 2i 3i t. d.). Wycinki te, zawyjątkiemśrod
kowej trójki, są ze sobą połączone. Środkowa
trójkawycinkówa, b i c jest połączona z innemi
tylko wtedy, gdy wyłącznik W jest zamknięty.
Wycinki a i c sąpołączone zkońcówkami uzwoje
niaprzekaźnikaregulującegoP R I , zaśwycinekb—•
zizolowanączęściąkotwicy, przekaźnikaregulują
cego P R I I . OpornikiemprzesuwnymR p osiąga
my określoną szybkość odbiornika, którą odczy
tujemy na tachometrze.
Wyłącznik W winien znajdować się wśrodkowempołożeniu, przyktóremregulacjaszybkości
odbywa się tylko zapomocą środkowej trójki wy
cinkówa, b i cpierścieniaP p, podczas gdynadaj
niknadajeznaki korekcyjne(por. rys. 1, znakIV).
Środkowyimpuls prądu(ujemny) przepływaprzez
przekaźnik linjow y P L , co pow
oduje przesta
wieniekotwicywpołożenie 2, odpowiadająceprą
dowi znakowemu. Jeśli szczotkawtymmomencie
znajdzie się na wycinku a pierścienia p 8, to zja
wiska będą następujące: Kondensator K naładuje
się, przyczemprądładowaniaprzejdzie odminu
sasieci, przez styk2i kotwicę przekaźnikaP L do
okładzinykondensatora, zaś odplusasieci dodru
giej okładziny kondensatoraprzejdzie przez opor
ność Ti t. zw. dzielnika napięcia, pierścień p~,
szczotki S7i S8, wycineka, lewącewkę przekaźni
kaP R I i przekaźnik rozdzielczy P R .
PK
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Prąd ładowania kondensatora wzbudzi lewe
uzwojenie przekaźnika regulującego P R I , którego
kotwicaustawi się wpołożeniu 2. Opornikr5zo
stanie wtedy zwarty, co pozwala nawyrównywa
nie nieznacznych nierównomierności biegu przez
zmianę natężenia prądu, płynącego do silnika B.
Uzwojenie przekaźnikaP R l I pozostaje bezprądu,
przez przestawienie się kotwicy przekaźnika P R I
wpołożenie 2. KotwicaprzekaźnikaP R I I ustawia
się wpołożeniu 1, awtedy silnik pomocniczy A
otrzymujeprąd, którypłynie odminusasieci, ko
twicę przekaźnika, twornik silnika, opornik r4 i
uzwojenie magnesujące doplusasieci. Obrotysil
nika pomocniczego A przenoszą się na automa
tyczny regulator C, składający się z pierścieni:
pełnego i dzielonego, którego wycinki sąpołączo
ne małemi oporniczkami. Po pierścieniach regu
latora ślizgają się szczotki, umocowane na wspólnem trzymadle. Silnik pomocniczy A obraca
szczotki regulatora w ten sposób, że oporność
uzwojenia magnesującego silnika napędowego B
maleje, dzięki czemuprzyśpieszaonbiegu.
Wyładowanie kondensatora K nie ma wpły
wunaregulację, jeśli 4-yimpuls prąduprzestawia
kotwicę przekaźnika P L w położenie 1. Jeśli
szczotkaS8ślizgasię powycinkuc, wówczas, gdy
przekaźniklinjowy PLotrzymuje ujemny impuls
prądu, toprądładowaniakondensatoraK przesta
wia kotwicę przekaźnikaP R I wpołożenie I. Spo
woduje to zniesienie zwarcia opornikar5i wzbu
dzenie przekaźnikaP R I I . Wskutektegokotwiczka
przekaźnikaPRIIzmieni położenie, co wpłynie na
zmianę kierunkuprądumagnesującegosilnikapo
mocniczegoA, awięc i nazmianę kierunkuobro
tówtego silnika. Szczotki regulatora Cobrócą się
wówczas wtymkierunku, aby powiększyć opor
ność uzwojeniamagnesującego silnikaB ; wpłynie
to na zmniejszanie się jego ilości obrotów.
GdyszczotkaS8przyodbiorze ujemnego im
pulsu prądu przebiega przezwycinek b pierście
niap8, nie nastąpi zmianaszybkości obrotów.
Po osiągnięciu biegu synchronicznego, wy
łącznik W zamykamy, łącząc wycinki a, b i c
pierścieniaz pozostałemi trójkami wycinków, w
związku z czem każdy
odebrany ujemnyimpuls
prądubędziewpływał na
regulację synchronizmu.
6. Odbiór znaków.

