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Hazánkban elôször sikerült megoldani a meteoroló
giai mesterséges holdak APT-képeinek vételét. Cik
kUnkben ezzel kivdnunk foglalkozni.

1. Altalános áttekintês

A mesterseges holdak nagy része — pdlyátOl fug
gôen — gyorsan, másfél-két óra alatt megkeruli
Füldünket, s a pálya vetülete 24 óra alatt az egesz
loldfelszint nappali és éjjeli ,,dllapotban” sdrolja.
Ezért a müholdak, rnegfelelô mdszerezettseget felté
Lelczve, rendkIviil jó, átfogo és gyors inforrnációt tud
nak szolgáltatni a légkör meteorológiai állapotáról,
az egyes jelenségek (p1. tdjfun) változdsdról, haladdsi
iránydról, s emellett a rnagaslegkor dllapotát (ioniza
ció foka, mágneses tér stb.) is meg tudják adni. A
mutatkozó rendkivuli elönvök miaft 1960-ban a
TIROS I kisérleti hold felbocsájtásával kezdték meg
az Egyesult Allamok tudósai a meteorologiai mester
séges hoiclak kidolgozdsdt. 1966-ig dsszesen tiz TIHOS
holdat bocsájtottak fel, s mind rendkIvul sikeresen,
a tervezett élettartalomndl hosszabb ideig dolgozott.

Feladataik közOtt a magaslégkdri mérések másod
lagos, kiegészitô szerepet jdtszottak csak, az elsöd
leges feladat a Fold feihOzetének kis- és nagyláto
szogd kamerák segItségével való fényképezése, vala
mint a hósugárzds vdltozásának mérése és infravörOs
felhO fényképek (éjszakai oldalon) készItése volt. A
holdak pálydját igy dllapItották meg, bogy a felhó
takaróról meg részletes fényképeket lehessen készI
teni, másrészt e felvételeic meg eleg kOzel legyenek
egymdshoz, illetve at is fedjék egymOst két egymást
kOvetô Otvonuldsnál. Igy Osszefuggó képet kapunk
a felhOzetról. Ezért a TIROS holdak 400—1000 km-es
pályákon keringenek. Igy a FOldet átlagosan 90—110
perc alatt kerulik meg és a széles látoszOgO kamerdval
készitett kb. 1600 x 1600 km-es felvételek széleikkel
érintkeznek. Tgyanakkor az ilyen magassdgból ké
szitett fényképeken a felhôzet rendkIvul jOl ldtszik,
jól értékelhetô.

Az elsô hét TIROS hold a készItett felvételeket,
amelyeket a nagy utánvilágitbsO képlemezról leol
vasott, tárolta és parancsra az Alaszkdban leviS kOz
ponti megfigyelo állomdssal kOzOlte. A rendszer sike
res kifejlesztése utdn, tekintettel arra, hogy ezek a
felvételek nem alkalmasak katonai felderItésre,
szóba kerult, hogy a vilag valamennyi dllomásdnak
lehetOvé kellene tenni a képek hasznblatát. Ezért
dolgoztdk ki és alkalmazták elsô fzben a TIROS
VIII. holdon az APT rendszert (Automatic Picture
Transmission). A hold a felvételt mOr nemcsak tdrolta
az alaszkai dllomás részére, hanem a nagylátószOgiI
kamera képbt a 136—137 MHz sávban azonnal ki is
sugározta. Ha valamely ország megfigyelo állomása
kOvette a holdat, vehette a jeleket, azaz az éppen a

hold alatt levó felhôzet fényképét. A sikeresen kipró
bait rendszert a Nimbus I. mesterséges holdon is
alkaimaztdk. Képei kivdlO minóséguIek voitak, de a
hold hamar meghibdsodott.

1966-ban üjabb két meteorologiai holdat bocsáj
tottak fel APT rendszerrel is felszerelve. Az ESSA 2
mesterséges hold (1966.—16 A) mar nem kisérleti,
hanem szolgálati hold. Igy az APT képeket a mester
seges holdas meteorologiai szolgdlat szdmdra kijelolt
137—138 MHz-es sãvban kOzli (137,5 MHz). — Az
ESSA 1 szintén szolgálati meteorológiai hold, de
APT adOja nines. — A mdjusban felbocsdjtott
Nimbus 2 (1966. —40 A) hold kIsérleti, Igy a 136— 137
MHz-es sdvban dolgozik (136,95 MHz). Két dolgot
módosItottak: a hold saját óragenerátora és térbeli
tdjoló rendszere adatai alapjan az APT képek szélën
fekete-fehér kódban közli a képfelvétel helyére, ide
jére és a pillanatnyi palydra vonatkozó adatokat,
rendkIvul megkOnnyItve az értékelést. Másrészt az
éjszakai oldalon a hold infra-rádiômétere készIt a
feihózetrôl infravöros felvételeket és azonnal kOzli
ugyanazon ado segItségével a FOldre. Ez az nil.

