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ABRAJ EGYZEK

1.
2.

Blokkdiagram
A készülék elő~ézeti rajza

3.
4.

Bemenő

5.
6.

7.
8.

9..

osztók és

időalap

áramkör

Hidáramkörök, erősitő csatornák, táPegységek, motor áramkörök, hálózati
egység
Referencia tápegység
Kapcsoló áramkörök
START-STOP és PEN áramkör
Irólap nagyfeszültségü tápegység

10.
ll.
12.
13.
14.

Váz és fiók csatlakozók bekötései
Papirszivó nyák
Előlap nyák
Végfok nyák
Előfok nyák
Referencia nyák

15.
16.

Chopper oszc. nyák
Chopper vezérlő I. és II. nyák

17.

Motornyák bekötésa nyák
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l.) BEVEZETÉS

A mérési

eredmé~ek

praktikus értékeléséhez igen

nag~

se-

gitséget nyújtanak a regisztráló berendezések, ezért elterjedésük az összetett mérési

igén~ek

természetes követ-

kezmé~e.

A laboratórium·i
tetlenné teszi
l~ek elon~e,

tevéke~ség
ol~an

és az üzemi

g~ártás

elkerülhe-

direkt-iró eszközök használatát, me-

hog~

a mérési eredmén~ek regisztrálás közben
is foLyamatosan értékelhetok.

Külön jelentoséggel birnak a korszerü kétcsatornás X-Y
iró berendezések,

amel~ek

derékszögü koordináta rendszer-

ben Y = f (x) és általában Y = f (t) függvén~ek felrajzolását teszik lehetové.
Il~en

készülék az Elektronikus Mérokészülékek

g~ártott

79811 tipusjelü X-Y reoorder is,

G~ára

amel~

által

stabil szer-

kezeti felépités~vel és újdonságaival, az általános igények
nag~ megbizhatósággal történo kielégitésére készült.

- 5 79811 tipus

2.) A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS ALKALMAZÁSI
TERÜLETE
mel~

A koordinatográf kétcsatornás regisztráló berendezés,
lassan változó elektromos
kítókkal nem villamos

men~iségek vag~ megfelelő

men~iségek

átala-

derékszögü koordinátarend-

szerben való ábrázolására alkalmas.
A berendezés az A-3 méretü írófelületen eg~részt Y:f (:x:), másrészt Y=f (t) függvén~ek felrajzolását teszi lehetövé.
A rosttollal iró szarkezet kétirányu mozgását eg~ keresztben
"X" irán~ban futó hid és a hid hosszmentén 11 Y 11 irá~ban futó
kocsi biztosítja. Az írótollat hordozó kocsi mozgása a hid
mozgásától függetlenített. A hid és a kocsi mozgási iránfai
megfelelnek a derékszögü koordinátarendszer "X", illetve "Y"
iránfainak és azok eg~üttes mozgási terjedelmán belül - az
írófelületen - az origó hel~e tetszés szarint választható.
A készülék váltakozó áramu hálózatról táplálható asztali kivitelben készült, tranzisztorizált és integrált áramkörös
'

elektronikája kihúzható fiókban nyert elhel~ezést. A regisztráló papir rögzitése az írólapra elektrosztatikus erőhatással
történik. Az írótoll elektromágneses müködtetésü.
Előnyösen

használható elektromos és elektronikus alkatrészek,
aktiv és passziv nég~pólusok, villamos hálózatok e~áltozós

karakterisztikáinak, átviteli függvényeinek felvéte.leinél és
általában mindenütt, ahol a fol~amatok vag~ függvények változói lassan változó villamos jelek alakjában hozzáférhetők.
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J.) MÜSZAKI ADATOK
J.l. Kihasználható irófelület

380 x 260 mm

3.2. Regisztráló papir rögzitése: _

elektrosztatikus

J.J.l. Mérési

tartomán~:

14 fokozatban választható
1-2,5-5-10-25-50-100250-500 mV/om
1-2,5-5-10-20 V/om

3.3.2. A bemeneti kaposokra adható feszültség:
J.J.J. A hálózati föld és a bemeneti
kaposok közé kaposolható feszültség:
3.4. Beépitett
értékei:

időalap

Időalap

idő:

pontossága:

érzéke~ség:

3.9. Indulási
3.10. A
3.11.

mérőmü

B&Denő

250

vmax.

hat fokozatban választható

3.7. Mérési pontosság:
3.8.

vmax.

névleges

3,5. Átfutási sebesség:
3.6. Beállási

250

linearitása:

o,l-0,25-0,5-1-2,5-5 om/s
min. 300 mm/s
kisebb, mint 1,5 s
a végkitérésre vonatkoztatva .:!:. 0,5 %
a végkitérésre vonatkoztatva ;!:.5% (Csak az X irá~ra vonatkozik, Y irá~ra nem speoifikált)
a végkitérés 0,2 %-ánál
kisebb
jobb, mint ;!:.0,5%

impedancia névleges

értéke:

l mV/om 100 k
2,5 mV/om 25o k
5
lo

3.12. Üzemmód:

mV/om 5oo k
mV/om-20 V/om l M

"Start-Stop" távvezérelhető.

