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uiiiverzáhs szánilálO iizeinitiOdiainak jelletiizui

KOzvetlen /rekvenciamérës

A kapuvezérlés (1. Obra) a 1eoszoLL rclcreiiciajel
egy periodusidejeig (tK) nyitja a jelkapu L A niérendO
ci periodusideje ‘I 1/f, igv a szaIfllal() (ICkHdokhaIl

ossegzctt szOni:

Nff=/1K. (1)

A kijeizés az / niereudo frekvencia 1k idOrc vonafkozo

dt1ujér1dJce. A közve[Icn kiolvasOs ercekcbcii a kapu—

BeéikezeIt; 13O9. 111. 13.

iclO a icl5egység. /=ATf/IK alapjan, ha i//f.iO±c

ahol c egész szOrn, akkor a kijelzett szOmértëk köz
vetlenül /-et adja, csak a tizedespont helye változik.
A kapuidO vOltoztatOsa tehát dekadikus, a manuOlis
iclOalap kapcsolóval a tizedespon t autornatikusaii
jelezhetO.

Zajmentes jel frekvenciOjOnak niérésekor a pontos—
sOgot két tényez5 hefolyOsolja:

Az elvi korlOtozOs az iclOalap generOtor / névieges
frekvenciiijO oszcillátoráuak i=4//f0 érk5kO stahl—
litOsa. A frelivenciaosz[Os soran a re.latlv hiha valto—
zatlan, csak nagy politossagi igény esetéii kell a
frekvenciaosztó késleltetésének his I1)ilitOsOt figvc
lembe venni, illetve kikuszöhölni.

A kapuzOs nern kolierens a mérendO jellel, ez a
hatOs ± I szárnjegy vallozast okozhat a kijelzett
szOin Iegkisehh lielycrtckiii szOni11si (kviin t’—
hisi) Iiiha relativ erteke

1 1
hK

A frekveiicia analog [nennyiség és rlefniicio szerint
az idOegysegrc esO periodusok szOma, illetve a perió
(tusido reciprok értéke. UniverzOlis elektronikus
szOmlálóval mincikét definiciO alapjOn meghatOroz
ható a frekvencia digitOlis ekvivalense:

Közvetlen /rekvenciamërés üzemrnód — a szOrnláló
elOre meghatározott 1K idOtartam (kapuidO) alatt Ic
szOinolja az isineretlen / frekvenciájh jel periódusai—
nak szOrnOt.

Pepiddusjdó-inërës tizemmócl — a száuilOlO hiteles
/i< frekvenciájd iclOjel (LvantOló jel) azon periOdusait
számlOlja, amelyek az f frekvenciOjd jel n periOclusá—
nak iclOtartamOha esnek. A periOclusiclO pillanatnvi
ér[éke (ii = 1) vagv Otlagérteke (n> I) mérhetO.
A men. idotartarnhol szOmitani kell a frekvencia
CrtCkCt.

Az dzemniódok jellemzOinek dsszefoglalOsa utOn a
(ikkhen ismertetjillc, hogy uriiverzOlis szOmlOló opti

inólis uzernmOdja és parainCterei (1K, illetve /K Cs n)
hogyan vOlaszthatOk meg dgy, hogy a mCrCsi küve
LelmCnyek: a poirtossOg (ri//f), a mCrCsi idO (tm) stb.
Iegjohhan kielCgIthetOk legycnek, Cs rnclyck as alkal
mazhatósOg korlOtai.

(2)

NagvsIga a kijelzeti. szOm CrtCkCtCl fiigg.

Vud/is E/3S

Be77erie(I gyseg Hf
= tk

L -J Kopacilas:
START/sTop

capu.

