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Pasta nodevas apmaksas aparāti.

Eduards Jaunvalks.

Uzņēmumiem un iestādēm, kuru ko-

respondence ļoti plaša, rodas ievēro-

jamas grūtības tās apmaksā ar past-

markām. Lai visus sūtījumus pareizi

apmaksātu, šādiem uzņēmumiem jātur

krājumā visu vērtību pastmarkas un

pie tam pietiekamā daudzumā. Krā-

jums pastāvīgi jāpapildina, iztrūkstošo

vērtību pastmarkas iegādājoties no

jauna. Lai novērstu iespējamās ļaun-

prātības, pastmarkas pēc to uzlīmēša-

nas sūtījumiem vēl jāiegrāmato. Ko-

respondences apmaksa šādā veidā

prasa daudz laika. Dažos gadījumos

tā var aizkavēt sūtījumu nodošanu

pastā un līdz ar to novēlot nosūtī-

šanu. Šādus pastmarku lietošanas trū-

kumus novērš pasta nodevas ap-

maksas aparāti.

Pirmais mēģinājums lietot pasta ap-

maksas aparātu izdarīts 1903. g., kad

kāds izgudrotājs to piedāvāja Jaunzē-

landes pasta pārvaldei. Šim apmaksas

aparāta modelim no pasta kontroles

viedokļa bija vēl daudz technisku trū-

kumu, kādēļ to neatļāva. Tomēr pati

aparāta ideja jau bija ļoti svarīga. Pie

tās tālākās izveidošanas sāka strādāt

vienā laikā vairākās zemēs, un kon-

struktoru neatlaidīgās pūles nepalika

bez sekmēm. Pirmie pasta prasībām

atbilstošie aparāti nāca pārdošanā jau

tūlīt pēc pasaules kara un dažās zemēs

tos atļāva lietot iekšzemes sūtījumu

apmaksai. 1920. g. Madrides pasaules

pasta kongress atļāva pasta nodevas

apmaksas aparātu lietot arī starptau-

tiskās satiksmes sūtījumiem un izstrā-

dāja pirmos noteikumus par apmaksas

nospiedumiem. Līdz ar to apmaksas

aparātu nākotne bija nodrošināta. Tie

sāka strauji izplatīties un arī to kon-

strukcija kļuva vienmēr pilnīgāka.

Tagad apmaksas aparāti pieejami ļoti

dažādā izveidojumā, gan iedarbināša-

nai ar roku, gan ar elektrību. Veikal-

nieku un uzņēmēju aprindās apmaksas

aparāts atradis lielu piekrišanu, un ja

to vēl sevišķi plaši nelieto, tad tur vai-

nojama tā samērā augstā cena. Tomēr

uzstādīto aparātu skaits dažās valstīs

diezgan prāvs. Tā, piemēram, Anglijā

uzstādīti 6500 aparātu, Šveicē — 1560,

Zviedrijā — 1500, Holandē — 880,

Norvēģijā — 516, Dānijā — 490 v. t. t.

Latvijā pirmie noteikumi par pasta

nodevas apmaksas aparātiem izdoti

1928. g. 23. augustā (apkārtraksts



Nr. 31), bet pirmais aparāts uzstādīts

jau 1928. g. 21. martā Vispārējā apdro-

šināšanas biedrībā pret nelaimes gadī-

jumiem. Pašlaik Latvijā lietošanā at-

rodas 37 aparāti un to skaits turpina

Ar roku iedarbinamsFrancotup'a
tipa apmaksas aparāts apmaksas

nospiedumiem no Ls 0,01 līdz Ls 9,99.

pieaugt. Tomēr, salīdzinot ar citām

valstīm, piemēram, ar Dāniju, Latvijā

uzstādīto aparātu skaits uzskatāms par

ļoti mazu. Visvairāk Latvijā izplatīts

Vācijā ražotais Francotvp'a aparāts:

to lieto 34 uzņēmumi. Divus citus

Pasta un telegrāfa departamenta atļau-

tos aparāta tipus, ko izgatavo Haslera

un Safaga firmas Šveicē, lieto vēl maz.

Visu konstrukciju apmaksas aparā-

tiem kopējais ir tas, ka tie aparātā ie-

vietotiem sūtījumiem uzspiež sevišķu

apmaksas štempeli, kas uzrāda samak-

sātās pasta nodevas sumu. Saskaņā

ar Pasaules pasta konvenciju šim no-

spiedumam jābūt spilgti sarkanā krāsā,

neatkarīgi no tā apmaksas vērtības.

Blakus apmaksas nospiedumam apa-

rāts var uzspiest sūtījumiem arī kalen-

dāra štempeli un īsu reklāmas tekstu,

kas ir vēl viena apmaksas aparāta

priekšrocība. Šī reklāma aparāta

īpašniekam ļoti izdevīga, jo neko ne-

maksā un tomēr dod iespēju neuzkrī-

tošā veidā vērst ļoti plašu aprindu vē-

rību uz uzņēmumu vai tā precēm.
Viens ar elektrību iedarbināts aparāts
atkarībā no tā konstrukcijas var uz-

spiest vienā stundā 3000 līdz 4000 ap-

maksas nospiedumus. Vecāko tipu

aparāti var uzspiest sūtījumiem tikai

dažas noteiktas apmaksas vērtības, pa-

rasti ne vairāk par piecām, piemēram:

5, 10, 15, 20, 25 sant. Lai apmaksātu

smagāku sūtījumu, ar šī tipa aparātu

jāuzspiež vairāki dažādi nospiedumi.
Jaunākās konstrukcijas aparātiem šo

trūkumu vairs nav, un tie spēj uzspiest

apmaksas nospiedumu par kuru katru

sumu no viena santima līdz Ls 9,99 vai

pat līdz Ls 99,99. Nospiedumu skaitu

un uzspiesto apmaksas nospiedumu

kopsumu rāda aparātā iebūvēts auto-

mātisks skaitītājs.

Ar elektrību iedarbināms Francotyp'a

tipa apmaksas aparāts apmakšas no-

spiedumiem no Ls 0,01 līdz Ls 99,99.

Safag'a tipa apmaksas aparāts ap-
maksas nospiedumiem no Ls 0,01

līdz Ls 9,99.
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Izsniedzot atļauju apmaksas aparātu

lietošanai, pasts ieinteresēts, lai tos ne-

lietotu ļaunprātīgi. Aparāta konstruk-

cijā šī pasta prasība ievērota, un tas

izveidots tā, ka, apejot skaitītāju, ap-

maksas nospiedumus nevar iegūt. Šai

nolūkā mechanisms, kas uzspiež ap-

maksas nospiedumus, ir apslēpts un no

ārienes nepieejams. Bez tam tas sais-

tīts ar skaitītāju tik cieši, ka skaitī-

tāja bojājumi automātiski aptur aparāta

darbību, neļaujot iegūt turpmākus no-

spiedumus. Pirmie apmaksas aparāti

nospiedumus uz sūtījuma uzspieda

caur krāsas lentu, līdzīgi tam kā ie-

spiež burtus rakstāmmašīna. Līdz ar

to varēja iegūt ar kopējamā papīra pa-

līdzību vairākus vienādus nospiedu-

mus reizē, pie kam skaitītājs, pats par

sevi saprotams, reģistrēja tikai vienu

nospiedumu. Jaunos aparātos šis trū-

kums novērsts un apmaksas nospie-

dumus tagad iespiež ar krāsu.

Apmaksas aparāta nospiedums ar

reklāmu.
A apmaksāto sūtījumu skaits.

Pasta interešu aizsardzībai kalpo arī

dienesta noteikumi par apmaksas apa-

rātu uzstādīšanu un lietošanu, kas

katrā zemē citādi. Dažās valstīs ap-

maksas aparātus atļauj lietot tikai lie-

lākiem uzņēmumiem, par kuru godī-

gumu un maksātspēju nav šaubu. Līdz

ar to nosaka vēl minimālo sumu, par

kuru viena gada laikā aparāta īpašnie-

kam apmaksas nospiedumi jāizlieto.

Šādu minimumu noteic tādēļ, ka lielie

uzņēmumi, >kas nodod katru dienu

daudz sūtījumu, ir maz ieinteresēti

tiešo pasta izdevumu samazināšanā,

bet ja arī tie būtu, tad ļaunprātības

šādos uzņēmumos grūti reālizējamas.

Turpretim sūtītāji, kuru korespondence

nav liela, var drīzāk būt ieinteresēti

savu pasta izdevumu samazināšanā un

izdarīt ļaunprātības. Bez tam aparāta

uzstādīšana un uzraudzība saistīti ar

izdevumiem, ko var kompensēt tikai

ietaupījumi no pastmarku izgatavoša-

nas un pārdošanas. Ja ietaupījumi uz

pastmarkām nesedz izdevumus par

aparāta kontroli, tad pastam šādu apa-

rātu uzstādīšana nav vairs izdevīga.

Citās zemēs aparāta lietotājam jāie-

maksā pastā drošības nauda, ko at-

maksā atpakaļ tikai tad, kad aparāta

īpašnieks nokārtojis visas saistības

pastā. Pie šādas kārtības pieturas arī

Latvija. Drošības naudas apmērus

katrā atsevišķā gadījumā nosaka Pasta

un telegrāfa departaments.

Latvijā apmaksas aparātus var pār-

dot katrs. Dažās citās zemēs, turpre-

tim, tirgotājam nepieciešama vēl pasta

pārvaldes koncesija. Atļaujot tirgoties

ar apmaksas aparātiem, šo zemju pasta

pārvaldes uzliek attiecīgām firmām

visu atbildību par aparātu pareizu dar-

bību un varbūtējiem pasta zaudēju-

miem, ja to cēlonis būtu aparāta kon-

strukcijas defekti. Atbildību no apa-

rātu pārdevējiem pieprasa tādēļ, ka

pastam nav iespējams iedziļināties

visu aparātu konstrukcijā. Dažiem

aparātiem var būt arī pastam nezināmi

techniski trūkumi, kas dod iespēju tos

izlietot ļaunprātīgi. Latvijā šis jautā-

jums nokārtots tā, ka atļauts lietot ti-

kai zināmus apmaksas aparātu tipus

pēc to vispusīgas pārbaudes Pasta un

telegrāfa departamentā. Bez tam pirms

uzstādīšanas vēlreiz pārbauda katru

atsevišķu aparātu.

Parasti apmaksas aparātu tā lietotājs

iegūst nopērkot. Tā kā šo aparātu

cena augsta, tad daudzi no pirkšanas
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atturas. Tādēļ dažās zemēs firmas, kas

ražo apmaksas aparātus, tos nepārdod,

bet izīrē, ņemot par aparāta lietošanu

zināmu mēnešmaksu, kura svārstās at-

karībā no apmaksāto sūtījumu skaita.

Šāda kārtība pastāv Francijā, Ameri-

kas Savienotās valstīs, Filipinu salās

v. c. Filipinu salās par apmaksas apa-

rāta lietošanu jāmaksā 5 līdz 10 do-

lāru mēnesī.

legūstot apmaksas aparātu, tā īpaš-
niekam tas jāpieteic noteiktā pasta ie-

stādē, kas aparātu reģistrē, uzņemas

pārraudzību par tā pareizu lietošanu un

iekasē attiecīgo pasta nodevu. Pastam

pienākošos maksājumus no aparāta lie-

totāja visvienkāršāk iekasēt, nolasot

skaitītāja norādījumus. Šai nolūkā

pasta pilnvarots inkasents pēc zinā-

miem laika periodiem ierodas pie apa-

rāta īpašnieka un iekasē pasta nodevu

saskaņā ar skaitītāja katrreizējo stā-

vokli. Tomēr šāda kārtība laba tikai

tikmēr, kamēr aparātu nav daudz. Ja

lietošanā atrodas liels aparātu skaits,

tad pasta nodevas iekasēšana šādā

veidā kļūst apgrūtinoša un izmaksā

dārgi. Zināma nedrošība pastāv arī

apstāklī, ka pasta darbinieki nolasot

skaitītāja stāvokli var kļūdīties. Tādēļ

zemēs ar lielu apmaksas aparātu skaitu

aparāta īpašniekam pasta iestādē, kurā

aparāts reģistrēts jāiegādā sevišķa ap-

maksas karte, ko pārdod par noteiktu

sumu, piemēram, Vācijā par 100 un

500 markām. Ja šādu karti ievieto

aparātā, tad tas darbojas tik ilgi, ka-

mēr izlietojas kartes apmaksas vērtība.

Pēc tam aparāts automātiski apstājas

un darbojas tālāk, ja ievieto jaunu

karti. Pārdotās kartes pasta iestāde

reģistrē, lai būtu zināma kontrole par

aparāta lietošanu. Ir vēl arī citi pasta

nodevas iekasēšanas veidi. Apmaksas

aparātiem, ko lieto Amerikas Savieno-

tās valstīs, Austrālijā v. c. skaitītājs
iebūvēts tā, ka to var viegli izņemt.

Ja aparāta īpašnieks vēlas aparātu lie-

tot, viņš izņem skaitītāju un atnes to

pasta iestādē, kur pēc zināmas sumas

iemaksas skaitītāju nostāda uz attie-

cīgu skaitli, aizslēdz un aizzīmogo.

Aparātu lietojot, skaitītājs pēc katra

nospieduma rāda iemaksātā avansa at-

likumu un, avansam izbeidzoties, iz-

slēdz aparātu. Ja aparātu grib lietot,

tad skaitītājs atkal jānes uz pasta ie-

stādi jauna avansa iemaksai.

Vācija lietotas apmaksas kartes

paraugs.

Gandrīz visās zemēs ar apmaksas

aparātu apmaksātus sūtījumus nevar

iemest pasta kastēs, bet jānodod ie-

stādē, kur reģistrēti attiecīgie aparāti.

Zemes, kur pasta nodevu samaksā no-

pērkot apmaksas karti, sūtījumus no-

dod pastā līdz ar sevišķu sarakstu,

kurā atzīmēts aparāta skaitītāja stā-

voklis pirms un pēc sūtījumu apmak-

sas. Šis noteikums ievests kontroles

nolūkā. Tā kā pasta iestādē jau atzī-

mēts kad un par kādu sumu aparāta

īpašnieks iegādājies apmaksas karti,

tad pēc nodošanas sarakstiem sekojot

nodoto sūtījumu apmaksai un aparāta

skaitītāja stāvoklim, var viegli novērst

visas ļaunprātības aparāta lietošanā.

Latvijā pasta nodevu iekasē no apa-

rāta lietotājiem mājās pēc skaitītāja

faktiskiem norādījumiem. Tā kā uz-

stādīto aparātu skaits vēl nav liels, tad

šī kārtība grūtības nerada. Ar ap-

maksas aparātu apmaksātus sūtījumus

var iemest kurā katrā pasta kastītē.

Bez tam sūtītājs var piesūtīt saviem

korespondentiem atbildes nosūtīšanai
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jau iepriekš apmaksātas aploksnes.

Šāda kārtība ļoti parocīga aparāta

īpašniekam, bet pastam rada arī zinā-

mas neērtības, jo nav iespējams izman-

tot aparātā iebūvēto kalendāra štem-

peli pasta vajadzībām. Tā kā ar ap-

maksas aparātu apmaksātus sūtījumus

var iemest kurā katrā pasta kastītē un

kurā katrā vietā, neatkarīgi no dienas,

kad tie ar aparātu apmaksāti, tad pas-

tam tie jāštempelē no jauna, blakus

aparāta kalendāra štempelim uzspiežot

iestādes štempeli, lai atzīmētu nosūtī-

šanas vietu un laiku. Kamēr vēl lie-

tošanā esošo apmaksas aparātu skaits

mazs, šāda sūtījumu otrreizēja štempe-

lēšana grūtības nerada, bet ar laiku,

aparātu un sūtījumu skaitam pieaugot,

tagad pastāvošo, ar apmaksas aparātu

apmaksāto sūtījumu nodošanas, kār-

tību varbūt vajadzēs grozīt.

Pasta nodeva, ko Latvijā ieķasē no

apmaksas aparāta lietotājiem, līdzinās

apm. Ls 30 000,— mēnesī. Ja rēķinātu,

ka katrs sūtījums apmaksāts caurmērā

ar 20 sant. pastmarku, tad izrādās, ka

apmaksas aparāti aiztaupa ap 150 000

pastmarku, kuru izgatavošana pastam

izmaksātu ap Ls 700. No šā piemēra

redzams, ka apmaksas aparātu lieto-

šana pastam izdevīga. Dažās zemēs

pasts atradis par iespējamu dalīties

savā peļņā ar aparātu lietotājiem, pie-

šķirot tiem nelielu, 1 līdz 2°/o lielu at-

laidi no iekasējamās apmaksas sumas.

Varētu domāt, ka apmaksas aparā-

tus izdevīgi lietot arī pasta iestādēs,

lai apmaksātu dažādus vienveidīgus

sūtījumus, ko sūtītāji nodod lielos

vairumos, kā piem., katalogus, reklā-

mas kalendārus, žurnālus v. t. t. To-

mēr samērā mazais apmaksas nospie-

dumu skaits, ko var uzspiest viens

aparāts, pie liela sūtījumu daudzuma

padara to maz noderīgu. Tā vietā

pasta iestādēs lieto parasto štempel-

mašīriu, kurā blakus kalendāra štempe-

lim iebūvēta klišeja ar apmaksas no-

spiedumu. Lai varētu štempelmašīnu

lietot dažādu vērtību nospiedumiem,

apmaksas klišeja tai iekārtota tā, ka to

var viegli izņemt un apmainīt pret

citu. Parasti katrai mašīnai ir apmak-

sas klišeju komplekts visām tarifa lik-

mēm.

Sūtījumus apmaksai ar mašīnu pasts

pieņem tikai tad, ja to skaits nav ma-

zāks par zināmu minimumu. Dānijā

šāds minimums ir 100, Holandē 250.

Sūtījumi apmaksai ar mašīnu parasti

jānodod kopā ar sarakstu, kurā sūtī-

tājs uzrāda sūtījumu skaitu un sumu,

par kuru katrs sūtījums jāapmaksā.

Štempelējamai mašīnai ir skaitītājs,

kas darbojas tikai tai brīdī, kad sūtī-

jumam uzspiež apmaksas nospiedumu.

Pirms un pēc mašīnas iedarbināšanas

pasta iestāde atzīmē nodošanas sa-

rakstā skaitītāja stāvokli. Sarakstā

atzīmētam sūtījumu skaitam jāsaskan

ar skaitītāja uzrādīto skaitli. Sūtītā-

jiem, kam nav sava apmaksas aparāta,

šāds sūtījumu apmaksas veids ļoti pa-

rocīgs, jo viņiem nav jālīmē uz sūtīju-

miem pastmarkas. Holandē šādus pasta

iestādē apmaksājamus sūtījumus var

nodot arī tādās iestādēs, kur apmaksas

mašīnu nav. Sūtītājs tādā gadījumā

samaksā pasta nodevu uz priekšu pēc

nodošanas sarakstā uzrādītām ziņām.

Vajadzības gadījumā no viņa iekasē

iztrūkstošo apmaksu vai arī atmaksā

vairāk iemaksāto. lestādes, kas šādus

sūtījumus pieņēmušas, nosūta tos uz

tuvāko iestādi, kurā atrodas apmaksas

štempelmašīna.

Ir konstruēti arī tādi apmaksas apa-

rāti, kas sūtījumus apmaksā automā-

tiski, pēc attiecīga naudas gabala ie-

mešanas. Salīdzinot ar dažās valstīs
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ļoti izplatītiem pastmarku pārdošanas

automātiem, apmaksas automātiem ir

vairākas priekšrocības. Pastmarku

automātā pastmarkas var aptrūkt un

tad automāts vairs nedarbojas. Daž-

reiz pastmarkas automātā salīp, kādēļ

automāts, tās izsniedzot, saplēš un pa-

dara lietošanai nederīgas. Pastmarku

automāti pavedina noziedzīgus elemen-

tus mest tajos pogas v. c. Apmaksas

aparātiem šādu trūkumu nav. Apmak-

sas nospiedumu skaits nav ierobežots

un, ja sūtījums automātā ievietots pa-

reizi, tad nospiedums vienmēr skaidrs.

Jāizšķir trejāda veida apmaksas au-

tomāti. Vecākā tipa aparāti var uz-

spiest apmaksas nospiedumu tikai par

noteiktu sumu pēc atbilstoša naudas

gabala iemešanas. Šos automātus tad

parasti uzstāda pa vairākiem kopā, t. i.

atsevišķu automātu katrai tarifa lik-

mci un sūtījumu veidam: vietējām un

citvietu vēstulēm, pastkartēm v. c.

Šo automātu trūkums tas, ka ar tiem

var apmaksāt tikai tādus sūtījumus,

kuru tarifa likme atbilst attiecīgai mo-

nētai. Latvijā ar šādu automātu va-

rētu uzspiest nospiedumus par 5, 10

un 20 sant., bet nevarētu dabūt nospie-

dumu par 35 sant., jo mums nav attie-

cīgas monētas.

Pēdējā laikā konstruēti automāti,

kas spēj uzņemt vairākas divu dažādu

vērtību monētas un uzspiež apmaksas

nospiedumu par visu iemesto naudas

gabalu kopsumu. Tādi automāti, pie-

mēram, varētu ņemt pretim 5 un 10

sant. gabalus līdz 50 santimiem un at-

karībā no iesviestās naudas daudzuma

uzspiest apmaksas nospiedumus par 5,

10, 15, 20 v. t. t. līdz 50 sant.

Mēģinājumi ar trešā tipa mašīnām

vēl nav galīgi nobeigti. Tās konstruk-

cija paredzēta viena vai vairāku da-

žādu naudas gabalu iemešanai. Apa-

rātā iemesto monētu kopsuma redzama

sevišķā lodziņā. Par uzrādīto sumu

sūtītājs var apmaksāt vairākus sūtīju-

mus ar kuru katru tarifa likmi. Šai

nolūkā viņam jāpagriež automātiskā

telefona skaitļu ripai līdzīga ierīce

līdz skaitlim, kas atbilst vēlamai ap-

maksas sumai un pēc tam jāievieto

sūtījums automātā. Automāts uzspiež

sūtījumam vajadzīgo apmaksu un no-

vieto to sevišķā krātuvē vai pasta kas-

tītē. Šādā veidā automātā var ievietot

pēc kārtas vairākus sūtījumus, kamēr

automātā iemestas naudas vērtība nav

pilnīgi izsmelta. Lietojot šo automātu,

apmaksas nospiedumu vērtība nav

vairs atkarīga no iemestās monētas.

lemetot automātā 10 sant. var uzspiest

apmaksu diviem sūtījumiem par 3 un

7 sant. vai katram pa 5 sant. v. c. Ne-

derīgus un viltotus naudas gabalus

Apmaksas automāts diviem

naudas gabaliem.
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automāts izsviež atpakaļ. Izmēģināša-
nai daži šā tipa automāti uzstādīti Ame-

rikas Savienotas valstis, kur tie no-

saukti par Mailomat'u.

Pēcpusdienas darba vietas pastā.
Neatkarīgi no tā, ka visi pasta un te-

legrāfa kantori veic vienādas daudz-

veidīgas ziņu dienesta operācijas, katrā

iestādē veicamais darba daudzums vi-

sumā un atsevišķās darba nozarēs ir

citādāks. Kā cilvēks no cilvēka atšķi-

ras savā ārējā izskatā, raksturā v. t. t.,

tāpat darba apstākļu ziņā būs grūti at-

rast mūsu iestāžu starpā pilnīgi vienā-

dus p. un t. kantorus. Darba daudzumu

atsevišķās darba nozarēs kantora ie-

ņēmumi atspoguļo tikai pa daļai, kādēļ

arī vienādu šķiru kantoros ar līdzīgiem

ieņēmumiem daudzos gadījumos nav

vienāds personāls. Lai katrā kantorī

visus vajadzīgos darbus varētu veikt

darba laika normu robežās, arī darba

roku vajadzība ir ļoti dažāda un

to ietekmē daudzi un dažādi apstākļi*
kā darba daudzums ar klientiem, darba

sadalījums pa atsevišķām darba noza-

rēm, pastu atiešanas un pienākšanas

laiki, apstrādājamo pastu lielums v. 1.1.

Darba apjomi atsevišķās darba nozarēs

atkarīgi pat no kantora atrašanās vie-

tas. Tā, piemēram, Latgales iestādēs

telefona darbība vājāka kā citos valsts

apgabalos.

Pēdējos gados kantoru darbā nākuši

klāt jauni operāciju veidi, tāpat visu

iestāžu darbs, ar maziem izņēmumiem,

audzis un turpina augt, bet iespēja

pavairot personālu līdztekus darbu ap-

joma augšanai visai ierobežota, sakarā

ar ko svarīgi, lai visi darbi pareizi sa-

dalītos esošā personāla starpā un visas

darba rokas racionāli izmantotu. Pa-

reizi un racionāli darbus iekārtot un

sadalīt ir ne tikai departamenta pienā-

kums, bet par to sevišķi jādomā un

jārūpējas katram pastmeistaram. No-

vērojumi kantoru darbu izkārtojumos

rāda, ka daudzos gadījumos iespējams

kantora darbus pārkārtot un darbinieku

starpā sadalīt racionālāk, kā tas ir ta-

gad, iztiekot ar esošo štatu, bet atse-

višķos gadījumos gūstot pat personāla

rezervi.

Šeit gribu īsumā apskatīt iespēju dar-

bus darbdienu pēcpusdienās kārtot ci-

tādāki, kā tas līdz šim praktizēts.

Daudzos vidējos un pat dažos I šķiras

kantoros pastmeistari darbalaiku tagad

iekārtojuši tā, ka darbinieki ir spiesti

ierasties darbā līdz trīs reizēm dienā.

Kaut gan Noteikumi par darba laiku

pasta, telegrāfa un telefona darbinie-

kiem atļauj darba laiku sadalīt divās

vai trijās daļās, ja darbs saistīts ar

pastu kustību, tomēr darba laika sada-

lījumu vairākās daļās ne katru reizi

prasa darbs un lietderība. Kāds darba

prieks var būt amatā vecākam darbi-

niekam, ja viņam no pīkst. B—lo8—10 jā-

palīdz darbos kādam citam darbinie-

kam, no pīkst. 14—16 jāpārdod klien-

tiem pastmarkas un zīmogmarkas un

no pīkst. 18—22 jāveic dažādi darbi,

kas stāv sakarā ar pastu kustību. Ne-

skatoties uz to, ka darbinieks dienā

nostrādā ne vairāk kā 8 stundas, t. i.

paredzēto darba laika normu, tomēr

šāds darba iekārtojums liedz darbinie-

kam dzīvot arī personīgo dzīvi un vi-

ņam visa diena no rīta līdz vakaram

jāpavada uzraugot pulksteni un staigā-

jot no mājām uz darbu. Pēc sīkākas

iepazīšanās ar piemērā minētā ierēdņa
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darbu izrādījās, ka nav nopietnas va-

jadzības no pīkst. B—lo8—10 dot darba

spēka palīdzību darba vietai, kas ar

darbiem nav tik daudz pārslogota.

lekārtojot no pīkst. 14—22 jaunu darba

vietu un saistot šajā darba vietā mi-

nēto ierēdni, kas darbos un darba laikā

mainās ar kādu citā darba vietā priekš-

pusdienā strādājošo ierēdni, panākts

tas, ka darbs viņam kļuvis viengaba-

lains, t. i. vienu dienu viņš strādā pēc-

pusdienā, bet otru priekšpusdienā u.t.t.

Ar šādu, savā ziņā, ļoti niecīgu pār-

kārtojumu panākts tomēr ļoti daudz.

