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Ł Ą C Z N IC E Z P O L A M I W IE L O K R O T N E M I.

Jedna telefonistka może obsłużyć przeciętnie
100, anajwyżej 150abonentów. Oile łącznicate
lefonicznaposiadatylkojedenrodzaj gniazdekpo
łączeniowych, opisywany wpoprzednich artyku
łach, topojemnośćjej możewynosićnajwyżej 300,
a wwyjątkowych wypadkach do 450 numerów,
gdyż przyjednej łącznicy mogą pracować najwy
żej 3telefonistki. Przy większej ilości telefonistek
nie mogłyby one dosięgnąć wtyczkami wywoławczemi gniazdekpołączeniowychabonentów, znaj
dującychsię nastanowiskachichsąsiadek.
Włącznicach, wktórychilość numerówjest
większa od podanej wyżej, stosuje się t. zw.
gniazdka wielokrotne. Wsystem
ie z gniazdka
mi wielokrotnemi każdy abonent posiada jedno
gniazdkopołączeniowe, t. zw. gniazdko m iejsco
we, a ponadto cały szereg połączonych ze sobą
gniazdek wielokrotnych. G
niazdko miejscowe
abonenta znajduje się tylko ujednej telefonistki,
czyli najednemstanowisku roboczem, natomiast
połączone ze sobą gniazdka wielokrotne każdego
abonenta są tak umieszczone, aby każda telefo
nistka mogła je dosięgnąć.
Na rys. 1jest pokazany schemat łącznicy z
gniazdkami wielokrotnemi. Każda szafka łącznicy
posiada3stanowiskarobocze, przyczemjednosta
nowiskozawiera 100gniazdekodzewowych(miej
scowych), kilkanaścieparsznurówpołączeniowych
oraz kluczy przechylnych, komplet lampek sy
gnałowych (zgłoszeniowych, końca rozmowy,
bacznościowych) i jeden aparat odzewowy. Po
nadto ponad polem gniazdek miejscowych znaj
dują się pola gniazdek wielokrotnych.
Pierwszą telefonistkę mogą wywołać tylko
abonenci odNr. 1do Nr. 100, drugą telefonistkę
abonenci odNr. 101do200it. d. Natomiast każda
telefonistkamamożnośćpołączeniakażdegozabo
nentówswej setki z którymkolwiekz pozostałych
abonentów, gdyż ma ze swego stanowiska dostęp
dogniazdekwielokrotnychwszystkich abonentów.
Jeśli pojemnośćłącznicywynosi np. 1000nu
merów, ajednatelefonistkaobsługuje 100abonen
tów, to łącznica posiada 12 stanowiskroboczych,
przyczempierwszei ostatniestanowiskojest wolne
i nieposiadagniazdekmiejscowychorazurządzeń

połączeniowych. Na pozostałychdziesięciu stano
wiskachnumeracjagniazdekmiejscowychjest ko
lejnaod1do1000. Awięcnadrugiemstanowisku
roboczem numeracja gniazdek miejscowych jest
odNr. 1doNr. 100, natrzeciemstanowisku—-od
Nr. 101 do Nr. 200i t. d.
Numeracja pól gniazdek wielokrotnych jest
uwidoczniona na rys. 1. A więc nadgniazdkami
miejscowemi na drugiemstanowisku znajdują się

