
16. Signalinduktorer. 
En signalinduktor består av hästskomagneter a, fig. 35, 36. 37 och 38, som äro lagda med något mellanrum bredvid var-

andra och försedda med polskor b av mjukt järn. En järnkärna k är placerad mellan polskorna och kan där försättas i 
rotation. Järnkärnan är lagrad i mässingsbackarna e och försedd med en lindring t av fin silkesöverspunnen koppartråd. 
Lindningens ena ända är fastlödd vid det från järnkärnan isolerade stiftet g och dess andra ända vid det i järnkärnan fastsatta 
stiftet q. Då induktorn försättes i rotation, uppstå induktionsströmmar i dess lindning, se kap. 5. 

 
I Evh och Ebm (g. m.) är, såsom förut nämnts, induktorns lindning under vila kortsluten, men i de övriga apparattyperna 

ställd för avbrott. Då induktorn försättes i rotation, inkopplas lindningen automatiskt till yttre ledningen. 

Induktorn till Evh visas i fig. 35. På järnkärnans axel r är kortslutningsanordningen fastsatt. Då induktorn är i vila, ligger 
kulan o, den s. k. centrifugalkulan, som är fästad på en böjd lamellfjäder m, an mot stiftet s och kortsluter induktorns 
lindning. Försättes induktorn i rotation, avlägsnar sig kulan från stiftet, varvid ovannämnda kortslutning häves och 
lindningen kommer i serie med yttre ledningen, vars branscher äro kopplade till klämskruven x och induktorns stomme. 

Signalinduktorn till telegrafverkets 
apparater visas i fig. 36. 
Klämskruvarna y och u, av vilka y är 
fastskruvad vid induktorns stomme och 
u vid den från stommen isolerade la-
mellfjädern v, stå i förbindelse med 
yttre ledningens branscher. En 
mässingshylsa i är påträdd stiftet l och 
isolerad såväl från detta stift som från 
axeln r. Metallstiftet h är fastskruvat i 
hylsan i, och metallstiftet f, som är 
isolerat från nämnda hylsa, är fastsatt i 
stiftet l. Centrifugalkulan o och 
lamellfjädern m, vid vilken kulan är 
fästad, äro båda isolerade från armen x. 
Lamellfjädern m  ligger med sin ena 
ända alltid an mot stiftet h. Då under 
induktorns rotation centrifugalkulan 

slungas ut, kommer den vid kulan fästade lamellfjädern s i kontakt med stiftet f, varvid följande strömbana bildas: 
klämskruven u, fjädern v, hylsan i, stiftet h, fjädrarna m och s, stiften f, l och g, induktorns lindning, stiftet q, klämskruven y. 

 

 



Den i Evm oftast förekommande induktorn 
visas i fig. 37. Klämskruven x och induktorns 
stomme stå i förbindelse med yttre ledningens 
branscher. Centrifugalkulan d, som tryckes inåt 
av en i densamma inlagd spiralfjäder, är 
isolerad från axeln r. Då induktorn försättes i 
rotation, slungas kulan ut och kommer i kontakt 
med fjädern n, varvid följande strömbana 
bildas: klämskruven x, fjädern n, 
centrifugalkulan, stiftet g, induktorns lindning, 
stiftet q (stommen). 

En senare typ av Ericssons signalinduktorer 
visas i fig. 38. För att hålla fjädern n bruten från 
kontakten y måste spänningen på spiralfjädern f, 
som är inlagd mellan stoppringen r och 
lagerskålen m och som strävar att skjuta axeln u 
åt vänster, vara så stor, att den förmår övervinna 
motspänningen från fjädern n, då induktorn är i 
vila. Axeln hindras från att skjutas för långt åt 
vänster av de båda i densamma inborrade stiften 
s, som vila i spår i det större kugghjulets nav. 
Då veven vridos åt höger, glider stiftet s utefter 
den mot axeln snett ställda ytan y1 ned till den 
med axeln parallella ytan y2 härvid spännes 
fjädern f och axeln förskjutas ett stycke v åt 
höger, varvid fjädern n kommer i kontakt med 
stiftet y och lindningen kopplas till yttre 
ledningen. 