Apmierināts ne tikai darbinieks, kam

iekārtots labāks darba laiks, bet ar

jaunas darba vietas iekārtojumu pēc-

pusdienas darbiem radās iespēja dot

arī iestādes klientiem lielākas ērtības

un tagad minētā darba vietā ierakstītos

un vienkāršos sūtījumus pieņem un

izsniedz visā tās darbības laikā, kur

agrāk to darīja vienīgi no pīkst. 9—15

un 16—18.

Daudzi pastmeistari ir tais ieskatos,

ka pēcpusdienās no pasta vagoniem

un pasta palīgnodaļām pienākušo pastu

apstrādāšanā jāpiedalās visiem tiem

pašiem darbiniekiem, kas priekšpus-

dienās izdara attiecīgas operācijas. Pie-

mēram, pastmeistara palīgs arī pēcpus-

dienās piedalās pasta palīgnodaļu vēr-

tību apstrādāšanā un grāmatošanā, cits

ierēdnis ierakstīto sūtījumu apstrādā-

šanā un saiņošanā, bet vēl kāds cits

paku novietošanā noliktavā un aicinā-

jumu rakstīšanā.

Pie lietderīgāka darbu iekārtojuma

visu šo darbu pēcpusdienas stundās

faktiski var veikt viens vai divi darbi-

nieki, pie tam sevišķi nepiepūloties.

Nopietni pārbaudot un apsverot vi-

sus kantorī darbdienu pēcpusdienās

veicamos darbus, kas gan katrā ie-

stādē, atkarībā no palīgnodaļu un citu

pastu kustības laikiem un citiem ap-

stākļiem, var būt dažādi, daudzos ga-

dījumos izrādīsies par lietderīgu iekār-

tot visiem pēcpusdienas darbiem pastā

atsevišķu darba vietu, kurā nodarbi-

nātais darbinieks viens pats varēs

veikt lielāku darba daudzumu, kā tagad

vairāki darbinieki kopā saraustītās

darba stundās. Atsevišķos gadījumos,

atkarībā no vietējiem apstākļiem, šāds

pēcpusdienas pasta darba vietā saistīts

ierēdnis var būt noderīgs arī kā palīg-

spēks telefonā dzīvās satiksmes laikā.

Tā, piemēram, dažās iestādēs visus ar

pastu saistītos darbus var nokārtot līdz

pīkst. 19 vai 20, pēc tam ierēdnis var

pāriet telefona komutātoru apkalpes

darbā vai veikt citus kantora darbus,

kas nav saistīti ar to kārtošanas laiku

un vietu. Turpretim kantoros, kur vāji

attīstīta telefona satiksme un telpu iz-

veidojums to atļauj, telefona komutā-

tora apkalpotājas veic un var veikt

pēcpusdienas pasta darbus.

Ja arī turpmāk daudzos kantoros ne-

būs nozīmes iekārtot pastā pēcpusdie-

nās patstāvīgas darba vietas, jo tur pēc

pīkst. 15 nav darba, izņemot ierobežo-

tās operācijas ar klientiem no

pīkst. 16—18, ko dažos gadījumos

kārto telefonā strādājošie darbinieki,

tad tomēr citās iestādēs šādas darba

vietas pastā pēcpusdienās ir vajadzī-

gas, lai būtu racionāli izmantots viss

iestādes darba spēks. Vai tādēļ vien

jākavē 24 stundas palīgnodaļu pārve-

dumi, ja pastmeistara palīgs, kas kan-

torī izdara naudas operācijas, jau

priekšpusdienā nostrādājis savu

8 stundu darba normu un palīgnodaļu

pasti šai gadījumā pienāk, kā arī kan-

tora pasts aiziet vakarā? Kaut arī

reti, tomēr šādi gadījumi praksē vēl

sastopami, lai gan pasta palīgnodaļu

pārvedumu apstrādāšanas un grāmato-
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šanas darbu ļoti labi varēja uzdot veikt

Morzes aparātu pēcpusdienās apkal-

potājam darbiniekam, kam tai pašā

laikā darba bija maz. Citā gadījumā,

kur pasta palīgnodaļu pārvedumi uz-

raudzības kantorī pienāca vakarā

pīkst. 23 un arī palika visu nākošo

dienu bez kustības, tagad tiek nosūtīti

tai pašā naktī ap pīkst, vieniem, jo

pārvedumu grāmatošanu ar labiem pa-

nākumiem izdara telefonā dežūrējošā

darbiniece.

Pastā pēcpusdienas darba vietai var

uzdot dažādus darbus un pienākumus.

Piemēram, pastā pēcpusdienās nodar-

binātais ierēdnis pieņem un izsniedz

ierakstītos un vienkāršos sūtījumus,

pārdod pastmarkas un zīmogmarkas,

izsniedz piemaksas sūtījumus, pie-

ņem sūtījumus no valsts un pašval-

dības iestādēm uz parāda, apstrādā ie-

nākušos un izejošos pastus un pēc

pīkst. 15 no pasta palīgnodaļām saņem-

tos pārvedumus, iemaksas kartes un

citas vērtības. Atsevišķos gadījumos

apkalpo arī telefona sarunu vietu un

izdara norēķināšanos ar pasta auto-

busu pavadoņiem — pastniekiem par

aulobusos pārdotām autobusu un dzelz-

ceļu biļetēm. Lai pastā pēcpusdienas

darbos saistītais ierēdnis otras dienas

rītā varētu izdarīt ar pastmeistaru no-

rēķināšanos par iepriekšējās dienas

pēcpusdienā apgrozītām vērtībām, tad

darbs viņam jāiekārto kārtējās maiņās

ar kādu citā darba vietā priekšpus-

dienā nodarbinātu ierēdni, vislabāk ar

darbinieku, kas priekšpusdienā pieņem

un izsniedz ierakstītos sūtījumus. Past-

meistara palīgam vai citam darbinie-

kam, kas izdara naudas pārvedumu un

pasta krājkases operācijas, pēc

pīkst. 15 jānoslēdz par savu tekošās

dienas darba periodu iemaksāto pārve-

dumu saraksts, izmaksāto pārvedumu

saraksts, iemaksas saraksts (87. pa-

raugs) un izmaksas saraksts (89. pa-

raugs), izdarot vajadzīgo parakstīšanos

minētos sarakstos un par naudas su-

mām norēķinoties ar pastmeistaru. Te-

košu rēķinu iemaksas un izmaksas sa-

rakstos pīkst. 15 izdarītie noslēgumi

ierakstāmi vienā tekošu rēķinu iemak-

sas un izmaksas sarakstu kopsumas sa-

rakstā. Pastmeistara palīgs vai cits

darbinieks minētos naudas apgrozības

sarakstus nodod šeit apskatāmās pēc-

pusdienas darba vietas ierēdnim, kas

tajos pašos sarakstos turpina ierakstīt

no pasta palīgnodaļām saņemtās vēr-

tības. Visus sarakstus šeit minētais

ierēdnis noslēdz vispirms par savu

darba periodu un pēc tam izdara šajos

sarakstos dienas sumu noslēgumus. Iz-»

pildot Instrukcijas pie Pasta noteikumu

II d. 86. p. par kases pārbaudi 3. p.

3. punktu, šās darba vietas ierēdnim

kopīgi ar telegrāfā vai telefonā dažū-

rējošo darbinieku jāved otrs tekošu

rēķinu iemaksas un izmaksas sarakstu

kopsumas saraksts, ko atsevišķos gadī-

jumos ar departamenta atļauju var

vest arī viens. Šinī sarakstā ieraksti

jāizdara daļveidīgi: virs dalītājas svīt-

ras rakstāmas tās sumas, ko apstrā-

dājis šīs darba vietas darbinieks, un

zem dalītājas svītras visa dienas kop-

suma. Katru rītu pastmeistaram, pār-

ņemot naudas sumas no šeit apskatī-

tās darba vietas darbinieka, jāizdara

pasta palīgnodaļu sūtījumu pieņemša-

nas un nosūtīšanas sarakstu pārbaude

un salīdzinājumi ar attiecīgiem sarak-

stiem.

Viss šeit minētais domāts kā ierosi-

nājums iestāžu priekšniekiem pārdo-

māt un apsvērt visas varbūtējās iespē-

jas darbus iekārtot vēl labāk, kā tie

kārtoti līdz šim.

P. P.
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Dažas racionālizācijas problēmas departamenta
un iestāžu grāmatvedībā.

Nikolajs Jansons.

Par racionālizāciju uzskata paņē-

mienu un līdzekļu kopību, kuru lieto-

šana sekmē cilvēka darbību, visātrākā

laika panākot maksimālo rezultātu ar

minimālo enerģijas patēriņu. Racionā-

lizācijas raksturojumu tā tad nenoteik-

sim pēc vienkāršas formulas — darba

daudzums dalīts ar strādāšanas laiku.

Te jāievēro arī padarītā darba kvali-

tāte, strādāšanas kārtība, patērētā

enerģija. Racionāli strādāt tad nozī-

mētu, lietojot pareizu metodi — ātri,

pareizi un daudz padarīt.

Pēdējā laikā racionālizācijas vārds

bieži dzirdēts. Visās darba nozarēs

meklē jaunus paņēmienus, cilvēka ro-

kas cenšas aizstāt darba rīkiem un

mašīnām. Rūpniecībā, amatniecībā,

lauksaimniecībā, mājsaimniecībā —

visur izmanāma tieksme racionālizēt

un mēchanizēt, izmantojot modernās

zinātnes un technikas sasniegumus

darba ražīguma un kvalitātes celšanā.

Sasniegumi cilvēka roku aizvietošanā

ar mēchaniskām ierīcēm apbrīnošanas

vērti. Sevišķi tas sakāms par mo-

derno rūpniecību. Še cilvēks sevi pil-

nīgi nostādījis darba vadītāja un regu-

lētāja lomā.

Apskatot jautājumu par dažām iespē-

jām racionālizēt departamenta un ie-

stāžu grāmatvedības darbu, nepakavē-

simies pie tām pārmaiņām, kas sekotu

labu, bet dārgu mašīnu iegādēm. Tāpat

ar racionālizācijas jēdzienu cieši sai-

stīta darba darītāju speciālizēšanās ļoti

šaurā nozarē, kā grāmatvedības, tā vis-

pār mūsu resora darbā grūti iespē-

jama. Sevišķi tas sakāms par iestāžu

darbu. Labas darba kārtības uzturēša-

nai iestādē vienmēr, arī tad, kad past-

meistars atvaļinājumā, svarīgi taisni

Gaisa ostas ēkas modelis Celtniecības izstādē.
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pretējais: ikvienam darbiniekam labi

jāpārzina visi iestādes darbi.

Lai ar racionālizāciju būtu panākts

tas, ko no tās gaida sakarā ar darba

roku atbrīvošanu lauksaimniecības,

amatniecības v. c. darbiem, tad racio-

nālizācija jāsāk nevis no augšas, bet

no apakšas, kur tā skar lielāku per-

sonu skaitu. Tāpat attiecīgai ierosmei,

cik iespējams, jānāk no apakšas, no

pašiem darbu darītājiem. To atzīdami

sapratīsim, ka aicinājums ikvienam uz

kursiem atnākušam darbiniekam nākt

ar ierosinājumiem un idejām var būt

svētīgs palīgs racionālizācijas darbā.

Tas pats sakāms par iestāžu un depar-

tamenta darbinieku pārrunām. Šie ie-

rosinājumi un pārrunas spiež departa-

menta darbiniekus no jauna atcerēties

dažus atliktus jautājumus un tos pār-

domāt; tās iekustina, uzmudina.

Pievērsīsimies dažiem šādu pārrunu

tālākā iztirzāšanā departamenta darbi-

nieku starpā izvirzītiem jautājumiem.

Kontroles iespēja un kontrole.

lestāžu darbības pareizai norisei seko

departaments, ar nolūku uziet un kori-

ģēt iestāžu darbības novirzīšanos no

normas —no tā, kam jābūt. Šī novir-

zīšanās var būt tīša, gribēta, vai arī

netīša. Pirmajā gadījumā mums da-

rīšana ar ļaunprātību, otrā ar kļūdu.

Lai atrastu kļūdas, izdarāma kon-

trole, ja darīšana ar ļaunprātību aiz-

kavēšanu, dažreiz pietiek ar kontro-

les iespējas radīšanu. Apziņai

par kontroles iespēju jādarbojas uz

gribu, lai aizkavētu tīšu novirzi no

normas, ko apzīmējām par ļaunprātību.
Šai apziņai jākļūst par vadītāju mo-

tīvu pareizas darba izpildīšanas norisē.

Nekas pazust nedrīkst, jo ikviens da-

rījums atstāj pēdas dokumentos. Dar-

biniekiem, kam darīšana ar vērtībām,

vienmēr jātur tās kārtībā. To darīt

liek kontroles iespēja.

Kontroles iespēja tomēr zaudē savu

nozīmi atturēt no ļaunprātībām, ja tā

laiku pa laikam netiek reālizēta, t. i.,

ja netiek izdarīta kontrole.

Tāpat, lai nodrošinātos pret kļūdām,

ar kontroles iespējas radīšanu vien ne-

pietiek, jo, kā jau minējām, kļūdas ir

negribēta, neapzinīga novirzīšanās no

normas. Te kontrole arī jāizdara. Šo

darbu pa lielākai daļai veic departa-

ments. Kā neproduktīvs darbs tas, kur

vien iespējams, jāsamazina. Tāpat

kontrolei un kontroles iespējas radīša-

nai savācamie materiāli prasa laiku un

darbu no iestāžu darbiniekiem. Šo ma-

teriālu savākšana un uzglabāšana, kas

rada iespēju izsekot notikumiem pa-

gātnē, dažreiz liekas nevajadzīga. Ne-

racionāli, liekas, pastiprināt kontroli

vai radīt tās iespēju. Taču kontroles

pastiprināšana vai pavājināšana ne-

notiek patvaļīgi, bet to nosaka kļūdu

un ļaunprātību rašanās vai izbeigša-

nās.

Daudz kas būtu panākts, ja kontro-

les izdarīšanu, kur vien iespējams,

censtos aizstāt ar kontroles iespējas

radīšanu, kas prasa mazāk darba de-

partamentā. Pievēršoties departamentā

veicamo kontroles darbu racionālizāci-

jai resp. kontroles aizvietošanai ar

kontroles iespējas radīšanu, jāievēro

tas kļūdu daudzums, ko šī kontrole

atklāj. Kaut gan jau noskaidrojām,

kā kļūdu gadījumos ar kontroles iespē-

jas radīšanu vien nepietiek, tomēr, ja

kļūdu skaits neliels, kontroli var ne-

izdarīt — pārāk dārgi pirkta patie-

sība var neatmaksāties. Kāds tad nu

ir kļūdu skaits? Ņemot konkrētā gadī-

jumā kļūdas izdevumu pārskatu B

3 kreditu ailēs (kreditu atlikumu, atvē-

lēto kreditu un atmaksāto izdevumu

ailēs), izrādās, ka kļūdu skaits pavi-
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sam nav mazs: gada laikā 80% iestāžu

kreditos ieviesušās kļūdas, kas ie-

spaido kreditu atlikumus. Tā kā kļū-

das ar šo kreditu atlikumu starpniecību

pāriet no viena mēneša pārskatiem uz

nākošiem, bez kontroles un kļūdu izla-

bošanas saimniecības gada beidzamos

mēnešos, kreditu stāvoklis pēc izde-

vumu pārskatiem pavisam nelīdzinātos

patiesajam. Racionālizācijas vārdā kon-

troli atmest še nevar, taisni otrādi —

racionālizācijas vārdā tā jāturpina,

griežoties pie tiem, kas šīs kļūdas ne-

zināšanas vai paviršības dēļ rada, daž-

reiz neievērojot pat atkārtotus norādī-

jumus.

«P. un T. Vēstnesī» publicētās ziņas

par kļūdu daudzumu dažādos iestāžu

iesūtītos pārskatos un sarakstos liek

pievienoties augšējam ieskatam: vien-

muļīgais un neproduktīvais kontroles

darbs, kļūdas meklējot un labojot, ir

jāturpina.

Ar sarakstīšanos departamenta un

iestāžu starpā svarīgāko kļūdu gadīju-

mos, ar norādījumiem gan kursos, gan

darbinieku pārrunās par pareizu rī-

cību kļūdu skaitu var gan samazināt,

bet pilnīgi tās izbeigt vai tiktāl to

skaitu samazināt, ka kontroli varētu

izbeigt, nebūs iespējams aiz tā iemesla

vien, ka pastāvīgi nāk klāt jauni dar-

binieki. Kaut gan tie sagatavojas ve-

cāko darbinieku — darba pratēju uz-

raudzībā, tomēr ievērojams kļūdu pro-

cents jāņem uz jauno darbinieku sa-

gatavošanas rēķina.

Kreditu saimniecības reformēšanas

ierosinājums.

Izdevumu segšanai departamentam

budžetā ikgadus piešķir līdzekļus, kuru

izlietošanā departamenta vadībā pie-

dalās visas p. t. iestādes. Šo līdzekļu

sadalījums pa dažādiem izdevumu pos-

teņiem (vietām, §§ un pn.) visiem zi-

nāms. Lai gan pasta resora speciālais
budžets valsts vispārīgajā budžetā ie-

iet ar peļņu, kas bieži vien lielāka kā

sākumā paredzēts, no izdevumiem pa-

redzētām normām atkāpties nevar. Te

stingri jāseko, vai nenotiek saimnieko-

šana pāri atjautajiem līdzekļiem. Grā-

matvedības uzdevums sekot izdevumu

kustībai, sakopojot un grāmatojot ie-

stāžu izdevumus pēc iesūtītiem izde-

vumu norēķinu dokumentiem, kad de-

partamenta nodaļas, kas pārzina attie-

cīgā budžeta iedalījumā paredzēto lī-

dzekļu izlietošanu, iesūtītos dokumen-

tus ir apstiprinājušas — atzinušas par

pareiziem. Lai budžetā paredzēto lī-

dzekļu izlietošanā nerastos sarežģī-

jumi, lai izdevumi nepārsniegtu pare-

dzēto normu, grāmatvedībai, pēc iespē-

jas īsākā laikā, jāsniedz patiesa

aina kreditu pārzinātāju nodaļu vaja-

dzībām par izlietotām un pēc depar-

tamenta grāmatām vēl brīvām su-

mām atsevišķos §§ un pn. Pareiza un

laikā izdarīta neizlietoto sumu konsta-

tēšana uzskatāma par vienu no svarī-

gākiem grāmatvedības uzdevumiem, jo

no šīs konstatēšanas atkarājas pie-

šķirto līdzekļu racionāla izlietošana —

nepārsaimniekojot, kā arī neatstājot

lielus neizlietotus atlikumus.

Budžetā paredzētos līdzekļus depar-

taments savukārt piešķir iestādēm kā

atvēlētu kreditu dažādu paredzamu iz-

devumu segšanai. Brīvo, neizlietoto

sumu konstatēšanā šie piešķirtie, vēl

neizlietotie krediti resp. kreditu atli-

kumi jāievēro. Brīvās sumas, konsta-

tētas pēc departamenta grāmatām,
—

budž. paredzētās sumas — (izdevumi

+ kreditu atlikumi).

Kā notiek kreditu piešķiršana
iestādēm? Komandējumu izdevu-

miem (§ 2 p. 2), saimniecības izdevu-

miem (§ 2 p. 5), būvēm, remontiem,

634 No 9Pasta un Telegrāfa Vēstnesis



kapitālu ieguldījumiem v. t. t. vajadzī-

gais kredits iestādēm jāprasa ar rak-

stu no attiecīgā kredita pārzinātājas

nodaļas. Tā dod rakstītu rīkojumu de-

partamenta grāmatvedībai piešķirt kre-

ditu. Grāmatvedība savukārt ar rakstu

paziņo iestādei par kredita piešķiršanu.
Pēc tam iestāde kreditu var izlietot iz-

devumu segšanai.

Atalgojumiem (§ 1), neparedzētiem

un neatliekamiem sīkiem ēku un in-

ventāra remontiem (§ 2 p. 6 un 7),
tiesu izdevumiem (§ 2 p. 14), telefona

līniju kārtībā uzturēšanai (§ 70 p. 1),

telegramu un tiesas vēstuļu piegādei

(§ 70 p. 5 un § 71 p. 8), izdevumiem

par pasta vešanu (§ 71 p. 3) un atlīdzī-

bai p .un tf. nod. pārziņiem par darbu

un telpām kreditus piešķir uz iestāžu

iesūtīto ziņu pamata. Te izdevums

laika ziņā iet pa priekšu kredita pie-

šķiršanai, jo ziņas sastāda mēneša bei-

gās un iesūta nākošā mēneša sākumā,

prasot piešķirt sumas, kuras jau izdo-

tas.

Ja pirmajā gadījumā vēl var runāt

par kreditu piešķiršanu, tad otrā gadī-

jumā šis apzīmējums nav vairs īsti

vietā: departaments te nevis piešķir

paredzamiem izdevumiem vajadzīgo

kreditu, bet akceptē bez iebildumiem

iestādēs jau izdotās sumas. Tieši tās

sumas, ko iestādes ziņās prasa (un bieži

vien kļūdaini, jo daudz iestādes ziņām

neveltī pienācīgo uzmanību, nepareizi

novērtējot to nozīmi), departaments

sakopo un iegrāmato kā piešķirto kre-

ditu.

Kā ar rakstu, tā ar ziņām piešķirto

kreditu un izlietoto izdevumu kopsumu,

tāpat kreditu atlikumu reģistrēšanai pa

mēnešiem, kalpo izdevumu pār-

skats B, ko kopā ar izdevumus attais-

notājiem dokumentiem iesūta departa-

menta kontrolei par katru pagājušu

mēnesi. Lai ieskats par domājamiem

grozījumiem kreditu piešķiršanā un

līdz ar to izdevumu pārskata izpildī-
šanā būtu skaidrāks, ievietosim iestāžu

vairumam atbilstošu, pareizi izpildītu
izdevumu pārskatu, telpas ietaupījuma

dēļ izlaižot tos budžeta iedalījumus,

pēc kuriem izmaksas gadās retāk un,

atmetot departamentā izpildāmās, mūsu

gadījumā nenozīmīgās, ailes.

(Skat. tabulu 636. lappusē.)

Kā redzams, tanīs §§ un pn., kur kre-

ditus piešķir uz iestāžu iesūtīto ziņu

pamata, kreditu atlikumu nav, t. i., ja
strādāts bez kļūdām, ievērots, ka ziņās

ievestām sumām obligātoriski visos

gadījumos jāsakrīt ar izdevumu pār-

skata B atvēlēto kreditu ailē zem svīt-

ras parādītam un pareizi izprasta svīt-

roto izdevumu atmaksa. Kreditu atli-

kumi rodas, rīkojoties ar ziņām nepa-

reizi; tāpat tie neizbēgami §§ un pan-

tos, kur kreditus piešķir ar rakstiem

vairāku mēnešu vajadzībām. Šie kre-

ditu atlikumi, kā jau augšā norādījām,

nepieciešami jāzina brīvo sumu konsta-

tēšanai departamentā.

levērojams darba un laika ietaupī-

jums kā departamentā, tā iestādēs

būtu panākts, ja kreditus piešķirtu ne-

vis divējādi, ar rakstiem un ziņām, bet

pēc vienas kārtības — ar ziņām. Bet

tā kā normāli strādājot, ar nedaudz iz-

ņēmumiem, sakrīt ziņās ievestie izde-

vumu pārskata atvēlēto kreditu ailē

zem svītras un izmaksāto sumu ailē pa-

rādītie skaitļi, tad darbu var vēl vien-

kāršot: ziņas var atmest; izdevumu

pārskatā var atmest visas kreditu ailes,

atstājot izmaksāto sumu un atmaksāto

izdevumu aili. Izdevumu pārskata B

galvenis tad izskatītos šāds:
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Kā atvēlēto kreditu departamentā

grāmatotu izdevumu pārskata izmak-

sāto sumu ailē parādītos skaitļus, sa-

kopojot tos no visu iestāžu izdevumu

pārskatiem, tikko tie saņemti departa-

mentā. lestāžu izdevumus pēc izmak-

sāto sumu ailes konstatēt nevar, jo te

parādīta vēl neapstiprināta suma, kas

mainās, ja izdevumu apstiprinātāji

kaut ko nosvītro. Izdevumu sumas kon-

statēšana, tāpat kā pie tagadējās kār-

tības, notiktu pēc izdevumu dokumen-

tiem un izdevumu sarakstiem A.

Kas ar šādu jaunu kārtību būtu

iegūts? Vispirms panākts ievērojams

darba un laika ietaupījums. Ar to

Pasta un telegrāfa departamentam

p. un t. kantora 19 g

IZDEVUMU PĀRSKATS
mēneša

atkristu:

1) departamentā: pēc departamenta

kreditu dokumentiem un ziņām

sakopoto kreditu salīdzināšana ar

izdevumu pārskatiem un kreditu

atlikumu pārbaude; departamenta

nodaļu kreditu atvēlēs rīkojumi

grāmatvedībai; kreditu piešķirša-

nas paziņojumi iestādēm; kreditu

kopošana pēc iestāžu ziņām un

departamenta rakstiem;

2) iestādēs: ziņu sastādīšana. Vien-

kāršotos izdevumu pārskata un

kreditu apgrozījumu saraksta ve-

šana.

Bez darba un laika ietaupījumiem ar
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jauno kārtību vēl būtu panākta ātrāka

un pareizāka neizlietoto sumu

konstatēšana tais §§ un pn., kur

kreditu piešķir ar rakstiem. Kā no

augstāk minētā redzams, brīvās sumas

atkarājas no izdevumu sumas un no

iestādēm piešķirtiem vēl neizlietotiem

kreditiem resp. kreditu atlikumiem. Šie

atlikumi iestādēs ir diezgan prāvi

(dažos §§ un pn. pat līdz Ls 100 000,—)

arī tad, kad tiem iestādēs nemaz neva-

jadzētu būt, t. i. pēc 3 mēnešu perioda

notecēšanas (pa lielākai daļai kreditus

piešķir 3 mēnešu izdevumiem). Šie at-

likumi nu ir nenoskaidrotas un neno-

skaidrojamas sumas, kas stāv zem jau-

tājuma zīmes: vai un cik daudz no tām

izlietos, tas izzināms tikai atsevišķos

gadījumos, bet ne visumā. Caur to sa-

režģas brīvo sumu konstatēšana, kas

dažreiz ļoti svarīga, sevišķi saimniecī-

bas gada beigās, kad budžetā paredzē-

tie līdzekļi sāk izsīkt. Pēc jaunās kār-

tības kreditu atlikumu nebūtu. Līdz

ar to neizlietotās sumas būtu iespē-

jams noskaidrot, atņemot no budžetā

paredzētām sumām izdevumus pēc iz-

devumu pārskatiem.

Vienkāršota būtu arī svītroto izde-

vumu atmaksa iestādēm, kas pie pastā-

vošās kārtības sagādā ne mazumu gal-

vas sāpju iestāžu un departamenta dar-

biniekiem. Kasē ienākušā un kases

pārskata 7. ailē ievestā atmaksas suma

izdevumu pārskata atmaksāto izde-

vumu ailē informācijas nolūkā būtu jā-

parāda, bet ieskaitīšana kreditā, pro-

tams, atkristu.

lebildumi pret ierosināto kārtību

varētu rasties tais budžeta iedalījumos,

kuros kreditu piešķir ar rakstiem —

§ 2 p. 5, kapitāla ieguldījumi v. c.

lestādes varētu iegādāties mantas vai

izdarīt darbus, ko departaments nav

paredzējis, tādējādi padarot departa-

mentu atbildības nespējīgu par budžetā

paredzēto līdzekļu pārsaimniekošanu.

Šāda veida iebildumi tomēr viegli at-

spēkojami. lestādes, tāpat kā līdz

šim, patvaļīgi saimniekot nevarētu, jo

tām sekotu departamenta kontrole.