DRIR rendszer (Direct Reading Infrared Radiome
ter). A cikk Irása idején mindkët hold kifogdstalanul
Ozemelt.

1.1 Az APT )céptovábbItdsi rendszer

A mesterséges hold a készItett felvételeket azonnal
továbbItja a FOldre. Azonban, tekintettel arra a
céllcitdzésre, hogy lehetOleg sok ország, kOztOk nem
a iegfejlettebbek is használjdk a képeket, továbbá az
USA-ban is nagyszámd állomdst dilitottak fel, fon
tos volt, hogy a fOldi kOvetó állomásnak ne kelljen
rendkIvuli kovetelményeket teljesiteni. Igy nem TV
rendszerui tovdbbitOst választottak, hanem a postai
forgalomban jOl bevált képtávIró rendszert. A rend
szer minden szempontból megfelelô, mert folosleges
lenne a TV rendszer biztositotta nagyszdmd kép,
elegendó, ha egymdssal érintkezó állókép-sorozatot
kapunk.

Mint mar emlItettuk, a képek részletduissOga, vala
mint az a kIvánság, hogy ezek szélei érintkezzenek,
1600 x 1600 km-es képek készItését tette lehetóvé
kb. 1000 km magasságd kOrpálydn keringo holdakról.
Ekkor egy-egy kép tovdbbItdsdra 4—6 perc idó all
rendelkezésre. A megfeleló felbontás biztosItására a
TIROS-holdakon kidolgozott 800 soros, soronként
800 képpontos rendszert alkalmaztãic. Mivel a postai
forgalomban is szabvdnyos képtávirórendszert kIván
tak alkalmazni, a ritkán haszndit Ieggyorsabb szab
vdnyos rendszert kellett vdlasztani, amely 2,4 kHz-es
AM vivät (segedvivôt) és 240/perc fordulatd vevô
gépet használva 208 másodperc alatt továbbIt egy
képet. A légkOri (ionoszféra, troposzfbra) zavarok
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1. ábra. Nimbus 2 kód bnykpe. a — referenda pályaszám; b — felemelkcdö csomópont hosszüsága; c — felemelkedô

csomópont eltolódása; d — felemelkeclô csomOpont icleje; e — nodális perioclus; / — perigeum szélessSge; p — perigeum
ideje; is — perigeum lnozgása; i — APT felvétel napja; j — APT felvélel ideje

kizárására a teijes információ btvitel AM/FM rend
szerii. A 136—138 MHz-es vivbt a képjellel AM-ben
modulált 2,4 kHz-es segedvivó frekvencia moduldlj a.
A kepvevógép beállItbsára — szinkronizblbsára 8
sec-ig sugároz sorszinkron jeleket a hold. Egy-egy
kép sugárzásbt impuizus sorozat adásával kezdi,
majd a sorszinkron jelek kovetkeznek és vegul a
Jéptartalom. A továbbItásnál haszmilt frekvencia
modulbció kislöketfl, a maximblis löket ±10 kHz.

A kepminOseg megfelelô, ha a jel/zaj viszonv eléri,
vagy rneghaladja a 25 dB-t. A pblyaadatok, a távol
sag és az olcsó egyszerä vevöállomás aikalmazdsának
kivánalmát egyhevetve a holdak adóteljesItményét
4—5 W értéki’ire vislasztották. Terrnészetesen figye
lembe vették a miIhold energiaellátási stb. szempont
jait is.

KiegészItéskcppen meg kell emilteni az APT és a
fiR JR rendszer közti fô kulonhséget. A két rendszer
LiegCszIti egymbst. Az APT renclszerben a hold pu
I:nsatfelvételeket kCszit a lbtható fénytartományban
ss ezeket tovbhhitja, a DRIR reiidszerben a rádió
iiter jelei folvarnatosaii érkeznek .A rádióniéter
v(kony csIkokban, egymbs után letapogatja a palva
:tlatt elterUlô felszin adott szelességii sbvját, s Igv
olvarnatosan szalagszerii képet kapunk. Az Igv to
v:ihbitott képet a mar erniItett képtávIrogéppel szin
In lehet venni.

