21. Telegrafverkets väggapparat (Tvm).
Förenklat ledningsschema visas i fig. 50 samt fullständigt ledningsschema i fig. 51. På apparaten finnas ytterkontakterna:
L1 och L2 för yttre ledningen, EK för extraklocka, Z och K för mikrofonbatteriet, M och T för mikrotelefonsnöret samt EH för
extra hörtelefon. På äldre apparater finnes dessutom ytterkontakt för jordledning. Ytterkontakterna EK skola icke förbindas,
då extraklocka icke användes. Ytterkontakterna M (mikrofonen) och T (hörtelefonen) äro placerade på apparatstommens
vänstra innersida.
Klockan är
fastskruvad på undersidan
av apparatlocket, som
fasthålles vid
apparatstommen av
tvenne på locket anbragta
hakar, vilka gripa in i
tvenne å stommen
fastsatta lamellfjädrar,
som tillika utgöra
ledningen till klockan. Då
locket skall borttagas,
insättas stift i de båda hål,
som finnas på
apparatstommens sidor.
Stiften, som träffa
ovannämnda lamellfjädrar, tryckas inåt,
samtidigt som locket
lyftes uppåt. I nyare
apparater äro klykans
fjädrar sammanförda i
form av en omkastare
med en fjäder tillräckligt
styv att föra klykans upp i
övre läget, då mikrotelefonen avlyftes. Då klykan är nedtryckt, äro
fjädrarna 4 och 5 i kontakt, under det såväl fjädrarna 1 och 4 som 2
och 3 äro skilda. Strömbanan för inkommande signal är härvid:
ytterkontakten L1, greningspunkten d, fjädrarna 5 och 4, greningspunkten g, fjädrarna 7 och 6, greningspunkten h, klockan,
greningspunkten b, ytterkontakten L2. Induktorn är inkopplad mellan
ytterkontakterna L1 och L2 genom ledningsbanan: ytterkontakten L1,
greningspunkten d, fjädrarna 5 och 1, greningspunkterna g och c,
avbrottet a, induktorn, greningspunkten b, ytterkontakten L2.
Induktorn och klockan äro således parallellkopplade mellan
greningspunkterna g och b. Om vid utgående signal tangenten l
nedtryckes, bortbrytes klockan, vars ledning går över fjädrarna 6 och
7, och hela signalströmmen går odelad ut på yttre ledningen.
Hörtelefonen och induktionsrullens sehundärlindning äro inkopplade
mellan greningspunkterna d och g, varför de kortslutes av strömbanan:
greningspunkten d, fjädrarna 5 och 4, greningspunkten y.
Då klykan är i övre läget, äro ledningskombinationerna de på figurerna visade. Strömbanan för talströmmarna är härvid:
ytterkontakten L1, greningspunkten d, hötelefonen, ytterkontakterna EH, induktionsrullens sekundärlindning,
greningspunkterna c och g, fjädrarna 4 och 1, greningspunkten b, ytterkontakten L2. Klockan ligger inkopplad mellan
greningspunkterna b och g och är således kortsluten av strömbanan: greningspunkten b, fjädrarna 1 och 4, greningspunkten g.
Induktionsrullens sekundärlindning kortslutes över fjädrarna 7 och 8, då tangenten nedtryckes. Fjädrarna 2 och 3 tjäna
uteslutande till att sluta och bryta mikrofonkretsen, som går över: ytterkontakten Z, mikrofonen, fjädrarna 3 och 2,
induktionsrullens primärlindning, ytterkontakten K.

22. Telegrafverkets bordapparat (Tbm).
Förenklat ledningsschema visas i fig. 52 samt fullständigt ledningsschema i fig. 53. Apparaten är medelst femtrådig
apparatkabel förenad med väggplinten p, som upptager ytterkontakterna L1 och L2 för yttre ledningen, KL för extraklocka
samt Z och K för mikrofonbatteriet.

