
Opitz László

Jedlik Ányos automatagépe

A XIX. sz.-ban, a „műszaki felfedezések századában” élő Jedlik Ányosnak (1800-1895) a
technikai  alkotások  terén  kifejtett  sokoldalúságánál  csak  szerénysége  volt  nagyobb.
Tudományos  kiképzését  Pannonhalmán,  a  bencés  szemináriumban  kapta.  Tanári  pályáját
pappá szentelése után, 1825-ben kezdte meg. A Tudományegyetem fizika tanszékének 1840-
től  1878-ig  volt  tanára.  Felsőfokú oktatómunkáját  a  budai  Tudományegyetem Bölcsészeti
Karán belül működő Institutum Geometricum néven ismert mérnöki intézetben kezdte, és a
mérnökképzés önálló egyeteméről, a kir. József Műegyetemről vonult nyugalomba 78 éves
korában,  és  költözött  a  bencés  rend győri  házába.  Gondosan vezetett  naplója  tárta  fel  az
utókor  előtt,  hogy  korábban  rájött  a  természet  jó  néhány  titkára,  melyek  felfedezését  a
technika történet másoknak tulajdonít. 

Az Országos Műszaki Múzeumban őrzik Jedlik több muzeális értékű alkotását, közöttük
rácsosztógépét is, eredeti (Jedlik) és Palatin féle csavarorsókkal, fogaskerekekkel és Jedlik
által készített és szignált 3 db optikai rácsát. A rácsosztógép (1. ábra) jelenleg is összeszerelt,
üzemképes  állapotban van.  Gépét  nem nevezhetjük  találmánynak,  de  összetett  szerkezete,
ötletes megoldásai, a szükséges műveletek folyamatossá tétele, automatizálása kiemeli Jedlik
osztógépét, megelőző és kortársainak ugyanebből a célból készített gépei közül. Jedlik gépe a
maga nemében nem a legelső, de minden bizonnyal eredeti  és önálló konstrukció.  Kitünő
rácsokat készítettek már előtte; az ő rácsainak színjátéka azonban tökéletesebb elődeinél, ezért
kérték  azokat  határainkon  túl  is.  Az  optikai  rácsok  és  az  azokat  előállító  szerkezetek
fejlődéstörténetéből kivonatosan rámutatunk néhány jelentős, – feltehetően ezért ismertebb –
Jedlik  gépe  eléőtt  készült  és  az  azt  követő  gépszerkesztőkre,  optikai  rácsaikra,  gépeik
megoldásának alapelvére.

Optikai rácsokat először Fraunhofer József (1787–1826) német fizikus készített. Régebben
is ismerték már, hogy sűrűn megvonalazott fémlapok a fényforrás (nap, gyertya, stb.) ráeső
fényében szivárványszíneket játszanak. Ezt a tapasztalati tényt tudományos vizsgálat tárgyává
először  Fraunhofer  tette.  Fényátnemeresztő  lappal  fedte  le  messzelátójának  tárgylencséjét
úgy, hogy közepén egy keskeny rést hagyott. A távolabbi fényforrás színekkel szegélyezve
jelent meg. Majd korommal vont be sík üveglapot és erre vonalakat húzott. A rések számát
szaporítva  a  teljes  színkép  jelentkezett.  Később  üveglemezre  karcolt  hegyes  gyémánttal
barázdákat. A rábocsátott fénysugár színképe ekkor is feltünt. A beeső összetett sugár alkotóit
a rács hullámhosszaikkal arányosan eltérítette: alapszíneire bontotta a sugarat. Egyre sűrűbb
kézi  vonalazással  készült  rácsai  a  színképet  teljesebbé  tette.  A  fényelhajlás
tanulmányozásához szükséges még sűrűbb vonalakat csak osztógépével sikerült előállítani,
melynek  szerkezetét  nem  árulta  el.  Gépével  készített  rácsokon  milliméterenként  302
karcolatot  tudott  húzni.  A  színképelemzés  területén  végzett  tudományos  megfigyeléseit,
méréseit  1814–15-ben  hozta  nyilvánosságra.  Eredményei  lehetővé  tették  az  égitestek
anyagának  meghatározását  –  approximavit  sidera  (megközelítette  a  csillagokat),  írták
sírkövére kortársai –, megmérte a színkép egyes vonalainak hosszát is. A roncsolásmentes
anyagvizsgálat  Fraunhofer  színképelemzésével  veszi  kezdetét.  Az anyag kisugárzott,  vagy
elnyelt  fénye,  optikai  ráccsal  felbontott  színképének  vizsgálatával  meghatározható  annak
összetétele. 

Az optikai ráccsal végezhető tudományos vizsgálatok és mérési eredmények okozták, hogy
egyidejűleg  több,  de  a  téma  jelentőségét  tekintve,  aránylag  kevés  kutató  foglalkozott
üvegrácsok készítésével.  Az 1820-as  évek elején F.  A.  Nobert  német fizikus  elismert,  jól
használható  üvegrácsokat  készített.  Osztógépe karcolószerkezetét  kiváló  mikrométercsavar
mozgatta,  és  a  célra  legalkalmasabb  gyémántcsúccsal  látta  el  azt.  Milliméterenként  440
egyenletes  vonalat  húzott.  Különleges  elgondolású  osztógépe  a  kézi  beállítással  járó
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nehézségek miatt sok türelmet, figyelmet és kitartást kíván. Nobert cikkeit Jedlik is olvasta,
hivatkozik is rájuk jegyzeteiben. 

Jedlik 1850-ben megjelent „Sulyos testek természettana” c. egyetemi tankönyvében maga
is bemutatja egy vonalazógép képét és részletesen ismerteti működését, de készítőjéről nem
tesz említést. Háztartási naplója szerint Prokesch bécsi gépésztől vásárolt egy vonalazó gépet.
Valószínű,  hogy ennek  a  gépnek  leírását  adja  könyvében.  Feltehető  az  is,  hogy e  gépen
szerzett tapasztalata alapján a rácsvonalazógép alapelvét ismerteti anélkül, hogy ragaszkodott
volna mindenben a birtokában levő szerkezethez. A közölt gép rajza és leírása kézi igazgatású
legegyszerűbb vonalazógép. 