 

En fem-magneters induktor har ett 
motstånd på cirka 300 ohm samt en spänning 
av 95 volt, när man vevar med en hastighet av 
4 varv pr sekund; en fyra-magneters induktor 
cirka 300 ohm samt 85 volt; en tre-magneters 
induktor cirka 520 ohm samt 90 volt. Den vid 
nyssnämnda vevhastighet alstrade sig-
nalströmmens periodtal är 20, d. v. s. 
strömmen växlar riktning 40 ggr i sekunden. 

Det vanligast förekommande felet i 
signalinduktorn är avbrott, företrädesvis vid 
lindningens ändar samt å induktorn i 
telegrafverkets apparater vid centrifugalkulans 
fjädrar. I telegrafverkets induktor händer det 
även, att isolationen mellan stiftet h och hylsan 
i blir förstörd, varvid induktorns lindning icke 
frånkopplas. Även kan den lamellfjäder, som 
ligger an mot axelns ända, förorsaka fel genom 
dålig kontakt. Mera sällan förekommer avbrott 
eller kortslutning i lindningen eller svaghet hos 
magneterna. Vid kortslutning går induktorn 

tungt och vid avbrott lätt. Vid äldre induktorer utan smörjkoppar kan det inträffa, att induktorn går så trögt i sina lager, att 
densamma ej kan föras runt. Detta avhjälpes genom att inolja lagren.  

 

 

 

 

 



17. Ringklockor. 

Klockan till Tvm visas i fig. 39 A, klockan till 
Tbm i fig 39 B samt klockorna till Ericssons 
apparater i fig. 40 och 41. 

Klockans kläpp p, fig. 39 och 40, föres av ett 
lättrörligt ankare a, som är lagrat i lagerskruvarna 
b antingen över eller under elektromagneten f. 
Järnkärnorna till elektromagneten påverkas 
(polariseras) av tvenne stålmagneter N--S, som 
äro böjda i vinkel antingen över ankaret, såsom 
på telegrafverkets klockor, eller under ankaret, 
såsom på Ericssons klockor. För att hindra 
ankaret att suga sig fast vid någon av magneterna 
är på metallbryggan c fastsatt en lamellfjäder d, 
som med sina ändar ligger löst an mot ankaret. 
Denna fjäders spänning kan ändras med 
skruvarna e. På ringklockorna till Tbm äro 
klangarna med något mellanrum lagda över var-
andra samt ankaret försett med tvenne kläppar. 

Stålmagneternas liknämnda poler äro vända åt 
samma håll. Genom dessa magneters inverkan 
äro elektromagnetens järnkärnor magnetiska, 
även då ingen ström genomgår elektro-
magnetrullarna. En dylik elektromagnet säges 
vara polariserad. Påverkas klockan av en 
växelström, kommer ankaret i vibration. 

På klockan till Ebm (g. m.), fig. 41, 
förekomma icke ovannämnda magneter N--S. 
Ankaret utgöres av en magnetstång ms, som är 
lagrad i den ena ändan och i den andra försedd 
med kläpp. Elektromagneterna äro försedda med 
polstycken p, mellan vilka ankaret vibrerar. För 
att detta icke skall suga sig fast vid polstyckena, 
äro dessa försedda med mässingsstift. 

 

 

 
Motståndet i klockornas elektromagnetrullar är omkring 900 å 1,000 ohm; i den 

sist beskrivna dock endast omkring 400 ohm.  Klangarna till Ericssons klockor 
uppbäras av klangstolpar, fastsatta på apparaten, varemot på telegrafverkets klockor 
klangstolparna äro fastnitade på klockornas plåtstommar. 

Klangstolparna på Ericssons apparater äro försedda med rektangulära hål, var-
igenom klangarna kunna flyttas närmare eller längre från kläppens kula. 

Klangarna på, alla klockor äro 
något ovala, och man kan därför 
genom att vrida dem runt inpassa 
dem i förhållande till kläppens kula. 

I såväl telegrafverkets som 
Ericssons klockor avge de båda 
klangarna, då de anslås, olika toner. 