I .2 1 kCpek pontos heiqének roe qhat6rozdsa

.\ (Iveteleken az azonosIthatósbg Crdekéhen mar
I4I-j(I(k találhatók, arneiyek megadják a kép köze

I I. iz 1600>< 1600 km-es tartomány határbt és helsô
,.I:’is is biztositanak a felhbalakzatok pontos helv

ii” Ii:iI:uozasához (13. es 14. bbra).
I’*,.cn ti’ilmenden természetesen meg kell hatbrozni

.1 IsI)lO)/.(p foldrajzi helyét és a felvétel idejét. A kép
lit uj (lvctci kOzlését jelzó impuizussorozat sugar—

zásának kezdetekor készLil. A régebhi rendszerii
holdak képeit, folclrajzi helyét az ESSA 2-ye! bezá
rolag, a felvételideje és az
amerikai palyaelbrejelzé
sek adatai aiapjbn lehe
tett, iiletve lehet snegha
tározni. Ez nehézkes
módszer. Ezért az isj. kI
sérleti hold. a Nimbus 2
a sugárzott kép szélén,
négy heivértékiI hinisris
kóddai közii a feivtel
pontos idejét és a felvétel
értëkeléséhez szdkséges
összes pblyaadatot (1.
ábra). A haloldali szélsö
oszlophan egyforma feke
Le-fehér kockaosztas lbt
hatb. Ez az egyes, négy
helyértékii bináris szá
mok szétvt1asztbsát lehe
Lbvé tevO raszter-osztbs.
Az összetartozó adatcso
portokat egvmástol hosz
szñ fekete vonalak vá
lasztjãk ci. Erdekesseg,
hogy az utolso elválasz
tójel netn folyamatos vo
nal, hanern két roviclehb,
egymbshoz sarokkal érint
kezij vonalszakasz. Ez
nem szándékos, hanem a
kódoló áramkör jelentô
sen egyszeruibb lett, hogy
megerigeciték ezt az cite
rest. A jobboldali oszlop
ban talCihatók a szan

>

2. dbra. Nimbus 2 kPpkód és
megfejtPse. Reterencia páha
szãm 553; felemelkedd eso
mópont hosszd.sSga 129,5°
West; felesne]kcdö ceomopon I
hosszilsisgi e Itoloclasa: 27,04°!
pSlya ; felemelkecLd esornópont
idOpontja : 20 6 09 p 10 mp.
UT (iSis. 5.), nodSlis periO
dus I 6 18 p 10 rnp; pen
qeum szélessége : 56,47°
South; penicleum ideje 21 6
20 p 43 ml), UT (jOn. 5.);
periqeum rnozgOsa 0,177°!

palYa; APT fe]véLel napja:
jOnius 25.; APT felvétel icleje:

09 6 35 p 54 mp, UT
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szirii ;ulatok. A fekete vonalak 1-et, a fehérek 0-t
jhiilctick. A Nimbus 2 egy felvételCnek kódja és
III(gtcjese a 2. ábrdn látható.

2. A kivetlhil1omás fe1ipItêse

1965 márciusában a Budapesti MiIszaki Egyetem
KISZ-Rakétatechnikai Tudományos Diákkore az
OSCAR 3 megfigyelésevel megkezdte a hazai mdhold
kövctCsi kIsérleteket. E kIsérleteket folytatjuk mar
lcll(lszeres kutatás keretében az azóta felCpItett ñj
:‘dlomásunkon. Az állomással szemben támasztott
követelményeket igy az ãltalános miihold-követési
szempontok alapján täztük ki, s ezért az állomás al
kalmas az APT képek vételére is.

