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d)
otrzymujemywtymsystemie samoczynŁącznice telefoniczne systemu MB są stoso
wanejedynie nasieciach, posiadającychniewielką ną'sygnalizację wywoławcząoraz końcarozmowy.
Systemcentralnej baterji posiadajednakrów
liczbę abonentów, przeważnie nie przekraczającą
400. SystemM B posiada wiele niedogodności, z nież pewne wady, amianowicie: natężenie prądu
przepływającego przez mikrofon, zależy od opor
których najważniejsze są następujące:
a. K
ażdy abonent musi posiadać oddzielną ności przewodów, łączących aparatyabonentówz
baterjęmikrofonową, coprzywiększej liczbieabo centralą, następnie urządzeniastacyjne sąbardziej
nentówjest kosztowne i wymaga znacznego per złożone, wporównaniudo systemuMB, wreszcie
sonelu, konserwującego baterje miejscowe, roz systemCB jest wrażliwy na stanizolacji przewo
dów. Jeśli stanizolacji przewodówjest bardzozły,
rzucone po całem mieście.
b. O
prócz baterji mikrofonowej, każdyapa tonacentrali mogąpojawiaćsięsygnaływywoław
rattelefonicznysystemuM B musi posiadaćjeszcze cze nawet wtedy, gdy abonenci nie podnoszą mi
jedno źródło prądu, a mianowicie induktor-—
- krotelefonów, zaś sygnały końca rozmowy mogą
źródło prądu sygnałowego. Zastosowanie wapa nie pojawiać się, pomimo tego, że abonenci kładą
racie induktorapodrażakoszt aparatu, komplikuje mikrotelefony na widełkach. Przyczyną tego jest
jego budowę, aponadto każdorazowe wywoływa prąd, upływający przez niedostateczną izolację do
nie stacji, względnie dawanie sygnału końca roz ziemi.
mowy, wymaga specjalnego uruchomieniainduk
apięcie centralnej baterji, wspólnej dlacałej
tora. Jedynie wpewnych układach M B sygnali sieciNw
ynosi 12—24 V, względnie 48—60 V.
zacjakońcarozmowy może być samoczynna.
Natężenie prądupłynącego przez mikrofony apa
Wsystemie CB aparatytelefoniczne nie po ratówCB wynosi 20 do 60 mA.
siadają oddzielnych baterji, a mikrofony ich są
Zasilanie stacyj telefonicznych systemu CB
zasilane zjednej wspólnej baterji centralnej, usta może być:
wionej nastacji. Ponadto aparatysystemuCB nie
a) bateryjne,
posiadająinduktorów. Dzięki temusąoneprostsze
b) buforowe oraz
wbudowie i tańsze. Również obsługanasieci CB
c) m aszynowe.
jest ułatwiona, gdyżmamytudoczynieniazjedną
Przyzasilaniubateryjnemmusimymiećprzy
baterją, umieszczoną na stacji, gdzie znajduje się najmniej 2baterje akumulatorów, z którychjedna
pracuje, druga zaś jest ładowana.
fachowa obsługa.
Wsystemie CB znalazło zastosowanie samo
Zasilanie buforowe polega na równoległem
czynne wywoływanie i dawanie sygnałów końca połączeniu prądnicy prądu stałego z baterją aku
rozmowy. Samoczynnasygnalizacjaodbywasię w mulatorów, którajest bądź ładowana przez prąd
ten sposób, że przy zdjętymmikrotelefonie przez nicę, bądź też wydaje prądzasilający.
obwódtelefonicznyprzepływaprąd, aprzyzawie
Przysystemie maszynowymsieć zasilająspe
szonymmikrotelefonie prądten zostaje przerwa cjalnie budowane prądnice, dające prąd stały o
ny. Wpierwszymwypadkunastacji otrzymujemy możliwie gładkimprzebiegu.
sygnaływywoławcze, awdrugim—sygnałykoń
Prąd sygnałowy, służący do wywoływania
ca rozmowy.
abonentów przez stację, otrzymuje się ze spe
Jak widać z powyższego, systemcentralnej cjalnych maszynowych zespołów sygnałowych,
baterji manastępująceważniejszezalety:
względnie przetwornic wahadłowych.
a) prostszą budowę aparatów telefonicz
Opis zasilania stacyj telefonicznych systemu
nych, z czemwiąże się,
CBbędzie podanyobszerniej wjednymz następ
b) taniość tych aparatów oraz
nych artykułów.
c) prostsza obsługa sieci centralnej baterji,
Baterjacentralnajest z reguły stale uziemio
a ponadto:
na z następujących powodów. Przedewszystkiem
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Zmiany natężenia
prądupulsującego, od
bywające się podczas
mówieniado mikrofo
nu jednego abonenta,
przenoszą się do ob
wodu drugiego abo
nenta, wktóregoapa
racie, dzięki cewcein
dukcyjnej, w obwo
dzie: wtórne uzwoje
nie cewki indukcyjnej
—słuchawka, induku
ją się prądy rozmówne. Wahania tych prądów rozmownych odbywają się ściśle wtakt zmian natężenia prądu
mikrofonowego pierwszego aparatu, a więc drga
nia błony słuchawki drugiego aparatu odbywają
sięwtakt drgańbłonymikrofonupierwszegoapa
ratu, wskutekczego wsłuchawce drugiego apara
tusłyszymyto, co mówimydomikrofonupierw
szego aparatu —i odwrotnie.
Prąd stały nie przechodzi przez słuchawki,
dzięki zastosowaniu cewek indukcyjnych o prze
kładni i :i, takiż nie zachodzi obawarozmagne
sowania się trwałych magnesówsłuchawek.
Celem uświadomienia sobie, wjaki sposób
łączą się z centralą CBposzczególne gałęzie apa
ratówtelefonicznych CB, rozpatrzymy sobie po
kolei:
a) stan spoczynku aparatu telefonicznego
CB,
b) wywoływaniecentrali CB przezabonenta,
wywoływanieabonentaprzezcentralęBC
oraz
d) rozmowę dwóch połączonych przez cen
tralę CBabonentów,
a jednocześnie rozpatrzymy sobie obiegi prą
dów przy każdempołączeniu. Wpodanychniżej
schematach połączeń stacyjnych (rysunki 2 i 3)
zastosowano układ Ericssona.

R Y S . 1. P O Ł Ą C Z E N I E A P A R A T Ó W Z A P O Ś R E D N I C T W E M C E N T R A L I C B .

uziemieniejednegobiegunabaterji zapobiegaprze
dostawaniusięrozmów, prowadzonychnajednych
przewodach, na inne przewody. Następnie uzie
mienie to stosuje się wtymcelu, aby przeszko
dzić występowaniu ukrytych uszkodzeń i ułatwić
ichwykrywanie, abyosiągnąć pewną kontrolę za
jętości, o czem będzie jeszcze mowa, dalej dla
celówsygnalizacyjnych, wreszcie dlazaoszczędze
nia przewodników i bezpieczników.
Uziemiasię z reguły dodatni biegun baterji
centralnej, gdyż doświadczenie wykazało, iż przy
uziemieniu ujemnego bieguna baterji metalowe
części urządzeństacyjnych, połączone z dodatnim
biegunabaterji, podlegająuszkodzeniomspowodu
elektrolizy.
Na rys. i podano dlaprzykładu uproszczony
układpołączeńdwóchaparatówtelefonicznychza
pośrednictwemstacji z centralną baterją. Aparaty
telefoniczneA i Bsąze sobąpołączone zapomocą
przewodówa—b. Jeśli na jednej ze stacji pod
niesiemy mikrotelefon, utworzy się następujący
obwód prądu stałego: centralna baterja CB, po
łówkadławika R, (lub R 2), drut a przewodu, mi
krofon, pierwotne uzwojenie cewki indukcyjnej,
drut b przewodu, druga połówkadławikaR t (lub
R 2), poczemprądprzez ziem
ięwróci do drugiego
bieguna baterji. Mikrofonaparatubędziezasilany
i abonent będziemógł dońmówić. Podobnie bę
dzieztej samej centralnej baterji zasilany mikro
fon drugiego aparatuprzy podniesieniujego mi
krotelefonu. Dzięki zastosowaniu kondensatorów
i K 2 zasilanie mikrofonówobuaparatów, jak
kolwiek odbywasię ze wspólnej baterji, jest nie
zależnejednood drugiego. Kondensatory i K 2
nie stanowią jednak przeszkody dla przechodze
niaprądówrozmownych- Abyteprądyrozmowne
nie zamykały sięprzezbaterjęcentralną, stosuje
mydławiki R x iR 2, którenie stanowiącprzeszko
dy dlaprądustałego, zesilającegomikrofonyabo
nentów, nie pozwalają na zamykanie się zmien
nych prądówrozmownych. KondesatoryK3i K it
połączone szeregowozdzwonkami, blokują prąd
staływgałęziachsygnałowych. Prądrozmownynie
zamyka się również przeztegałęzie spowodudu
żej indukcyjności uzwojeń dzwonków.
Jeśli jeden z abonentówmówi doswegomi
krofonu, oporność tego ostatniego zmienia się,
wskutek czegozmieniasięrównieżnatężenieprą
du zasilającego. Tenprądzasilającyjest wstanie
spoczynkuprądemstałym, zaśwczasie rozmowy
—prądempulsującym.

c)

a

R Y S. 2.

