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A találmány célja oly számológép léte-
sítése, mely rendkívül egyszerű felépíté-
sénél és alkatrészeinek aránylag kis szá-
mánál fogva a vele elvégezhető művele-

5 tek szempontjából egyenértékű ismert szá-
mológépeknél lényegesen kisebb költséggel 
állítható elő és e mellett éppen egyszerű-
ségénél fogva még a fokozott üzembizton-
ság előnyét is nyújtja. 

10 A találmány oly számológép, mely a 
számlálóműiengelyrc lazán felfűzött és ez-
zel csakis egy-egy súrlódókapcsolás révén 
hajtási kapcsolatban álló számkerekeket és 
a beállítható vczérlomű állal egyenként 

15 befolyásolt, egy-egy számkeréknek a hoz-
zája tartozó súrlódókapcsolás révén való 
forgatását megakadályozó, egyúttal egy-
egy számkerékvállószervnek is kialakított 
kilincsművekct tartalmaz és a találmány 

20 szerinti számológépet az jellemzi, hogy a 
vezér]őmű oly berendezésű, hogy a vezér-
lőszerveket hordó vezérlőtengely a szám-
lálőműtengellyel párhuzamos elrendezésű 
és vele kényszeres hajtási összeköttetésben 
áll, továbbá hogy mindegyik kilincsmű szá-
mára a vezérlőtengelynek akár az egyik, 
akár a másik forgásértelemben végzett 
teljes fordulatára van szükség ahhoz, hogy 
az illető kilincsműhöz tartozó számkere-
ket az ehhez tartozó súrlódókapcsolás oly 
forgásszög folyamán engedje el, mely a 
beállítható vezéri őmű által az illető szám-
kerékre beadott számjegy értékével ará-
nyos. 

35 A felépítés eg\'szerűségél és a működés-

25 

30 

mód megbízhatóságát a találmány szerinti 
számológépnél főleg az eredményezi, 
hogy a számológépek önmagában isme-
retes, megadott fajtájától eltérően a szám-
kerekek lépésenkénti forgómozgását a ve- 40 
zérlőtengelynek nem egy-egy lengőmozgása 
idézi elő, amint ez eddig történt, hanem 
ehhez a vezetőtengelynek mindenkor egy-
egy teljes fordulatára van szükség, ami-
vel az épen szándékolt számműveletet egé- 45 
szén vagy esetleg csakis részben végezzük 
el. A találmány további előnj^e abból adó-
dik, hogy valamennyi számkereket a ve-
zetőtengelyről egyetlen közlőmű segélyével 
lépésenként további átváltószervek közbe- 50 
iktatása nélkül tetszés szerint az egyik 
vagy a másik iorgásértelemben forgathat-
juk el, ami minden további alkatrész be-
iktatása nélkül is lehetővé teszi azt, hogy 
a számológéppel a szükséghez képest mind 55 
a hegy alapműveletet elvégezhessük, még 
pedig tetszőleges sorrendben. 

A találmány további részleteit és elő-
nyeit a rajz kapcsán magyarázzuk meg, 
amelyen a találmány szerinti számológép 60 
két foganatosítási példájának vázlata lát-
ható. 

Az 1. ábra a találmány szerinti számoló-
gép részben metszett oldalnézete, amint 
az a számológépeknél szokásos burkolat 65 
elvétele után adódik. A 2. ábra az 1. áb-
rához tartozó felülnézet. A 3. és 4. ábrán 
az 1. ábrának megfelelő egy-egy oldalné-
zet látható, melyen azonban az alkatré-
szek más-más működési helyzetben van- 70 
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mik feltüntetve. Az 5. ábrán néhány szám-
kerék alulnézete látható. A 6. és 7. ábrja 
a 3. és 4. ábrához hasonló egy-egy oldal-
nézetet mutat az alkatrészek egy-egy to-

5 vábbi működési helyzetének megfelelően. 
A 8. ábra az 1. ábrához hasonló oldal-
nézetben a találmány szerinti számoló-
gépnek többféle számrendszerrel való szá-
molásra alkalmas kivileli példáját mulal-

10 ja. A 9. ábra ' a 8. ábrához tartozó felül-
nézet. 