—

I Rfoszc. OszM

L -

/d6j/ap gener’cHor’

1. ubju. A szAmláló tornbvbz]ata kbzveOen frekvenciaiuér(ui
üzernniOclban
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Szeiuléletes ktpet adilaL az elérhel ô pontossagrol a
hibagorhék. A hibagorhe a (3) egyeniet grafikus b
rázolása a uwreiidô f fhggvényében tK paraineterrel.
A 2. ihra inn alja egv pé1dn a Iiibagorhékel,
h0 2. 10, 1K 0,1 . 100 S.

A kapuidô kivkzVis5t a inegeugedel L l, olérési

dl) (fK lovabba a sziniI5IO kiiirili’isa korli’i—
I (Izza. Ila a kijelzet U (eljes (ilgileL (sz INlil iii (ickadok)
siaiiia (I, a 5ZiIIliliO kilpa(itasa

\ 101i

( vitkrait a legiiagyohh he1verhk 0 vagv I lehel
usak, liii. t5lterhelés digiL ‘bben az esetben NM =

=2. 10d__ Juicsordulas iiélktili rnéréshez az (1)
egyeiule[ a iapj iii

M
K

[iapuido valaszLis szhkséges.

.‘ közveUco ui’ekvenciainérés hibagörbéi

Iicii lciiveges. bogy a /elbontOs (iLL a kvanti15si
tuba ahszolul. értéke) a (2) egvenlet szerint:

felbontás (Hz)=----_)

értékét LeliáL a kapuido szabja meg és fhggetlen a
digitek szirnátó1.

Ismert frekvencia mérésekor sokszor csak a ki
sebb helyértékeket kell pontosan kijelezni, a tiM
(sordulas megengedheiô. Durva vizsgálatnál viszont
eltekinthetunk az utolsO jegyektOl, a kapuido csöii
kenthetó. Igv elegendo lehet néhiMiy digit kijeizese,
de széles frekvenciatartominyban, poiitos méréshez
[öbb lépés és nagy kapuid3tartomány szukséges
(1. táblázat).

A közvetlentil sziunh’iiható legnagyohh frekvencia,

Imax értékét a beineneti egység, jelkapu és legkritiku
sabban az e1s1 száinlálO dekaci szabja meg. Az also

fçHi) t(() kijcIzts (d 4) diniijiO

iiarisiia tail, ha a helilcilel i (‘VS1 (gvell: :111111 (Sa—

Inlasii, 11 IlIeg(Ilged(’I I. szaiiilaIOsi Iiiiia kolhit(.izZa

1
111151

‘Il11ax

A mérés ponssigOt a zaj is hefoiyasoHiatja.
A nagyfrekvencias zavar a Schmitt—trigger hiszteré—
zis-feszultségének (Orzékenvségének) niegielelo be
‘i11itOsOvai kikiszOh1hetO (3 .Obra), igy egy jelOi—

(5) nenetnel jein lép fel Ml his iIIpn]zus. A kisfrekven—
(lOS zavar (ainpli[ iidoiiiodii iació) a szOmiO his meg—
sziinOsOt vigy a heejieti egvség lulvezerleset okoz—
hatja. Zajos jeiek teresekor ezcr (elszern oszcillosz—
kopot alkalinaziii.

A 2. ObrOhO] kit(inik, bogy kis frekvejiciOii csak a
kipuido, CS iLV a Ineresi idO lloVeieS(veI OrlietO el
riagyobh politossag. Ezért iii celszcrn hi)1eriOcilsid—
merest vegeziu.

Periódllsi(1o—lllcrec

A kaptivezer]es az Il—it] oszl4tL iuéiiuIO jel egv
periódiisidejeig iiyitja a jelkapnt (4. Obra). A men
idOtartanuiak ineg$eieio kijeizel I szain

Ap_fç (nT)=.

kijeizCs Idol i(iOcgvsCghdIl torlenik, Cs N, CuLCkC—
1)01 szanntain Lell az ismerelleii frekvejicia CrtékCt.
(saL reciprok képzCst kell vCgezni, s az uzeinni(cl kis
lrekvenciak P01t0S li1CrCsi Iehetoseget iiizl (isilja.