Ytterkontakterna KL skola icke förbindas, då
extraklocka icke användes. På, bottenplattans
undre sida finnas skruvklämmorna T
(hörtelefonen) och M (mikrofonen) för
inkoppling av mikrotelefonsnöret.
Då klykan är nedtryckt, äro fjädrarna 8 och
11 i kontakt, under det fjädrarna 9 och 10 sant
11 och 12 äro skilda. Strömbanan för
inkommande signal är: ytterkontakten L1,
skruvklänman L, stiftet 4, fjädrarna 4, 8 och 11,
greningspunkten c, fjädrarna 15, 13 och 1, stiftet
1, greningspunkten e, klockan, greningspunkten
b, skruvklämman L2, ytterkontakten L2.
Induktorn står genom följande ledningsbana i
förbindelse med yttre ledningen: ytterkontakten
L1, skruvklämman L1, stiftet 4, fjädrarna 4, 8 och
11, greningspunkten c, fjädern 7, stiftet 7,
fjädern 16, avbrottet a, induktorn,
skruvklämman L2, ytterkontakten L2. Klockan och induktorn ligga således parallellkopplade mellan greningspunkten c och
skruvklämmen L2. Nedtryckes tangenten t, brytes klockans ledning, som går över fjädrarna 13 och 15. Hörtelefonen och
induktionsrullens sekundärlindring äro inkopplade mellan skruvklämman L1 och fjädern 16, varför de kortslutas av
strömbanan: skruvklämman L1, stiftet 4, fjädrarna 4, 8 och 11,greningspunkten c, fjädern 7, stiftet 7, fjädern 16.
Då klykan är i övre läget, äro ledningskombinationerna de på figurerna visade. Strömbanan för talströmmarna är härvid:
ytterkontakten L1, skruvklämman L1, hörtelefonen, induktionsrullens sekundärlindring, stiftet 7, fjädern 7, greningspunkten c,
fjädrarna 11, 12 och 5, stiftet 5, greningspunkten b, skruvklännnan L2, ytterkontakten L2. Klockan är kortsluten av
strömbanan: greningspunkten b, stiftet 5, fjädrarna 5, 12 och 11, greningspunkten e. Ena ändan av induktionsrullens
sekundärlindning står över stiftet 3 och fjädern 3 kopplad till kontakten 14, under det den andra ändan över stiftet 7, fjädern 7
och greningspunkten c står kopplad till fjädern 15. Nedtryckes tangenten., kortslutes således induktionsrullens
sekundärlindring.
Fjädrarna 9 och 10 tjäna uteslutande till att sluta och bryta mikrofonkretsen, som går över: ytterkontakten Z, skruvklämman Z, mikrofonen, stiftet 6, fjädrarna 6, 10, 9 och 2, stiftet 2, induktionsrullens primärlindning, skruvklämmen K,
ytterkontakten K.
Apparaten förekommer även monterad tillsammans med anknytningsväxel. Extraklocka, som inkopplas på härför avsedda
ytterkontakter KL på apparatens väggplint, ersätter nämnda växels klocka. Ledningssammanhanget mellan telefonapparaten,
omkastaren och extraklockan är i princip detsamma som beskrives i kap. 25. Förbindelsen mellan telefonapparaten och
väggplinten är utförd medelst åttatrådig apparatkabel.

23. Telefonautomat.
Telefonautomaten är en väggapparat av telegrafverkets modell med anordning, som möjliggör för telefonisten att kontrollera samtalsavgiften.
Överst till höger finnes en
plåt med skåror, i vilken mynten
inläggas, fig. 54. Från skårorna
glida mynten nedåt i rännor, som
sluta i avgiftsbössan. Bottnen i
dessa rännor a och b utgöres av
ebonit, under det sidorna bestå av
mässings-skenor m, försedda
med spår s, på vilka mynten
glida. Den större rännan är
avsedd för 5-öres mynt och är
likformig ända uppifrån och ned.
Den mindre rännan b är avsedd
för 10-öres mynt och skiljer sig
från rännan a så tillvida, att de
ovannämnda spåren borttagits på
mitten ett stycke d--f.
Ett 10-öres mynt, som
inlägges, glider således först på
de övre spåren ett stycke, nedåt
till d. Här sluta dessa spår och
myntet fortsätter på ebonitlisten
g till punkten f, där det ånyo
kommer in på ett par spår, som
ligga lägre, än de förstnämnda.
Mässingsskenorna stå i
ledande förbindelse med
mikrofonens ytterkontakter M,
varigenom mikrofonen och
mässingsskenorna bliva
parallellkopplade.
Då myntet rutschar nedåt,
sker detta givetvis icke lugnt och
jämnt, utan myntet hoppar och
skakar från den ena punkten till
den andra. Motståndet i
mikrofonkretsen kommer härigenom att variera, varvid
strömmar induceras i induktionsrullen. Dessa strömmar giva sig
tillkänna såväl i telefonistens
som i apparatens hörtelefon
såsom ett rasslande ljud.
Då ett 5-öres mynt glider ned, höres endast ett, rasslande men, då ett 10-öres mynt glider ned, två. Under 10-öres myntets
färd mellan d och f är nämligen förbindelsers mellan mässingsskenorna bruten, varför då intet ljud uppstår. Telefonisten kan
således tydligt höra, om ett 5-öres eller 10-öres mynt inlägges.
De ovannämnda rännorna fasthållas vid apparaten av en lamellfjäder, som med en hake griper in i en urtagning på
rännornas gemensamma undersida. Lamellfjädern står i förbindelse med en tapp, placerad under klykans fjäderparti.
Rännorna uttagas på så sätt, att näranda tapp nedtryckes med ena handen, samtidigt som rännorna utdragas med den andra.
Det oftast förekommande felet i telefonautomaten är, att mynten, särskilt 10-öres mynten, fastnar i rännorna, beroende på,
att mynten, rännornas mässingsskenor eller ebonitlisten äro smutsiga, varigenom mynten glida trögt. Det är företrädesvis på
ebonitlisten q, 10-öres mynten stanna, varför det är av vikt, att denna är glatt och jämn. Lossna icke mynten då man ger
apparaten en kraftig stöt, måste rännorna uttagas.