A rajzon I jelöli a vezérlőlengely l, III 
pedig a vezéri őte/ngellyel párhuzamos 
számlálóműtengely. E két tengely a raj-

15 zon egyszerűség kedvéért csak jelzett — j — 
lókon belüli —u— állványon (2. ábra) for-
gathatóan van ágyazva akként, hogy az I 
vezéri őlengelyt a —w— fogantyú segélyé-
vel bármelyik forgásértelemben forgathat-

20 juk. A két I és III tengely egymással; 
kényszeresen hajlási. kapcsolatban áll, pl. 
az 1. ábrán eredmény vonalakkal jelzett 
- • lL és t2 fogas kerekek útján. 

A számkerekek, melyek köpenyfelülelü-
25 kön nullálól kilencig terjedően sorban 

számjegyeket hordanak, a III számláló-
míílengelyre egymás melleit lazán vannak 
i'elt'íízve. Mindegyik -r számkerék mel-
leit egy-egy --s—- súrlódókorong van. E 

30 súrlódókorongok, aminl ez a 3. ábrán lál-
ható, a III számlálóműlengely III, hosz-
szauli hornyába kapaszkodó --,sL-- nyúl-
vány révén a III tengellyel akként van-
nak összekötve, hogy a III tengely az 

35 -s - síirlodokorongokal állandóan forgat-
ja, ha a III tengelyt az I vezérlőtengely-
ről forgatjuk. Az r számkerekeket és 
az s- - síirlodokorongokal egymáshoz a 
rajzon fel nem tüntetett rúgó szorítja 

40 akként, hogy a súiiódókorongok ,a III 
számlálómű tengelyen lazán ülő számkere-
keket forgatni képesek. A forgómozgás ál-
vitelét az s-- súrkklókorongokról az 
•—r-~- számkerekekre az —r számkcre-

45 kek kerületén kialakított —r, fogazásba 
kapcsolódó egy-egy kliincsmíí akadályoz-
za meg, mely az r - számkerekeket 
megfogja, és melyet az I vezérlőtengellyel 
hajlott vezériőmű működtet. 

50 A vezériőmű a találmány szerint az I 
vezériőlengelyre hosszant együttesen el-
csúsztalhatóan, azonban egymástól függet-
lenül elforgathatóan egymás mellé sze-
relt —g--- körszegmenseket tarlalmazza, 

55 amelyek az I vezérlőtengelyen lazán ülő, 
karimás —h— csőre lehelnek szerelve, 
úgyhogy e cső megfogása által a 2. ábrán 

együttesen felfelé eltolhatók akként, hogy 
a —g— körszegmensek közül egy vagy 
több' a III tengelyen levő —r— számkere- 60 
kekkel szembe kerül. 

A —g— körszegmensek az I vezérlő-ten-
gellyel koaxiális kerületének egyik —g,L— 
része sima felületű, másik g±— része 
pedig fogazásos (1. ábra), a körszegmen- 65 
sek - —go— nyúlványán pedig nullától ki-
lencig sorban a 2. ábrán fel tűn leteti szám-
jegyek vannak. 

Az I vezérlőtengely körül ide-oda len-
gethető az ír,-- rögzílősíu, amelyet az 70 
I vezérlőtengely körül lengéi he tő —f,— 
karok hordanak és mely az -í3— h.a-
rántrúdon van kialakítva. Az f5 rög-
zítősíu csak az r számkerekekkel szem-
beni körzelre lerjed és, amint ez a 2. áb- 75 
rán baloldalt külön is ki van rajzolva, 
a •—g— körszegmenseknek a 2. ábrán lál-
ható kiindulási helyzelére kiterjedő kör-
zetben az alacsonyabb -—fd— sínbe megy 
ál. 80 