Departamenta rīcībā un ziņā ir visi ar

iestāžu darbību saistītie līgumi, tarifi,

normas, projekti un beidzot izdevumu

norēķinu dokumenti, tā ka kontrole

iespējama visā pilnībā un līdz ar to at-

bildība. Darbinieks iestādē nevar sev

patvaļīgi palielināt algu, tā iekļauta zi-

nāmā kategorijā un pakāpē. Atlīdzība

pasta vedējam noteikta ar braucienu

skaitu un maksu par reizes braucienu

pēc līguma. Šais gadījumos kreditu ar

rakstu nepiešķir. Saimniecības izde-

vumi (§ 2 p. 5) par telpu īri, aptīrī-

šanu v. t. t. arī saistīti ar līgumiem.

Apgaismošanai vajadzīgās petrolejas

cena uz laukiem un pilsētās noteikta,

tāpat patēriņam vajadzīgās normas zi-

nāmas; elektrības tarifu pazemināt vai

paaugstināt arī nav iestāžu darbinie-

kiem iespējams. Šais gadījumos notiek

gara sarakstīšanās — kreditu piešķir-

šana ar rakstiem. Domas par vienādotu

un vienkāršotu kārtību še tiešām vietā.

Kreditu piešķiršana ar rakstiem prasa

ne tikai daudz darba, bet lietošanai

vajadzīgo sumu saņemšana bieži vien

ļoti novēlojas. Skaidrs, ka sakarā ar

patērēto elektrību radušies un tāpat

citi maksājumi un sevišķi ar līgumiem

radušās saistības iestādei jākārto. Tos

nevar atlikt tikai tāpēc, ka departa-

ments nav laikā piešķīris kreditus. Ne-

nokārtoti maksājumi par elektrību, kā

to paskaidroja pārrunās atnākušais

pastmeistaru atkārtošanas kursu dalīb-

nieks, viņam esot vēl no pāra gadiem,

jo no attiecīgā saimniecības gada kre-

ditiem rēķinu nokārtot neesot izdevies

kredita trūkuma dēļ. Tāda neatliekamu
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maksājumu atlikšana galīgi nepieļau-

jama. Tā rada ne tikai darba kārtības

traucējumus, bet grauj arī pasta un

vispār valsts iestāžu cieņu.

lerosinātās kārtības ievešana, no ie-

stāžu viedokļa skatoties, būtu kreditu

saimniecības izbeigšanās, jo tādi jē-

dzieni kā kredits, kredita piešķiršana

vairs nepastāvētu. Tas nenozīmētu

patvaļu saimniekošanā. Tāpat kā līdz

šim, darbiem un iegādēm būtu jāprasa

departamenta rakstiskas atļaujas un

tikai par tādām sumām, kādas atļaujās

norādītas, departaments šos darbus un

iegādes akceptēs. Še būtu jāseko iz-

maksām, reģistrējot tās tagadējam kre-

ditu apgrozījuma sarakstam līdzīgā do-

kumentā.

lerosinātās kreditu saimniecības re-

formas prasa vēl novērojumu apmaiņu

departamenta un iestāžu darbinieku

starpā. Ja šie novērojumi runās par

labu šo reformu ievešanai, racionālizā-

cijas domai būs ievērojami pakalpots.

Samazināsim neizsniegto sūtījumu skaitu.*)

Ed. Dancis.

leskatoties darbības pārskatos, tajos atro-

dam maz iepriecinošu nodalījumu — ziņas par

gada laikā neizsniegto sūtījumu skaitu.

Pret kvīti pieņemto sūtījumu izsniegšana

vai neizsniegšana parasti atkarīga no adre-

sāta vai sūtītāja labās gribas un neizsniegto

sūtījumu skaitā tie nonāk adresāta un sūtītāja

nesaskaņu, pasta uzlikto piemaksu noraidīša-

nas v. c. iemeslu dēļ. To novēršana nav at-

karīga no pasta. Noskaidrosim tādēļ vienkāršo

sūtījumu neizsniegšanas iemeslus.

Statistika par neizsniegtiem vienkāršiem

sūtījumiem pēdējos 3 gados sniedz šādus skait-

ļus:

Nn ār- No pasta
*e*s' zemēm kastītēm
zemes īenā- bez adresēm

sauksmē kušie izņemtie

1935./36. saimn. gadā 58 052 16 094 2187

1936./37.
~

„

46 570 14 753 2248

1937./38 43 716 5 405 2268

Skaitļi tiešām nav mazi un liek pārdomāt,

vai pie labas gribas tos nevarētu samazināt.

Sūtījumu neizsniegšanas iemesls pa lielākai

daļai ir nepareizas un nepilnīgas adreses, ar

kurām arī nāksies cīnīties, sevišķi ievērojot,

ka vainu par neizsniegto vienkāršo sūtījumu

it kā «nozušanu» pasta klienti izpauž kā pasta

«nolaidību».

Minētos skaitļos redzam iepriecinošu parā-

dību
— neizsniegto vienkāršo sūtījumu pakā-

penisku un jūtamu samazināšanos. Par to,

*) Pārrunai

bez šaubām, jāpateicas departamenta iekārto-

tām dzeltenām aizrādījumu birkām. Ari nesen

izlaistās pastkartes, ar iedalījumu sūtītāja

adresei, mazinās neizsniegto sūtījumu skaitu.

Sadarbība šai virzienā ar vēstuļu aplokšņu ra-

žotājiem un pasta iestādēs pārdodamo aplokšņu

ievešana ar līdzīgu nodalījumu sūtītāja adre-

sei būs jauns solis neizsniegto sūtījumu skaita

samazināšanai.

Aizrādījumu birku pareiza un lietpratīga

izlietošana piekrīt mums pašiem, kādēļ jāpie-

liek visas pūles, lai «nozudušo» resp. neiz-

sniegto vienkāršo sūtījumu skaits samazinātos

līdz minimumam. Līdz ar to aizmāršīgiem un

paviršiem rakstītājiem būs sniegta paliekama

pamācība uzmanīgāk sekot sūtījumu adresēm.

Pasta kastītēs bez adresēm iemestos vien-

kāršos sūtījumus gan tikai retos atsevišķos

gadījumos iespējams izsniegt atpakaļ sūtītā-

jam, piem., ja no pastkartes satura vai pa-

raksta izdodas iegūt norādījumu par sūtītāja

personību; būtu vēlams, lai šādas vēstules at-

ļautu atvērt uz vietas, jo arī tas dotu iespēju

atrast sūtītāju.

Nepilnīgu un nepareizu adrešu dēļ neiz-

sniegtie vienkāršie sūtījumi, it sevišķi apsvei-

kumu kartiņas, lielos vairumos uzkrājas svētku

un gadu maiņas laikā. Katrs tad cenšas atce-

rēties savu, parasti piemirsto, tuvinieku un

paziņu adreses, un apsveikumus uz labu laimi

nosūta nevien uz nepareizu ielu un māju, bet

dažreiz arī uz citu pilsētu.

Tomēr arī pārējā laikā daudzas iestādes,
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sevišķi apriņķa pilsētās un atsevišķu valsts

novadu centros, saņem sūtījumus ar nepilnīgu

adresi un parasto atzīmi «Izziņai uz N». Jā-

atzīst, ka šo atzīmju rakstītāji ir centušies, lai

sūtījums sasniegtu īsto adreses vietu, tomēr

adreses nepilnības dēļ tas nav izdevies un

iestāžu darbiniekiem vēl jāziedo daudz pūļu,

lai sūtījums nonāktu īstās rokās.

Par neizsniegtiem apsveikumu sūtījumiem,

protams, nebūtu ko uztraukties, jo arī to sūtī-

tāji nav bijuši pārliecināti par adresāta sa-

sniegšanu. Tie drīzāk pielīdzināmi Pasta not.

II d. 74. pn. 3. pkta piezīmē paredzētiem,

savu nozīmi zaudējušiem, sūtījumiem, par

kuriem pilsētās pat nav ievācama adrešu galda

izziņa. Ar pārējiem sūtījumiem, sevišķi vēstu-

lēm, lieta ir citāda — to nesaņemšanu parasti

uzskata par pasta nolaidību. Šī uzskata izklie-

dēšana vien jau ir pietiekams iemesis, iai ne-

pareizo un nepilnīgo adrešu atšifrēšanai vel-

tītu vairāk pūļu kā līdz šim. Katra šāda sū-

tījuma nonākšana adresāta rokās būs vērtīgs

un pietiekams publikas instruēšanas līdzeklis

par pareizu adrešu nozīmi.

Sīkāki iepazīstoties ar sūtījumiem, kas ne-

pareizas vai nepilnīgas adreses dēļ paliek ne-

izsniegti vai ceļo no vienas iestādes uz otru

izziņai, atradīsim, ka tie sadalās atsevišķās

īpatnējās grupās, atkarībā no kurām arī lie-

tojams pareizas adreses vietas atrašanas pa-

ņēmiens.

Nepilnīgas un nepareizas adreses vispirms

šķirojamas pēc to rakstības veida, t. i., vai

tās rakstītas ar inteliģentu, pastāvīga pasta

klienta, rokrakstu (kam pielīdzināms arī ma-

šīnraksts), vai tādu, kas pie rakstīšanas un

pasta pakalpojumu izmantošanas ķeras tikai

dažas reizes gadā, sevišķas nepieciešamības

gadījumos.

Vairāku gadu praksē esmu savācis savus

novērojumus par nepareizām un nepilnīgām

vienkāršo sūtījumu adresēm un izstrādājis pa-

ņēmienus to iespējami ātrākai atšifrēšanai, kas

brīžiem nav viegla lieta. Ne jau katra sūtī-

juma nepilnīgo adresi iespējams izstudēt sūtī-

juma saņemšanas dienā, tomēr, atliekot šo

darbu līdz kārtējā darbā brīvākam starpbrī-

dim, būs sasniegts vairāk nekā aprobežojoties

ar stereotipisko atzīmi «Valmierā un tās tu-

vākā apkārtnē nezināms».

Iztrūkstot saņemšanas vietas nosaukumam

ar inteliģentu rokrakstu vai mašīnrakstā rak-

stītā adresē, nāksies ņemt talkā telefona abo-

neritu un pasta tekošu rēķinu sarakstu, kā vie-

nīgos katrā pasta iestādē pieejamos palīglī-

dzekļus, kas daudzos gadījumos palīdzēs at-

rast adresāta pareizo dzīves vietu. Šis uzde-

vums gan prasīs ilgāku laiku, pārbaudot katru

no šiem sarakstiem, bet panākums — sūtī-

juma saņemšana ar nepilnīgu adresi — šīs

pūles atalgos, jo sūtījuma saņēmējs, bez šau-

bām, uz adreses nepilnību aizrādīs tā sūtītā-

jam un pats personīgi adrešu pareizai rakstī-

bai pievērsīs lielāku vērību.

Šai grupā no savas prakses varu atzīmēt

vairākas nepilnīgas adreses. Tā no Siguldas

Valmierā ienākusi vienkārša vēstule, kas jau

izziņai bijusi Cēsīs, ar adresi

Cien. Antonam Grimma kgm,

Rīgas ielā Nr. 31.

Pārbaudot telefona abonentu sarakstu pro-

vinces iestādēs, sākot ar burtu A, adresāts

atrasts Rūjienas abonentos, kā 148. n-rs, kādēļ

arī vēstule secināta uz Rūjienu, kur īstais

adresāts, bez šaubām, arī atrasts.

No Polijas saņemta vienkārša vēstule, kas,

tāpat pēc izziņas Cēsīs, ienākusi Valmierā ar

adresi

VVielmožna Pani

Adela Godlewska

Dārzu ielā 39

Latwija. Lotwa.

Pārbaudot telefona abonentu sarakstu no A

līdz Z, vienīgi Rēzeknes abonentos ar 344. nu-

muru atrasts tieši adresātes vārds, kaut arī ar

citu adresi —
Nikodēma Rancana ielā 28, var-

būt ielu pārdēvēšanas vai adresātes dzīves

vietas maiņas dēļ, kādēļ vēstule secināta uz

vienīgo izziņai iespējamo vietu
— Rēzekni, ne-

apgrūtinot ar to tuvākās kaimiņu iestādes.

No Rīgas ienācis, gan ne kā vienkāršais,

bet ierakstītais ar pēcmaksu, sūtījums ar

adresi

Ļ. c.

Kafejn. «Lita»,

Rīgas 11-a, Valmierā.

Pēc pastnieka nesekmīgas izziņas un nelie-

las, tikai līdz abonentu saraksta C burtam,

meklēšanas adresāts atrasts kā Cēsu abonents

324.

Telefona abonentu un pasta tek. rēķinu sa-

raksti gan ne vienmēr dod pareizu norādījumu

par adresāta dzīves vietu. Piem., no Gulbe-

nes nosūtīto un jau Madonā, Alūksnē un Cēsīs

izziņai bijušo vēstuli ar adresi
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A. god.

Cimdiņ k-gam

Drogu aptiekā

Rīgas ielā Nr.

nācās nosūtīt no Valmieras tālākai izziņai uz

kaimiņu iestādi Valku, jo nevienā no minē-

tiem sarakstiem Cimdiņa drogu veikals nav

atrodams.

No Anglijas saņemts vienkāršs sūtījums ar

adresi mašīnrakstā

Messrs Libšics M.

Riga/Latvia

Rīgas ielā 42.

Šis sūtījums izziņai izceļojis vairākas iestā-

des — Rīgu, Bolderāju, Jelgavu, Jaunjelgavu

un Liepāju, —
līdz nonācis tālākai izziņai Val-

mierā. Pārbaudot telefona abonentu sarakstu,

sūtījuma adresāts ar norādīto dzīves vietu at-

rasts starp Grīvas abonentiem.

Nepateicīgāks darbs ir no ārvalstīm saņemto

vienkāršo sūtījumu nepareizo un nepilnīgo

adrešu burtošana. Tie pa lielākai daļai, ar ne-

daudziem izņēmumiem, adresēti ārzemju lauk-

strādniekiem vai nu tieši no viņu dzimtenes,

vai arī no Latvijā iebraukušiem darba bied-

riem. Sūtītāja adrese uz šiem sūtījumiem uz-

rādīta tikai retos gadījumos, kādēļ atpakaļ-

sūtot tie sūtītāju nesasniegs. Še jāievēro abu

korespondentu — sūtītāja un saņēmēja —

zemais izglītības līmenis un to vājā rakstīt-

prasme. Latvijā iebraukušais laukstrādnieks

jauno dzīves un darba vietu paziņo savai dzir-

dei piemērotā rakstībā un neskaidri salasā-

miem burtiem. Viņa dzimtenē, šo adresi pār-

rakstot, to vēl vairāk sakropļo, izlaižot pat

atsevišķus nozīmīgākos vārdus, un sūtījums

ienāk Latvijā ar neizburtojamu adresi.

Pie labas gribas, izmantojot no darba brī-

vos starpbrīžus, arī še iespējams izlīdzēties.

Minēšu dažus adrešu kropļojumus no Polijas

ienākušo vienkāršo sūtījumu adresēs. Dažos

saņēmēja vārds atzīmēts pilnīgi, pārējos tas

atvietots ar parasto NN, bet visi tie ienākuši

Valmierā izziņai.

Lotwa.

NN

pag. blikas VVilkomiera

leis senis main.

Vadoties no apzīmējuma «pag.» (pagasts),

šinī gadījumā vispirms jācenšas izburtot un

atrast pareizo pagasta nosaukumu, pārskatot

iestāžu sarakstā pagastus ar burtu B: Sakrop-

ļotam nosaukumam vistuvāk atbilst Bilskas

pagasts un turpinot meklēšanu šinī virzienā,

atradīsim arī nākošā, tāpat sakropļotā, vārda

nozīmi
— Vilkumuiža — un sūtījums var tikt

secināts uz pareizo adreses vietu.

Latwija.

Antiņ

Poczta V. So

V. K. Walnero

"VVoiciszezuk Arina.

Šo sūtījumu apmaiņas vietas darbinieki tie-

šām pareizi virzījuši uz Valmieru, jo Antiņu

mājas īpašnieks Valmierā abonē 50. slēdzamo

skapīti, kas divkārši sakropļotā rakstībā pār-

vērties par šifru V. So.

Tikpat pareizi, varbūt gan tikai nejaušības

dēļ, virzīta uz Valmieru vienkārša vēstule ar

vēl neskaidrāku adresi

Latvija.

VValmerc Sīci Zauc

Srocencif weiikocla

Priuwau priekš

Apanasewicz Frosia.

No šī nesakarīgā burtu mistrojuma izveidot

ko sakarīgu liekas pilnīgi neiespējami, tomēr

vienkāršo sūtījumu apstrādāšanā un ar to sais-

tītā sūtījumu iešķirošanā slēdzamos skapīšos

nodarbinātais ierēdnis arī šai šķietami neatri-

sināmai mīklai atradis īsto atrisinājumu

Latvija. Valmiera. Sab. Zeme grāmatu

veikalā.

Prīmanis priekš Apanasewicz Frosia.

Šis atrisinājums radās vienīgi vienkāršo sū-

tījumu apstrādāšanā ilgstoši un bez lielāka

pārtraukuma nodarbinātam ierēdnim, kas lieku

reizi apstiprina Pasta not. II d. 27. pn. 6. pktā

izteikto norādījumu, lai labi (t. i. iestrādāju-

šies) vienkāršo sūtījumu šķirotāji bieži ne-

tiktu mainīti.

Šai pašai vienkāršo sūtījumu grupai jāpie-

skaita sūtījumi, tāpat no Polijas, ar mazāk

sakropļotām adresēm. Piem.:

Ļotwa.

Pr. Burokas.

Valmaneros ponsamnoku,

Sabedriba

skujas maja.

Šis sūtījums domāts izsniegšanai Valmieras

piensaimnieku sabiedrībā, kur arī nodots.

Mazliet sarežģītāks ir divu sūtījumu, pirmā

no Polijas, otrā no Ziem. Am. Sav. valstīm,

adreses:
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Biuvo 21 J6lgawa

do Pilskiego

Biuva

Lotwa «Latwia».

Šis sūtījums pēc nesekmīgas izziņas Buivā

saņemts Valmierā, kur pamatoti atzīts par pie-

krītošu LLK Darba birojam, Jelgavā, uz ku-

rieni arī secināts.

NN kngm

Lub-Eza Jaunwilcin

cane Walmira Pilli.

Šis, uz Valmieru it kā pareizi virzītais, sū-

tījums pēc rūpīgākas apskates atzīts par se-

kojošu uz Lubezeri, caur Valdemārpili.

Arī ārzemju laikrakstu ekspedīcijas, sevišķi

mūsu kaimiņvalstīs, mēdz uzrādīt adreses

valsts tuvāko un vairāk minēto pasta iestādi.

Tā no Igaunijas pienākušo laikrakstu adresēs

tiek uzrādīti Ainaži dažādos, vairumā gan ne-

pareizos, gramatiskos locījumos, jo Ainažos,

kā Igaunijas pierobežas pilsētā, tiem visvairāk

abonentu. Piem., Ainažu vārds pievienots

sek. laikrakstu adresēs:

1) Hr. Bruno Grunthal ja

E. Kronlaicene

Sahlskulna, Ainažu, Latvija.

2) Hr. Rudolf Venzel

Kaceniem p. n. Dzilope Batvina

Ainažu, Latvija.

Bez sevišķām grūtībām atradīsim, ka pir-

mais laikraksts jāsecina uz Kroņlaiceni, bet

otrs —uz Dziļupi. Tāpat, Igaunijas laikraksts,

kas izziņai ticis virzīts uz Krastiņiem

J. Lavin

J. Skautini p. n. Latvijā

secināts uz Strautiņiem. Visiem laikrakstiem

pievienotas dzeltenās aizrādījumu birkas, jo

tie pārsūtīti pēc iespieduma darbu tarifa, ap-

maksājot pastmarkām, kādēļ noteikumus par

laikrakstu secināšanu tiem piemērot nevarēja.

Dažu sūtījumu adresēs šķietami neizburto-

jamu saņemšanas vietas nosaukumu dažbrīd

iespējams atrast, pārstādot tā atsevišķus bur-

tus vai balsienus. Piem., no Ziem. Am. Sav.

valstīm ienākusi vēstule ar mašīnraksta adre-

ses vietas apzīmējumu «Litague. Latvia».

Adresē
gan uzrādīts mājas nosaukums, bet bez

tuvāka norādījuma par pagastu, uz laukiem,

vai ielu, pilsētā, kādēļ vēstule nesekmīgi iz-

ceļojusi vairākas pasta iestādes parastajai

«izziņai».

Meklēt vēstules adresātu pēc jau minē-

tiem telefona abonentu un pasta tek. rēķinu

sarakstiem nebūtu nozīmes, jo adrese šim no-

lūkam trūcīga. Vēstuli nācās atlikt līdz brīvā-

kam brīdim, lai tad pamēģinātu pārstādīt bur-

tus tās adreses vietas nosaukumā. Apmainot

vārdā «Litague» burtu «v» ar «n», jau pēc ne-

daudzām pārstādīšanas kombinācijām atradī-

sim vienīgi iespējamo pareizo pasta iestādes

nosaukumu
— Līgatne.

Vēl atsevišķā grupā iedalāmi sūtījumi ar

atbildēm uz sludinājumiem periodiskos izde-

vumos, kur rakstītājs neatrod par vajadzīgu

uzradīt laikraksta iznākšanas vietu, vai vis-

maz tā nosaukumu, bet aprobežojas ar sludi-

nājumā uzdoto adresi, piem.,

Š. av. kant. E. P. 7045.

Tiešām nepietiekama adrese, bet, apskatot

tās dienas laikrakstus, atradīsim laikrakstu,

kas savā kantorī saņemamām atbildēm uzrā-

dījis adresei līdzīgu numerāciju.

Tāpat ar mazu piepūli un laikrakstu adrešu

kaut paviršas atcerēšanos nenāksies grūti at-

rast, ka vienkārša vēstule

Merķeļa ielā Nr. 12

Dzīves nesaprastais

13219
— provinces pilsētā

domāta laikrakstu aģentūrai — ekspedīcijai

«Prese», Rīgā, kuras nedēļas izdevums «Ma-

gazina» ievieto savstarpējās sarakstīšanās slu-

dinājumus.

Nepareizo un nepilnīgo adrešu izburtošanai

pašreizējie palīglīdzekļi —
telefonu abonentu

un pasta tek. rēķinu saraksti —
vairs nav pie-

tiekami, kādēļ būtu vēlams apgādāt vismaz

iestādes atsevišķo valsts novadu centrus un

apriņķa pilsētas ar pārējiem adrešu kopoju-

miem
—

kameru dalībnieku sarakstiem v. c.

iespiestiem izdevumiem. Tāpat būtu nepiecie-

šams iespiest aizrādījumus pasta klientiem gro-

zītā redakcijā, jo pašreizējie, galvenā kārtā,

domāti sūtījumiem ar saņemšanas vietas no-

saukumu svešvalodās.

Viss tomēr atkarīgs no pašiem vienkāršo

sūtījumu apstrādāšanā norīkotiem darbinie-

kiem — tiem jāziedo vairāk rūpības un laika

no darba brīvajos starpbrīžos, lai rūpīgi izpē-

rtu sūtījumus ar nepilnīgām adresēm; vēlams

aiī, lai šos darbiniekus bieži nemainītu.

Tad samazināsies nepareizu un. nepilnīgu

adrešu dēļ neizsniegto vienkāršo sūtījumu

skaits, nostādot to mūsu tautas kultūrālam lī-

menim atbilstošā stāvoklī.
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Racionalizācija.*)

A. Vilnītis,

pastmeistars

Lai pieaugošā darba veikšanai mūsu iestā-

dēs nebūtu jāņem arvienu jaunas darba rokas,

kuras tagad tik nepieciešamas zemkopībai,

jāpanāk tāda darba organizācija, lai to varētu

veikt ar esošiem darbiniekiem, rēķinoties to-

mēr ar darbinieku maksimālo fizisko un ga-

rīgo darba spēju slogojuma robežu. Šinī sa-

karā bieži minēts vārds racionālizācija — t. i.

darba nostādīšana uz lietderīgākiem pama-

tiem. Jāatzīst ari, ka šinī ziņā daudz kas sa-

sniegts, bet daudz, ļoti daudz arī var vēl darīt

un tiks darīts. lerobežoto līdzekļu dēļ vispirms

veicami tie vienkāršošanas darbi, kas ar visma-

zākiem līdzekļiem dod vislielākos ieguvumus.

Katram darba darītājam šinī ziņā būs savi no-

vērojumi un ierosinājumi, ar kuriem derētu

nākf klajā.

Mūsu darba racionālizēšana iespējama pa

šādiem sešiem ceļiem: 1) personāla pareiza iz-

vēle un sagatavošana, 2) telefona automatizē-

šana, 3) līnijas darbu racionālizācija, 4) pa-

reiza darba sadalīšana, 5) darba vienkāršošana

un 6) darba mechanizācija.

Vērojot resora pēdējo gadu darbību,

redzam, ka visas minētās metodes jau lieto.

Personāla pareiza sagatavošana un apmācība

ceļ darba ražīgumu, un tādēļ daudz lika da-

rīts mācekļu sagatavošanas lietā, un arī esošo

darbinieku aroda zināšanas papildinātas vai-

rākos speciālos kursos. Kursu ieguvums ir

tik liels, ka pilnīgi attaisno to organizēšanā

pieliktos līdzekļus, vadības, lektoru un kur-

santu pūles. Tomēr, sevišķi provincē, vēl liels

ir to darbinieku procents, kas nav apmeklē-

juši nevienus kursus. Kursu sistēma ir pa-

reiza un to nepieciešams turpināt tā, lai visi

darbinieki būtu apmeklējuši kursus un tajos

savas dienesta zināšanas dabūtu atsvaidzināt

un papildināt vismaz par 10 gadiem reizi. Arī

autoritatīva arodnieku literātūra, kuras apcirk-

ņos mums ar katru mēnesi birst jauni graudi,

labi palīdz darbiniekiem, kas meklē iespējas

paplašināt savu dienesta zināšanu apjomu.

Vislielāko darba roku ietaupījumu var dot

telefona centrāļu plānveidīga automatizēšana.

Kaut arī tā prasa samērā dārgas ierīces un

*) Pārrunai

lielus kapitāla ieguldījumus, tomēr tas dod lie-

lās priekšrocības.

Par racionālizāciju līniju darbos vislabāk

zina spriest paši darba darītāji. Attiecībā uz

bojājumu labotāju — kantoru techniķu darba

racionālizāciju jāsaka, ka vajadzētu atrast

kādu reālu paņēmienu, kā atvieglot viņiem

motociklu iegādi. Ceļā uz un no bojājuma

vietas pavadītais laiks ir neproduktīvs, tas

pilnīgi iet zudumā un tāpēc nepieciešami šo

laiku samazināt līdz minimumam, ko var pa-

nākt tikai ar ātrāku satiksmes līdzekļu lieto-

šanu.

Ļoti svarīgs darba spēka ietaupīšanā ir

pareiza darba sadalīšana iestādēs.