Két végén csapágy közé fogott csavarorsó egyik meghosszabbított tengelyére, az orsóval
koncentrikusan, peremén 100 egyenlő részre osztott korong van felerősítve. A korong teljes
körülfordulása  a  ráhajtott  és  elfordulásának  megakadályozására  egy  vaslaphoz  erősített
csavartokot  (anyát)  az  orsó  menetmagasságával  viszi  tovább  a  csavarorsó  tengelyével
párhuzamosan.  A  vaslap  szánhoz  hasonlóan  vassínen  csúszik  tovább.  A  szánra,  az  orsó
tengelyére  merőlegesen,  csuklós  kar  van  erősítve.  Ezen  a  karon  végig  lehet  csúsztatni  a
gyémánttartóba foglalt  gyémántot,  ha a kart  ráhajtjuk a  szánhoz erősített  üveglapra.  Ha a
csavarorsót a koronggal tovább akarjuk fordítani, felhajtjuk a kart. A csavartok a ráerősített
korong  segítségével  a  kívánt  vonalsűruségnek  megfelelően  mozdul  el.  A  hasznosan
felhasználható  elmozdulásnak  határt  szab  a  szerkezet  pontossága  (elsősorban az  orsóé),  a
karcolandó  anyag  és  a  gyémántcsúcs  minősége.  A  vonalsűrűség  egyenletes  pontossága
függvénye a forgatókorong átmérőjének. A Jedlik könyvében bemutatott gép működési elve,
szerkezeti megoldása teljesen eltér saját gépétől. 

A  Jedlik  féle  önműködő  vonalazógép  elkészülésének  pontos  időpontját  nem ismerjük.
Rendszeresen  vezetett  naplójában  találjuk  ezt  a  feljegyzést:  ,,1843-dik  év  június  havában
kezdém meg a vonalazógépem csináltatását, miután az 1832-ben Prokeschtől vett vonalazó
gépecske jó eredményre nem vezetett.” Kézirataiban több helyen is megemlíti ezt a kezdési
dátumot.  Hosszadalmas  tökéletesítő  munkát  jeleznek  a  sok  javításra,  az  újabb  és  újabb
szerkezeti elemek elkészítésére vonatkozó feljegyzésein kívül, a gép alaplemezén található
furatok  is,  melyeknek  a  végleges  megoldáson  már  semmi  szerepük  nincs.  Természettan
könyvének írásakor gépe, illetőleg az azzal készített rácsok bizonyára nem elégítették ki, mert
akkor  azt  ismertette  volna.  Első  megoldásainál  több  kézi  beavatkozásra  is  szükség  volt.
Kézzel kellett állítani a mikrométercsavart, hogy az üveglemezt tartó szán a következő vonal
húzásához tovább mozduljon, sőt a karcolást végző kar mozgatását is kézzel kellett elvégezni.
Csak fokozatosan alakult ki a munkafolyamatokat önműködően elvégző szerkezet. Naplója
szerint több műszerésszel készíttetett újabb és újabb alkatrészeket. A gépen a legtöbbet „házi”
műszerésze, Nuss Antal pesti mechanikus dolgozott. Ő készítette a csúszószerkezet végleges
megoldásául  szolgáló  fémvályút,  acélprizmát  és  mikrométercsavart  1853-ban.  Naplójában,
számláiban  tételenként  megnevezve  megtalálhatjuk  gépének  összes  lényeges  alkatrészét.
Éveken át eszközölt újításaival kiküszöbölte a kézi beavatkozást, cinkből öntött lendkerékkel
pedig egyenletessé tette a kerékmeghajtást. Később elektromotorral hajthatóvá alakítja gépét.
Ekkor már Jedlik is meg van elégedve gépével és ezt írja naplójába: „a vonalazó gép által
most már pontosan lehet vonalazni.” 

Jedlik mindig síküvegre karcolta vonalait.  Első kísérleteiben különböző anyagú vékony
lemezzel  vonta be üvegjeit,  azokra karcolta  vonalait  a Prokesch féle géppel,  majd kémiai
vegyszerek  és  fizikai  behatások  segítségével  szabadította  meg  az  üveget  a  felesleges
anyagoktól.  Kísérletei  nem  elégítették  ki,  áttért  a  puszta  üvegre  karcolt  vonalazásra.
Gyémánttal  sűrűbb  vonalakat  húzhatott,  így  azok  színképei  is  tisztábbak  lettek.  Szerény
pénzügyi  keretéből  Jedlik  1846–1860-ig  4043  o.  é.  forintot  fordított  osztógépére.  A
továbbiakban ritkábban jelentkező, majd teljesen elmaradó számlák az egyre tökéletesebbet
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kutató elméjének elégedettségét jelzik és világszerte elismert pontos1 szép rácsokat készítő
korszakára engednek következtetni. 

Jedlik 1863-ban egy munkát kereső vándormechanikusra bízta gépének áttisztítását, aki azt
szétszedte, de összerakni már nem tudta. Jedlik maga sem vállalata, mert mindig újat kereső
alkotó  kedve  már  a  fizika  más  területére  vonzotta..  A  szétszedett  gép  1879-ben  a  pesti
Egyetemről a győri gimnáziumba, majd 1884-ben a pannonhalmi Főiskolába került. Palatin
Gergely, a Főiskola fizikatanára szerelte össze újból a 20 éven át romokban heverő gépet.
Palatin a gépnek csak célját, rendeltetését ismerte és kötelességének érezte megmenteni az
elkallódástól.  Új  mikrométercsavarokkal,  fogaskerekekkel  felfokozta  Jedlik  gépén  a
vonalazás  sűrűségét.  Üvegrácsainak  vonalsűrűsége  felülmúlta  az  akkor  ismeretes  összes
rácsokét. Váratlan halálakor, 1927-ben megint szétszedett állapotban volt a gép. Tóth Aladár
pannonhalmi főiskolai tanár állította újból össze és 1936-ban már ismét vonalazott a Jedlik-
féle rácsqsztógép. Az értékes gép 1952-ben Pannonhalmáról visszakerült Budapestre. (Szerző
1955–58. között teljesen helyreállította.) 