3.13. Irásmód:

fo~amatos,
relhető.

távvezé-

{
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).14. Referencia adatok:
Páratartalom:

45-75 ~
860-1060 mb
+18°C •• • +28°C

Lég~omáa:

Üzemi

b3foktarto~:

H6fokté~ez5

az üzemi

b~

tarto~ban:

Htifok:
Bemelegedési id6:
3.15. Hál6zati feszültség:

0 1 1 ~/°C
23°C
max. 30 pero
220
110

3.15.1. A bál6zati feszültség megengedett ingadozása:

v,
v,

,127

v,

50 Hz

+10 ~ -15~
max. 50 VA
480 x 430 x 190 . .
25 kg

).16. BA16zati teljesitmé~ felvétele:
3.17. Küls3 méretek:
).18. Sú~:
3.19. Raktározási és szállitási
b5mérséklet csomagolt állapotban:

-25

).20. Raktározási és szállitási relativ légnedvesség 20°c-nál

max. 80

'o

c •••
~

+55

o

c
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j.21 A készülék árában foglalt tartozékok
l

db

mUazerkönyv müauyagboritóban, I-II. kötet

2
J!

n

rövidzáró lemez

8450050161

ll

irótoll foglalat

845005lj5j

l

n

távinditó kábel

1461050070

100 n

Aj regisztráló papir

7j61050008

4

n

rostiron, fekete

5 910850000

j

n

roatiron, piros

5910850020

j

n

rostiron, zöld

5910850040

l
l

"

skálaizzó 12

n

porvédö fólia

521016,5000

l

n

bizt. betét 820/5,2-N-250 mA

4210006100

2

n

bizt. betét B20/5,2-N~OO mA

4210011100

l

n

4210000810

l

n

bizt. betét 820/5,2~-80
hatszög kulos

l

It

osatlakozó dugó T j400/l

v,

1,2

w,

2695

mA

2712016042

79500506j7
4lj012ooJ.t. 3

A mUazaki fejlesztés érdekében a viltoztatáaok
jogát

fenntartj~.
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4.) A BERENDEZÉS RÉSZLETES ISMERTETÉSE
4.1. Mechanikai felépítés
A berendezés két
szerkezetből

főbb

mechanikai

és a fiókból,

eg~ségből

áll, a váz-

amel~ek eg~áshoz

való osat-

lakoztatása mind mechanikus, mind elektromos értelemben
a készülék hátlapján történik.
4.1.1. Vázszerkezet (600)
Ez a szerkezeti e~ség tartalmazza az önhordó oldallapokat, a merevitő elülső homlok- és küszöbléoeket, a
hátsó szerelőlapot, az alsó fenéklapot és hátlapot, a
szervómotorokat és fázistoló kondenzátorokat, valamint
az általuk meghajtott kocsit, továbbá a huzalhajtás
elemeit (kötéldobok, tengel~kaposoló, teleszkópok stb.).

Az MT601 jelü serleges motor súrlódó
közbeiktatásával az X
vel mozgatja a hidat,
pá~aszakaszon

tengel~kaposoló

irá~u

huzalrendszer segitségéamel~nek szálvezetése a kivánt

a hid végpontjaira vonatkozóan

kie~en

litett ..

Az MT602 jelü serleges motor külön

tengel~kaposoló

köz-

beiktatása nélkül hajtja meg a osuk1ó ponttal rendelkező teleszkópos huzaldifferenoiá1müvet és közvetve a ko+
osit

ú~,

hog~

függetl~m

tenge!~,

A kocsi

a hidon hosszában futó és a kocsin záródó
huzalhurkot eg~, a hidra osapág~azott forgó-

kötéltárcsa segitségével mozgatja.
szoritóhüvel~es

befogószerkezetet tartalmaz az

írótoll rögzítésére, amel~ az írótoll g~ors és praktikus kiemelését, kezelését teszi lehetővé. Mind a vázon
(abszcLs$za), mind a hídon (ordináta) a matematikai koordinátáknak

megfelelően

~ertek elhel~ezést,

centiméter beosztásu skálák

az írófelületen

történő kö~ebb

geometriai tájékozódás, illetve a tetszés szarint meg-

- 1079811 tipus

választható origó pontosabb beállitása céljából. Az
origó geometriai hel~zetét azon centiméter értékek adják meg, amel~eket a hid végén levő piros ~il (az X
om skálán), illetve az irótoll foglalatán levő fehér
n~il (az Y -

om skálán} mutatnak.

A hid alulsó

süll~esztett

"Y"

hor~ában

van

elbel~ezve

az

irá~

lineáris referencia potenciométer, P 602
mel~nek osúszó érintkezőit a kocsi hordozza. ~ hid felső, hátsó végpontján van elhel~ezve a osatlakozóléo,
amel~re

az irómágnes, illetve az "Y" referencia potenciométer végzödései csatlakoznak. Erről flexibilis kábelpár vezet a vázszerkezet osatlakozójára.