1’OzveIieii kijeizCshcz 1=V11/il/aIapjaii iiZ sTUk—
seges, bogy 11°IK= I legveii, ahol C egCsz SZaiI.

I nainelerek az idojel frekvenciOja (/) Cs az S I—

flier’s ,ia.r,n,alis iJ//f relativ hibOja h0 ts

osszege:

(:1)

I’(Il/(I I 1/lIfi IIIICS(I1(/li/(IS IiilIr,sr1’
1. hihIdral

21 Ill

II)

(‘‘(((II

[f 02.1 Ii

I l(3

fl Oil:>

liz

liz

liz

liz

(I)
(7)

102

10-h

‘11c

1 1O

h2/0
—--i -i

1(18 l IC ftk
10 102 173 io io 106 io

[(Hz) II961-PZ2]

(8)

((i)
Kf

Irr?pu/zLIs

3. óbro A nagyfrckvellciás zavar ]iatás5nuk kikiiszoholcsc
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1. óbru.\ szaiiilalo ötii hva1at a pelio(ltIsicto—lnercs JZ(I 1—

I)IdIaiIi

goI’isoI sz5rna (ii) eztrL (Ick:I(Ii knsan valtozta[lia—
[O, ermészeteseu egvnsLóI függetlenii I. n> I ese—

a [izeclespont helye aulontatikusait elezlietô
egyet len periódus kio1vastsSnak rnegfelelOcti.

A periotisido-rneres pontosságOt harom knvezO
hefoiyásolj a:

I?e/erencicis1abi1i€i. : I. \. Iiitelcs / irekveiiciaj(t
idojelet a referencia— s>cillatoi’hoi iivcrjuk (Ickadikus
osztassal ViI&.{V sokszorozassai.

Smii1u1usi hint hK, at i ielv I Ic k relit Liv c rt kc

1

‘lovabbi (lulitu poit IatJaiisag is ICII(J) periódiisidi—
iitereskor: a ti’iqqerhiba (Ii). E a hiha a bernejieti
jeire szupei’ponalt zaj, valalniliL a szanilalo bemenel
egyseg (Iriftje s zaja kOvel kcztcheji aclodo SIATU (s
S’FOP Lriggerpoiitok bizottytalansaga ituatt icp fel.
A sziinitásiial slatiszti.kus analIzist keil alkaiinazni.
itt — I erjedeloni okokhól is — csak a inaxinahs
Iriggerhihát szirriiijuk (lineáris szuperpozicio ely), cz
ad szeitilc]etes s konnyen kezeiheto cred IIICIIVCkCL.

Legyeu a heiticiieti jel ineredeksegc (V/s), a zaj
itiipliliidoja ((siIcsr1ke) n1 és a koin1 tr5l5si szint

driflje zIu (5. abra). A zaj nnatt

IT —-—-‘z

jdoinodu uriS iSp fe]. nng a l)cIIleiieLi egvsrg driftje

(‘S zaja kovetkeztSbeii

— zlti u ckv

S

nagysagti idoltiha adodik. Az ekuwalens beutein’ti :aj—
/esziiltsSq (n0 szSnilSlóspecifikSciO. Egy jelSL—
nienetnel tchSt a inaxirnalis iclOhiha SrtSkc

ziT=/iTz+Td=U1z+Sk\

Az osszei iggesaltalanosati SrvSnyes szaiii]uiloval vSg—

zel I, idiiiieresekre.
A perimiuSido—IH(rrs nzeinnf(dltai) a nierl ii]

periodusido a zaj vele Lien ingaduzSsa anal t iiiX1iii—

lisan 2. IT SrtSkkel knionhozitet az aktuSlis SrLSI tO],
igv a triggerhiba relativ Sr[Ske

2 . J T J1

ahol I4 egyet lea periódus (n 1) idótartarnának me
rOsekor fellépS triggerhiba.

