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4. ábra: Corsair-ll A7 csapatgépek a CVW- 8  (AI) repülő
egység VA-82 század kötelékében a CVN- 6 8  ÜSS 
NIMITZ fedélzetén

Az ATG-t arról lehetett felismerni a korabeli felvételeken, 
hogy azonos repülőgép-hordozó fedélzetén lévő gépeknél 
eltérő betűjelzések találhatók a függőleges vezérsíkon, me
lyek a különböző CVG-kből származnak, és azok betűjelzéseit 
viselik.

A repülőgépek további azonosítása érdekében a törzs hátsó 
oldalára jól látható, nagy betűkkel kiírták az US NAVY vagy 
NAVY jelzést, amely a haditengerészeti légierőt, illetve a 
MARINES jelzést, amely a tengerészgyalogos légierőt jelen
tette. Ez a jelzésrendszer 1963. december 20-ig állt fenn.

1960. 04. 01-től a tengeralattjáróvadász-feladatokra kijelölt 
CVS repülőgép-hordozókra a CVSG = Anti Submarine Carrier 
Air Group = Tengeralattjáró-vadász repülőcsoportokat szer
veztek, amelyek normál felépítése a következő volt:

CVS-9
ÜSS ESSEX VS-34 12 db S-2teng-vadász repülőgép

VS-39 12 db S-2 teng-vadász repülőgép
CVSG-60 HS-9 16 db SH-3 teng-vadász helikopter
1963.10. VAW-12 3 db RF-8  fotófelderítő (VFP-raj) repülőgép
hóban 3 db A-4 önvédelmi (VA-raj) repülőgép

3 db A—1 rádiólokátor-felderítő (VAW-raj) 
repülőgép

49 db repülőgép

Az 1963-as esztendő az amerikai repüléstörténetben jelen
tős mérföldkő volt. Ebben az esztendőben gyakorlatilag a 
repülés összes területén a meghatározások (USAF, US NAVY, 
USMC, USANG), kifejezések, jelzésrendszerek területén 
„rendet” teremtettek. Egységesítették a repülőgépek, helikop
terek, fedélzeti rakéták, fegyverzetek, lokátorok jelzésrendsze
rét, a repülőegységek nagyságát és elnevezését, valamint a 
függőségi viszonyokat. E nagy rendcsinálás jegyében 1963. 
december 20 -ától áttértek a csapásmérő repülőgép-hordozó
kon települő repülőegységeknél is az új jelzésre, mely: 
CVW = Carrier Air Wing = Repülőgép-hordozó fedélzeti re- 
pülőwing lett. [A Wing (szárnyak) szó, mint repülőegység 
lefordíthatatlan, ezért a magyar szakirodalomban is a repülő- 
wing leírási mód honosodott meg.]

A CVS repülőgép-hordozók fedélzetén települő CVSG-kre 
az áttérés nem vonatkozott, ezen repülőcsoportok a kivonásu
kig (70-es évek) megtartották eredeti elnevezésüket és jelzés
rendszerüket.

Vértes Endre

Irodalom:
1. Aero c. folyóirat 1-240 számai
2. Jane’s Figthting Ships 1984-85. London,. 1984.

Jane’s Publ.
3. Polmar, Norman: Aircraft carrier. New York, 1969. Double- 

deay.
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Távírógépek a katonai híradásban II.
(A cikk első része az 1991/2. sz.-ban jelent meg. A szerk.)
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15. ábra: Billentyűzet az STG táv Írógépeknél

Dalibor 302 géptávíró

A hatvanas évek közepén a második 
világháborús géptávíró készülékek kiöre
gedtek, javításuk anyaghiány miatt már 
nem volt lehetséges. A környező orszá
gokban keresett az anyagi szolgálat egy 
korszerűbb, több szolgáltatást nyújtó gép
távírót. Több ajánlat közül a csehszlovák 
gyártmányú D 302-2 távírógép mellett 
döntött.

Általános jellemzése:

Elektromechanikus rendszerű, segéd- 
berendezés nélkül üzemelő, több üzem
módban működő, valamennyi rendszere-
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1 6 .  á b r a :  Dalibor típusú t á v i r ó g é p  
( 1 9 6 0 - 1 9 8 0 )

sített katonai és postai távírógéppel 
együtt működtethető, manuális vagy au
tomata központhoz csatlakoztatható gép
távíró.