JKYS. 5 .

S C H E M A T O D B IO ItN IK A .

Prądyładowaniaiwy
ładowania kondensatora
K p
rzepływają przez uzwojenieprzekaźnikaroz
dzielczego P R (rys. 4),
przyczem pierwsze po
wodują połączenie jego
kotwicy z ujemnymbie
gunem, drugie z dodat
nimbiegunemsieci, gdyż
kotwica przekaźnika P R
wykonywatesameruchy,
co'przekaźnika P L .
Odbiór i odcyfro
wywanieotrzymywanych
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przez odbiornik impulsów prądu odbywa się w niego do nastawieńkotwic. Drukten odbywa się
sposóbnastępujący: Gdy5impulsówprądujedne za pośrednictwemkondensatora fCx. Kondensator
go znaku alfabetu Siemensa rozdzieli się na 5 tenpodczasjednegoobrotuszczotekrazjedennaprzekaźnikówodcyfrowujących PŁ—P5(rys. 5), ładowuje i wyładowuje się. Wyładowaniejegojest
to kotwice tych przekaźnikówustawią się odpo możliwe, jeśli trzymadłoszczotekznajduje sięnad
wiednio do otrzymanychimpulsów, umożliwiając temmiejscempierścienia, przy któremzamknięty
wydrukowanie przesyłanego znaku. Aby jednak jest zapomocąodpowiedniej kotwicyobwódprądu.
Należy zauważyć, że wyładowanie kondensa
niebyłoprzeszkódwodbiorze, przekaźniki Pr —P5
zostają następnie odłączone, tak, iż nie odbierają tora K t jest możliwe tylko wtedy, gdy trzymadło
dalszychimpulsówprądu, którez kolei otrzymują szczotek znajdujesięnad26-ymwycinkiempier
przekaźniki Ri —R b; podczas tego następuje od- ścieniaplt licząc od lewej strony. We wszystkich
cyfrowanie (i wydrukowanie) znaku, otrzymanego innych położeniach szczotek, wyładowanie kon
przez przekaźniki P t —P5. Przełączanie umożli densatoraK i jest niemożliwe, o ile kotwice prze
wiają przełączniki kolektorowe cewekPCi ko kaźnikówodcyfrowujących ustawiły się dla litery
twicPK, obracającesięzszybkością2razymniej a wopisany wyżej sposób.
Podział pierścieni: p5—pi na: 2, 4, 8, 16
szą, niżtrzymadłoszczotkowe. Przełączniki cewek
włączająkolejno do odbiorujedną lubdrugągru względnie 23części mawłaśnie naceluzapewnie
pę przekaźników, zaś przełączniki kotwicwłączają nie otrzymania 32 kombinacyj, odpowiadających
na elektromagnes drukujący ED kolejno kotwice tyluż literomi znakom.
Odbicie litery a odbywa się w następujący
tej grupy przekaźników, która jest odłączona od
sposób: Przykońcu pierwszego obrotutrzymadła
odbioru.
Abyzaznajomićsięzodcyfrowywaniemotrzy szczotek, szczotkaS5ślizgasię pokrótkimwycin
mywanych przez odbiornik impulsówprądu, dla ku pierścienia p5, połączonego przez opornik r3
przykładu omówimy sposób odbioru litery a z plusemsieci. Wtymmomencie kondensator K t
(+■—■—•-j—|-). A więc przy pierwszymdodat ładuje się. Jeśli trzymadło szczotkowe znajdzie
nimimpulsie prądukotwicaprzekaźnikarozdziel się nad 26-ymwycinkiempierścienia pt konden
czegoPR zostajepołączonazplusemsieci. Szczotki sator K i wyładuje się, przyczemdrogaprądujest
S7i S8ślizgająsię wtymmomencie po pierwszej następująca: kondensator, pierścień p0, szczotki
1/5 części pierścienia odbiorczego. Przekaźnik Rt SB,S5, górny stykkotwicy R5kotwica R5ciemne
jest wzbudzony przez następujący obieg prądu: półpierścienie (przekręcone w tym momencie o
plus sieci, kotwica PR, pełny pierścień przełącz 1/2 obrotu), kotwica R4, górny styk tej kotwicy,
nika, połówkai-goprzełącznikaPC, przekaźnikP1( p4, S4, S3, ps, dolny stykkotwicy R3, kotwica Ra,
wycinek1pierścienia, szczotki S7i S8,pierścieńp7, R3, R2, dolny styk kotwicy R 2, p2, S2, (26-y
opornikr2dzielnikanapięcia, minus sieci. Kotwi wycinek), górnystykkotwicyR lt kotwicaR it prze