A vázszerkezet hátsó
ókot mechanikusan

szarelőlapján hel~ezkedik

rögzitő

el a fi-

behúzóosavar, a vázat és fi-

ókot összekötő csatlakozó, továbbá az "X" irárcyu lineáris referencia potenciométer.
Az "X"

irá~

érintkezőjét

referencia potenciométer P 601 csúszó
a hid forrléc alatti végz<Sdése hordozza.

szarelőlapot

A hátsó

lezáró, boritó hátlapon n~ert ela készülék adattáblája, ame~ a készülék fon-

he~ezést

tosabb azonositó adatait tartalmazza.
4.12. Fiókszarkezet
Önálló szerelési eg~ség, ame~ a fióklemezből, a mellső
szarelőlapból és az ezt takaró előlapbúl, továbbá a
szarelőlap

bosszában futó - az

eg~es

csatorna bemeneteket

- ár~ékoló lemezből áll. A szerelőlapon vannak elhe~ez
ve a berendezés müködtetéséhez és villamos osatlakoztatásához szükséges
bemenő

kezelőszervek,

méréshatárkaposolók,

csatlakozók.

Á fióklemezen vannak

áramköri

eg~ségei,

chanikai

eg~séget

elhel1ezve az elektronika

összes

tápáramkörei. Ezek közül önálló meképeznek a

következők:

79811 tipus

- ll - előfokpanel

/100/

- végfokpanel

/200/

- előlappanel

/300/

- referencia egység

/4oo;

- hálózati transzformátor
- mellső szarelőlap
/500/
- kapcsoló áramköröket
müködtető oszcillátor /700/
- kapcsoló áramkörök

/800/

4.2 Elektromos felépités
A berendezés teljes áramköri felépitésa az elektromos tömbvázlaton és az elektromos elvi kapcsolási rajzokon
látható /1, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ábrák/.
4.2.1 A készülék elvi müködése
A készülék elvi müködését az 1. blokkséma mutatja.
Az egységek a

következők:

1/ bemeneti osztók
2/ összegező áramkörök
3/ x, illetve Y irányba eltolás
4/ referencia áramkörök
5/.szaggatós erősítők

6/

teljesítményerősítök

7/ szarvomotorok
8/ referencia potenciométerek
9/ időjelgenerátor
A bemenetra jutó jelek

megfelelő

leosztása az

l. bemeneti osztókkal történik.
A 3. áramkörökkel az X, illetve Y irány bármely
pontjára állitható az írótoll, tehát az írófelületen az
origo tetszőleges helyzetü lehet.
A 2. egy

összegező

áramkör, mely a hozzákapcsolt

feszültségek összegét adja a kimenetén /a referencia potenciométerről jövő

jelet minusz

előjellel/.

- 12 -
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Az összegezett jel az 5. szaggatós

6.

majd a

teljesitményerösitőkre

er6sitőkre,

kerül, melyek a

7.

két-

fázisu szervomotorokat vezérlik.
A szarvomotorok mozgatják az irótollat, amely
helyzetét a 8. referenciapotenciométerek érzékelik. Az
irótoll helyzetének

megfelelő

feszültség az

összegező

áramkörre van viss.zacsatolva.
4.2.2

Kezelőszervak

és csatlakozók

Hálózati gomb /ON/ /2,4 ábrák/
Ez a berendezés hálózati feszültségének ki- és
bekapcsolója, mely a hálózat mindkét

vezető

ágát zárja-

bontja. A bekapcsolt állapot jelzésére a felette eLhelyezett

jelzőlámpa

szolgál.

Papirrögzités /PAPER/
/2,8 ábrák/
A gomb benyomásával létrejön az elektrosztatikus
erőtér,

amely a papirt teljes felületén az irólaphoz szo-

ritja.
Id6alap kiválasztó gomb /SWEEP/
/2, 3 ábrák/
Értelemszerűen az "X"

nára "Y"

jelzésű

jelzésű gomb az "X" csator-

gomb az "Y" csatornára kapcsolja az

idő

alap áramkörét. A benyomott gomb kiváltása a középs6 gombbal történik.