Csatlakozhat vezetékes, rádiórelé, rá
diócsatornákhoz, működhet két- és négy- 
vezetékes vonalon, közvetlenül, vagy vál
takozó áramú távíróberendezésen ke
resztül. Kiegészíthető szalaglyukasztó és 
gyorsadó készülékkel. Együttműködhet 
lapra író távírógépekkel.

Fontosabb adatai:

A CCITT által elfogadott kódrendszerben 
dolgozik. A start- és a jelimpulzusok 20, a 
stopimpulzus 30 ms időtartamú. Távirato
zási sebessége 50 Baud. Adásnál 400, 
vételnél 420 karakterrel dolgozik. Torzí
tása saját adás esetén maximum 7%, 
vétel esetén 40%-os torzítású jeleket is 
képes helyesen nyomtatni. A torzítássza
bályzó és -mérő ±  50° beállítással rendel
kezik.

A működéshez szükséges feszültsége
ket saját tápegysége állítja elő: ±  70 V-ot 
a vonaltelep részére, a jelfogók, kapcso
lómágnesek működtetésére 140 V egyen- 
feszültséget, a jelzőáramkörök részére 
pedig 6 V-os váltakozó feszültséget.

Egyenáramú rendszerben 3 kOhm 
nagyságú egyenáramú ellenállással 
rendelkező kéthuzalos vezetéken még 
működik. Váltakozó áramú rendszerben 
megegyezik a csatornaképző eszköz ha
tótávolságával.

Üzemmódjai:
kéthuzalos irány -  egyszeres áramú 

jelekkel,
középhívó-egyszeres áramú jelekkel,
négyhuzalos duplex -  kettősáramú je

lekkel,
négyhuzalos félduplex -  saját adás-vé

telével, kettősáramú jelekkel.
A meghajtómotor 220 V-ról működik, 

normál fordulata 3000 fordulat/ perc, telje
sítményfelvétele 36 W.

A géptávíró hálózati teljesítményfelvé
tele 100 W, tömege 27 kg, kezelősze
mélyzete 1 fő, telepítési ideje 3 perc.

A géptávíró előnyei-hátrányai

Eddig az egyetlen olyan típus, amely 
segédberendezés nélkül több üzemmód-

hívó
tó  A p <jS.

b&mcvo 
v o n a l c s a li.

kiertekelo-

rész
nujomtató-

rész

tápáram
kor

»■ a d ó re sz

I
névadó b iU enh jö -

szerdv& ny z & t

18. ábra: A távirógép egyszerűsített blokkvázlata

NYOMTATÓ TABLA

2
M

5

2_

_ 9 _

22.
n_
4i_
4±_
45_
£*_
*7_
*_
49_
20
2*_
22
21

25
26_
27_
2£_

»
БЛ
я

C50P BETŰK JELEK

KOCSI V Á L T Ó

S2QUÓ2

S O C C M E L O

Z v
S2AMVÁLT0

BCTÚVALTO

IM P U L Z U S  

4 2  3  4  5

BETÜRENDI TÁBLA

■2CLIMPUL2US
CÜMViNtriMR

SOSj-
S2AM

44
4»
4«
47
48
4»
20

гг
22
24
гг
2«
27
28
2 9
SO
24
22

8ETÜK

W

PELEK

2n?

2 + 
UOCÍIVÁLtÓ
soazMctd
• F ö v ä I t o

S2AHVAJLTO
SXÓttöZ

K ie l  impulzus

I ISZÜNET IMF.

19. ábra: A táv író ábécé impulzusrendszere, és a hozzá tartozó nyomtatási 
kombinációk a D-302-2 távírógépnél
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20. ábra: Az elektromos vevő működésé
nek vázlata

ban is alkalmazható. Jeljavító képessége 
meghaladja az eddig rendszeresített gép
távírókét, automata géptávíró központ
hoz is csatlakoztatható, számtárcsával 
ellátott (nem kell külön hívódoboz). Be
épített mérőműszerével több üzemi funk
ció ellenőrizhető. A kötelező karbantar
tást segíti az üzemóra-számláló. Önellen
őrző üzemmódja is van.