Līdz šim tā pilnīgi atkarīga no iestāžu vadī-

tājiem. Tas arī ir pareizi un labi domāts, jo

visi iestādē veicamie darbi visās nozarēs nav

visu laiku vienlīdz intensīvi. Tā var gadīties,

ka pasta atsaiņošana iekrīt tādā laikā, kad

telefons nestrādā sevišķi intensīvi. Šai laikā

tad varēs norīkot pastā arī darbiniekus no te-

lefona. Šis jautājums katrai iestādei ir stipri

īpatnējs, jo pilnīgi atkarīgs no vietējiem

darba apstākļiem. Tāpēc šinī ziņā pie kaut

kādas vienas formulas pieturēties nevarēs un

arī turpmāk darbu sadalījums un iekārtojums

atstājams iestāžu priekšnieku zināšanā. Tikai

vēlams būtu, lai darbu sadalījumam paši ie-

stāžu vadītāji pieietu ar lielu uzmanību. Mēdz

teikt, ka ikdienas darba darītājs pie tā ir pie-

radis un vairs lāgā nesaredz arī citus darba

veikšanas ceļus. Tā tad labs būtu arī padoms

no ārienes. Šinī ziņā labus rezultātus var dot

pārrunas ar revidējošām personām, kuras, pa

daudzām iestādēm braukājot, būs novērojušas

dažādus darba iedalījumus un zinās dot liet-

derīgus padomus. Arī atsevišķu rajonu ie-

stāžu vadītāju sanāksmes un savstarpējas pār-

runas varētu dot jaunas atziņas un ierosinā-

jumus un tādas laiku pa laikam derētu sarī-

kot departamenta pārstāvju vadībā. Tāpat

svarīgi, lai katram darbiniekam tiktu uzticēts

tieši tas darbs, kurš viņam vislabāk sokas.

Darba vienkāršošana iziet uz to, lai opera-

tīvais darbs būtu pēc iespējas mazāk kompli-

cēts, viegli pārskatāms un kontrolējams. To-

mēr visā darba vienkāršošanas gaitā jāpatur
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acīs, ka pārāk lieLas vienkāršošanas dēļ ne-

drīkst ciest sūtījumu drošība.

Darbu vienkāršošana ir vislētākais racionā-

lizācijas paņēmiens, jo to viegli veic ar. jau-

niem rīkojumiem, grozījumiem veidlapās

v. t. t. Tādēļ arī šis paņēmiens lietojams vis-

plašākos apmēros un pirms katra jauna rīko-

juma nopietni jāapsver, vai ar to nevar ievest

kādu vienkāršojumu. Ar vērtīgiem ierosinā-

jumiem šinī laukā ir nākuši paši vietējo ie-

stāžu darbinieki un tādi vēl ienāks arī uz

priekšu. Tomēr jāievēro, ka pārāk biežā

darba paņēmienu grozīšana arī nav laba.

Ērta darba vienkāršošana iespējama vienīgi

iekšzemes satiksmē, jo starptautiskās satik-

smes operātīvā darba grāmatvedību nosaka

reglaments, kas grozāms tikai starptautiskās

konferencēs. lekšzemes darba metodes katrā

valstī ir gājušas dažādu attīstības ceļu. Nav

teikts, ka tas, kas vienā valstī atrasts par

labu, būtu lietderīgs arī otrā valstī, tomēr

daudz ko būtu iespējams pārņemt. Tādēļ ne-

maz nebūtu par ļaunu tuvāk iepazīties arī ar

citu valstu darba organizāciju un paņēmie-

niem. Labs pētīšanas līdzeklis tāpēc būtu dar-

binieku valodu pratēju savstarpēja apmaiņa,

vispirms ar kaimiņvalstīm, pēc tam arī ar tā-

lākām. Pēc pusgada vai gada tāds darbi-

nieks zinātu, kas kaimiņiem labāks kā mums

un kas būtu no tiem pārņemams.

Darba mechanizācijai mēs līdz šim

esam pievērsuši pavisam maz vērības un tā

ir palikusi pilnīgi novārtā līdzekļu trūkuma

dēļ. Visi techniskie palīglīdzekļi gan maksā

samērā dārgi, bet uzlabo arī darba rezultātus,

no kā neapšaubāmi rodas laika ietaupījums,

kurš katrā atsevišķā gadījumā ir tikai dažas

minūtes vai pat sekundes, bet saliekot visas

ietaupītās drusciņas kopā, ietaupījumu rezul-

tāts dos stundas un dienas. Ar technisku pa-

līglīdzekļu lietošanu būs iespējams pieaugu-
šos darbus veikt bez jaunām darba rokām un

tajos ieguldītā nauda ietaupīsies algu kontā.

Techniskus palīglīdzekļus tikai nesen esam

sākuši lietot vienīgi pasta iesaiņošanā,

plombkniebju un gumijas saišu veida. Cik

lielas ērtības tie dod, to pilnīgi izjūt tikai

paši darba darītāji, nevarēdami vien noprie-

cāties par ātro iesaiņošanas un maisu noslēg-

šanas paņēmienu. Tādu pašu iespaidu var at-

stāt technisku palīglīdzekļu lietošana arī citās

vietās, tāpēc šeit minēšu dažas vēl neizman-

totas iespējas.

Veidlapu piemērošana. Turpmāk būtu

jācenšas veidlapas izgatavot cik vien iespē-

jams pilnīgas, lai arvienu mazāk paliktu

ar roku izdarāmo ierakstu. Kā redzam no

departamenta izsūtāmo cenu paziņojumiem,
tad šāda iespiešana rada ietaupījumus resp.

atmaksājas jau pat pie 250 vienādiem eksem-

plāriem. Arī vietējās iestādēs būs diezgan
daudz veidlapu, kuras patērē tādos pašos un

vēl lielākos vairumos, bet kur iestādes nosau-

kums un citas ziņas tomēr jāraksta pašiem.

Šāda iestāžu nosaukumu iespiešana veidlapās

gan saraibinās pasūtāmo veidlapu daudzumus,

bet neko daudz gan nesadārdzinās, jo katrā

salikumā nāksies mainīt tikai nedaudzus vār-

dus vai ciparus. Pēdējā laikā Rīgas galve-
nais pasts lieto vienkāršo saiņu birkas ar

iespiestiem saņēmēju iestāžu nosaukumiem.

Pieņemot, ka caurmērā uz iestādi Rīgā patērē
līdz 10 birku dienā, gada patēriņš iznāk

10X360 :16 =225 loksnes ar vienas iestādes

nosaukumu. Turpretim visas pārējās iestādes

vienā dienā nosūta caurmērā vismaz 250 sai-

ņus ar saņēmējas nosaukumu «Rīga». Gadā tas

iztaisa 250X360 :16=5625 loksnes, uz kurām

vietējās iestādes Rīgas nosaukumu joprojām

raksta ar roku.

Tāda pati aina ar ierakstīto saiņu birkām.

Saiņu birkās saņēmējas iestādes nosaukumu

«Rīga» varētu droši iespiest un izsniegt katrai

iestādei 25 līdz 30 lokšņu gada patēriņam.

Tāpat varētu iespiest birkas ar saņemšanas ie-

stādes nosaukumu uz tiešajām apmaiņas vie-

tām, ar kurām pastu apmaina vairākas iestā-

des, piem., pasta vagoniem. Nemaz nerunājot

par garajām līnijām, pat tad samērā maza lī-

nija, kā 25. p. v. pastu saņem no 8 iestādēm

un šās iestādes gada laikā patērē 8X360: 16 =

=180 lokšņu tiklab vienkāršo, kā ierakstīto

saiņu birku, tagad ar roku rakstot vagona no-

saukumu. Ja birkas iespiestu divu gadu patē-

riņam, arī šeit atmaksātos iespiests saņēmēja

vagona nosaukums. Protams, uz garajām līni-

jām, piem., 7. un 8. pasta vagoniem patērē-

jamo birku daudzums ir pietiekams, lai tās iz-

gatavotu pat viena gada vajadzībām.

Ja iestāde gadā patērē 1200 lokšņu tele-

fona žurnālu, vai tad nevarētu šo žurnālu gal-

vās iestādes nosaukumu jau nodrukāt. Tagad

katrā loksnē nosaukums jāraksta divās vietās.

Vidēji veikls rakstītājs minūtē var izdarīt 10

uzrakstus, tā tad vienā gadā iestāde pie šā

darba ir patērējusi 1200X2 :10=240 minūtes
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== 4 stundas. Tā kā šos žurnālus uzglabā pa-

šas iestādes archīvos, tad jautājums, vai ie-

stādei nosaukuma uzraksts uz katras žurnāla

lapas vispār vajadzīgs. Ja patērē apmēram

tādu pašu daudzumu telefona rēķinu (tikai 100

abonentiem!) vai tad jau nevarētu rēķinos ie-

spiest iestādes nosaukumu, tek. rēķina nu-

muru, zīmognodevas grāmatas numuru? Lī-

dzīgu piemēru būs daudz.

Departaments lieto aploksnes ar iespiestu

adresi «Pastmeistaram», saņemšanas iestādes

nosaukumu rakstot ar roku. Turpretim vietē-

jās iestādes varētu lietot aploksnes ar pavi-

sam pilnīgu iespiestu adresi «Pasta un tele-

grāfa departamentam — Rīgā». Nosūtītājas

iestādes nosaukums uz aploksnes nemaz ne-

būtu vajadzīgs, jo šādas aploksnes taču būtu

pieejamas tikai pasta iestādēm un nosūtīšanas

iestādi parāda uzspiestais kalendāra štempelis.

Šā iemesla dēļ vispār būtu atmetama nosūtī-

tājas iestādes atzīmēšana uz aploksnēm, jo

atpakaļsūtīšanas gadījumos pasta iestāžu sūtī-

jumus vienmēr varēs izsniegt atpakaļ, bet ie-

vietoto rakstu uzskaitījums (visbiežāk apzīmē-

jums «DD») neko nedod ne sūtītājam, nedz

arī saņēmējam.

Rakstu pavairotāji pēdējā laikā parā-

dījušies daudz un dažādos paraugos. Visiem

viņiem vienāds uzdevums — ar roku vai rak-

stāmmašīnu uzrakstīto pavairot daudzos

eksemplāros. Un tādi nu gan ir nepieciešami

katrā iestādē. Ar rakstu pavairotājiem var

novilkt visus tādus rakstus, kas bieži atkār-

tojas, kā, piem., iestādes speciālās veidlapas

un sarakstus, priekšrakstus un paziņojumus pa-

līgiestādēm, sludinājumus un uzaicinājumus

publikai. Ar rakstu pavairotājiem sevišķi

lietderīgi praksē izrādījās novilkt telefona

rēķinos abonentu adreses, iestādes nosaukumu,

tek. rēķina un zīmognodevas grāmatas numu-

rus un abonēšanas maksas, jo šie elementi rē-

ķinos tik bieži nemainās. Protams, lai to va-

rētu darīt, ir vajadzīgi lielāki rēķinu veidlapu

krājumi, kas iestādēs patlaban radušies sa-

karā ar pāriešanu uz 2 eksemplāru rēķiniem.

Telefona rēķinu izrakstīšanas mechanizācijā

man ir šādi piedzīvojumi: centrālei ar 50 abo-

nentiem pa darba apklusuma laikiem novilkti

augšminētie dati telefona rēķinos 50 eksem-

plāros katram abonentam un pēc tam salīmēti

blokos. Tāpat pa apklusuma laiku katra abo-

nenta rēķinu 2 eksemplāriem ar datuma

štampu attiecīgās vietās uzspiesti vajadzīgie

datumi, tā kā pie izrakstīšanas ar roku katrā

rēķinā atlika ierakstīt vienīgi sarunu, pakal-

pojumu, dažādu maksu un kopsumas. Laika

rezultāti šādi (rēķinu izrakstītājs abos gadīju-

mos viens un tas pats — veikls rakstītājs):

50 gab. rēķinu izrakstīti, rakstot visus datus

rēķinos ar roku — 4 st. 24 minūtēs. 50 gab.

rēķinu izrakstīti uz iepriekš sagatavotām veid-

lapām — 1 st. 03 minūtēs. Kā redzam, tad

rēķinu izrakstīšanai pie iepriekš sagatavotām

veidlapām patērēta tikai viena ceturtā daļa no

tā laika, kas pie nesagatavotām. Gan arī pati

rēķinu sagatavošana, t. i. novilkšana ar pavai-

rotāju un datumu iespiešana ir prasījusi laiku,

kura daudzums man gan, diemžēl, nav reģis-

trēts, bet 1) šo darbu iespējams strādāt visu

cauru mēnesi resp. gadu, tādos brīžos, kad

darbiniekam nav cita intensīvāka darba;

2) novilkšanas un datumu iespiešanas darbos

iespējams izmantot mazāk kvalificētu darba-

spēku, piem., pastniekus, kad tie ātrāk atgrie-

zušies no saviem tiešiem pienākumiem, tele-

gramu iznēsātājus, kad tie iestādēs gaida uz

telegramām, sargus v. t. t; 3) novilkti 50

eksemplāri, kas nozīmē, ka pavairošanas

darbs vienam un tam pašam abonentam at-

kārtosies pēc 25 mēnešiem. Mechaniska pa-

vairošana izslēdz arī kļūdas, kas rodas rakstot

tekstus katrreiz ar roku.

Mazā šapirogrāfa lenta maksā tikai apm.

Ls 17,—. Tā kā mūsu vietējās iestādēs līdz

šim vienīgais rakstu pavairošanas līdzeklis ir

kopējamais papīrs, tad visas iestādes drīzumā

būtu apgādājamas ar šapirogrāfiem, bet sākot

ar II šķiru un augstāk varbūt varētu dot pat

modernākas rakstu pavairojamās iekārtas.

Rakstāmmašīnas jau krietni dārgākas

par šapirogrāfiem. Lai ar rakstāmmašīnu varētu

rakstīt ātrāk kā ar roku, tad nepieciešama
zi-

nāma ievingrināšanās, kas iestādēs, kur rak-

stāmmašīnas būtu izsniegtas, ar laiku noteikti

rastos. Laika ietaupījums te jārēķina dubulti,

jo rakstot ar mašīnu caur kopējamo papīru

vienlaicīgi iespējams izgatavot arī raksta

melnrakstu, kas tagad jāizgatavo ar roku.

Bet galvenais laika ietaupījums rodas sa-

ņemto rakstu lasītājiem. Skaidro mašīnrakstu

daudz ērtāk lasīt un ātrāk izprast, nekā bieži

vien neskaidrā rokrakstā uzrakstīto. Ja va-

jadzīgi līdz 6 eksemplāri vienādu raksta eks-

emplāru, tad tos vēl var uzrakstīt vienā pa-

ņēmienā ar ogļu papīru. Ja vajadzīgi vairāki

eksemplāri, tad tos var pavairot ar apara-
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tiem, pirmtekstu uzrakstot uz mašīnas ar ķī-

misku lentu. Tāpēc ar laiku visas iestādes

būtu apgādājamas ar rakstāmmašīnām. Ma-

šīnu dārguma dēļ tas nebūs veicams vienā

paņēmienā, bet mašīnas jāsāk iegādāt sākot

ar augstāko šķiru iestādēm, kamēr ar laiku

nonāksim arī līdz apakšai.

Rēķināmās mašīnas. Līdz šim mūsu

iestādēm vienīgā pazīstamā rēķināmā mašīna

ir skaitāmie kauliņi. Ar tiem iespējamas visas

četras aritmētiskās darbības, bet maz būs tādu

darbinieku, kas prot ar kauliņiem reizināt un

dalīt. Šās darbības jau nu gan maz arī vaja-

dzīgas — visvairāk darba ir ar saskaitīšanu un

atņemšanu. Kaut gan lielākas skaitļu rindas

saskaitot, darbs ar kauliņiem veiksmīgāks,

tomēr tanī bieži iezogas kļūdas un vienas

reizes skaitījumam pat labs skaitītājs nekad

neuzticas. Parasti dabūto rezultātu pārbauda

ar pretējo darbību
— atņemšanu. Tā katra

saskaita dabūšana ar kauliņiem prasa diezgan

daudz laika. Ja vēl abi skaitījumi nedod vie-

nādu rezultātu, tad jāskaita pat vēl trešo vai

ceturto reizi. Nav reta parādība, ka iestādē

sēž 3—4 darbinieki un visi skaita. Vidējās

iestādes pastmeistars apmēram ceturto sava

darba laika daļu pavada pārbīdot kauliņus.

Ja šo laiku varētu saīsināt ar rēķināmo ma-

šīnu lietošanu, tad tas dotu ievērojamu laika

ietaupījuma kopsumu. Pasta iestādēm neva-

jaga komplicētas mašīnas. Pietiktu ar pavisam

vienkāršu, ar kuru varētu saskaitīt, atņemt,

reizināt un dalīt. Tādas mašīnas nepiecieša-

mas visās iestādēs un varbūt vēl pat vairāk,

kā rakstāmmašīnas.

Automātiskie svari. Diezgan daudz

darba iestādēm sagādā sīko sūtījumu —
vēs-

tuļu un bandroļu svēršana apmaksas noteik-

šanai, jo no kastītes jāņem vairākas atsvaru

bumbiņas, pēc uzlikšanas uz svariem jāpār-

liecinās par līdzsvarojumu un pēc tam jāņem

vēl arī otra vai pat trešā bumbiņa, lai no-

teiktu kurā svara robežā ietilpst sūtījums.

Automātiskos svaros visas šīs darbības atkrīt,

tikai jākonstatē svaru uzrādāmais skaitlis.

Domāju, ka sakarā ar svaru iegādi palīg-

nodaļu vajadzībām patlaban ir izdevība visus

kantorus apgādāt ar automātiskiem galda

svariem.

Pastmarku automāti un automā-

tiski apmaksas aparāti būtu gan ļoti

lietderīgi, jo samazinātu marku pārdevēju

darbu un skaitu. Tomēr jādomā, ka tie, kā jau

precīzijas aparāti būtu krietni dārgi. Tādēļ

tos nu gan varēs lietot tikai lielākās iestādēs.

Pēc lielo lietu apskatīšanas pieskaršos arī

sīkākām, kuras nemaz tik daudz neizmaksā un

tomēr ceļ darba ražību. Trīs šādu sīku tech-

nisku palīglīdzekļu mūsu iestādēs tomēr vēl

tikpat kā nav. Dažās iestādēs tos iegādāju-

šies darbinieki paši ar saviem līdzekļiem un

ar prieku vēro, cik sekmīgi veicas darbs.

Pirmkārt jāmin spiedogi. Dažādi gumijas

spiedogi krietni vien atvieglo darbu, jo ga-

rākus tekstus vajadzīgā vietā var uzlikt vienā

momentā. Līdz šim departaments visām iestā-'

dēm izsniedzis vienīgi stūra spiedogu «legrā-

matots Ls » un iestādes nosaukuma spie-

dogu ar vietu datuma ierakstam. Par stūra

spiedogu jāsaka, ka tas ir diezgan nepilnīgs,

jo agrākajos gados izgatavoti tie nesatur norā-

dījumus uz iestādes telefona numuru un te-

košo rēķinu. Šos trūkumus, atvietojot nolie-

totos spiedogus ar jauniem, derētu novērst.

Ja turpmāk būtu iespējams plašāk lietot

iespiešanu un rakstu pavairošanu, tad stūra

spiedogu vajadzība krietni vien mazinātos.

Tomēr visām iestādēm būtu nepieciešami vēl

šādi spiedogi:

1) datuma spiedogs ar uzgriežamu dienas

datumu. Šā spiedoga vajadzību izjūtam

katrā solī, tiklab tekošā darbā, kā arī

periodiski lietojamu veidlapu, piem.,

pasta parāda un telefona rēķinu iepriek-

šējā sagatavošanā. Liejākām iestādēm

tādi nepieciešami pat vairāki — katrā

darba vietā pa vienam, jo nav nevienas

darba nozares, kurā diezgan bieži nebūtu

jāatzīmē datums. Gumijas datumu spie-

dogi arī samērā lēti. lestāžu vajadzībām

būtu apgādājami metāla datuma spie-

dogi, kuri gan maksā Ls 6,— gabalā, bet

to mūžs ir krietni garš. Datuma spie-

dogi nav vēlami lieli, lai tos varētu

iespiest arī tādās vietās, kur maz telpas,

piem., telefona maksājumu kartiņās.

2) Automātiskie numurētāji nepieciešami

pat vismazākām iestādēm dokumentu

saiņu, akšu v. c. numurēšanai. Lielākām

iestādēm tādi nepieciešami vairāki, lai

ar numurētāja palīdzību varētu pieņemt,

piem., pakas, pārvedumus, iemaksas kar-

tes un tamlīdzīgi. Tomēr numurētāju

lietošana sūtījumu pieņemšanā attaisno-

jas tikai tad, ja mēnesī jāpieņem

3—400 viena veida sūtījumi, t. i. ne ma-

Ko 9 645Pasta un Telegrāfa Vēstnesis



zāk par 10 sūtījumiem dienā, jo numurē-

tājs izmaksā apm. Ls 60,—.

3) Techniskie darbinieki klusībā ilgojas pēc

s-piedoga: «lekārta pārbaudīta un saskan

ar izklāstni», ko iespiest telefona abo-

nentu izklāstnēs, bet pastmarku avansu

pārbaudītāji pēc spiedoga «Avanss pār-

baudīts un atrasts kārtībā».

Akšu ātršuvēji — līdzšinējo akšu vāku

atvietošanai, lietojot arī caurumotāju. Mazā-

kām aktīm varētu lietot vienkāršos ātršuvējus

ā Ls 0,40, bet lielākajām aktīm gan būtu jā-

•lieto masīvāki ātršuvēji. Ātršuvējos ērtāka

dokumentu ievietošana, vajadzības gadījumā

arī pēc ilgāka laika piešujot atsevišķu doku-

mentu tieši tur, kur novietota jau cita sa-

rakste tanī pašā lietā. Bez tam ātršuvējus ne-

vajadzētu iznīcināt līdz ar pašām aktīm, bet,

izlabojot gada apzīmējumus tos varētu lietot

arī citos gados.

Čeku turētāji. Kā ar rakstiem šā žur-

nāla iepriekšējos numuros noskaidrots, tad

ērtākais telefona sarunu reģistrācijas veids

ir čeku reģistrācija. Pie tās pat iespējams

pilnīgi atmest kopsavilkumus, kā nevajadzīgu

starpdokumentu. Norēķināšanās kārtība kļūst

vienkāršāka un caur to ietaupās darba rokas.

Tā tad šo kārtību noteikti vajadzētu ievest

visās iestādēs, žurnālu reģistrāciju atstājot

varbūt vienīgi palīgnodaļās vai pat pavisam

atmetot. Bet — maza techniskā nelaimīte.

Čeks, kā samērā neliels papīrītis, kaut arī

blokā, pie steidzīgas rakstīšanas kuslas un ar

vienu roku rakstot, ar otru jāpietur. Tas

traucē darbu, pat lietojot galvas telefonus.

Bet mazās iestādēs, kur telefona dežūrantam

jāveic arī citi darbi pastā — pie cita galda,

lodziņa vai pat blakus istabā, galvas telefona

lietošana nav iespējama un gribot negribot

jālieto tas pats parastais mikrotelefons. Turot

kreisā rokā mikrotelefonu, ar vienu pašu labo

roku čeka izpildīšana kļūst neiespējama —

čeks kustas līdz ar zīmuli un nav, kas to pie-

turētu. Te vietā būtu mazs palīglīdzeklis —

čeku turētājs. Jaunajos komūtātoros un darba

galdos tam nolūkam varbūt varētu pierīkot

speciālu konstrukciju, kaut vai vienkārša

iedobumiņa veidā. Jau esošiem komutātoriem

čeku turētāju varētu ierīkot līdzīgu galda ka-

lendāra lapiņu turētājam, tikai ar ciešāki

kopā novietotiem lapas saturošiem lokiem un

smagāku, masīvāku pamatu.

Privātie uzņēmēji un sevišķi lauksaimnieki līdz šim ir parādījuši un pierādījuši vis-

lielāko darbu racionālizācijas un mechanizācijas gribu. Pēdējais laiks to darīt arī valstij

un valsts iestādēm. Nedomāju, ka šinī rakstā jau būtu minētas visas mūsu resora darba

racionālizācijas iespējas, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka jau tām pašām nebūs ne desmitā

daļa vajadzīgo naudas līdzekļu. Vienā gadā tos atrast un sagādāt ir pilnīgi neiespējama

prasība. Un arī izdarītā racionālizācija resp. mechanizācija taču augļus nedos tikai vienam

gadam. Kapitāls šodien lietderīgi var kalpot tikai diviem uzdevumiem —
valsts drošībai

un racionālizācijai. Vietējo iestāžu darba darītāji ir pārliecināti, ka vajadzības brīdī būs

līdzekļi arī mūsu resora darba racionālizācijai, kaut vai aizņēmuma veidā.

Gaisa vadu līniju mechaniskā izturība. (Turpinājums.)

Inž. J. Grinvalds.

lepriekš īsumā apskatījām garāku

(Ķeguma) stabu statisko aprēķinu. Ta-

gad aprēķināsim parasto telefona ma-

ģistrāli, piemēram, ar sešiem 8 tapu

šķēršņiem, uz kuriem 24 augšējie

bronzas 3 mm vadi, bet apakšējie 24

dzelzs 3 mm vadi. Stabu savstarpējais

attālums 40 metru.

Vadu atbalsti — stabi.

Atzīmēsim dažas vienkāršotas empī-

riskas formulas stabu samēru noteik-

šanai, piemēram,

D
a
= 0,65 Hrh*}fāTd, kur

D
a

— staba tievgaļa diametrs centi-

metros,

H — staba garums metros,

— visu vadu diametru suma. mili-

metros,

a — posma garums, metros,

k — koeficients, kura lielumu Vāci-
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jas normas ieteic pieņemt atka-

rībā no pielaižamās lieces pie-

pūles k
b.

k kg/cm2 k

70 0,34

80 0,32

90 0,30

110 0,26

140 0,23

150 0,22

Pēc atzīmētās formulas pie k
b

==

= 145—150 kg/cm2

D
a

= 0,65• 9 + 0,22 j/~40.144 ss 22 cm

pie k
b

=80. kg/cm2

D
a
= 0,65.9 +0,32 ļ/~40 .144 29 cm.

Stabu samēru noteikšanai pie pamata

lieto vēl formulu

D
p
= ,/~800 D

a
H

x
+ 4 D H

0

2
-1,4 H

0
3

H
0

— stabu augstums virs zemes

metros (7,2 m);

Hļ — vidējais vadu uzkāršanas augs-

tums virs zemes metros (6 m).

Stabiem līdz 11 metru gariem pie-

ņem D=23 cm.

Ja vajadzīga lielāka precīzitāte, tad

aprēķināto D
p

liek D vietā zem kvad-

rātsaknes un atkal aprēķina D

Vairākreiz rēķinot pēc šā paņēmiena,

iegūst vajadzīgo precīzitāti.

Parasti, zinot samērus staba tiev-

gali, gūst samērus x metru attālumā

pēc vienkāršotas formulas

Dx=D
a

+ax.

Priedes kokam pieņem a
= 0,8.

Pieņemot staba tievgaļa samēru

D
a

=23 cm, gūstam staba pamatā (res-

galī)

D
p

=23+ 0,8 .9=31 cm.

Pieņemot ierakšanas dziļumu

1,8 metra, staba samēri pie zemes

D
z

=23+ 0,8.7,2 =29 cm.

1. Slodze uz taisnas līnijas stabiem

bez vadu apledojuma.

Vēja spiediens uz vadiem vienā

posmā

P
v

= k . .a=0(66 .38 . 0,003 . 48.40=

= 146 kg.

Vēja spiediens uz stabu

= 48 kg.

Vēja spiedienu uz armātūru — šķērš-

ņiem, izolatoriem v. c. vienam stabam

var pieņemt

P
a
=15 kg.

Vēja spiediens uz vadiem un armā-

tūru P
v

+P
a

= 146+ 15=161 kg pielikts

6 metri no zemes.

Lieces moments bīstamā vietā virs

6. attēls.

N° 9 Pasta un Telegrāfa Vēstnesis 647



zemes no vēja spiediena pret vadiem

un armātūru

+PJH, =161 .600=

=96600 kg. cm.

Vēja spiediens uz stabu pielikts

staba virszemes daļas smaguma centrā

(trapezas centra augstums, Hūtte I lp.

238.).

„
720 29 + 2-23

...

.H
* =-3 --29 +

= 346 Cm
'

Lieces moments no vēja spiediena

tieši uz stabu

M2=P
S.