Az Otlag periódusidS—mSrSs elSnye lOtliatOan az,
Iiogy egyetlen periódus mSrSsekor fellSpii [rigger—
mba n-ed rSszSre csOkkenihetO, ha a zaj nern ele
gendSen nagy SrtékiI ahhoz, bogy hibát okozzori az
osztSshan. A rnCrés közSpSrtékSnek .kialakulu’isa annOl
kevSshS JOn létre, minSl kisehh a SrtSke, hiszen a mSrt
jel frekvenciOjSnak (fOzisának) statisztikus ingado
zOsa kis n Srtékek esetSn hatOsosahh. Nagv a Srtékek

OlasztOskt korlatozza a mSreiidS jel stahihtOsa, azaz
a jel aktuOhs periódusideje negvSItozhat, ha tii1
hosszS a jelkuipu irvitOsi ideje.

I1eriódusidO ineresekor :i I )emene[i jel leggyak cal
ban szinuszos . \Jivei ennek meredeksSge ineghataro—
zolt, h Sr[SkSre a gvakoriat haji közvetlenhl kezel—
betS OsszefuggSst adhatuiik meg. Az u amp1itudópi
sDiitiszos jel ineredeksegc [etszSleges t0 iclOpotitban

\Iivel

— (0 cos (n1.

Ut = Ju11 sin (01 (5. Shra), ill. ms c
a inereclekseg:

2r1 / ut/A 2

.S=itpj;[/ 1

A (13) Cs (12) egvenletek alapjOn Igv

19 ./1’l’ I / I. =II1=___=r

k U
_fI* i 1* \1.
— \ t zaj tt drift) t’

illiOl Ic a [riggerszmttSl ftiggS korrekriOs fak [or.
A niinirnOlis triggerhiba ui/A —0 iiullatineiie—
[(1 komparOlOs esetSn ISp Tel (k= I). A lcgtobb
szu’unlOIónOl erre a beu’ulh[Osra a triggerszint (n ckv)
PRESET OllOsOban van lehetSsSg. i\iinden mOs eset
lien kr>- 1 (2. tOblOzat).

r IBOJEL
I kapes. NSokszarozo

/&ia/ap generdlor
‘4 TL. vezerles
kapcs.

(f/n)

Schrni/t= I Oszta

Be tn rer f dek6d
L.

()
(14)

(15)

(10)
Berneneti egyseg

1

(11)

(12)

(13)

t (START/cJef/c esetben)

I N561-PZ57

5. Jbr’a. A rnaximális Irigger hiba szãrnItása
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A trigger szinllôl fuggo
tënyezö

=v
up Up

A triggerinba trekvenciStól fugge Uen.
ráláskor a szuperponSll zajhól aclódó
értCke

1 0,32

— u/Li’

5. bi’i. 1\ zaj jilialti trigger I)iba flggése a jel—za] alaI)vtl
nii11koiiiprhis)

cs neni egy adol [ szaiiilalo Speci ikO(lOja . A jel —zaj
ar5riv sszerii növelCsCt a heinciteb egysCg helsô zaja
kor1Cozza, aui1iornpara15siiii1

11* =Cx=l
I daft

ii,,

CrCke a beineiio szinhiszos jel atiiplitudoj5iiak iiövelC—
sével csökkeit11ie[( .A szCinl5lókra vagy (re—
két (p1. 2,5 mV: F1ev1cit Packard 5352 A), vagy K
Crtékét specifiki’djSk (p1. 3 mV: LMG 1645).

A periodusido—incres niaxintdlis relativ iiibjat h0,
h< [(9) egyenletj Cs h [(13) egyenlei összege adja.
i-eciprok Cr[Ck .kcpzeskor a rela liv liiha v5ltozaiian,
igy közvc LiendI irha Ló

7i/

__

f 1’— — h0 + +
I il/J.( 11

A hibagorbek abrazolasa JK Cs paranleterekkel
celszerü. Egy pClciSt szemlcltet a 7. Shra: h= 2.10—v,
h’=0,3%, it=1 . . . 1W, az idSjel frekvenciCja /,=
=1 kHz . . . 10 MHz n=1 esetCn, inig /k=1
10 MHz n>- 1 esetCn.