De vanligaste orsakerna till fel i 
klockan äro: avbrott i lindningen, 
kläppen eller klangarna hava rubbats, 
ankarets lagerskruvar hava lossnat, 
kläppen har lossnat från ankaret, 

justeringsfjädrarnas spänning har ändrats. 

Vad som ovan sagts om apparatklockor gäller även för alla s. k. extraklockor. .  



 

18. Ericssons väggapparat med hörtelefon (Evh). 
Förenklat ledningsschema visas i fig. 42 samt fullständigt ledningsschema i fig. 43. På apparaten finnas ytterkontak-

terna: L1 och L2 för yttre ledningen, J för jordledning, KL för extraklocka, Z och K för mikrofonbatteriet, H för ordinarie 
samt EH för extra hörtelefon. Då extraklocka icke användes, måste de båda ytterkontakterna KL metalliskt förbindas.  

Induktionsrullen är förlagd i mikrofonhållaren t. Apparaten är försedd med en 
metallåskledare å, bestående av tre skivor, en längre och två kortare. Den förra är 
förbunden med ytterkontakten J, de båda senare med var sin av yttre ledningens 
branscher. Genom insättning av en metallpropp i r kopplas således yttre 
ledningens båda branscher till jord. 

Då klykan är nedtryckt, är förbindelsen 
mellan såväl klykan och kontakten 3 som 
mellan fjädrarna 1 och 2 bruten. 

Fjädern 2 vilar mot en på klykan fastsatt 
ebonitkuts k och är således isolerad från 
klykan. Strömbanan för inkommande signal 
är: ytterkontakten L1, greningspunkten g, 
kontakten h, klykan, greningspunkterna v 
och i, induktorn, klockan, ytterkontakterna 
KL och L2. Strömbanan för utgående signal 
är densamma som för inkommande, dock 
med den skillnaden, att induktorns 
lindning, som under vila kortslutes av 
centrifugalkulan, inkopplats i denna 
strömbana. Klockan ringer således vid 
utgående signal. Hörtelefonen och 
induktionsrullens sekundärlindning äro 
inkopplade mellan greningspunkterna g och 
v och äro följaktligen kortslutna av 
strömbanan: greningspunkten g, kontakten 
h, klykan, greningspunkten v. Då klykan är 
i övre läget, äro ledningskombinationerna 
de på figurerna visade. Strömbanan för 
talströmmarna blir härvid: ytterkontakten 
L1, greningspunkten g, hörtelefonen, ytter-
kontakterna EH, skruven S, 
induktionsrullens sekundärlindring, 
skruven S, greningspunkten v, klykan, 
kontakten 3, ytterkontakten L2. Klockan 
och induktorn, som äro inkopplade mellan 
ytterkontakten L2 och greningspunkten i, 



äro kortslutna av strömbanan ytterkontakten L2, kontakten 3, klykan, greningspunkterna v och i. 

Fjädrarna 1 och 2 tjäna uteslutande till att sluta och bryta mikrofonkretsen, som går över: ytterkontakten Z, fjädrarna 1 
och 2, mikrofonen, skruven P, induktionsrullens primärlindling, skruven P, ytterkontakten K. 

19. Ericssons väggapparat med mikrotelefon (Evm). 

Förenklat ledningsschema visas i fig. 44 samt 
fullständigt ledningsschema i fig. 45. På 
apparaten finnas ytterkontakterna: L1 och L2 för 
yttre ledningen, J för jordledning, EK för 
extraklocka, Z och K för mikrofonbatteriet samt 
EH för extra hörtelefon. Då extraklocka icke 
användes, måste de båda ytterkontakterna EK 
metalliskt förbindas. På apparatens vänstra sida 
finnes en mikrotelefonjack för 
mikrotelefonproppen MTTM.  

På klykan äro fastsatta en ebonitkuts k, mot 
vilken fjädern 3 ligger an, samt tvenne 
ebonittappar l. Klykan pressas upp av fjädern 3, 
då mikrotelefonen avlyftes. 