Az I vezérlőlengely és az fs rögzílő-
sín közé olyan altétel van közbeiktalva, 
hogy az I vezérlőlengely teljes fordula-
lára az ff) rögzítősín csupán korlátolt, 
kivállképen előnyösen !)0°-nál kisebb szög- 85 
elfordulásnak megfelelő ide-oda lengési vé-
gez. Ez az altétel az ábrázolt foganatosí-
lási példa esetében az I vezérlőlengelyre 
erősített a körhagyó tárcsából és az 
—IV— rögzílősínhez csuklósan csatlakozó, 90 
a körhagyó tárcsával ide-oda lengetett, 
emeltyiís rudazalból áll. Ezt az 1. ábra 
szerint a .—b— csaj) körül elforgatható 
—c— emelőrúd és az e csuklórúd, 
továbbá az -fr, •-- rögzílősínl hordó 1', 95 
karokkal összekötöd, vagy azokkal egy da-
rabot alkotó L— kar alkotja (1. ábra). 
Az —a-- körhagyó tárcsa a —c - emelő-
rúdon levő -d—- görgőre hat akként, 
hogy a körhagyótárcsa egy teljes fordulata 100 
során a c- - emelőrúd lefelé, majd fel-
felé leng és ennek megfelelő lengőmoz-
gást végez az -f5— rögzítősín is. 

A —g— körszegmenseken levő —gr -
fogazás oly elrendezésű, hogy bármelyik 105 
foghézaga az —f5— rögzítősínnel kapcso-
latba hozható azzal, hogy a —g— kör-
szegmenst a 2. ábrán felfelé eltoljuk. 

A —g— körszegmensek - -g4- — vezérlő-
felülele működteti az —r- számkerekeket 110 
megfogó, illetve elengedő kilincsművet. 
Mindegyik —r— számkerékhez egy-egy ki-
lincsmű tartozik és mindegyik kilincsmű 
tartalmaz egy-egy kétkarú kl5 k2 ve-
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zéremelől, egy-egy —q— rögzítőkilincset 
és egy-egy —m— vezérlőkilincset. Vala-
mennyi —k,, k2— vezérlőemelő és vala-
mennyi —q— rögzítőkilincs előnyösen, 

5 ugyanarra a II csapra van szerelve és 
mindegyik vezérlőemelő —kj— karjára 
egy-egy —m— vezérlőkilincs van lenge t-
lietően ágyazva. A —kx— vezérlőkiarokat 
egy-egy —n— rúgó, mely a vezérlőemelő 

10 másik —k2— karjára liat, az 1. ábrán lát-
ható helyzetben tartja, amelyben a —k2~ 
vezérlőkar a helytálló —o— ütközőhöz tá-
maszkodik, a —ki— vezérlőkar végén levő 
— 1 — görgő pedig legszélső baloldali hely-

15 zetét foglalja el. A —q— rögzítőkilirscs 
és az —m— vezérlőkilincs közé —x— rúgó 
van iktatva, melynek egyik vége a —q— 
rögzít őkilincs —qt— toldatához, másik 
vége pedig az — m— vezérlőkilincs —m3— 

20 kiugrásához van erősítve és .e két kilin-
cset egyidejűleg azonos értelemben elfor-
gatni törekszik. A —q— rögzítőkliincsen 
—q4— lépcső van (6. és 7. ábra), amely-
be az —m— vezérlőkilincs —m3— orra 

25 kapaszkodhat. 
Mindegyik —r— számkerék köpenyfelü-

lele mentén —r2— bütyök van, mely mind-
egyik számkerék teljes fordulata után a 
számkerékváltást, a tizes számrendszer ese-

30 lén az úgynevezett tizesváltást végzi, még 
pedig a —q-— rögzítőkilinccsel kapcsolat-
ban, melynek az —r— számkerekek —rt 
fqghézagaiba való kapcsolódásra alkal-
mas —q,— orra oly kivitelű (5. ábra), 

35 hogy a szomszédos —r— számkeréken; 
levő i%— bütyök hatáskörzetébe átnyú-
lik. 

A működésmód a következő: 
Valamely számművelet elvégzéséhez min-

40 denekelőtt a —g körszegmenseken beál-
lítjuk azt a számot, mely az elvégzendő 
számművelet alapja. A beállítás pl. akként 
történhet, hogy az illető számot a —g— 
körszegmenseknek az I vezérlőtengely kö-

45 rül való elforgatásával beállítjuk akként, 
hogy az a — j — tokon levő — j t — abla-
kon keresztül a IV nyíl irányában leolr 
vasható legyen. Ez a beállítás tetszőleges, 
ismert szervekkel, pl. billentyűk útján stb. 