Az állomás vevbkészülékeinek zaja a 100—200

Antenna(p3ianrJ
szögskalakkcl eltdIiç)

MHz-es sávban nem haladhatja meg a 2,5—3 KT0-t.
Alkalmasnak kell lenni A1, A3, F1 és F3 vételére egya
rent, vCltoztathatO savszelessCggel. Minden üzem
módban lehetséges kell, hogy legyen a mesterséges
hold mozgásából adódO Doppler-frekvenciacsiszCs
vétel alatti korrekciója, kulonben a jel kicsészik a
vevO vételi sávjdbOl. Az antenna nyeresége el kell,
hogy érje a 16—20 dB értéket és az irányelességtOl
fuggó követési pontosságot kell biztosItani. A köve
tési hiba miatti amp1itidOingadozás legfeljebb 3 dB,
egyes kIsérletekben meg ennyi sem lehet.

A szukséges jel/zaj érték a vegzende kisérlettól
fugg. A fenti zajérték CltalCban elegendô.

A kIsérleti adatokat egyrészt feltétlenül tárolni,
másrCszt a lehetO legtobbet a helyszInen (automati
kusan) értékelni is kell. Az értékeléshez elengedhe

tetlenü.1 sz[ikséges pontos idó
etalon is (a pontosság 1 5.
10 legyen).

2.1 Az állomds rendszer
technikai felépitése

A követóállomás blokkdia
gramja a 3. ábrán látható.
Az elôzó kovetelményeknek
megfelel.

Az állomás vevóantennája
szélessávii, négy-elemes helix
antennarendszer (4. ábra).
Mind vizszintesen, mind fug
gölegesen mozgathatb. Nyere
sége meghaladja a 16 dB-t.
Mint mar emlitettük, irány

________

élessége megszabja a követés
pontosságát. A követést meg
feleIb gyakorlat megszerzése
után kézzel meg tudtuk oldani.

A követés biztosltására a vett jelet hangszOron
kijuttattuk a követO személyzethez. Ugyanezen az
üton utasitásokat is tudtunk adni nekik. A követésl
pontosság biztosItására a relativ térerOsséget az an
tennCn leviS müszerekrOl is le lehet olvasni.

Az antennárOl a jel elóerbsItCn at egy, egyes kisér
letekben két V U 21 vevókCszulék bemenetére jut. A
készulékrbl a jel minden esetben magnetofonra kerül,
továbbC a helyszInen levö értékelö miiszerekhez,
vagy egyéb egységekhez (p1. APT-képek vételekor
reléadóba).

Mivel a követésnél a relatIv tCrerOsséget felhasz
náljuk, igy ennek vizsgálatCt is el lehet végezni. A
követés-okozta kisebb ingadozés és a zavaró beutések
kiküszobölése utdn a relativ térerósség változásai jel—
lemzôek az adott frekvenciCn leviS terjedési viszo
nyokra, az ionoszféra rétegeinek CllapotCra stb. E
csillapitásváltozás analIzisét az APT-képvCtellel par
huzamosan elkezdtük, azonban ez hosszabb kisCrlet
sorozat elvégzését klvánja meg.

2.2 Képjelek továbbitása az MTI-be

A képjelek továbbItásCra három lehetOség kinál
kozott:

a) Az FM-vivOt demodulalva, mint 2,4 kHz-es
vivOj ü AM-jelet továbbItani telefonvonalon.

3. ábra. A követôállomás blokkdiagramja

I H780 -FGB 31

4. ábra. Az állomás negyes-helix antennarendszere
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b) Demodulálás nélkül, más
frekvencián vezeték nélküli
rádióláncon továhbItani.

H c) Az AM/FM vevórOl az
FM-részt leválasztva egy AM
adót modulálva, AM/AM
rendszerben továbbItani a
képjeleket.

Mindhárom megoldással ki
sérleteztunk. Az elsô a városi
telefonvonalak zsiifoltsága és
nagy áthallása miatt nem
adott jó eredményt (12. ábra).

A második rendszerben a
VU 21-es vevókészUlék 5,25
MHz-es KF-jelét használtuk
fel. Ezt a jelet 24 MHz-el
keverve 29,25 MHz-en to
vábbItottuk. A VU 21 név
leges KF kimenószintje 50
mV. Nagyobb jeleknél a vevO
készülék limitere mñködött,
a kimenószint csak kismér
tékben változott Nem kellett
kulönösebben nagy gondot
forditani az adókészülék tñl
vezérlésének megakadályozá
sara.

Az 5,25 MHz-es FM/FM
jelek továbbitását végzó ado
készulék blokkdiagramja az
5. ábrOn láthatO. A kimenO
teljesitmény az elsO kisérle
teknél 1 W volt. A nagy za
varszint miatt ezt késObb 5
W-ra növeltük.

