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TELEFONEN.





K APITEL I.

Telefonapparatet.

Et Telefonapparat bestaar af følgende Hoveddele:

1. Signalindretningen, der atter deles i:

a. In duk tor en (Kaldeapparatet) og

b. Klokken (Vækkeapparatet);

2. Taleindretningen, der bestaar af:

a. Telefonen eller Receiveren (Høreapparatet), 

b. Mikrofonen eller Transmitteren (Taleap- 

paratet) og

c. Mikrofonbatteriet (i å 2 Elementer).

Det hidtil ved den danske Statstelefon til interurban 

Brug anvendte Telefonapparat er af svensk Konstruktion 

(Ericssons).

Fig. 1 viser et saadant Apparat. Det adskiller sig 

i det ydre en Del fra den tidligere i Danmark meget 

benyttede Bell-Blakeske Type og dennes for Tiden fore

kommende Modifikationer. Mikrofonen er anbragt øverst 

oppe paa en fra Monteringsbrættet fremstaaende Arm. 

Under den følger nedefter: Lynaflederen, Klokken, In-
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duktoren — hvilken sidste er indsat under Skrivepulten, 

som i Regelen er forsynet med en fast indlagt Noterings

tavle — og nederst Batterihylden, der optager Mikrofon

batteriet. Induktorsvinget findes til højre, og Telefonen 

er i Rostillingen ophængt i sin Gaffel til venstre. Øverst 

paa Monteringsbrættets Rand findes 5 Haandklemme- 

Fig. 1. Fig. 2.

skruer, der tjene til Befæstelse af de udvendige Forbin
delsesledninger.

Fig. 2 viser et Bell-Telefonapparat, som det endnu 

hyppigt anvendes i Danmark. Apparatet er imidlertid 

kun i det ydre væsentlig forskelligt fra Ericssons. Det 

er som dette forsynet med Kulkornsmikrofon, og en 

særlig Beskrivelse af Apparatets enkelte Dele vil derfor 
være overflødig.
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i. Signalindretningen.

a. Induktoren.

Induktoren, der er vist i Fig. 3 med vedføjede Snit, 

bestaar i det væsentlige af en Rulle silkeoverspunden Kob-

P®P’

SI IN

Snit til Fig. 3.

bertraad, opvunden langs ad og paa de 

to Sider af en blød Jernkærne, gennem 

hvis Midte der er fastgjort en Akse, som 

ved Hjælp af et Sving kan sættes i ro

terende Bevægelse. Traadvindingerne be

dække de to over for hinanden liggende 

Sider af Jernkærnen, hvori der — for at 

afgive Plads til Anbringelsen — er gjort 

Fordybninger og Udboringer. De to andre

Sider ere ubelagte. Traadrullen omsluttes at en i to 

Halvdele adskilt Cylinder, ligeledes af blødt Jern, der er 

fastgjort mellem Polerne af 3 eller flere Hesteskomagneter, 
T *



hvis ensartede Poler, der indbyrdes ere forbundne ved en 

Halvdel af Jerncylinderen, ere stillede vinkelret paa Vin

dingerne.

Traadrullens Vindinger ere satte i Forbindelse med 

de ydre Ledninger paa følgende Maade: Den ene Traad- 

ende er fastgjort til en Metalstift, der ligger i Aksens 

Kærnelinie, men som er isoleret fra Aksen. Mod denne 

Stift trykker en Fjederlamel, hvortil den ene ydre Led

ning forbindes. Rullens anden Traadende er forbunden 

med selve Aksen, der staar i metallisk Forbindelse med 

Induktorens Metalstel saavel gennem Taplejerne som 

— for at sikre en paalidelig Forbindelse — ved en Fjeder

lamel, der er fastgjort til Stellet og bestandigt slæber imod 

en paa Aksen anbragt Ring. Den anden Yderledning har 

Forbindelse til Metalstellet.