24. Mikrotelefonväxel.
Denna apparat, som saknar signalanordning,
insättes på ledningen emellan stationen och
huvudapparaten. Alla signaler, såväl avgående som
ankommande, förmedlas genom huvudapparatens
signalanordningar, och mikrotelefonväxeln måste
därför placeras inom sanna lokal som
huvudapparaten. För mikrotelefonväxelns
inkoppling användes väggplint, försedd med
åskledare, fig. 55. Yttre ledningen inkommer på de
båda ytterkontakterna L1 – L2, och kommer ut på de
båda ytterkontakterna L2 -- L2, varifrån den
fortsätter till huvudapparaten. Mikrotelefonväxeln
är försedd med såväl induktionsrulle som
mikrofonbatteri. Då mikrotelefonen avlyftes,
komma fjädrarna 6 och 7, 9 och 10 samt 11 och 12
i kontakt med varandra två och två, varvid följande
strömbana bildas för talströmmarna: ytterkontakten
L1, skruvklainman L1, fjädrarna 6 och 7, hörtelefonen, fjädern 13, induktionsrullens
sekundärlindning, fjädrarna 10 och 9, skruvkläm
man L1, ytterkontakten L1. Samtidigt ställes
huvudapparatens ledning, som frän väggplinten
fortsätter till fjädrarna 5 och 8, för avbrott.
Induktionsrullens sekundärlindning är
förbunden med fjädern 13 och kontakten 11, varför
denna lindning kortslutes, då tangenten t
nedtryckes.
Mikrofonkretsen slutes och brytes av fjädrarna
11 och 12.

25. Anknytningsväxlar
Då två eller tre apparater intagas på en och samma ledning,
användes för att åstadkomma förbindelse, dels mellan apparaterna
sinsemellan och dels mellan var och en av apparaterna och stationen,
anknytningsväxel.
Anknytningsväxel för två dubbelledningar, fig. 56, är för detta
ändamål försedd med en trelägesomkastare, bestående av tvenne
fjäderknippen och en ebonitkil c för fjädrarnas växling. Denna
ebonitkil är fästad på en rörlig arm för omkastarens manövrering.
Förbindningarna fjädrarna emellan framgå av figuren.
Stationsledningen inkopplas på L1, den anknutna apparaten på L2,
huvudapparaten på T samt extraklocka, då sådan användes, på EK.
Extraklockan kommer härvid parallellt med växelns klocka.
Med denna växel kunna tre olika kopplingskombinationer utföras.
1:o) Omkastaren lagd till vänster (L1). Ebonitkilen är då inpressad
mellan fjädrarna 8 och 11. Dessa fjädrar äro då skilda från fjädrarna 9
och 10 och i stället i kontakt med fjädrarna 7 och 12. L1 är kopplad till
huvudapparaten (T) och L2 till växelns klocka. Signal från stationen
påverkar huvudapparatens klocka och signal från anknytningsapparaten växelns klocka.
2:o) Omkastaren i mittelläge (F). Kontakten fjädrarna emellan är då
den på figuren visade, L1 är kopplad till L2 och växelns klocka mellan
dessa båda ledningars branscher. Huvudapparaters (T) är frånkopplad.
Signal från såväl stationen som anknytningsapparaten påverkar växelns