setki:druga, piątai ósmagniazdekwielokrotnych.
Ponadto telefonistka lewą ręką może dosięgnąć
setki: pierwszą, czwartą, siódmą i dziesiątągniaz
dekwielokrotnych, znajdującychsięnapierwszem
stanowisku, zaśprawą—setki: trzecią, szóstąidzie
wiątągniazdekwielokrotnych, znajdującychsięna
trzeciemstanowisku. Podobnie każda z telefoni
stek ma dostęp do gniazdekwielokrotnych 1000
abonentów.
Ilośćgniazdekwpolachwielokrotnychzależy
od pojemności łącznicy. Przy większych pojem
nościach stosujemy małe gniazdka wielokrotne,
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aby móc je zmieścić na małej stosunkowo po
Wsystemiewielokrotnym,pozakoniecznością
wierzchni, znajdującej się wzasięgu telefonistki. zastosowaniagniazdekwielokrotnychtak, abykaż
Równieżiwtyczki, odpowiadającetymgniazdkom, datelefonistka mogła dosięgnąć gniazdka wszyst
muszą być małe. Gniazdkawielokrotne tworzą 5, kich abonentów, następnie poza urządzeniami,
6, 8lub10pól wielokrotnych, przyczemnajłatwiej pozwalającemi napróbę zajętości, musi być urzą
jest wyszukiwać numeryabonentówwłącznicach, dzenie, pozwalające na odłączenie sygnałówwy
posiadających 5 lub 10 pól wielokrotnych.
woławczychwtedy, gdygniazdkowielokrotneabo
Gdy gniazdka wielokrotne posiadają 5 mm nenta na któremkolwiek stanowisku jest zajęte.
by telefonistka przy próbie zajętości mogła
średnicy, pól wielokrotnych bywa zazwyczaj 10, otrzyA
maćsygnał, istnieją3sposobywykonaniaod
apojemność łącznicywynosi około 20000 nume powied
nichurządzeń, amianowicie:
rów. Gdygniazdkawielokrotne mają5,5 mm, lub
rzy pierwszymsposobie oprawki gniazdek
5,75 mmśrednicy, pól wielokrotnychjest 8, apo wieloP
rotnych, normalnie odizolowane, przy wło
jemność łącznicy wynosi około 12000 numerów. żeniukw
czki wjakiekolwiekgniazdko, zostająpo
Jeśli gniazdka wielokrotne mają średnice 6 mm, łączonety
z ziemią. Gdy telefonistka dotknie wów
lub 6,5 mmoraz 5 pól wielokrotnych, to pojem czas opra
wkę któregoś z gniazdek zajętego abo
ność łącznicy ma 3000 numerów.
n
en
ta
g
łó
w
ą wtyczki, otrzyma wswej słuchawce
Wdawnej centrali warszawskiej (przedzauto nagłownej kszu
ostrzegawczy, gdyż słuchawka
matyzowaniemsieci telefonicznej) byłyzastosowa jest normalniem
połączonapoprzezbaterjęzziemią.
ne gniazdka o średnicy zaledwie 3,5 mmi odpo Przy dotknięciu
zatemgłówką wtyc2ki uziemio
wiednio cienkie wtyczki, dzięki czemu pojemność nej oprawki gniazd
ka wielokrotnego utworzy się
centrali mogła wynosić do 60000 numerów.
o
b
w
ó
d
:
ziem
ia
—
o
wka —słuchawka —ba
Ilość gniazd wielokrotnych przy wzroście terja—ziemia. Abypora
sła
szumwsłuchawcete
liczby abonentów rośnie w stosunku do drugiej lefonistki wszereg z niąbić
d
a
je się zwykle dławik.
potęgi tej liczby. Awięc jeśli wsystemie wielo
D
ru
gi
sp
o
só
b
p
olega
n
a
ołączeniunormalnie
krotnymilość abonentówwzrosłaby np. podwój izolowanych gniazdek wielokpro
ych abonenta z
nie, to ilość gniazdek wielokrotnych wzrosłaby jednymbiegunembaterji przyutn
sk
ieniupo
poczwórnie, gdyż przytakiempowiększeniustacji łączenia. Wdanymwypadkusłuchuateczn
w
k
a
n
łówka
należałoby dać dwa razy więcej pól, przyczem telefonistkijest uziemiona. Przydotknięciuaogp
w
każde pole musiałoby mieć dwa razy więcej ki główką wtyczki utworzy się obwód, podora
b
n
y,
gniazdek.
ja
k
w
p
o
p
rzed
n
im
w
y
p
a
d
k
u
i
telefo
n
istk
a
o
trzy
m
a
Włącznicach bez pól wielokrotnych telefo w swej słuchawce szumostrzegawczy.
nistka widzi, czy którykolwiek żądany abonent
Wreszcie przy trzecim sposobie oprawki
jest zajęty, gdyż wjego gniazdku połączeniowem gniazd
sąstale uziemione poprzez pewnąopor
tkwi wtyczka i odpowiednio informuje abonenta ność iek
p
rzy
skutecznieniu połączenia otrzymują
wywołującego. Natomiast włącznicach z polami połączenie zujed
ymbiegunembaterji. Ponieważ
wielokrotnemi telefonistka nie może zaobserwo słuchawka nagłonw
telefonistki jest uziemiona,
waćtego, czygniazdkowielokrotnewywoływanego toprzy dotknięciunoapra
ki gniazdkawielokrotne
abonenta nie jest już zajęte na którymkolwiek z go główką wtyczki utww
o
rzy
się podobny obwód,
innych stanowisk.
ja
k
p
o
p
rzed
n
io
i
telefo
n
istk
a
o
trzymawsłuchawce
Aby więc uniknąć możliwości jednoczesnego sygnał zajętości.
łączenia jednego abonenta z dwoma lub nawet
szy z podanychwyżej trzechsposobów
kilkoma wywołującemi go abonentami, system jest nPaierw
jm
n
iej
pewnyijest bardzorzadkoużywany,
wielokrotny posiada specjalne urządzenie, ostrze dlatego podaw
ać go nie będziemy. Natomiast po
gające telefonistkę, że aparat, z którymma być danezostanąponiżej sposoby: drugi itrzeci, każdy
uskutecznionepołączenie, jest zajęty. Mianowicie, przy innymrodzajugniazdekwielokrotnych.
każda telefonistka, przed uskutecznieniempołą
Istniejądwasposobyłączeniazesobągniazdek
czenia z żądanymabonentem, wykonywa t. zw. pól wielokrotnych: szeregowy i równoległy. Po
próbę zajętości aparatuprzez dotknięcie głów
ką niżej podamy oba przykłady łączenia gniazdek
wtyczki wywoławczej oprawki tego gniazdkawie w
tnych.
lokrotnego danego abonenta, który znajduje się ielokro
G niazdka wielokrotne szeregowe.
wjej poluwielokrotnem.Jeśli abonent żądanyjest
zajęty, t. j. jeśli wktórymkolwiekjego gniazdku
Narys. 2jest podanyszeregow y układpołą
wielokrotnemtkwi wtyczka wywoławcza, to przy czeń gniazdek wielokrotnych łącznicy MB. Jak
powyższem dotknięciu w słuchawce telefonistki widać z rysunku gniazdko m iejscowe Gm oraz
słychaćbędzie szum ostrzegaw czy. Telefonistka gniazdka wielokrotne Gw są połączone ze sobą
poinformuje wówczas wywołującego abonenta o szeregowo, poprzezwszystkiestyki sprężyngniaz
tem, że żądany abonent jest zajęty. Gdy w słu dek. Aczkolwiek na schemacie podano dla przy
chawce nie będzie szumuostrzegawczegopodczas kładu tylko dwa gniazdka wielokrotne, tojednak
dotykaniagłówkąoprawki gniazdkawielokrotnego, wrzeczywistości jest ich dla 1 abonenta 3 razy
będzie tooznaczać, że abonent żądanyjest wolny. mniej niż stanowisk, tak, aby każda telefonistka
Wdanymwypadkutelefonistka wywołuje go, łą miała naswemstanowisku możność dosięgnięcia
czącjegoaparatzeźródłemprądusygnałowego, za- gniazdkawielokrotnegokażdegozabonentów. Od
pomocą odpowiedniego przechylenia kluczaprze wrotnie: każdy abonent ma po jednemzeswych
chylnego.
gniazdekwielokrotnychwkażdej szafce, przyczem
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gniazdko miejscowe oraz urządzenie wywoławcze
posiada tylko na jednemstanowisku, awięc tyl
ko u tej telefonistki, do której np. setki należy.
Gniazdko miejscowe Gmorazklapka zgłosze
niowaK znajdująsięwłaśnienastanowiskutejostatniej telefonistki.1Natomiast gniazdka wielokrotne
Gw posiadają:(pojednemgniazdkuwsw
emzasięgu)
wszystkie pozostałe telefonistki. Gdy'abonent po
kręci korbką induktora, 'spadnienastanowiskutej
telefonistki, doktórejjestondołączony, klapkazgło
szeniowaK. Telefonistkałączysięz nim, wkłada
jącwtyczkęzgłoszeniowąwolnego sznurapołącze
niowego wgniazdko miejscowe G„. Po włożeniu
wtyczki wgniazdko, Gn sprężyna st zostanie od
chylonawprawoiotrzymapołączeniezestykiems2,
dzięki czemu przewód, łączącywszystkie oprawki
gniazdek wielokrotnych danego abonenta, zostaje
połączony z jednymbiegunembaterji B, której
drugi biegun jest uziemiony. Przez to samo
wszystkie oprawki gniazdekwielokrotnychdanego
abonentazostają połączone z biegunembaterji B.
Jeśli w czasie zajętości tego abonenta inny
abonent, na innemstanowisku roboczem, będzie
żądał połączenia z nim, to wezwana telefonistka,
chcąc sprawdzić, czy żądany abonent nie jest za
jęty, dotkniegłówkąwtyczki wywoławczej oprawki
tego gniazdka wielokrotnego żądanego abonenta,
któreznajduje sięwjej poluwielokrotnem. Ponie
waż oprawkatego gniazdkajest podnapięciem, to
przez słuchawkę nagłowną telefonistki, połączoną
z główką wtyczki wywoławczej popłynie prąd,
gdyż słuchawka jest połączona poprzez dławik
DŁ z ziem
ią, wskutek czego utworzy się obwód:
ziemia—baterja-—oprawka—główkawtyczki —
słuchawkanagłówna—dławik—ziemia. Telefo
nistka, otrzymawszy w słuchawce szum ostrze
gawczy, nie włoży wtyczki wywoławczej wgniaz
dkoabonentai nieprzerwieistniejącegopołożenia.
Gdy natomiast telefonistka nie otrzyma w
słuchawceszumuostrzegawczego, wkładawtyczkę
wgniazdkowielokrotne, wysyłado żądanego abo
nenta sygnał induktorowy i uskutecznia połącze
nie.
Na rys. 2 słuchawka nagłówna oraz dławik
DŁ znajdują się właściwie w układzie połączeń
sznura, któryoznaczonotylkoschematycznie. Od
dzielne narysowanie słuchawki manacelujedynie
uproszczenie rysunku, przyktóremzresztązasada
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próbyzajętości jest niezmieniona. DławikDŁ, po
łączony szeregowo ze słuchawką mana celu osła
bienie zbyt nieprzyjemnego trzaskuwsłuchawce.
Należyzauważyć, że po włożeniuwgniazdko
miejscowe abonenta, lub w którekolwiek z jego
gniazdekwielokrotnychwtyczki, jego klapkazgło
szeniowa K zostaje odłączona, tak, iż niemożliwe
jest wówczas przypadkowe wywołanie centrali.
Opisane urządzenie, pozwalające na próbę
zajętości, jest wykonanewedługdrugiegosposobu,
podanego wyżej, polegającego na łączeniu opra
wek gniazdek z jednym biegunem baterji przy
uskutecznieniu połączenia.
Pole wielokrotne z gniazdkami szeregowemi
posiadacałyszeregwad, którepokolei omówimy.
Awięc gniazdka wielokrotne szeregowe posiadają
przedewszystkiemtęwadę, żeprzezszeregowepo
łączenie ogromnej ilości styków, tworzy się dużą
liczbęźródeł uszkodzeń. Np. wcentrali ioooo-numerowej, posiadającej 30 szafek, liczba stykóww
jednymprzewodzie wynosi 30, zaś ogólna liczba
stykówwcałej centrali 300000. Jest więc rzeczą
zrozumiałą, iż tak olbrzymia liczba stykówstaje
się źródłemlicznych uszkodzeń.
Drugą wadą gniazdek wielokrotnych szere
gowychjest ichznaczny koszt, spowodowany ko
niecznością zastosowania dużej ilości styków, któ
re, jak wiadomo, są wykonywane ze specjalnych
drogich metali i stopów.
Trzeciąwadąsystemuwielokrotnegoszerego
wego jest to, że wprowadza on niesymetrję w
przewodach, co może powodować przesłuchy.
Powyższych trzech wad nie posiada opisany
niżej układ równoległy gniazdek wielokrotnych.
G niazdka

wielokrotne

równoległe.

