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Magnetofon készülék külső és belső mágnesrétegű szalagok lejátszására 

A stúdió magnetofonok fontosabb jellemzőit 
a nemzetközi műsorcsere érdekében, nemzet
közi szabvány ajánlások rögzítik. Ezek a szab
ványajánlások — többek között — előírják azt 
is, hogy a szalag milyen módon legyen a magra 
vagy orsóra felesélvélve. A mágnesezhető úgy
nevezett akt ívréteg ugyanis a szalagnak egyik 
oldalán helyezkedik el, s a szalag felcsévél
hető úgy is, hogy az aktív réteg a tekercs 
középpontja felé néz, tehát a mágnesréteg be
lül van, és úgy is, hogy a réteg a tekercsben 
levő szalag külső oldalára kerül . A belső m á g 
nesrétegű tekercsek alkalmazása a készülék 
kialakítása és kezelése szempontjából számos 
előnnyel jár. Ezért sok országban ezt hasz
nálják. 

Ugyanakkor a régebbi készülékek sr inte k i 
zárólag csak külső mágnesrétegű tekercsek 
használatát teszik lehetővé, s így a régi gép
park használhatósága és az ezeken készült, 
sokszor több százezer felvételből álló archívum 
lejátszthatósága érdekében számos rádiótársa
ság, így például a szocialista országok nagy 
része, ma is ragaszkodik a külső mágnesrétegű 
tekercsekre konstruál t gépekhez. Ezzel magya
rázható az, hogy a szabványok nem egyértel
műek a réteg helyzetét illetően. A legmagasabb 
szintű nemzetközi ajánlás az IEC 94. számú 
publikációja hivatásos célra szolgáló gépeknél 
előnyben részesítendőnek, közhasználatú célra 

viszont kötelezőnek írja elő a belső mágnes
réteget. Hivatásos célra tehát a külső mágnes
rétegű tekercsek használatának lehetőségét 
előnyben részesíti ugyan, de nem ajánlja kö
telező jelleggel. 

Az OIRT 15—II. számú ajánlása a 76.2 és 
38.1 cm/mp. sebességre a külső, 19:05 crn/mp. 
sebességre a belső mágnesrétegű tekercsek hasz
nála tá t írja elő. 

A fentiekből látható, hogy: 
1. Az egyre bővülő nemzetközi műsorcsere 

megköveteli , hogy a rádió-stúdiók mind belső 
mind külső mágnesrétegű tekercseket le t u d 
janak játszani. 

2. Stúdió üzemben 38.1 és 19.05 cm/mp. sza
lagsebességet egyaránt alkalmaznak. 

Gazdaságossági okok (kétféle géptípus kifej
lesztésének elekrülése) tehát szükségessé teszik 
olyan eljárás és szerkezeti megoldás keresését, 
amely egyazon kézüléken akár külső, akár 
belső mágnesrétegű tekercsek használatát lehe
tővé teszi. Felvetődött az a lehetőség, hogy 
szükség esetén a feszítő orsóról lefutó szala
got hossztengelye körül 180°-kai elcsavarják, s 

25 így a réteg helyet vál tva a kívánt oldalra 
kerül. Ez a módszer azonban a stúdió mag
netofonok területén semmi esetre sem jöhet 
számításba és közhasználatú célra sem java
solható. A megcsavarás ugyanis a szalagot 

30 mechanikusan egyenlőtlenül veszi igénybe — 
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a széleit megnyújt ja —, ami a szalag károso
dását eredményezi, s ugyanakkor a megcsavart 
szalag gyors tekercseléskor, induláskor, meg
álláskor — különösen az oldalfalak nélküli 
magra csévélt tekercseknél — az üzembizton- 5 
ság szempontjából, olyan veszélyt jelent, hogy 
egyetlen stúdióban sem engedik meg ezen mód
szer használatát . Stúdiókban jelenleg ké t kü 
lönböző magnetofont használnak, amelyek kö
zül az egyik külső, a másik pedig belső mág- 10 
nesrétegű tekercsek üzemszerű használatára 
alkalmas. 