Míg a gyakorlatban ismert osztógép meghatározott távolságot oszt egyenlő részekre, addig
a rácsosztógép párhuzamos vonalakat húz egyenlő közökben. 

Éppen  ezért,  az  elterjedt  szóhasználattól  eltérően  a  gép  valóságot  kifejező  elnevezése
„vonalazógép”;  Jedlik  latinnyelvű  írásaiban  mindkét  néven  szerepel,  de  a  „machina
lineatoria” elnevezést gyakrabban használja, mint a „machina divisoria”-t.

Az  optikai  rácsok  vonalazásánál  nagy  nehézséget  okoz  a  megkívánt  rendkíviil  nagy
pontosság,  a  rácsvonalak  egymásközti  távolságának  tűrése  százezred  milliméter
nagyságrendű, a kiválasztott milliméterenkénti vonalszámot, a vonalak alakját és mélységét a
legnagyobb gondossággal  kell  betartani.  Azonos  mozgások állandó ismétlése,  kezdetleges
technikával készült alkatrészekből összeszerelt kézi mozgatású géppel kevésnek bizonyult az
egyre  növekvő  követelmények  kielégítésére.  Ez  mindig  újabb,  tökéletesebb  osztógépek
szerkesztéséhez vezetett, melynek egyik fokozati láncszeme Jedlik automatagépe.

1  Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos élete és alkotásai r. rész p. 96.; A rácsok külföldi elismeréséről részletesen
ír Ferenczy i. mű p. 110-114. 
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Palatin  –  jegyzőkönyve  szerint  –  a  gép  szerkezetén  nem  változtatott,  csak  több  új,
magakészítette csavarmetszővel 1/3,  majd 1/2 milliméter  menetemelkedésű csavarokkal és
ugyancsak saját készítésű fogaskerekekkel növelte a milliméterre eső karcolatok számát. 

Jedlik osztógépe (1. ábra) lényegében két egymásra merőleges vályúban csúszó szánból
áll. Az egyik a munkadarabot, a másik a karcoló gyémánt befogóját vezeti. A munkadarab
tartóprizmája előre–hátra csúszik az egyik vályú oldalfalai között, mialatt a karcoló gyémánt
befogója saját  szánján,  a  csavarorsó egészen kis szögben történő szakaszos  elfordulásával
végzi eltolását. 

A  gép  5  esztergályozott,  falábon  nyugvó  sárgaréz  asztalra  van  erősítve.  (2.  ábra).  A
vonalazáshoz  szükséges  műveletek  vezérlésére  124×215  mm  méretű,  keresztvasakkal
felszerelt, négyszögű vaskeretet használt fel Jedlik. A keret, az alsó részére szerelt tengely
körül rezgőmozgást végez. A keret mozgatását végző, a gép asztallapja alatt működő tolórúd,
csuklóval összekapcsolt két rúdból áll és a meghajtózsinórkerék forgatókarjához kapcsolódik.
A kilengés mértéke szabályozható, a tolórúd tartójának a keret tengelyétől mért magasságának
változtatásával  (3.  ábra).  A  meghajtó  zsinórkerék  egyenesvezetékénél  ugyanazt  a  teret
használja ki, mint amit a hajtórúd amúgy is elfoglal. Nem áldoz külön szerkezeti részt, mert a
keresztfejcsap  mindjárt  magán  hordja  a  hajtómű  keresztfejének  megfelelő  alkatrészt.  Az
egyenesvezetésre kihasználja a teljes hosszt. 
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A  vaskerethez  csúszócsapágyakon  keresztül  csatlakozó,  megfelelően  elrendezett  3
tolórúddal automatikusan oldja meg a karcolást és eltolás műveletét. Az első (a vaskereten a
legfelső) tolórúd (4. ábra) a két befelé rézsútosan legyalult oldalfalakból képezett sárgaréz
vályú  munkalécein  elcsúsztatható,  a  munkadarabot  tartó  vasprizmát  tolja  előre–hátra.  A
prizma  lökethossza  a  tolórúd  vaskereten  levő  csuklójának  mélyebbre  vagy  magasabbra
állításával 0–78 mm között változtatható a karcolat kívánt hosszúságának megfelelően. 

A  második  tolórúd  (5.  ábra)  a  vályú  két  külső  oldalára  szerelt  excentertárcsákat  1/4
fordulattal  forgatja ide–oda, és az excenterállásnak megfelelően süllyed vagy emelkedik a
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gyémánttartó szerkezet. Az excentertárcsák a munkadarabot tartó prizma alatt vezetett és a
vályún keresztirányban átmenő tengely két  végére,  egymással  egyenlő helyzetben,  hernyó
csavarral  vannak  felerősítve.  Az  excentereken  nyugszanak  a  vályú  külső  oldalához
csavarozott,  sárgaréz  vezetődarabokon áthaladó 4  ø  vasrúdacskák,  melyeknek felső  szárát
6,5×3 mm sárgarézsín köti össze vízszintesen, a vályú felett mintegy hidat képezve. A hídnak
a rudacskákon túli meghosszabbításán keresztülmenő csavarok hengerszelet keresztmetszetű
második hidat tartanak. A csavarok segítségével a kétrészes híd magassága szabályozható. A
hídra támaszkodik a kétkarú emelőre erősített tűtartó szerkezet. A kétkarú emelő egyik vagy
másik végén levő súlytartókra helyezett súlykorongokkal növelte vagy csökkentette Jedlik a
tűtartó  súlyának  nyomását,  a  vonalazásra  szánt  üveglemez  minőségének  megfelelően.  A
karcolótű befogóasztala sárgaréz vályú munkalécein csúszik.

