Telegrafverkets nya avgiftsapparat.
Av H. Tidholm.
De avgiftsapparater, som telegrafverket hittills haft uppsatta för allmänheten i kiosker, väntsalar och på vissa
allmänna platser, där behov av tillgång till telefon förefinnes, ha som bekant geomgående varit anslutna till
manuellt betjänade telefonstationer. Samtalen från dessa avgiftsapparater ha sålunda expedierats av en telefonist,
som, sedan hon av trafikanten mottagit vederbörlig beställning och uppringt begärd adressapparat, anmodat
beställaren att nedlägga fastställd avgift i den vid apparaten uppsatta avgiftsbössan. Den begärda samtalsförbindelsen har härvid av telefonisten fullbordats först sedan hon genom avlyssnande av »knäppar», vilka alstras
av speciella kontaktanordningar i myntrännan, övertygat sig om att erforderlig avgift erlagts.
Ett dylikt expedititonsförfarande är givetvis både besvärligt och omständligt såväl för trafikanter som telefonister
och i samband med automatiseringen och införandet av helt automatiska telefonstationer, speciellt på
landsbygden, har det dessutom blivit nödvändigt att tillgodose behovet av avgiftsapparater med andra och
modernare medel. Utomlands har man, allteftersom automatiseringen fortskridit, infört automatiskt verkande
avgiftsapparater, vilka dels kunna anslutas till helt automatiska stationer, dels betjäna trafikanterna på ett enklare
och snabbare sätt än den äldre apparattypen.
Även i vårt land har detta problem varit föremål för uppmärksamhet
sedan flera år, och vid konstruktionsavdelningen å telegrafstyrelsens
linjebyrå har utarbetats en ny, automatisk typ av avgiftsapparat, som
numera godkänts för införande i telegrafverkets nät. Apparaten ifråga,
som har katalogbeteckningen CF 596 och benämnes »avgiftsapparat
AT», är i första hand avsedd att införas i Stockholm och Göteborg med
förorter, och för dessa platser har på Telegrafverkets Verkstad i
Nynäshamn tillverkats erforderligt antal apparater.
Apparaterna äro byggda för endast ett myntslag, nämligen 10-öres
mynt och kunna med ett enkelt handgrepp omställas från en till tvåmyntsapparater, d. v. s. för samtalsavgifterna 10 och 20 öre.
För apparaten såsom sådan, dess konstruktion och verkningssätt samt
för dess inkopplingsmöjligheter i olika fall lämnas här nedan en redogörelse.
Apparatens utseende framgår av de i fig. 1-3 återgivna fotografierna,
av vilka det första visar apparaten sedd framifrån i stängt läge och de
båda övriga densamma öppnad. Av de båda sistnämnda visar det ena
Fig. 1. Avgiftsapparat AT, Typ CF 596.
apparaten med myntbössan uttagen. Apparatens inkasseringsmagnet och
övriga organ äro, som synes, täckta av en skyddsplåt, vilken på den
andra bilden borttagits. Denna bild visar å andra sidan myntbössan insatt på sin plats.

Fig. 2. Avgiftsapparaten öppnad. Myntbössan uttagen
från sin plats i apparaten

Fig. 3. Myntbössan på sin plats men skyddsplåten över
apparatorganen avlägsnad.

Myntbössan är vid själva myntöppningen försedd med en liten, sinnrik låsanordning, vilken manövreras inifrån
bössan av den som har att tömma densamma och då »gillras», så att myntöppningen automatiskt öppnas, då
bössan inskjutes i sitt läge i apparaten. Då bössan uttages för utbyte, slår låset eller »gillret» igen och kan därefter
endast öppnas inifrån bössan, vilken i vanlig ordning är försedd med en plombering, som vid bössans tömning
brytos och förnyas av vederbörande inkasserare.