7. ábra. .\. periodusidô mérés hibagOrhéi

PeriódusidO (it = 1) mCrCskor csak 1k a paraniCter,
a viszonyok konHyen attekinthetSk. Atlag periôdus
idS (nr- 1) mCrCslcor ax adott n—neI niegfelelô Lrigger
hihShoz tartó hibagurhe a vClasztott J,-tó1 fuggS
‘K parameterS sx5inlSl5si hiba egyellesell inozog.
ii- 1 esetCn a Jegtohh szanllalónm’tl ,I, allithato
(sak he, azax nern v5ltoztatható.

A period sidó—meres felbontSsa a (9) egyenlet
al a pj it II

felhoiitSs (us)
/K 1Hz)

luggetleis a kijelzett digitek szSmStOl Cs I, vSlasz
LSsSvaI is befolvSsolhatO. ErtCke tetszClegesen nem
csökkenthetS, men a Slusorduli’,s clkeitilCsCrc a (8)
egvenlethCl adódóaii

v5iaszLSs szhksCges. EgyenCrani(i usaLolasu beinenet—
nCi (azaz ha a hemeneti egysCg nem korlStoz), ax
egyenlethOl a mnCrhetS f,, CrtCke is meghatSrozható
adott paramCterelcnCl. Az atlagolasok szaniat kor—
littozza a megeugc(Iett rnCrCsi iclS, hiszen

1nT=1.

-‘ IUIjyOhI) Io11IosSaJIi iiZellJIIIO(1 a

kivSJasztSsa

Annak érclekCbcn, hogv uiiiverz5lis szarrlaloval
cgy periodikus jel frekvcnci5jSt milleT pontosahhan
meg tudjuk hat5rozni, el kell tucinunic dontem, hogy
kozvetlen frekvenciamCrés vagy periodusi (1S-lflCrCs
iizemmódban mCrjdnk—e, Cs mnilyen t, illetve fK Cs
ii paraméterekkel. A pontossCg fokoz5sm’tL a niegenge
dett trn mCrCsi icló Cs a szSmlSló NM kapacitmisa ([51—
csordulCs nClkuli mCrés feltétele) koriStozza.

ElsS közelitCs.kCnL a perioclusidS-merés trigger
hibSj St elbanyagolva, egyszeriieu megadha to azon
Ilkrit CrtCke, amely frekvencia mCrCsekor a szSm
lSló kCt uzemmnOdja azonos poniossOgot hiztosit. Ez
‘\TjzNp, azaz egvenlC szmimlSlSsi liihCk esetCn 511

2. táblázat

korrekciós

0

0,2

0,1

0,0

0,5

1

1

1,020

1,092

1,2i0

1,667

4C

7’

i\till konipa—
k onl.ponens

(16)

a heritenS sziiiuszos jel un/u, jel—zaj an5iiyStvl fugg
(6. Shra). Sok esetheit (59k ezi ax hsszelevSt adjOk
meg. Ez az adat azonban bSrmciy sziimiiliilóni igax,

[(Hz) H961-5J

u/u (dB)’
[j-pz61

(19)

fl/K-u:NM •1 (20)

(17)
(21)

(IS)
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lean, hiszeii a relerencia stthili0isii flhilldk(1. CSCU)CI1

azonos. Az (1) es (8) egyenle1ekh(51

/kra =

Adolt paranieterek, valainint /Z/krit esetCti a perlo—
(IIISidô—rnéreS, ha f>tkrjt’ akkor a közvetleii trek—
veiciarnCrCs ad nagyohh poatossagot. A 8. i’ihra mu—
iaja a kijelzett szi’ini irekvenciafuggesCt, és d=6
(ligi [re szemlClteti a maxirnális sz’im kijelzCsChez
szhksCges uzemrnód— Cs parainCtervC1asztist. Az ihra
ahhoz nyñj t segitsCget, hogy megadjuk azt a digit—
sztrnot, amely adott parameter esetCa egy frekven
(ia tilcsordu1as aClküli meghatározishoz szuksCges.