W Y W O Ł Y W A N IE CE N TRA LI.

Na rys. 2 pokazano w sposób uproszczony
układpołączeń aparatutelefonicznego CBz cen
traląCB. Jakwidać z rysunku, przewodyabonen
towe a i b kończąsię wcentrali uzwojeniemprze
kaźnikanaprądstałyP. Jeśli mikrotelefonspoczy
wa na widełkach, względnie wisi na haczyku, co
odpowiada otwarciu obwodu mikrofonu, prąd z
baterji CBnie może płynąć. Przez gałąź: mikro
fon—pierwotne uzwojenie cewki indukcyjnej nie
może prąd płynąć spowodu tego, że przełącznik
obwodowyprzyniepodniesionymmikrofonietwo
rzy przerwę w obwodzie, natomiast przez gałąź
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sygnałową■
—
•z tego powodu, że znajduje się w
niej kondensator K, nie przepuszczający, jakwia
domo, prądu stałego.
Wywoływanie centrali przez abonenta odby
wa się poprostu przez zdjęcie mikrotelefonu apa
ratu.Wówczas przełącznikobwodowyzajmujepo
łożenie, pokazanekreskowanąlinją. Obwódprądu
stałegojest zamknięty, aobieg jego jest następu
jący. Prądstałyzcentralnej baterji płyniepoprzez
zwoje przekaźnika P, druty a i b przewodu, mi
krofon, przełącznikobwodowy i pierwotne uzwo
jenie cewki indukcyjnej. Przekaźnik P zadziała
i przyciągnie kotwiczkę k, dzięki czemu zamknie
U N IW E R SA L N Y
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się za pośrednictwemuziemień obwód: centralna
baterja CB —lampka zgłoszeniowa L. Lampka
zgłoszeniowazapali sięnacentrali, dająctemznać
telefonistce, że abonent jąwywołuje.
Podniesieniemikrotelefonumapodwójnezna
czenie. Awięc dzięki niemujest zasilanymikrofon
abonenta prądemstałym, a ponadto zostaje wy
wołana centralaprzez abonenta. Oilejednakmi
krofonjest zasilany przez cały ten czas, gdy mi
krotelefonjest podniesiony, o tyle lampka sygna
łowagaśniewtedy, gdytelefonistkazgłosi się (po
łączy się z abonentemwywołującym).
(Dokończenie nastąpi).

PRZYRZĄD

P O M IA R O W Y .
(D okończen ie do str. 9 1 N r . 8 W ia d o m T elet.).

Wiadomo, że R — 3S1(zaś—•=-j—.Wobec
tego ostatnie równanie możemy napisać wnastę
pującej postaci:
Pt _ K — X
3 3Sx+ X
Zrównaniatego znajdziemy X, po następu
jących przeróbkach:
3

p. r3 S i +

x ;

b

demo tymsamymprzebiegu, co i badany. Wy
starczy przytemposiadać tylko jeden drut o tej
samej długości i możliwie tej samej jakości (materjał, grubość). Przy wykrywaniu miejsca zwar
cia należy wykonać 2 pomiary. Pierwszy pomiar
wykonywamy w układzie, pokazanymna rys. 6

= K — X,

3Pi •Sj + p, . X =

K - ‘X,

Pi S i + ^ = K - X ,
ponieważ: . Sj = F, otrzymamy
3 K —X
x = k
F
3
X 3 f 1 — K —F
1ostatecznie:

przyczemjeden drut przewodu dołączamy do za
cisku L.,, zaś drugi ■
—
-do zacisku E, którego nie
uziemiamy, jak zwykle. Drut pomocniczy dołą
czamy do zacisku L it Stację sąsiednią prosimy o
zwarcie drutu, dołączonego do zacisku Loz dru
tempomocniczym.
Położenie przełączników przyrządu jest na
K - F
stępujące: przełącznik bateryjny (BU) znajduje
sięwjednemzeskrajnychpołożeń, przełącznikpo
miarowy (MU) wlewempołożeniu (mostekWit
3
stona), wreszcie przełącznik linjowy (LU) —w
położeniu.
We wzorze tym, gdzie X oznacza szukaną prawPem
rzy
ierwszympomiarze według schematu
wartość oporności od L2do miejsca uziemienia, podanego p
na rys. 6, otrzymujemy zależność:
wielkośćK otrzymujemyzpierwszego, awielkości
F ipj —zdrugiegopom
iaru. Mającwielkośćopor
ności odcinka drutu przewodu oraz znając wiel
kośćoporności 1kmdrutu,łatwoznaleśćodległość gdzie Ri' jest opornością drutu pomocniczego,
x od L2 do m
iejsca uziemienia. O ile oporność X i Y opornościami odcinków drutu przewodu,
1kmdrutuoznaczymy przez r(omów), to szuka w
ytworzonychprzezzwarcie, zaśp i R wielkościa
naodległość wkmwyniesie:
mi, odczytanemi naskali, względnie naoporności
porównawczej. Wrównaniupowyższemniewiador
memi są X i V. Aby je rozwiązać musimy mieć
drugie równanie. Dlatego też wykonywa
5. W ykryw anie m iejsca zw arcia drutów jeszcze
m
y
d
ru
g
i pomiar, aby znaleść wartość:
przewodu.
x + y + r ;,
Miejsce zwarciadwóchdrutówprzewoduna
powietrznegowykrywasię, posługującsięprzewo gdzie R / jest wartościąoporności drutupomocnia

*

+

P

l

X =

Pi

=

+

—

1
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czego. Oile przytympomiarze wartość otrzyma
nej oporności wynosi K, otrzymujemy, następują
ce drugie równanie:
X + Y + r : = K.

Z dwóch otrzymanych równań łatwo znaj
dziemy oporność Xodcinka przewodu od naszej
stacji do punktu zwarcia.
Odejmując stronami drugie równanie od
pierwszego, otrzymamy:
X= K- pX p R,
—

skąd po przeniesieniu wyrazówz niewiadomą na stosunek p musi być podzielony przez trzy, aby
jedną stronę i wyciągnięciujej przed nawias:
przywrócićjegorzeczywistąwartość. Awięcdzię
ki drugiemu pomiarowi otrzymujemy następujące
drugie równanie:
Ra
P
i ostatecznie:
Rb
Wrównaniutymp jest wielkościąznaną, gdyż
jest to liczba, odczytananaskali przyrząduwsta
1+ f
równowagi. Mając dwa równania z dwiema
Mającwielkośćoporności Xodcinkaprzewo nie
iewiadomemi, łatwo je rozwiążemy; będziemy
duod stacji do punktuzwarcia i znając oporność n
i km drutu przewodu, łatwo znaleść odległość przytem szukać wielkości niesymetrji oporowej
miejscauszkodzeniaprzewodu. Zaznaczyćjeszcze przewodu, czyli różnicy: Ra- Rbnależy, że oporności drutu pomocniczego nie po
Zrównania drugiego znajdziemy, iż:
trzebujemy znać, jak to wynika ze wzoru na X.
X

i +

f

)

=

K

-

P

R

_

x

K

— p R

3

—

6.

P o m ia r n iesym etrji przewodów.