Az antenna egyszerü fél

_________

hullámO dipól volt a földtOl
5 m magasan kifeszItve.

\Tev3antennának általában
néhány meter hosszñ huzalt
hasznOltunk. Az MTI-ben
levO vevOkészülCk VU 21 tI
pusñ volt. A megoldás nagy
elOnye, hogy a képjeleket az
FM-ben modulált vivOrOl nem
bontja le. Igy a demodulator
elmarad.

KIsérleteztünk demodulált jel tovabbitasaval is
ráclióláncon keresztül. Ekkor a VU 21-es vevO
készülék FM-demodulátorának kimenetelérOl vezé
reltuk a 144 MHz vivOfrekvenciOjO AM-ado modu
látor erOsitOjét. Az ado kimenOteljesItmCnye 50 W
volt.

Az átvitel a demodulátorok és a modulator torzi
tásaival egyutt is jó volt. Nagy hátrányként jelent
kezett a tererOsség változOsa kovetkeztében elOálló
szintingadozás. Nagyon hatésos AGC szukséges a
vevôben, hogy a szintingadozás okozta hibákat tel
jesen ki lehessen kuszobölni (7. ábra).

A mOsik zavarO jelenség e nagy adóteljesitmény
miatt jelentkezett. Mivel az ado és a vevOantenna
közotti távolság kicsi volt (kb. 50 m), kisebb jelek

Nagyar TdviratL Iroda

Kpvev 24Hz
21

‘A/I

292511Hz

MegfigyelJ ttomds /
Antnnp

etderos/tdtJt

VU2I 2511Hz

kászütk AN/FM
vevo’- I

2.9,25MHz
50 V

f 24MHz
AN/FM

[ rh- IKristdly
asichri

___

L

5. ábra. KSpjelelc továbbitása rádióláncon keresztul, AM/FM-rendszer

/‘laggar’ /3viroti Irocia

[ Ke’pvevd I-. VII 21

_______

I?4kHz
I4NAN/AN

Antenna
et8es11.91a”!

I

/Iegf<yyeld’ a’Uonds

1vu21 2,4kHz I I Add I IH________ AN i

_______

‘gfokoz i4 MHz
vevjkdszlilek - -i hangfr j

I AM/AM I

_______

P.-..5OW1

0szct1. I
I I ds erdsitjk I

I I
—

6. ábra. Kepjelek továbbItása rádióláncon keresztul, AM/AM-rendszer

által okozott torzitás

7. ábra. AM/AM-átvitelnSl kapott fadinges kep
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esetén az ado keresztmodulációt okozott. A vevO
s az adófrekvencia közötti eltérés csak 6,5 MHz volt
(137,5 ës 144 MHz).

Az Otvitel blokksérnOja AM/AM rendszer felhasz
nOlásOval a 6. Obrán lOtható. Az adóantenna 8 elemes
Yagi, a vevOantenna néhOny méteres huzal.

ElOnvként emljthetO meg a kevéshé zavart Otvitel,
mivel 144 MHz-en lényegesen kisehb a kLilsO, városi
zavarszint, mint 29 MHz-en.

3. Kêpvêtel

3.1 Oszcilloszkópos módszer

Kisérleteink kezcletekor döntO szempont volt a
legegyszeriibh képvétel megvalositOsa. Az ESSA 2
jeleit tanulmOnyozva felfeclezhetO a TV jelekhez való
nagy hasonloság. Ez az elgonclolás vezetett a TV
vevOkhöz hasonló elrenclezés megvalosItásOhoz.

Egyetlen kép tovObbItOsi ideje 208 sec. A sorfrek
vencia 4 Hz. Olyan elrendezést kellett megvalosItani,
amelynél a képirOnyd eltérités 208 sec alatt sopri
végig az ernyót, a sorfrekvenciOt pedig 4 I-Iz-es
l’ürészgenerdtor dllItja eld. Természetesen ilyen elren
dezéssel csak hosszii utOnvili’igItOsi idejü oszcillosz
kóppal kaphatnárik képet.

Más a helyzet, ha a képet filmen állItjuk össze
soronként. Ha rövid utánvilOgItdsi idejü oszcillosz
kóp ernydje elOtt nyitva hagyjuk a fényképezógép
fényrekeszét, akkor az ernyOre felrajzolt sorok eld
hIvása utdn a filxnen megacijOk a teljes képct.