- 13 79811 tipus

/2. 7• ábrát/

- Inditókaposoló (Start-Stop kaposoló)

Be~omott állapotban (start) a berendezés szervóerö-

sitőinek aktiválását, a bemeneti oszt4~a való rákap-

oselását végzi az RY 300 jelfogó segitségével.
Kiengedett hel~zetben (stop) a szervóerösitők lekapcselását, az irómágnes elengedésével az
Eg~idejüleg

végzi.

ir6ton felemelését

a toll visszafut az inditás

hel~zetbe és a hidáramkör belső pontjai

előtti

(x és Y) rövid-

r e zár ódnak.
Ez a készülék alapállapota.
Irótollemelő mágnes kapcsolóJa (Pen)

/2. 7. ábrák/
A kaposoló benyomásakor a toll leereszkedik a papírra,
kiengedéskor a toll felemelkedik. A kaposoló osak az
inditókaposoló start állásában aktivizálódik, stop állásban a toll mindig felemelt állapotban van.
Készülék bemenő pontJai (INPUT)
A berendezés két csatornájának X és Y-nak

/2. 3. ábrák/

megfelelően,

egymástól és a földtől függetlenül, azonban ·bármeLy
pontján

földelhető

varral megoldott
pon balra az

x,

el, ameLyeknél a

két-két .szigetelt müszerszoritó csa-

bemenő

osatlakozó szolgál. Az

jobbra az Y
földelő

bemenő

pontok

előla

hel~ezkednek

szoritóosavarhoz közelebb

eső

bemeneti csavarszorító, a bemenet nega~iv polaritásu
pontja - patent rövidrezáró lemezzel - közvetlenül is
földelhető.
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Méréshatár és idoalap kapcsolók
/RANGE, ill.. SWEEP/
/2,3 ábrák/
A bemeneti pontok felett elhelyezett 14 fokozatu
kapcsoló szolgál a méréshatár kiválasztására.
Külön kapcsoló és potenciométer szolgál az

idő

alap SWEEP értékének megválasztására, 0,1 cm/s-tól 5 em/sig., Az

időalap

kapcsolón feltüntetett értékek beállitása

a potenciométer jobbra forgatott "Cal"-Calibrate állásában
hiteles ..
Közbenső

értékek a potenciométerrel szabályozha-

tók ..
Távvezérlés
/2,

/Remote Control STARr-STOP és PEN/

7 ábrák/

A manuális távvezérlés céljára egyetlen zárókantaktust adó

billenő

kapcsolós vezeték szolgál ..

Távvezérlés csak kiengedett kapcsolóállásoknál
lehetséges ..
Nullhelyzet beállitó gombok /ZERO/
/2,

4

ábrák/

A koord~átarendszer orig6jának, illetve a regisztrálás induló pontjának kijelölésére, beállitására
szolgálnak és segitségükkel az X - Y irányoknak értelem
ezerint

megfelelő

helye tetszés
választható.,

irányban való forgatásával az origo

szer~t

az iráfelület bármely pontjára meg-

- 15 79811 tipus

Hálózati csatlakozó, hálózati biztositó és
hálózati feszültségválasztó

/4. ábra/

A váz hátsó oldalán nyertek elhe~ezést. Üzembehe~ezés
előtt

a biztositóbetét

választó

hel~es

főbb

értékéről

beállitásáról meg kell

szülékkel mindenkor
zunkl

4.2.). A fiók

hel~es

védőföldeléses

és a feszültségg~őződni.

A ké-

hálózatra osatlakoz-

áramköri egységei

A berendezés osatornánként 14 fokozatu bemeneti osztót
tartalmaz,

amel~ek bemenő

nánál azonosak. Az
kondenzátorok,
rasztva a

időalap

ellenállásai mindkét osatorosztói szük türésü stiroflex

mel~ek ug~anosak

osőtengel~es

kaposoló

közvetlenül vannak formegfelelő

forrpontjaira.

Hidáramkör (mérőhid) (5. ábra)
A készülék

bemenő

osztójáról, illetve

időalap

generátorról·

érkező jel a kompenzáló áramkörre (Be X illetve Be Y) kerül.

Az áramkör feladata,

hog~

a mindenkori

bemenőjel

értékével

közel azonos
nagyságu , de ellentétes polaritásu :feszültséget (referencia feszültséget) kaposoljon szembe és kimenetén
a két jel különbségeként kialakuló hibajelet szolgáltassa. A
készülék elektromos és mechanikus kaposolása

ol~an,

szervórendszer által mozgatott kocsi mindenkor a
bajel

irán~ába

mozdul el.

hog~

csökkenő

a
hi-
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Nullhelyzet beállitó áramkör /ORIGÓ/

/4.

ábra/

A nullhelyzet beállitó áramkör táplálását a referencia
a

tápegységről

bemenő

kapja" Az áramkör müködése olyan, hogy

feszültséghez vele azonos polaritásu, potenciomé-

terrel beállitható egysnfeszültséget ad hozzá, ezáltal a
nulla értékü bemenő jelhez tartozó mechanikus helyzet /az
írótollat hordozó kocsi helyzete/ az irógép teljes felületén tetszőlegesen beállitható" A mérés pontosságát· a nullhelyzet állitása nem befolyásolja, csak a mért értékek leolvasását kell a kiválasztott nullhelyzethez képest elvégezni.
Időalap