6×6 mm keresztmetszetű,  178×40 mm területet körülzáró vaskeret hoszszanti  oldalának
szárszerűen  meghosszabbított  nyúlványa  csappal  kapcsolódik  a  harmadik  tolórúdhoz  (6.
ábra). Ez a keretes tolóka hosszirányú mozgást biztosító elrendezésben 3 helyen kapott az
asztallapon  egyenesbevezető  kengyelt.  A  tolóka  keretrésze  felett  vízszintes  elhelyezésű
fogaskereket találunk, melynek lapjából egymásra merőleges átlós irányban, koncentrikus kör
mentén 4 csapszeg áll ki. A keret külső keresztágának két sarkából csapra szerelt és körülötte
elforgatható kampós továbbítók vannak. A csap 2 bevágásának megfelelően magasabb vagy
alacsonyabb helyzetbe hozhatók a kampók. Az alsó állásba tett kampót lemezrúgó akasztja a
fogaskerék 1–1 csapjába és a fogaskereket 1/4 fordulattal viszi tovább. Attól függően, hogy
melyik  kampót  állítjuk  alsó  állásba,  a  fogaskerék  vagy  az  óramutatóval  egyező,  vagy
ellenkező irányban forgatja a fogaskereket. A kampók kiképzése olyan, hogy a vaskeret egyik
féllengése alatt negyedet fordítanak a fogaskeréken, míg a másik féllengés alatt, miközben a
keretes  tolóka  visszafelé  csúszik,  a  fogaskereket  nyugodtan  hagyják,  mert  a  kampó
hátoldalával csak súrolja a következő fogaskerékcsapot. 

A csapos-fogaskerék a csapokba kapaszkodó kampók meghúzására, tehát 1/4 fordulat után,
a csatlakozó fogaskereket teljes fordulattal forgatja el. Így a csúcsok között forgó meghajtott
kerék  tengelyének  közepén  kiképzett  végtelen  csavar  a  gép  himbáj  ának  teljes  ide–oda
lengése alatt négyszer annyit fordul, mint a csapszeges kerék. 

A végtelen csavar hajtja meg a karcolótű tartószánjának előre haladását biztosító, kúposra
esztergált  végeivel  a  kellő  magasságban  elhelyezett  2  acélágy  közé  fogott,  csavarorsóra
szerelt finomosztású fogaskereket. Ennek a fogaskeréknek a fogszáma határozza meg, hogy a
himbának egy teljes kilengése a csavarorsón mekkora elfordulást okoz. A csavarorsó sárgaréz
vályúban,  a  szántalpakkal  párhuzamosan  van  elhelyezve,  tartócsapágyai  pedig  külön
elemként,  a  vályú  hossztengelyében,  annak  nyitott  végei  előtt  vannak  a  fémalapzathoz
csavarozva. A vályú V alakúra gyalult árkaiba illenek a karcolótű szánjának lefelé fordított
ékalakú acéltalpai. A csavarorsó és a hozzákapcsolódó csavaranya szerepét betöltő csavartok
helyes működése biztosítja a vonalak egyenletes osztását, ezért döntő fontosságú és egyben
legkényesebb elemei a gépnek.

Tökéletes  rácsot  csak  hibátlan  csavarral  lehet  készíteni.  Két  csavarorsót  őrzünk  az
Országos Műszaki Múzeumban. Az egyik nagyobb, a másik finomabb menetemelkedésű. Az
előbbi eredeti Jedlik-féle, az utóbbit Palatin készítette. A csavarorsókat esztergapadon késsel
vágták, a nagyobb menetemelkedésűt utánpolírozással finomították. A menetek pontossága az
akkori gyártási fejlettség mellett az emelkedésre, a profilra és a többi méretre vonatkozólag is
feltűnően  jó.  A  menetprofil  alakja  mindkettőnél  szimmetrikusan  elhelyezett  egyenlőszárú
háromszög.  A Jedlik-orsónál  a  profil  csúcsa a  külső átmérőnél  és  a  magnál  körívvel  van
letompítva. A letompítás nagysága, a háromszög teoretikus csúcsától mérve, kívül 0,323 mm,
a magnál 0,299 mm. A Palatin orsónál a profil csúcsa a külső átmérőnél lapos levágással van
letompítva. A letompítás nagysága 0,056 mm. A magnál a profil hegyes. 

(A csavarorsók vizsgálatát a MOM Központi Laboratóriuma végezte C. Zeiss gyártmányú
univerzális  mérőmikrószkópon  50-szeres  mikroszkópnagyítás  mellett.  A mérési  pontosság
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általában  ±2  mikron,  az  emelkedési  pontosság  mérésénél  azonban  a  kopások,  és  felületi
egyenetlenségek miatt 4–5 mikron mérési hibával kell számolni.) 

A csavarorsók adatai

Jedlik orsója Palatin orsója
Külső menetátmérő mm 14,579–

14,576
13,091–
13,067

Magátmérő mm 11,658–
11,689

12,631–
12,638

Középátmérő mm 12,915–
12,928

12,899–
12,910

Menetmélység mm 1,442–1,445 0,239–0,209
Menetszög 35° (±15´) 45° (±1°30´)2

Átlagos  menetemelkedés
mm

1,3116 0,250

Menetes rész hossza mm 124,5 122

Jedlik csavarorsóján 94,9, Palatin csavarorsóján 488 menet van. A 7. ábr a két csavarorsó
menetemelkedési hibagörbéje.  Az egyes menetszámokhoz (n) tartozó,  a névleges (átlagos)
menetemelkedéstől  μ-ban  mért  csavarmenet  hossz  eltéréseket  (ΔH)  szemlélteti.  A
menetszámozás  az  első  teljes  menettől  kezdődik.  A  csavarorsó  mindkét  végén  kúpos
csapágyazású. A csapágyul szolgáló tengelycsonk és a benne levő csavarorsó anyaga acél,
súrlódási  viszonyuk  kedvezőtlen.  A  tengelycsonkok,  a  velük  lapos  végükkel  érintkező
végcsavarokkal  tengelyirányban  szabályozhatók,  ezekkel  központosítható  a  végtelen
csavarmeghajtásnak a csavarorsó tengelyére szerelt  finomosztású fogaskerék és a végtelen
csavar  elemei.  A tengelycsonkokat  tartó,  axiális  irányban hasított  talpcsapágyak hasítékait
csavarral összehúzva, a beállított helyzet rögzíthető. 