ca przekaźnika R t uzyska połączenie z tymsty kaźnikR1, pełny pierścieńprzełącznikaPK, elek
kiem, któryjest połączony ze wszystkiemi dodat- tromagnes drukujący ED, minus sieci. Młoteczek
niemi (pokreskowanemi) wycinkamipierścieniapt. drukujący elektromagnesu ED uderzy w kółko
Drugi ujemny impuls prądu przestawia kotwicę czcionkowe KC, co spowoduje wydrukowanie li
przekaźnika rozdzielczego PR ze stykiemminus. terya nataśmie.
Bezpośrednio po wydrukowaniuliterynastę
Ponieważ szczotka S8ślizgasię powycinkupierśścienia p8, zostanie wzbudzony przekaźnik R 2, puje przesunięcie taśm y, odbywające się dzięki
przyczem droga prądu jest następująca: minus mimośrodowi, umieszczonemu na osi trzymadła
sieci, kotwica przekaźnika PR, pełny pierścień szczotkowego, który pośrednio wpływa na ruch
przełącznika, połówka drugiego przełącznika PC, zapadki, poruszającej kółkozapadkowe. Zkółkiem
przekaźnik R2, wycinek 2, szczotki S8i S7, pier zapadkowemjestpołączonywałekdrukujący, prze
ścieńPt, opornik dzielnika napięcia, plus sieci. suwający taśmę. Przy pomocy przełącznika prze
Prądwprzekaźniku R 2 przepływa wodwrotnym chylnego, o którymbyła mowa przy omawianiu
kierunku, niż wprzekaźniku R lt dlatego też ko dolnej części odbiornika, możnawłączaći wyłączać
twicajego ustawi się nainnymstyku, amianowi urządzenie, przesuwające taśmę i drukujące.
Przejście z liter na cyfry. K
ombinacje do
cie natym, któryjest połączony z zakreskowanemi (minusowemi) wycinkami pierścieniap2. Trze datnich i ujemnych impulsówprądu, których w
ci impuls (ujemny) uruchomi przekaźnikR3wtaki alfabecie Siemensajest 32, niewystarcządowyra
samsposób, jakR 2- Awięc kotwicajego zostanie żeniawszystkichliter, cyfr i znaków. Dlatego też
połączona z ujemnemi wycinkami pierścienia p;i. używa się wtymalfabecie tych samych znaków
Czwartyi piątyimpuls ustawiąkotwiceprzekaźni dowyrażenialiterorazcyfr i znaków(por. rys. 1).
ków R4 i R b w takich samych położeniach, jak Chcąc przejść z nadawania liter na cyfry i.znaki,
kotwicęR t. WwynikukotwiceprzekaźnikówR\ — wysyłamy kombinację impulsów, odpowiadają
R5będą ustawione tak, jak to jest pokazane na cych klawiszowi cyfrowemu (rys. 1). Kombinacja
taskładasię zjednego impulsudodatniegoi czte
J5eśli skończy się serja pięciu impulsów 1 rechujemnych. Po ichotrzymaniu przez odbior
szczotki wykonają pełny obrót, przełączniki ko nik, zadziała przekaźnik t. zw. zwrotniczy, który
lektorowe PC przełączają grupę przekaźników spowoduje odpowiednie przesunięcie się koła
Pt:—P5naodbiór, podczas gdyprzekaźnikiRj — czcionkowego, tak, aby pod młoteczkiem, poru
R3są dołączone do elektromagnesu drukującego szanym przez elektromagnes drukujący, znalazł
ED, tak, iżm
ożesięodbyćdrukznaku, odpowied się szereg cyfrowy koła.
ry s.
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Odbiornik Siemensa może odbierać telegra
my równocześnie na dwóch taśmych: w postaci
druku i w postaci taśm y dziurkowanej. Przy
otrzymywaniu telegramu wpostaci taśmy dziur
kowanej czynnejest 5przekaźnikówdziurkujących,
októrychbyłamowaprzyopisywaniuodbiornika,
a ponadto kolektor dziurkujący i 2-i przełącznik
przechylny (por. wyżej). Przyjmowanie telegra
móww postaci taśmy dziurkowanej odbywa się
wówczas, gdy muszą być one przesyłane do na
stępnych stacyj przy pomocy aparatu Siemensa
(telegramy tranzytowe), lubteż wtedy, gdy musi
my powtórzyć stacji nadawczej treść odebranego
telegramu.