W rów noległym układzie gniazdek wielo
krotnychsprężyny ich są połączone równolegle z
przewodami abonenta. Sprężyny te nie posiadają
przytemstyków, otwierających, względnie zamy
kającychsięprzywkładaniu, względniewyjmowa
niuwtyczekz gniazdek. Wukładzie równoległym
musi natomiast być zastosowane takie urządzenie,
którebypozwalałonaodłączenie sygnalizacji zgło
szeniowej abonenta, gdyjest onzajęty. Uskutecz
nia się totrzema sposobami:
a) Urządzenia sygnalizacyjne otrzymują ta
kie połączenia, iż nie reagująone na prądy, pły
nące w przewodzie,
b) Urządzenia sygnalizacyjne zostają przy
włożeniu wtyczki zwarte i
c) Urządzenia sygnalizacyjne zostają pod
czaszajętości zupełnieodłączonezapośrednictwem
przekaźników.
Przykład równoległych gniazdek wielokrot
nychwłącznicy M B podaje rys. 3. Klapka zgło
szeniowaK z natymrysunkuposiada2uzwojenia:
Ijest uzwojeniemzgłoszeniowem, II zaś —uzwo
jeniemnastawczem, gdyż zastosowana tu klapka
posiadasamoczynne nastawianie elektryczne (por.
art. ,,Klapki i wskaźniki zgłoszeniowe w łączni
cach telefonicznych” w Nr. 12/34 r. Wiadom.
Telet.). Sprężyny gniazdekwielokrotnychGj, Ga,
G3i t. d. sąpołączone równolegle zdrutami prze
woduabonenta, którekończąsięwcentrali uzwo
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jeniem I klapki zgłoszeniowej Kz. Jeden koniec
d) wywołanie oraz
uzwojenianastawczego IIjest połączonyz opraw
e) rozłączenie po otrzymaniusygnałówkoń
kami gniazdekwielokrotnych, drugi zaś jest uzie ca rozmowy.
miony.
Opisane dlaprzykładugniazdkawielokrotne,
Gdyabonent wyśle doprzewoduprądinduk- szereg
e i równoległe, podano przy schematach
torowy, spadnieklapkaK z. Powłożeniuwgniazd centralow
MB. Jednak wpraktyce pola wielokrotne
stosuje się przedewszystkiem wcentralach CB,
w których zasada ich działania jest zresztą taka
sama, jakwłącznicachMB. Gniazdkawielokrotne
włącznicach CB będą podawane przy omawianiu
schematów tych łącznic.
Zastosowanie pól wielokrotnych umożliwiło
budowanie wielkich łącznic telefonicznych, które
bez systemu wielokrotnego byłyby prawie nie
możliwe do obsługi. Duże łącznice telefoniczne
były szczególnie ważne przedrozpoczęciemauto
matyzacji sieci telefonicznych, temniemniej po
siadająonejeszcze pewne znaczenie wtychokrę
gach, wktórych nie wprowadza się z tych, czy
względówcentral automatycznych.
ko miejscowe, połączone*^również równolegle do innych
B
u
d
a tych dużych łącznic telefonicznych
drutów przewodu abonenta, wtyczki zgłoszenio ręcznychow
n
ie
otykała natechniczne trudności.
wej Wz sznura połączeniowego, przez uzwojenie Przy dużychnpaopla
ch wielokrotnych zmniejszano
II przepłynie prąd, gdyż utworzy się obwód: zie odpowiednio gniazd
kai wtyczki, co nie przedsta
mia —baterja —żyła c —oprawki gniazdek —■ wiałowiększychprzeszk
. Pewnetrudności spra
uzwojenie II —ziemia. Wskutektego klapka po iały jedynie sznury poód
łączeniowe, dostosowane
wróci donormalnegopołożenia. Ponieważwuzwo w
do małych wtyczek. Sznury te, o małej średnicy,
jeniu II podczas całego połączenia stale płynie n
ie są wytrzymałe mechanicznie i niszczą się
prąd, klapka nie może ponownie spaść, choćby szy
bko, szczególnie wtych miejscach, wktórych
nawetprzezuzwojenieIprzepłynął prąd. Wdanym wych
zą z wtyczek, spowodu ostrego wygina
wypadku więc, choć nie odłączamy klapki zgło niasięodich
przypracy. Ponieważuszkodzeniasznu
szeniowej, tak, jak w poprzednim przykładzie, wpołączen
iowych, zwłaszcza dla łącznic tele
klapka ta nie zareaguje. Jest tu zastosowany spo ró
fonicznychsystemu CB, sąbardzoszkodliwe, bu
sób a unieruchomienia klapki.
wanie zbyt dużych łącznic telefonicznych, a
Próbęzajętości przeprowadzatelefonislka, jak doięc
łącznic z dużemi polami wielokrotnemi, nie
zwykle, przez dotknięcie główką wtyczki wywo w
jestteoretycznieztegopunktuwidzeniawskazane.
ławczej Ww oprawki gniazdka wielokrotnego żą Z
drugiej jednak strony praktyka wykazała, że
danego abonenta. Gdy abonent ten jest zajęty, naw
et wbardzo dużych centralachręcznych (np.
oprawkagniazdkajest połączonazjednymbiegu dawn
acentralawarszawska)opanowanobez
nembaterji i wskutek tego utworzy się obwód: truduauręczn
szk
o
dzenia sznurówpołączeniowych.
ziemia •—
- baterja —żyła c —oprawka —słu
chawka nagłowna —ziemia. Telefonislka otrzy
Z punktu widzenia gospodarczego budowa
mawswej słuchawce szumostrzegawczyi nie bę nie dużych central telefonicznych (awięc o du
dziegowywoływać. Gdyszumutegowsłuchawce żych polach wielokrotnych) jest naogół korzystne
nie otrzyma, będzie to oznaczać, że abonent jest z tego względu, że koszty obsługi, utrzymania
wolny. Telefonistka włoży wówczas wtycskę wy budynku i t. p. wypadają wtedy taniej, licząc na
woławczą wgniazdko wielokrotne abonenta, wy jednego abonenta. Zdrugiej jednakstrony koszty
sieci miejskiej wzrastajązewzględunakonieczność
woła go i uskutecznia połączenie.
Opisane urządzenie, pozwalające na próbę stosowaniaprzewodówowiększychprzekrojach—
zajętości,jest wykonane wedługtrzeciegosposobu, przy większych przestrzeniach, które obsługują
podanego wyżej, polegającego na stałemuziemie takie centrale. Te drugie koszty temwięcej dają
niu oprawek gniazdek wielokrotnych poprzez sięweznaki, imwiększąprzestrzeńobejmujesieć
pewną oporność, którą w danymwypadku jest centrali telefonicznej.
uzwojenie II. Urządzenie to ma tę zaletę, że nie
reszcie z punktu widzenia ruchu obsługa
pozwala na powstawanie na oprawkach gniazdek dużyW
ch
łącznic telefonicznych jest kłopotliwsza.
trwałegopotencjału—dzięki uziemieniugniazdek Jest to zro
zumiałe, gdyż wyszukiwanie żądanego
—tak, iż niemożliwe jest otrzymywanie fałszy abonenta jest
tem trudniejsze, im większe jest
wych znaków przy próbie zajętości.
pole wielokrotne łącznicy. Większajest też wów
Sposób wykonywania przez telefonistki po czas możliwośćpomyłekprzyłączeniuabonentów.
Zpowyższych powodówniechętnie stosowa
łączeńjest zarównoprzygniazdkachszeregowych,
jak i równoległych jednakowy i odbywa się we no ręczne centrale telefoniczne, licząc ponad
dług następującego porządku:
ioooo numerów, aczkolwiekpodwzględemtech
nicznym, gospodarczymi eksploatacyjnympoko
a) zgłoszenie się,
nywano wszelkie trudności w daleko większych
b) próba zajętości,
centralach.
c) połączenie,

LISTOPAD

WIADOMOŚCI TELETECHNICZNE. 1935 R., ZESZYT 11.

125

D A L E K O P IS.
(D okończen ie do str. 1 1 6 „W ia d o m o śc i T e le te c h n ic z n y c h " N r . io 19 3 5 r.)

Odbiornik.
Odbiornik dalekopisu deszyfruje otrzym
y
wanekombinacjeimpulsówiprzerwprądu, druku
jącznaki nataśmiepapierowej. Odpowiednieurzą
dzenie mechaniczne zapewnia wybór właściwych
czcionek, przesuwanie siętaśmypapierowej, prze
suwanie taśmy farbowej oraz przechodzenie z li
ter nacyfryi znaki i odwrotnie. Oile otworzymy
pokrywę aparatu, na pierwszymplanie zauważy
mykółkozębate, azanimtaśmy:papierowąi far
bową (odgrywającą tę samą rolę, co taśmawma
szyniedopisania); taśmyteprzesuwająsięwmia
rę drukowania znakówna taśmie.
Abyznaknataśmiezostał wydrukowany, mu
szą przedewszystkiem zostać odpowiednio usta
wione szyny wybierakowe przez mechanizm do
odcyfrowywania znaków, aby dla danego pręta
pociągowego czcionki powstał żłobek, w który
mógłbywpaśćtenpręt. Przytemwyzwalasię szy
na drukująca, którazabieraze sobąpręt pociągo
wy. Drążek literowy z pozycji pionowej zostaje
pociągnięty gwałtownie zapomocą zazębienia do
pozycji poziomej i odbija znaknataśmie papiero
wej poprzez taśmę farbową.
Wszystkie opisane wyżej ruchy mechanizmu
odbiorczego sąotrzymywane odsilnikaelektrycz
nego napędowego zapośrednictwempionowej osi
głównej O(rys. 5). Silniknapędowyjest sprzężo-

R Y S. 5.