generátor

/'J. ábra/
Mindkét csatornára egyaránt kapcsolható

időalap

generátor a kondenzátorok közötti töltés megosztás elvén
alapul. A P 'jOl potenciométerrel szabályoZható 50 Hz váltakozó feszültség, amit a D 'JO'J és D ']04 stabilizáló dióda korlátoz az egyik félperiódusban a D 302 diódán keresztül feltölti a C 501 - C 506 kondenzátorok valamelyikét /a kiválasztott időalapnak megfelelően/, amely a másik félhullám ideje
alatt a D 'jOl diódán keresztül átadja töltését a C 'jOl
elektrolitikus kondenzátornak. E kis töltésadagok a C 'jOl
kondenzátor sarkain apró

lépcsőkkel

egyenletesen

növekvő

feszültséget hoznak létre, amely a kiválasztott irányu kitérést eredményezi.
A folyamatot a START ±nditó nyomógomb az RY 'JOO
jelfogón keresztül inditja meg. Nyugalmi állapotban STOP,
a zárókontaktusok gondoskodnak a tároló kondenzátorok kisütéséről /alapállapot/. Az áramkör reteszelt megoldásu és csak

akkor müködik, amikor a SWEEP X és Y nyomváltó kapcsoló
vaLamelyike kiváltott állapotban van és a START kapcsolóval
a rendszer inditása megtörtént"

-

~7

798~~

tipus

Te~.jesitmén.yfokozat (4. ábra)

A berendezés mindkét csatornája számára azonosan

fe~épitett

te~jesitmé~erősitő

a

zá~t

~2

V

fokozatot

tápeg~ségekke~ eg~

tarta~maz,

szerkezeti

ame~~ek

stabi~i

eg~séget a~kotnak.

Az e~őfokozatró~ érkező je~ az IC 202 integrá~t áramkör nem-

bemenetére kerü~. Az integrá~t áramkör kimenetérő~
a T 20~ transzformátoron és a TR 203, TR 204 tranzisztorokbó~
á~~ó fázisforditó áramkörökön átha~dva a je~ B osztá~~ te~
jesitmé~erősitő fokozat bemenetére jut. A te~jesitmé~erő
sitő fokozat a TR 205, TR 206 tranzisztorokbó~ á~~ és a T 500
há~ózati transzformátor 7-8-9 jelü közép~eágazásu tekeroséről táplálódik a D 203, D 204 di§dák segitségéve~. A te~je
invertá~ó

sitmén~fokozatban félhu~~ám táp~álást a~kaLmaztunk.

A hálózati transzformátor tekerosének 8

je~ü közép~eágazása

és az R210, R 2~1 el~ená~~ások közös pontja közé kaposo~ó
dik az MT 601 serleges motorvezér~ő tekercse. A fokozatban
lévő

R 205, C 209 és R 204 e~emekbő~ á~~ó visszaosato~ás a
konstans erősitési té~ezőt, kis kimenő el~enál~ást és a fokozat hőstabi~itását biztositja.
Há~ózati

transzformátor (4.ábra)

A hálózati feszü~tség a feszültségvá~asztón, az F 505 biztositón . és az előlapon ~évő ON ~omógombon át jut a 220 V
hálózati transzformátor tekerosére. Az ON ~omógomb a há~ó
zati vezeték mindkét ágát bontja, i~1etve zárja. A primer
körben lévő
biztositó értéke 0,25 a 220 V há~ózat
esetén,l27 és ~~O V-nál pedig 0,5 A.
A T 500 hálózati transzformátor szekunder tekercsére kaposo~ódnak a szervómotorok gerjesztő tekercsei, a mérőhidak chopper-

áramk6re1 ?,a bekapcsolást
ciométerek

tápeg~sége.

jelző

lámpa és a referencia potenA szekunder tekercset· zárlatvédeLmi

biztositékok szólgálják.

- 18 -

79811 tipus

Stabilizált tápegység /4. ábra/
A soros felépitésü ± 12 V tápegység a D 202 és
D 206 diódákon át kapcsolódik a teljesitményfokozat félhullám táplálását smolgáló egyenirányitóhoz. A hibajelerositot az IC 201 - IC 204 integrált áramkörök alkotják.
A tápegységek a P 201 - P 202 potenciométerekkel szabályozhatók. A + 12 V tápegység táplálja az IC-ket és a
vezérlő

relét. Az irómágnest -12 V táplálja.
Referencia tápegység /5. ábra/
Külön árnyékoló hurában elhelyzett kettos táP-

egység, mely a referencia potenciométerek és a nullázó
áramkörök táplálásához szükséges, stabilizált referencia
feszültséget szolgáltat. A transzferterrol

érkező

válta-

kozó feszültség egyenirányitás és kondenzátoros szürés
után a BZY 78 hokompenzált zener-diódára jut, melyrol a
P 504 és P 505 potencióméterrel szabályozható nagy stabilitásu referencia feszültség

nyerhető.