További kényelmi szolgáltatásai: papír
szakadás jelzése csengővel vagy leállás
sal, lapra író géppel történő együttműkö
dés betűszámlálással egybekötve, helyi 
áramkörök és vonaláram-szabályozási 
lehetőségek.

Hátrányai közé sorolható a melegedés 
miatti korlátozott üzemidő, amely nagy
ban függ a környezeti hőmérséklettől. 
Folyamatos működésre a szabályzat 120 
órát ad, de ez kedvezőtlen körülmények 
között nem tartható. Több tíz jelfogót 
tartalmaz, melyek a hűtőbordákon ke
resztül porosodnak, gyakori a meghibá
sodásuk. Működési elve -  főleg a vevő
nek -  nagyon bonyolult, ezért javítását 
csak képzett és nagy gyakorlattal rendel
kező műszerészek tudják elvégezni. 
Szállítás közbeni rázáskor a jelfogók 
gyakran elállítódtak, a polárjelfogók pedig 
a nem helyes árambeállítás miatt össze
égtek.

Mindezek ellenére a 60-as évek köze
pétől 1986-ig alkalmazták. Bevonását fő
leg az alkatrész-utánpótlás megoldatlan
sága indokolta.

A géptávíró felépítése:

Az elektromechanikus megjelölés arra 
utal, hogy a gyártók a Siemens gépektől 
eltérően bizonyos funkciót -  főleg a ve
vőben -  mechanikus megoldás helyett 
elektromos alkatrészekkel oldottak meg.

Az alumíniumötvözetből készült vázra 
az alábbi fő egységeket szerelték: az 
elektromotor az áttételi rendszerrel, bil
lentyűzet az adóválasztó sínekkel, adófej, 
névadó szerkezet, vevőfej a torzításmé
rővel, kiértékelőfej, nyomtatómechaniz
mus. Kisegítőegységek: a mérőműszer, 
számtárcsák, üzemóra-számláló, betű
számkerék, festékezőhengerek stb.

A meghajtórendszer a motorból, a fő
tengelyből, fogaskerékrendszerből és a 
tengelykapcsolókból áll. A motor fordulat
számának szinten tartását állítható regu- 
látor szabályozza, amely a gerejesztő- 
tekercs segítségével befolyásolja a fordu
latszámot. A főtengelyről az adófej, a 
betű-szám tengely, a kiértékelőfej, a ve
vőfej, a névadó és az üzemóraszámláló 
kap meghajtást.

21. ábra: Az F-2000 típusú elektronikus 
távírógép
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A billentyűzet alapjaiban megegyezik a 
megszokott írógépbillentyűk rendszeré
vel, azonban az előlapon más funkcioná
lis billentyűk is vannak. Ilyenek a saját 
névadó indítás, számjelvisszaváltó, hívó, 
lejelentő, ismétlő, szalagtartó reteszelő, 
sorvégszámláló kikapcsolóbillentyű.

Az adófej egy, hat érintkező rugópárból 
álló rugócsoport, amelynek a működését 
a fej tengelyének a körbeforgásakor a 
rajta lévő bütykös tengely vezérli a szige
telt peckek segítségével. Körülforgásá- 
nak ideje 150 ms. Az adófej zárt, pormen
tes egység.

A vevőfej felépítése hasonló az adó
éhoz. Hét érintkező rugópárja van. For
gási ideje 127 ms, kialakítása az adófej
hez hasonló. Feladata, hogy a második 
tárolókból kiolvassa a pillanatnyi állapoto
kat és vezérelje a nyomtatást.

A nyomtatómechanizmus feladata a 
vett jelek szalagra írása. Fő elemei a 
betű-szám kerék, a nyomtatómágnes, 
festékezőrendszer, szalagtovábbító 
rendszer.

A névadó két kör alakú tárcsa, amelyen 
20 db tengely van, tengelyenként 5 db 
görgővel. A betűkombináció beállítása a 
görgők tologatásával történik. 20  betűre 
programozható, körülfordulási ideje 3 
sec.

Tárolók segítik elő a hibajavítást. A vett 
jelrendszerben két tárolás történik. A táro
lók, jelfogók zárt vagy nyitott állapota 
rögzíti az impulzus tartalmát. Minden cso
port öt jelfogót tartalmaz.

Vonali szerelvények a külső kapcsolatot 
biztosítják az ellenállomással. A kezelő
szerveken kívül két polarizált jelfogót tar
talmaznak, amelyek az adó kimenőköré
ben és a vevő bemenőkörében működnek.