Ra =

J L - ' R b,

Celemprzekonania się, czy dwa druty prze względnie:
wodu napowietrznego posiadają te same opor
Rb = ^ ~ .R a.
ności, czyli celemzmierzeniawielkości niesymetrji
p
(asymetrji) oporowej przewodu, należy wykonać
odstawiając powyższe wartości na Ra oraz
dwa pomiary. Pierwszy pomiar wykonywa się Rb dP
o
równania pierwszego, otrzymamy:
wedługschematu, podanegonarys. 2, awięcmie
rzy się oporność pętli. Oznaczając oporności dru
p Rb + Rb = K,
tówprzewodu przez Ra i Rb, zaś oporność pętli
przez K, z pomiaru powyższego otrzymujemy a następnie: 3
pierwsze równanie:
K
Rb
Ra
Rb
K.
P+ 3
WrównaniupowyższemRa i Rb sąniewiadomemi, zaś K—wielkością znaną.
Drugi pomiar wykonywamy przy następują i ostatecznie:
cych położeniach przełączników: Przełącznik ba
Rb~ K
teryjny (BU) znajduje się wjednemze skrajnych
P + 3'
położeń, przełącznik pomiarowy (MU) —w po
Podobnie znajdziemy Ra:
łożeniulewem, wreszcie przełączniklinjowy(LU)
—wpołożeniuprawem.Wtyczkaopornikaporów
Ra + A ^ Ra = K>
nawczego winna znajdować się wotworze, ozna
p
czonymprzezzero. Sąsiedniąstację, zktórąwspół skąd:
pracujemy, prosimy o zwarcie drutówprzewodu
K
oraz uziemienie punktu zwarcia. Wówczas, uRa
względniając wymienione wyżej położenia prze
P+ 3
łączników, otrzymamy układ połączeń, pokazany
na rysunku 7.
Gdyby przewód był zupełnie symetryczny, 1ostatecznie:
tojest gdyby Ra = Rb, to p = 3, gdyż wiemy, że
Ra — K —J —
P+ 3
podziałka na skali przy drucie pomiarowymjest
trzykrotniezwiększona. Wwypadkuogólniejszym,
Odejmując otrzymane ostatecznie równania
gdy niema symetrji, mamy stosunek:
stronami, otrzymamy różnicę Ra Rb, czy wiel
Ra
a
p
kość niesymetrji oporowej przewodu, a mianowi
cie:
Rb ~
~
1
"t-

•

—

__

__

b

3
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czkę w odpowiednie gniazdko skrzynki do
stawczej. Dla pomiarów napięcia gniazdek tych
jest siedem,aponadtogniazdkopierwszesłużydo
badania ogniw. W zależności od tego, w które
gniazdkowłożymywtyczkę, jednapodziałkaozna
cza inną liczbę woltów, co jest uwidocznione na
rys. 8, przyczemprzy pomiarze napięcia wyniki
odczytujemy na skali czarnej.
Przy pomiarze napięcia wtyczka może mieć
dwa położenia: może być włożona lekko i wtedy
wchodzi płyciej oraz może być mocniej wciśnięta,
i wtedy wchodzi głębiej. Na rys. 9 pokazanyjest

R a— R b = K ? - r 1 .
P

f3
7. M etoda „fałszyw ego z e ra ".
Wtymwypadku, gdy wprzewodzie mierzo
nymsą obce prądy, należy się posługiwać przy
pomiarach oporności t. zw. metodą ,,fałszywego
zera”. Przy metodzie tej mostek równoważy się,
starając się o to, by wskazówka galwanomierza
ustawiałasięnienazerze, anatej ilości podziałek,
którą galwanomierz pokazuje wtedy, gdy baterja
pomiarowa jest odłączona od mostka. Powyższą
ilość podziałekotrzymujemy, jeśli przełącznikba
teryjny (BU) ustawimy wśrodkowempołożeniu.
Przy pomiarze ustawiamytenprzełącznikkolejno
wjednemi drugiemskrajnempołożeniu, zmienia
jącprzeztokierunekprądui ustawiamystykdru
tupomiarowegotak, abywobuwypadkachwska
zówka ustawiła się nafałszywemzerze. Wówczas
oporność szukana X = p . R, gdzie p jest liczbą
odczytanąnapodziałce, zaśR —liczbą, odczytaną
na oporniku porównawczym.
Jeśli przewódposiadaznaczną pojemność, to
przy przełączaniuprzełącznika bateryjnegootrzy
mujemywpierwszej chwili wychyleniewskazówki
galwanomierza. Nie zwracamy na nie uwagi, a
przy pomiarze liczymy się tylko z wychyleniem schemat teoretyczny układu połączeń przy po
trwałem.
miarze napięcia przy użyciu skrzynki dostawczej,
której układ połączeń jest uwidoczniony po pra
8. P o m ia ry p rzy pom ocy skrzynki
wej stronie kreskowanej linji. Zrysunkutego wi
dostawczej.
ać, żejeśli wtyczkajest włożonapłytko, to łączy
Przy pomocy skrzynki dostawczej (rys. 8), d
ze
sobą tylko płytki a i b, zamykając przez to
którą dołączamy do
ob
w
ód prądu przez znaczną oporność r. Dzięki
zacisków Lj i Vmo
te
j
op
orności prąd, jaki będzie dawać źródło prą
żnadokonywaćpomia
L
ii
d
u
,
b
ęd
zie bardzo niewielki i tailość woltów, jaką
równapięciai natęże
p
o
k
a
że
wówczas galwanomierz, będzie siłą elek
nia prądu. Przy po
trom otoryczną tego źródła.
miarach tych położe 18 0.1
Inaczej będzie, gdy wtyczkę wetkniemy głę
1 0.6
niaprzełączników:ba
biej, tak, aby onadotknęłapłytekc 1 d. Wówczas
teryjnego (BU) oraz
część prąduodgałęzi się naoporność n, znacznie
linjowego (LU) mogą 1 0.1
m
niejszą od oporności r. W danym wypadku
być dowolne. Prze
źródłoprądubędziewydawaćznacznyprąd, ailość
łącznik pomiarowy, 1 0.2
woltów, jaką pokaże galwanomierz, będzie jego
środkowy (MU) musi
napięciem .
mieć położenie pra
Przy pierwszemgniazdku, którego używamy
1 04
1 1.2
we.
p
rzy
badaniu ogniw, oporność n = 5,1 &.
a.
P o m iar n a
5 1
pięcia. Przypom
iarze 0.03 0
b
.
P o m ia r prądu. Przy pom
iarze natęże
0.3
napięciaźródłoprądu,
nia prądu, jego źródło dołączamy do zaciskówV t
któregonapięcie chce
i V2i korzystamyzdwóchdalszychgniazdek. Od
myzmierzyć, dołącza
0V2 v,<2>
czytówdokonywamy na skali czerwonej. Jeśli
my"do zacisków i
wtyczkę włożymy wlewe dolne gniazdko, to za
V,. Zależnie od tego,
kres pomiarówwynosi do 0,03 A, jeśli natomiast
wtyczkę włożymy w prawe gniazdko, to zakres
jakwielkie jest to na- RYS 8>skrzynka
pomiarówwynosi do0,3 A.
pięcie, wkładamywtyR Y S. 9.
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A P A R A T BODO.
(D okończenie do s tr . 92 N r . 8 W iad o m . T elet.).

3. Rozdzielnik.
Rozdzielnik aparatu Bodo posiadajedną lub
dwie tarcze rozdzielcze, umocowane wpudle, posiadającemurządzenie napędowe oraz regulator