Fig. 4 visar avgiftsapparatens elektriska principschema med apparaten tänkt i viloläge. Då apparaten skall tagas i
bruk, ilägges först fastställt antal mynt, t. ex. en tioöring i apparatens myntöppning, varefter mikrotelefonen
avlyftes. Härvid slutas klykkontakterna, samtidigt som en mekanisk kontroll sker av att mynt verkligen ilagts.
Avlyftes mikrotelefonen, utan att mynt först ilagts, brytas mekaniskt myntgruppens kontakter, varigenom
apparaten sättes ur funktion, till dess mikrotelefonen åter pålägges. Förblir myntgruppen opåverkad, då
mikrotelefonen avlyftes, erhåller trafikanten på vanligt sätt kopplingston. Inkasseringsmagneten erhåller ej ström i
detta läge, emedan likriktaren 12 spärrar för den över
ledningens L branscher rådande strömriktningen (plus på abranschen). Trafikanten kopplar nu önskat
abonnentnummer på fingerskivan F, och då den anropade
abonnenten svarar, omkastas strömriktningen över ledningens båda branscher, varvid inkasseringsmagneten erhåller
magnetiseringsström och attraherar sitt ankare. Ankaret
åstadkommer härvid inkassering av avgiften och påverkar
samtliga inkasseringsmagnetens kontakter utom den med x
betecknade, som slutes först sedan ankaret slagit till
fullständigt. Detta är en viktig detalj, som medför den
avsevärda fördelen, att apparatens talanordning inkopplas
Fig. 4. Principschema för avgiftsapparaten. x) slutes,
först sedan inkasseringsmagneten med säkerhet påverkats.
sedan ankaret slagit till. y) försedd med mekanisk
Som schemat visar erhåller talanordningen tack vare likrikfördröjning.
taren ll ej någon ström vid den nya strömriktningen över
branscherna, förrän inkasseringsmagnetens x-kontakt slutits.
Detta innebär, att inkasseringsmagnetens magnetiseringsström gjorts helt oberoende av motståndet i
talanordningen, vilket som bekant kan variera avsevärt beroende bl. a. på mikrotelefonens läge. Då inkasseringsmagneten sålunda påverkats, slutes dess x-kontakt, och de båda abonnenterna komma i
samtalsförbindelse med varandra. Samtidigt härmed inkopplas inkasseringsmagneten i en fasthållningsströmkrets
och erhåller härvid elektrisk fasthållning i beroende av den anropade abonnenten. Då denne pålägger sin
mikrotelefon, brytes inkasseringsmagnetens fasthållningsström, men dess ankare kan ej återgå i viloläget förrän
även den anropande trafikanten pålagt sin mikrotelefon. Inkasseringsmagnetens ankare fasthålles nämligen
mekaniskt i beroende av avgiftsapparatens klyka. Eller med andra ord, inkasseringsmagneten förblir tillslagen, så
länge båda eller endera av abonnenterna har sin mikrotelefon avlyft. Om avgiftsapparatens mikrotelefon pålägges
först, kvarligger visserligen inkasseringsmagnetens ankare i attraherat läge tack vare fasthållningsströmmen
genom motståndet R, men detta motstånd är så avpassat, att fasthållningsströmmen ej är tillräckligt hög för att
även bibehålla avgiftsapparatens strömmatningsrelä på stationen magnetiserat. Inkasseringsmagneten förblir
sålunda i arbetsläge, men enkel slutsignal erhålles på stationen genom att strömmatningsreläet fälles. Då båda
abonnenterna pålagt sina mikrotelefoner, sker återställningen till utgångsläget i och med att inkasseringsmagnetens ankare återgår till viloläget och klykkontakterna intaga sina på schemat visade lägen.