A feladat egyszerű és műszakilag kifogás
ta lan megoldását az alábbiakban ismertetet t 
eljárás (1. és 2. ábra) és annak ugyancsak az 15 
alább közölt ta lá lmány szerinti példakénti k i 
viteli elvi vázlatai (3—7. ábrák) tüntet ik fel. 

A feladat annak biztosítása, hogy akár 1 
külső, akár 2 belső mágnesrétegű tekercs ese
tén a 3 szalag 4 aktív oldala érintkezzék az 20 
5 fejekkel és a szalag továbbító 6 tengellyel. 
Ez elérhető azáltal, hogy a külső mágnes
rétegű tekercseket a ta lá lmány szerinti készü
léken a szokott módon helyezzük a 7 feszítő 
tányérra , illetve motorra (1. ábra), a belső 25 
mágnesrétegűeket pedig a tekercs átmérője kö
rül 100°-kal átfordítva (2. ábra). Ez azt jelenti, 
hogy a külső mágnesrétegű tekercsek feszítő 
orsója lecsévélődéskor az óramuta tó járásával 
ellenkezően a 8 nyíl i rányában a. belső mágnes- 30 
rétegűsk, azzal megegyezően 9 nyíl i rányában 
forognak. Felcsévéléskor (visszatekercselési a 
forgásirányok természetesen éppen ellenkezőek. 
Az eljárás megvalósításához tehát a baloldali, 
vagy mindkét oldali tekercset fordítva kell 35 
elhelyezni a gépen, ami az alábbi műszaki fel
adatok megoldását teszi szükségessé. 

a) A csévélő (tekercselő) motorok forgás
i rányát meg kell tudni változtatni. 

b) A magnetofonoknál megálláskor mindig 40 
gondoskodni kell arról, hogy az a cséve vagy 
orsó legyen erősebben fékezve, amelyről a sza
lag lecsévélődik, mer t a szalag meglazulástől 
mentes megállása csak így biztosítható. Er re 
a célra eddig i rányérzékeny fékrendszert hasz- 45 
náltak, szalagfék, vagy megfelelő kiképzésű 
pofásfék alakjában, amely az egyik forgás
i rányban mindig erősebb fékezést ad, mint az 
ellenkezőnél. 

Az eddig ismert összes magnetofonnál ez, k i - 50 
elégítően működött , mert lejátszásnál a feszítő 
orsó az óramuta tó járásával ellenkező i rány
ban forgott, visszatekercseléskor pedig ugyanez 
az orsó a csévélő-orsó szerepét töltötte be, de 
ebben az esetben a forgása is ellenkező i rányú 55 
volt. Jelen esetben az ilyen fékrendszerek a 
forgásirány megváltoztatása és ugyanakkor a 
szóban forgó orsó (tekercs) funkciójának (le-
csévélés, felcsévélés) megmaradása miat t nem 
jöhetnek számításba. 60 

Megoldást az eddig alkalmazott forgásirányra 
érzékeny fékek helyett a ta lá lmány lényegét 
képező tárcsánként két-két, önmagában ismert 
i rányérzéket len kialakítású pofásfék jelent 
olyan szerkezeti kialakítással, amelynél a féke- 65 

4 

zés a szalag haladási i rányától függővé válik. 
A találmány szerinti megoldásnál leálláskor a 
lecsévcélődő orsón a két fék működik, a fel-
csévélőn pedig egy, így a lecsévélődő tárcsa 
erősebb fékezése minden üzemállapotban, mind
két szalagmozgási i ránynál biztosítva van. Azt, 
hogy a második féknek melyik tárcsánál kell 
működnie, egy irányzékelő állapítja meg, amely 
egyúttal a szükséges kapcsolásokat is elvégzi. 
összegezve tehát : az eddig mindenüt t alkal
mazott forgásirány függőség helyet t szerke
zetileg i rány érzéketlen elemek összhatásából 
eredő szalaghasadási irányfüggőséget alkalmaz
tunk a ta lá lmány szerinti fékrendszerben. 

c) Az orsó, illetve a tekercs 180°-os meg
fordítása szükségessé teszi, hogy egyidejűleg 
a rugós szalagfeszítőkarnál a rugóhúzás értel
me is megváltozzék. Különösen fennáll ez a 
követelmény, ha a ka r egyidejűleg a szalag 
szakadásakor vagy kifutásakor a szalagtováb
bí tás leállí tására is hivatott . 