Kúpos végeivel acél ágyak közé fogott  csavarorsó fordulata,  a menetmagassának és az
elfordulás  szögének  megfelelően  viszi  tovább  a  tűtartó  szánszerkezettel  összekapcsolt
csavartokot.  Az  osztógép  jelenleg  a  Palatin  féle  csavarorsóval  működtethető,  mert  Jedlik
orsójához nincsen meg a csavartok. A Palatin féle csavartok 25,5 mm külső átmérőjű, 15 mm
hosszú belsőmenetes réz csőcsonk. 

A fémvályú árkaiban elcsúsztatható ék alakú acéltalpakat pad köti össze, melyhez alulról a
csavartok,  illetve az azt  magában foglaló szerkezet  van hozzácsavarozva,  felülről  pedig a
kétkarú kiegyensúlyozó mérleget és a vele egy tengelyen levő karcolótű befogóját tartó lap. 

Szorulásmentes,  sima  csúszás  biztosítására  a  két  205  mm hosszú  sín  párhuzamosítása
önmagában is nehéz feladat elé állította a készítőt, a csavarorsónak pedig ezekkel párhuzamba
állítását  csak önbeállással  lehetett  megvalósítani  (8.  ábra).  Az elmés megoldású önbeállás
egyben a menetegyenetlenségekből származó esetleges kisebb szorulásokat is kiegyenlítette.
A csavartok egy gyűrű szembenálló csavarcsúcsai között vízszintes irányban elfordulhat, a
gyűrű pedig egy kúpos cső végperemének csavarcsúcsai között függőlegesen fordulhat el. A
70 mm hosszú kúpos cső ellenkező oldalán ugyanez a kettős (Cardano féle) felfüggesztés
ismétlődik nagyobb elfordulási lehetőséggel. Utóbbinál a csavarorsó szabadon halad keresztül
a kúpos cső kisebb átmérőjű végén. Itt a kúpos cső fordulhat el függőlegesen egy gyűrű körül,
ez pedig vízszintesen fordulhat el egy csapágyházszerű tartón áthaladó csavarcsúcsok körül.
Utóbbi tartó a csúszósínek padjához van hozzácsavarozva. 

A  gép  alaplemeze  L  alakú  6  mm  vastag  sárgarézlap.  Az  idomlemez  hosszabb  szára
290×166  mm,  a  kisebb  298×123  mm.  A  hosszabb  szárú  laprészen,  hosszirányával
párhuzamosan a munkadarabot hordó acélprizma fémvályúja, a rövidebb szárú részen pedig a
csavarorsó  vályúja  nyert  elhelyezést.  Az  utóbbi  kinyúló  ágának  végén  4  mm  vastag

2 Palatin orsója az erős kopások miatt mutat nagyobb ingadozást.
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fémlemezre  erősített  117×60×18  mm  méretű,  középen  148×15  mm  nyílású  fahasáb  van
hosszméretével függőlegesen az alaplemezre csavarozva. A fahasáb gép előtti lapjának felső
részén egyetlen rézdarabból kimunkált, 3 mm ø-jű tengely befogadására alkalmas kettőshorog
látható.  A horgok oldallapjai  a fahasáb nyílásába kissé benyúlnak. A horgokon átfektetett
tengely alkalmas arra, hogy azon, a két horog között,  egy kis vezetőtárcsa foroghasson. A
kettőshorog közötti nyílás, illetve a tárcsa vonalában, a tűtartószerkezet padjának közepére
felcsavarozott, sárgarézből gondosan kimunkált horgot látunk. A meglevő szerkezeti elemek
és a fahasáb kettős horga között  feltételezett  tárcsa arra  enged következtetni,  hogy a pad
horgába akasztott, a tárcsán át vezetett és súlyban végződő zsinór állandóan egyirányba húzta
a padot és kiküszöbölte a csavartok és csavarorsó esetleges kotyogásából származó hibát. 

A  csavarorsó  vályújának  a  meghajtókerék  felöli  oldalán  árammegszakítót  találunk.
Egymástól 136 mm távolságra, a vályútól gondosan szigetelt hengeres fejű csavarokkal 6×2,5
mm  keresztmetszetű  rézsín  van  felcsavarozva.  A  felerősítő  csavarok  között  az  érintkező
befogadására  alkalmas  tolókát  tetszés  szerint  beállíthatjuk.  A  sárgaréz  sín  egyik  végén  a
villamos vezeték bekötésére recézett fejű csavar szolgál. A vályú oldalára 113×27×2 mm-es
rézlap  35,5×4  mm alsó  kivágásán  keresztül  állithatóan  van  felcsavarozva.  A  sárgarézlap
további 2 vízszintes kivágása 87 mm hosszú, a felső összekötő részen 2 egymástól 74 mm
belső távolságra szigetelő lapocska van beillesztve, az első összekötőn pedig 3 db, egymástól
37, ill.  18 mm belső távolságra.  Az osztógépet meghajtó villamosmotor  a  sárgarézsín  re-
cézett fejű csavarjához erősített egyik pólusát a tolókára szerelt érintkező mindaddig zárta a
sárgarézlap  felerősítő  csavarján  keresztűl,  míg  az  érintkező  rá  nem  csúszott  a  szigetelő
lapocskák egyikére. 

A sűrűbb vonalkázáshoz szükséges kis menetemelkedésű, aránylag hosszúnak mondható
csavarorsó elkészítése a XIX. sz.-ban még nagy nehézségbe ütközött.  Bár Jedlik törekvése
inkább arra irányult,  hogy egyenletes sűrűségű, hibátlan profilú vonalakat húzzon gepével,
mégis erősen foglalkoztatta a rácsvonalak sűrűségének növelése is. 