Då klykan är nedtryckt, är den i kontakt med 
fjädern 1, under det förbindelsen mellan såväl 
klykan och fjädern 2 som mellan fjädrarna 3 och 
4 är bruten. Strömbanan för inkommande signal 
blir därför: ytterkontakten L1, greningspunkten g, 
fjädern 1, klykan, greningspunkten i, fjädrarna 5 
och 6, klockan, ytterkontakterna EK och L2. 
Induktorn, vars ledning under vila hålles bruten 
av centrifugalkulan, är kopplad till 
ytterkontakterna L1 och L2 genom följande 
ledningsbana: ytterkontakten L1, greningspunkten 
g, fjädern 1, klykan, greningspunkten i, fjädern 5, punkten b, avbrottet a, induktorn, ytterkontakten L2. Klockan och 
induktorn ligga således parallellkopplade mellan fjädern 5 och ytterkontakten L2. Vid utgående signal kommer därför 
strömmen att grena sig mellan yttre ledningen och klockan, varvid denna ringer. Ned-tryckes tangenten t, skiljas fjädrarna 5 
och 6, varvid ledningen till klockan brytes och hela signalströmmen går ut på yttre ledningen. Hörtelefonen och induk-
tionsrullens sekundärlindning ligga inkopplade mellan greningspunkterna g och i, varför de äro kortslutna av strömbanan: 
greningspunkten g, fjädern 1, klykan, greningspunkten i. 

Då klykan är i övre läget, äro ledningskombinationerna de på figurerna visade. Strömbanan för talströmmarna är därvid: 



ytterkontakten L1, greningspunkten g, hörtelefonen, ytterkontakterna EH, induktionsrullens sekundärlindning, 
greningspunkten i, klykan, fjädern 2, ytterkontakten L2. Klockan är kortsluten av strömbanan: ytterkontakten L2, fjädern 2, 
klykan, greningspunkten i. Induktionsrullens sekundärlindning kortsluten över fjädrarna 5 och 7, då tangenten nedtryckes. 

Fjädrarna 3 och 4 tjäna uteslutande till att sluta och bryta mikrofonkretsen, som går över: ytterkontakten Z, induktions-
rullens primärlindring, mikrofonen, fjädrarna 3 och 1, ytterkontakten K. 

20. Ericssons bordapparater (Ebm) 
Som i kap. 11 omnämnts, finnas två modeller med olika principschema, se fig. 23 A och C.  

Gamla modellen. Förenklat 
ledningsschema visas i fig. 46 
samt fullständigt ledningsschema 
i fig. 47. Apparaten är medels 
apparatkabel förenad med 
väggplinten p, som upptager 
ytterkontakterna: L1 och L2 för 
yttre ledningen, J för jordledning, 
KL för extraklocka samt Z och K 
för mikrofonbatteriet. Då 
extraklocka icke användes, måste 
de båda ytterkontakterna KL me-
talliskt förbindas. För mi-
krotelefonsnörets tillkoppling 
finnas på apparatplintens 
framkant fem skruvar, de fyra 
yttre signerade M (mikrofonen) 
och T (hörtelefonen). Den 
mittersta, osignerade skruven är 
avsedd att användas vid in-
koppling av extra hörtelefon. 
Härvid flyttas mikro-
telefonsnörets ena bransch från 
skruven 4 till skruven 3, varpå 
extra hörtelefonen inkopplas 
mellan skruvarna 3 och 4. 
Härigenom bliva de båda 
hörtelefonerna seriekopplade. 

Ytterkontakten J är direkt förbunden med ytterkontakten Z, som åter står i förbindelse med den längre av de på appa-



ratplintens övre sida fastsatta åskledareskivorna å. Induktionsrullen är förlagd i trähylsan a.  

Då klykan är nedtryckt, är fjädern 6 i 
kontakt med metallplåten c och bruten från 
fjädern 7. Fjädern 8 trycker alltid mot 
induktorns stomme. Strömbanan för 
inkommande signal är: ytterkontakten L1, 
skruven L1, plåten c, fjädern 6, 
ytterkontakterna KL, klockan, induktorn, 
fjädern 6, skruven L2, ytterkontakten L2. 
Strömbanan för utgående signal är densamma 
som för inkommande, men med den 
skillnaden, att induktorlindningen inkopplats i 
denna strömbana. Hörtelefonen och 
induktionsrullens sekundärlindning äro 
inkopplade mellan skruven L1 och fjädern 6, 
varför de kortslutas av strömbanan: skruven 
L1, plåten c, fjädern 6. 