For at kunne bringe Traadrullen i hurtig Rotation 

anvendes en Tandhjulsudveksling som Mellemled mellem 

Aksen og Haandsvinget.

Naar Rullen sættes i hastig Bevægelse ved Hjælp af 

Svinget, fremkaldes der en hurtig Skiften af Jernkærnens 

Polaritet, og som Følge heraf induceres der Strømme i 

den Jernkærnen omgivende Traadrulle. Disse Strømme, 

eller rettere Strømimpulser, ere afkort Varighed og veksle 

Retning, efter som en Vindingshalvdel nærmer sig til eller 

fjerner sig fra Magnetpolerne.

Kun medens der signaliseres, maa Induktorens Vin

dinger udgøre en Del af Kredsløbet. Til enhver anden 

Tid maa de fuldstændigt være udstillede, for at deres 

betydelige Modstand ikke unødvendigt skal forøge Kreds

løbets Totalmodstand. Paa ældre Apparater anvendte 

man i dette Øjemed en Fjederkontakt i Forbindelse med 

en Knap paa Apparatets Forside. Ved Nedtrykning af 

Knappen under Signalgivningen bevirkedes en Indstilling
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og ved Tilbageføring af Knappen en Udstilling af Induk- 

torens Vindinger. Ved den nu anvendte Induktor sker 

denne Ind- og Udstilling automatisk ved Hjælp af en. 

Mekanisme, som er vist i Fig. 4.

En bøjleformet Fjeder a er fastgjort til en Metalarm, 

der skyder sig ud fra Induktoraksen, som staar i ledende 

Forbindelse med den ene Ende af Traadvindingerne. 

Fjederens fri Ende er belastet med en Kuglevægt b, som 

Fjederen — ved en den given Spænding — i Rotilstand 

trykker ind imod en fra Aksen isoleret Metalkontakt c, der 

staar i Forbindelse med Traadvindingernes anden Ende. 

I Rostillingen ere altsaa begge Ender at 

Traadvindingerne metallisk forenede gen- 

nem Fjederen, og Traadrullen er saaledes 

udstillet af Kredsløbet. \

Sættes Aksen derimod i hurtig Ro- F

tation, vil Kuglevægtens Centrifugalkraft /

overvinde Fjederens Spænding. Kuglen a

fjerner sig derved fra Kontakt c, som vist Fig. 4.

paa Tegningen, og den metalliske For

bindelse over Fjederen bliver afbrudt, hvorved Induktorens 

Vindinger indgaa som Del af Kredsløbet. Stiften d tjener 

til at begrænse Kugle vægtens Udsvingning.

Signalinduktorens Vindinger maa være af saadanne 

Dimensioner, som svare til den Anvendelse, der skal 

gøres af Induktoren. Forekommer der paa Linien flere 

Mellemstationer, saa at Strømmen samtidigt skal passere 

f. Eks. et større Antal parallelt paa Kredsløbet indskudte 

Slutklapper, hvorved Totalmodstanden væsentligt forringes, 

maa Vindingerne gøres noget tykkere for at forringe 

Modstanden i dem og saaledes forøge Strømstyrken. Har j 

det givne Kredsløb derimod meget stor Modstand, maa



Vindingerne gøres tynde og talrige, hvorved den pro

ducerede Strøm antager en høj Spænding.

Vindingsmodstanden varierer i Regelen fra 300 til 

500 Ohm. Induktorer med sidstnævnte Vindingsmodstand 

ringe sikkert gennem en Totalrnodstand af 20,000 Ohm.

b. Klokken.

Fig. 5 giver en Fremstilling af Vækkeapparatet. Dette 

bestaar af en hesteskoformet Elektromagnet e e, hvis Jern

kærner paavirkes af to Magneter, der — med ensartede

F*g- 5-

Poler rettede samme Vej — ere anbragte i ringe Afstand 

langs med Kærnernes Grene. Disses fremspringende Ender 

ville ved Magneternes Paavirkning faa samme Polaritet. 