Egyik megoldásaként készítette el Jedlik a sajátkezű vázlata szerinti differenciálcsavaros
megoldást  (9.  ábra).  Jedlik  vázlata  világosan  mutatja  elképzelését.  A  két  csúcsával  két
csapágy  közé  befogott  csavarorsó  ennél  az  újabb  megoldásnál  két  rögzített  helyzetű
csapágyban nemcsak forog, hanem tengelyirányban el is mozdul. Az egyik csapágyban simán
forog  és  csúszik  az  orsótengely,  míg  a  másik  végén  a  menetes  csapágyban  a
menetemelkedésnek megfelelően halad. A csavarorsó meghajtására szolgáló csigatengely nem
fogaskereket, hanem az orsó sima tengelyére szerelt fogasdobot hajtja meg. Az orsótengely
fele  sima,  erre  van  felerősítve  a  fogaskerékdob,  vége  pedig  a  simaperselyezésű
tartócsapágyban forog és el is csúszhat. Az orsótengely másik felén egymást követően kétféle
emelkedésű menet van vágva. A tengely végén levő kisebb menetemelkedésű rész menetes
csapágyban  forog,  míg  a  nagyobb  menetemelkedésűre  anyaszerűen  van  felszerelve  a
karcolószerkezetet  vivő  szán.  Az  osztógéppel  szokásos  módon  meghajtott  diffe-
renciálcsavarorsó  a  menetes  csapágyban  a  kis  menetemelkedésnek  megfelelően  axiális
irányban elmozdul. A nagyobb menetemelkedésű részhez kapcsolt szán a két menetemelkedés
különbségének megfelelően viszi tovább a karcolótűt. A vázlat szerint a csavarorsó tengelye
egy teljes fordulat alatt 1/80″-kel mozdul el axiálisan, pl. balra a „C” csapágyban, mialatt „A”
szán a tengelyen a nagyobb emelkedésű meneten 1/22″-kel jobbra csúszott. A szán tényleges
elmozdulását a kétirányú mozgás különbsége adja: 1/22″-1/80″ = 29/880 hüvelyk. Ha tehát
egy  29-es  beosztású  fogasdobot  egy–egy  foggal  forgatja  el,  a  880-as  sűrűségű  csavar
helyettesíthető egy könnyebben előállitható 80-as és 22-es sűrűségű csavarral. 

A szakaszos munkámódszer: a munkadarab ide-oda mozgásából származó irányváltozás, a
karcolótűnek minden vonalhoz történő újbóli  behelyezésekor  fennálló kicsorbulási  veszély
vezette Jedliket a spirálrács, gyakorlatilag körrács készítésére. Ennél elmarad a vonalrácsnál
állandóan ismétlődő kiemelés és újbóli behelyezésből származó hiba, az egész rácsot egyetlen
barázda bekarcolásával állította  elő.  A szakaszos munkamódszert  sima,  állandó mozgással
helyettesítette. 
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A  spirálrács  készítésénél  a  tárgy,  ill.  a  tárgyasztal  állandó  forgását  és  a  karcolótű
egyenletes  radális  eltolását  kellett  megoldani  (10.  ábra).  Ácskapocs  alakú  rézöntvény
középtáján  kinyúló  lapszerű  része  betolható  és  felcsavarozható  a  gép  e  célra  felvágott
alapmezébe.  Az öntvény rövid szárainak egyikén áthajtható csavarra  támaszkodik kúposra
esztergált csúcsával egy acéltengely, melynek másik vége gömbalakban végződik. A gömb
hasítékába benyúló csavar kapcsolja össze a tengelyt, és az öntvény másik szárára csavarozott
tartó csapágy közbeiktatásával a 68 mm átmérőjű,  köralakú, sárgaréz tárgytartó asztalt.  A
tengely  kúpos  végéhez  közel  a  tengelyre  van  csavarozva  a  74  mm külső  ø-jű,  hatküllős
sárgaréz zsinórkerék.  A megfelelő magasságban a tengelyből  kiképzett  végtelen csavar az
osztógép csavarorsójára szerelt finomosztású fogaskerékkel kapcsolódik. Az orsó vályújának
hidjára  felerősitett  kétkarú  emelő  egyik  szárára  a  gyémántbefogó,  mig  a  másik  szára  az
egyenes  vonalazó  eljárásból  már  ismert,  a  tűtartó  súlyát  az  üveglemez  minőségének
megfelelően kompenzáló súlykorongtartóban végződik. 

Az osztógéppel egyidejűleg múzeumba került 3db Jedlik által szignált optikai rácsból 1 db
körrács és 2 db vonalas rács. Mindhárom rács peremén bekarcolt egyező felirat olvasható:
„Pannonhalmi phys. muzeumé”. További bekarcolások: a körrácson: „e = 0,051856 mm”. A
ritkábbvonalazású rácson: „Jedlik A.”. A sűrűbb vonalazású rácson: „Jedlik A.E.” Az üveglap
mérete: 38×38×2,3 mm. 

Az Épitőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Technológia és Járműjavitás Tanszékén,
Zeiss  neophot  tipusú  mikroszkópon  50–100-szoros  nagyitásban  a  3  rácsot  területrészekre
bontva vizsgáltam. Feltehető, hogy a múzeumba került 3 rács minőségben nem egyezik Jedlik
elismerten szép rácsai közé még akkor sem, ha számításba vesszük a kor mainál lényegesen
kisebb követelményeit. A vonalkázás mellett látható üvegszilánk kipattanási helyek az üveg
minőségének rovására írhatók és a vonalközök egyenlősége sem kielégítő mindenütt. Ezen
esetleges, véletlen körülményekből adódó hibákon kivül a gép működéséből származó perió-
dikusan ismétlődő hiba nem található a rácsokon. 

A 11. és 12.  ábra a  körrács kétféle  nagyítású részlete,  a  13.  a ritkább,  a  14.  a  sűrűbb
vonalazású rácsok részterületének mikrofotografái. A képhez fényképezett etalon 0,01 mm
osztású. A sűrűbb vonalas rács karcainak barázdaszélessége 6–8 μ, a vonalközöké 10–12 μ. 

A XIX. sz. utolsó negyedében a rácskészítés technikája és a rácsok anyaga is megváltozott.
Az  új  rácsok  fényerősebb  színképe,  a  vonalak  és  színek  élessége  tudományos  célra
alkalmasabbnak  bizonyultak.  A  technika  minden  területén  tapasztalható  ugrásszerű
fejlődésből az optikai rácsok sem maradhattak ki. 

H. A. Rowland (1848–1901.) amerikai fizikus, 1882-ben Baltimoréban olyan osztógépet
szerkesztett, mellyel 1200 karcolatot tudott húzni milliméterenként. 