50 történhet, amikoris a —g— körszegmen-
seket hordó -—h— cső pl. írógép kocsijá-
hoz hasonlóan az I tengelyen —v— rúgó 
ellenében mindenkor egy-egy közzel ugor-
hat tova akként, hogy egy —r— számke-

55 rékkel egy —g— körszegmens kerül 
szembe. 

Az egyes - g—- kör szegni emséknek a be-
állított számnak megfelelően különböző 
mértékben való elforgása folytán mind-
egyik —g— körszegmens —gá— vezérlő 60 
felülete az —f6— rögzítősínhez képest más-
más helyzetet foglal el és a ibeállított'h-g—/ 
körszegmenseknek a 2. ábrán felfelé, az 
--r— számkerekekkel szembeni körzetbe 
való eltolásakor a —g— körszegmensek 65 
—g1— fogazása az —f5— rögzítősínbe ka-
paszkodik, amivel az egyes —g— körszeg-
mensek beállított helyzete rögzítődik. Az 
—r— számkerekekkel szembeni helyzetbe 
áttolt —g - körszegmensek mindegyike 70 
egy-egy —r - számkerékkel szemben he-
lyezkedik el és mindegyik —g— karszeg-
mens —g4-- vezérfelületével szemben egy-
egy —kL— vezérlőkar — 1 — görgője ke-
rül. Ha most az I vezérlőtengelyt ;a—w— 75 
fogantyúnál fogva forgatjuk, ezzel kénysze-
resen forgásba hozzuk a III számlálómű-
tengelyi is. E számlálóműtengellyel együtt 
forognak az —s— súrlódókorongok, azon-
ban az —r— számkerekek állni kényszerül- 80 
nek mindaddig, amíg a mindegyik szám- . 
kerékhez tartozó —q— rögzítőkilincs 
—q2— orra, az illető számkerék egy-egy 
foghézagába kapaszkodva, ezeket a szám-
kerekeket fogvatartja. Amint az I vezérlő- 85 
tengely forgatása során az —a— körhagyó 
tárcsa a —c, e, f2, ft— ejneltyűs rudazat-
ból álló áttétel útján a —g— körszegmen-
seket annyira lengette ki, hogy azoknak 
—g4— vezérlőfelülete előtti —g5— lépcső 90 
a —kt— vezérlőkaron levő — 1 — görgővel 
érintkezésbe jut (3. ábra), úgy a —gB— 
lépcső először csakis a —kt— vezériőfeart 
téríti ki szélső helyzetéből, a —q— rög-
zít őkilincs azonban még nyugalomban ma- 95 
rad és a hozzátartozó —r— számkereket 
egyelőre még fogvatartja. Amikor ezután 
az — 1 - görgő a —g6— lépcsőről felfut 
a —g4— vezérlőfelületre, a —k4— vezérlő-
kar ,a —q— rögzítőkilincset ütközés út- 100 
ján elforgatja akként, hogy annak —q2— 
orra a hozzájatartozó —r— számkerék 
—rt— foghézagából kiemelkedik, úgyhogy 
az —s— súrlódótárcsa most m á r ' az il-
lető —r— számkereket forgatni képes. Az 105 
—r— számkerék forgása mindaddig tart, 
amíg a vele szemben elhelyezkedő —g— 
körszegmensen levő —g4— vezérlőfelület 
az illető — 1 — görgővel érintkezésben van. 
Az érintkezés tartama a szerint változik és 110 
attól függ, hogy az illető —g— körszeg-
mens t milyen számjegyre állítottuk be. Az 
érintkezés tartama tehát pl. a kettes szám-



ra oeaiJitott korszegmensnei ieiaKKora, 
mint a négyes számra beállított körszeg-
mensnél stb. Ekként mindegyik —k1? m, 
q— kilincsmíí a hozzájatartozó —r— szám-

5 kereket a III számolóműtengely teljes 
fordulata folyamán a beállítható —g— 
körszegmensek által az illető —r— szám-; 
kerékre átadandó számjegy értékével ará-
nyos forgásszögnek megfelelő úldarabon 

10 engedi el. 
Ha az —r— számkerék teljes fordulatot 

végzett, úgy az ekként a számítás ered-
ményeképen adódó részleteredményt, tí-
zes számrendszer esetén úgynevezett tizes 