Kapcsaló egység /6. ábra/
Két részbol ál1. A földelt rendszerben müködo, kb.
5 MHz-en

rezgő

kapuzott oszcillátorból és két földfüggetlen

rendszerben dolgozó kapcsolóból.
Az oszcillátor a TR 702 tranzisztorral van felépitve. A kapuzás a TR 703 tranzisztor segitségével történik. A TR 701 tranzisztor teljesitményerosito fokozat
két izolációs transzformátoron keresztül tápláfia a kapcsoló áramköröket.
A C 802-C 807 tároló kondenzátorok és a TR 801 TR 802 invertáló tranzisztorok biztositják a kapcsoló FET
tranzisztorok

ellenütemű

vezérlését.

A fiók csatlakozói /9. ábra/
A fiók So 509 és So 510 csatlakozói, amelyek a

hátsó

ezerelősávon

kezos csatlakozók.

találhatók, 14 pólusu míniatür tüérínt•

- 19 79811 tipus

4.2.4.

(4•

A váz főbb áramköri elemei

ábra)

Szervómotorok
A vázszerkezet jobb oldali oldallapján, középtájon hel~ezkednek

amel~ek

motorok,

müködtető

el a szervomeohanizmust

serleges

mind az "X", mind az "Y" ágban azo-

nos, MOM g~ártmán~ MS 330-1/B tipusu motorok, lendítő
tömeggel kiegészítve. Ezek

gerjesztő

lózati transzformátor tekerose, mig
~eiket

a

megfelelő

feszültségét a hávezérlő

teljesitmé-

végfokozatok szolgáltatják, mégpe-

dig a kivánt forgásirá~ szerint 90° fáziskülönbséggel
a

gerjesztő

feszültséghez képest.
, ,
I romagnes

Az

X-tengel~

irá~ában

futó hid hátoldali

,~

lett található az irómágnes,
az alatta
mágnes

elhel~ezett

felerősítő

lását biztosító

mel~nek

végződése

mel-

osatlakoztatására

3 pólusu forrsáv szolgál. Az iró-

csavarjához osatlakozik a hid
földelő

forrfül,

mel~

ár~éko

közvetlenül a

vázszerkezetet földeli.
"Y" referencia potenciométer
A hid alsó, szélesitett
irá~u
mel~nek

hor~ában hel~ezkedik

el az "Y"

270 mm hosszú lineáris referencia potenciométer,
végpontjai a hid végén

lévő

forrsáv pontjaira

csatlakoznak. A potenciométer oa4•zó érintkezőjét a
kocsi hordozza.

-
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Lrólap nagyfeszültségü tápegység (8. ábra)
A regisztráló papir rögzitésére SEOlgáló üvegszál betétes
tott,

müa~aglap,
megfelelő

eg~ n~omtatott

szigetelő

áramkörrel kialakiréteggel védett szegmentált
eg~

sik kondenzátor. Az irólap mechanikai szilárdságát

4 mm aluminiumlap biztositja,

amel~hez

rögzitve van

az üvegszál betétes müan~aglap és ame~ eg~úttal a
papirrögzitő kondenzátort tápláló feszültségsokszoroeg~séget

zó

is hordozza.

A feszültségsokszorozó két soros

védőellenálláson

át

tölti a Co jelü - eg~sikban polarizált
kondenzátort,
mel~nek elektrosztatikus erőtere végzi a papir rögzitését.
"X" referencia potenciométer
~

hátoldali

szarelőlap felső

szélén

~ert

elhel~ezést

irá~u

390 mm hosszú lineáris referencia potenciométer, mel~nek csúszóérintkezőjét a hid forrsáv alatt ki~úló szerelvé~e hordozza.

az "X"

A váz osatlakozói

/9. ábra/

A hátsó szerelőlapon vannak elhel~ezve a fiók elektromos és mechanikus osatlakoztatására szolgáló ellenoldali osatlakozópárok és a vázszerkezet különböző elektromos

szerelvén~eit

összekötő

kábelek hálózata.
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.5.) KEZELÉSI UTMUTATÓ
.5.1. Müködési feltételek
A berendezést osak

védőföldeléssal

szabad üzemeltetni!

Fig~elemmel a nem hermetikusan zárt felépítésre (elek-

tromos áramkörök, elektrosztatikus papir rögzités stb.)

~-22~~~2~~~~-~~~~-~~22!~~~2~~~~-!222~2~2~!~!-!22l-~~2-

~!-~2~2l2~2!22~-~2~~~!!~!!2 az eg~ébként szokásos mérés~
technikai előirások betartása mel~ett!
.5.2. Üzembehelyezés
A berendezés kicsomagolása után
sérülésmentes állapotát,

ellenőrizzük

megg~őződünk

arról,

a készülék
hog~

a hid

és a kocsi szabadon elmozdítható-e, mel~et óvatosan,
kézzel kell végrehajtani. A megfelelő irótoll kiválasztása után azt

rögzitő

foglalatába rögzítjük.

Meg kell ~őződni még arról, ho~ a rendelkezésre álló
hálózati feszültség megfelel-é a készülék adatának. Alapállapotban a faszválasztó 220 V-ra van állítva, az F .50.5
biztosit6 0,2.5 A értékü. Más hálózati feszültség esetán
a faszválasztót annak
F .50.5 biztosit6t

!

megfelelően

kell beállitani és az

0,.5 A terhelhetőségüre kell kioserélni.