Klykgruppens kontinuerliga växlingskontakt, på schemat betecknad med y, är vid dessa avgiftsapparater dels på
vanligt sätt justerad att sluta sent, då mikrotelefonen avlyftes, dels försedd med en mekanisk
fördröjningsanordning, som bibehåller växlingens slutningskontakt sluten ända till sista momentet av klykans nedtryckningsrörelse, då mikrotelefonen pålägges. Denna anordning har tillkommit för att förhindra, att man genom
manipulationer med klykan skulle kunna åstadkomma förnyat anrop efter ett avslutat samtal utan att erlägga ny
avgift.
I anslutning till den i fig. 5 visade bilden av apparatens myntränna följer här en redogörelse för avgiftsapparatens
»mekaniska principschema». Det antages, att ett mynt nedlagts i apparatens myntöppning a (fig. 5) och för ögonblicket befinner sig i rännan R1, från vilken myntet endera kan taga vägen genom rännan RU, till
återbetalningsöppningen eller ned genom rännan R2. Vilken väg myntet kommer att taga bestämmes i detta
ögonblick av inkasseringsmagnetens läge. Om inkasseringsmagneten ej är i utgångsläget, vilket den givetvis måste
vara för att apparaten skall kunna användas för ett önskat samtal, äro tvenne stift införda genom öppningarna 30
och 31, och myntet föres av dem ned genom rännan RUl och återbetalas. Om inkasseringsmagneten befinner sig i
utgångsläget, faller däremot myntet ned i rännan R2, och antages i detta ögonblick vara ungefär vid siffran 25. När
trafikanten gjort rätt, är mikrotelefonen i detta ögonblick pålagd, och en av klykan manövrerad spade är införd

genom öppningen 26 för att uppfånga myntet. I annat fall är myntets väg genom rännan R2 spärrad av stift, vilka
införas i rännan genom hålen 25 och 27, då mikrotelefonen avlyftes, och som sålunda tvinga myntet ned genom
rännan RUl till återbetalningsöppningen. Vi antaga, att trafikanten gjort rätt och att myntet faller ned och blir stående på den genom öppningen 26 införda spaden.
Den på ritningen med SK betecknade skruven är en ställskruv, med vilken
apparaten genom ett enkelt handgrepp kan omställas från en- till tvåmyntsapparat
och vice versa. Om skruven SK är inskruvad i rännan, blir myntet stående mot
skruven och spaden och ett eventuellt ilagt andra mynt föres av det första myntet
över återbetalningsrännan RUi. Apparaten fungerar således som enmyntsapparat.
Med ställskruven utdragen ur rännan får ett andra mynt plats vid sidan av det
första, under det att ett tredje mynt återbetalas.
Sedan fastställt antal mynt ilagts, avlyftes mikrotelefonen, varvid i första hand
kontrolleras, att erforderligt antal mynt befinna sig på den genom öppningen 26
införda spaden. Detta sker genom att ett stift eller en arm, som manövreras av
klykan, införes genom öppningen 25. Denna arm passerar genom rännan, och om
intet mynt befinner sig under öppningen 25, påverkar denna arm den i samband
med fig. 4 omtalade myntgruppen, varigenom apparaten sättes ur funktion. Om.
däremot rätt antal mynt ilagts, lyftes denna arm av myntet, respektive det andra
av två ilagda mynt, och tvingas av detta att passera förbi myntgruppen utan att
denna påverkas. Då denna kontroll skett, utdrages spaden ur rännan vid klykans
fortsatta rörelse, samtidigt som ett stift införes i rännan genom öppningen 28, så
att myntet (eventuellt mynten), då det faller från spaden, blir stående på stiften,
som äro införda genom öppningarna 28 och 29. Om samtal ej kommer till stånd
eller om trafikanten av annan anledning i detta ögonblick pålägger sin
Fig. 5. Schematisk bild av
apparatens myntränna.
mikrotelefon, utdrages stiftet genom öppningen 28 och myntet, resp. mynten,
återbetalas via rännan RU2.