A ta lá lmány szerinti készüléken olyan szer
kezeti megoldást a lakí tot tunk ki, mely a sza
lagra tárol t információ minőségének lerontása 
nélkül egyidejűleg megoldja a fenti feltétele
ket, tehát a ta lá lmány alapját képező fék
rendszer alkalmazása mellett a csévélő és fe
szítő orsó forgásirányának váltását és a szalag
feszítés i rányának megfordítását. 

A b) pontban leírt fékrendszer elvi műkö
dését a 3., 4. és 5. ábrák külön, az összes fel
sorolt részfeladatot végrehajtó, önmagukban 
véve ismert működtető elemek együttes vezér
lésének módját pedig a 6. és 7. ábra kapcsán 
ismertetjük. 

A 3. ábra külső mágnesréteggel csévélt, 7 
feszítő és 10 csévélő orsóval ábrázolja a mag
netofont jobbra tekercselési vagy lejátszási 
üzemben. Ennek megfelelően a 3 szalag a 11 
nyíl által fel tüntetett i rányban mozog. A 12, 
13 oldófékek és a 14, 15 járulékos fékek elektro
mágnesei á rammentes állapotban vannak, de 
a 16 irányérzékelő a lecsévélődő orsóhoz t a r 
tozó 14 járulékos fék elektromágnesének á ram
útját a megfelelő 17 kontak tuspár zárásával 
előkészíti a fékezésre. 

A 4. ábra a fenti üzemi helyzetből való meg
állítást tüntet i fel. Az oldófékek és a féke
zésre előkészített .járulékosfék a 18 „Áll j" gomb 
zárásával gerjesztést kaptak és működésbe lép
tek. A fékhatás a lecsévélődő orsón nagyobb, 
tehát a fékezés helyesen zajlik le. 

Az 5. ábra belső mágnesréteggel csévélt orsók
kal a visszatekercselési üzemállapotot tünte t i 
fel. A magnószalag most a lejátszáshoz képest 
visszafelé 20 nyíl i rányában halad, az i rány
érzékelő ennek megfelelően a jobboldali csévé-
hez tar tozó járulékos fék elektromágnesének 
áramút já t készíti elő a 19 kontak tuspár zárá
sával, mer t megálláskor most ezt a csévét kell 
erősebben fékezni. 

Szerkezeti megoldásban az oldó és járulékos 
fékek — ismert módon azáltal i rányérzéket
lenek a forgási i rányra — amint ez a 6. és 
7. ábrán vázlatosan lá tható —, mer t a fékpofát 
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ta r tó 32 karok rögzített 33 csuklópontjai a fék
pofa érinti ívszakaszához tartozó középsugárra 
merőleges 34 érintőn feküsznek. 

A három részfeladatot végrehajtó, önmaguk
ban véve ismert működte tő elemek együttes 
vezérlésének módját a 6. és 7. ábra kapcsán 
ismertetjük. A vázlat a magnetofon szerkezeti 
elemei közül csak azokat tün te t i fel, melyek
nek együt tműködtetése szükséges. A szalag
továbbító tengely és a fej egység működése a 
ta lálmánytól független, így ezek a vázlaton 
nem szerepelnek. Az előzőkben tárgyal t i rány-
érzékelőt sem ábrázoltuk a vázlaton. 