Foran Jernkærnerne er der ophængt et Vippeanker, som 

kan bevæge sig om Aksen a.

Magneternes nederste Polender ere bøjede ind under 

Ankerets Arme, hvorved disse ligeledes paavirkes og er

holde samme Polaritet. Jernkærnerne stræbe saaledes at 

føre begge Ankerets Arme i modsat Retning. Saa snart 

den magnetiske Ligevægt imidlertid forstyrres i Jern

kærnerne, vil Ankeret bevæge sig. Gaar der en Strøm

impuls fra en Signalinduktor gennem Elektromagnetens
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Vindinger, vil den ene Jernkærnes Polaritet forstærkes, 

medens den andens vil formindskes eller maaske helt 

vendes, saa at den ene Kærne vil komme til at virke 

stærkere paa Ankeret end den anden. Naar Strømiæpul- 

serne ere kraftige, samvirke Elektromagnetkærnerne i 

Regelen i at dreje Ankeret i samme Retning. Knevelen k, 

der er fastgjort til Ankeret og føres af dette, vil som 

Følge heraf skiftevis blive kastet over til den ene og den 

anden Side, efter som der gaar positive eller negative 

Strømimpulser igennem Elektromagneten.

Som beskrevet under Induktoren sker denne Strøm- 

skiften i hurtig Paafølge, og Knevelen vil paa de ved 

Siderne placerede Klokkeskaale frembringe Ringningen.

Afstanden mellem Ankeret og Kærnerne reguleres 

ved to Skruer i den indstillelige Del af Stellet, hvori 

Ankeret har sit Leje. Afstanden er i Regelen ca. 5 mm.

To Fjedre, der ere befæstede paa den imod Kær

nerne vendende Side af Ankeret (ikke viste paa Tegningen), 

skulle tjene til at forhindre dette i at blive hængende 

ved Kærnerne og lette dets Bevægelser.

Elektromagnetens Modstand er ca. 100 Ohm.

2. Taleindretningen.

a. Telefonen.

Fig. 6 og 7 vise en Ericssons Haandtelefon, der er 

en Modifikation af den oprindelige Bellske. Den bestaar 

af en i en Ebonitcylinder indsat lang, skarptbøjet Heste

skomagnet, hvis Poler ere forsynede med tvende For

længelser af blødt Jern, der hver er omgiven af en Rulle 

tynde, silkeomspundne Kobbertraadsvindinger i den ud

videde Del af Ebonithylsteret. Disse Ruller ere indbyrdes
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forbundne, og Traadenderne gaa indvendigt langs Cylin

deren til dennes modsatte Ende, hvor de ere forbundne 

hver til sin Yderklemmeskrue. Foran Polenderne befinder 

sig en Membran, der bestaar af en rund, tynd Skive af 

lakeret Jernblik, som fastholdes af den lave paa Hylsterets 

Kant fastskruede Lydtragt. Membranen bliver som Følge 

af dens Nærhed ved de mod den vendende Poler selv 

Fig. 6. Fig. 7.

magnetisk og tiltrækkes af disse, saa at den faar en vis 

Bøjning ind imod dem. Denne Bøjning maa ikke være 

saa stor, at Membranen derved kommer i Berøring med 

Jernkærnerne, da dens fri Vibrationer derved umulig

gøres. Afstanden bør være ca. x/4 mm. Telefonen ind

stilles ved Hjælp af de to Skruer a og b, der fastklemme 

Magneten til begge Sider af Cylinderen. Ved Indstillingen 

løsgøres Skruerne lidt; Magneten med dens Ruller kan
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derefter skydes nærmere til eller fjernes fra Membranen 

ved Hjælp af Skruen i Enden af Cylinderen (vist i Fig. 7), 

da Skruehullerne i Cylinderens Sider ere tilstrækkeligt store 

til at tillade en Forskydning. Sideskruerne fastklemmes 

atter efter Indstillingen.