M E C H A N IZ M O D BIO RCZY I D R U K U JĄ C Y .

ny z osią główną zapomocą przekładni ślimako
wej B. Pozatemoś główna jest zaopatrzona w2
sprzęgła: cierne sprzęgło C, umieszczone wgór
nej części osi orazzębate D —-wśrodkowej części
osi głównej. Jakzaznaczyliśmy wyżej, aby drążek
literowy E został uruchomiony, musi pręt pocią
gowy F wpaść w wyżłobienie, utworzone przez
5 szyn wybierakowych G. Szyny wybierakowe,
któreposiadająpostaćpółkolistą, sąodstronywe
wnętrznej zaopatrzone wcały szeregwycięć wta
ki sposób, że wstanie spoczynku szynjest rzeczą
niemożliwą, abywjakimklowiekmiejscupowstało
wyżłobienie, pozwalającenawpadnięcieweńpręta

pociągowegoF. Aby takie wyżłobienie wszynach
wybierakowychbyło możliwe, musi kilka, aprzy
najmniej jednaszynaprzesunąćsięwpłaszczyźnie
poziomej względeminnych szyn.
Przesunięcietouskuteczniasięwnastępujący
sposób: Przy takcie ,,start” elektromagnes od
biorczy A (rys. 6) pozostaje bez prądu, dzięki

czemu kotwica B zostaje puszczona i wyzwala
sprzęgłoF zapośrednictwemtrzpionka C, drążka
pośredniczącego D oraz drążka sprzęgłowego E.
WskutektegosprzęgłoF możesięobracaćnaokoło
swej pionowej osi. Na osi głównej O(rys. 6) są
umieszczonemimośrodowekrążki wybierakoweH,
nad niemi zaś drążek hamulcowyI. Oile drą
żek sprzęgłowy E przytrzymuje sprzęgło F, drą
żek hamulcowy I spoczywa na sprzęgle, a krążki
wybierakowe H pozostają wspoczynku. Jeśli je
dnak sprzęgło F zostanie zwolnione, drążek ha
mulcowy I zabieraje ze sobą; krążki wybierakowe
H zaczynają się obracać. Po w
ykonaniu obrotu
drążek hamulcowy zostaje odciągnięty wpołoże
niepoczątkoweprzeznieuwidocznionąnarysunku
spiralną sprężynę. Przy swymobrocie 5 krążków
wybierakowychmimośrodkowych B (rys. 7) ude
rzaowystępy drążków C, kierujące mieczykami
D; drążki zostają odciągnięte, przyczem prze
zwyciężająone siłęnaciągu sprężyn spiralnychE.
Przy ruchu, jaki wykonywają wtedy drążki C,
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kierujące mieczykami, którychwystępy A sąob
jęte ramionami drążków C, poruszają się mie
czyki. Występ A mieczyka jest objęty przez
ramię drążka w ten sposób, że mieczyk może
się wnimłatwo obracać.
Mieczyki D (rys. 7), pociągane przez drążki
kierujące, wykonywają ruch od lewej strony od
dołu do prawej strony do góry i uderzająo prze
dłużenie kotwicy F bądź swemi lewemi, bądź też
prawemiramionami, wzależności odtego, czyko
twicajest przyciągniętadoelektromagnesuH, czy
też nie jest przyciągnięta. Ponieważ, jak widać z
rysunku, boczneruchymieczykówsąograniczone,
dolne ich końce przesuwają się bądźwlewo, bądź
też wprawo (w zależności od położenia przedłu
żenia kotwicy F) o niewielkie odległości.
Każdorazowo, gdy krążek mimośrodowy B
(rys. 7) traci stykzdrążkiemkierującymC, zosta
je onprzyciągnięty przez nieuwidocznioną nary
sunkusprężynęwswojepierwotnepołożenie. Mie
czykwykonywawówczas ruchpowrotny i uderza
0lewe, względniepraweramiędrążkaT. Wwyni
ku tego ruchu drążek T, którego dolny koniec
tkwi wewgłębieniuszyny, przesuwaszynęwybie
rakową Gwlewo, lubwprawo wpłaszczyźnie po
ziomej (rys. 7).
Gdywszystkie pięćkrążkówmimośrodowych
B przyswymobrocie uderząodrążki C
, kierujące
mieczykami (rys. 7), spowoduje to za pośred
nictwemmieczykówD i drążkówTtakieustawie
nie się szyn wybierakowych G, że utworzą one
odpowiednie wyżłobienie.
Wwyżłobienietoniemożeodrazuwpaśćod
powiedni pręt pociągowy F(rys. 5), gdyż nie po
zwalanatoszynadrukującaH (rys. 5). Zwolnienie
pręta pociągowego przez szynę drukującą odby
wa się w następujący sposób: Natychmiast po
uderzeniu piątego krążka mimośrodowego o wy
stępdrążkaC(rys. 7) szóstykrążekI (rys. 5)odsu
wa wychwyt sprzęgła K, włączając sprzęgło D
(rys. 5). Dzięki temumimośródLrobijedenobrót
1porusza główny drążekkątowy M. Temu drąż
kowi kątowemu przeciwstawia się silna spiralna
sprężyna uderzająca N. Ruch głównego drążka
kątowego M przenosi się za pośrednictwempro
wadnikaszynydrukującej AnaszynędrukującąH,
którapodnosi sięwgórę. PrętypociągoweFślizga
ją się swemi ukośnemi powierzchniami wzdłuż
szynydrukującej, ażdochwili, gdyichgórnekoń
ceznajdąsięnaprzeciwkoszynydrukującej.
Tylkojedenpręt pociągowy podążadalej za
szyną drukującą. Jest nimten pręt, dla którego
utworzyło się wyżłobieniewukładzie szynwybie
rakowych. Górnaczęśćtegoprętawpadawwyżło
bienie, utworzone przez szyny, a występ pręta
(por. rys. 5) wpada w odpowiedni otwór szyny
drukującej H. Następnie pręt pociągowyjest pod
noszonywdalszymciąguwgóręprzezszynędruku
jącą. Dzięki zazębieniu z dolną częścią drążka li
terowegoF (rys. 5) ruchtenpowodujegwałtowne
przesunięcie się drążka literowego wlewo (wrze
czywistości doprzodu) i odbicie się znakunataś
mie. Po jednymobrocie osi głównej sprzęgło zę
bate wychodzi z zazębieniai drążekhamulcowy I
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(rys. 6) opierasię nasprzęgle F, które wmiędzy
czasie zostało zaryglowane przez drążeksprzęgło
wy E. Wszystkie części mechanizmu, o których
była mowawyżej, powracają do stanu spoczynku
i odbiornikjest gotówdo przyjęcia nowych zna
ków.
Po wydrukowaniu znaku na taśmie papiero
wej, taśma ta (oraz taśma farbowa) zostaje pocią
gnięta o szerokość jednego znaku zapomocą mimośrodów, umieszczonychnaosi drukującej oraz
kółka zębatego. Mechanizm, przesuwający taśmę
papierową może zostać przesunięty na swej osi
wtył lubwprzód, dzięki czemunataśmiemogąsię
odbijaćbądźgórne, bądźteż dolne czcionki, które
są umieszczone na drążkach literowych parami.
Przesunięcie taśmy jest wykonywane przez me
chanizm,któryzostajewprowadzonywruchprzez
drążki literowe, odpowiadające klawiszomz ozna
czeniami: „cyfry” lub„litery” (por. rys. 1). Przy
naciśnięciu jednego klawisza taśma przesuwa się
wprzód, zaś przy naciśnięciu drugiego—wtył.
Przesuwanie taśmy farbowej odbywa się ra
zemz przesuwaniemtaśmy papierowej. Wdale
kopisie istnieje specjalne urządzenie, pozwalające
na zmianę kierunku przesuwania się taśmy far
bowej z tą chwilą, gdy ta szpula, z której odwija
się taśma, jest prawie pusta, zaś druga szpula, na
którą nawija się taśma, jest nawinięta.
Sygnał dzwonkowy. Jeśli wyślemy kom
binację impulsów prądu, odpowiadających lite
rzeJ (por. rys. 1), towodbiornikunastępujetakie
ustawienie się szyn wybierakowych, przy którym
powstajeniejednowyżłobienie, jakzwykle, adwa
wyżłobienia. Ponieważjednakdwaprętypociągo
we, znajdujące się,przed temi wyłożeniami, nie