A 6. ábra külső, a 7. ábra belső mágnes
réteggel csévélt orsókkal ábrázolja a ta lá lmány 
szerinti magnetofont. Mindkét ábra a jobbra 
tekercselésből, vagy lejátszásból való megáll í
t ás pi l lanatát rögzíti. Ennek megfelelően a csé-
vék a 6. ábrán a szokásos módon, a 7. ábrán 
pedig az előzőkben leírt 18'0°-kal átfordított 
módon vannak elhelyezve a 7 feszítő és a 10 
csévélő orsóra. A 21 motorok a 7. ábrán a 
22 nyilak szerint ellentétes i rányban forognak 
a 6. ábra 21 motorjaihoz képest. A motorok 
forgási i rányát a 35 tumbler kapcsolók fordít
ják meg a 23 kapcsolókaron levő 24 emelővel, 
melyet a 25 arretáló rugók t a r t anak szilárd 
véghelyzetben. 

A 12, 13 oidófékek GS cl 14, 15 járulékos 
fékek működését m á r a 3., 4. és 5. áb rák kap 
csán részletesen ismertet tük, különben a 6. áb 
rán ábrázolt üzemi helyzet azonos is a 4. ábrán 
feltételezett jobbra csévélésből vagy lejátszás
ból való megállással. A fékrendszer szerkezeti 
ábrázolása már megközelít egy példakénti való
ságos kivitelt, de az elektromos bekötés meg
ismétlését mellőztük. Az, hogy a 12, 13 oidó
fékek gerjesztett ál lapotban oldják a féket, a 
14, 15 járulékos fékek pedig gerjesztett álla
potban fékeznek, az adott elrendezésnél a mag

netofon működéséből adódó szükségesség. A 23 
kapcsolókarok elfordítása önműködően átváltja 
a 26 szalagfeszítő karok feszítési i rányai t a 27 
nyilakkal jelzett i rányba. Ezt oly módon végzi 

5 — és ez új ennél a kéü rányban rugózó szer
kezetnél —, hogy a 'in szalagfeszítő karok 
mindkét esetben kb. azonos nyomvonalon mo
zognak, de ellentétes i rányban feszítenek a 28 
torziós rugóval. Ennek hol az egyik, hol a m é -

10 sik szára nyomja a 26 szalagfeszítő karon levő 
29 csapot a 30 nyugvó csaphoz képest. 

Lényegében tehát a 23 kapcsolókar elfordí
tása a külső mágnesrétegnek megfelelő I., vagy 
a belső mágnesrétegnek megfelelő II. állásba, 

15 önműködően elvégzi az a), b), c), pontokban 
körvonalazott feladatokat. 

Szabadalmi igénypont: 

20 Hajtómechanizmus magnetofonkészülék r é 
szére szalagtartó csévepárral, fékkel, vezérlő 
nyomógombbal csévélő motorokkal és szalag
feszítő karokkal , amely mind külső, mind belső 
mágnesrétegű tekercsek lejtászására egyaránt 

25 alkalmas, azzal jellemezve, hogy a szalagtartó 
csévepár mindegyik csévéjéhez (7, ül. 10) két, 
önmagában ismert i rányérzéketlen elrendezésű 
pofás fék — az oldó- (12, 13) és a járulékos 
fék (14, 15) — van elhelyezve és hogy az oldó-

30 fékek (12, 13) mágnesei gerjesztő tekercseinek 
kontaktusa i a vezérlő nyomógombhoz (18), míg 
a járulékos fékek (14, 15) húzómágnesei ger
jesztő tekercsének kontaktusai önmagukban 
ismert súrlódásos irányérzékelő (16) működte tő 

35 elemének két végállásában elhelyezett kontak
tuspárjához (17, 19) csatlakozik, továbbá, hogy 
a csévélőmotorok (21) forgásirány váltó kapcso
lása (35) és az á tvál tható i rányban rugózó 
szalagfeszítő karok (26) a kapcsolókarokkal (23) 

40 mechanikusan össze vannak kötve. 

3 db rajz, 7 ábra 

Figyelembe vett nyomta tvány: 
1016 030 számú NSZK szabadalom. 

A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 
642772. Zrínyi (T) Nyomda. Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23. 
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