15 váltás útján, a szomszédos, magasabb ér-
tékű —r— számkerékre kell átvinni. Az 
átvitel pillanatában ez a magasabb érté-
kű szomszédos -—r számkerék vagy áll, 
tehát az 1. ábrán látható kiindulási hely-

20 zetnek megfelelően a - q—- rögzítőkilincs 
—q2 orra állal meg vau fogva, vagy! ,pc-
dig maga is forog, léhát a 4. ábrán lál-
haló helyzetnek megfelelően a q rög-
zítőkilincs q2— orrával szemben felsza-

25 badult. Az átváltás, azaz pl. a tizes vál-
tás, e kél lehetőségnek megfelelően más-
más módon megy végbe. 

Az első cselben, amikor tehát pl. azi 
5. ábrán lálhaló középső —r— számkere-

30 kel a -q— rögzílőkilincs --q2— orra az 
1. ábrának megfelelően fogva tartja, az 5. 
ábrán lálhaló legalsó - r - számkerékhez 
tartozó —r2 bütyök kiemeli a szomszé-
dos, tehát az 5. ábrán látható középső 

35 —r— számkerékhez tartozó —q— rögzítő-
kilincs q»- orrát, még pedig az —r2— 
bütyök hosszának megfelelő tartam folya-
mán, aminek megfelelően az 5. ábrán lát-
ható középső —-r— számkerék egy szám-

40 jegynek megfelelően elfordul, mire ezt a 
középső—r— számkerekei a hozzájalartozó 
--([— rögzílőkilincs q2 orra újból rög-
zíti. Abban az esetben viszont, ha a val-
lás alkalmával a szomszédos, magasabb] 

45 értékű r számkerék maga is for-
gásban van, a kilincsmíí tehát erre i\ ma-
gasabb értékű r számkerékre, pl. az 
5. ábrán látható középső számkerékre vo-
natkozóan a 4. ábrán látható helyzetet 

50 foglalja el, az 5. ábrán látható legalsó 
— r— számkerék, egy teljes fordulat vé-
geztével, az —r— kiugrás segélyével a 
szomszédos, az 5. ábrán középső r 
számkerékhez tartozó —q— rögzítőkilincs 

55 — q2— orrát a 4. ábrán látható helyzetből 
még lejjebb nyomja, minekfolytán az 
--m— vezérlőkilincs —-m3 orra az - x— 

rúgó hatására a—q— rögzítőkilincs •—q4— 
lépcsője mögé csappanhat (7. ábra). Az 
—m— vezérlőkilincs a —q— rögzítőkilin-
cset mindaddig kiiktatva tartja, amíg az 60 
5. ábrán középső —r— számkerékhez tar-
tozó - kt— vezérlőkar végén levő — 1 — 
görgő a vele együttműködő —g— kör-
szegmens —g4— vezérlőfelületét el nem: 
hagyja és az 1. ábrán látható helyzete visz- 65 
sza nem tért, mert közben az —m— ve-
zérlőkilincs —m1— nyúlványa a helytálló 
—p-— ütközőre felfut és ezzel az —m— 
vezérlőkilincs —m3 orrát a —q4— lépcső-
ből kényszeresen kiemeli. Ennek folytán 70 
a q rögzítőkilincs az —x— rúgó hatá-
sára becsappan a hozzájalartozó -r -
számkerék r, foghézagába és ezzel ezt 
a számkereket a hozzájalartozó s súr-
lődókorong forgató hatásával szemben új- 75 
ból rögzíti. 

A —g..... körszegmenseken beállított szá-
mot az I vezérlőtengely egj^szeri körül-
forgalásával átvittük az r számkéné-«, 
kékre, amennyiben pedig az —r- szám- 80 
kerekek nem nullára voltak beállítva, ha-
nem azokon egy előző számítás ered-
ményeképen valamely szám már mint-
egy raktározva voll, úgy a - g körszeg-
menseken beállított, számot az I vezérlő- 85 
tengely egyszerű körülforgatásával ehhez 
a raktározóit számhoz hozzáadluk. Ha az 
I vezérlőlengely egyszeri körülforgatása 
után a --g— szegmensekel, illetve azok 
közös -h tarlőcsövéi nem juttatjuk visz- 90 
sza, a 2. ábrán látható helyzetbe, hanem az, 
I vezérlőlengelyl pl. »n«-szer körülforgat-
juk, úgy a beállílolL számol »n«-jiel meg-
szorozzuk. Az I vezérlőtengely ellenléles 
értelmű forgatásával a. g körszegmen- 95 
sekre beállítoll számot az -r számkere-
keken raktározoLI számokból levonjuk, 
illetve az ellenléles értelmű forgatással az 