Jeśli chcemy przejść z cyfr nalitery, nadaje
my kombinację impulsów prądu, składającą się
z dwóch dodatnich i trzech ujemnych impulsów
prądu, odpowiadających klawiszowi literowemu
(rys. i). Poodebraniutychimpulsów, przekaźnik
zwrotniczyzadziałai spowodujeprzestawienienad
młoteczkiemszereguliterowegokołaczcionkowego.
Przedrozpoczęciemnadawanianależyzawsze
wysłaćkombinację literową, lubcyfrową, wzależ
ności od tego, co chcemy nadawać. Powoduje to
odpowiednie przesunięcie koła czcionkowego na
litery lub cyfry i znaki, a ponadto automatyczne
uruchomienie taśmy zapomocą wspomnianego
wyżej mimośrodu.

O C ZEM M Ó W IĄ P R A K T Y C Y .
TAŚM O W Y W IE SZ A K K A B L O W Y .
T ech n ik M . K U B I C A — K ato w ice.

Przy prowadzeniukabli po ścianach domów
wyłaniają się różne trudności, wynikające bądź to
z braku określonego sposobu wykonania robót,
bądźteżzbrakuróżnychmaterjałówpomocniczych.
Treścią niniejszej wzmianki będzie opisanie
jednego ze sposobów umocowania kabli telefo
nicznych obołowionychna ścianach, gdziewystę
pują przeszkody wpostaci gzymsów, rynienście
kowych, narożników, ozdób fasadowych i t. p.
Zaznaczam,żeponiżej opisanysposóbumocowania
kabli wytrzymał całkowicie próbę praktyczną.

Kwestję powyższą rozwiązano przez zastoso
wanie do umocowaniakabli konstrukcji uwidocz
nionej na rys. 1 i 2 zwanej „Taśmowy wieszak
kablowy”. Zasadniczączęściątaśmowegowiesza
ka kablowego jest ocynkowane lub obołowione
żelazotaśmowe odpowiedniej długości, szerokości
i grubości; wymiary sąuzależnioneodpojemności
zawieszanego kabla. Uwidoczniony narys. 1wie
szak z podanemi wymiarami przeznaczony jest
dla kabli o pojemności do 40 par, zaś dla kabli
powyżej 40 par używany jest wieszak o wymia-

■ wiązanka
drułowa
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W IE SZ A K D LA K A B L I O P O JE M N O Ś C I DO 4 0 P A K .
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R Y S . 2. W I E S Z A K D L A K A B L I O P O JE M - R Y S . 3. P R Z Y M O C O W A N IE
NOŚCI PO N AD 4 0 P A R .
K A B L A DO A Y I E S Z A K A

Instalacja kabli na budynkach nie przedsta
wiawiększychtrudności przyprowadzeniu kabla
po ścianach gładkich, natomiast napotyka się na
bardzo wiele trudności wwypadkunatrafieniana
przeszkody wyżej opisane.
Wtychwypadkachistniejeb. łatwamożliwość
uszkodzenia, względniezmęczenia kablajuż przy
jego umocowaniu; łatwo można również uszko
dzićbudyneknaktórymodnośnerobotysąwyko
nywane.
Przy instalacji kabli na budynkach należy
również mieć na uwadze, aby ewentualne napra
wy, względnie remontybudynku mogły być wy
konanebezwiększychtrudności i obawuszkodzeniania kabli istniejących.

