Ny anknytningsvexel och treliniersvexel.
Dessa tvenne apparater, utgångna frän Telegrafverkets verkstad, af hvilka anknytningsvexeln redan fått en afsevärd
användning och treliniersvexeln i dagarne utsläpper, erbjuda intet nytt i princip, men väl i konstruktion.
Emedan anknytnings- och treliniersvexeln, till följd af åtgången, tillhöra massfabrikationens område, har vid de nya
konstruktionerna största hänsyn tagits till en rationell tillverkning samt hållbarhet. Desamma skilja sig från de tidigare
beskrifna (i Berättelse öfver telegraf- och telefonteknikens framsteg under år 1890 samt Bilagan för Maj 1896) i hufvudsak
genom vefomkastarnes utbytande mot omkastare af den s. k. universaltypen (benämningen till följd af typens stora
användbarhet för olika ändamål). Den stora olägenheten med vefomkastaren är den, att densamma ofta »skär ihop», detta till
följd af de stora friktionsytorna (släpkontakterna). Universalomkastaren, försedd med tryckkontakter, är ej behäftad med
nämnda olägenhet.
Den s. k. indikatorn, till angifvande af signalerande ledning, har blifvit utesluten, emedan det i praktiken visar sig, att
abonnenten ej betjenar sig af densamma utan föredrar att efterhöra, från hvilket håll signalen kommer. Den nya
anknytningsvexeln är anordnad för anslutning af endast en ledning till hufvudledningen. Der anknytning af tvenne ledningar
erfordras, göres bruk af treliniersvexeln. Fig.1 visar anknytningsvexeln i delvis skematisk framställning, till venster sedd bakifrån, till höger sedd från sidan. Större delen af träfodret upptages af den vanliga, för inbyggning anordnade och polariserade
klockan.
Under densamma är en universalomkastare monterad. Densamma innehåller, såsom af figuren framgår, tvänne fjederpar
med inner- och ytterkontakter, anordnade att af omkastarstången vexelvis åverkas till kontaktsförändringar, eller till att, i det å
figuren framstälda förbigångsläget, af densamma lemnas oberörda. Genom att omkastarstången är försedd med en cylindrisk
och finpolerad ebonitisolering, hvilken vid sidorörelse glider mot å fjedrarne anbragda likaledes finpolerade sferiska metallknappar, blir friktionen obetydlig.
På träfodrets undersida äro de erforderliga förbindningsklämmorna monterade till upptagande af stationsledningen (L1),
anknytningsledningen (L2), telefonapparaten vid vexeln (T), extra klocka (E kl.) samt jordledning (J).
Om extraklocka inkopplas, måste densamma vara brygglindad, d. v. s. hafva cirka 1,000 ohms motstånd.
Förbindnings- och ledningskombinationen följes lätt å figuren, utan att någon vidare beskrifning här behöfves.
Den nya treliniersvexeln (fig. 2) är utarbetad med hänsyn till möjligaste öfverensstämmelse med anknytningsvexeln.
Sålunda hafva de tvänne förut erforderliga polariserade klockorna blifvit reducerade till en dylik. Detta är åstadkommet
genom att anordna hvardera elektromagnetrullen för ingående signal från kvar sin ledning.
Metoden kan dock ej utan vidare tillämpas vid den vanliga polariserade klockan, emedan induktionsöfverföringen, till
följd af jernarmaturen, blir så stark, att äfven signaler öfverföras. Till förhindrande häraf har, såväl å bottenplattan B, som å
ankaret A, mellandelen blifvit bortskuren och ersatt af annan dylik af metall.
Genom denna anordning har den dubbelpoliga elektromagneten förändrats till tvänne enkelpoliga med hvar sin
polarisationsmagnet och hvar sitt ankarstycke. Klockans känslighet har likväl ej i nämnvärd mån förminskats. Den
universalomkastare, hvilken kommit till användning uti treliniersvexeln, är något mer komplicerad än motsvaiande omkastare
uti anknytningsvexeln. Jemte de fjedrar, som förekomma i den sistnämnda omkastaren, finnas nemligen här uti hvardera
fjederknippet insatta närmast innanför de yttersta fjedrarne tvenne extra fjedrar, hvardera uppbärande dels en utåt vänd
ebonitknapp, dels ett inåt riktadt kontaktstift. Som ifrågavarande extra fjedrar hafva fjedring utåt, trycka ebonitknapparne, för
hvilka hål äro upptagna i de yttcrsfa fjedrarne, mot omkastarens stomme, hvarför ock de extra fjedrarne intaga ett fast läge.