•r— számkerekeken raktározott számot a 
g— szegmenseken beállítoll számmal el- 100 

oszthatjuk (»n= hányados). 
Megjegyezni kívánjuk, hogy az ábrákon 

csak a találmány megértéséhez szükséges 
néhány - g körszegmensl és r — szám-
kereket tűn lettünk fel, ez azonban csak 105 
a rajz egyszerűsítése céljából történt és 
természetes, hogy a találmány szerinti szá-
mológép lelszésszerinti számú —g— kör-
szegmenssel és r - számkerékkel ké-
szülhet. A rajzon továbbá egyszerűség ked- 110 
véért nem tüntettük fel a számológépek-
nél szokásos ismert szerkezeti részleteket 
mint pl. a billentyűs vagy más rendszerű 

12666$. 
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beállítószerkezetel, az esetleges írószerke-
zetet stb. 

A számolási művelet végeztével a —g— 
körszegmenseket a rajzon fel nem tünte-

5 tett rugók hozhatják vissza a —g2— üt-
közővel megállapított kiindulási helyze-
tükbe. 

A 8. és 9. ábrán látható kiviteli példa' a« 
előbbitől csak abban különbözik, hogy a 

10 számolás kétféle számrendszerrel történhet. 
Erre gyakran lehet szükség, így pl. az 
angol pénzegységben való számolás ese-
tében, ahol a penniket a 12^es, a sillin-
geket és a fontokat pedig a tizes számrend-

15 szer szerint kell számításba venni. 
A 8. és 9. ábrán azokat a részeket, ame-

lyek az előző ábrákkal egyeznek, azonos 
betűk jelzik, úgyhogy ezeket külön ismer-
tetni nem kell. ' 

20 Az 1—7. ábrákon túlmenően még al-
kalmazandó részeket a 8. és 9. ábrákon 
nagy betűk jelzik, még pedig az egymás-
nak a működés szempontjából azonos al-
katrészekel a 8. és 9. ábrán ugyanaz a 

25 nagy- és kisbetű jelzi. 
Amint a 8. és 9. ábrán látható, ez eset-

ben az I vezérlőtengetyen két —a— és 
—A— körhagyótárcsa van. Az —a— tár-
csa a •—-c, e, f2, ft— áttétellel, illetve emel-

30 tyűs rudazattal működik együtt, míg az 
-—A— körhagyólárcsához a —C, E, F3, 

" Ft— emeltyűs rudazat tartozik. Az I ve-
zérlőtengely körül, továbbá kél rögzítősín 
lengethető, nevezetesen az - f5— és az 

35 .--F5— rögzítősín, ezeknek hatáskörzete 
azonban, amint a 9. ábrán látható, szonn 
szédosan egymás mellé sorakozik. A —g— 
körszegmensek —gj— fogazása oly alakí-
tású és helyzetű, hogy az —f5— és —F6— 

40 rögzítősínek közül bármelyikkel kapcso-
latba hozható. Az —f5— rögzítősín a pél-
daképen említett fenti számítás esetében 
megfelel a penniknek, illetve a tizenket-
tes számrendszernek, minek megfelelően 

45 az első -•—r— számkerék kerületén tizen-
két fog van. Egyébként a kilincsmű és 
az —r— számkerekek, továbbá az —s— 
súrlódókorongok működésmódja és kivi-
tele megfelel a már ismertetett első fo-

50 ganatosítási példának és a működésmód 
is azonos azzal, amelyet az első fogana-
tosítási példával kapcsolatban már ismer-
tettünk. 