H|=48. 346= 16540 kg. cm.

Hezul ,
= + =96600+

+ 16540= 113140 "kg. cm.

Pretestības moments

tč-D 3 3,14 - 24389

W = =

32
= 2385 Cm3

Maksimāla lieces piepūle pie zemes

M
re7

113140

k
b
= =

-2385-
-47 kg/cm 2

2. Piepūle uz stabu, ja vadi apledojuši.

Aprēķināsim piepūli uz stabu ja vadi

apledojuši ar 2 mm biezu ledus kārtu,

tad

d=2 +3 +2 =7mm.

Kā iepriekšējā aprēķinā (lp. 596) aiz-

rādīts, apledojuma laikā nekad nav

novērots maksimālais vēja ātrums.

Aprēķināsim vēja slodzi tāpat kā

iepriekš pie vēja ātruma 20 m/sec.

p
= 0,09 .202 . 0,66 =23 kg/m2.

Vēja spiediens uz vadiem vienā

posmā

P
v

=23. 0,007 .48. 40=319 kg.

0,007 — apledojošo vadu diametrs,

48 — vadu skaits,

40 — posma garums.

Pie minētās telefonamaģistrāles vēja

slodzi aprēķinot, jāievēro, ka malējie

vadi aizēno tālāk atrodošos, jo sav-

starpējā attāluma attiecība pret vadu

diametru grozās ap 20 (P.-T. V. Nr. 8.

lp. 596.).

Kādam vēja spiedienam padoti aiz-

ēnotie vadi, matēmatiski nevar aprē-

ķināt. Arī eksperimentālie dati ļoti

dažādi un atkarīgi galvenā kārtā no

vēja ātruma (6-a attēls).

Pieņemsim, ka aizēnotie vadi padoti
2/3 normālā vēja spiediena.

Pie šada pieņēmuma vēja spiediens

vienā posmā izteiksies

P
v

=23. 0,007 .12.40+ 23
.

2/s .36. 40=

=230 kg.

Vēja spiediens uz stabu un armātūru

kā iepriekšējā aprēķinā

P
s
= 48kg; P

a
=lskg; H

s
= 346 cm.

Lieces momenti bīstamā vietā virs

zemes

1. no vēja pret vadiem un armātūru

M
x
= (P

v
+ P

B
) H

v

= (230 + 15). 600 ==

= 147000kg. cm.

2. no vēja pret stabu

M2= P
S

.H
8
= 48-346= 16 600 kg. cm.

Rezultējošais lieces moments

M
rez

=Mj+ M
2
= 147000+

+ 16600=173600kg. cm

Pretestības moments apaļam šķērs-

griezumam

-•D 3 3,14.29 3

W = = 2385cm3
-

Maksimāla lieces piepūle bīstama

vietā pie zemes

M
re7

173600

k>= w■■=-w- = 73kg/cm
"

Vēja aizēnošanas effekts procentos

6a. attēls.
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Stabu ierakšanas dziļums.

Stabu ierakšanas dziļumu aprēķinām

pēc P.-T. V. Nr. 8 lapp. 598 aprakstī-

tām metodēm.

Ņemsim vienkāršoto metodi (7. at-

tēls)

M
re,=-^Pmax

=

P„
g

= 0,7-D-g

Hl=ļ/ =
-

1 |/ 0,7-D-a

,
/"6-173600 . c

= V o7^2
=1

'
6m

'

Šeit pielaižama piepūle zemei pie-

ņemta a=2 kg/cm2
.

Ja zemes piepūle jāņem mazāka (kā

iepriekšējā aprēķinā), tad stabs jārok

dziļāk jeb jāpalielina saskares virsma

ar zemi, liekot šķērsgulšņus, akmeņus

vai citu nostiprinājumu.

Stabu pastiprināšana.

Stabi, kas neiztur slodzi pie paras-

tiem samēriem, jānostiprina ar atsaiti

vai stuti.

Šādi stabi ir visur, kur līnija rada

lielāku leņķi.

Uz taisnas līnijas stabiem darbojas

galvenā kārtā tikai vēja spiediens, bet

vadu stiepes spēki abās staba pusēs
vienādi un savstarpēji neitrālizējas,
bet leņķa stabos daļa no šiem spēkiem

sumējas un staba piepūle pieaug.

Šādu piepūli nav iespējams ieturēt

pielaižamās robežās ar stabu samēru

palielināšanu, bet tie jānostiprina ci-

tādi.

Pie mums parastākie telefona stabu

nostiprināšanas veidi ir atsaites un

balsti.

I. Apskatīsim leņķa staba nostipri-

nāšanu ar atsaiti un stuti, piemēram,

pie vadiem zem 120° leņķa (8. attēls).

Samēri: D
a

=23 cm; D
z

=29 cm;

D
p
=3l cm.

Līnijas stabam spiediens no vēja P
s

uz stabu pielikts smaguma centrā H
s

no zemes.

Pārnesām šo spēku P
s

punktā A, lai

būtu iespējams aprēķinos spēkus sa-

skaitīt.

7. attēls.

8. attēls.
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P
S

H
S

P • H — P / • H •
—-

2_ — P ,
-

i = 277k

V

g_

Tagad punkta A taisnas līnijas sta-

bam pielikti Pi=P
v

+P
S
' =255+ 27,7 =

=283 kg.

Leņķa stabam punktā A.

Pi*«P sļn 60°+P
S

=255. 0,866 +

+27,7 =247 kg.

Uz leņķa stabu darbojas arī vadu

stiepes spēks.

Pieņemot maksimāli šos spēkus

11 kg/mm2
, gūstam

P's=ll =
2 4

=

■'•3.H-3M8.2.0,5
= 3730

4 °

Pavisam uz leņķa stabu darbojas

vēja un vadu stiepes spēki

+ 247+3730=3977 kg.

Vienkāršības dēļ tālāk P' vietā rakstu P.

(Turpinājums sekos.)9. attēls.

Šķērsrunas parādības telefona kabeļos
Un to novērŠana,*) (Turpinājums.)

Inž. O. Freibergs.

Šķērsruna var izcelties starp pamat-

vārdu un pamatvadu vai starp pamat-

vadu un mākslīgo vadu. Šķērsruna no

mākslīgā vada uz mākslīgo vadu sastā-

dās no abiem minētiem šķērsrunu vei-

diem. Aplūkosim pirmo šķērsrunas

veidu; doti divi pamatvadi ab un cd

(sk. 9. zīm.). Varam uzskatīt, ka starp

punktiem ab pieslēgts maiņstrāvas

avots un starp cd telefons. Noteiksim

punktos ab pieliktā sprieguma attie-

cību pret punktos cd radušos sprie-

*) lepriekšējā numurā iespiestā rakstā ievie-

susies iespieduma kļūda. 600. lapp. labās ailes

20. rindā no apakšas teikums pareizi jālasa:

Šādu parādību nosauc par šķērsrunu ...

Red.

gurna diferenci. Ši attiecība raksturos

šķērsrunas lielumu. Neievērojot kapa-

9. zīm.
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citates Cj un C
n ,

no 7. zīm. iegūsim
vienkāršāku slēgumu, kas parādīts

9. zīm. Apzīmēsim ar V punktos ab

pielikto spriegumu, ar V 0starp punk-

tiem cd radušos spriegumu diferenci,

Ij — strāvu zarā acb un I 2 strāvu zarā

a, d, b. Punktos a, b, c un d poten-

ciāli līdzināsies:

(~~ 2") ; ( +Y); (^~Tl
pC 3

);

d-'.i)
: •■_■■<»

Tad varam izteikt V0==V
fl

— V
c,

kur

V
d

un V
c

potenciāls punktos c un d

V
°
=

\2
_T

2 pTČ"J _\2
_Ti p?) =

Savukārt V varam izteikt:

V=T (-I-+_U=
L C

ļ
+ C

B
11 {pC, pCj p

'

CfC,
vai

v=t
2 (' + i)=i-4+cl:
- VpC

2 pC4
/ p c.

2
-c

4

no šejienes

leliekot 8. nolīdzinajumā iegūtas \
x

un I 2

izteiksmes, dabūsim

Vo-V.p.^pč-.^--

— V .p.
C2 ' C4 Ļ =

C
2 -fC4

p-C4

= v (q+č;-č
2
i?c:) • • (9)

Tālāk ņemsim vērā kapacitāti starp

punktiem cd (7. zīm.). No kvadripolu

teorijas zināms, ka V 0varam uzskatīt

par elektrodzinēja spēku ģenerātoram

ar iekšēju pretestību o, kas līdzinās

divu kondensātoru (Cļ + Cg) un (C2
+C

4)

virknes slēguma impedancei (10. zīmē-

jums)

+
+

ej • • (10)

Strāvas stiprums kondensātorā C
v

resp. pāra cd dzīslu savstarpējā kapa-

citātē (pārveidotā slēgumā sk. 7. zīm.)

T
11

—

, i
4

P -i
~-

P*C
II

Ta tad pievedot pārim ab spriegumu

V un ievērojot starp abu pāru dzīslām

visas eksistējošās kapacitātes, starp

dzīslām cd radīsies sprieguma dife-

rence V
O. Attiecība raksturos šķērs-

runas stiprumu.

v< _r._L_-_Xo l_
=

0-11 p-c„
■

0
, _i_ p-ch

=

v0

leliekot V 0izteiksmē p un V 0 vēr-

tības no nolīdzinājumiem (9) un (10),

dabūsim:

CijC2
-f-C

4
)-C

2 (Cļ+Ce)

=

(Cļ + Cp) (C
2
+C4)

_

V P' c ii P- C
ii ■ļ"

10. zīm.
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=
Q-Q-

c
n

• c
x+C

a
•C

2-f-C
n
•C

3
-fC

n
•C

4
-j-

+Ci•C 2+ •Cg+Cļ •C4
-ļ- C2•C

4

c^c,-

(A+C^+Ce+C,)
*

(11)
(Ci4-C3

) (Cg -f-CJ ļ*'
* 1

|>+
Cl+C2+C3+C4

J

(11) izteiksmes saucēja lielums

P i (Cļ-f-Cg) (C
2-{-C

4)
„,

UlI-h Ci+Ca+Cs+C, 11

izsaka, piem., kapacitāti starp punk-

tiem c un d, kas saprotams no 11. zīm.,

kur pa labi no griezuma cd kapacitātu

suma ir

C t c
2+c 4

un pa kreisi no cd kapac. C
n. Rezul-

tējoša kapacitāte starp c un d ir

c> rir C i (^i~t~C3) (C2-|-C4)

Tad izteiksme (11) pārveidosies:

V
o Cļ *Qj Q'C 3

(\o\

V (Ci +Ca+Cs + CJ C'
n

'' v '

apzīmēsim ar

kl -4
c

L
+c2 +c3 +c4

•

V k
tad =

• •
• (14)

V 4C'
U

redzam, ka V'
0 resp. pārī cd inducē-

tais spriegums ir nulle V'
0=0, ja =0,

kas savukārt izpildāms, ja

Q*Q —Ož'Cs — O vai (VC^Gj.Cg,

+ j
Q Qi.

ja šis noteikums būs izpildīts, šķērsru-

nas nebūs.

Aprēķināsim strāvas stiprumu I
t

te-

lefonā, ja tas ir pieslēgts cd dzīslām.

Telefona impedance Z
t . Uzskatot V0

kā E.D.S. ģenerātoram ar iekšējo pre-

testību —

TTī-, varam izteikt L
P' C

ii

1

r v'o
_

vv

Z
t
+ —

nr-
4C V Z

t
+A

=V
P 'kl

_ ..
. (15)

4 (l +p.C' n
.Z

t
)

Pierādīsim, ka šķērsrunas strāvas

ķēde ekvivalenta 12. zīm. parādītam

slēgumam. Pārī ab ieslēgts mikrofons

M, kas izsauc strāvas svārstības resp.

starp punktiem a un b zināmā momentā

radīsies sprieguma diference V. Iz-

sauktais spriegums p-os cd ir V
2; va-

ram izteikt:

V2=i;.Žt; '

v=v2 +\ ļ— =Tt-žt
-f-7

2
—\-

C'
H

un viņai paralēli slēgtās Z
t

re-

zultējošā impedance Z
rez

ir (punk-

tos c, d)

11. zīm.

12. zīm.
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2
rez.

Zt 1

1

p-C'n

+Z
t _l+p.CyZt

-

z

ta tad Z
rez.—

,
.

,
•

1 + p-C jj-
Z

Zinot Z
rez. starp c un d, varam izteikt

-.
-

_v2
0 ž

t
)

Tagad izteiksim I
t

v = ļ-žt + i 2.

—\—= ī;-žt
+

V
a (l+pC' n .Ž)

,

no šejienes

1
Z«

'

_]_
l+P-C

,

H-Z t

>

,

= V ļ

l+P-(C'n +4 k.)ž,
k

x resp. saites kapacitāte starp pā-

liem ab un cd, salīdzinot ar C'
n

resp.

pilnu kapacitāti starp viena pāra dzīs-

lām, ir mazs lielums un to varam igno-

rēt, kādēļ I
t

izteiksme vienkāršosies:

1
.

P *Tkl
o-k

I = v
4

— a
P X

i
•

IH-P-C'
1I
ž

t

~V
4(l+pC' ll ž)'

ta tad esam ieguvuši izteiksmi līdzīgu

15. nol-mam, kas pierāda ka 12. zīmē-

Zrez

jumā parādītais slēgums attēlo šķērsru-

nas strāvas ķēdi.

Tagad mums top saprotama lieluma

kļ nozīme. k
t

ir kapacitatīvas saites

lielums starp pāriem ab un cd. 13. no-

līdzinājums rāda ka kj ir funkcija no

C
1(

C
2r

C 3, C 4, tā tad šķērsruna ir atka-

rīga no pāru dzīslu savstarpējām ka-

pacitātēm un dzīslu kapacitātēm pret

zemi. Pārveidosim kj izteiksmi:

ApzīmēsimA=(Cļ—C
2
—C3+ C 4) (Cļ +

4

+C2+C3+ C 4) = (Ci—C2
—C3+C 4) .

S C

B = (C1+ C 2-C3-C4) (Cļ + C3
-^C

2
-C4).

Atverot iekavas un ņemot A un B

diferenci, dabūsim A—B =4(CI
.C

4
—

—C 3. C 2). (13) izteiksmē varēsim sau-

cēju atvietot ar A—B.

k— 4
Cļ Q Q

_

A
__

Ci -f" C 2 -f- C 3-f G
4

i

(^-Ca-Cg+CJ.SC
— _

1

_

(Cļ+Ca-Cs-Cj (Ca
-fC3

-C.
2
-C

4
)
_

4

—Cļ C 2 C 3-ļ- C 4

_

(Cļ+Ca-Ca-Cj (Cļ+ C - C -C 4)

4

2 C

i

Apzīmējot ar

k Cļ C0—C 3-ļ- C
4 l

k
2

=C
I H-Ca

-C
3
—C 4 .(16)

k
3

±= C
x

-ļ- C 3 C 2 C 4ļ

dabūsim k, = k', —

k'2
,

3

sc
• • ■ -< 17>

i

Kā redzēsim, k
2

un k
3

ir saites lie-

lumi starp četrvadīgu mākslīgo vadu

un dubultvadu un pamatvadu.

Šķērsruna no mākslīgā vada

uz pamatvadu. Apskatīsim šķērs-

runu no četrvadīga mākslīgā vada uz
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dubultvadu (13. zīm.). Mākslīgais

vads pievienots punktiem c f. Trans-

formātoru tinumus starp p-iem c f un

a, b, c, d varam uzskatīt kā tīras omis-

kas pretestības, jo strāvas plūšana

pretējos virzienos magnētiskus laukus

iznīcina.

13. zīm. varam vienkāršot pieņemot,

ka punkti c un d savienoti īsi, jo

transformātora tinumu pretestība ir

daudz mazāka lieluma kā—l—
,

dabū-

P* C
ii

sim 14. zīm., ko savukārt pārveidosim

15. zīm.

Potenciāls punkta f

.

.Vf=^--I,R
punktā d

V
< 2

l2
p(C3

+ C 4)

_: ■ +
p(C 3

+ C
4)ļ

T-Xl. T - Vi
I_

2R'
2 ~

1 1 '

p (C l+C
2) p (C

3+CJ

ieliekot šīs Iļ un I 2 izteiksmes augstāk

izvestā V izteiksmē dabūsim

v= —
-

+
P (C

s
+cJ p •(C3+Q)

Atklājot iekavas un izvedot saīsinā-

jumus

i

izmantojot 16. nol-mu

....
.(19)

13. attēls.

14. zīm.

15. zīm.

16. zīm.
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Analogi varam aprēķināt inducējamā

un inducētā sprieguma attiecības no

cd uz mākslīgo vadu (16. zīm.)

V_ k
3

1

9Bjr~ '■ ' 1 '''.."::0'
u
:S

kur k
3
=C1+C 3—

Šķērsrunu starp mākslīgo un pamat-

vadu varam attēlot ar ekvivalentām

schēmām tāpat kā to darījām pamat-

vadu gadījumā. 17. zīmējums attēlo

šķērsrunas ķēdi no pamatvada ab uz

mākslīgo vadu un 18. zīmējums no pa-

matvada cd uz mākslīgo vadu abcd.

Pārveidosim (16) un (17) izteiksmes, ie-

vedot kapacitātīvo saišu izteiksmēs

dzīslu parciālās kapacitātes pēc 4. zī-

mējuma, izmantojot (4) un (6) nolīdzi-

nājumus

C
az

—C
bz

= C
ac
+ C

ad
— C

bc-
Cbd+ 7 2 f

l
C

az
~"C

bz
(C

bz
+ C

bd
~C

az

~Ccz.)
2 (C. + c

bz
+ C

cz
? C

d
2)

k.> =z Cac~f" Cad Cbe — CbdH-

| Caz —Cbz/j _ļ_
Ccz "-ļ-Cdz Caz —Cbz j

2 V Caz H~ Cbz~T Ccz ~ļ~Cdz/

k
3

— + — ~~ +

■• c
cz~

cta(. . ccz+ C
dz

— C
ay

— Gļg\| (20)
2 V

" +
c„+cta

+c
fc
+cj

k'
1—

+ "~ - Cbc+

41 2

- Cbz) (Ccz-Cdz)

4(C
az
+C

bz
+C

cz
+C

dz) )

• ■ • (21)

2 C

4
1

kur v C =C1+C
2
-f C3+C 4(sk. 6. nol.)

apzīmējot tagad

(, i Ccz ~T
~~Qz *T

9
1 H ā'

— = Pa
(

z

a

[, , + C
|)Zļ

-— 1 -j — — =t pa

l L
Z '

a

(C — C ) (C — C„)
v

az bz; v cz dz'
— n

ā
~ Pi

a

galīgi dabūsim

k
2

c
ac
+ C

ad
— C

hc
- C

bd
+ p2,

k3=C
ac

-rC
bc
-C

ad
-C

bd
+ pl. .(22)

k \=C
ac

+Cbd
-C

ad
-C

bc
+ Pl )

k^k',- •
v C
1

Bez augstāk aprakstītās šķērsrunas

rašanās caur kapacitātīvām saitēm, ra-

dīsies šķērsruna induktīvā ceļā, elek-

tromagnētiskā lauka svārstību dēļ. Tā

kā pārejas vājinājums šķērsrunai,

kuras pamatā ir vadu savstarpējā in-

duktivitāte, ļoti liels, tuvāki šo parā-

dību neaplūkosim.

(Turpinājums sekos.)

apzīmējot

C — C
az bz

c —c.
cz dz

17. zīm.

18. zīm.
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Par sprostu PM (nom. Nr. 1392) ieslēgšanu.

H. Vimba.

P. T. D. Laboratorijā

Katrā ierīcē ar pārtraucēju (dzirk-

steļu starpu) lielākā vai mazākā mērā

rodas augstfrekvences svārstības, kas

pie labvēlīgiem apstākļiem izplatās

tālāk un var ievērojami traucēt radio

uztveršanu. Arī polu mainītāji ir ierī-

ces ar strāvas pārtraucēju, tādēļ tie var

radīt radio traucējumus. Traucējumu

novēršanai, pareizāk samazināšanai

līdz nekaitīgam līmenim, kalpo sprosti

PM. Šos sprostus departaments iz-

sniedz iestādēm, kuru apkārtnē novē-

roti polu mainītāju izsaukti radio uz-

tveršanas traucējumi.

Principā traucējumus rada katrs polu

mainītājs. Katrā polu mainītājā gan

paredzēti bloki un pretestības vai to

kombinācijas augstfrekvento svārstību

slāpēšanai, tomēr zināma daļa šo nevē-

lamo svārstību atliek, kas var radīt

traucējumus. Traucējumu stiprums at-

karājas no polu mainītāja tipa un da-

žādiem vietējiem apstākļiem, kā, pie-

mēram: telefona un event. apgaismo-

šanas tīkla elektriskām īpašībām (pre-

testības, pašindukcijas, kapacitātes),
kas ļoti dažādas; radio uztvērēju ju-

tības; uztvērēja antenas novietojuma,

attāluma no centrāles un vadiem; no

paša polu mainītāja kontaktu stāvokļa

v. c. Attiecīgie likumi un noteikumi

aizliedz izstarot augstfrekvences

svārstības, kas traucē uztveršanu. Tā-

dēļ arī pasta un telegrāfa resora dar-

binieku pienākums raudzīties, lai šī re-

sora ierīces būtu pienācīgi nodrošinā-

tas pret traucējumu izstarošanu. No-

vērojumi gan laboratorijā, gan iestā-

dēs rāda, ka nepieciešami daži norādī-

jumi par sprostu PM lietošanu, jo ne

visur pietiekami radio traucējumi no-

vērsti un, otrkārt, nenormāli liels pro-

cents no uzstādītiem sprostiem bojājas.

Vispārējs princips sprosta radio

traucējumu ieslēgšanai: sprosts jāslēdz

pie paša traucētāja, traucējumu izpla-

tīšanās ceļā. lespējamie traucējumu

izplatīšanās ceļi no polu mainītāja

divi: 1) uz komutātoru un tālāk pa te-

lefona vadiem; 2) pa elektrisko tīklu

Sprosta slēgums radiotraucejumu novēršanai.

1. zīm.
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vai polu mainītāja baterijas vadiem.

Tiešu augstfrekvences enerģijas izsta-

rošanu aizkavē polu mainītāja metāla

apvalki, kurus vajadzības gadījumā

var vēl iezemot. Traucējumi izplatās

pa abiem minētiem ceļiem, tomēr pa*

rasti pa vienu vairāk. Nav mums at-

tiecīgas statistikas, bet liekas, ka bīsta-

mākais ceļš ir elektriskās apgaismo-

šanas tīkls. Pa lielākai daļai pietiek,

ja nosprosto tikai galveno izplatīšanās

ceļu, kas atrodams mēģinot. Departa-

ments izstrādājis iespējamos slēgšanas

variantus, kuri šeit iespiesti. (1. zīmē-

jums.) Smagākos gadījumos ar vienu

sprostu nepietiek, bet jālieto vairāki.

Šādus anormālus gadījumus dep-ta

schēma neparedz, bet praksē tie daž-

reiz izrādījušies nepieciešami un dažās

iestādēs vēl būtu izvedami. Slēgumi
2. zīmējumā. Arī šeit iespējamas va-

riācijas pēc 1. zīmējuma parauga.

~
J

Pie slēgumiem jāpiezīmē sekojošais.

Principiāli vispareizāk slēgt sprostu tā,

lai tā kondensātori (skat. 1. zīmējuma
11. schēmu) būtu pret traucētāju, t. i.

spailes c—d savienotas ar pola mainī-

tāja spailēm, kā tas 1., 3., 6. un 9.

schēmās (1. zīmējums). Tad konden-

sātori rada traucētājām strāvām īsslē-

gumu uz polu mainītāja spailēm un tās

nevar tālāk plūst. Ja labākus rezul-

tātus dotu cits slēgšanas veids, pret to

nebūtu ko iebilst.

Polu mainītājs patērē ap 0,3 amp.

vai vēl vairāk līdzstrāvas. Sprostu PM

nom. 1392 droseles uztītas no 0,3-H

mm resnas stiepulītes. Tādēļ,

lietojot 5. un 6. schēmu (1. zīmējums),

jūtami samazinās līdzspriegums uz

polu mainītāja spailēm un tā tad arī

ražotās saukšanas maiņstrāvas sprie-

gums. Var gadīties, ka tālākus abo-

nentus vai citas centrāles var izsaukt

ar grūtībām. Tas pats attiecas uz

2. zīmējuma 3. schēmu (S3 un S/). Šā-

dos gadījumos jāieteic sprosti, kam

droseles ar mazāku pretestību resp.

resnāku stiepuli. Dažās iestādēs darbā

ļoti glīti iestāžu vai rajonu montieru

konstruēti sprosti. Ja šādi speciāli

sprosti būtu nepieciešami, var griezties

arī pie laboratorijas.

Izpildot savienojumus, jāievēro, lai

savienošanas vadi starp sprostu un

polu mainītāju būtu cik iespējams īsi,

jo vadi izstaro traucējumus, kas var

pāriet uz citu vadītāju sistēmu un pa

to izplatīties.

Novērots, ka ļoti daudzi no uzstādī-

tiem sprostiem tiek bojāti. Pēc iesūtī-

tiem aktiem redzams, ka bojājumu cē-

loņus var sadalīt vairākās grupās. Sa-

mērā lielai daļai bojājumu par cēloni

uzdots zibens spērieni apgaismošanas

tīklā. Šeit maz varēs līdzēt, jo uzstā-

dīt speciālus zibens pārsprieguma no-

Polu mainītajā radio traucējumu
mazināšana smagākos gadijumos.

2. zīmējums.
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vadītājus var izrādīties nesaimniecis-

kāk kā labot bojātos sprostus. Otra

ļoti liela bojājumu grupa: tīkla sprie-

guma caursisti sprosta bloki. Lai šos

bojājumus novērstu, kuru sekas parasti

sprosta pilnīga sadegšana, visās

iestādēs, kurās sprosti ieslēgti pēc

1., 2., 9. un 10. schēmas (1. zīmējums),

montieriem jāpārbauda sprostos iebū-

vēto bloku darba spriegums. Ja pēdē-

jais zemāks par tīkla spriegumu,

sprosts iesūtāms departamen-

tam bloku apmaiņai. Darba sprie-

gums atzīmēts uz blokiem. Bloki tik-

daudz jāatbrīvo, kamēr redzams uz-

raksts. Dažreiz uz blokiem nav atzī-

mēts darba, bet pārbaudes spriegums.

Darba spriegums (resp. tīkla sprie-

gums) ir 3 reizes mazāks par pārbau-

des spriegumu. Ja pārbaudes sprie-

gums uzdots līdzsprieguma voltos, tad

maiņstrāvas darba spriegums apmēram

4,25 reizes mazāks.

Atsevišķās iestādēs nācies novērot,

ka sprostus atstāj neieslēgtus, kas nav

pieļaujams. Pareizi ieslēgts un attie-

cīgam slēgumam piemērots sprosts ne-

var radīt nekādus sarežģījumus. Dažos

gadījumos nav attaisnojama arī sprosta

kondensātora viduspunkta nesavieno-

šana ar zemi. Tas visos gadījumos iz-

darāms obligātoriski.

Voltmetra pielietošana pretestību mērīšanai.

K. Šēniņš.

Vidējos un mazākos p. un t. kanto-

ros telefona kārtībā uzturēšanas darbu

vajadzībām, pa lielākai daļai, pretestī-

bas mērinstrumentu nav, bet kabatas

voltmetrs (griežspoles) ar mērīšanas

apjomu 0—2—6 V atrodas katrā kan-

torī un pat lielākās telefona palīgno-

daļās. Tādēļ bojājumu noskaidrošana

un to novēršana telefona aparātos

un līnijās šo iestāžu techniskiem dar-

biniekiem rada lielākas grūtības nekā

pārējo iestāžu techniķiem, kuru rīcībā

bez jau pieminētā voltmetra nodoti arī

citi elektriskās strāvas mērinstru-

menti.