De yttersta fjedrarne, hvilka i denna omkastare ej, såsom fallet är uti anknytningsvexelns omkastare, bindas af några ebonitknappar, ligga i hviloläget an emot och bilda kontakt med de extra fjedrarne. Kontaktstiften å de sistnämnda fjedrarne gå
genom hål i närmast innanför belägna fjedrar, men nå i hviloställning (d. v. s. omkastararmen rätt upp) icke fram till de
innersta fjedrarne. Så snart omkastararmen lägges åt ena sidan, försiggår följande omflyttning af kontakterna uti det fjederknippe, som af ebonitkilen å armens nedre ända påverkas. De fjedrar, å hvilka kilen omedelbart verkar, öfvergå från de
innersta fjedrarne till de yttersta, hvilka sistnämnda tryckas utåt så mycket, att deras kontakt med de extra fjedrarne brytes.
Samtidigt få de innersta fjedrarne, hvilka å denna omkastare hafva fjedring utåt men i hviloläget höllos tryckta mot
ebonitisoleringen dem emellan, tillfälle att fjedra sig utåt, tills de träffa extrafjedrarnes kontaktstift. Resultatet blir sålunda det,
att extrafjedern och den fjeder, på hvilken kilen omedelbart verkar, byta kontakter på båda sidor i fjederknippet.
Huru ledningarne äro anordnade inom apparaten, framgår tydligt af fig. 2 och torde det derför vara öfverflödigt att här
närmare redogöra för desamma. Vi inskränka oss till att anföra de kombinationer, hvilka svara mot ett hvart af
universalomkastarens trenne lägen. Med apparaten sedd framifrån äro dessa kombinationer följande:
a) Omkastararmen lagd åt venster:
L1 till telefonapparaten,
L2 » venstra klockelektromagneten,
L3 » högra
d:o
b) Omkastararmen stäld rätt upp:
L2 till telefonapparaten,
L1 » venstra klockelektromagneten,
L3 » högra
d:o
c) Omkastararmen lagd åt höger:

L3 till telefonapparaten,
L1 » venstra klockelektromagneten,
L2 » högra
d:o
Skola två af ledningarne sammankopplas, ställes först universalomkastaren i det läge, att de båda ledningarne ifråga komma
till hvar sin af klockelektromagneterna. Sjelfva sammanknytningen af ledningarne åstadkommes sedan, såsom vid den äldre
konstruktionen af treliniersvexeln, af en särskild tvålägesomkastare, monterad i vexelfodrets öfre del. De inre fjedrarne uti
denna omkastare hafva fjedring utåt, hvarjemte den ena af dem är vid sin fria ända böjd rundt ändan af den andra. När
knappen till omkastaren intryckes, och de långa fjedrarne af kilen tryckes utåt, fjedra sig de inre fjedrarne utåt och komma
dervid i kontakt med hvarandra.
Så länge knappen till ifrågavarande omkastare ej är intryckt, stå klockans elektromagneter till hvar sin ledning. Införes
åter knappen, så blifva den ena ledningens brancher knutna till hvar sin af den andra ledningens brancher, hvarjemte de båda
klockelektromagneterna inkomma efter hvarandra såsom brygga mellan ledningsbrancherna.
Beträffande apparatens skötsel gälla i hufvudsak de anvisningar, som. uti Bil. n: 6, 1896, anföras för den äldre
treliniersvexeln.
Figg. 3 och 4 äro fotografiska afbildningar af resp. anknytningsvexeln*) och treliniersvexeln.
*) Den här afbildade anknytningsvexeln är, som synes, försedd med indikator. På senare apparater har dock denna blifvit borttagen.
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