szybkości dlaszczotek. Tarczarozdzielnikaapara
tu Bodo (rys. 4) posiada 6pierścieni: 3 pełne i 3
dzielone. Pierścienie pełne znajdują się wewnątrz
dzielonych, któreskładająsięzwycinków; wszyst
kie pierścienie leżą spółśrodkowo względemsie-
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bie. Wycinki pierścieniapierwszego, licząc odze mu przez rozdzielnik impulsy prądu za pośred
wnątrz, dzielą się na trzy grupy, zaopatrzone w nictwempięciuelektromagnesów, którychkotwice
rączki z izolacji, słu mogąposiadać 2położenia. Impulsyprądusąnajżące do przesuwania pierwodebrane, następnieprzetłumaczone, wresz
wycinków.
cie wydrukowane na taśmie papierowej. Aparat
Poszczególne wy odbiorczy Bodo posiada 5 elektromagnesów(rys.
cinki tarczy rozdziel 6) E. Kotwice K są przyciągane po wzbudzeniu
czej są osadzone na
ebonitowychpodkład
kach i przymocowane
zapomocą śrub. Od
stronyzewnętrznej do
wycinkówsądoprowa
dzoneprzewodnikipo
łączeniowe, zakończo
ne zaciskami.
Na pierścieniach rozdzielnika ślizgają się
3paryszczotek. Liczącodzewnątrz, pierwszapa
raszczotekślizgasięopierścienieI i IV, druga—0 pierścieniu II i V, zaś trzecia para o III i VI.
Wszystkie szczotki są osadzone parami na trzymadle, posiadającem3ramiona. Każdaparaszczo
tek, umieszczona najednemramieniu, jest połą
czona ze sobą elektrycznie, lecz odizolowana od
elektromagnesów. Każdaprzyciągniętakotwi
innychszczotekorazodmasyaparatu. Najdłuższe tych
ca oddziaływa na swoją dźwignię A, która dzięki
ramię pary szczotek ślizgających się o pierścienie tem
zbliża sięjednymswymkońcemdo obraca
1i IV, jest przesuwalne względemdwóch innych jącejusię
tarczyB, conarys. 6jest pokazanekresramion szczotek.
k
o
w
a
n
em
i linjami. Występ CŁz języczkiem D,
Aby obrotomszczotekrozdzielnikazapewnić umieszczon
y na tarczy, odciąga dźwignię A we
jednostajną szybkość obrotów, jest onwyposażo właściwe położen
ie robocze, przyczemznajdujący
nywmechanicznyregulatorszybkości, umieszczo się przeddźwignią
zw. szukacz Sprzesuwa się
ny zprzodu rozdzielnika nieco poniżej niego w w drugie położenie.t.D
gi występ C2powoduje
osłonie mosiężnej. Mechaniczny regulator szyb przesunięcie dźwigni Aru
d
o
pierwotnegopołożenia
kości jest pokazany na rys. 5. Posiada on cięża spoczynku.
rek A opostaci pryzmatycznej,
ależy tutaj podkreślić to, że te dźwignie A,
który podczas obrotówszczotek któryN
ch
tromagnesyniezostająwzbudzone, to
ślizga się na dwóch stalowych jest nie elek
o
trzy
ują impulsówprądu, pozostają w
prętach, naciągając przytem, w spoczynku i nm
ie
powodują przesuwania się swych
miarę powiększania szybkości o- szukaczy S. Zatem
ie każdego szukacza
brotów, dwie spiralne sprężyny, pomiędzywystępamipołożen
i
C2
odpowiadaotrzyma
które cisną przez tozwiększąsi nemuimpulsowi prądu. Tarcza
, naktórej spoczy
łą na oś regulatora. Nacisk ten wają stopki szukaczy, posiada ca
ły szereg wystę
jest przyczynązwiększonego tar- p
ów
i
w
głęb
ień
n
a
sw
em
o
b
rzeżu
,
ieszczonych
cia w łożyskach, co powoduje wdwóch obok siebie leżących rzęduam
ch
zędy te
zmniejszeniesięnadmiernej szyb- tworzą drogę spoczynku oraz drogę ro.bR
oczą, po
przesuwanych szuka
Powyższy mechaniczny regulator szybkości których ślizgają się stopki czy
(rys. 7). Główki
nie wystarcza jednak do tego, aby szczotkom
p
ięciu
szukaczyS,, S»,
dwóchwspółpracującychzesobąaparatówzapew
S,,
S 4 i S5leżą ściśle
nić jednostajną szybkość zupełnie ściśle. Dlatego
jedenJ4obok drugiego,
teżrozdzielniki obuwspółpracującychzesobąapa
tak, iż mogą się one
ratów są ze sobą połączone elektrycznie w ten
przesuwaćtylkowspól
sposób, żejedenz nich, regulujący, przesyładru
nie. Przesunięcietona
giemu, regulowanemu, w jednostajnych odstę
stępuje wówczas, gdy
pachczasuimpulsyprądu, którewpływająwstrzyk
ażdyzszukaczyznaj
mująco na ruch szczotek rozdzielnika, obracają
d
zie się nad wgłębie
cego się zbyt szybko. Aparat Bodo, którego
niemi wpadnie wnie.
szczotki rozdzielnika obracają się nieco szybciej,
Podczas wpadnięcia
nazywa się regulujący, zaś ten, którego szczotki
sto
pek szukaczy we
obracają się wolniej —regulowany.
wgłębienia, szukacze
S u S 2, S 3, S4 i S5prze4. Odbiornik.
_ ^
chylają się, pociągając
D eszyfrator. D
eszyfrator aparatu Bodo od
ze s°bąszóstyszukacz
biera przychodzące z przewodu i przekazywane
S6 bez stopki, na
R Y S , 4. T A R C Z A
R O Z D Z IE LN IK A .

r y s . 5. r e g u ł a to r szyb ko ści
APARATUBODO.

o b rQ tó w

r y s . 7.

sz u k acz e i u rz ą-

d z e n ie

d ru k u ją c e .
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którymjest umocowany pręt F (rys. 7), prowa
dzącydourządzeniadrukującego. Przyruchutym
pręt F zostaje opuszczony wdół. Wnastępnym
momencie stopki szukaczy wychodzą z wgłębień,
wskutekczegoruchpięciuszukaczyprzesuwaszu
kacz S0wpołożenie pierwotne, a pręt F zostaje
wyrwany wgórę. Pręt ten przy ruchu wgórę za
pośrednictwem dźwigni G i H wyzwala płytkę
drukującąI, cojest widoczne z rys. 7.
W tym momencie płytka drukująca I pod
wpływem sprężyny K (rys. 7) podrzuca walec
z taśmą papierową na obracające się koło czcion
kowe, powodując przez to wydrukowanie tej
czcionki, którawdanej chwili znajdujesięnaprze
ciw taśmy papierowej. Po wydrukowaniu litery,
względnie cyfry, lubznaku, wszystko powracado
stanu spoczynku, zaś taśma papierowa zostaje
przesunięta o szerokość jednego znaku. Również
i szukacze dzięki występowi CB(rys. 6) powracają
do stanu spoczynku. Zmiany liter na cyfry oraz
znaki i odwrotnie, cyfriznakównalitery, jest po
dobna do takiejże zmiany waparacie Juza.
WstarszychaparatachBodoodbiorniki miały
napęd ciężarowy, przyczemciężary były w nich
podnoszone przez silniki samoczynnie. Wnow
szych systemach przechodzi się coraz częściej na
bezpośredni napęd silnikowy.
Deszyfrator aparatuBodoskładasię zdwóch
części: a) z cokołu z urządzeniemnapędowem,
elektromagnesu hamulcowego, regulatora szyb
kości i przewodników połączeniowych oraz b) z
dającegosię odejmować pudłaz urządzeniemodbiorczemi drukującem.
Regulator szybkości deszyfratoraposiadabu
dowę podobną do regulatora rozdzielnika. Rów
nież i zasada działania obu regulatorówjest taka
sama. Mianowicie i wregulatorze szybkości de
szyfratora odpowiednio umocowany ciężarek od
dalasięodswej osi obrotu, copowodujeoddziały
wanie na spiralne sprężyny, które cisnąc na ło
żysko osi, powodują hamowaniejej.
Ponieważ wielkość tarciaszczoteko pierście
nie rozdzielnika jest jednakowa, a w odbiorniku
oporytarciasązmienne, sposóbhamowaniawod
biorniku taki tylko, jak w rozdzielniku, nie wy
starczy. Dlatego też urządzenie hamujące deszy
fratora posiadajeszcze ponadto klocek hamujący,
umieszczony nasprężynie, któryprzy nadmiernej
szybkości trzeokołotarciowei hamujewtenspo
sób nadmierną szybkość układu ruchomego. Ha
mulec deszyfratora jest napędzany elektrycznie
dzięki elektromagnesowi, który przyciąga swoją
kotwicę i powoduje naciskanie klocka hamulco
wego na koło tarciowe wtedy, gdy szczotka roz
dzielnikaprzechodzi przez wycinekznajdującysię
pod napięciem, a specjalny mimośród zamyka
obwódprądu, wskładktóregowchodzi uzwojenie
elektromagnesu hamującego. Dzięki powyższemu
urządzeniu podczas każdego obrotu szczotek roz
dzielnika jest zmniejszany ewentualny nadmiar
szybkości deszyfratora, tak, iż liczbaobrotówroz
dzielnikajest równaliczbie obrotówdeszyfratora,
co jest konieczne do prawidłowej pracy aparatu
Bodo.