Az cirendezés nagy elOnyc, bogy rnagnetofon-sza
lagra felvett képjelek feldolgoziisi’lra is alkalmas,

mivel a szinkronizOlds soronként tOrtént. A lnilgTI(

tofon-szalagtováhhItOsi egvenetlenségei CV S( )I( ) I

helül sem okoztak lényeges hibOt. A képvevo I(’Ij(s
blokkvazlata a 8. iibrán lOtható.

A megfigyeldállomáson a miIhold jeleit magnetofou
szalagon rogzitettuk. Az értékelés, azaz a kép dO

OllItOsa töhbszor megismételhetOvé vOlt. A magne
tofori kisszintd kimenetét kaódkövetO illeszti az alul
OteresztO szdrOhöz. A szOrO eltOvolItja a magasfrek
vencids zavarokat. SzOrés utOn egyfokozatiI erOsitô
következik. Az erOsItO kimenete az oszcilloszkóp
Wehnelt-hengerét vezérli. Az oszcilloszkóp tehOt
AM-jelet kap. Ezzel történt az elektronsugOr inten
zitOs modulOciója. Természetesen jobb eredményt
kapnOnk, ha egyenirOnyltott jellel vezérelnénk az
elektronsugarakal. A gyakorlatban ez nehezen való
sItható meg. A katOdsugOrcsO katOdjOt és rOcsOt
kV nagysOgd egyenfeszdltségre kapcsoljOk. A néhOny
V-os egyenfeszultséget nehezen lehet erre rOültetni.

Célszeriinek lOtszott a katódsugOrcsO rOcs-katód -

körét hasznOlni egyenirOnvItonak. A katód-rOcs kör,
mint pOrhuzamos egyenirOnyItó mdködött.

A fényerOt Ogy kellett bedliltani, hogy alaphelyzet
ben nagyon halvOny fénypont legyen lOtható (jel
nélkül). A jelszint novekedésével a fényintenzitds
növekszik.

Mivel az egyenirOnyItott jel és a 2,4 kHz vivOjd
AM-jel szétvdlasztOsa nincs biztositva, a képen a
2,4 KHz-es vivOnek megfelelOen sOrO pontszerui
képelernek jelennek meg. Ez normOl méretil képnél
nem zavarO. Ha a kép mereteit megnoveljuk a pontok
lathatova vOlnak. A rOcsegyeiiirOnyItOsnOl gamma

vOltozOs is fellép. Ezzel nern foglalkoztuuk részletc
sell.

A vizszinies eltéritést a belsO f/IrészgenerOtor hiz
tositotta, külsO inditott uzcrnmodhan. Az indItó
irnpulzus a sorszinkron jelbOl szOrinazott, az inditOs
tehilt soronkent tdrtént.

A 208 sec fiigOleges eltérItést mechanikus eltéritO
generOtor hiztosItotto.

A jobh szinkroije1 levOlasztOs elOsegitése cé]jObél
a demoduldit jelek diflerencidlva keriiltek a szinkron—

+80V

Ku/sB

8. (ibm. Képvétel oszcilloszkeppal

1. Cbra. Az RFT Duoszkip TPW EO 2/130 oszcilloszkOppal
készQlt fe1vte1
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11. ál7ra. Egy kazettával kszitett felvételsorozat
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12. ábra. Muirhead pos. vevbvel készItett ESSA 2 felvétel.

A jeleket telefonvortaton továbbitottuk az MTI-be

14. dbra. Muirhead pos. vevbvel készitett felvétel A jeleket rddibláncon
tovbbbitottuk az M7’I-be. a) ESSA 2 kép b) Nimbus 2 kép

jel leválasztó fokozatra. A sziukroajel
leválasztása nagymeredekség(l triódával
tortént.

3.1.1 Az eredméngek ismertetése

Két oszcilloszkoppal kisérleteztUnk.
Az RFT Duoszkóp TPW EO 2/130-tI-
pussal kapott kép a 9. ábrán látható.
Az elért eredmény nem a legjobb. Az
oszcilloszkóp kUlsO iaditása bizonytalan,
a sorok elkeaOdnek. Ez kUloaosen a kép
szélein látszik jól.

A másik nagy hiba az iatenzitás mo
dulbciOval fellépO defókuszálás. Nagyobb
iatenzitásaál nil a sorok szélessége, a
sorok átfedik egymást.