~i!t~s!t~ ~e!é! ~S!~j~t_c~~ !e~z~!e!gme~t!s_á!l~pgt~~

az~b~d_e!v!&!z~1l

5.3.

Bekapoaoláa, ellen6rzés
Fentiek ut&n a berendezést hálózati zsinórjával földelt
hálózat:r:•a osatlakoztatjuk és az ON jelzésü gombbal bekapcsoljuk. Ennek megtörténtét a

jelzőlámpa fén~e

Ezután a nullázó ZERO gombok segitségével
a szervomeohanizmusok müködését,
megfelelő

irá~ban történő

hidat az X - Y
Ezután az origó

tengel~ek
hel~ét

o~módon,

jelzi.

ellenőrizzük
ho~

a gombok

forgatásával a kocsit és a

mentén végigmozgatjuk.

kijelöljük.

-
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A regisztráló papirt az irólapra való felhel~ezés után
aPAPER jelu.gomb ben~omása által rögzitjük. Ezután célszerüen mindkét csatornánál,
ellenőrizzük

valamel~ik időalap

állásban

a berendezés

hel~es

müködését, a START -

STOP üzemet és az irótoll

hel~es

beállitását.

5.4. Mérések az X - Y csatornával

=

Az ~
f (x) jellegü függvé~ek földelt vag~ földfüggetlen villamos jeleit a megfelelő csatornabemenetekre
(INPUT) kapcsoljuk, a STOP kapcsolóállás mellett. Ezután
a

mérőmüszereknél

általában szokásos,

nag~obb

méréshatá-

rokból kiindulóan a méréshatár kapcsolóval beállitjuk
a kivánt kitérést, korrigáljuk szükség szerint az origó
hel~ét

és ismételhető mérések esetén az irás aktiválása
(kiváltása) nélkül start-stop kapcsolásokkal ellenőriz
zük a hel~es beállitást, illetve végkitéréseket. Ez6k
után a START gomb megn~omásával végrehajtjuk a regisztrálást.

5.5. Mérések

belső

időalappal

bekapcsolása a vezérlő kapcsoló STOP állása
mellett a n~omó váltókapcsoló SWEEP jelü gombjainak be-

Az

időalap

kapcsolásával és a SWEEP fokozatkapcsoló megfelelő "cm/s"
állásának kiválasztásával történik.
Eszerint pl. "X" időalap kiválasztása mellett ~ = f (t)
függvé~ei, mig "Y" időalap kiválasztása esetén x = f (t)
függvé~ek felrajzolása lehetséges. Ebben az állapotban
az

időalappal müködő

csatornaoldal

erösitője

az ohmos

bemenő osztóról (bemenetről) lekapcsolódik és az időalap

generátorra lép át.
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5.6 Megjegyzések a mérések összeállitásához
Mérőkapcsolások

összeállitása esetán a berendezés

által készitett regisztrátumok zajmentes ábrázolása, tiszta felrajzolása érdekében

célszerű lehetőleg

-bemenetek egyik pontján,

földelhető mérőáramkörök

a csatornaalkal-

mazása.
E földelés praktikus keresztülvitelére szolgál az
egyes csatornaoldali bemenetek negativ polaritásu /bal oldali/ müszerszoritójára kapcsolható, a földelő azoritóra
átnyuló rövidrezáró lemez. Földfüggetlen mérési összeállimérőkapcsolások

tások,

lek kiküszöbölésére

esetán a bemenetra jutó zavaró je-

célszerű

mérővezetékeket

árnyékolt

hasz-

nálni vagy árnyékoló lemezen - például földelt folirozott
lemezen - árnyékoló felületek között eLhelyezni, ami egyes
esetekben még az életvédelmi feltételeket is javitja a mérés során.

5.7 Kikapcsolás, üzemen kivül helyezés
A berendezés kikapcsolása, rövidebb vagy hosszabb
időre

való üzemen kivül helyezése a bekapcsolással és üzem-

be helyezéasel ellentétes sörrendben,

értelemszerűen

tör-

ténik.
A készülék állapotának megóvása
a berendezést pormentes

körűlmények

é~dekében

célszerű

között tárolni, kikap-

csolt állapotban pedig minden esetben a

porvédő

müanyag bo-

ritával letakarni.
A regisztrálópapirt óvjuk a
ségtől,

kus uton

mert az ilyen papirok
jelentősen

csökken.