Elmés és szerencsés gondolata volt, hogy az osztást nagy rádiuszú, konkávgörbe felületre
vitte  fel.  Ez  a  megoldás  a  színképfényképezésnél  nagy  előnyt  jelentett.  Rowland
fényképezéssel, keménység és kivitel szempontjából kiváló színképtáblázatot készített. 18 m
hosszú,  teljes  napszínképét  20  lapra  elosztva  a  John  Hopkins  Egyetem  1888-ban  kiadta
színképatlaszában. Konkáv tükre az infravörös és ultraibolya sugarakat is visszaveri.  Így a
színkép láthatatlan részének tanulmányozására is  alkalmas.  A konkávrácsok színképei  sok
részletet  nyújtanak,  de  a  fény  hullámhosszának  a  megkívánt  pontossággal  való  mérésére
továbbra is a síkrácsok maradtak meg. Rowland jobbnál jobb osztógépet készített, de gépének
leírását, rajzát, nem adta meg. A Fraunhofer óta megindult fénytani kutatások egyre több jó
rácsot  igényeltek,  melyekhez  nehezen  lehetett  hozzájutni.  Készítőik  ritkán  ismertették
gépeiket és, mint mühelytitkot vitték magukkal a sírba. 

Angliában a  National  Physical  Laboratoryban Sir  Thomas Merton a  rácskészítés  eddig
alkalmazott  munkamódjában,  elődeihez  hasonlóan,  kifogásolta  az  ezredmilliméter
pontosságot kívánó munkánál a vonalanként ismétlődő karcolószerszám felemelését, annak
tartós  állását  és  újbóli  behelyezését.  Fraunhofer  és  Jedlik  is  ugyanezt  a  hibát  igyekeztek
kiküszöbölni körrácsaikkal. A technikai gyakorlatban általában elhanyagolhatók a kisméretű
nyomásváltozások  és  rezgések,  de  a  rácsoknál  megkívánt  pontossági  foknál  igen  nagy
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jelentőségük van. Ezek a gondolatok vezették Mertont 1948-ban arra a gondolatra, hogy a
vonalrácsot hengeren, mint legnagyobb finomságú csavarvonalat hozza létre és az említett
hibákat  egy  sima,  állandó  csa-  varmozgással  kiküszöbölje.  Eljárásának  lényege,  hogy
különlegesen  szigorú  előírásokkal  készült,  megfelelő  áttétellel  nagyon  lassan  hajtott
esztergapadon, polymethylmethacrylat, vagy polystren hártyával vékonyan bevont 100 mm ø-
jű  henger  felére  csavarvonalat  karcolt.  A  henger  másik  felére  bekarcolta  az  eredeti
csavarvonal  mását,  a  csavarvonalat  pontosan  követő  elasztikus  anyaggal  (pl.  bodzabéllel)
kibélelt anyával vezérelt karcoló gyémánttal. Az eredeti csavarbarázdákba szorosan illeszkedő
anyag kiegyenlíti az eredeti periodikus hibákat. A megkeményedett hártyát tengelyirányban
felvágják, lefejtik és optikailag sík felületek közé öntött zselatin rétegre viszik át. A korrigált
csavarvonalról  nagyszámú  síkmásolat  készíthető.  Ez  az  eljárás  nemcsak  a  finomságban,
hanem a sokszorosíthatóságban rejlő mennyiségi teljesítményben is  nagy haladást jelent  a
hagyományos módszerekkel szemben. 
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SUMMARY

AUTOMATIC DIWIDING MACHINE BY ÁNYOS JEDLIK

ThE! first physicist to design an opticai grating capabletore~olve acomplex raz to iLscolors
was Fraunhoferin Germany, who published hisspectrumanalysisobservations in 18i4 - 1815.
StÍJnulated  by  his  results,  a  number  of  research  workers  started  to  deal  with  this  topic
simultaneously.  Nobert,  another  German physicist,  produced highly appre-  ciated gratings
with his indexing machine drui~g the years after 1820. These machines, however, as weIl as
thosedesigned by other comtemporary experimenters could not main- tain an equal distance
between the  gratelines,  nor  therequired  extremely high  precision  of  line  number  per  mm
because of their manual adjustment, in spite of the increased atten- tion and patience exerted. 

A milestone in the development history of the,design of gratings was represented by the
automaticindexing machine c9nstructed by Anyos Jedlik Hungarian physicist in 1853, and
made adaptable for electromotor drive two years.later.. This irigenious solution of continouos
operation has made Jedlik's machine (Figures land 2) outstanding among the contemporary
constructions, inculding the earlier types as weIl. Operation control was made by a square
iron frame of adjustable oscillation, attached to the rotating arm of the driving wharf (Fig. 3),
by means of the pivot connected bars actuated under the table. The top pushbar of the frame
reciprocated the iron prism holding the work; the second one Iif ted and lowered the diamond
holder by means of an eccenter, while the third one enSu'- red uniform line distribution and
the proper feed of the scratcher diamond holder (Figu- res 4 - 6). The screw spindle moved
the  spiral  cpsing  of  the  needle  hold  er  (Fig.  7)  according  to  itB  pitch  and  angular
displacement.  Minor  seizures  due  to  thread  irregularities  were  compensated  for  by  the
Cardano suspension of the casing (Fig. 8). In the differential screw version, the difference
between the two-way movements of a higher and a lower pitch screw, resp\:,ctively, not too
difficult to manúfacture even at that time, moved the diamond holder, just like a small-pitch
screw spindle which,  however, was much more difficult to produce (Fig. 9). In the spiral
grating version the glass to be lined (Fig. 10) was located on theeircular work table instead
01” the reciprocating iron prism.  The color  effect  of  the gratings  produced by the Jedlik
machine was superior to that of any previous apparatus andwas, therefore, sought for even
abroad. 