Vi antaga emellertid, att trafikanten fullbordar kopplingen och att den anropade
abonnenten svarar, så att inkasseringsmagneten attraherar sitt ankare. Detta har till följd, att det genom öppningen
29 införda stiftet utdrages ur rännan och myntet, resp. mynten, inkasseras genom rännan RK. Samtidigt härmed
införas genom öppningarna 30 och 31 tvenne stift, vilka blockera rännan R2, så att eventuellt ytterligare ilagda
mynt direkt återbetalas genom rännan RUl. Under tiden från det mikrotelefonen avlyfts till dess
inkasseringmagneten påverkas, är rännan R2 blockerad för ytterligare mynt genom de i öppningarna 25 och 27
införda stiften. Avgiftsapparaten är sålunda så anordnad, att en fumlig trafikant å ena sidan ej kan få ett samtal till
stånd, om han ej handlar efter anvisningarna, men å andra sidan kan han ej heller genom sin fumlighet förlora
några mynt, exempelvis genom att försöka nedlägga två tioöringar i en enmyntsapparat, oavsett när han försöker
ilägga det andra myntet.
Som en komplettering till det ovan anförda visas i fig. 6 och 7 ett par sammanställningsritningar av
avgiftsapparaten i tvenne projektioner, vilka lämpligen böra studeras i samband med de tidigare visade
fotografierna och schemorna.
Av de horisontellt liggande kontaktfjädergrupperna betecknar DMK den nämnda myntgruppen, som påverkas av
kontrollarmen c, om mynt ej ilagts, medan K betecknar klykkontakterna. Klykgruppen består av en slutnings- och
en kontinuerlig växlingskontakt, av vilka den sistnämnda, som ovan antytts, är försedd eller kombinerad med en
mekanisk fördröjningsanordning i form av en fjäder FF, som då mikrotelefonen avlyftes, bringas i ingrepp med
växlingsfjädern och mekaniskt fastlåser denna i påverkat läge. Då mikrotelefonen åter pålägges, påverkar armen
FA nämnda fjäder FF, så att växlingsfjädern åter frigöres. Detta sker dock först i allra sista momentet av klykans
nedtryckningsrörelse. Klykgruppens växlingsfjäder bibehålles sålunda i arbetsläge så länge, att kontrollarmen c
med säkerhet hinner utdragas ur öppningen 25 och bringas i utgångsläge mitt för myntgruppens fiberkuts e. Denna
anordning, som tillkommit på ett mycket sent stadium, har visat sig nödvändig på grund av följande omständighet.
Om vi för ett ögonblick antaga, att ett samtal avslutats, men att trafikanten ej pålägger sin mikrotelefon utan i
stället långsamt för klykan nedåt, så kommer i ett visst ögonblick klykgruppens kontakter att brytas och
kontrollarmen c att intaga sitt utgångsläge mitt för myntgruppens fiberkuts e. Utan nämnda fördröjningsanordning
skulle myntgruppen återställas ett litet moment före kontrollarmen. Om trafikanten släpper klykan just i detta
moment, sker nytt anrop samtidigt som kontrollarmen ånyo glider upp ovanför myntgruppen utan att påverka
denna, d. v. s. på exakt samma sätt, som om mynt ilagts. Genom försiktiga manipulationer med klykan skulle
således ett gratissamtal kunna erhållas, om icke denna mekaniska fördröjningsanordning funnes. Tack vare
densamma erhåller man nu säkerhet för att extra samtal ej kunna erhållas på detta sätt.