mogą jednocześnie wpaść w wyżłobienia, przez
odpowiednie urządzenie zostaje uniemożliwione
wpadnięcie bądźjednego, bądź też drugiegozprę
tów, w zależności od tego, czy rolka drukująca
znajduje się w położeniu, w którem odbijają
się cyfry, czy też litery. Jeden z obu prętów
uruchamia drążek literowy z czcionką
po
za którą niema innego znaku na drążku. Aby
uruchomić drugi z omawianych prętów, naciska
sięblank„cyfrowy”, przezcoprzestawiasiętaśmę
wpołożenie, wktóremodbijają się na niej cyfry.
Przy ruchu wgórę pręt ten powoduje uderzenie
młoteczkaoczaszędzwonka, cooznajmia odbiera
jącemu telegramy, że musi nacoś zwrócićuwagę.
Regulator szybkości. Do regulowania
szybkości dalekopisu służy regulator szybkości
(rys, 8), umocowanynajednymkońcugłównej osi
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silnika. Regulator ten składa się z wygiętego ra
mienianaciskającegoA, umocowanegonajednym
końcu do sprężyny, a posiadającego na drugim
końcu stykB. Sprężynaspiralnastarasię ciągnąć
ramię A, tak, by stykB był utrzymany. Wstanie
spoczynku sprężyna dociska ramię naciskające,
jednak, gdysilnikelektrycznyjest wruchu, ramię
to oddala się odosi regulatorapodwpływemsiły
odśrodkowej i styku B niema. Przez to wobwód
silnika zostaje włączona dodatkowa oporność, co
powoduje zwolnienie biegu silnika. Zwolnienie
biegu silnika powoduje zmniejszenie się siły od
środkowej i zamknięcie styku B, awięc wyłącze
nieoporności zobwodusilnika, coznówpowoduje
powiększenie sięjego szybkości. Wrezultacie, po
pewnych wahaniach szybkości, ustala się ona w
zależności od naciągu sprężyny regulatora. Zapo
mocą śruby regulującej Cnastawia się sprężynę
regulatora tak, by szybkość biegu aparatu była
odpowiednia.
Sprawdzanie tego, czy szybkość biegu dale
kopisujest właściwa, odbywasięprzypomocykamertonu, posiadającego nakońcu, pomiędzy swemi ramionami, małą podłużną szparę, utworzoną
z blaszek. Przy drganiu ramion (widełek) kamertonuszparatawjednymmomenciejest widoczna,
a wnastępnym—zanika, co powtarza się usta
wicznie podczas drgania kamertonu. Oile obser
wujemyobwódregulatora, posiadającegonaswym
obwodzie naprzemian czarne i białe wycinki, to
wczasie jego ruchu powinniśmy mieć wrażenie,
że wycinki te są nieruchome. Jeśli otrzymujemy
wrażenie, żewycinki teporuszająsiębądźnaprzód,
bądź też wtył, należy odpowiednio naregulować
napięcie sprężyny śrubą regulującą Ci spowodo
wać przez to powiększenie, względnie zmniejsze
nie szybkości biegu dalekopisu.
Synchronizm. Zapomocąregulatorówszyb
kości możnautrzymaćsynchronizmdwóchwspół
pracujących ze sobą aparatówjedynie wprzybli
żeniu. Małe różnice wszybkościachbiegówdale
kopisów, powodowane wahaniami napięcia sieci
zasilającej, lubjakiemikolwiek czynnikami hamującemi, są nie do uniknięcia. Różnice te muszą
byćjednakwyrównywane, abywobrębiejednego
obrotuosiągnąć dokładny synchronizmpomiędzy
aparatemnadawczymi odbiorczym.
Utrzymanie synchronizmu osiąga się w da
lekopisach, wpodobny sposób, jaknp. waparacie
Siemensa. Mianowicie oś odbiornikajest pędzona
z szybkościąo 8%większą, niż oś nadajnika; róż
nicętęosiągasięprzezzastosowanieodpowiednich
przekładni pomiędzy osią silnika aosią nadajnika
zjednej stronyorazosiąsilnikaaosiąodbiornika—z drugiej strony. Gdy więc obie osi jednocześnie
zostaną wyzwolone, to oś nadajnika obraca się
jeszcze wdalszymciąguo 28,8°, podczas, gdy oś
odbiornika z kolei jest zatrzymana. Aby jednak
krążki mimośrodowe B (rys. 7) dosięgnęły drąż
ków, kierujących mieczykami C,wtych samych
odstępachczasu, wktórychnastępuje przesyłanie
impulsówprąduprzez nadajnik, krążki wybierako
we sąnaosi odbiornikaosadzoneodpowiednioda
lej. Różnice wszybkościach, które mogłyby pow
staćwokresieczasu, odpowiadającegoznakowi, są
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wyrównywane zapomocą urządzenia zapadkowe
go. Dzięki temuurządzeniukotwicajest zwolnio
natylkodlamomentu, odpowiadającego środkowi
impulsu prądu.
Urządzenie zapadkowe, służące wyrównywa
niasynchronizmu, jest pokazane narys. 9. Ponad
krążkami mimośrodowemi znajduje się kółko za
padkowe A z pięciu wgłębieniami, poruszające
sięrazemztemi krążkami. ZapadkaB, znajdująca
się nad drążkami, kierującemi mieczykami, ślizga
się po kółku zapadkowemi wpada po kolei w5
wgłębień. Nosek C zapadki uderza przytem o
przedłużenie kotwicy D wprawo, lub wlewo, tak,
iż kotwicajest przez krótki przeciąg czasu unie
ruchomiona. Przeciąg czasu, podczas którego ko
twicajest unieruchomiona, jest o połowę krótszy
od czasu trwania impulsu, wysyłanego przez na
dajnik. Urządzenie zapadkowe wyrównywujące
synchronizmwinnobyćprzez stacjęodbiorczątak
wyregulowane, aby kotwica była przez nie zwol
niona podczas przychodzenia środka impulsu
prądu.
Wtymcelu sprzęgło F (rys. 6) oraz drążek
sprzęgłowy E są umocowane na ruchomej ramie,
mogącej się obracać wgranicachkąta90°. Drążek
nastawczy, umocowany na ramie, mogący się
przesuwać nad specjalną podziałką, nastawia się
wodpowiednie położenie, i zapomocąśrubyunie
ruchamia. Przez zmianę położenia drążkamożna
zmieniać przeciąg czasu, trwający od chwili wy
zwoleniadrążkahamulcowegoI (rys. 6) dowpad
nięciazapadki wpierwszewgłębieniekółkazapad
kowego A (rys. 9). Celemodpowiedniego wyre

gulowania tego okresu czasu należy naciągnąć
sprężynę kotwicy umiarkowanie, ,a następnie za
żądać od współpracującego urzędu nadawania li
ter ,,R” oraz ,,Y”. Gdy litery te są nadawane,
śrubę, unieruchamiającą drążek nastawczy, od
kręca się, szukając takiego jego położenia, w
którem znaki wychodzą^najlepiej. W tym celu
drążeknastawczyprzesuwasiętakdalekowjedną
i drugą stronę, by znaki zaczęły wychodzić źle,
poczem unieruchamia się drążek nastawczy w
środkowempołożeniu pomiędzy temi skrajnemi
położeniami, wktórychlitery odbijają się źle.
Należy zaznaczyć, że wdalekopisie niemó
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wimy o synchronizacji wścisłemznaczeniutego
słowa, ponieważpokażdymobrocie osi nadajnika
i odbiornika zatrzymują się, a różnice szybkości
wyrównywują sią w obrębie jednego obrotu.
Dobra współpraca dalekopisów jest zapewniona
jeszcze przy niezgodności obrotów, wynoszących
do plus, lub minus 7%.
Dla przygotowania dalekopisu do odbioru
służy samoczynne urządzenie, składające się z
przekładni ślimakowej, osadzonej na osi nadaw
czej, któranapędzakołozębate, przekazująceruch
następnemukołuzębatemu. To ostatnie koło, po
siada prostopadły do swej powierzchni pręcik,
obracający się z kołem. Gdy aparat nie przesyła
lub nie odbiera znakówwprzeciągu 1/2 minuty,
pręcik ten przerywa połączenie w obwodzie sil
nika, przez co aparat staje. Gdy kotwica elektro
magnesuaparatuzostanie wyzwolona, wspomnia
ne koła tracą zazębienie i ostatnie koło zostaje
przyciągnięte przez sprężynę do pierwotnego po
łożenia.
Celemuruchomienia współpracującego z na
mi aparatu wystarczy jedno opadnięcie kotwicy
elektromagnesu, co osiąga się przez naciśnięcie
dowolnego klawisza. Celemprzesłaniaznakuuru
chamiającegoobcy aparat wtedy, gdywłasnyapa
rat stoi, jest przewidziany specjalny klawisz roz
ruchowy, zapomocą którego jednocześnie prze
rywa się obwód prąduwnadajniku i odbiorniku.
Układ połączeń. Jeśli dalekopis pracuje
na prądzie ciągłym, to najogólniejszy układpołą
czeń można przedstawić według uproszczonego
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napędowy oraz baterji akumulatorów, dającej
prąd linjowy. Źródłemprądu zasilającego silnik
dalekopisu może być sieć zarówno stałego, jak
i zmiennego prądu o napięciu 110 Vlub 220 V,
wzależności odtego,- wjakiego rodzajusilnikjest
zaopatrzony dalekopis.
Schemat połączenia dwóch dalekopisów po
daje rys. 11. Na stacjach I i II oznaczono sche
matycznie dalekopisy przez A, i A2, zaś skrzy
neczki dołączeniowezzaciskamii wtyczkami przez
Bj i B2. Silniki napędowe dalekopisówoznaczono
przez St i Sa;silniki te posiadająwtyczki dwupalcowe, którym odpowiadają gniazdka w skrzyn
kachBi i B2. Elektromagnesy odbiorcze sąozna
czoneprzezE x i E 2, zaś styki nadawcze (którychw
rzeczywistościjest wkażdymdalekopisieposześć)
—przez i K 2. WtyczkomdwupalcowymW,
i \V2 odpowiadają gniazdka w skrzynkach dołączeniowych.
Jeśli połączymy zaciski skrzynek C\ i Co ze
źródłami prądu zasilającego i wtyczki Wj i W2
wetkniemy w odpowiednie gniazdka, elektroma
gnesy odbiorcze, styki nadawcze oraz oporniki
Ri i R 2 sąpołączone szeregowo z przewodem
, jak
tojest pokazanenarys. 10. Oporniki R t i służą
do takiego wyregulowania natężenia prądu, aby
ono wynosiło 65 mA do 70 mA. (Wnowszych
dalekopisach prąd ten wynosi 40mA). Oporność
elektromagnesuwynosi 250 fi. Silniki Sj i S2łączy
PRZEWÓD

PRZEWÓD
O D B IO R N IK
N A . 06 .J N IK

R Y S . IO.