103

Na rys. 8 podano dla przykładu układpołą
czeń2-krotnego aparatuBodo. Korzystającztego
układu zapoznamy się z obiegiem prądu dwu
współpracującychze sobąstacyj Ai B, z których
stacjaA jest regulującą, astacjaB —regulowaną.

R Y S. 8.

O K Ł A D PO Ł Ą C Z E Ń DAVDKROTNYCH
A P A R A T Ó W BODO.

Pierścienie rozdzielnikówobu aparatówsą rozwi
nięte i oznaczone cyframi od I do VI. Pierście
niomtymodpowiadająszczotki, oznaczone litera
mi od S, do S6. Gdy na stacji A nadamy jakąś
literę, tojęzyczki stykowe klawiszy dotkną ujem
nego, względnie dodatniegobiegunabaterji, wza
leżności od tego, czy klawisze zostały naciśnięte,
czy też pozostały one wspokoju. Impulsy prądu
sąprzesyłane do przewodu poprzez wycinki 1—5
pierścienia II, szczotki S2—S6 i pierścień V.
Impulsy te rozgałęziają się przed przepłynięciem
do przewodu. Część prąduprzepływamianowicie
przez oporność R oraz przekaźnik linjowy P do
ziemi na stacji A. Wychodzący ze stacji A prąd
znakowy powoduje ustawienie się kotwicy prze
kaźnikalinjowegoP nastykupołączonymzujem
nymbiegunembaterji, zaś wychodzącyprądroz
łączeniowy—ustawienie siękotwicynastykuod
izolowanym (na styku spoczynkowym).
Jeśli kotwicaustawi sięnastyku, połączonym
z ujemnymbiegunembaterji, to wzbudzi się ten
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z pięciu elektromagnesów —E5 deszyfratora
któryjest związanyzkotwicąprzekaźnikalin
jowego P przez odpowiadający mu wycinekpier
ścienia I, pierścień IVoraz szczotki S4—S1( łą
czące wdanej chwili wycinekpierścieniaI z pier
ścieniem IV. Wzbudzone elektromagnesy przy
ciągnąswojekotwice. Gdyszczotkaprzejdzieprzez
5wycinkówpierścieniaod i do 5, nastąpi wydru
kowanie znaku.
Pięćimpulsówskładającychsięnaliterę, cyfrę,
lubznak alfabetu Bodo, wysłanychdo przewodu,
przepływa w urzędzie B przez pierścień V,
szczotki S5—S2, pierścień II (wycinki 1—5),
styk spoczynkowy nadajnika N u przełącznik i
przekaźniklinjowyP doziemi, przyczemoporność
R jest zw
arta. Otrzymane impulsy prądu wzbu
dzająprzekaźniklinjowy. Jeśli kotwicatego prze
kaźnika ustawi się na styku, połączonymbiegu
nembaterji, to wzbudzi się ten z pięciu elektro
magnesówEj —£5 deszyfratora D,, który otrzy
mapołączenie z kotwicą przekaźnika linjowego P
poprzez odpowiadający muwycinekpierścieniaI,
pierścieńIVoraz szczotki S4■
—S,, łączące wda
nej chwili wycinekpierścieniaI zpierścieniemIV
Di,

NORMY

M A T E R JA Ł O W E

Słu p y.

Ponieważ odległość pomiędzy słupami teletechnicznemi, czyli t. zw. przelot, wynosi 50 m,
na 1 km linji teletechnicznej p rzyp ad a 20
słupów. L
inje teletechniczne (ważniejsze) są
wzmacniane wnastępujący sposób: co piątyslup
jest wzmacniany jedną podporą i jednymodcią
giem i co dziesiąty słup—dwiema podporami
i dwoma odciągami.
Zatemna 1 km linji trzeba przew idzieć 26
słupów, z czego 6 na podpory oraz 6 odciągów.
Słupówużywa się z reguły nasyconych (za
zwyczaj olejemsmołowcowym), atylko wwyjąt
kowych wypadkach surowych, smarowanych ole
jemsmołowcowym, lub karbolineumżywicznem.
MinisterstwoPoczt i Telegrafówzakupujeobecnie
tylko słupy sosnowe. Długości słupówwynoszą:
6 m
, 7 m, 8,5 m, 10 moraz 12 m. Zwyjątkiem
słupów 6-metrowych są to długości znormalizo
wane. średnice wierzchołkówtych słupówsąna
stępujące:
dla słu pó w o dług. 6 m średn. w yn o si od 1 2 — 14 cm w łącznie
„ „
7
..
..
14 — 16 „
„
„
„ „
8,5 „
„
„
„ 1 5 — 18 „
,,
......................... 1 0 ,,
,,
„
,, 1 6 — 1 9 „
,,
„

..

12 „

„

,,

„

1 7 — 20

„

— 720 znaków na m inutę.

PR ZY ROBOTACH

Celemniniejszegoartykułujest ogólnezorjentowanie Czytelnika w stosowaniu normmaterjałowychprzybudowiei zawieszaniuprzewodówte
letechnicznych, co jest szczególnie ważne przy
wykonywaniu kosztorysóworaz sporządzaniu ze
stawień materjałowych. Poza podaniemposzcze
gólnych norm, dotyczących części składowych
linji: 1) słupów, 2) osprzętu i 3) drutu, artykuł
zajmuje się temi wskazówkami w zakresie budo
wylinij i przewodównapowietrznych, któremogą
być pomocne przy projektach i kosztorysach.
1.

—a więc utworzy się podobny obwód, jak we
własnymodbiorniku. Wzbudzone elektromagnesy
przyciągną swoje kotwice, tak, iż gdy szczotka
przejdzie przez 5wycinkówpierścieniaod 1do 5.
nastąpi wydrukowanie znaku. Podczas tego deszyfrator zostaje przyhamowany, gdy szczotki
ślizgają się po pierścieniach III i IVrozdzielnika
(wycinki 2—3).
PoodebraniuimpulsówprąduprzezstacjęB,
przełącza się ją na stację nadawczą, a stacją od
biorcząstaje się stacjaA. Należy zauważyć, że na
stacji A po skończonem nadawaniu wycinek 6
pierścienia I jest izolowany, przyczemodpowia
dający mu wycinek pierścienia II posiada bezpo
średnie połączenie z przekaźnikiemlinjowymP.
Wycinki te odgrywają rolę przy wyrównywaniu
opóźnień wprzepływaniu impulsówprądu przez
przewód, na co potrzebnyjest pewien czas, a co
musi być uwzględnione przy odbieraniu impul
sów.
Wydajność dwukrotnego aparatu Bodo wy
nosi 360 znaków na m inutę, zaś czterokrotnego
L IN JO W Y C H .*)

Na 1m3przypada słupów: 6-metrowych—
6 sztuk, 7-metrowych —5,6 sztuk, 8,5-metrowych —' 4,1 sztuk, 10-metrowych —2,7 sztuk
oraz 12-metrowych -—
- 1,9 sztuk.
Wlinji teletechnicznej, poza zwykłemi słu
pami (przelotowemi), rozróżniamy słupy wzmoc
nione (odporowe), narożne, końcowe, stacyjne,
kablowe, aponadtokrzyżownicze i badawcze (pro
biercze). Słupykrzyżowniczestawiasiętam, gdzie
one wypadająwedług planukrzyżowańi przepleceń, zaś słupy badawcze stawia się zasadniczo
co 25 km, na granicy obwodóworaz przy dwor
cach, lub wich bliskiem sąsiedztwie —wmiej
scachłatwo dostępnych. Na słupachbadawczych
winny znajdować się uziemienia, służące jedno
cześnie jako piorunochrony—zdrutu stalowego,
ocynkowanego o średnicy conajmniej 4 mmoraz
stopnie do wchodzenia.
Przy wyborze długości słupówdecydującym
czynnikiemjest wysokośćzawieszeniaprzewodów.
Według przepisów najniższy punkt zawieszenia
przewodównie powinienbyć mniejszy od2,5 m ,
naddrogami—od6 m oraznadlinjamikolejowemi —od 7 m. Aby znaleść długość słupa, po
trzebnego do budowy linji teletechnicznej, należy
wziąć pod uwagę wielkości zwisówdrutówprzynajniekorzystniejszych warunkach, t. j. przy naj
większymupale, względnie przy największej sa
dzi; wielkości zwisówsąpodanewspecjalnychta
belach. Ponadto przy obliczaniu długości słupa
należy wziąć poduwagę głębokość zakopania słu
pa, która wynosi: dla gruntów zwykłych —1/5
długości słupa, dla gruntówtrwardych —1/6, a
dlagruntówskalistych—1/7długości słupa, apo
nadto—długość, zajętąprzez osprzęt, licząc np.
że odległość pomiędzy poprzecznikami na słupie
wynosi 50 cm.