Azonos elven kettőnél több számrend-
55 szerrel számító számológépek is szerkeszt-

hetők. Három számrendszerrel dolgozó 
számológép esetében pl. az I vezérlőten-

gelyen három körhagyótárcsát és három 
ide-oda lengethető rögzítősínt kellene al-
kalmazni. 60 

A találmány az ismertetett foganatosí-
tási példáktól eltérően is megvalósítható. 
így pl. az — a •-, illetve —A— körhagyó: 
tárcsákat nem kell feltétlenül az I vezér-
lőtengelyre szerelni, hanem azokat errő l 65 
a tengelyről áttétel útján is forgathatnék. 
Az emeltyűs rudazat —b— forgáscsapját 
továbbá az ábrázolt példáktól eltérően pl. 
a I I I számlálóműtengely vagy a II csap 
is alkothatná. 70 

Szabadalmi igénypontok: 
1. Számológép, mely a számlálóműtengely-

re lazán felfűzött és ezzel csakis egy-
egy súrlódókapcsolás révén hajtási kap-
csolatban álló számkerekeket és a b e á l - 7 5 

lítható vezériőmű által egyenként be-
folyásolt, egy-egy számkeréknek a hoz-
zája tartozó súrlódókapcsolás révén való 
forgatását megakadályozó, egyúttal egy-
egy számkerékváltószervnek is kialakí- 8 0 

tolt kilincsműveket tartalmaz, azzal jel-
lemezve, hogy a vezéri őmű oly beren-
dezésű, hogy a vezérlőszerveket (pl. a, 
g) hordó vezérlőtengely (pl. I) a szám-
lálóműLengellyel (pl. III) párhuzamoséi- 85 
rendezésű és vele kényszeres hajtási ösz-
szekötletesben áll, továbbá hogy mind-
egyik kilincsmű (pl. ql5 q, m) számára 
a vezérlőtengelynek akár az egyik, akár 
a másik forgásértelemben végzett tel- g o 
jcs fordulatára van szükség ahhoz, hogy 
az illető kilincsműhöz tartozó számke-
reket (pl. r) az ehhez tartozó súrlódó-
kapcsolás (pl. s) oly forgásszög folya-
mán engedje el, mely a beállítható ve- 95 
zérlőmű által az illető számkerékre be-
adott számjegy értékével arányos. 

2. Az 1. igénypont szerinti számológép fo-
ganatosítási alakja, azzal jellemezve, 
hogy a vezérlőmű a vezérlőtengelyre' 100 
(pl. I) hosszant együttesen elcsúsztatha-
tóan, azonban egymástól függetlenül el-
forgathatóan egymás mellé szerelt, ke-
rületük egyik részén (pl. gá) sima fe-
lületű, annak másik részén (pl. gt) pe- 1 0 5 
dig fogazásios, a vezérlőtengellyel (pl. 
I) koaxiális körszegmenseket (pl. g), to-
vábbá e vezérlőtengelyre e tengely kö-
rül lengethetően szerelt, a körszegmen-
sek hosszanti elcsúsztatása révén e szeg- 1 1 0 
mensek fogazásának bármelyik fogával 
kapcsolatba hozható, csupán a számke-
rekekkel (pl. r) szembeni körzet hosszá-
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ra kiierjedő rögzílŐsínl: (pl. f5), vala-
mint a vezérlőtengely (p!l. I) és a rög-
zítősín (pl. f5) közé iktatott oly áttéteit 
tartalmaz, hogy a vezérlőtengely teljes 

5 fordulatára a rögzítősín csupán korlá-
tolt, kiváltképen előnyösen 90°-nál ki-
sebb szögelfordulásnak megfelelő ide-
oda lengést végez. 

3. A 2. igénypont szerinti számológép fo-
10 ganalosítási alakja, azzal jellemezve, 

hogy az •említett áttétel a vezérlőtengely-
lyel (pl. I) forgatott körhagyó tárcsá-
ból (pl. a) és a rögzítő-sínhez (pl. f5) 
csuklósan csatlakozó, a körhagyó lár-

15 csávái ide-oda lenge le ti, emeltyűs ru-
dazatból (pl. c, e, f3, ft) áll. 