Strādājot šādos apstākļos, aptuvenu

pretestības mērīšanu zināmās robežās

var izdarīt arī ar voltmetru.

Lai izmērītu kādu pretestību, strāvas

ķēde jāsaslēdz tā, kā parādīts 1. zīmē-

jumā.

Mērījamo pretestību ar lielāku pa-

reizību būs iespējams noteikt tad, ja

rādītājam pa skālu būtu lielāks gājiens,

tādēļ tādā gadījumā izdevīgi lietot

1 jaunu sauso elementu (nom. 2024),

kam spriegums ir 1,5 volta. Šādā slē-

gumā, ja pretestība Rx =0, tad volt-

metra rādītājs nostāsies uz skālas ieda-

lījuma 1,5 V, t. i. rādīs elementa sprie-

gumu pie spailēm, bet tiklīdz pretes-

tība Rx būs lielāka par 0Ū — piem.,

\SQ, rādītājs nostāsies uz citu skālas

iedalījumu, piem., 1,4 V. Jo lielāka

būs ieslēgtā pretestība R
x
, jo mazāk

voltus instruments rādīs. To, kādā at-

tiecībā voltmetra rādītājs krīt atka-

rībā no ieslēgtās pretestības R
x
,

izteic

formula

x c

1. zīm
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Apzīmējumi:

R
x

—nezināmā pretestība omos,

r — mērinstrumenta pretestība

(250 Q/V),

E —baterijas spriegums voltos,

c —skālas nolasījums.

Pretestības mērījot, voltmetrā iebū-

vētā šunta poga nav jānospiež.

Ja formulu pārveido tā

E-r
e
~

R
x
+r'

tad var aprēķināt, cik omiem atbilst

attiecīgs instrumenta skālas apzīmē-

jums resp. varam voltmetra skālu gra-

duēt omos. Lai nebojātu instrumenta

izskatu, kas, saprotams, nav atļauts,

tad aprēķinātie lielumi uz skālas nav

jāatzīmē, bet tos var sakopot atsevišķā

tabelītē un pie mērīšanas to izlietot.

Ja E=l,s V, r =250 U/V, tad pēc

formulas c =
,-—,

izdarot attiecīgus aprēķinus, dabūjam

šādus skaitļus:

Ja voltmetrs rāda:

1,5 V, tad R
x

= OL>

1,41 i, „ ii

= 15
„

Aiol
fļ li rr ii

1,20 = 60
„

1,10
,

m 90 „

1,01 „ „ „

= 120
ii

0,91 = 160
„

0,81 = 210
„

0,70 = 280
„

0,62 „ „ „

- 370 „

0,50 = 500
„

0,40 m 680
„

0,30
„ „ „

= 1250

0,20 = 1850 „

0,10 = 3750
„

No iegūtiem rezultātiem redzams, ka

ar šo voltmetru pretestības iespējams

noteikt zināmās pakāpēs. Labojot tele-

fona aparātus un to sastāvdaļas bez

speciāliem pretestību mērinstrumen-

tiem, ir liels ieguvums, ja varam at-

šķirt pretestību 0 Q no 15Q, 35Q no

60_Q v. t. t. Lai aparāta daļas vēl dar-

botos (manuālās centr. V. B. sist.),

iespējamā mērīšanas precizitāte ir pie-

tiekama, lai konstatētu, vai, piem., ru-

nas transformātora otrs tinums (apm.

70 Q) ir vesels, vai kādā tinuma daļā

nav īsslēguma. Tāpat izsaukšanas spo-

lītē (apm. 150 ū), aparāta zvanu spo-

lītē (250 vai 500 Q), atzvanu spolītē

(1000% telefona spolītē (200 —100Q)

v. t. t.

Tāpat šo voltmetru var izlietot pri-

mitīvākai vadu mērīšanai — sevišķi

labi liekās pretestības un slikto kon-

taktu noteikšanai gaisa vados. Slē-

gumam izlietojot komūtātora auklu

(2. zīm.) — voltmetru var atstāt cen-

trāles dežūranta (arī palīgnodaļas) rī-

cībā, kas no līnijas dotos mēģinājumus

(īsos savienojumus) var izmērīt, ie-

spraužot slēgtapu komūtātorā ieslēgtā

vadā un par instrumenta rādītāju in-

formēt bojājumu novērsēju. Izlietojot

iepriekš minēto tabelīti, montierim

tūliņ iespējams uzzināt vada pretestību

no centrāles līdz mēģinājuma vietai

un no tā vadīties tālāk. Šādā kārtā pa-

nākts, ka iestādēs, kurās ir tikai viens

techniskais darbinieks, bojājumu no-

vēršanas gadījumos uz līnijas to var

vadīt darbinieks, kam nav speciālas

techniskas zināšanas.

levērojot voltmetra un sausā ele-

menta niecīgo svaru un apmērus, ar la-

biem panākumiem to esmu izlietojis

arī dzelzs (2 un 3 mm) vadu īso savie-

nojumu konstatēšanai un attālumu no-

teikšanai tieši no kontrolstaba. lelie-

kot sauso elementu ar tam pieslēgtiem

vadiem (1. zīm.) kabatā, mērīšana ir

samērā ērta arī no līnijas. Tas atvieglo

bojājumu novēršanu tādos iestādei

garāmejošos vados, kuros ieslēgti
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transformatori un kurus šo iemeslu dēļ

no lielākiem mezglu punktiem ne

katrreiz iespējams mērīt. Zinot, piem.,

ka dzelzs 3 mm dubultvadam pretes-

tība uz 1 km ir apm. 39 Q, atkarībā no

īsā savienojuma stabilitātes v. c. ap-

stākļiem, bojājumu vietas attālumu var

noteikt ar 1 km pareizību. Tas pats

iespējams pie vietējiem 2 mm dzelzs

vadiem, kam dubultvada pretestība ir

apm. 88 Q. Vara vadu mazās pretes-

tības dēļ bojājuma vietas noteikšana

ar voltmetru ir gan grūtāka, jo iespē-

jamā mērīšanas precīzitāte ir par mazu

(3 mm dubultvadam apm. 2,6 Q uz

1 km).

Starp citu šeit varu atzīmēt, ka izmē-

rījot ar šo voltmetru no kontrolstaba

vada pretestību, kam bija radies īsais

savienojums, no abiem bojātā iecirkņa

galiem un sazinoties ar kaimiņu iestā-

des techniķi par rezultātiem, bojājumu

vietas attālumu bija iespējams aprē-

ķināt un bojājumu novērst arī tumšā

naktī. Kā palīglīdzekli lietojām pa-

rasto kabatas laternu.

Lieki būtu atzīmēt, ka ar voltmetru

var konstatēt arī vai vadam nav savie-

nojums ar zemi.

Dažreiz svarīgi ir noskaidrot, kāpēc

vietējais abonents neatbild, jo šādā ga-

dījumā, ja to pieprasa tālsatiksmei, tas

jāatzīmē telefona žurnālā un, sapro-

tams, arī jānoskaidro vai abonenta apa-

rāts vai līnija nav bojāts. Telefoniste

ne katru reizi var konstatēt neatbildē-

šanas iemeslu. Arī tādās reizēs ar

voltmetru var pārbaudīt vai līnija līdz

aparātam kārtībā. Izmērījot pretestību

un salīdzinot to ar bojājumu reģistrā-

cijas kartiņā atzīmēto, iespējams gūt

pietiekamu skaidrību.

Mazāko p. un t. kantoru techniskie

darbinieki pretestības mērīšanai šo

voltmetru pielieto diezgan plaši, bet

tie, kas dienesta gaitas techniskā die-

nestā tikko sāk, lai aprakstīto pielieto

arī savā darbā.

Red. piezīme: Autora dotā tabula gan uz-

skatāma kā piemērs. Ne visu kabatas volt-

metru pretestības ir 250 Q/V. Pirms mērīšanas

būtu jākonstatē attiecīgā voltmetra pretestība

un tikai tad jāizrēķina, kāda pretestība R
x

atbilst katrā novirzei. Liekas, ka darbā būs

ērtāk, ja milimetra papīrī iezīmēs līkni, atlie-

kot uz horizontālās ass voltmetra novirzes un

uz vertikālās ass atbilstošās pretestības R
x

Visumā, šeit ierosinātais kabatas voltmetra

pielietošanas paņēmiens apsveicams.

2. zīm.

Automātiskās bateriju pildīšanas iekārtas.

A. Langins.

Mums pieņemts automātiskās tele-

fona centrāles izbūvēt ar divām aku-

mulātoru baterijām. Viena no tām

strādā, kamēr otra tiek uzpildīta. Šī

iekārta ne vienmēr ir saimnieciska, kā-

dēļ plašu lietošanu pēdējā laikā atrod

sistēmas tikai ar vienu bateriju, visu

laiku to buferējot ar maiņstrāvas tīk-
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lam pieslēgtu taisngriežu iekārtu. Šeit

īsumā aprakstīta šāda automātiska

taisngriežu iekārta vienas baterijas

darbināšanai, dodot kā piemēru Stan-

darta firmas attīstīto slēgumu, kas uz-

skatāms kā viens no modernākiem.

Pēdējā laikā aizvien plašāku lieto-

šanu atrod sausie taisngrieži — kup-

roksa (vara oksidula) un selēna.

Kuproksu taisngrieži tiek lietoti jau

samērā ilgu laiku — vispirms mēr-

instrumentos un vēlāk arī bateriju pil-

dīšanas iekārtās. levērojot vara sa-

mērā augsto cenu un grūto apstrādā-

šanu oksidula iegūšanai, kas bez tam

vēl skaitās dažu firmu noslēpums, pē-

dējā laikā ar sekmēm lieto selēna

taisngriežus. Kuproksa taisngriežus

un iekārtas arī tagad vēl būvē lielas

un nopietnas firmas, kā Westinghouse

Anglijā un Siemens & Halske Vācijā,

bet arī selēna taisngriežu rūpniecība

tiktāl attīstīta, ka rada nopietnu kon-

kurenci kuproksa taisngriežiem. Šos

taisngriežus tagad izgatavo arī AEG un

Standarta firma Anglijā.

Selēna taisngrieži pēc savām īpašī-

bām sevišķi piemēroti automātiskai

bateriju pildīšanai, kas svarīgi ma-

zākās automātiskās telefona centr-ālēs.

lekārta maza, kādēļ aizņem nelielu

telpu, un tā var darboties bez sevišķas

uzraudzības ilgāku laiku. Pierīkojot

taisngriežu iekārtai sevišķu automāta

ierīci, akumulātoru baterijas pildīšana

un atpildīšana notiek pilnīgi automā-

tiski. Tādēļ var iztikt tikai ar vienu

akumulātoru bateriju, kas strādā bu-

fera darbā ar taisngrieži. Taisngriezis

uzņem daļu baterijas slodzes un apklu-

suma brīžos uzpilda to. Baterijas lie-

lums jāparedz tāds, lai tas varētu uz-

ņemt visas centrāles slodzi apgaismo-

šanas tīkla bojājumu gadījumos.

Lai automātiskās centrāles iekārtas

labi darbotos, nepieciešami, lai bateri-

jas spriegums vienmēr atrastos noteik-

tās robežās.

Standarta firmas iekārtai šīs robežas

var neatkarīgi pārstādīt, pie kam

droša darbība vēl panākama sprieguma

maiņai ±2V2°/o robežās no vidējā

sprieguma.

Ir pazīstami 2 galvenie sprieguma

regulēšanas veidi. Pēc viena paņē-

miena sprieguma regulēšanai lieto pie-

sātinātu reaktīvo spoli (droseli). Šī

paņēmiena priekšrocība tā, ka nav

slēdzamu kontaktu. Regulēšana atka-

rīga no taisngrieža izejas ķēdē plūsto-

šās līdzstrāvas. Zināmas grūtības rada

sprieguma svārstības maiņstrāvas tīklā,

kas prasa iebūvēt sevišķas papildu ie-

rīces.

Pēc otra paņēmiena regulēšanai lieto

dažādus sprieguma relejus ar slēdza-
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miem kontaktiem. Tā kā jāregulē ba-

terijas spriegums, tad arī šo pašu

spriegumu cenšas lietot attiecīgo regu-

lējamo kontaktu darbināšanai. Šo kon-

taktu uzdevums — baterijas spriegu-

mam augot, jāsamazina pildīšanas

strāva, lai centrāles patēriņš vairāk

slogotu akumulātoru bateriju un ne-

ļautu baterijas spriegumam pieaugt

virs pieļaujamās vērtības.

Vecākās iekārtās šai vajadzībai lie-

toja jūtīgus kontaktu voltmetrus, kas

prasīja rūpīgu ieregulēšanu un uzrau-

dzību.

Standarta firma pēdējā laikā regulē-

šanai lieto termisku releju, kuia kon-

takti darbojas vakuumā. To stāvokli

iestādījusi fabrika un vēlāka regulē-

šana nav vajadzīga, jo kontakti pilnīgi

pasargāti no ārējiem iespaidiem. le-

kārtā paredzēti divi releji, kas pēc uz-

būves ir vienādi. Vienu izlieto aug-

šējās un apakšējās sprieguma robežas

regulēšanai, bet otru pildīšanas strāvas

regulēšanai. Tā kā releju darbība pa-

matojas uz sasilšanas principa, un tie

novietoti vakuumā, to darbību neie-

spaido satricinājumi un telpas tempe-

rātūras svārstības. Tāpat regulātora

lielums neatkarīgs no baterijas lieluma.

Maiņstrāvas tīkla svārstības iespaido

vienīgi pildīšanas strāvas lielumu, bet

neatstāj iespaidu uz darba spriegumu.

Ja akumulātora baterijas spriegums

zems, taisngriezim baterija jāuzpilda

un vēl jāsedz centrāles patēriņš. Pie

pilna centrāles patēriņa gandrīz visu

slogu dod taisngriezis un baterija

tikko atpildās. Kad slogs samazinās,

taisngriezis sāk pildīt bateriju tik ilgi,

līdz tās spriegums sasniedz augšējo

robežu, kad strāva automātiski sama-

zinās līdz strāvai, kas vajadzīga bate-

rijas uzturēšanai pie augstākā sprie-

guma pa apklusuma laiku. Slogu vir-

sotņu patēriņu sedz baterija un taisn-

griezis kopā.

Slogam palielinoties, baterijas sprie-

gums pamazām krīt līdz zemākai sprie-

guma vērtībai, kad automātiski ieslē-

dzas maksimālā pildīšanas strāva.

Spriegumam augot, pildīšanas strāva

pamazām pamazinās, kamēr sasniegts

atkal augstākais spriegums un mini-

mālā strāva.

Tā tad baterija visu laiku padota re-

gulārai uzpildīšanai un atpildīšanai,

kas to uztur labā stāvoklī.

Normālā darbā baterijas zemākais

spriegums uz katra elementa izvēlēts

drusku virs 2 voltiem — parasti 2,05 V.

Tas tādēļ, ka maiņstrāvas tīkla bojā-

jumu gadījumos baterijai tad lielāka

rezerve, jo ar to ir garantija, ka bate-

rija noteikti atrodas uzpildītā stāvoklī.

lekārtas slēgums. Taisngrieži

RU 1 slēgti tiltiņa (Graetz'a) slēgumā.

Taisngrieža līdzstrāvas pusē ieslēgta

baterija paralēli ar slogu caur pretes-

tību R
6. Ar pretestības mainīšanu ie-

stāda baterijā vēlamo atlikušo strāvu

pie lielākā sprieguma. Pulsējošās līdz-

strāvas izlīdzināšana notiek filtrā ar

droseli CH 1 un kondensātoru C2.

Tīkla transformātora sekundārāpusē ie-

slēgts relejs caur kondens. C
t

un taisn-

grieži RU 2, kas signālizē tīkla bojā-

jumu gadījumos. Regulēšanu izdaia

vakuuma releji A un B, pie kam šos

relejus var iestādīt katram vēlamam

baterijas spriegumam. Darbības laikā

B releja Bl kontakts slēdz īsi pretes-

tību R6, kādēļ taisngriezis pievada

pilnu strāvu baterijai paralēli ar slogu.

Pildīšanas strāvu iestāda ar izvēlētu

transformātora Tl pārnesumu. Ja aku-

mulātora baterija atpildīta līdz tās

apakšējai robežai, A relejs atkrīt un

pievelkas B relejs. Šinī stāvoklī taisn-

griezis pievada strāvu baterijai un pa-
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ralēlam slogam. Ja taisngriezis pareizi

ieregulēts, baterija būs vienīgi kā re-

zerve sloga virsotņu uzņemšanai. Slo-

gam samazinoties taisngriezis pilda ba-

teriju un spriegums aug līdz augšējai

robežai. Tad iedarbojas A relejs un

tā A 1 kontakts slēdz īsi B releju. Pēc

B 1 kontakta atvēršanās ieslēgsies pre-

testība R 6 un pildīšanas strāva sama-

zinās. Sprieguma zemāko robežu ie-

stāda ar pretestību R 3.

Ja sloga gadījumā baterijas sprie-

gums nokrīt līdz zemākai robežai, A

relejs atkrīt un ieslēdzas B relejs un

sākas baterijas pildīšana ar pilnu

strāvu.

Automātiskās regulēšanas izslēgšanu

izdara ar slēgu S
2. Tas paaugstina pil-

dīšanas spriegumu un slēdz īsi pretes-

tību R
6, kas vajadzīgs baterijas perio-

diskai uzpildīšanai. Bufera darbā ne-

pieciešams noteiktos periodos bateriju

pilnīgi uzpildīt, jo automātiskā darbā

baterijas uzpildīšana notiek neregulāri,

atkarībā no slodzes sadalījuma.

Morze zīmju automātiska pārraidīšana.

Inž. elektr. P. Bērtulis,

Rīgas galvenajā telegrāfā.

Patlaban radiotelegrafijā valdītāja

un arī vadu (kābeļu) telegrafijā bieži

lietotā sistēma Morze resp. ātrmorze,

tāpēc šinī rakstā apskatīsim Morze

zīmju automātisku pārraidīšanu, kas

dod labāku kvalitāti un daudz ātrāku

darba iespēju nekā raidot ar roku.

Ātrmorzes pārraidīšanas iekārta sa-

stāv no 2 atsevišķām fāzēm:

1) caurumotās (perforētās) sloksnes

sagatavošana;

2) pārraidīšana.

Caurumoto sloksni sagatavo ar se-

višķām ierīcēm vai mašīnām t. s. per-

forātoriem. Raidīšanu izdara laižot

izperforēto sloksni caur pārraidīšanas

iekārtu t. s. transmiteru.

Perforētā sloksne.

Perforēšanai lieto sloksni vai nu no

izturīga eļļota papīra, vai vēl labāk no

izturīga pergamenta papīra. Pēdējā la-

bāk izperforēt vajadzīgos caurumus ar

līdzenām malām bez papīra plēšanas,

lai gan pēc ilgākas stāvēšanas sausā

telpā pergamenta sloksne stipri sakalst

un zaudē savu izturību—paliek trausla

un bieži lūzt.

Perforētai sloksnei (skat. 3-b zīm.)

vidū mazi caurumiņi vienādos atsta-

tumos viens no otra — 2,54 mm (resp.

10 caurumiņi uz 1"). Šie ir vadītāji cau-

rumiņi, ko izlieto sloksnes vilkšanai

pie pārraidīšanas un arī pie perforē-

šanas. Abās pusēs no vadītāja cauru-

miņiem atrodas lielāki caurumi, kas

sastāda pārraidīšanai vajadzīgo zīmju

kombinācijas. Ja malējie caurumi

viens otram tieši pretim, tad šādu kom-

bināciju pārraidot dabūsim punktu, kā

to redzēsim vēlāk. Bet ja malējie cau-

rumi savā starpā nobīdīti par 1 vad-

caurumiņa attālumu, tad pie pārraidī-

šanas dabūsim strīpu.

Perforatori.

Aplūkosim divu veidu lietotos per-

foratorus:

1) Vitstona 3 taustiņu perforatoru;

2) Krīda klaviatūras perforatoru.

Vitstona perforators. Tas uz-

būvē samērā vienkāršs — darbināšanai

tikai 3 taustiņi: punktam, strīpai un at-

starpai (skat. Vitstona perforatora

schēmu 1. zīmējumā). Šie taustiņi tieši

savienoti ar svirām S
v

S
2

un S 3, kas
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novietotas uz kopējas ass A. Svirām

pretim atrodas caurumsitējas, tērauda

tapiņas t. s. puansoni 1-2-3-4-5-6-7; pie

kam puansoni 1-2-3-4-5 saucas par

darba puansoniem, jo izsit sloksnē

zīmju un vadītāju caurumiņus, bet 6 un

7 ir palīga puansoni, kas caurumu vei-

došanā tieši nepiedalās. Puansoni 2 un

4 sit vadītāju caurumiņus, bet 1, 3 un

5 — zīmju caurumus.

Puansonus kopā satur bloks C, caur

kuru var slīdēt darba puansoni, izņe-

mot 2. puansonu, kas ar bloku cieši

saistīts.

Uzsitot pa punkta taustiņu, svira S
2

iedarbinās puansonus 1-2-3, kas ar sa-

viem atlokiem, spiežot uz bloku C, pa-

virzīs to uz priekšu un puansoni, iz-

iedami caur matricas B plāksnītēm,

kuru starpā atrodas caurumojamā

sloksne, izsitīs tanī caurumus, kas at-

bilst punktam pēc Morze ābeces. Uz-

sitienam beidzoties, atsperes atgriezīs

bloku C un līdz ar to arī puansonus

savā izejas stāvoklī.

Uzsitot pa strīpas taustiņu, svira S
3

iedarbinās puansonus 6-4-5. 'Tā kā

6. puansons ar atloku cieši saistīts ar

1. puansonu un 2. puansons ar bloku

C, tad, pēdējam paejot uz priekšu,

sloksnē tiks izsisti strīpai atbilstoši

caurumi.

Uzsitot pa atstarpas taustiņu, svira

Sļ iedarbinās 7. puansonu, kas pavirzīs

bloku C uz priekšu un līdz ar pēdējo

arī 2. puansonu, kas izsitīs sloksnē va-

dītāju caurumiņu.

Sloksnes vilkšanu izdara zobritenī-

tis, ko griež sloksnes vilcēja svira (zī-

mējumā nav uzrādīti), bet pēdējo
iedarbina taustiņu sviras.

Sitienu pa taustiņiem izdara ar at-

sevišķiem uzsitamiem, ko operātors

tur katru savā rokā.

1. zīm.
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Strādājot ar Vitstona perforatoru,

darbs veicas lēni, jo pie caurumošanas

katrai Morze zīmei jāizdara tik sitieni,

no cik elementiem zīme sastādās, tā

piem., perforējot burtu b, jāsit vienreiz

strīpas taustiņš, tad 3 reizes pēc kār-

tas punkta taustiņš un beidzot vēl

vienreiz atstarpas taustiņš, tā tad pa-

visam 5 sitieni. Starp viena vārda

burtiem katrreiz piesitams atstarpas

taustiņš vienu reizi, bet starp atse-

višķiem vārdiem 3 reizes.

Krīda perforators. Minētās ne-

ērtības novērstas Krīda perforatoram,

kas savā ārējā izveidojumā atgādina

rakstāmmašīnu. Perforējot tiek strādāts

uz klaviatūras, kur katrai zīmei savs

taustiņš, pie kam taustiņu iekārtojums

atbilst rakstāmmašīnas taustiņu iekār-

tojumam un jebkuras zīmes perforē-

šanai vajadzīgs tikai viens taustiņa

piesitiens.

Krīda perforators tiek piedzīts ar ne-

lielu elektrisku motoriņu. Citādi per-

foratora darbība pilnīgi mechaniska,

kā caurumu izsišanai, tā sloksnes vilk-

šanai.

Nospiežot kādu taustiņu, mēs līdz ar

to nospiežam uz leju šim taustiņam

piekārtoto leņķveidīgo sviru V (skat.

2. zīm.). Tālāk notiek sekojošas dar-

bības:

1) vārpsta C pagriežas. Svira W,

kuras viens gals sajūgts ar

vārpstu C, sajūdz motoru ar rie-

votu vārpstu (zīmējumā nav uz-

rādīta) ;

2) rievotās vārpstas vienā rievā slīd

stieņa O kreisais gals. Rievotai

vārpstai griežoties, stienim O tiek

dota kustība uz labo pusi. Līdz ar

to stienis O pabīda tam piestipri-

nāto sviru Z uz labo pusi, dodot

iespēju rievotām sliedēm E un D

(zīmējumā uzrādīta tikai viena E

un D sliede) pārvietoties pa labi;

3) rievotām sliedēm D rievas iekār-

totas tā, lai pie taustiņa sviras V

nospiešanas uz leju, nedotu ie-

spēju pārvietoties tām sliedēm,

pret kurām esošām caurumsitē-

jām tapiņām — puansoniem

sloksne jācaurumo. Puansoni var

pārvietoties puansonu blokā I.

Rievotās vārpstas griešanās sā-

kumā puansonu bloka turētājs H

2. zīm.
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pārvietosies pa labi; tāpat pa labi

pārvietosies arī sloksnes turētāja

matrica ar perforējamo sloksni.

Tie puansoni, kuru pretimgulošās

rievotās sliedes no sviras V ne-

tiek aizturētas, pārvietosies pa

labi līdz ar tiem pretimstāvošām

sliedēm. Puansoni, pretim-

stāvošās sliedes aizturētas, pār-

vietoties nevar un tie izspiedīs

sloksnē perforējamai zīmei at-

tiecīgus caurumus.

Pēc sloksnes izperforēšanas

puansonu bloks un sloksnes mat-

rica kustēsies atpakaļ uz kreiso

pusi un puansoni no sloksnes tiks

izvilkti;

4) sloksnes vilkšanu (transportu) iz-

dara plakanatspere M, kas sa-

jūgta ar sloksnes vilcēju, sastā-

vošu no ķermenīša ar 4 pirksti-

ņiem.

Vispirms sloksne (perforēšanas

sākumā), līdz ar puansonu bloka

padošanos pa labi, tiks atcelta

no sloksnes vilcēja. Pēc tam at-

spere virza vilcēju uz puansonu

bloka pusi. Pēdējam (perforēša-

nas beigās) padodoties uz kreiso

pusi, sloksnes vadītāja caurumi-

ņos iemauksies sloksnes vilcēja

pirkstiņi, un, atsperei pārvietojo-

ties izejas stāvoklī, sloksne tiks

pavilkta uz priekšu. Visās šajās

kustībās atsperi M darbina rie-

votā vārpsta.

Tā kā Morze zīmēm dažādi ga-

rumi, tad arī sloksnes transpor-

tam jābūt dažāda garuma,, sākot

no viena punkta garuma (burts c)

līdz 5 strīpu garumiem (nulle),

pieskaitot vēl klāt attālumu starp

atsevišķiem burtiem. Tāpēc slok-

snes transporta gājiens jāiero-

bežo. Tam nolūkam ir rievotās

sliedes E. Rievas izveidotas tā,

lai pie attiecīgās taustiņa sviras

nospiešanas dotu brīvu pārvieto-

šanās iespēju tikai vienai sliedei,

kura atbilst perforējamās zīmes

garumam. Pārējās sliedes tiek

noturētas uz vietas, bet brīvo

sviru spirālatsperīte pavilks uz

labo pusi. Ar šo sviru sakabinā-

tais leņķis S arī padosies pa labi

un aizsprostos sloksnes vilcēja

3. zīm.
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tālāku gājienu, atļaujot pēdējam
tikai tik lielu gājienu, cik attie-

cīgās zīmes garumam pienākas;

5) pēc zīmes izcaurumošanas un

sloksnes transporta, t. i. kad rie-

votā vārpsta izdarījusi vienu

pilnu apgriezienu, tā atkabinās

no motora un perforators gatavs
nākošās zīmes perforēšanai.