*) Redakcja Wiadom. Telet. prosi Czytelników o krytykę podanych w artykule norm materjałowych.
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nicy 1,2 mmużywa się do przywiązywania drutu
rzewodowego o średnicach: 1,2, 1,5 i 2mm, zaś
Osprzęt teletechnicznytaki jak: poprzeczni- p
d
ru
t wiązałkowy o średnicy 2 mmużywa się do
ki, obłąki, nakładki, wsporniki, w idlice, trzo  przyw
iązywania drutu przewodowego o średni
ny, haki zwykłe, haki „ J “ oraz sworznie liczy cach 3 i 4 m
m.
się w edług rzeczyw istych potrzeb, obliczonych
c)
D
ru
ty
stalowe przew
o
napodstawieprofili słupów. Poprzeczników, obłą- dowe (zwane dateletechniczne
w
n
iej
żela
zn
em
i)
o
śred
n
icach
:
2,
kówi nakładek wypada zawsze jednakowa ilość, 3, 4, 5 i 6 mm,
gdyż jeden poprzecznik, obłąk i nakładka stano
wią całość. Ilość widlic oblicza się, biorąc pod
d) druty wiązałkowe stalowe (odżarzone),
uwagę ilość slupów krzyżowniczych i badanio służące do przywiązywania drutów stalowych
wych, czyli słupów, naktórychstosujesięwidlice. przewodowych, mające następujące średnice: 1,5,
Ilości trzonów prostych i wygiętych (przy po- 2 i 2,5 mm. Drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm
przecznikach) oraz ilości haków oblicza się na jest przeznaczony do przywiązywania drutu prze
podstawie profili słupów, znając ilość słupów, wodowego stalowego o średnicy 2 mm, drut wią
przypadających nakażdy odcinekdanego profilu. załkowy o średnicy 2 mmjest przeznaczony do
Przy śrubach do drzew a, podkładkach oraz przywiązywania drutu o średnicach 3 i 4 mm,
nakrętkach (do śrub, trzonów
, obłąków i swo wreszcie drut wiązałkowy o średnicy 2,5 mmjest
rzni) można dodać do wyliczonej ilości i%na przeznaczony do przywiązywania drutu o śred
zgubienie, niedopasowanie i t. p.
nicach 5 i 6 mm.
Do wyliczonej (na podstawie ilości trzonów
yżej wymienionych, znormalizowanych
i widlic, względnie haków) ilości izolatorów drutóZw,w
n
ajczęściej używasięznastępujących: dru
szklanych i porcelanowych dolicza się 3 % na tówbranżow
ośrednicy3mm,rzadziej ośred
stłuczenie. Przy budow
ie linij teletechnicznych nicy 4mmdyoch
b
u
dowytelefonicznychprzewodów
polski Zarządpocztowyużywazregułyizolatorów międzymiastowych
rutów branżowych o śred
szklanych, jako znacznie tańszych od porcelano nicy 2 mmdo bu,dodw
wprowadzeń przewodów
wych, a niewiele imustępujących pod względem teletechnicznych międyzym
ych na terenie
elektrycznym, a częściowo i mechanicznym. Izo miast, krótkich przewodówiastow
m
ięd
zymiastowych i
latorówporcelanowych używa się przy budowie dłuższychabonentowych,orazdrutó
wbranżowych
specjalnieważnychprzewodów, gdziechodzi ojak- o średnicy 1,5 mm do budowy telefon
icznych
najlepsze zabezpieczenie od upływów prądu do przewodów abonentowych.
ziemi, zaś normalnie stosuje się izolatory porcela
astępnie używa się: drutów stalowych o
nowe wmiejscach szczególnie ważnych, lub na średnNica
ch: 3 i 4 mm—do budowy przewodów
rażonych na silniejsze naciągi drutów, a więc na telefoniczn
międzymiastowych oraz telegra
słupach narożnych, końcowych, krzyżowniczych, ficznych, dych
ru
tó
w
o średnicy 3mm—do budowy
badaniowych i t. p.
p
rzew
o
d
ó
w
telefon
icznych abonentowych i dru
Do nakręcania izolatorów na trzony i haki tówośrednicy2mm
—dobudowytelefonicznych
służą konopie sm ołowane; na nakręcenie i izo przewodówabonentow
ych i krótkich przewodów
latoratypuI liczysięśrednio 12 gram ów konopi telegraficznych.
smołowanych. Jeśli konopiesąsuche, toilośćoleju
odówo innychśrednicach, niż wymie
potrzebna na zwilżenie konopi, przypadająca na nionoPrzew
wyżej, używa się przy konserwacji istnieją
1 izolator typu I, w
ynosi około 12 gram ów .
odówo takich średnicach.
.Osprzęt teletechnicznyjest trzechtypów. Po- cychApbrzew
zapewnić dobrą komunikację telefo
przeczniki są dwóch rodzajów: przeznaczone na niczną, yprzew
ód telefoniczny powinien mieć tłu
trzonytypuI lubII oraz—przeznaczonenatrzo mienie, nieprzek
czające1,3 nepera (otłumieniu
ny typu III. Osprzętu typu I używa się przy bu p. artykuł: „Tłura
ienie przewodówteletechnicz
dowie przewodów międzymiastowych do dru nych” wNr. 6/3m
3
iadom. Telet.). Ponieważ
tu o średnicy 4 mmi 3 mm. Osprzętu typu II znanejest tłumienier.1W
przewodu(dwudrutoweużywa się przy budowie krótszych przewodów go) odanej średnicy (pk.m
belaI), łatwo stądobli
międzymiastowych, lub dłuższych przewodów czyć, mając odległość pota
m
danemi miejsco
abonentowychdodrutuośrednicy3mmi 2mm. wościami, o jakiej średnicyięddzy
rut należy zastoso
Wreszcie osprzętutypu III używa się przy budo w
ać przy budowie danego połączenia telefonicz
wie nasieci miejskiej przewodówośrednicydrutu neg
o.
2 mmi i,s mm.
Awięc np., ponieważ tabela I podaje, iż tłu
3. D rut.
mienie 1 kmprzewodu telefonicznego z drutu
3 mmP(czytaj: beta) wynosi 0,0049 N (nepera),
Polskie normy teletechniczne uwzględniają to
abytłumienie przewoduz drutuo tej średnicy
druty o następujących średnicach:
a) Druty teletechniczne bronzowe przewodo nie przekroczyło 1,3 N, długośćjego może wynowe o średnicach: 1,2, 1,5, 2, 3oraz 4mm,
- 265 km.
b)
druty wiązałkowe bronzowe (odżarzosić
- najwyżej: l = --0,0049
Należy przytemzauważyć, że przepisy mię
ne) ośrednicach: 1,2 i 2 mm, używane do przy
wiązywania drutów branżowych przewodowych dzynarodowe zalecają, aby tłumienie przewodu
do izolatorów, przyczemdrut wiązałkowy o śred było mniejsze od 1,3 Ni wynosiło 1,1 N i mniej.
2.

Osprzęt.