I.A 3. igénypont szerinti számológép fo-
ganatosílási alakja, azzal jellemezve, 
hogy a körhagyó lárcsa magára a vc-

20 zérlőlengelyre van szerelve. 
5. A 3. vagy I. igénypont szerinti számoló-

gép foganatosítást alakja, azzal jelle-
mezve, hogy a körhagyó lárcsa mindkél 
forgásérlelme tekintetében oly alakítású, 

25 liogy bármelyik értelemben való forga-
lása cselén a rögzílősínl (pl. f,-,) és ez-
zel a körszegmensekel (pl. g) is azonos 
szögelíordulással lengeti ide-oda. 

G. Az előző igénypontok bármelyike sze-
30 rinli számológép 'foganatosílási alakja, 

azzal jellemezve, hogy a számkerekeket 
(pl. r) a beállítható vezéri őmű hatására; 
időnként elengedő mindegyik kilincsmű 
rúgó- és/vagy súlyhatás folytán a szám-

35 kerekekbe kapcsolódó vagy ahhoz tá-
maszkodó rögzílőkilincsel (pl. q) és 
egy-egy körszegmens (pl. g) állal kény-
szeresen rúgó és/vagy súly hálása elle-
nében ide-oda lengetett vezélőkarl (pl. 

40 k,) tartalmaz, e mellett a rögzílőkilincs 
és a vezérlőkar közé közlőszervkénl ma-
gán a vezéri őkaron lengelhelően ágya-
zott vezérlőkilincs (pl. m) van beiktatva. 

7. A (). igénypont szernití számológép fo-
45 ganalosítási alakja, azzal jellemezve, 

hogy a rögzílőkilincs (pl. q) és a vezér-
lőkar (pl. k J közé további közlőszerv-
ként egyrészt a rögzítőkilincset, más-
részL az említeti vezérlőkilincset Láma-

50 dó és e két kilincsel: egymáshoz képest 

elforgatni törekvő rúgó (pl. x) is be van 
iktalva. 

8. A (5. vagy 7. igénypont szerinti számoló-
gép foganatosílási alakja, azzal jelle-
mezve, hogy mind a vezérlőkar (pl. lq), 50 
mind a vezérlőkilincs (pl. m) helytálló 
ütközővel (pl. o és p) együttműködő , 
kétkarú emelőnek vau kialakítva. 

9. A 6—9. igénypontok bármelyike sze-
rinti számológép foganatosílási alakja, 55 
azzal jellemezve, hogy valamennyi ki-
lincsmű rögzítőkilincse és vezérlőkarja 
lengelhelően közös csapra (pl. II) van 
szerelve. 

J0. A (i 9. igénypontok bármelyike sze- 6 0 

rinli számológép foganatosílási alakja, 
azzal jellemezve, hogy mindegyik ki-
lincsmíí rögzílőkilincse a mindenkori 
egyik szomszédos számkerék körzetébe 
álnyúló és az e szomszédos számkeré- 6 5 

ken levő váltóbülyökkel (pl. r») együtt-
működő számkerékvállószervnek is ki , 
van alakítva. 

11. A 2 10. igénypontok bármelyike, sze-
rinti számológépnek többféle számrend- 7 0 

szerrel való számolásra alkalmas foga-
natosílási alakja, azzal jellemezve, hogy 
a beállítható vezérlőmíí közös vezérlő-
tengely (pl. I) körül ide-oda lengelhe-
lően annyi rögzílősínl (pl. fj, F5), lo- 75 

vábbá e síneket az említeti, vezérlőlen-
gely egy teljes fordulatára korlátolt 
szögelfordulással ide-oda tengethető any-
nyi altételt (pl. a, c, e és A,'C, E) tar-
talmaz, ahány számrendszerre való szá- 8 0 

níoláshoz van a számológép berendezve, 
e mellett az említeti rögzítősínek oly 
elrendezésűek és alakításnak, hogy ha-
láskörzelük szomszédosán egymás mellé 
sorakozik és hogy a vezérlőlengelyre 85 
szerelt körszegmensek (pl. g) bármelyiké-
nek fogazása bármelyik rögzílősínnet 
kapcsolatba hozható. 

12. A 11. igénypont szerinti számológép 
foganatosílási alakja, azzal jellemezve, 
hogy az áttétel közös vezéri őlengelyre fe-
szesen szerelten több, más-más rögzítő-
sínt ide-oda lengető körhagyó tárcsát 
(pl. a, A) tartalmaz. 95 
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