R Y S . 5 . P R O W A D Z E N I E K A B L A PO
ŚC IA N IE Z W G Ł Ę B IE N IE M .

rach wedł. rys. 2. Wniektórych wypadkach na
leży wykonać wieszak o odmiennych wymiarach,
zależnych od specjalnych warunków lokalnych.
Do żelaza taśmowego, jak to uwidoczniono
narysunkach, przymocowanesąodpowiedniowy
gięte haczyki z blachy cynkowej lub miedzianej,
.służące do bezpośredniego uchwycenia kabla.
Haczyki te mogą być do żelaza taśmowego przylutowane lub przynitowane. Wolne górne końce
haczyków, jak to uwidoczniono na rys. 3, wiąże
się drutemwiązałkowympo założeniu kabla.
Celem umocowania przy pomocy gwoździ
wieszaka na murze, żelazo taśmowe zaopatrzone
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jest na końcach z obydwu stron wgórnej części
w2 lub 3otworki, przyczemwbija się od i do 3
gwoździ w zależności od pojemności i ciężaru
kabla oraz wytrzymałości muru.
Główną cechą i zaletą opisanego wieszaka
kablowegojest łatwamożność nadawaniamuróż
nychkształtówwzależności odpotrzeblokalnych.

K I 8 . 6. P R O W A D Z E N IE K A B L A PO ŚC IA N IE
Z GZYMSEM .

Kilka sposobów praktycznego zastosowania
wieszaka kablowego przedstawiają rys. 4, 5 i 6,
a mianowicie:
Rys. 4 przedstawiasposóbpoziomego zawie
szenia kabla, przy pomocy wieszaka w wypadku
napotkanej wkącie muru, rynny deszczowej. Po
przedniowykonywanowmurzezarynnąstosowne
wgłębienie i przeciągano kabel. Sposób ten,
zwłaszcza przy zawieszaniu znacznej długości
kabla, powoduje uszkodzenieprzez zadarciaprzy
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przeciąganiuoraz zwiększa ilość potrzebnej robo
cizny. Dla uniknięcia tego stosowano również
wmurowanie wpoprzekprzedrynnąsztabyżelaz
nej do której przywiązywano kabel. Zastosowanie
wieszaka kablowego umożliwia łatwe rozwiązanie
tej kwestji, bowiem żelazu taśmowemu można
łatwo nadać odpowiednią formę i zawiesić kabel
przy zastosowaniu łagodnych zgięć oraz dotrzy
mać właściwą odległość pomiędzy wieszakiem
arynną, cojestpotrzebnedlaswobodnej wymiany
tej rynny.
Rys. 5przedstawiasposóbpoziomegoprowa
dzeniakablaprzypomocywieszakakablowegopo
ścianie z wgłębieniem.
Rys. 6 ,,a” i ,,b” przedstawia sposóbpiono
wego prowadzenia kabla przy pomocy wieszaka
kablowego po ścianie z ozdobnymgzymsem. Do
tychczas układanokabel bezpośrednio nagzymsie
posiadającymostre kąty, lub też przeciągano go
przez wybityprzebijakiemotwór wgzymsie. Wy
bicie otworu jest trudne do wykonania i osłabia
znaczniewytrzymałośćgzymsu, przezcomoże on
się łatwo oberwać. Zastosowanie wieszakataśmo
wego usuwa powyższe niedogodności, a umoco
waniegowpewnej odległościodgzymsuumożliwia
ewentualną naprawę tego miejsca na ścianie.
Już z powyżej opisanych kilku sposobów
umocowaniakabli, możnazdaćsobiesprawęztego,
że o ile wpraktyce zajdą innego rodzaju przesz
kody wumocowaniu kabli na ścianach, to przez
zastosowanie opisanego wieszakakablowego łatwo
da się uniknąć różnychkomplikacyj i związanych
z temkosztów.

P R Z Y ST O SO W A N IE C E N T R A L E K ABONENTOWYCH DO ŁĄCZNIC M I E J 
S C O W E J B A T E R J I Z SAMOCZYNNĄ S Y G N A L I Z A C J Ą RO ZŁĄCZE N IO W Ą.
T e c h n ik Ja n ' H O F L E R — Kościan.

Wużyciuuabonentówznajdują się centralki
różnychtypówi różnegopochodzenia. Dostosowa
nia tych centralek do miejskich łącznicmiejsco
wej baterji z samoczynnąsygnalizacjąrozłączeniową wpewnych wypadkach sammonter wykonać
nie może z różnychpowodów, amianowicie:
1. Brak odpowiednich zacisków wewnątrz
centralki dla załączenia części dodatkowych, jak
kondensatory i dławiki.
2. Nieczytelne lub wyrażone wjęzyku ob
cym oznaczenia zacisków, o ile onejużistnieją.
3. Odwrotne (błędne) przystosowanie przez
fabrykę.
Wtymostatnimwypadkujedna z centralek
abonentowychposiadaławewnątrz zaciski dladła
wikai kondensatorawbudowane wtensposób, że
pozałączeniudonichtychczęści wedługoznaczeń
zacisków, znaki optycznewłącznicymiejskiej dzia
łałyodwrotnie, t.j. ukazywałysięwczasie rozmo
wy, a znikały po jej ukończeniu.
Po bliższemzbadaniucentralki t. j. wydzwo
nieniujej połączeńwewnętrznych okazało się, że
kondensator włączało się wobwódklapki przyzewowej, adławikmiędzy odpowiednie dodatkowe
sprężynywgniazdkugłównem, które się zwierały