Inkasseringsmagneten är betecknad med IR och är försedd med tre kontaktfjädergrupper, av vilka de båda med Å

betecknade direkt påverkas av ankaret u. Den med R betecknade gruppen består av tvenne fjädrar, vilka tillsammans bilda den omtalade x-kontakten, som slutes först sedan inkasseringsmagnetens ankare fullständigt
attraherats. Denna grupps överfjäder Q är försedd med en rulle v, vilken samverkar med en tunga f, som i sin tur
manövreras av klykan på sådant sätt, att kontakt ej kan erhållas, såvida icke mikrotelefonen är avlyftad. Denna
fjäder Q är försedd med en läpp x, anordnad att samverka med en på inkasseringsmagnetens ankare anbragt fjäder
r, vilken sistnämnda hindrar fjädern Q att göra kontakt med underfjädern förrän ankaret helt attraherats, då fjädern
r släpper läppen x. Inkasseringmagnetens ankare är vidare försett med en arm p, vilken manövrerar en vippa k i
beroende av ankarets rörelser. Denna vippa k uppbär stiften S; och S6, vilka passa in i öppningarna 30 och 31 på
fig. 5, samt stiftet S4 för öppningen 29 på nämnda figur. För öppningarna 26 och 28 finnas spaden 8 och stiftet S3,
vilka manövreras i beroende av klykan under förmedling av armen q och stiftet h.

På ritningen är mikrotelefonen tänkt pålagd, d. v. s. klykan är visad i nedtryckt läge. Då mikrotelefonen avlyftes,
införas i första hand stiftet S, och kontrollarmen c i myntrännan genom öppningarna 27 resp. 25, och kontrollarmen lyftes av ett ilagt mynt förbi eller påverkar myntgruppen MK, om rätt antal mynt ej ilagts. Vidare påverkar
stiftet h armen q, varigenom spaden S och stiftet 8. införas i rännan. Slutligen föres tungan f nedåt, så att rullen v
och därmed fjädern Q frigöres och kommer att med läppen x stöda mot fjädern r. Då inkasseringsmagneten
attraherar sitt ankare, påverkas i första hand kontaktfjädergrupperna Å på vanligt sätt. Vidare sättes vippan k i
rörelse, så att stiftet 8, utdrages ur och stiften S5 och S6 införas i myntrännan. Då ankaret fullständigt attraherats,
släpper fjädern r läppen x, så att kontaktfjädern Q kan falla in och sluta den viktiga x-kontakten, genom vilken
samtalsförbindelsen fullbordas. Men samtidigt härmed införes fjädern r under läppen x, så att fjädern Q kommer
att låsa fast ankaret u i attraherat läge. Detta är den ovan omtalade mekaniska fasthållningen av
inkasseringsmagnetens ankare i beroende av avgiftsapparatens klyka. Ankaret kan nämligen nu ej återgå till
viloläget, förrän klykan nedtryckts, så att tungan f genom påverkan av rullen v återför fjädern Q till utgångsläget
och därmed bringar läppen x ur ingrepp med fjädern r. I sista momentet av klykans nedåtgående rörelse påverkar

även armen FA fördröjningsfjädern FF, varigenom klykgruppens växlingskontakt frigöres och klykgruppen
återställas till utgångsläget.

Såsom av ovanstående redogörelse torde framgå, är den nya avgiftsapparaten byggd i främsta rummet för
avgående lands- och lokalsamtal. Genom inkoppling till apparaten av vissa tillsatsorgan kan densamma emellertid
lätt anordnas även för ankommande samtal av alla slag och för avgående rikssamtal. Hur detta möjliggöres finnes
antytt i fig. 8, som visar apparatens principschema med nämnda tillsatsorgan inritade. Dessa utgöras av en
ringklocka med tillhörande brygga av kopparoxidullikriktare, vilka då de inkopplas enligt schemat möjliggöra
uppringning till apparaten. Med den sålunda kompletterade apparaten kunna samtliga samtalstyper utväxlas med
undantag för avgående rikssamtal. Någon möjlighet att kontrollera eller överhuvudtaget att inkassera
rikssamtalsavgiften finnes nämligen ännu så länge icke. Men genom att ytterligare inkoppla den på schemat i fig.
8 visade avgiftsbössan (för rikssamtal) avhjälpes denna brist. Hur ett avgående rikssamtal expedieras må här i
korthet klargöras.