A gyakorlati mérCsekuCi a perióclusi dô—mérCs
Lriggerhibáját figyelembe kell veani. Az optimális
üzeininód CsapararnCterek a sz1iM1á1ó hihagdrbCi
alapján adhatók meg, ahol mir figyelemhe vesszuk
a korlátozó tCllyezCk (trn, NM) hat’isát is. A szimIáló
hihagorbeit a 2. Cs 7. hra egyesitCsCvel nyerhetjhk,
az áhrákoim trn Cs N1 haLásiit neni tiinteWik tel.

A johb áttekintés CrdekCheii loglaijuk össze az

e(ldigi eredrnCnyeket.

Közvetleii frekuenciarnCrCs:

a) egy I-hoz tartozó hibagurhe / növekedCsekor
aszinptotikusan hhoz tart [(3) egyenlet, 2. ábra],

b) a ttdcsordulCs elkerülésCre egy parameter
csak az /-<Nl/IK frekvenciCk rueresere hasznilható
[(5) egyenlet],

c) a mérCsi idô:tm=1K•

Periódusidó’-mérés:

a) egy n/k—hoz tartozo lubagorhe / csokkenCsekor
aszirnptotikusan az a ertekének niegfelelô trigger
Iiihához tart, amig 1z aern korlCtoz [(18) egyenlet,
7. ‘ibraj,

b) tülcsordulás nClküli mCréskor egy zi/ paIaiuter
(sak />- 11/K/ATM irekvenciák mCrCsCre haszni1 ha to
1(20) egyenletl,

c) a mCrési idui: lm=n//. Igy n átlagolás csak
/ n/Ia frekvericiik meresekor alkalrnazhal ó.

A szi’imlCló egyesitett hihagorhCit egy peldan a 9.
ahra szernlClteti. Felvett adatok: d=8,h0=2.107.
lizvetlea frekvenciamCrCsnCl tk = 0,01 ... 10 5, pe—
riOdusidô—mCrCsaCl h 0,3%, a = 1 . . . 10, az idôjel
irekveiciaja ‘K = 0,01 ... 10 ‘vlI-lz (a = 1) es / =
= 10 MI-lz (a>- 1).

A szamlalo.kapacihIs korlátozO ha t’si’it tel tim letve
(osszefoglalás b) poatjai), az ábra iittekiiithetôen
mu tatpm az adott Szaflilal() aIka1mazliatosigi’d. a>- 1
eseten a t(ilcsordu%isi határ / csokkentCsével — ha
eric lehetoseg van — kitoTható kisebh irekvenciákra.

A kCt uzemrnod hihagorhéiaek metszespontja
alatti frekvertciCkoa a peri(dusidii—rriCres, felette a
iözvetlen frekveaciarnCrCs hiztosIt nagyobb pontos—
ságot. Egy frekvencia kIvi’int pontosságii niérésChez
szuksCges iizenimód Cs a pararnCterek a hihagorbe—
ihagrainrol azonnal IeolvashatOk.

Igen egyszerIien lehet figyelemhe yeah a meg
engedett mCrCsi idô korlatozast is (osszefoglalCs c)
pontjai). A 9. Chriii vastag vonallal tOntettfik Ic!
pCldakCnt az adott számEilóval elérhetô maximdis
mI’esi pontossagot, ha a megengedett mérési idô:
tm I s. A 9. vagy a 8. áhrán látható, hogy az adott
esethen d=7 digites kijeizés is elegendô.

Jól szernlélhetô, hogy a mérési idô csökkentCse Cs a
mérés pontosságának fokozása egymásnak elleni
moridó kovetelmények.