A Dalibor géptávíró hosszú ideig szol
gálta a híradócsapatok mobil berendezé
seiben a géptávíró híradást. Néhány éve 
megkezdődött fokozatos lecserélésük.

F 2000 elektronikus géptávíró

Amikor a lecserélés gondolata ismét fel
derült, beszerzőink körülnéztek a szom
szédos hadseregek kínálatában. Olyan 
távírógépet választottak ki és vásároltak 
meg, amely szerkezetében az eddig is
merteknél korszerűbb, szolgáltatásai fö
lülmúlják az összes ismert géptávíróét. 
Bonyolultsága miatt a géptávírászok az 
eddiginél tökéletesebb kiképzésére van 
szükség. A jelenlegi igényeket a géptáv
író túlhaladja, az átviteli eszközök elmara
dottsága miatt maximális táviratozási se
bességgel nem alkalmazható valamennyi 
átviteli rendszerben. Technikában kor
szerű, zömében harmadik generációs al
katrészekből felépített, nagy bonyolult
ságú berendezés, ezért a javítása is na
gyobb szakértelmet igényel.

Általános jellemzése

Különleges szolgáltatásokat biztosító, 
mikroprocesszoros vezérlésű, több integ-
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£  2 0  mA k i 22. ábra: A távírógép adójának egyszerűsített vázlata
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23. ábra: A távírógép vevőjének egyszerűsített vázlata

24. ábra: Olivetti típusú, olasz gyárt
mányú távírógép

25. ábra: RFT-gyártmányú, lapra író к  
távírógép (német gyártmány) r
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rált áramköri felépítésű tárolót tartalmazó, 
több sebességű, lapra író távírógép. 
Technikai felépítésében hagyományos 
mechanikai alkatrészeket nem tartalmaz, 
minden gépírójel-képzéssel és -vétellel 
kapcsolatos feladatot elektronikus, áram
körök látnak el, egyes egységek mozga
tását minimotorok végzik. A szolgáltatá
sokat beépített óra, dátumadó, távirat
számláló, beavatkozás elleni elektronikus 
védelem, szövegszerkesztés, vízszintes 
és függőleges tabulálás bővíti az eddig 
ismerteken felül. A gép latin és cirill betűk 
adására képes. Szalaglyukasztóval és 
gépadóval is felszerelték.

Fontosabb technikai adatai

Karakterek kialakítása és tárolása a 
CCITT szabványos, eddig is használt 5 
bites kódrendszerrel történik. A távirato
zás háromsebességű: 50, 75, 100 Baud. 
Az adó torzítása 1 %, a vételi határ 48%- 
os. A készülék a hálózati és vonali zava
rok ellen védett. Működéséhez szüksé
ges feszültségek: 93 -1 4 0  V és 187 -  264 
V váltakozó feszültség. A megengedett 
frekvenciaváltozás 40-60 Hz. Felvett tel
jesítmény 150 W. A készülék +5 és

26. ábra: SZT-35 típusú, szovjet 
gyártmányú távírógép (1935)

27. ábra: SZT-2M típusú, szovjet táv- 
írógép (1960)

+50 °C között üzembiztosán működik. A 
levegő megengedett maximális relatív 
páratartalma 90%. Tömege 26,3 kg. A 
működése közben keletkezett zaj igen 
kicsi, még lyukszalagolvasó, illetve -lyu
kasztó esetén is csak 60 db. A nyomtatás 
12x14-es méretű pontmátrix formájú. 
Nyomtatási sebessége 50 karakter per
cenként. Háromféle írásformája van: 
egyenesek a karakterek, ha a jel a vonal
ról jött, jobbra dőlnek adás esetén és helyi 
üzemben, balra dőlnek, ha a „gépből” 
jöttek az információk.

A nyomtatás sortávolsága is változtat
ható: 4,23 6,35, 8,46 mm átkapcsolható- 
an. Soronkénti karakterszáma 72. A 
nyomtatás kétirányú, jobbra és balra. A 
kocsiváltás és a soremelés automatikus. 
Formátumvezérlés A4-es formátumnál, 
automatikus lapdobással és elválasztójel
nyomtatással. Tabulálásra 16 vízszintes 
és 16 függőleges lehetőség adott. A vásá
rolt változat a magyar nyelvhez alkalmaz
kodik (ö, ü betűk).