po włożeniu wtyczki do gniazdka i zamykały
obwóddlaprądustałegopłynącegopoprzewodach
z łącznicy miejskiej w czasie rozmowy.
Jak wiadomo, prawidłowe działanie znaków
optycznychjest wówczas, gdywokienkuodpowia
dającymdanemu sznurowi, od chwili włożenia
wtyczki aż do zgłoszenia się abonenta, ukazuje
się żółte pole, a potemukazuje się powtórnie po
ukończeniurozmowy, t.j. pozawieszeniusłuchaw
ki przez abonenta.
Zatemw czasie rozmowy obwód dla prądu
stałegomusi byćprzerwanyprzez wyłączenie dła
wikawgniazdku centralki abonentowej i zabloko
wany przez kondensatorzałączony wobwód słu
chawkowy aparatu odzewowego lub aparatu do
datkowego.
Wczasie spoczynku obwóddlaprądustałego
musi być zamkniętyprzez dławik, włączony rów
nolegle do obwodu klapki przyzewowej.
Ten ostatni sposób przystosowania ma na
stępujące dobre strony:
1) Poukończeniu rozmowyzaparatu dodat
kowegoukazujesięznakwłącznicymiejskiej, przez
co umożliwione jest rozłączenie włącznicy miej
skiej niezależnie odtego, czywcentralce abonen-
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towej rozłączenie nastą
P R Z Y S T O S O W A N IE
piło, czy nie.
2) Większa oszczęd
ność prądu otrzymywa
nego z drogiego źródła
t.j. zbaterji ogniw leklanszowskich. Przeciętny
czas upływający przed
zgłoszeniemsięabonenta
po jego wywołaniu i po
skończeniu rozmowy do
chwili rozłączenia, trwa
zaledwie 1/4 minuty —
wtymczasie przepływa
prąd.
Gdyby natomiast w
czasie rozmowy obwód
dla prądu stałego był
zamknięty, wówczas zu
życieprądubyłobyznacz
nie kosztowniejsze, gdyż
rozmowa abonenta trwa
przeciętnie 2do3minut.
Przedstawiony na rys.
1 schemat połączeń wy
kazuje, jak należy, ajak
nie należyzałączaćczęści
dodatkowe, celem przy
stosowaniacentralki abonentowej do łącznicy
miejskiej z samoczynną
sygnalizacją rozłączeniową.
Przy centralkach bez
sznurowych dostosowa
nie ich do łącznic miej
skich polega na analo
gicznych przeróbkach.
Wrazie brakuwcen
tralce odpowiednich za
cisków,należyjeprzykrę
cić, załączyćdonichopi
sane wyżej obwody, oraz
części dodatkowe t. j.
kondensatory i dławiki.
Ogólnailośćczęści do
datkowych potrzebnych
do przystosowania cen
tralki abonentowej do
łącznicy M. B. miejskiej
o samoczynnej sygnali
zacji rozłączeniowej jest
następująca:
1) P o i dławiku i po 1 kondensatorze dla
każdegopołączeniagłównegot. j. łączącegozłącz
nicą miejską.
2) Po 1 kondensatorze dla każdego sznura
wobwódklapki rozłączeniowej.
3) 1 kondensator w obwód słuchawkowy
aparatuzgłoszeniowego wcentralce abonentowej.
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Redaktor: Inż, Henryk Pomirski.

Zatemłącznica 10 numerowa z 3 sznurami
dla 2 połączeńgłównych winna posiadać ogółem
2 dławiki i 6 kondensatorów.
Oczywiście, że prócz tego należy włączyć
wkażdymaparacietelefonicznym, dołączonymdo
danej centralki abonentowej, po 1kondensatorze
w szereg ze słuchawką.
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