A diagramokból a pararnCterek tervezCséhez szhk
sCges további információk is azonnal adódnak. PCI
dául a kapacitás korlátozó hatása n>- 1 esetén sziik
segesse tehet változtatható /K CrtCket, hogy lid

csordulas nélkul nagy pontosságot Crhessiink el; a
CrtCkeit Csszerüen korlátozza h0 Crtéke stb. Igy meg
aclható hogy univerzális vagy speciális alkalmazáshoz
milyea Ozemmód- és paramétertartomáay szuksCges,
Cs ez milyen specifikációt jelent az alapegysCgekre.

Az elôzö tárgyalCshól kCt, eddig kellôen nem hang
siilyozott lenyeges eredmény adOdik:

1. Univerzális alkalmazásra modulrendszerii szám

Iáló kialakitása cClszerii, ahol kifejezetten a felhasz
nmiló specifikálja vagy választhatja meg a digitek
számát, a referencia stahilitCsát, az idóalaptarto
rnányt, az it1agoICsok szCinát, hiszen a 9. és 8. hr:ik
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alapján el6re megtervezhetó’ egy adott méréshez szOk
séges specifikáció.

2. A 9. ábrábOl láthatóan — a nagy triggerhiba
ellenére — a periódusidO-mérés uzemmód egeszen
nagy frekvenciákig pontosabb és kisebb mérési idôt
igenyel, mint a közvetlen frekvenciamérés. Hátránya,
bogy utolagos számitás szUkséges. Ez megsz(intet
hetO, ha a perióclusidô-mérés pontosságát és sebes
ségét közvetlenül frekvencia-kijelzéssel egyesitjuk:
a számlálO periódusidót mér, majd automatikusan
kiszámltja a reciprok értéket, és frekvenciát jelez ki.
Az ilyen ,,szmitó” sz(rniá1ó tipusñ digitalis frek

venciamérôk gyárlását az integráiL iramkörök no
vekvO elterjedése egyre gazdasngosahlu’i teszi.
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I CSEREKLYEI PAL I
I smét egy kiváló hiradástechnikus hagyott ill hen

niinket. Csereklijei Pal, a Postal TervezO Iroda volt
igazgatOja, nyugdijas postamuszaki igazga[ó 1.. év
jiIius ho 24—en tragikus hirtelenséggel elhunyL

1908 ipri1isaban sziileleU Szolnokou, postéts család
hól. 1933-ban a buclapesti MOegyel ernen gépeszmcrnoki
okievelet szerzett, majcl egvcves katonai szolgálot
LeijesItése után 1934-ben a Lipot iavheszeiô Nozpoiit
ban mint Orabéres mérnok
nyert alkalmazás L Ugyan
ebben a mlnôségi)en teljesI
tett szolgálatot a Budapesti
Távbeszélô IgazgatosOli0l.
majd a Rozponti TOviró—
hivatalnOl 1936. oktOber
elsején tOrtént ideiglenes
minoségO postasegédmér
nOkké torlent kinevezéséig.
1939—ben, niutOn kitieve—
zését véglegesItettek, meg
bIzták a Központi TávIrO
hivatal miszaki fOosztOiy0-
nak vezetésével. 1941-hen
a Bëcs—Szegedi, valamint
az Oj tiszántOli tOvk0beibeii
létesItendii távirO hOlOzat
épltésével kapcsolatban annak fejlesztésOvei, a szerelés

es az épités elleaörzésével bIztOk meg. 1941. végén a

KOzponti Táviróhivata 1 vezetOjének Oliandó helyeuesé

ye nevezték ki, a rnOszaki fdoszt0iy vezetésétOl vain

feirnentésével egyidejuleg. 1942-ben Otheiyezték a
TOvIrO és TOvheszélO IgazgatósOghoi MegbizOst ka—

poLL az Európai Posta és TOvkozlCsi Lgyesfilet,
Távkdzlési — Müszaki BizottsOgOnak a L0viró herende
zCsek Cs tOvIrO-kCsz[iiCkek niunkahizotts0g0hall vain
kOzremOködCsCre.