Då klykan är i övre läget, är kontakten 
mellan plåten e och fjädern 6 bruten, under 
det fjädrarna 6 och 7 äro i kontakt. Härvid 
uppstår följande strömbana för 
talströmmarna: ytterkontakten L1, skruven L1, 
skruven 5, hörtelefonen, skruven 4, 
induktionsrullens sekundärlindning (S, S), 
fjädrarna 6, 7 och 8, skruven L2, 
ytterkontakten L2. Klockan och induktorn, 
som äro inkopplade mellan fjädrarna 6 och 8, 
kortslutas av strömbanan fjädrarna 6, 7 och 8 
. 

Slutning och brytning av mikrofonkretsen 
sker medelst i mikrotelefonskaftet inlagd 
tangent. Mikrofonkretsen går över 
ytterkontakten Z, skruven Z, skruven 1, 
tangenten, mikrofonen, skruven 2, 
induktionsrullens primärlindning (P, P), 
skruven K, ytterkontakten K. 

Nya modellen. Förenklat ledningsschema visas i fig. 48 samt fullständigt 
ledningsschema i fig. 49. Apparaten är genom sextrådig apparatkabel förenad 
med en väggplint, som upptager ytterkontakterna: L1 och L2 för yttre 
ledningen, E för jordledning, B för extraklocka samt Z och C för 
mikrofonbatteriet. Ytterkontakterna B skola icke förbindas, då extraklocka 
icke användes. Mikrotelefonsnöret inkopplas på skruvarna T (telefonen) och 
M (mikrofonen), som äro placerade på undre sidan av apparatens bottenplatta. 

Vid metallplattan c äro fjädrarna 1, 2, 3 etc. fästade. Klykan, som styres 
av sin hållare, pressas, då mikrotelefonen avlyftes, upp i övre läget av en 
spiralfjäder, inlagd i denna hållare. Klockan är fästad å bottenplattans undre 
sida. Fjädrarna, 5 och 7 växlas med klykan. 

Då klykan är nedtryckt, bilda fjädrarna 7 och 8 kontakt, under det såväl 
fjädrarna 4 och 5 som 6 och 7 äro skilda. Strömbanan för inkommande signal 
är därför: ytterkontakten L1, skruven L1, fjädrarna 8, 7, 2 och 1, skruven B, 
klockan, skruven L2, ytterkontakten L2. Induktorn är inkopplad mellan ytter-
kontakterna L1 och L2 genom ledningsbanan: ytterkontakten L1, skruven L1, 
fjädrarna 8 och 7, skruven s (stommen), induktorn, avbrottet a, skruven L2, 
ytterkontakten L2. Induktorn är således kopplad parallellt med klockan, varför 
denna ringer vid utgående signal. Nedtryckes tangenten t, skiljas fjädrarna 1 

och 2, varvid klockan bortbrytes och hela signalströmmen går ut på yttre ledningen. Hörtelefonen och induktionsrullens 
sekundärlindning äro kortslutna över fjädrarna 7 och 8. 



Då klykan är i övre läget, äro ledningskombinationerna de på figurerna visade. Strömbanan för talströmmarna blir här-
vid: ytterkontakten L1, skruven L1, hörtelefonen, induktionsrullens sekundärlindning, fjädrarna 7 och 6, skruven L2, 
ytterkontakten L2. Klockan står i förbindelse med fjädrarna 6 och 7 och är följaktligen kortsluten. Då tangenten nedtryckes, 
kortslutes induktionsrullens sekundärlindning över fjädrarna 2 och 3. 

Fjädrarna 4 och 5 tjäna uteslutande till att sluta och bryta mikrofonkretsen, som går över: ytterkontakten Z, skruven Z, 
mikrofonen, induktionsrullens primärlindning, fjädrarna 5 och 4, skruven C, ytterkontakten C. 

 