The indexing machine designed by the American physicist Rowland in 1882 trans- ferred
indexing to a large radiusconcave reflecting surf ace and, thus, proved to be much betterfor
spectrum  photography  than  any  of  the  former  solutions.  In  1948  Sir  Thomas
Mertontransferred the fine pitch spiralline into acylinder.His special process eliminated any
eventrial error, and the impressioff thus obtained has made the grating suitable lor 

. reproduction. . 
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Néhány megjegyzésem:

1. Jedlik nem a Műegyetemről ment nyugdíjba ! Ez Opitz súlyos tévedése. Mivel másnál is
találkoztam ezzel,  azt  kell  gondolnom,  hogy a  Műegyetem történetét  megíró  Zelovich-ra
megy vissza. Ő könyve végén a tanárokról összefoglalót készít. Sajnos, ez félreérthető. Mert,
pl. Jedliknél (másnál is) helyesen írja, hogy az Institutum Geometricumon tanított. Az akkor a
bölcseleti kar alá tartozott, annak tanárai tanítottak ott is. Jedlik pédául fizikát és mechanikát
(ebbe  tartozott  a  hidromechanika  is).  amikor  azonban  1850-ben  az  Institutum  levált  a
bölcsészkarról egyesült a ## ## néven, amiből később a Műegyetem lett, nem minden tanára
ment át az új intézménybe. Így Jedlik sem. A baj az, hogy ezeknél a tanároknál Zelovich nem
említi  meg,  hogy  maradt  a  Tudományegyetemen,  hanem  nyugdíjazásuk  idejét  a
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Tudományegyetemről  való  nyugdíjazás  idejére  teszi.  Így,  aki  külön  nem  tudja  ezt,
megtévedhet, mint Opitz is.

2. Megint  nemcsak  Opitz,  de  más  is  megtéved,  amikor  Jedlik  naplójáról  beszél.
Rendszeresen vezetett  naplója nem volt  Jedliknek,  de sok feljegyzése van. Ezek közt  sok
datált feljegyzés is van. Ha tehát valahol dátum szerepel, akkor tudjuk, hogy azt a mérést
akkor végezte, azt az eszközt akkor gondolta ki, vagy, soknál a számla is megvan, akkor vette,
esetleg írta be a leltárba. De rendszeres napi feljegyzéseket tartalmazó írása nincs Jedliknek.

3. Az  osztógép  körül  újonnan  is  felmerültek  problémák.  Magam  is  láttam  Jedliknek
Ferenczytől  is  leírt  (I.  26.  és  84.)  feljegyzét,  hogy 1832-ben osztógépet  vett.  Ez azonban
valóban  csak  egy távolság  osztására  lehetett  alkalmas.  Ezzel  legfeljebb  csak  aranyfűsttel
bevont  üvegre  készíthetett  egy-két  vonalat  az  interferencia  réseken  való  bemutatására.
Pozsonyi levelezése ugyanis mást mutat. Ide is másolom az érdekes részt: 

„… azért kérdeztem a PLÖSCHet, mennyiért készéttene nékem az aranyozott üvegeket mint
egyenes,  mint  kör  lineákkal,  hanem  kétszer  olly  sürüen  huzott  lineákkal,  mint  az  ö  leg
sürübbike; azt felelé hogy sürübbeket aranyra már huzni nem lehet, mint ő huzni szokott;
hanem egy sürüen gyemántal meglineázott üvegecskét, melynek a felülete egy ¨ hüvelket sem
tesz 20 pengőért ugymond elkészét; körlineákat pedig üvegre eddig még senki sem kivánt. etc.
etc. Illyen felelettel egészen el vala rontva minden reménységem, hogy valaha ezen gyönyörü
tüneményeknek  leg  alább  egyrészét  nagyszerüen  elő  állitsam;  azonban  ismét  fell  éllett  a
pünkösdi  napokban  előbbi  reményem,  söt  már  részent  tellyesedésbe  ment,  mert  a
PROKESCHtül hoztam költsön egy lineazó machinát, melynek segétségével meg az aranyozott
üvegekre ötször  sürübben huzhatom a lineakat,  mint  a  PLÖSsel  legsürübbike;  üvegeket  is
lineáztam gyemántal, mellyek sokkal szebben mutatnak a PLÖSsel üvegénél, de mindazon által
az  aranyozottak  még  is  jobbak.  De  míg  ezen  lineázó  módot,  és  az  aranyozás  fortélyát
magamévá tevém vas türedelemre volt szükségem. Most oly üvegeket készétek, mellyeknek
felülete négy  ¨ hüvelk. Kettő ollyan mellyen 800; másik kettő, mellyen 1600; ismét másik
kettő mellyen 3200 linea vagyon. Az utóbbiak közül csak egynek el készétése 8 óráig tartó
szorgalmas  lineázásba  kerül;  reliqua  coram [elhagyom,  hogy  miért].  A  tünemények,
mellyeket általuk kapok meglepők!”

Ez 1839. június 19-én kelt levélrészlet arra mutat, hogy igazában akkor szerzett kölcsön,
amit  aztán meg is  vehetett,  egy osztógépet.  Tankönyvének ábrája csak egyszerű,  távolság
osztására (pl.  hőmérő,… skáláját  elkészíteni)  való osztógép. A Győrött  levő azonban már
sokkal komolyabb, ez lehet az, amit 1839-ben szerezhetett.

4. Hogy  miért  akart  Jedlik  körrácsokat  is  készíteni,  azt  érdekesen  próbálja  Opitz
megokolni, de a fennti levél azt mutatja, hogy már valódi osztógéppel való találkozása előtt is
gondolt rá. Nem ő találta ezt ki. Talán olvasott róla, talán az az első osztógép (ez a pozsonyi
szertárban  maradt,  a  gimnázium  története  megemlékezik  róla)  alkalmas  volt  körosztás
készítésére is, onnan jöhetett Jedlik érdeklődése irántuk.

5. A fennti szöveg nem egészen egyezik a megjelent szöveggel. Opitz halála után özvegye
az erre a cikkre vonatkozó kézirati hagyatékot Pannonhalmára küldte. Ott van ma is Jedlik
iratai között. Ebben van a megjelent cikk különlenyomata, és abba betéve Opitz gépírásos
Hibajegyzéke. Az abban jelzett javításokat elvégeztem a szövegen. Itt csak a 4., 5. és 6. ábra
rossz aláírását kell javítanom. A helyesek így szólnak:

4. ábra Az asztal mozgatása
5. ábra A csavarorsó működtetése
6. ábra A karcolótű emelése
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