Elektronikus tárolói

A hívószámtárolóban 9 db 32 karakterből 
álló hívószám vagy rövid szöveg tárolha
tó, előhívható és ismételhető.

A rövidszöveg-tárolóban 6 db 80 karak
teres közlemény tárolható. A dátumadó, 
táviratszámláló, időadó ebbe a tárolóba 
áthívható.

A szövegtárolóban 8000 karakter tárol
ható 72 cm címen, összesen 126 sorban. 
Folyamatos beírás esetén az átváltás au
tomatikus. A beírás megkezdésekor a sza
bad cím és a sor automatikusan kiíródik. Itt 
tárolhatók az előre elkészített táviratok.

A vevő puffertároló a bejövő informá
ciót tárolja, ha a távírógép öníró vagy 
programozó üzemben van. Szabaddá vá
lás esetén a vett szöveget automatikusan 
kiírja. Kapacitása 6000 karakter.

A belső működést több tároló segíti. A 
tárolók, ha a belső telep benne van, az 
információ tartalmát áramkimaradáskor is 
megőrzik, egyébként az információ elve
szik.

A gépi adó-vevő adatai

A szalaglyukasztó 15 karakter/sec sebes
séggel működik. Léptetése külön motorral 
történik. Egyesével előre-hátra kézzel 
léptethető. Kódolásánál a lyuk logikai igen 
(áramlépés). A szalagolvasás optoelekt- 
ronikus leolvasóval működik. A szalagto
vábbítás külön léptetőmotorral történik. A 
szalagindítás a fedél lecsukása után au
tomatikusan megindul. A szalag a nem
zetközileg előírt 17,5 mm széles, a lyu
kasztás 5 bites, a szalagtovábbítás a 
tovább ító perforációk seg ítségével fogas
kerékkel történik.

A géptávíró vonali üzemmódja

4 huzalos kettősáramú. A kiadható vonali 
feszültség többféle: +20, +30, н—48, 
H—60, H—80 V a kívánalmaknak megfele

lően. A működéshez szükséges vonal
áram nagysága 5 - 3 0  mA. Az adó- és 
vevőágban a vonaláram szabályozása 
automatikus, az adóban ±30, a vevőben 
±20 mA.

Egyszeres áramú üzem is megvalósít
ható panelcserével.

A géptávíró üzemmódjai: a hálózat 
bekapcsolása, valamint az automatikus 
önellenőrzés után, ha az ellenőrzés hibát 
nem jelzett, a gép működőképes.

Megszakítható helyi üzemben a gép
pel belső munkálatokat lehet végezni 
(gépelés, programozás stb.). Ha az ellen
állomástól hívás érkezik, a gép vonali 
üzemmódra áll át.

Megszakíthatatlan helyi üzemben a 
gép nem kapcsolódik a vonalrra, de az 
ellenállomás közleménye a puffertárban 
rögződik.

Vonali üzemmódban az ellenállomás 
felé működtethető a billentyűzet, a táro
lókból adni lehet, a gépadó rákapcsolha
tó. Vétel irányából az információ a fentiek
nek megfelelően vehető.

Programozási üzemmódban végezhető 
el a kvarcóra, táviratszámláló, dátumadó, 
üzemmód-átkapcsoló beállítása, a távíró
gép önellenőrzése egy beépített program 
alapján, a 6 rövid szöveg beírása.

A géptávíró egyéb szolgáltatásai

A kezelő részére a billentyűzeten elhelye
zett LED-ek állapota információkat nyújt 
az üzemeltetésről, a tárolók állapotáról, 
meghibásodásokról.

Az írásnál a nyomtatóerő három állás
ban szabályozható, így lehetőség van 
több példányban történő megjelenítésre 
is.

Forgalmazásnál lehetőség van akkor is 
az anyag kiolvasására egy kódrendszer 
segítségével az ellenállomásról, ha a ke
zelő nincs a távírógépnél. Ugyancsak 
távindítható a szalaglyukasztó vagy a 
lyukszalagadó is.

A billentyűzet rendelkezik egy 64 karak
teres tárolóval arra az esetre, ha egy jó 
képességű távirász gyorsabban adna, 
mint a táviratozási sebesség.