A másik oszcilloszkóp Rhode &
Schivctrz Typ. OMF volt. A képen mar
a feihOképek jellege jol felismerhetó. A
kép lineáris méreteit meghatározó mar
kerek kozul is láthatO riéhány. Ez azt
jelenti, hogy a kép legfeketébb részei is
megjeleaaek a képea (10 ábra). Sajnos,
ennél a tipusnél is jeleatkezett a defóku
szálás. Eanek tulajdonItható, hogy a
felhdkben levb árnyalati kulonbségek
eltuintek. Jobb elektroaoptikával feltehe
tOea nem lépett volna tel ez a jelenség.

Az oszcilloszkópos readszer az ESSA
2 jeleinek vételére jól használhatO. Nem
vehetbk azonbaa a Nimbus 2 jelei, ebbea
az elreadezésben. IJgyanis a Nimbusaál
a szinkronjelek helyét az azonositó kód
jelek foglaijék el.

3.2 Képtdvirós módszer

A k-épminoseg javitésa csak képtáviró
vevó alkalmazásával vált lehetóvé. Az
APT-readszerben 240 ford/perc-es vevb
sztikséges, ilyen tipusñ készulék azoabaa
hazáakban meg jelealeg niacs. KIsérle
teiaknél a meglevO legaagyobb fordulat
számü (120 ford/perc) Muirhead p05.
vevókészuléket használtuk, melyet az

13. dbra. Az ESSA 2 felhdfényképe a gépen téghhlap alakdvb
toriult
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MTI bocsátott rendelkezésünkre. A m1iholdróI vett
jeleket a mar ismertetett reléláncon továbbItot
tuk az MTI-be.

A VU 21 vevó HF kimenetén kapott AM—jel
(2,4 kHz-es képhordozó képtartalommal) közvetle
nül a képtáviró vevObe kerult. tgy, amint a mühold
befejezte egy kép adását, a leadott felhoképeket
azonnal értékelni lehetett. Eppen ez a gyors képeló
allItas a rendszer elOnye, a minóseg javItása mellett.

Mivel a képtáviró-vevO fele sebességgel járt, egy
más mellett két teijesen azonos képet rajzolt fel. Az
egyiket a páratlan, a másikat a páros sorok alkották.
Igy az eredeti 800 soros 20X20 cm-es kép helyett
két 400 soros, teruletében negyedakkora kép adódott
(11. ábra). A gép az eredeti negyzet alakot egy kicsit
eltorzitotta (13. ábra). A képvevô vétel elötti szink
ronizálása a felvételekbôl is láthatóan teijesen feles
leges, hiszen egy kép mindig ép lesz (11. ábra). A
vétel kezdetén vagy kazetta-csere után tehát a vevô
azonnal induihat.

Bar csak 400 soros kép elôállItása vált lehetóvé,
az elért képminãseg jobb, mint ami facsimile készft
lékkel kapható. (Ezeket felhasználják az USA APT
szolgálatában). A felhôképek tehát jól használhatók
a meteorologiai szolgálatban.

A rendszeres képvétel elönyeit ñgy hisszuk nem
szukséges bôvebben kommentálni. Néhány szóban
azonban érdemes foglalkozni egy APT állomás let
rehozásának anyagi oldalával. Egyetlen teijes, kép
véteire szolgálo állomás nyugati árajánlat szerint
20 000 dollar.

Mi hazai eszközokkel oldottuk meg a képvételt, a
képtáviró vevO kivételével. Kétségtelenul ez a rend
szer legdrágább része. A mar meglevô 120 ford/perc
sebessegü gCpekkel is teijes kép állIthatO elO, ha
rnegfeleló kCpmagnetofon all rendelkezésre. A rog

zItett jelek felsebességd visszajatsz’isava I iI’I i 8()()
soros felhôképek készithetök. Az ilyen niidszr ii:tv
elonye, hogy egy kCp elóállItása töhhszur nH;isIfl’

telhetô, a képtáviró-vevö esetleges vCtc1kzIwni iir.

hibásodása nem zárja ki a kCp e1oa1lILst. I’irIiiiz:i

mos uzemmel a biztonság továhb noveihelO.
másunk szerint szOba kerult a kCpmagnetofnii i:ii.:ii

elOállItása.
A képtávIró-vevO helyettesIthetó olcsóhb facsi iii IC

vel, de ez feltétlenul képminósCg romlást eredmciiye’i..