Krīda perforatora priekšrocība, salī-

dzinot ar Vitstona perforatoru — lie-

lāks darba ātrums. Trūkumi: vairāk

kļūdu (piesitot nepareizu taustiņu vai

arī 2 taustiņus reizē), papīra sloksnei

jābūt labākas kvalitātes, jo citādi pār-

trūkst, sevišķi pie garām zīmēm, kur

strauja vilkšana.

(Turpmāk beigas.)

Bels, nepērs, fons.

R. Krastiņš.

Ar elektrotechnikas pamatmērvienī-

bām, piem., voltu, ampēru, omu

v. t. t., jāiepazīstas katram, kura darba

lauks kaut kādā ziņā saistīts ar elektro-

techniku, tādēļ par šiem lielumiem jau

katram izveidojies pilnīgi noteikts

priekšstats. Tomēr tanī elektrotechni-

kas daļā, kas aptver t. s. vājstrāvas

nozari: telefonijā, telegrafijā, radio-

technikā, elektroakustikā gandrīz vai

uz katra soļa jāsastopas arī ar virs-

rakstā minētām mēru vienībām un te

nu gadās, ka ne katram ir pietiekami

skaidrs ieskats par minēto mēru vie-

nību nozīmi un lietošanu. Pēc iespē-

jas īsā un populārā veidā noskaidrot

šo mēru vienību fizikālos pamatoju-

mus, dot attiecīgās definīcijas un ar

piemēriem ilustrēt lietošanas iespējas

būtu šā rakstiņa mērķis.

Vājstrāvas iekārtu nolūks parasti ir

kaut kādā veidā pārnest elektrisko

enerģiju, tādēļ šo elektrotechnikas no-

zari arī nosauc par telekomunikāciju

(vāciski Übertragungstechnik). Piem.,

lai varētu norisināties telefoniska sa-

runa, nepieciešams mikrofona svār-

stību radīto elektrisko enerģiju pār-

nest pa vadiem vai kābeli no viena ru-

nātāja līdz otram. Katra šāda enerģi-

jas pārnešana ir saistīta ar zudumiem

un tādēļ viegli saprotams, ka mikro-

fona ražotā elektriskā enerģija vada,

(līnijas) sākumā būs lielāka par to, ko

saņems telefons vada beigās.

1. zīmējumā schēmatiski attēlota

homogena (viendabīga) divvadu līnija.

Punktā A atrodošais mikrofons runā-

tāja radītās akustiskās svārstības pār-

vērš elektriskā enerģijā, kuras jauda
kaut kādā laika momentā apzīmēta ar

N„ spriegums ar U, un strāva ar 1,.

Vadu pretestības un izolācijas noplū-
des zudumu dēļ punktā B novietotais

telefons saņems mazāku enerģiju,
kuras jaudu apzīmēsim ar N

2, sprie-

gumu ar U
2

un strāvu ar 12.I
2. Šādu

enerģijas samazināšanos pieņemts vāj-

strāvas technikā apzīmēt ar vārdu

1.zīm.
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vājināšana*), tādēļ saka, ka līnijas

AB vājinājums ir tik un tik vienī-

bas.
.

Vājinājums ir atkarīgs no visas

enerģijas pārnešanā dalību ņemošās ie-

kārtas elektriskām īpašībām — pretes-

tības, pašindukcijas, kapācitātes un

noplūdes lielumiem, kurus savukārt no-

teiks līnijas garums, izolācijas īpašī-

bas, vadu materiāls, šķērsgriezums

v. t. t.

Rodas jautājums, kā raksturot šādas

iekārtas lietderību no enerģijas pārne-

šanas viedokļa? Stiprās strāvas iekār-

tās kā mēraukla tiek lietots t. s. liet-

derības koeficients:

Saņemtā jauda N
2

j
—

Pievadītā jauda
—

N
x

Raksturot šādā kārtā vājstrāvas ie-

kārtas nav visai izdevīgi, pirmkārt jau

tādēļ, ka vājstrāvas iekārtu lietderības

koeficienti tad parasti iznāktu ļoti

mazi. Bez tam šādi definēta lietderī-

bas mēraukla būtu grūti praktiski lie-

tojama, jo nebūtu pamatota uz tiem

īpatnējiem fizikāliem likumiem, pēc

kuriem norisinās enerģijas pārnešana

vājstrāvas ķēdēs. Tādēļ vājinājuma un

līdz ar to arī lietderības raksturošanai

šeit tiek lietots cits paņēmiens, kas pa-

matots uz šādu sakarību:

leejas amplitūda
_

b
/9>

Izejas amplitūda

Vai arī:

j
leejas amplitūda

2ga
Izejas amplitūda

Šinīs izteiksmēs par ieejas amplitūdu

uzskatāma jaudas, sprieguma vai strā-

vas amplitūda līnijas vai vispārīgi

kvadripola ieejā un par izejas ampli-

tūdu attiecīgās amplitūdas līnijas resp.

kvadripola izejā.

*) Plašāk par vājināšanu skat. inž. A. Lan-

gina kga rakstā «Vājinājumi» «P. T. Vēst-

neša» 1937. g. 5. un sekojošos numuros.

lec

Skaitlis a ir konstants lielums, loga-

ritmu bāze — parasti vai nu 10, vai arī

naturālo logaritmu bāze c= 2,71828...

levietojot 2. izteiksmē izmērīto

amplitūdu lielumus un izvēloties bazi

a, dabūtais lielums b tad raksturos at-

tiecīgās līnijas resp. kvadripola vāji-

nājumu. Šis lielums b var iznākt kā

pozitīvs, tā arī negatīvs, atkarībā no

tā, vai ieejas amplitūda lielāka vai

mazāka par izejas amplitūdu. Ja b iz-

nāks negatīvs, tad tas norādīs, ka at-

tiecīgā iekārta nevis vājina, bet pa-

stiprina. Tā tad pastiprinājumu va-

ram uzskatīt par negatīvu vājinājumu.

Šādi izvēlētam vājinājuma noteikša-

nas paņēmienam ir vairākas ievēroja-

mas priekšrocības un arī zināmi fizi-

kāli pamatojumi, kādēļ tas izrādījies

daudz ērtāks par jau minēto lietderī-

bas koeficienta metodi.

Pirmkārt, būtu minams jau tas, ka

šādā kārtā definētam vājinājumam ir

tīri lineārs sakars starp līnijas ga-

2. zīm.
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rumu un vājinājumu homogenās div-

vadu līnijās, t. i. vājinājums pieaug

vienmērīgi ar līnijas pagarināšanos.

Vadu teorija māca, ka homogenā

divvadu līnijā:

Amplitūda līnijas sākumā
_

Amplitūda līnijas beigās
Šinī izteiksmē 1 ir līnijas garums,

/> — vājinājums uz attiecīgo garuma

vienību (piem., 1 km) un c — jau mi-

nētā naturālo logaritmu baze.

Viss līnijas vājinājums tā tad ir

(skat. 2. izteiksmi):

b =/?l.

Homogenai līnijai ir konstants pa

visu līniju, tādēļ vājinājums te ir tieši

proporcionāls garumam.

Attēlojot sakaru starp vājinājumu un

līnijas garumu grafiski, dabūjam taisni

(skat. 2. zīm.), turpretī pašas amplitū-

das, līdz ar līnijas garuma pieaugšanu,
samazinās pēc logaritmiskas līknes.

No tā tad secināms, ka pie līniju ap-

rēķināšanas šāds vienkāršs sakars starp

vājinājumu un līnijas garumu dod

daudz priekšrocību.

Praksē samērā reti būs darīšana ar

homogenām līnijām. Parasti sarunām

jāiet caur vienu vai vairākām centrā-

lēm, no gaisa līnijām kābeļos v. t. t.

Arī gaisa līniju izveidojums var būt

dažāds, piem., abonentu līnijas līdz

centrālēm ar dzelzs vadiem, tālsarunu

līnijas ar vara vadiem v. t. t. (skat.

3. zīm.).

3. zīmējumā schēmatiski attēlota sa-

runas ķēde starp kaut kādiem diviem

abonentiem A un E. No abonenta A

līdz centrālei B ir dzelzs gaisa vadu

līnija. No centrāles tālāk iet vara tāl-

vads līdz otra abonenta centrālei D(

pie kam starpcentrālē starp B un D ie-

slēgts starppastiprinātājs. Tālāk no

centrāles D saruna tiek novadīta kā-

belī (kā tas ir, piem., Rīgā) līdz abo-

nentam E. Viegli saprotams, ka šādai

sarunai vājinājums vairs nebūs vie-

nāds visos sarunas ķēdes posmos.

(Turpinājums sekos.)

3. zīm.
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Augstfrekvences kontūru dimensionešana

superheterodina uztvērējos.

J. Šīrons.

Radiouztvērēju saimē patlaban gal-

veno vietu ieņem superheterodina uz-

tvērēji, īsākā vārdā tos apzīmē par su-

periem. Šiem uztvērējiem mazākais

lampu skaits mēdz būt četras lampas.

Superheterodina uztvērēju darbība

šāda: pašā uztvērējā ierīkots oscila-

tors, kas ražo augstfrekvences svārstī-

bas. Šī oscilatora augstfrekvence tiek

modulēta ar antenas ienākošām augst-

frekvences svārstībām. Samaisot šās

abas frekvences, tiek iegūta augst-

frekvence, kuras vērtība ir šo abu

frekvenču starpība. Ja oscilatora

frekvenci apzīmējam ar fo un no rai-

dītāja ienākušo frekvenci ar fm, tad

starpība starp šīm abām frekvencēm

būs starpfrekvence fs. Tā tad fo—fm =

= fs. Šo fs tad uztvērējā pastiprina

tālāk.

Praktiskā iekārtojumā oscilātora

frekvenci ražo un modulē vienā pašā

lampā — oktodē (zīm. i.). Oktodes pir-

mais tīkliņš un otrs tīkliņš sastāda

triodi. Tīkliņa konturs noskaņots ar

L 0 un C
O, bet anodu spole L

a

dod saiti

uz tīkliņa kontūru. Šī oktodes daļa

tā tad darbojas kā triode oscilatora slē-

gumā. No antenas ienākošās augst-

frekvences svārstības klājas uz osci-

lātora frekvenci ar 4. tīkliņa palīdzību.

Oktodes anods saņem šo abu frek-

venču maisījumu, no kura izsijā starp-

frekvenci, jo sekojošie noskaņotie

konturi laiž cauri tikai noteikto starp-

frekvenci.

Uztverot, piem., Rīgas raidstaciju,

oscilātora frekvence tiktu modulēta ar

raidītāja frekvenci 1258 kc. Ja starp-

frekvence pieņemta 468 kc, tad osci-

lātora frekvenci izrēķināsim pēc for- i
mulas

f — f =f jeb f =f + f

Šinī gadījumā f0
= 1258+ 468= 1726

kc. Galvenais noteikums, lai

f — f = f
oms

visas skālas robežās paliktu konstants.

Pretējā gadījumā uz aparāta skālas ta-

nīs vietās, kur šis noteikums nebūs iz-

pildīts, radīsies tukšas vietas, kurās

stacijas nebūs dzirdamas. Tas tāpēc,

ka starpfrekvences pakāpes pastiprina

tikai izvēlēto starpfrekvenci, uz kuras

noskaņoti starpfrekvences konturi.

Starpfrekvence ar citādu vērtību pa-

stiprināta netiek.

Uztvērēja selektīvitāte ir atkarīga

galvenokārt no noskaņoto kontūru

skaita uztvērējā. Tiešā slēguma uztvē-

rējos, praktiski, vairāk par četriem no-

skaņotiem konturiem nelietoja, jo katrs

konturs prasīja savu maiņkondensā-

toru. Vairāk par četriem maiņkonden-

sātoriem uz vienas ass nelietoja preci-

zitātes trūkuma dēļ, jo kapācitāte ar

laiku izmainās. Turpretim četrlampu

superā ir septiņi noskaņoti konturi,

kas noskaņošanās grūtības nerada, jo

starpfrekvences noskaņošana ir vien-

frekvenci

3. zīm.
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reizeja un pie staciju izvelēs netiek

mainīta.

Šis apstāklis ir tas, kas superus no-

stādījis vadošā lomā.

Lai apskatīto noteikumu f
0

—
f
s
+ f

m

ilustrētu, 2. zīm. attēlota modulātora

līkne M, vidējo viļņu diapāzonam. Uz

vertikālās ass atlikta frekvence kilo-

ciklos, uz horizontālās ass maiņkon-

densātora kapācitāte pikofarādās.

Līkne rēķināta pēc rezonances formu-

las: oS!

. L.C= 1 jeb (2 .7f) 2 =

j-£

Šinī formulā jāņem L — Henrijos,

C — Farādās.

Mūsu gadījumā ērtāk ņemt L mili-

henrijos un C pikofarādās. Sakarība

šāda:

1 Henrijs — 1000 milihenriju,

1 Farāda — 1012 pikofarādu.
Tad formula būs šāda:

(2 TC f,2
=

Lai 400 pf maiņkondensātors ap-

tvertu joslu no 1500—500 kc, tad pēc

šīs pašas formulas aprēķināts L =

=0,25 mH. Kā piemērs būs viena

punkta f vērtības atrašana pie Cm =

=300 pf.

šada:

1:500 ~

2iz V L-C
~

10,; / RF~
=ii V 300.0,25

* 538 kC
-

Šada veida izrēķināti visi modula-

tora līknes punkti. Abas frekvences

f
0

un f
m

tiek mainītas ar diviem vienā-

diem uz vienas ass montētiem maiņ-

kondensātoriem. Ja nu modulātora

līkne uzzīmēta, tad pēc jau apskatītā

noteikuma fO
~f

m
+ f

s
var uzzīmēt os-

cilātora līkni, pieskaitot katrā modulā-

tora līknes punktā starpfrekvences

vērtību kilociklos, šinī gadījumā

468 kc.

legūtā līkne apzīmēta ar 0 un sauk-

sim to par teorētisko oscilātora līkni,

jo tā attēlo tīri teorētisku oscilātora

darbību. Ne aprēķinātā oscilātora

līkne, ne praktiskā oscilātora līkne ne-

būs tieši šāda.

Kā iegūst šādu oscilātora līkni 0?

Protams, oscilātors svārstīsies ar frek-

venci, kas būs atkarīga no oscilātora

kontūra L 0 un C
O
, tā tad pēc formulas

ur- L0C0=1. Tā kā oscilātors svārstās ar

augstāku frekvenci kā modulātors, da-

biski rodas doma samazināt L. Lai nu

arī šo metodi pārskatāmi ilustrētu, pēc

jau pazīstamās rezonances formulas f =

—_i / *- : aprēķinātas līknes pie sa-

~27rļ/ L.C

mazinātas pašindukcijas. Līknei a
x

L =

=0,067 mH„ bet līknei a2 L= 0,097 mH.

Rezultātā redzam, ka šīs līknes a
t

un

a
2

krusto 0 līkni tikai vienā punktā

katra un citos punktos nepieņemami

tālu atšķiras no tās. Pat ar maiņkon-

densātora robotām malām, kas pare-

dzētas kapācitātes mainīšanai, neva-

rētu aj vai a
2

līkni pieskaņot 0 līknei

vidējo viļņu diapāzonā. Citādi tas ir

īso viļņu diapāzonā, kur frekvence f
m

ir ļoti augsta, piem., pie 15 metriem

2. zīm.
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f=20 000 kc. Pēc formulas f
0
=f

m
+f

s,

ja arī abi konturi, oscilātora un mo-

dulatora, būtu pilnīgi vienādi, tad

f
0
=20000 kc un f

m
+ f

ß
= 20 000+ 468=-

=20 468, kļūda starp f
0

un f
m
+ f

s
ir

zem 3°/o. Samazinot L
O, apstākļus vēl

var uzlabot visā īso viļņu diapāzonā.

Tāpēc pie īso viļņu uztveršanas arī ne-

kādas citas korekcijas konturiem nav

vajadzīgas (sīkāk par šo jautājumu vē-

lāk).

Vidējo viļņu diapāzonā šādā vien-

kāršā veidā nebija iespējama teorētis-

kās oscilātora līknes atdarināšana. Te-

orētisko oscilātora līkni pilnīgi atda-

rināt būtu iespējams, lietojot oscilā-

tora maiņkondensātoru C
m

ar spe-

ciāli izveidotām platēm. To arī ameri-

kāņu superu fabrikas dara, bet lietu

sarežģī tas apstāklis, ka garajiem viļ-

ņiem un īsajiem viļņiem būtu vaja-

dzīgi katram arī atsevišķi kondensā-

tori, ja pie šās sistēmas pilnīgi gribētu

turēties, Otra nevēlama parādība tā,

ka attiecīgi izveidotu oscilātora maiņ-

kondensātoru var lietot tikai pie viena

spoļu izveidojuma, jo mainoties spoļu

izveidojumam mainās spoļu paškapā-

citāte, kas izjauc noteikto oscilātora

līkni. Redzams, ka šāda kondensātora

plašu speciāla izveidošana iespējama

tikai pie ļoti lielas aparātu produkcijas.

Eiropas superu rūpnieki izvēlas citu

ceļu; ņem abus maiņkondensātorus C
m

un C 0 pilnīgi vienādus, montētus uz

vienas ass. Oscilātora maiņkondensā-

toram sērijā un paralēli slēdz kapāci-

tātes (sk. 3. zīm.).

Apskatot 2. zīm., līknes a, un a
2

krusto oscilātora 0 līkni tikai vienā

punktā, šo punktu uz O līknes var iz-

vēlēties pēc patikas, mainot L 0 for-

mulā (2,-rf o)2 . L 0C
0
=1. Kondensātors

maina tikai C
O
, bet L 0 var uzskatīt kā

parametru, ko var pieņemt pēc vaja-

dzības.

Sērijā slēgtais kondensātors C
s

kopā

ar C 0 (3. zīm.) dod ķēdes kapācitāti:

Tā kā abiem paralēli vēl ir C
p,

tad

r ,r

C —

8 °- _i_ r

t*»~7 c + c T ?

Jau agrāk lietotā formulā

2~V L-C

aizvietojot C vērtību ar G
kop,

izteiksme

izteicas šādi:

Šim formula pienāca klat divi jauni

lielumi C
s

un C
p. Tagad rezonances

formulā ir trīs maināmi locekļi, C
p

,

C
s

un L
O, tāpēc tīri teorētiski var iz-

rēķināt līkni, ko izteic šī formula pie

brīvi mainīga C
O, ejošu caur trim kaut

kādiem brīvi izvēlētiem punktiem. Va-

jadzība ir, lai šī izrēķinātā līkne sa-

kristu ar O līkni, tāpēc punktiem, caur

kuriem jāiet rēķinātai līknei, jāatrodas

uz teorētiskās oscilātora O līknes. Tā

tad atliek atrast tādus C
p, C8un LO,

lai oscilātora rēķinātā līkne krustotu
3. zīm.
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oscilātora teorētisko līkni trijos punk-

tos un pārējā daļā turētos ļoti tuvu.

Jāizvēlas trīs frekvences, pie kurām

lai minētās līknes krustotos. Šādas

frekvences būs f
lr

f
2

un f„ kurām at-

bilst uz maiņkondensātora kapācitātes

Cj, C 2un C,.

Augšminētā formula ieņems trīs šā-

das izteiksmes, atkarībā no C,, C 2un

1ļ /
~

10 15

_

/ L»(c7ft +CJ
vai

/C
1
-C

s

\ 10**'
l
Ac7+q7+cpJ~ 3T^a
/ c - C

s

\ 1015

L
o {c-ļrc

s

■ + cpJ - (f^tT3
/C

3
-C \ 1015

Lo(c^-+ Cpj= (f3
.2^

Lai nolīdzinājumus vienkāršotu ieve-

dīsim apzīmējumus

1015

(f
O

.2TC)2 *V

tad:

lo(cIfV CJ= K2;

l«(c7-Tc;+ c
p
)=k3.

Šie ir trīs nohdzinajumi ar trim

nezināmiem L
O, C un C

s
. Izslēdzot C

un L 0 izteicam C
s

r
-

C
l
-C

2 (K 1
- + C 2.C

3(K^Z
K

8
"

CaKa-KJ+ CaCKB-Ki) Ķ

f —
—

f —
—-

a ~~2ic

+ Cļ. C 3(K3
- Ķļ)

-f C 3(K
1
-K

2
)

Izteicot C
p

un L 0 var atstāt neiz-

slēgtu C
s, jo formulas iznāk īsākas.

P k l^K2 Vc
1
+ "c

s

c
2
+cj

tCļ -f C.) (C2*f<y< K
1
-Ka)

Praktisks piemērs C
s

,
C

p
un L 0 aprē-

ķināšanai.

Ņemot vidējo viļņu diapāzonu 500—

1500 kc un maiņkondensātorus 400 pf,

bija izrēķināta L =0,25 mH. Teorē-

tiskās un rēķinātās līknes trīs krust-

punktus var izvēlēties pie kādām frek-

vencēm vēlas, bet labāka līkņu sakri-

šana panākama, ja krustpunktus vien-

mērīgi sadala pa visu viļņu diapāzonu.

Modulātora kontūru diapāzons ir

500—1500 kc. Oscilātora diapāzons

būs par 468 kc augstāks (pie šādas

starpfrekvences).

Oscilātora josla būs:

500+ 468= 968 kc.

1500+468=1968 kc.

Atstājot starp krustpunktiem 250 kc

starpu, jāņem krustpunkti pie:

fj= 1218 kc;

f
2
= 1468 kc;

f
3
= 1718 kc;

Modulātorā pie tā paša kondensātora

stāvokļa atbilst:

f
ml

= 750 kc;
f —1000 kc;

f —1250 kc;
Dl 3 '

Oscilātora un modulātora kondensā-

tori aprēķinos ņemti pilnīgi vienādi,

tāpēc pēc modulātora frekvencēm (fml,

f
m2, f

m3
) var aprēķināt attiecīgās kapā-

citātes C 2un C3;

r -

1015

L.4.^..(fml

10 1 "'

=

0,25 -4. ic», (750000?"
= 18°' 10 pf
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r
-

10 15

_

2
~~

L.4.Tc2 .f2

m9

-

m i

1015

~~

0,25 •4 •

-■' •(1 000000)'
~

10137 Pf

i 1015

3 ~

L.4.7c2 .f2

m
„

—

m i

10 15

~~

"ā25.4.-TCa
(1 250 000)T

64,845 pf

Aprēķināsim X, kas ieiet C
s

formulā

un kas tika ievests kā izteiksmes

10ir'
77i

—

tīo apzīmējums.
(2-g-

X — —
i

— ļ 7 074
4.^.f;2 4.~-2 .(1218000)2— '

1015

IZ ļļ TCC,

-"7 4 .'lua •(1 468000)2
~

''

10 15

X;?
r TT^Mr7Wooy2

~ 8,582

levietojot izrēķinātos lielumus C
s

formulā:

,q•C 2(K
t
- Ka) +C2. C3(K

2
-Ķ

8) +

C
l <K;-K8) + C3(KB

-K
1) +

+Cļ- C 3( - K
t
)
_

180,14«101,33( 17,075-

--+ C 8(
~~

180,14(11,75 —

— 11,755) + 101,33 : 64,85 (11,755 —

— 8,5828) + 101,33 (8,5828 — 17,075) -f

-8,5828)+180,14-64,85(8,5828-17,055)_
-1-64,85(17,075—11,755)~

= 334,86 pi
Šos jau atrastos lielumus ievietojot

C
p

un L 0 formulās, izrēķināts, ka

C
p

=9,570 pikofarādās.

L
w
=0,13456 milihenriju.

Tagad atliek pārbaudīt, vai aprēķins

pareizs. Izrēķinātiem lielumiem C
s ,

C
p

un L,„ atkarībā no maiņkondensā-

tora stāvokļiem C
v

C2un C3, būtu jā-

dod frekvences

f, = 1218 kc;

f
2
= 1468 kc;

f
3
=1718 kc.

Rēķināšanas sākumā krustpunkti tika

pieņemti pie šīm frekvencēm; parei-

zam rezultātam tā tad šīs frekvences

būtu jāietur.

Pārbaude, vai rēķinātā līkne iet caur

teorētiskās līknes punktu ar f
t

—

1218 kc.

Šeit = 180,14 pf. ar kuru serijāC
s

un paralēli C
p. Kopējā kapācitāte

r—!L \ r —

Wop
—

Cļ
-r- % —

334,86- 180,14 j
"

.334,85 + 180,14
+ 9,57 ~ 125,7 pf

f/^-Lļ/IZ^
-

= 1218,8kc
2tc V 126,7-0,13456

f
2
= 1468,0 kc.

f3
= 1717,6 kc.

Kā redzams, f
a pilnīgi sakrīt ar iz-

vēlēto, bet fļ un fļ atšķiras gandrīz

par vienu kilociklu. Tas nozīmē, ka

garajā rēķināšanas ceļā pieczīmju lo-

garitmu tabulas, ar kuru palīdzību lie-

lumi skaitļoti, šādu starpību pielai-

dušas. Praktiski šai starpībai nav no-

zīmes.

Garo viļņu diapāzonam rēķina visu

tieši tāpat. īso viļņu diapāzonam šāda

rēķināšana atkrīt, jo tur C
p

un C
s

os-

cilātora kontūrā netiek slēgti.

Aprēķina rezultātā iegūtas tādas os-

cilātora kontūra dimensijas, ka pie

maiņkondensātora C 0 kapācitātes mai-

ņas oscilātora frekvence mainīsies

praktiski, pēc tādas pašas funkcijas,

kā tas prasīts teorētiskā oscilātora

līknē O. Tanīs vietās, kur līknes ne-

krustojas, to frekvenču starpība ne-

pārsniedz 3 kc pie teorētiski vienā-

diem C
m

un C O.

(Turpinājums sekos.)
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CGSD.

J. Linters.

Mēs esam pieraduši pie senas noru-

nas, ka litrs (1000 cm
3) satur vienu ki-

logramu (1000 g) ūdens (arī, praktiski,

piena) un to rakstām: m =(H 3. Te mir

masa (gramos), l 3 tilpums (cm
3

) un

6 blīvums = masas daudzums tilpuma

vienībā: (3 = m/l3. Fiziķi norunāja, ka

ūdenim pie 4° C <5= 1, bet dimensija pa-

lika pareizā [d]=ML~
;J , nevis [d] =

= [1] = M°L°T°, kā to izdarīja tie paši

fiziķi ar dielektrisko konstanti vai per-

meabilitāti. Tā rīkojoties ar masu, kā

rīkojas ar elektrību, dabūtu pārstei-
dzošas dimensijas (lielos burtus ie-

kavu vietā liekot) M=L 3un L= M"8; no

formulas km 2
=mr

2
g, piem., pielīdzinot

fkļ= f 11 = o,M=L3T~2 vaiM=M'W.

Tādā ceļā mēs nonākam pie el.-st. un

el.-magn. sistēmas daļu pakāpju avota:

nezināmo reizuli £
0

vai jli0 pielīdzināja

1 ne tikai skaitliski, bet arī dimensio-

nāli un sasniedza to, ko citur mecha-

nikā nepazīst. Tāpēc arī tik grūti at-

rast matēmatisko pāreju no elektris-

kām parādībām uz mechaniskām un

atpakaļ (piem., telefonā). Maksvels

gan centās šo robežu pārkāpt, uzskatot

elektrību par vielas «elektriskās elas-

tības» nobīdnes D rezultātu:

e=D .S;

c — «patiesais» elektrības daudzums,

D nobīdne, S laukums. Dimensijās iz-

nāktu [D] = [e]L~
2 ; Kulona likums dotu

[Dc] = [mg£] = MLT-2
s « D?L2

e
=

= M~l LT2D2
; £// =L- 2T2; [a =ML~3 D~2

un, kā variet paši pārliecināties, iz-

nāktu šāda «cm g sek. nobīdnes» ta-

bula ar veselām pakāpēm: pirmais ci-

pars masai M, otrs — garumam L, tre-

šais laikam T, ceturtais nobīdnei D.