I ^
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Poniższa tabela podaje następujące wielkości drutu spajaniowego (odżarzonego) o średnicy
dlanajczęściej używanychdrutów: ciężar Gi km 2 mmlub 1,5 mm.
U żyw an ie złączek glinowych (alum injopojedyńczego przewodu, największą oporność R
i kmpojedyńczego przewodu oraz tłumienie P wych) do łączenia drutu stalowego jest obec
nie niedozwolone.
i kmpodwójnego przewodu:
Zużycie drutu odżarzonego wiązałkowego i
T A B E L A I.
spajaniowego oraz cyny do lutowania jest nastę
pujące:
Tłumienie
Ciężar G
Na każde ioo wiązań górnych używa się
Rodzaj
Średnica
1 km
i km drutu
d
ru
tu
wiązałkowego bronzowego o średnicy 2
1 drutu
mm
przewodu
w kg
mm—4,3 kg i o średnicy 1,5 mm—1,6 kg do
2,3 kg (druty przewodowe o średnicach 1,5
—
bronzowy
i 2mm), adrutuwiązałkowegostalowego ośred
i
nicy 2 mm—3,5 kg.
30
9.2
Na każde 100 wiązań bocznych używa się
2,9
3
drutuwiązałkowegobronzowego ośrednicy2mm
M
4
—1,4 kg i o średnicy 1,5 mm—■1,1 kg, adrutu
wiązałkowego stalowego o średnicy 2 mm —
stalowy
30
2.5 kg.
19.54
3
Na wykonanie złączek angielskich, na 1 km
drutu liczy się drutu spajaniowego o średnicy
.5 mm0,050 kg i o średnicy 2 mm—0,075 kg
Do łączenia nowego drutu bronzowego uży o1ra
z około 0,075 kg cyny 33%-owej.
wasięzłączekmiedzianych. N a 1 km drutu liczy
oza wymienionemi materjałami do budowy
się 2 % złączki. Stary drut bronzow
y lutuje się linij P
i
przewodówteletechnicznychużywasię: za
przy pomocy cyny 6o%-owej.
ciskówbadaniowych(probierczych), farbydoma
Drut stalowy (żelazny) wolno obecnie łączyć lowania numerówsłupów, znaczkówdo cechowa
jedynie przy pomocy złączek lutow anych (an nia słupów, blaszek do numerowania przewodów
gielskich) przy użyciu cyny 33%-owej, oraz i t. p.
Największa
oporność R
1 km drutu
przy 2O0C
w 12

,5

18

1 6 ,3

0 ,0 0 9 0

2

0 ,0 0 4 9

65

12 0

2

1 ,6

4 4 .0 3

0 ,0 0 3 1
0 ,0 2 7

0 ,0 2 0

60

11

[3

,,

4

10 5

10 ,9 0

0 ,0 1 6 2

tt

5

16 2

7 .0 3

0 ,0 1 4 8

O C ZEM M Ó W IĄ P R A K T Y C Y .
R A C JO N A L N Y SPO SÓ B W IĄ Z A N IA P R Z E W O D Ó W .
Monter Fr. H ERM AN — Święta Wola.

Jeżeli kto zainteresuje się statystyką przerw prowadzącego roboty jak i bez winy i złej chęci
na przewodach teletechnicznych międzymiasto robotnika. Dlaczego więc tedy meldunki ouszko
wych, tozłatwościąprzekonasię, że 80%przerw dzeniach nigdy nie wspominają o przerwach po
figuruje w dziennikach uszkodzeń jako przerwa wstałych wskutek skaleczenia przewodu? Moim
na przewiązce, spowodu przerdzewienia przewo zdaniem, rzecz wyjaśnia się b. prosto. Monter
du, lubwprost: przerwanaprzewiązce. Ilewtem delegowany naprzerwę,odrazu po zbadaniu koń
jest prawdy, postaramsięponiżej udowodnić,gdyż cówek powstałych w miejscu przerwy pozna, że
jako wieloletni pracownikwtej dziedzinie, styka przewód pękł spowodu skaleczenia go na prze
jący się z tem bezpośrednio, oraz z rozmów wiązce i staje w tym wypadku bezradny przy
poufnychzmonterami, poznałemdokładnieistotną podaniu w meldunku przyczyny przerwy, bo
przyczynę przerw na przewodach, jak również przecież przy robotach remontowych dozorował
przyczynępodawaniawmeldunkachprawdyowi jego przełożonytechniklubonsam, zaś skalecze
nie przewodu oznacza niedogląd robotników,
niętej wbawełnę.
a niedogląd robotników—to niedbalstwo pro
Przerwanaprzewodzie, zwyjątkiemupadnię- w
oroboty, awięcrzeczzregułykarygodna.
ciadrzewanaprzewody, powstaje prawie wyłącz Gaddyząpceg
o
d
a
nąprzyczynętobędziewkolizjizpra
nie tylko wskutekzadraśnięcia i skaleczenia prze wdą—i takinsto
jącmiędzymłotemikowadłem,nie
wodu na przewiązkach w miejscu w którempo stety—wybiera
nak prawie zawsze kłamstwo,
skaleczeniu wytwarza się rdza i przy pierwszej gdyż nie chce najed
ra
zić
się przełożonemu.
obniżce temperatury i zwiększeniu naciągu prze
wodu, powstaje przerwa.
Jak wynika z mojego doświadczenia i ob
serwacji, najczęściej przyczyną skaleczeńprzewo
O przerwachspowodu oczka na przewodzie,
lub też nieodpowiedniej regulacji, mówić tu nie dów, acozatemidziei przerw, niejest złydogląd
będę, gdyż takie powody przerw nie powinny robotników, lecz wprowadzonyoddawnazłyspo
miećmiejscaipowstajątylkozwinynadzorującego sób wiązania przewodów, amianowicie:
roboty.
Przywykonywaniuprzewiązki, robotnikokrę
Co innego jest z przerwą spowodu skalecze ca ją na przewodzie szczelnie, aż do ostatka, nie
nia przewodu na przewiązce, bo jak zobaczymy pozostawiając najmniejszego końca przewiązki,
z dalszego ciągu artykułu, powstaje onabezwiny a nawet zagładzając szczypami jej koniec na
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około przewodu. Po parulatachprzewiązka, któ
rabyławykonanaz drutuodżarzonego, jakwyka
zała praktyka, już nie jest tak miękkajak na po
czątku, gdyż działanie atmosferyczne zamieniłoją
nadrut twardy, który nie daje się z łatwościąod
kręcać. Podczas remontu robotnik rozwiązujący
przewody do regulacji, nie może złapać szczypami końca przewiązki, gdyż jest on szczelnie
zagładzony z przewodem, przeto przyciska po
kilkanaścierazyszczęki szczypówdoprzewoduaby
złapać koniec przewiązki i w rezultacie kaleczy
przewód. Gdy i to nie pomaga, wówczas kręci
przewiązkęszczypami wkierunkuprzeciwnymdo
nawinięcia jej na przewód, aż ta się ona odkręci
tak, że możnają ująćszczypami. Rzecz prosta, że
takiepostępowaniejeszczegorzej kaleczyprzewód,
gdyż powoduje zadraśnięcia przewodui całkowite
zdrapanie (wytarcie) warstwy cynkowej, pokry
wającej przewód, awnastępstwie rdzewienie i pę
kanie przy pierwszemzwiększeniu naciągu, np.
wskuteknagłychmrozówi sadzi.
Może ktoś powie, że to jest niedbalstwo ro
botnika, jeżeli kaleczy przewódprzy rozwiązywa
niu. Poniekąd tak, lecz iluż mamy takich nazbyt
sumiennych robotnikówsezonowych którzyby na
to zwracali szczególną uwagę?
Japrowadzącrobotyzbyt częstosprawdzałem
na słupie najlepszych robotników i skaleczenia
były, zaś gdy za to dawałemodpowiednią porcję
wymówek, otrzymywałemodpowiedź: ,,A ile ja
wykonamjednostekpracyjeżeli będę pincetąszu
kał końca przewiązki. Nie będę już wtedy robot
nikiemwykwalifikowanymtylko maruderem”.
Ja osobiście przy remontach i budowach od
roku 1925 stosuję przy wiązaniu pozostawianie
końcówek na przewiązkach długości 5 do 6 mm,
takby przyrozwiązywaniumożnabyło bez trudu
ująć przewiązkę w końce szczypówi z łatwością
odkręcić.
Przy tymsposobie wiązanie zauważyłem, że
skaleczenie przewodów przy rozwiązywaniu jest
prawie wykluczone i jeżeli się je zauważy, to
wówczas takiego robotnika można z czystem
sumieniem wydalić z kolumny remontowej za
niedbałą pracę; przy wiązaniu zaś bez pozosta
wiania końcówek, tego zrobić z czystemsumie
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niemnie można, bo skaleczenie powstaje czasem
pomimo jego woli. Widziałem, że i inni kierow
nicy kolumn stosują pozostawianie końcówek na
przewiązkach, jednak ogromna większość koń
cówek nie pozostawia.
Przy dyskusji naten temat, odjednego z p.
techników usłyszałem, że pozostawianie końców
przewiązekjestwadliwe, gdyżnakońcówkachbędą
się zatrzymywały różne naleciałości jak, gałązki,
listki i t. d. Twierdzenie to uważamza bezpod
stawne, gdyż na5-cio milimetrowej końcówce za
giętej wzdłużprzewiązki, jeżeli nawet zatrzymasię
jakaś drobnagałązka lublistek, to przy pierwszej
zmianie kierunku wiatru zostanie strącona. W
praktyce nigdzie nie zauważyłemróżnicy co do
naleciałości na przewodach wiązanych z pozo
stawianiemkońcówek, jaki bezichpozostawiania.
Sprawa przewiązek, na pozór błaha, jed
nakjeżeli jej się przyjrzeć zbliska, jest bardzo
ważna, gdyż jedna przerwa pomnożona na kilka
naście tysięcy linji teletechnicznych na których
to samo zdarzać się musi, z pewnością będzie się
równać kilkutysięcznymwydatkomna usuwanie
uszkodzeń.
Wiązanie bez pozostawiania końcówek stało
się u nas jakby nałogiempalenia tytoniu, o któ
regoniszczącemdziałaniunaorganizmkażdywie,
lecz pali dalej. To samo dzieje się i z wiązaniem.
Każdy wie, że przyczyny przerw—to skalecze
nie przewodu wynikające z wadliwego sposobu
wiązania, jednak wiąże dalej utartymsposobem,
ostrzegając robotnika: ,,Apamiętaj, nie zadraśnij
przewodu!”. Ile to ostrzeżenie przynosi korzyści,
może przekonaćsiętylkoten, ktoweźmie szczypy
wrękęi spróbujepopracowaćcałydzieńprzyroz
wiązywaniu przewodów, na których uprzednio
przywiązaniu nie były zostawione końcówki, a
musi pracować tak, by wyrobił jednostki pracy
i nie zadrasnął przewodu. Wówczas tylko będzie
wiedział jak wiele znaczą ostrzeżenia ,,nie za
draśnij przewodu”.
Tej chronicznej chorobie, która powoli, lecz
stale toczy organizmprzewodówteletechnicznych
i pochłania niezawodnie dużo pieniędzy na na
prawy, może zapobiec tylko Ministerstwo Poczt
i Telegrafów, wydając odpowiednie zarządzenia.