4. Az eredmêiiyek êitêkelêse

A több alkalommal rendszeresen feldolgozott fel
hoképek rninOsege a meteorológiai intézet munka
társai szerint is eléri a kIvánt minósCget (14. ábra).
Igy a kidolgozott rendszer alkalmas meteorológiai
szolgálatra. A rendszeres szolgáltatás igen jelentós,
hazai eszközokkel Cs erókkel is megoldható. A müszaki
fejlesztCs tehát megoldott, remCljük a hazai meteoro
logia sem fogja soká nélkülözni az állandô felhókCp
szolgálatot.

Ez dton is köszönetet mondunk a munkához nydj
tott igen nagy tamogatásCrt a Magyar Tudományos
Akadémiának, a Magyar Nephadseregnek, a Buda
pesti Milszaki Egyetemnek (kulönösen az Elméleti
Villamoságtan Cs VezetCknClküli Hiradastechr’ika
TanszCkeknek, de a többi tamogato tanszéknek,
laboratOriumnak Cs mdhelynek is), a TávközlCsi
Kutató IntCzetnek, a Hungaria Vegyimiiveknek Cs az
EM Csószerelóipari Vallalatnak. SzemCly szerint is
szeretnék köszönetet mondani Dr. Bognár GCza aka
dCmikusnak, Dr. Simonyi Karoly tanszCkvezetö
egyetemi tanarnak, Bulla Imrének, az MTI osztaly
vezetójCnek, Ferenczy Palnak es Nagy Sándornak a
BME Vezetéknélkuli HIradástechnika TanszCk ad
unktusainak.

Félvezetö eszközök vizsgálati módszerei
szimpozium

1967. aprilis 25—28.

A Magyar Tudomanyos AkadCmia Mdszaki Osztalya
Cs a MTESZ, Hiradastechnikai Tudornayos Egye
sulet rendezésében nagysikerd nemzetkCzi tanacs
kozas zajlott le április 25. — 28. között a Magyar
Tudomanyos AkadCmian.

Mielótt a kivulallok elsô megjegyzCseit fontolgat
nank, érdemes magunknak is számvetést kCsziteni a
szimpóziumrOl.

Elóször nehany jellemzó szCmadat; a 4 nap alatt
62 eloadas hangzott el, ezek közOl 30-at hazai eló
adók tartottak. A szimpOzium rCszvevôinek szama
350 fölött volt, 18 orszagbol: 250 magyar és 110 kül
földi szakember hailgatta meg az eldadásokat. A tel
jesség igénye nClkul megemlithetunk nChCny elO
adót, ill. részvevöt, ami jellemzó a szimpózium iranti
érdeklódésre: Sziforou professzor, a moszkvai Popov
egyesulet elnöke, J. A. Morton, a Bell Laboratóriu
mok alelnöke, N. A. Gorfunova professzornô, a
leningrádi Joffe Miiszaki Fizikai IntézetbOl, J. F.
Gibbons professzor, a stanfordi egyetem tanára, R.

Paul professzor, a Karl Marx Stadt-i egyetem tanára,
valamint a cseh VUST, a finn posta, a francia S.G.E.,
a Lengyel Tudomanyos Akadémia Fizikai Intézete,
a salfordi egyetem stb. kutatói, tudomanyos munka
tarsai. Hazai rCszvevôjnk a szakma minden területC
rôl jelenkeztek: kutatóintézeti, ipari, egyetemi szak
emberek tartottak elóadCst, illetve hailgattak meg
a szakterületukhöz tartozó elóadCsokat.

Az elCadások tematikája is széles területet ölelt
fel. Az alapanyagvizsgalat mellett, amellyel 16 eló
adCs foglalkozott, legnagyobb érdeklCdés a reteg
tranzisztorok Cs rCtegdiodák vizsgalatait kisCrte: itt
18 eloadas hangzott el. Külön csoportot kCpeztek a
megbizhatosCggal, a külCnbözó mérOberendezCsek
kel foglalkozo elCadCsok.

Az egyes szekciókon belul is megfigyelhetö volt,
hogy ma mar mennyire egybefonodik a hIradastech
nika terOletén a termCszettudomCnyok töhb aga.
A fClvezetbk alapanyagvizsgalata példaul mar messze
talno a fizikusok, vegyészek problémakorén, és mind
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