En trafikant, som önskar ett rikssamtal, ilägger på vanligt sätt lokalsamtalsavgift, en eller två tioöringar, i
myntöppningen, avlyfter mikrotelefonen och kopplar siffran 9 sedan kopplingston erhållits på vanligt sätt. Då rikstelefonisten svarar, sker i detta fall ingen strömvändning, varför inkasseringsmagneten icke tillslås. Den ilagda
avgiften inkasseras således icke, utan återbetalas, då abonnenten efter gjord beställning åter pålägger mikrotelefonen.
Då rikstelefonisten uppringer avgiftsapparaten, skickas på vanligt sätt ringsignal över talbranscherna, och
ringströmmen åstadkommer vid apparaten dels en signal på ringklockan och dels en likströmsstöt via
likriktarbryggan genom inkasseringsmagnetens tillslagslindning (900 ohm). Inkasseringsmagnetens ankare tillslås
och fasthålles på tidigare angivet sätt, emedan likströmmen över talbranscherna nu har samma riktning, som
likströmmen vid samtal (minus på a-branschen). Trafikanten avlyfter mikrotelefonen, varvid klykgruppen
påverkas på vanligt sätt och inkasseringsmagnetens ankare erhåller sin mekaniska fasthållning i beroende av
klykan. Trafikanten och telefonisten stå nu i samtalsförbindelse med varandra, och telefonisten anmodar
trafikanten att nedlägga vederbörligt antal mynt i den för rikssamtal avsedda bössan. Försöker nu trafikanten att
denna uppmaning till trots nedlägga avgiften i apparatens myntöppning, återkomma mynten omedelbart i
återbetalningsöppningen via stiften S, och 8, (30, 31) och återbetalningsrännan RU1 (jfr fig. 5 och 6). Då avgiften
nedlägges i den angivna bössan, alstras på vanligt sätt en knäpp eller ett surrande ljud i telefonistens telefon för
varje mynt, som nedlägges i bössan, och telefonisten har sålunda möjlighet att kontrollera, att avgiften i
vederbörlig ordning inbetalas. Då detta är gjort, utväxlas rikssamtalet på vanligt sätt.
Såsom lätt inses, förekommer på olika platser, där avgiftsapparater erfordras, de mest varierande behov. På
åtskilliga sådana platser synes den nya avgiftsapparaten utan tillsatsorgan för ankommande samtal och för
avgående rikssamtal på ett fullt tillfredsställande sätt fylla ifrågavarande behov. A andra sidan förefinnes på andra
platser ett verkligt behov av tillgång till sådana avgiftsapparater, som möjliggöra utväxlandet av samtliga
förekommande samtalstyper, och telegrafverket är nu som synes rustat att på lämpligaste och bästa sätt fylla dessa
varierande behov av avgiftsapparater.
Vad den nya avgiftsapparatens utförande i övrigt och dess utseende beträffar, torde det här återgivna
bildmaterialet giva klarhet. Av detsamma framgår, att apparaten är inbyggd i en kraftig skyddskåpa, som i stängt
läge tätar mot en i bakstycket infälld packning och låses med ett under apparaten anbragt, vanligt nyckellås.
Klykan är mycket kraftigt dimensionerad och dess intagsöppningar väl skyddade. Såväl myntöppningen som
återbetalningsfickan äro utförda med tanke såväl på att förhindra skadegörelse på apparaten genom införande av
metalltrådar eller på annat sätt, som på att möjliggöra apparatens bekväma användande. Fingerskivan är slutligen

skyddad genom en kring densamma tätt slutande, kraftig metallfläns, och apparaten är sålunda byggd såväl för att
på bästa tänkbara sätt kunna tjäna trafikanterna som för att kunna motstå eventuell åverkan och skadegörelse från
tanklösa personer och ibland kanske obehärskade trafikanter.
Källa: Tekniska Meddelanden från Kungliga Telegrafstyrelsen 1938