gyűrődéstől

rögzithetősége

és nedves-

elektrosztati-
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5.8 Karbantartás
A készülék karbantartása a mük.ödésben eltöltött
üzemóráktól és az alkalmazás
től

körülményeitől,

környezeté-

is függ. célszerü a berendezés általános tisztántar-

tása, használat utáni ~polása, amelyet porecsettel és puha

törlőruhával

kell elvégezni, esetleg a felületi kiké-

szítéseket meg nem támadó tisztító folyadékok,

szennyező

dés oldószerek alkalmazásával.
Szükség szerint - de
célszerü a

szennyeződésre,

lehetőleg

100 üzemóra után -

porosodásra hajlamos, a csapágy-

részek, pályák megtisztitása, müszerolajjal, az írófelület és a referencia potenciométerek pályái pedig szilikon
olajjal átitatott szarvasbőrrel való törlése /ápolása/,
azok hidrofob felületének megtartása.
Ugyancsak feltétlenül
cia potenciométerek
állapotát, az
esetén a

ellenőrizni

kell a referen-

csuszóérintkezőinek,

előbbiekhez

csuszóérintkezők

s azok pályáinak
hasonló tisztogatását, szükség
lecserélése mellett, amelyet

célszerü a gyártó intézmény szerviz szolgálatával elvégeztetni. Ellenőrizni kell a kötélhajtás /huzal elemeineki
állapotát, a huzaldifferenciálmüvet, a módositó fogaskerekek tisztaságát, ezenkivül az írólap sérülésmentes állapotát, amelyet meghibásodás, sérülés esetén ugyancsak a
gyártó vállalattal célszerü javittatni.
A berendezés hosszabb idejü tárolásánál, raktározásnál a szokásos müszer szállítás, csomagolás feltételeinek betartása szerint kell eljárni, minél
zeti feltételek biztositása

kimélőbb

mellett.

•

környe-

-
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5.9.

Elő~orduló

hibák, okai, kiküszöbölése

1.) Hálózati nyomógombbal
lámpa
-

~énye

nem

bekapcselás után

jelző

világ~t.

Ellenőrizendő
jelzőlámpa

történő

a hálózat, a osatlakozó zsinór, a

és a hálózati F 505 biztositó.

2.) Jelzőlámpa ég, de eg~ik csatorna szervórendszere · .·
sem müködik.
-

Ellenőrizendő

a

~iók

kis~eszültségü

a

tápe~ség,

valamint

hátoldali So 509- So 510 osatlakozói.

3.) A berendezés müködik, de az irás (regisztrátum)
vag~

-

másik

irán~ba

Ellenőrizendők

vezetékei, a

a

e~ik

zajos.
bemenő

bemenő

pontok osatlakozásai, méröjelek, a re~erenoia potenaiomé-

terek állapota,as id6alapok ismételt ~elhasználásával.

4.)

Szervók müködnek, papirleszoritás nincs, nem müködik.
-

Ellenőrizendő

az irólap

~elületének

sérülés és zár-

latwentes állapota, a tápláló áramkör F 501 biztositója, valamint a PAPER nyomógomb.
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6.) ÁLTALÁNOS MÜSZAKI TULAJDONSÁGOK
A készü1ék mechanikus

szi1árdságára,~roz~--e11eni

re, kikészitésére és a1kate1emeire

a~

m1ektronikus

1ékek á1ta1ános müszaki követe1ményei és vizsgá1ati
érvényesek.

véde1méMérőkészüe1őirásai

6.1. Raktározás
A készü1ék eredeti osomago1ásában - 25°C és +55°C közötti hómérsék1et tartományban károsodás né1kü1 táro1ható.
Kiosomago1t á11apotban a készü1éket haszná1aton kivü1 ne
tartsuk +5°C-ná1 a1aosonyabb és +40°C-ná1 magasabb környezeti hómérsék1etü he1~en és a re1ativ 1égnedvesség ne
ha1adja meg a 75 - So %-ot. A készü1ék normá1 ~imán
zárttéri használatra készü1, ig~ táro1ását is zárttérben végezzük.
6.2. Szavatosság
Be1fö1dön a készü1ékre az üzembehe~ezéstő1 számitva 1
év garanoiát.vá11a1 az Esztergomi G~áreg~ség (Esztergom,
Béke tér 1-11.). A garancia nem terjed ki a készü1ékben
a1ka1mazott fé1vezetókre, továbbá o1~an hibákra, ame1~ek
a készü1ék nem rende1tetésszerü haszná1ata következtében á11tak e1ó.
Be1fö1dön szá11itási vita esetén az OMKER, i11etve a
MIGÉRT és az Esztergomi G~áreg~ség megbizottja dönt.
A jótá11ás export esetán a METRIMPEX, i11etve a MEDICOR
és a kü1fö1di partner között 1étrejött szerződés a1apján
történik •
•
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6.3. A készülék üzembehelyezése a gyártó,
illetve az eladó által
Belföldön külön kérésr.e a készüléket a felhasználóval
eg~eztetett idöszakban az Esztergomi G~áreg~ség (Esz-

tergom, Béke tér l-ll.) müszaki megbizottja he~ezi
üzembe. Az
helik.

üzembehel~ezési

költségek a

megrendelőt

Az üzembehel~ezés export esetén a METRIMPEX,

ter-

illetve

MEDICOR és a küLföldi partner között létrejött szerzödés alapján történik.
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