1940. év vegen postamérnök, majd 1943-ban postalO

mCrnöki kinevezCst kapott.
1944-tOl a mOsodik viiOghOborO vCgéig katonal szol

gOiatot te]jesitett. FeiszabaduiOs utOn 1946—47-hen
a debreceni mi’iszaki igazgatosOgnOl teljesItett szol
gOlatot átviteltechnikai csoportvezetO minOsegben.
1947—48-ig ugyanezen beosztOsban a budapesti MO
szaki IgazgatosOgon mukddött. Az akkori siirO átszer
vezCsek következtCben abban az idOszakban egy
i(leig a Posta Kabel tYzemének vezetO helyettese, majd
az Atviteltechnikai Uzem vezetOje, kCsöbb vOllalati

lonwrnolce leLt. macn rovid idOre a kozpoiitiaviro—

hivataihoz kertilt visszfl. majd 1953—han a P011—aOl
mint tervezo, maid csoportvezelO, 1954—hen az 0 LviteI—
technikai osztalv vezetOje volt. 1 955—ben rndszaki fo—
tannesossa. 1960—han pedig miiszaki igazga LOvO iie—

veztCk 10. 1 962—ben megbIz0st kapott a Pos[ai ‘fei—
vezO I mOn igazgn k’O leendOinek ellOtOsOra. 1968.
Oprilis 30—On saOt kCrCsCre nyugOllomOnyha vonuit.

KivOIó szakemher, az or
széig egyik iegjohh átvitel—
iechnikai sznktekinlélye.
kiilOnOsen a tOvOó beren—
(lezesek Leroleten .,\lunku
kOrCh6l eredOen azonban
i inkrol iiiliO Ifl (I Cs vezele—
Ices :‘itvitel Leehnika terén is
dlsorangO szaktekintClynek
orvetidet t. P’eladatainak el—
iatasahaii elinClvOlt. ruin—
dig a Iegjohh inegolciOsl.
keresk’. [Tivatali miinkOja
Inelicil a Re]oiannisz 1—Tim-
(lOs[e(l)Ilikai (iyOrl)aJl tOhh
(veil OI minI. szakCrtO
levCkenvkedetl; Cs ott eL

az idOtOl Lobh távirO
fejleszteltek ki kdzremi’ikO

A inagvar iiiliszeripal fejiesztése terCn, invatali
nitinkOjOn kIviil, mint niuiszaki ellenOr fejtet.L ki
olyan tevCkenysCget, ainel nii’iszeripamnnk fejiesz—
tCsében, a gyrirtinOnyok iniii0sCgCnek emelCsCheii
hathaiósan nyilvOnult meg.

iVlindig a korszerO ftj nlIiszaki inódszerek hevezete—
sCre tOrekedeLt, s ennek kOszOnhetO. hogv a Magvnr
PostOnOl tOmsaival i’ijItOs alapjan leLesulL a :0—40-eves
liangfrekvenciOs kObeleken a tOy tOpiOlt szClessOvi’i
erOsItOk alkalrnazOsOval az elsO sokesatomnéts uzem, s

ennek köszönhetO, hogy az 1960-as Római OliinpiOn a
hCcsi távkObelen létesItett ezen megoldOssal közvet
lenul lebonvóiódhatott a MagyarorszOgon vCgzOcIO Cs
OtmenO heivszini kOzvetitCsek sokasOga.

Mint a POTI igazgatOja 1964-hen munkOssOgOnak
elismerése meilett Minisztertan0csi kiemeit fizetCshen
részesült.

Ernlékét, a hiradástechnikus Cs postOs kollCgOikkal
egytitt szeretettel (irizzOk.

Cs in ii Iti p lex I wre ii dezes

(lusvei.
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