RO ZM O W Y Z N A SZ Y M I C Z Y T E L N IK A M I.
P. kontroler F . K rajew ski — Częstocho

nadsyłanastępującąciekawąuwagę.
„NawiązującdoartykułuKolegi JanaHoflera
zKościana(Wiadomości Teletechniczne, rok1935,
zeszyt 7)pozwolęsobiezaznaczyć, żepodanyprzez
Kolegę schemat przystosowania centralek abona
mentowychdomiejskichłącznicMBzsamoczynną
sygnalizacją rozłączeniową jest zbyt skompliko
wany i wymaga zawiele dodatkowych części.
JaksamKolegazaznaczył, docentralki io-cio
numerowej z dwoma głównemi połączen;ami po
trzebadodać2dławiki i 6kondensatorów, ponadto
dokażdegoaparatubocznegopojednymkondensa
wa

torze, razemprzy kompletnem zapełnieniu cen
tralki —14 kondensatorów.
Ja załatwiałempodobne przeróbki przez do
danietylkojednegokondensatoranakażdągłówną
linję wcentralce abonenta, bez różnicy systemu.
Załączone dwa schematy pokazująjakwłączałem
kondensator w gniazdo centralki abonenta, sto
sownie do konstrukcji gniazda (rys. 1)”.
Odp. R
zeczywiście schematy przystosowania
zaproponowane przez p. F. Krajewskiego sąpro
stsze niż te, które były przytoczone wartykule
p. J. Hofleia. Jednakże przystosowanie podane
przezp. J. Hofleramapewnąważnązaletę, amia-
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nowicie:jeśli abonent kładzienawidełkachmikro
telefon aparatu bocznego, to natychmiast włącz
nicy miejskiej zjawia się sygnał rozłączeniowy.
Gwarantuje też szybsze oswobodzenie linji miej
skiej, aniżeli przy schemacie p. F. Krajewskiego,
gdzie sygnał rozłączeniowy w łącznicy miejskiej

-II-

K T S , 1.

SC H E M A T Y P R Z Y S T O S O W A N IA ŁĄ C Z N IE M B
DO S Y G N A L I Z A C J I Z A L I C Z E N I O W E J .

występuje dopiero po wyciągnięciu wtyczki z
gniazdkamiejskiegowłącznicyabonentowej. Jeśli
np. abonent wewnętrzny zapomni oddzwonić, to
linja miejska może być niepotrzebnie zajęta b.
długo.
Pozatemp. F. Krajewski zaznacza że sygna
lizacja nocna w schemacie jest narysowana nie
prawidłowo. Istotnie, przy rysowaniu schematu
na czysto popełniono w Redakcji omyłkę. Po
prawka jest b. prosta i odrazu widoczna, to też
skorygowanegoschematuniepodajemy.
Pan technik Z. W iechowski z Kutna, prze
syłającszkickablai głowicyznumeracjązapytuje,
czy krzyżowanie czwórek wgłowicy nie wpływa
ujemnie na kabel.
Wyjaśniamy, że przedstawiony przez Pana
szkic przekroju kabla podaje nieścisłą numerację
czwórek; kolejnośćczwórekliczy się odśrodkado
zewnątrzkabla, gdyżłącząc dwaodcinki kablana
leżykabel rozłożyći łączyć, począwszyodczwórek
środkowych. Ewentualne krzyżowanie się czwó
rek w głowicy przy włączaniu kabla do głowicy
według numeracji czwórkowej nie wpływa ujem
nienakabel. Izolacjapapierowajest dośćsilna, aby
zabezpieczyć żyły od zwarć.
Dalej zapytuje Pan, czy nie występująnaka
bluszkodliwenaprężeniażył. Przywłączaniukabla
do głowicy jak wyżej, nie powinno występować
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żadne naprężenie poszczególnych żył po wlutowaniu wgłowicę, gdyż żyły należy odpowiednio
do położenia wgłowicy przyciąć, tak, aby leżały
one swobodnie wpudle głowicowem. Kabel jest
tak zbudowany, że normalne układanie kabla w
studzience lubszafce absolutnie niewywołuje na
prężeńwżyłach. Wpływy atmosferyczne, aszcze
gólniej wczasie letnimpodczas dni upalnychnie
mogą wywołać żadnych naprężeń.
Wzwiązku z wątpliwościami przy rozgałę
zianiu kabli wyjaśniamy, że przy wykonywaniu
muf rozgałęźnych należy kabel o większej ilości
czwórek rozdzielić na żądaną ilość rozgałęzień
uwzględniającjedynie numerację czwórek, awięc
np. kabel ioo-czwórkowy należy rozdzielić na
2kable 50-czwórkowe łącząc czwórki o—49 ka
bla 100-czwórkowegozjednymkablem50-czwórkowym, a czwórki 50—-99 z drugim kablem
50-czwórkowym. Przy umiejętnem łączeniu żył
izolacjaichniejest narażonaprzytemnawygina
nie taksilne, abymogło ono okazać się szkodliwe
dlajej całości. Tensposóbrozgałęzieniapodykto
wanyjest przedewszystkiemkoniecznością utrzy
mania porządku numeracji czwórek w kablach.
Porządek ten nie polepszy, jak Pan to zauważył,
jakości połączenia, gdyż podstawą dobrego połą
czeniajest nierozbitaczwórkakabla, ale porządek
ten znakomicie ułatwia pracę przy konserwacji
i eksploatacji kabla.
SłuszniePanpodkreślawygodę, czwóreklicz
nikowej i kierunkowej. Jeżeli kabel jest łączony
wg profilu, to znaczy, że licznikowa czwórkapo
łączonajest z licznikową, akierunkowa z kierun
kową, i następne czwórki wg położeniawkablu,
to wtedy można wdowolnymmiejscu kabla od
szukać każdączwórkę wkablu, bez potrzeby wy
dzwaniania obwodu.
Jest już dawno uzgodnione, że wlistwie od
gromnikowej naprzełącznicy głównej (kros) liczy
się numery czwórek (względnie par) od góry
i pierwsze zaciski oznacza przez ,,0” łącząc do
nich licznikową czwórkę rdzenia (t. j. środkowej
wiązki) kabla. Liczenie ,,0” odgóry unormowane
jest również instrukcją o inwentaryzacji sieci
miejskich.
Wszystkie szczegóły dotyczące numeracji ka
bli, głowic i listw odgromnikowych'podane we
wspomnianej instrukcji, oparte są na zasadzie łą
czenia kabli wg. profilu.
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