ML T D

Dielektriskā konstante c — 112 2

Permeabilitāte v. I—3 o—2

cl. lauka stiprums E 1 — I—2—l

Magn. lauka stiprums H 0 1—11

Magn. indukcija B I—2—l — 1

īstais magn. daudzums

O
<~-±s mi

4jrc 1 o—l-1

Magn. plusme O'

Brīvais magn. daudzums

HS,'4~ = mj 0 3-1 1

īstais cl. daudzums c 0 2 0 1

Brīvais cl. daudzums cxe
x

1 I—2—l

Brīvais cl. potenciāls V 1 o—2—l0—2—1

Brīvais magn. poten-

ciāls = mag. mot. sp. Fļ 2—\ j
cl. strāvas stiprums 11

Pretestība R I—2—l—2

Kapacitāte C -1 2 2 2

Pašindukcija L I—2 o—2

Piezīme. leliekot D vietā dažādus nobīdnes

veidus D = Als» Ai*. Alf n. «/I
••

• mēs dabūsim

mechaniskos minējumus priekš elektriskās no-

bīdnes. Kurš būs vistuvāk īstenībai? Mani

visvairāk intriģēja divi beidzamie, bet it kā

pat mērīts esot telpiskais D= Al8-

Kas zina, lai saka — cik?

Magn

Literatūras apskats.

Telefonešana, telegrafešana un televī-

zija pa vadiem.

(F. Strecker, ETZ — 1939. g. 8. Nr. 214. lapp.)

Autors aizrāda, ka pēdējos gadu desmitos

telekomunikācijas technikā strauji attīstīju-

sies. Viens attīstības mērķis ir radīt pilnīgi

drošu satiksmi starp jeb kuriem Zemes lodes

punktiem. No otras puses, saskatāma cenša-

nās, lai paceltu pārraidljumu kvalitāti, bet lai

reizē ievērotu saimniecisko viedokli. Pašā pē-

dējā laikā radies jautājums par importējamo

izejmateriālu samazināšanu resp. atvietošanu
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ar iekšzemes materiāliem (Vācijā). Autors

aizrāda, ka temats īsumā diskutējams tikai ar

piemēru palīdzību.

Daudzkārtēja kābeļu izmantošana.

Visvairāk materiāla patērē vadi. Raidot pa

vienu dubultvadu vienlaicīgi vairākas sarunas,

rodas liels vara ietaupījums. Sākumā lietoti

gaisa vadi. Jo vairāk vadu bija jāuzkar uz

vienas maģistrāles, jo jūtīgākas tās kļuva pret

atmosfēras iespaidiem v. c. traucējumiem. Lai

palielinātu satiksmes drošību, pārgāja uz kā-

beļiem. Kābelis satur daudz dzīslu ar mazu

caurmēru. Arī šā tika taupīts varš, bet kābeļa

vājinājums tālsatiksmei izrādījās pārāk liels.

Vājinājuma samazināšanai lieto pupinizāciju.

Pupinizētam kābelim ir zināma robežf; ekvence.

Augstākas frekvences par robežfrekvenci kā-

belis ļoti stipri vājina. Arī pupinizētu kābeli

nevar lietot katram attālumam. Pie lielākiem

attālumiem vājinājums tomēr sasniedz lielas

vērtības. Rodoties pastiprinātājiem, likās, ka

attālumam vairs nav nozīmes. Jo stiprāk kā-

belis pupinizēts, jo lēnāk tek maiņstrāvas pa

to. Ļoti lielos attālumos tecēšanas laiks liels,

un tādēļ saruna neiespējama. Runātājam jā-

gaida līdz sekundei vai pat vairāk, līdz pienāk

atbilde. Viņš domā, ka partneris nav sapratis

un atkārto. Tā rodas sajukums un sarunai jā-

izbeidzas. Lielākais sarunas strāvu tecēšanas

laiks nedrīkst pārsniegt 1/4 sec> lai nerastos

traucējumi sarunā. Pirmie kābeļi bija stipri

pupinizēti, ar robežfrekvenci nedaudz virs

2600 per/sec. Lai palielinātu strāvas ātrumus,

pupinizācija bija jāpamazina (L un S sistēmas).

Reizē ar to palielinājās robežfrekvence un

radās iespēja pa kābeli bez pamatsarunas vir-

zīt arī augstfrekvences sarunas. Nākošais solis

bija pupinizācijas atmešana. Kābeli tagad va-

rēja izmantot augstfrekvences telefonēšanai

frekvencēm līdz 60 000 per/sec. Protams, pa-

stiprinātāju skaits bija jāpalielina pieaugušā

vājinājuma kompensēšanai.

Televīzijas attīstīšanās deva impulsu koak-

siālo kābeļu izgatavošanai. Strāvas tecēšanas

ātrumi koaksiālā kābelī tuvojas gaismas ātru-

mam. Koaksiālais kābelis var pārnest vairā-

kus tūkstošus kilociklu platas frekvenču

joslas. Televīzijā izmanto joslu no 1000 KHz

uz augšu. Josla līdz 1000 KHz palika telefo-

nijas rīcībā, dodot telpu ļoti daudziem sa-

runu kanāļiem. Pie L — sistēmas (viegla pu-

pinizācija) pa dubultvadu var raidīt 2 sarunas,

pie S
— sistēmas (ļoti viegla pupinizācija) —

4 sarunas, pie U — sistēmas (bez pupinizāci-

jas) — 12—15 sarunu un pa koaksiālo kābe

(B — sistēma) —
līdz 200 sarunu.

3 mm gaisa vadam iziet ap 96 kg/k

vara, rēķinot uz 1 sarunu, bet koaksiālam k

belim — 1 kg vara uz 1 km, rēķinot uz s

runu. Jāpiezīmē, ka augstfrekvences telefon

jas sistēmas izmaksa, attiecināta uz sarun

kļūst lētāka par parasto zemfrekvences sarun

tikai zināmā vadu garumā.

Nākošā nodaļā autors apskata nelineā

elementu nozīmi un paņēmienus nelineā

kropļojumu mazināšanai.

Runas frekvenču joslas. līdz ši

bija pieņemts, ka komerciālai sarunai pieti

ar 300—2600 per/sec platas joslas pārnešan

Pēdējā laikā josla paplašināta. Šim jautājuma

ļoti liela nozīme augstfrekvences kanāļu skai

noteikšanai. Jo platāka pārnestā runas fre

venču josla, jo mazāk augstfrekvento kanā

var uz viena dubultvada novietot. Joslas p

plašināšana kļuva iespējamapateicoties uzlab

tiem mikrofoniem un telefoniem. Sakai ā ar pā

nestās runas frekvenču joslas papiašināšan

izdarīti pētījumi par frekvenču joslas platum

iespaidu uz artikulāciju, balss dabisko skaņ

un pie klausīšanās vajadzīgo piepūli.

Televīzija. Televīzija pēc pašreizējā

normām (441 līnija) prasa ap 2,4 MHz pia

joslu. Sakarā ar to radās jauni pastiprinātā

izveidojumi. Arī augstfrekvences telefoni,

pa koaksiālo kābeli rodas jauns princips: v

sām 200 sarunām katram virzienam lieto vien

kopēju platjoslās pastiprinātāju. Protams, ka

ram sarunas virzienam savs kābelis. Pastip

nātājus liek 35 km vai pat 18 km vienu n

otra. Pastiprinātāju stacijas kļūst ļoti vienkā

šas un tās var slēgt un kontrolēt no tā

centra. Atkrīt uzraudzības personāls.

Telegrafēšana. Telegrāfs daudz zaudē

pēc pasaules telefona satiksmes rašanās. T

mēr ar teletipa stāšanos darbā telegrāfs kļuv

rosīgāks. Telegrafēšanai vairs nelieto īpaš

vadus, bet izmanto maiņstrāvas kanāļus lī

300 per/sec. Arī telegrāfs prasa zināmu fre

venču joslu, kas platāka, jo ātrāks darbs. T

letipam Vācijā ir ap 600 abonentu. H. V.

Par modulāciju.

(H. Ruprecht - — Elektrische Nachrichten-

technik, 1939. g.( 2. Nr., 43. lapp.)

Autors aizrāda, ka daudzos darbos, kas

skar modulācijas jautājumus, fizikālo norišu
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apzīmēšanai lietoti dažādi nosaukumi, modu-

lācijas veidi dažādi grupēti un apskatīti. Savā

darbā autors analizē un sistēmatizē dažādos

procesus un to apzīmēšanai lietotos terminus,

aizrādot, kuri būtu lietojami, kuri atmetami.

Autors dod arī dažus jēdzienu formulējumus.

Katram, kas vairāk interesējas par modulā-

cijas jautājumiem, varētu ieteikt ar minēto

rakstu iepazīties. H. V.

Fizikālo izmēru efekts neizteikta vir-

ziena un spiediena gradienta mikrofonu

jutības virzienu raksturojumiem.
(Frank Massa, Effect of Phvsical Si/e on the

Directional Response Characteristics of Uni-

directional and Pressure Gradient Micropho-

nes, Journ. Acoust. Soc. of America, Janv.

1939 — 173. lapp.)

Kvantitatīvi teorētiskā analizē neizteikta

virziena mikrofonu jūtības virziena raksturam,

ņemot vērā:

1) galīgu nodalījumu starp spiediena un

spiediena gradienta aktīviem elementiem un

2) akustisko vērtību pieaugumu, pamatotu

ar fizikālo struktūru, kurai nepieciešami jāie-

tver aktīvo spiediena elementu aizmugure, at-

klāj pie augstākām audiofrekvencēm mikrofonu

raksturojumu variācijās divus tipus. Balansēta

mikrofona virziena raksturojuma pamatā pie

zemām frekvencēm ir apgriezta kardioida.

Frekvencēm pieaugot, izšķir divus dažādus no-

virzienus no kardioidas. Pirmkārt, ja mikro-

fona elementi savstarpēji fizikāli nodalīti, tad

vājinājuma leņķis (t. i. leņķis starp nulljūtī-

bas asi un krītošo skaņas vilni) samazinās.

Otrkārt, maksimālā vājinājuma (nulljūtības)

ass pie augstām frekvencēm nobīdās no struk

tūras formas iespaida, kas aptver spiedien

elementu, un pie tam uz spiediena element

pusi. Izmantojot šo otru gadījumu, t. i. novie

tojot mikrofona spiediena sekciju tanī telpa

virzienā, no kurienes nāk vairāk nevēlam

trokšņu, var uzlabot priekšnesumu akustiku

Izdarītā teorētiskā analizē ideālam spiedien

gradienta mikrofonam (ātruma mikrofons
—

velocitv microphonej rāda, ka jutības virzien

pie augstām frekvencēm ir plašāks nekā pi

zemām. Izdarītie eksperimenti ar praktisk

spiediena gradienta mikrofonu dod labu sa

skaņu ar teorētiskiem aprēķiniem pie augsta

frekvences (6750 Hz), bet pie zemākām nesa

krīt aiz tā iemesla, ka praktiska mikrofon

struktūra atšķiras no idealizētā. ļ R. Ķ.

Cauruļveidīgi gaismas ķermeņi.

(N. A. Halbertsma un G. P. Ittmann: «Be-

leuchtung mit rohrenformigen Lichtquellen»—

«Philips' technische Rundschau» VII
— 1939.)

Modernā apgaismošanas technikā arvienu

vairāk lieto cauruļveidīgus gaismas ķermeņus

(sofitu lampas, neona caurules v. taml.). Tā-

dēļ autori atzina par vajadzīgu sakopot un

minēt skaitliskus pamatus un formulas apgais-

mošanas intensitātes un gaismas ķermeņu

sadalīšanas aprēķināšanai.

Vienkāršos izdevumus papildina grafikas un

diagramas, kas palīdz orientēties šīs jaunās

technikas lietošanā.

Aprēķinu rezultātus ilustrē dažas fotogrā-

fijas, kas rāda gaismas ķermeņa un telpas ro-

tājumu līniju saskaņošanas efektus.

R. M.

Mazās ziņas.
Telefons Spānijas pilsoņu karā.

Amerikāņu telefona sabiedrība, kas eksplu-

atē Spānijas telefona tīklu Madridē un citās

vietās, noskaidrojusi, ka telefona tīklam karš

nav nodarījis sevišķi lielus zaudējumus. Bum-

bas nav skārušas arī moderno augsto telefona

sabiedrības ēku Madridē, kaut gan visu laiku

šī ēka atradās kauju degpunktā.

(T. T. A.)

Biljons sarunu.

Zviedrija, kas ir zeme ar visaugstāko tele-

fona aparātu biezlbu Eiropā, pagājušo gadu

notikušas 1 100 000 000 telefona sarunu. Tele-

fons un telegrāfs nodarbina 25 000 ierēdņu.

leguldītais kapitāls ir 500 000 000 kronu

(650 milj. latu). Telefona aparātu skaits —

800 000. (T. T. A.)

Telemotori.

VVestern Union telegrāfa sabiedrība tele-

gramu piegādei un arī savākšanai no sūtītā-

jiem lieto speciālus mazus automobiļus «tele-

motorus». (T. T. A.)

Aparāts bojājumu atrašanai kabeļos.

Padomju Savienība konstruēts oriģināls apa-
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rāts, kas dod iespēju atrast bojājumus telefona

gaisa vai pazemes kabeļos. Aparāts nēsājams

siksnā pār plecu. Ejot gar kabeli, aparāts pa-

ziņo montierim bojājuma vietu ar noteiktību

līdz 1 cm. Pat attālināšanās no telefona līnijas

30 m uz vienu vai otru pusi, neatsaucoties

uz meklēšanas darba rezultātiem: meklētāji

pārrāvumu «sadzird» iztālēm. Jaunais aparāts

ārkārtīgi atvieglina bojājumu uziešanu. Pirmām

kārtām nodomāts to izlietot armijā. (M. A.)

Telefons automobiļos.
Radiofona aparāts automobiļos jau parasta

lieta. Tagad tam pievienojas arī telefona apa-

rāts. Vakareiropā lielāko autoceļu malās, gal-

venām kārtām benzīna tanku vietās, tāpat arī

ielu krustojumos, ierīko kontaktu ligzdas,

ieslēgus, lai garāmbraucēju automobiļu apa-

rātus pēc vajadzības savienotu ar vietējo

telefona centrāli. Aparāts iebūvēts automo-

biļa iekšējā armātūrā. Interesants ir sarunu

apmaksas jautājuma atrisinājums. Aparāta

pamatmaksa Vācijā, piem., ir RM 10,—

(Ls 20, —) gadā. Katra saruna bez tam jāap-

maksā īpaši. Šim nolūkam katrā pasta iestādē

var nopirkt sevišķu telefona maksas kartiņu.

Tā maksā 10 markas (Ls 20,—) un iedalīta

100 kvadrātos, kas katrs dod tiesību vienai

vietējai sarunai. Šo kartiņu ievieto telefona

aparātā, kur sevišķa automātiska ierīce ļauj

telefonēt tikai tik ilgi, kamēr kartiņā paredzē-

tais sarunu skaits izlietots. Pēc tam jāiegā-

dājas jauna kartiņa. Izlietoto sarunu skaitu

bez tam var nolasīt no iebūvētā sarunu skai-

tītāja, lai automobiļa vadītājs būtu laikā sa-

gatavots jaunas kartiņas iegādei. Var iegādā-

ties arī kartiņas tālsarunām. Jaunievedu-

mam paredzama liela piekrišana. Autobrau-

cēji varēs ātrāk pieteikt bojājumus tuvākai

remontdarbnīcai, pasūtīt viesnīcās istabas,

paziņot sagaidītājiem par drīzu ierašanosv. t. t.

(G. T.)

Telegramu pārraidīšanas ātrums

kābeļos.

Modernie kabeļi Amerikas-Eiropas satiksmē

apgādāti ar ļoti efektīviem aparātiem, kas at

ļauj 1 sekundē pārraidīt caurmērā 2 vārdus

Tiešajā Amerikas satiksmē, piem., Ņujorka

Londona vai Berlīne no telegramas pieņem

šanas līdz tās izsniegšanai adresātam paiet

caurmērā tikai 5 minūtes. (W. B.)

Pasts un polītika.

Šveicē īsi pirms tautas nobalsošanas kāda

no Šveices politiskām partijām nodeva pas-

tam izdalīšanai balsotājiem propagandas uz-

saukumu vairuma iespiedumdarba veidā (pie

mums pazīstamās «bandroles bez adresēm»)

800 000 eksemplāros. Tā kā minētā partija

cīņu zaudēja, tā apvainoja pastu, ka ierēdņi

apzinīgi kaitējuši partijai, neizsniedzot uzsau-

kumus visiem vēlētājiem. Partijā bija ienā-

kusi atsauksme no 600 vēlētājiem. 317 no

tiem uzsaukuma saņemšanu apstiprināja, bet

268 apstrīdēja. Arī pasts no savas puses šo

lietu nopietni pārbaudīja. Konstatēja, ka

ierēdņi savu pienākumu visās iestādēs veikuši

apzinīgi un sūtījumus nav aizturējuši. Pirms

nobalsošanas dienām vairākas partijas node-

vušas pastam izdalīšanai 6 dažādus lespiedum-

darbus un iespējams, ka paši adresāti vairs

neatceras, ko viņi ir un ko nav saņēmuši.

(B. T.)

Baložu pasts.
Kara laikā pasta, telegrāfa un telefona sa-

tiksmē priekšroka ir militārām vajadzībām.

Privātām firmām un personām šai ziņā jāpa-

cieš lielas neērtības vai pat, kā to redzam

dažās valstīs tagadējā konflikta laikā, jāiz-

tiek pilnīgi bez satiksmes. Dažas lielākas

angļu firmas tādēļ jau īsi pirms kara izcel-

šanās gribēja nodrošināties pret šādām varbū-

tībām. Pazīstamā Dunlopa firma šā gada jū-

nijā izdarīja sekmīgus mēģinājumus savas

korespondences pārsūtīšanai ar baložiem starp

Mančesteras un Glazgovas filiālēm. Firmas

baložu pasta «štatā» ir 50 baložu. Fasta ba-

loži var pārvadāt lielākus korespondences

daudzumus, kā to parasti iedomājas. Ar ba-

ložiem nepārsūta pašus manuskriptus, bet gan

to fotogrāfiskus attēlus filmā. Šādas filmas,

skaitā līdz 25, kas nepārsniedz pastmarkas ap-

mērus, ievieto aluminija kapselē, kuru pie-

saista baloža kājai. Tādā kārtā ar vienu ba-

lodi var pārsūtīt līdz 35 000 vārdu garu ziņo-

jumu. Saņemšanas vietā filmas nolasa ar pro-

jekcijas aparātu. (Manch. Guard.)

Lielās Ziemeļu telegrāfa sabiedrības

pelņa.

Lielā Ziemeļu telegrafē sabiedrība š. g.

30. jūnijā noslēdza savu darbības gadu. Sa-

biedrības akciju kapitāls ir 8,1 miljona kronu.

Jau 5. gadu sabiedrība izmaksā saviem akcio-

nāriem 23V2°/o dividendes. (N. Z. Z.)
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Šveice bez pasta krājkases.

Pasta krājkase izvērtusies par vispār atzītu

institūtu gandrīz visās pasaules zemes. Starp

nedaudzajām zemēm, kur pasta krājkases vēl

nav, kā par brīnumu, ir arī Šveice, kaut gan

pati pasta satiksme tur sevišķi augstā attīs-

tības stādijā. Kā Šveices laikraksts «Freie

Innerschweiz» paskaidro, šis apstāklis vedams

sakarā ar Šveices banku opoziciju, kas sa-

skata pasta krājkasē nopietnu konkurentu, un

ne bez iemesla, jo liela daļa noguldījumu tad

ieplūstu ērtajā pasta bankā ar tās neskaitā-

majām filiālēm katrā pasta iestādē. Par pasta

krājkases ekspansijas apmēriem zināmu

ieskatu var dot Holandes dati. Šā gada sā-

kumā Holandē bija izsniegtas 2 361 612 krāj-

grāmatiņas. Katrs ceturtais holandietis, neiz-

slēdzot mazgadīgos, savu brīvo naudu no-

gulda pasta krājkasē.

«Fonopasts».

Argentīnas pasta pārvalde iekārto jauna

veida ziņu pārsūtīšanas dienestu —
fono-

pastu —, kas pārsūtīs ne rakstītus, bet runas

vārdus. Pārvalde ierīkos fonopasta iestādes,

kur klienti varēs ierunāt mikrofonā pārsūtāmo

tekstu, kas tiek fiksēts neplīstošā skaņu platē.

Šai platei caurmērs tikai 20 cm un tā sver

20 g. Platē vieta 200 vārdiem un to var at-

skaņot katrs patafons. Pārsūtīšanai plati ie-

vieto sevišķā aploksnē. Pārsūtīšanas maksa

1 pezo (apm. Ls 1,20) Argentīnas robežās,

1,25 pezo uz pārējo Ameriku un arī Spāniju,

1,50 pezo uz pārējo Eiropu. Fonopasta nozari

paredzams paplašināt tādā kārtā, ka plati va-

rēs ierunāt no katra telefona abonenta apa-

rāta, savienojoties ar fonopasta iestādi. Maksu

par skaņu plati un tās pārsūtīšanu tad iekasēs

no abonenta pēc rēķina kopā ar pārējām

telefona maksām. (N. B. N. B.)

Telefona brīvsarunas.

Roma laikam ir vienīgā no lielākām au-

tomātiskām centrālēm, kur par zināmu mēneša

abonementa maksu, iedalot abonentus tikai

kategorijās, atjauts pieprasīt neierobežotu

vietējo sarunu skaitu. Itāļi, kā jau dien-

vidnieki, nav sevišķi mazrunīgi, un tādēļ

nav arī brīnums, ka daži abonenti ciparu

ripu iedarbina 50—100 reizes dienā, kaut

gan še nav runa par veikalnieku vai citu uz-

ņēmumu telefoniem, bet gan par dzīvokļu te-

lefoniem. Šādas sarunu orģijas nopietni pa-

ralizē centrāles darbību un privātā sabiedrība,

kas ekspluatē Romas telefona tīklu, lūgusi

valdību atļaut normēt brīvsarunu skaitu vai

pat tarifēt katru sarunu. (F. Z.)

Moderns kabeļu kuģis.

Anglijas p. t. resors, kam jau ii 2 kuģi

jūras kābeļu ieguldīšanai un remontam, būvē

trešo kuģi 1470 tonnu tilpumā. Kuģim pare-

dzēts 13 mezglu ātrums un tā darbības rā-

diuss ar pilnu degvielu kravu būs 4,500 jūras

jūdžu. Kuģa komanda — 67 vīri. Kuģis būs

apgādāts ar modernākiem navigācijas instru-

mentiem, piem., akustisko dziļuma mērītāju

v. c. Kuģa personālam būs vienmēr svaiga

barība, par ko gādās saldētavu kameras. Bei-

dzot atzīmējams, ka kuģi apbruņos pret ie-

spējamiem uzbrukumiem jūrā un no gaisa ar

moderniem lielgabaliem. Šo ieroču apkalpo-

šanai komandu apmācīs kara flotes instruk-

tori. (The Times)

Pasts miljonu pilsētā.
Dienas un naktslaikā Parīzē pasta kastes

tukšo 10 reizes, savācot caurmērā 3 miljoni

vēstuļu sūtījumu. Starp 5 un 8 vakarā vien

jau savāc ap 2 milj. sūtījumu. Visa gada

laikā izņemto sūtījumu skaits pārsniedz vienu

miljardu (1 000 000 000).

Pasta balons no Eifeļa torņa.

(J. A. L.)

Sakarā ar Eifeļa torņa 50 gadu pastāvē-

šanas jubileju š. g. 23. jūnijā no torņa star-

tēja gāzes balons pazīstamā aviātora Blan-

cheta vadībā. Balons ņēma līdzi pastu, kura

sūtījumi bija apmaksāti ar speciālām Eifeļa

torņa piemiņas pastmarkām, tās dzēšot ar at-

(Le Temps)

Telefons atbalsta radiofonu.

Kara laikā radiofona raidītājus, sevišķi to

antenas, nopietni apdraud pretinieka aviācija.

Anglijas pasta ministrija vēl pirms tagadējā

kara izcelšanās uzsāka priekšdarbus ziņu un

priekšnesumu pārraidīšanas iespējai pa tele-

fona abonentu vadiem. Katram telefona abo-

nentam tad būtu iespēja saņemt raidījumus

ar telefona vadam pievienotu uztvērēju, kas

tomēr netraucētu telefona satiksmes norisi uz-

tveršanas laikā. Kā uztvērēja aparāti, tā arī

pats raidītājs šādos apstākļos iztiek bez' an-

tenām. (P. T.)
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Pasta, telegrāfa un telefona darbības rezultāti.

/. leņēmumi 1939./40. saimniecības gadā (aprīlis—jūnijs).

Paredzēts ieņemt ļ leņemts leņemts iepriek-

-1939./40. b.g. ļ 1939./40. b. g. lai- šējā saimniecības Budžets

budžetā kā aprīlis—jūnijs -g- la^ā paŠa
izpildījies

Ls Ls Ls

Pasta ieņēmumi 8 645 000 -
2 236 029,04 1 900 246,73 25,86 %

Telegrāfa ieņēmumi 1 600 000 - 332 611,22 293 141,27 ļ 20,79*

Telefona ieņēmumi 13 010 000- 3 018639,69 2 819 218,69 23,20 *

Dažādi ieņēmumi 936 000 -
279 143,35 224 766,24 j 29,82 %

Kopā. ..

24 191 000 — 5 866 423,30 5 237 372,93 ļ 24,25 %

Valsts gaisa satiksmes ieņēmumi .

65 000 - 24 640,92 13 943,37 37,91%

//. Telefona abonenti 1939.40. saimniecības gadā (aprīlis—jūnijs).

AI)on c n tu ska i t s lepriekšējā gadā tanī pašā laikā

Bija uz 1939. g. 17 I Kopi M g. Bija uz 1938. g. ļp..
ms

ļ Kopā uz 1938. g.

1. aprīli
Pieaugums j L jūliju ļ. aprīli ; Pteau^ims 1. jūliju

76 377 975 77 352 70 618 1369 71 987

///. Pārvadāts pasažieru pasta autobusos

1939.140. saimniecības gadā (aprīlis—jūnijs).

leņemts par | ietaupīti pasta ļ Kopā pelnīts
Pasažieru

pārvadāšanu
P«sanas ļ (bruto)

skaits

Ls 1 Ls 1 Ls

1939./40. saimniecības gadā (aprīlis—jūnijs) ..
122926 173708,45 13 081,61 ļ 186790,06

1938./39. saimniecības gadā (aprīlis—jūnijs) ..

82 900 130 795,65 10 045,80 1 140 841,45

Pieaugums vai kritums + 40 026 +42 912,80 + 3 035,81 + 45 948,61

jeb jeb jeh jel)

+ 48,28 % + 32,81 % + 30,22 % + 32,62%

Pasta ieņēmumi .

Telegrāfa ieņēmumi
Telefona ieņēmumi
Dažādi ieņēmumi

76 377

Atbildīgie redaktori: K. Putenis.

inž. A. Langins. Izdevējs: Pasta un telegrāfa departaments.

lespiests Valsts dzelzceļu tipogrāfijā, Rīgā, Gogola ielā 3.
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