SCHEM ATYCZNY U K Ł A D POŁĄCZEŃ
D A L E K O P ISÓ W .

schematu, podanegonarys. 10. Ponieważ wukła
dzie tymnadajniki odbiorniksąpołączone szere
gowo, pozwala on tylko najednostronne przesy
łanie i odbieranie znaków. Dlatego też układ na
prąd ciągły jest stosowany rzadko, przeważnie
tylko na krótkich odległościach przy niedużym
ruchu. Zaletą tego układujest to, że wymaga on
jednego źródłaprądu, pomijającoczywiście źródła
prądu, zasilającesilniki napędowenaobustacjach.
Dalekopisy mogą pracować na przewodach
zarówno dwudrutowych, jak i jednodrutowych
(gdzie drugą drogą jest ziemia). Przy większych
odległościach stosuje się przekaźniki linjowe oraz
systemprądówdwukierunkowych. Układy połą
czeń przy tymostatnimsystemie są różnorakie.
Przy pracy na dalekopisach jest możliwe stoso
wanie łącznic telegraficznych, dzięki czemu jest
możliwe równomierne rozłożenie pracy na po
szczególne aparaty stacji.
Jakwynika z opisu zasady działania daleko
pisu, aparat ten potrzebuje źródeł prądu dwóch
rodzajów: awięc źródłaprądu, zasilającego silnik

I
R Y S . 11.

ir

PO Ł Ą C Z E N IE D W U C H D A L E K O P IS Ó W .

się ze źródłami prąduzasilającego przez wstawie
nie wtyczek dwupalcowych w prawe gniazdka
skrzynek.
Regulowanie dalekopisu. Aby dalekopis
wyregulować szybko i dokładnie należy zachować
ściśle określoną kolejność, podaną zwykle przez
odpowiednie instrukcje. Przy regulowaniu dale
kopisu powinniśmy posiadać specjalny zespól
sprawdzianów, który winien znajdować się przy
aparacie, kamertondo regulowania szybkości bie
gu dalekopisu oraz dynamometr.
Kolejność ustawienia, względnie wyregulo
wania poszczególnych części składowychodbior
nika jest następująca:
a)
Ustawienie tulejki z krążkami mimośrodowemi.
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b) Uregulowanie położenia kotwicy w sto wyżej, poczemmożna włączyć dalekopis do pra
cy. Wreszcie ustawia się ,,start” tulejki z krążka
sunku do dźwigni zatrzaskowej.
c) Ustawienie ramienia, ustalającego poło mi mimośrodowemi i reguluje się sprężynę odcią
gową kotwicy na odbiór , ,R Y ” , o czembyło już
żenie wspornika kotwicy.
wspomniane przy omawianiu synchronizmu
d) Ustawienie wspornika kotwicy.
e) Ustawienie wspornika elektromagnesu. dwóch dalekopisów.
f) Ustawienie, nakrętek, ograniczających
Zewzględunaogromnąprostotęobsługi, wy
skok kotwicy.
r
a
ża
ją
się tem, że może na nimpracowaćkażda
g) Ustawienie kabłąka, zatrzymującego ra osoba,cąpiszą
canamaszynie, dalekopis jest obecnie
mię tulejki z krążkami mimośrodowemi.
jedynym aparatemtelegraficznym mającymwi
h) Ustawienie pryzmatu na przedłużeniu doki rozwojowe. Zwłaszcza zagranicą (Ameryka,
kotwicy.
Niemcy, Anglja) dalekopisy rozpowszechniają się
i) Naregulowanie śrubki mimośrodowej, coraz bardziej, przyczemaparatyte służąnietylko
wyzwalającej tulejkę z krążkami mimośrodowemi. do korespondencji pomiędzy urzędami telegraj) Sprawdzenie tarcia pomiędzy tulejką, a ficznemi, lecz sąrównież wydzierżawiane abonen
główną osią silnika zapomocą dynamometru.
tomprywatnym, fabrykom, bankom, redakcjom
k) Ustawienieśrubynagłównej dźwigni ko i t. p. Również i wPolsce korespondencjadaleko
pisowa rozwija się, choć wwolniejszymtempie,
lankowej, uruchamiającej szynę drukującą.
niżwwymienionychwyżej krajach.
1)
Regulacja naciągu sprężyny, działającej
na główną dźwignię kolankową.
Dalekopisy, służące do prywatnego użyłku
m) Regulacja zapadki sprzęgła mimośrodu sąprzystosowane do pisania nie nataśmie papie
zwalniającego szynę drukującą.
rowej, a na kartkach, czemjeszcze więcej upo
n) Regulacjazapadki, posuwającej rolkędru dobniają się do zwykłychmaszyndo pisania.
kującą.
ydajność dalekopisu wynosi 390 znaków
o)
Sprawdzenie sprężyny odciągowej wózknaamW
in
u
tę. Odpowiadato 6%znakomnasekundę.
z rolką drukującą.
S
zy
b
k
o
ść
jest osiągana tylko przez bardzo
Regulacja nadajnika, którą należy wykonać wprawną ta
m
a
szy
istkę. Przeciętnie maszynistki
w dalszej kolejności, polega na wyregulowaniu osiągająprzy dłun
ższej
cy szybkość nie większą
sprężynstykowychmechanizmu nadawczego oraz od 3 znakówna sekunpdra
ę,
k, iż wydajność da
zapadek: rozruchowej i sprzęgłowej mechanizmu, lekopisujest ograniczona rataczej
przez sprawność
włączającego sprzęgło.
maszynistki, niż przez jego właściwości. O ile
Powyregulowaniumechanizmów:odbiorcze w dalekopisie nadajemy telegramy zapomocą
go i nadawczego należysprawdzić szybkość biegu taśmynadziurkowanej, szybkośćpracy, wynosząca
aparatu zapomocą kamertonu, wsposób opisany 390znakównaminutę może być utrzymanastale.
JE D N O ST K I P R A C Y .

Kosztyrobocizny wkosztorysie na każdą ro
botę linjową, jak: budowę linji, zawieszanie prze
wodu, przebudowę linji, przenoszenie jej, prze
grupowanieprzewodówi t. d., obliczasię napod
stawie jednostek pracy. Jednoslkami pracy są:
a) dniówka robocza robotnika niewykwali
fikowanego, którą oznacza się przez rd oraz
b) dniówka robocza robotnika wykwalifiko
wanego, którą oznacza się przez rdw.
Jeśli np. mówimy że na wykonanie pewnej
pracyjest potrzeba 1rd, oznaczato, żejeden ro
botnik niewykwalifikowany, pracując sam, może
wykonaćtę robotę wprzeciągujednego 8-godzinnego dnia roboczego. Jeśli mówimy, że nawyko
nanie jakiejś innej pracy jest potrzeba 0,5 rwd,
oznacza to, że jeden robotnik wykwalifikowany,
pracując sam, może wykonać tę robotę wprze
ciągu 0,5 ośmiogodzinnego dnia roboczego i t. d.
Oczywiście w każdymwypadku, gdy stosujemy
jednostki pracy, mamy na myśli przeciętne wa
runki pracy, ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne oraz
robotników przeciętnych, pracujących wydajnie,
lecz nie ze specjalnympośpiechem.
Ilość pracywkosztorysie oblicza się napod
stawie normzestawionychwjednostkachrd i rwd
dla poszczególnych rodzajówczynności.