Az üzemképesség ellenőrzésére az el
lenállomás felé vizsgálójeleket tud adni a 
gép, amely 1 :1 arányú pozitív és negatív 
impulzusokat ad folyamatosan a beállított 
sebességgel.

Az adónál az automatikus adást a vevő
oldalról szükség esetén megszakítjuk.

Lehetőség van a csengő és a névadó 
kikapcsolására. A berendezés hangjel- 
zésssel is informálja a kezelőt. Ez eltérő 
frekvenciájú, miáltal más és más felvilá
gosítást ad. Bekapcsoláskor a berende
zés vizsgálati célból az összes LED-et 
felvillantja.

A szövegtárolót felhasználhatjuk a le
adott információ igazolására is. Ilyenkor a 
gép maga vezeti a „forgalmi naplót” .

A fentieken kívül még egyéb könnyítés 
is van, például a hívásismétlés, láncolt 
hívás, rövid választás, az elektronikus 
tárolók szövegátalakítása, javítása,
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egyes részek törlése, kiegészítése, cím
szó szerinti keresés a tárakban stb.

A géptávíró felépítése

Az alapkészülék a nyomtatóműből, a 
nyomtató áramkör a motorvégfokozat és 
a tűvégfokozat nyomtatott áramköréből, a 
nyomtatófejből, a nyomtatással kapcsola
tos szerelvénycsoportból, üzemóraszám
láló vezérlőáramkörből, hangfrekvenciás 
hívóáramkörből, üzemmód-átkapcsoló- 
ból, hálózati tápegységből és a hozzá 
tartozó modulokból, billentyűzetből, a vo
nalcsatlakozó panelból, a nyomtatói szá
mítógép áramköreiből, a szövegtárolóból, 
a vételi puffertárolóból és az üzemi szá
mítógépből áll.

A kiegészítő berendezés a lyukszalag
készülék és szerelvénycsoportja, lyuk
szalagolvasó és -nyomtató áramkörei.

A beépített tárolók típusai és kapacitá
suk:

Nyomtatást vezérlő EPROM 8 kB, betű
képet kialakító EPROM 4 kB, változó 
memória RAM 2 kB, munkamemória RAM 
2 kB, kiegészítő tárolók a szövegtároló 
RAM 8 kB, és a vételi puffer RAM 6 kB.

Egyéb távírógépek a hadseregben

A postai Siemens, Lorenz, Olivetti, RFT 
távírógépeket inkább a beépített hírköz
pontokban alkalmazzák, illetve a géptáv
író szaktantermeket látták el velük. Fel
építésükben valamennyi mechanikus 
rendszerű volt, de kivitelezésük változó.

Napjainkban a fenti célokat az SU-12 
és SU-13 NDK gyártmányú fa- vagy fém
dobozos távírógépek látják el. A gépek
hez szalaglyukasztó csatlakoztatható. 
Lyukszalagadója önálló egységet képez. 
Latin és cirill betűket képes adni. A SU-12
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sz. alatti üzletekben. A Szerk.

változata cirill betűs klaviatúrával dolgo
zik.

A távírógépek egy nagyobb csoportját 
a szovjet gépek képezik. Elterjedésük 
akadálya nemcsak a viszonylagos kor
szerűtlenség, hanem a megszokott euró
pai billentyűzettől való eltérés. Az ilyen 
távírógépekre kiképzett távírászok a 
többi távírógépen nem tudnak írni.

Időrendileg az SZT-35, SZT-2, SZT- 
2M, SZTAM-67 típusok kerültek be hoz
zánk. Mindegyik típus mechanikus rend
szerű, külön kapcsolótáblával rendelke
zik, más a vonaláramigényük (50 mA),

egyszeres áramú üzemben dolgoznak, és 
a meghajtómotor feszültsége sem egye
zett meg a mi hálózati feszültségünkkel. A 
jelenlegi típusok már rendelkeznek me
chanikus rendszerű szalaglyukasztóval 
és gyorsadéval. Távírósebességük 50 
Baud. Jellemzőik a nemzetközi szabvá
nyoknak megfelelőek.

A távírógépek az első pillanattól kezdve 
részt vettek a katonai híradásban és nap
jainkban sem mellőzhetők az információ- 
átviteli rendszerben.

Vörös Béla
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