klocka.
3:o) Omkastaren lagd till höger (L2). Ebonitkilen
är då inpressad mellan fjädrarna 2 och 5. Dessa
fjädrar äro då skilda från fjädrarna 3 och 1 och i
stället i kontakt med fjädrarna 1 och 6. L1 är kopplad
till växelns klocka och L2 till huvudapparaten (T).
Signal från stationen påverkar växelns klocka och
signal frän anknvtnininsapparxten huaudapparatens
klocka.
Ledningarna L1 och L2 äro grenade till
åskledaren å, vars mittersta skiva är förbunden med
klämskruven J (jorden).
Anknytningsväxel för tre dubbelledningar visas i
fig. 57. Stationsledningen inkopplas på L1, de båda
anknutna apparaternas ledningar på L2 och L3, samt
huvudapparatens ledning på T.
Växeln är försedd med tvenne omkastare,
nämligen en trelägesomkastare samt en
tvålägesomkastare. Till vänster om
trelägesomkastarens hävarm finnes en signatur L1,
mitt över hävarmen en signatur L2, samt till höger
om densamma en signatur L3. Huvudapparaten är
alltid ställd till den ledning, på vars signatur
trelägesomkastarens hävarm visar. Då hävarmen är
lagd till vänster, står således ledningen L1 till
huvudapparaten (T), då hävarmen är i mittelläge,
står ledningen L2, till huvudapparaten och, då
hävarmen. är lagd till höger, står ledningen L3 till
nämnda apparat. är tvålägesomkastaren utdragen, stå
de övriga två ledningarna till var sin av klockans

elektromagnetrullar, men är omkastaren intryckt, äro nämnda
ledningar sammankopplade och klockans elektromagnetrullar ställda i
serie mellan dessa ledningars branscher.
Trelägesomkastaren, fig. 58, består av två fjäderknippen, av vilka
vart och ett är sammansatt av åtta fjädrar. Var och en av fjädrarna 2,
7, 10 och 15 är försedd, dels med en ebonitkuts k, gående genom
ytterfjädrarna och stödjande mot omkastarens stomme, dels med ett
inåt riktat kontaktstift s, gående genom närmast innanför liggande
fjäder utan att beröra densamma. Då omkastaren lägges åt vänster,
fig. 58 C, pressas ebonitkilen c in mellan fjädrarna 11 och 14, varvid
dessa fjädrar komma i kontakt med fjädrarna 9 och 16, som därvid
pressas ut så mycket, att deras kontakt med fjädrarna 10 och 15
upphör. Samtidigt upphör fjädrarnas 11 och 14 tryck mot fjädrarna 12
och 13, varför dessa fjädrar, som hava fjädring utåt, fjädra ut och
komma i kontakt med fjädrarnas 10 och 15 kontaktstift.
Tvålägesomkastaren, fig. 59, är försedd med sex fjädrar. Då
omkastaren är utdragen, ligga fjädrarna 22 och 25 an mot sina
klackkontakter, fjädrarna. 23 och 24. Fjädern 23 har sin fjädring mot
fjädern 24, men träffar icke denna,, emedan benkutsen 1, fästad å
fjädern 25, trycker åt motsatt håll. Då omkastaren intryckes och
fjädrarna 22 och 25 pressas mot sina städkontakter, fjädrarna 21 och
26, fjädrar sig fjädern 23 mot fjädern 24.
Vid de lägen på omkastarna, som visas i fig. 57, står L1 till den
vänstra elektromagnetrullen och L3 till den högra. Man kommer från
vänstra ytterkontakten L1 över fjädrarna 9 och 10, vänstra
elektromagnetrullen, fjädrarna 21, 25, 15 och 16 till högra

ytterkontakten L1, samt från vänstra ytterkontakten L3 över fjädrarna 8, 7, 22 och 23,
högra elektromagnetrullen, fjädrarna 2 och 1 till högra ytterkontakten L3. Vidare står,
såsom förut nämnts, L2 till huvudapparaten (T). Man kommer från vänstra
ytterkontakten L2, över fjädrarna 5, 6, 12 och 11 till vänstra ytterkontakten T samt
från. högra ytterkontakten L2, över fjädrarna 4, 3, 13 och 14 till högra ytterkontakten
T. Då trelägesomkastaren är lagd åt vänster, står L2, till den vänstra elektromagnetrullen och L3 till den högra: då nämnda omkastare är lagd åt höger, står L1 till
den vänstra elektromagnetrullen och L2 till den högra.
En klocka av samma slag som å tvålinjeväxeln kan icke användas, emedan
induktionen mellan elektromagnetrullarna, då en ledning står till vardera rullen, skulle
bliva så stark, att signaler överfördes från den ena ledningen till den andra.
Bottenplattan e är därför försedd med en mellandel m av mässing. Bryggan g och
ankaret f äro ävenledes av mässing. Ankaret har ovanför varje elektromagnet ett pånitat ankarstycke d.
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