Roboty proste, nie wymagające specjalnych
umiejętności, wykonywają (przeważnie na ziemi)
robotnicy niewykwalifikowani; teroboty liczy się
wjednostkach rd. Roboty bardziej złożone, wy
magające pewnych umiejętności fachowych, wy
konywają (przeważnie na słupach) robotnicy wy
kwalifikowani; te roboty liczy się wjednostkach
rwd. Do pierwszego rodzajurobót zalicza się: ko
panie dołów, ustawianiesłupów, wkręcanie haków
na ziemi, nakręcanie izolatorówna ziemi, nume
racja słupów i t. p. Do drugiego rodzaju robót
należy: przywiązywanie drutów do izolatorów,
wkręcanie haków na słupie, wykonywanie przepleceń, dopasowanie podpory do słupa, przymo
cowanie do słupa i skręcenie linki odciągowej
i t. p. Wiele robót wymaga współpracy robotni
kówzarównowykwalifikowanych, jaki niewykwa
lifikowanych. Do robót takich należą: zawiesza
nie przewodów, umocowanie poprzeczników,
ustawianie podwójnych słupów, zakładanie od
ciągów i t. p.
Jeśli mamydoobliczeniawkosztorysiekoszty
robocizny np. zawieszenia 50 kmprzewodu tele
fonicznego z drutubronzowegoo średnicy 3mm,
postępujemywnastępującysposób: Przedewszyst
kiemobliczamy ilość pracy potrzebnej do wyko
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naniawszystkich czynności, związanych z zawie nut. Gdyby zaś chodziło o wykonanie nie 10-u,
szeniemprzewodu, awięc potrzebnych do: zało ajednej pracy, to 1robotnik pracując sam,, wy
żeniatrzonów, nasadzeniananieizolatorów, przy konałby ją wprzeciągu czasu 10 razy krótszego,
wiązania drutów, wykonania przepleceń i t. p. a więc w przeciągu:
minut. Stanowi to
Znormpracyodczytujemy np., że nazawie
szenie i kmdrutuo średnicy 3mmpotrzebajest
0,625 oraz °»375 nad. Wobec tego na zawie -4S- godzin; gdyzaś czasokreślimyw8-godnizszenie 50 kmprzewodu, czyli 100kmdrutu, po
trzeba: 0,625 -X100= 62,5 jednostek rd oraz nychdniachroboczych, ilość szukanychjednostek
°>375 X100= 37,5 jednostek rwd. Podobnie rd wyniesie:—
10. 60^. „8 = 0,047 rd.
oblicza się wszystkie inne prace, posługując się
idać z powyższego przykładu, norma
ustalonemi normami, poczemdodaje sięwszystkie pracyJ,akwyw
ra
awjednostkachrd lubrwd, ozna
jednostki rd oraz rwd. oddzielnie, zaś do otrzy cza liczbowożon
tę
czasu, liczoną w 8-godzinmanych sumdodaje się 10%ilości jednostek na ych dniach robilość
oczych, jakąjeden robotnik nie
niepogodę i inne nieprzewidziane przeszkody w n
wykwalifikowany (względnie wykwalifikowany)
pracy.
nawykonaniedanej pracy, wtymwypadku,
Przypuśćmy, że suma wszystkich jednostek zużyje
y pracował sam.
rdwynosi dla danej roboty 600, zaś ilość wszyst gdybR
ozumując wpodobny do opisanego sposób,
kichjednostek rwd —400. Mając powyższe dane możem
y napisać ogólny wzór na normę pracy,
i znając cenęjednej dniówki robotnikaniewykwa
lifikowanego oraz wykwalifikowanego, możemy liczonąwjednostkachrd lubrwd: A = —t~ Tl
a . 60. 8
obliczyć koszty robocizny, nie znając ani ilości
robotników, ani ilości dni, w przeciągu których we wzorze tymt oznacza ilość minut, zużytych
robota ma być wykonana. Ponadto, założywszy na wykonanie a prac przez n robotnikówniewy
sobie ilość dni, wprzeciąguktórychpracę zamie kwalifikowanych, względnie wykwalifikowanych,
rzamy wykonać, możemy sobie obliczyć ilość i li wzależności od czego A liczymy wjednostkach
rd lub też rwd.
czebność kolumn roboczych.
Jeślibyśmy czas t wzięli nie wminutach, aw
Jeśli np. robotnikniewykwalifikowanypobie
raza 1dzieńpracy 4zł., arobotnikwykwalifiko godzinach, to nie potrzebowalibyśmy dzielić licz
wany—5zł., toogólnykosztyrobociznywyniesie: nika przez 60 i ostatni wzór miałby postać:
4 zł. X600 + 5 zł. X400 = 4400 zł.
Gdy powyższą robotę zamierzamy wykonać
wprzeciągu np. 50 dni, to aby znaleść liczbę ro
azakończenie podamy rzeczywisteprzykła
botników niewykwalifikowanych i wykwalifiko dy N
o
b
nia normna niektóre roboty linjowe
wanych, którzy robotę w przeciągu tego czasu wjednolicza
stk
a
ch pracy rd oraz rwd.
wykonają, należy ogólną ilość jednostek rd oraz
A
w
ięc
liczymy np. normę na wkręcenie
rwd podzielić przez 50. Aw
ięc ilość potrzebnych haka wsłupob
o
ra
z na nałożenie izolatora na hak.
robotników niewykwalifikowanych wynosi:
G
d
y
słu
p
leży
n
i, to jeden robotnik nie
600 rd : 50 = 12, zaś ilość robotnikówwykwali wykwalifikowanyawziem
p
rzecią
gu 1 godziny wkręci
fikowanych: 400 rwd :50= 8.
śred
n
io
1
0
h
a
k
ó
w
,
o
ile
d
o
cza
pracy doliczymy
Wobec powyższego, ponieważ liczebność je również czas przechodzenia osu
d
pa do słupa.
dnej kolumny roboczej nie powinna przekraczać Innemi słowy 10 haków wkręcisłu
jed
en robotnik
12—14 osób, utworzymy 2 kolumny robocze, niewykwalifikowany w przeciągu 1/8
nia ro
zktórychkażdabędziesięskładaćz 6robotników boczego. Na wkręcenie 1 haka jeden dro
botnik
niewykwalifikwanychoraz 4 robotnikówwykwa
zużyje czas 10 razy mniejszy, czyli g"* dnia,
lifikowanych.
Gdybyśmy chcieli robotę ukończyć np. w czyli 0,0125 dnia. Stanowi to 0,0125 rd, co za
przeciągu 25 dni, utworzylibyśmy 4 kolumny ro okrąglamy do 0,013 rd.
bocze otychsamychskładach. Gdybyśmy chcieli
samwynikosiągnęlibyśmy, stosującdru
pracować 100 dni, wystarczyłaby jedna taka ko gi zeTwen
zo
ró
wnaA. Mianowiciewedługtegowzo
lumnai t. d. W każdymz powyższych wypad
ków musimy ponadto dodać do ilości wyliczo ru A=7^
8—
. 1—
0=-^80 = 0,0125J rd, czyli po zanych dni niedziele i dni świąteczne.
iu również A= 0,013 rd.
Poniżej opiszemy sposób, w jaki wyzna okrągJlen
eśli
amy do nasadzania izolatory na haki
cza się z praktyki normy pracy w jednostkach wtymwym
p
a
dku, gdy słupy leżą na ziemi, mogą
rd lub rwd. Aw
ięc przypuśćmy, że 5-u robotni yć do tej czyn
ności użyci robotnicy niewykwali
ków niewykwalifikowanych, pracując razemwy b
fik
o
w
a
n
i.
J
ed
en
otnikniewykwalifikowany na
konało 20 pewnych robot wprzeciągu 45 minut sadziwprzeciąguro1bgod
y 20izolatorównahaki,
i że chcemy na podstawie tej obserwacji obliczyć wliczając czas potrzebnzin
ynaprzechodzenieodsłu
normę wjednostkach rd dla danej pracy. Rozu pa do słupa. Stanowi to
1/8 dnia roboczego. Na
mujemywówczas wnastępujący sposób: Jeśli 5-u nasadzenie 1izolatorazuży
wajeden robotniknie
robotników, pracując razem wykonało 10 prac
w przeciągu 45 minut, to 1 robotnik, pracując wykwalifikowany 20 razy mniej czasu, czyli
sam, wykonałby te 10 prac w przeciągu czasu —=—;—= 0,00625 dnia. Wobec powyższe.20 160
5 razy dłuższego, awięc wprzeciągu: 45 . 5 mi j8t—
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go norma pracy na nakręcenie i izolatora wy
nosi 0,00625 rd, czyli po zaokrągleniu wdół
0,006 rd.
Stosując drugi ze wzorówna A osiągniemy
ten sam wynik, a mianowicie: A= ■
81.'210■=
= 0,00625 rd = 0,006 rd.
Wkręcania haków w słupy już wkopane w
ziemi muszą dokonywać robotnicy wykwalifiko
wani. W danymwypadku jednostkę pracy rwd
możnaby obliczać zupełnie w taki sam sposób,
jakpoprzednio, względnie napodstawie doświad
czeńpraktycznychdodać dojednostki rd, wypro
wadzonej powyżej, 40%jej wartości. Dodanie
40%dojakiejśliczbyjest równoznacznezpomno
żeniemjej przez 1,4, a więc wdanymwypadku
będziemy mieć: 0,013 X1,4= 0,017 rd. A za
temnormaprzywkręcaniu hakawsłupjuż wko
pany wynosi 0,017 rd.
Podobnie nasadzenie izolatorównahaki wte
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dy, gdysłupy sąwkopanewziemię, powinno być
wykonywane przez robotników wykwalifikowa
nych. Wdanymwypadku wielkość wyrażoną w
jednostkach rd powiększa się o 20%, a więc po
przednią normę 0,006 mnożymy przez 1,2 (co
jest równoznaczne z dodaniemdo niej 20%). A
zatemnorma przy nasadzaniu izolatora na hak
na słupie wynosi: 0,006 X1,2 = 0,0072 rwd, co
po zaokrągleniu daje 0,007 vivd.
Te same normy, co nanasadzanie izolatorów
nahaki, liczy się nanasadzanie ichnatrzony.
Przy bardziej złożonych robotach linjowych
normyobliczasięzupełniepodobnie, jednakwtedy
masię do czynieniaz większą ilością robotników.
Zobserwacji możemywówczasotrzymaćczaspra
cy większej ilości robotników, który następnie
przeliczamydlajednego robotnika. Normyjedno
stek pracy są obecnie rewidowane wMinister
stwie Poczt i Telegrafóworaz w Państwowym
Instytucie Telekomunikacyjnym.

O C ZE M M Ó W IĄ P R A K T 1C Y .
W S P R A W I E RACJO N ALN E GO W I Ą Z A N I A P R Z Y S T A W E K
DO REMONTOWANEGO S Ł U P A .
K o n t r o le r F . K R A J E W S K I —

C z ę s to c h o w a .

Przystawki wzmacniające uszkodzony słup
wiąże się zapomocądrutu3lub4mmokręconego
kilkakrotnienaokoło słupawrazzprzystawką. Po
nieważ takie ręczne okręcenie jest stosunkowo
luźne, celem dokładnego zaciśnięcia wkłada się
wmiejscuzaciśnięcia przystawki hakprosty mię
dzypokrętki i przez skręcenie dociskasilnieprzy
stawkę do słupa.
Sposób tenjest prosty i tani, lecz ma swoje
wady,gdyż przez skręcanie drutuodpadaocynko
waniei drut szybkordzewieje, atakżepodwzglę
dem estetycznym takie zamocowanie razi smak
technika, przez niesymetryczne okręcenie.
Drugi sposóbwiązaniaprzystawekpolegana
wykonaniu specjalnych klamer z płaskiego żelaza
odpowiedniej grubości, zaciągniętych na słup
z przystawką, przez dwa sworznie, w formie
owalnej obręczy.
Sposób ten ma też wady: pierwszą, że jest
drogi, a drugą, że klamra musi być wykonana w
każdymwypadku na inną miarę i nie przylega
gładko do słupa, bo maodstające uszy, które za
czepiają przechodniówza ubranie.
Do kompletu chcę podać jeszcze jeden spo
sób, oddawnastosowanyprzezemnieiłatwowyko
nywany nawet przez mniej wyszkolonych robot
ników. Drut 3lub 4 mmokręcasię równo war

stwą obok siebie na szerokości około 100 mm;
przezśrodektegouzwojeniaprzesadzasięsworzeń
z nałożonemi podkładkami nieco dłuższemi od

R Y S . 1. A V I Ą Z A N I E P R Z Y S T A W K I P R Z Y P O M O C Y
DRDTD I S W O R Z N IA .

szerokości uzwojeniai nakrętkąściągasię uzwoje
nie do środka, atemsamemwiąże się silnie słup
z przystawką.
Załączona fotografja (rys. 1) pokazuje słup,
w 12lat po umocowaniu wten sposób.

W Y M I A N A Z Ł Ą C Z E K A L U M IN JO W Y C H NA PR Z E W O D A C H S T A L O W Y C H .
T e c h n ik T .

Ś P IE W A K —

O s tr o w ie c K ie le c k i.

Wwalcezkażdymzbędnymomemnaobwo
dach międzymiastowychwubiegłymsezonie na
prawokresowych wyrzucano złączki aluminjowe
na obwodach pierwszej klasy dając wzamian złą
cza lutowane.
Żebywyrzucić złączkę, należyjąwyciąć, dać
wstawkę i dwie spójki lutowane.

Pragnę poddać krytycei pod dyskusję kole
gówinny sposób, któryjako doświadczenie zasto
sowałempodczas przeprowadzania naprawokre
sowych.
Złączkę aluminjową chwytałem pośrodku
imadłemręcznemi zrywałemszczypami powłokę
aluminjowązłączki zjednej strony imadła. Obna-
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żony drut odczyszczałem, cynowałemi okręcałem
drutem spójkowym, jak zwykłą spójkę. Dopro
wadziwszydrut spójkowydoimadła, zdejmowałem
je i powtarzałemte same czynności z pozostałą
częścią złączki. Po zalutowaniu otrzymywałem
namiejscuzłączki spójkę.
Przytrzymywanie przewodów imadłem nie

LISTOPAD

jest konieczne, gdyż próbyprzeprowadzonewyka
zały, że jest to tylko ostrożność i dlatego imadło
stosowałemtylkonaprzewodachośrednicy4mm.
Złączkę zdejmować bardzo łatwo, odwijając
ją w kierunku skrętów.
Wymianę złączek aluminjowych tymsposo
bemstosowałemnajednymodcinku linji.

RO ZM O W Y Z N A SZ Y M I C Z Y T E L N IK A M I.

podajewnio
ski dotyczące polskich łącznic MB 60- i 100-numerowych, wysunięte na jednej z pogadanekte
letechnicznych:
1) Umieszczenie klapek i gniazdek dla ob
wodówmiędzymiastowychi podmiejskichwgru
pie klapeki gniazdekabonentowychnanumerach
11—20 jest nieodpowiednie, gdyż wrazie za
instalowaniatego rodzajułącznicy zamiast istnie
jącej, która posiadała kolejną numerację klapek
abonentowych, zachodzi potrzeba zmiany nume
równiektórymabonentom, co z reguły wywołuje
niezadowolenie. Wogóle numerowanie klapek i
gniazdek międzymiastowych i podmiejskich jest
zbędne, gdyż są one zawsze oznaczane nazwami
obwodówdo nich załączonych. Urząd proponuje
klapki i gniazdka 1—50 względnie 1—90 zanumerować kolejno i traktowaćje jako abonentowe, apozostałe komplety międzymiastowe i pod
miejskie zostawić bez numeracji.
2) Wyłącznik wciskowy ,,Ł” łączy dwie
łącznice pomiędzy sobą tylko obwodemsłuchaw
kowym.
Gdytelefonistka chce posługiwać się sznura
mi drugiej łącznicy, musi dodatkowo nacisnąć
jeden z przełączników przerzutowych pierwszej
łącznicy, aby zamknąć swój obwódmikrofonowy.
Powiększa to ilość ruchów manipulacyjnych i
utrudniaobsługę łącznic. Wskazane byłoby dodać
w przełączniku ,,Ł” jeszcze jedną parę sprężyn
przeznaczoną dla obwodu mikrofonowego, co
usunęłoby omówione wyżej niedomaganie.
Odp. O
ba wnioski, zdaniem Redakcji cał
kiemsłuszne, kieruje się do MinisterstwaP. i T.,
do ewentualnego uwzględnienia przy zamawianiu
łącznic MBwP. Z. T.
P. technik W. Prętkowski — Kościan, po
rusza sprawę przełączników w aparatach telefo
nicznychgłównychwyrobuP. Z. T. i komunikuje,
że abonenci narzekają niejednokrotnie na nie
możność podsłuchania z aparatu głównego roz
mowy międzymiastowej lub miejskiej prowadzo
nej z aparatudodatkowego. Reklamacje pochodzą
od abonentówprzeprowadzających przez telefon
tranzakcje handlowe, przy których pożądane jest
aby rozmowa prowadzona między dwiemaosoba
mimiałajeszczejednegoświadka. Autorwzmianki
proponuje dodać waparacie głównymwyłącznik
wciskowy z opornikiem. Po wciśnięciu tego wy
łącznika podczas rozmowy prowadzonej z mia
stemz aparatu dodatkowego, dołącza się równo
U rząd T elef.-T elegr. Poznań

legle układ rozmowny aparatu głównego poprzez
odpowiedni opornik lub kondensator.
Odp. Oile R
edakcji wiadomo, abonenci po
siadający aparaty główne z dodatkowemi lub też
centralki abonentowe, kładązwyklenacisknaunie
możliwienie podsłuchiwania rozmów prowadzo
nych z aparatów dodatkowych przez obsługę
centralki czy też aparatu głównego.
Wobectegowmontowaniefabryczniewkażdy
aparat główny przycisku podsłuchowego mija się
z celem, gdyż odpowiadałoby to życzeniomtylko
nielicznych abonentów, adla większości stanowi
łoby zasadniczą wadę takich aparatów.
Wwypadkachktóre porusza autor wzmianki
należałoby zdaniem Redakcji najlepiej zapropo
nować abonentowi, zaabonowanie słuchawki do
datkowej przy aparacie dodatkowym. Za b. nie
znaczną opłatę abonent uzyskuje wtedy pewność,
że tylko wtedy mawspółsłuchacza wswojej roz
mowie, kiedy sobie tego życzy; prócz tego słu
chawkadodatkowa często oddaje usługi przy roz
mowach międzymiastowych, polepszając porozu
mienie. Przy zastosowaniu przycisku podsłucho
wego abonent narażony jest na kontrolowanie
wszystkichswoich rozmówprzez obsługę aparatu
głównego.
D yrek cja O. P. i T. Poznań przesyła do
rozpatrzenianastępującąwzmiankę:
W nadsyłanych Dyrekcji sprawozdaniach z
pogadanek teletechnicznych dla monterów, na
których omawiane są artykuły umieszczane w
„Wiadomościach Teletechnicznych”, spotyka się
uwagi, że dużemudogodnieniembyłoby uzupeł
nianie artykułów traktujących o aparatach tele
technicznych, nie tylko schematycznemukładem
połączeń, ale również fotograficznem zdjęciem,
przedstawiającemzewnętrzny widok aparatu (np.
wNr. 8brak widoku zewnętrznegoaparatutelegr.
Bodo i uniwersalnego przyrządu pomiarowego
Siemensa). Uwagi te są słuszne o tyle, że duża
ilość monterów szczególnie na prowincji, niema
możności widzieć niektórych aparatów, znajdują
cychsię przeważnie wdużychurzędach(np. apa
rat Bodo). Fotograficzna odbitka i krótki opis
części widocznych aparatu, wdużej mierze ułat
wiłyby zrozumienie i zapoznanie się z omawianemi wartykułachaparatami, atakrzadko przystępnemi dla monterówwpraktyce.
Odp. D
ziękujemyDyrekcji zab. cennąi rze
czową uwagę, którą wmiarę możności Redakcja
będzie uwzględniaławnastępnychartykułach.
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