For at bestemme om Membranen har den rette Af

stand fra Kærnerne, trykker man med en lille Træpind 

svagt imod Membranen over Kærnerne. Pladen skal da 

i rette Afstand give ganske lidt efter. Ved Berøring af 

Pladen med Pinden mærkes det af Lyden meget let, om 

Pladen ligger an mod Kærnen eller er fri. Dette kan 

ogsaa iagttages ved at føre Polerne af et Batteri til 1 ele- 

fonens to Yderklemmeskruer. Er Membranen fri, vil der 

ved Slutning og Brydning af Strømmen fremkomme stærke 

Knæk i Telefonen.

Fig. 8 fremstiller' et fuldstændigt telefonisk Kredsløb. 

Naar der tales foran Lydtragten af. Telefon a, bliver 

Membran p sat i Svingninger 

af Talens Lydbølger. Disse 

Svingninger af Jernpladen i 

Magnet r’s Kraftfelt foran

lediger tilsvarende Foran

dringer i dette og- frembringer 

derved undulerende Strømme 

i den Jernkærnen omgivende Traadrulle, hvilke Strømme 

— saavel i Styrke som Form — nøje svare til Sving

ningerne i Pladen i det magnetiske Felt. De ved Talen 

frembragte komplicerede mekaniske Svingninger blive saa- 

ledes omsatte til elektriske Bølgestrømme, der have nøj

agtig den samme komplicerede Beskaffenhed.

Disse Bølgestrømme gennemløbe Linien og passere 

gennem Telefon b’s Rulle. Her ville de forandre Magnet o’s 

Kraftfelt paa tilsvarende Maade, saa at Membranen q vil



IO

blive mere eller mindre tiltrukket, efter som Magnetismen 

i det givne Øjeblik ved Strømmen forøges eller formind

skes, og den vil da gengive de samme komplicerede 

mekaniske Svingninger som de, der gennem Afgangs- 

apparatets Membran frembragte Strømmene.

Modstanden i Telefonens Traadruller er i Regelen 

ca. 125 Ohm.

b. Mikrofonen.

Som foran vist, kan altsaa Telefonen benyttes baade 

som Afsender- og Modtagerapparat.

For imidlertid at faa Lyden kraftigere overført, an

vendes nu altid Mikrofonen som Sender (Transmittei).

Dennes Konstruktion er bygget paa den Iagttagelse, 

at der ved Berøring mellem to Kulstykker (eller Kul og 

Metal) i selve Berøringspunktet findes en Ledningsmod

stand, der varierer, efter som Trykket i det nævnte Punkt 

er stærkere eller svagere. Er Trykket stærkere, bliver 

‘ Ledningsmodstanden mindre — og omvendt.

Det Tryk, der udøves ved Talens Lydbølger, er til

strækkeligt til at fremkalde saadanne mærkbare Variationer, 

naar man lader Lydbølgerne opfange — paa samme Maa.de 

som ved Telefonen — af en Membran, hvortil det Kul, 

der danner det løse Kontaktstykke, er fastgjort, medens 

det andet Kontaktstykke frembyder større Modstand imod 

Trykket.
Ved i Strømkredsen af et Batteri at indskyde en 

saadan løs Kulkontakt, vil Strømstyrken være underkastet 

de samme Variationer som Trykket i Berøringspunktet og 

komme til at staa i et vist Forhold dertil. Indskydes der 

en Telefon i nævnte Kredsløb, som godt kan have nogen 

Udstrækning, vil Talen, der sætter Mikrofonens Membran 

i Bevægelse og derved varierer Trykket mellem Kontakt-

Maa.de
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stykkerne, gengives i Telefonen ved de saaledes i samme 

Forhold varierede Strømme.

Der gives en stor Mængde Mikrofontyper. I de fleste 

af disse, især i de ældre Konstruktioner, anvendes — som 

Medium til den løse Kontaktdannelse — Kulstænger, Kul

kugler eller lignende, der staa i løs Berøring med faste 

Kul- eller Metalstykker. I de nyere anvendes i Regelen 

fine Kulkorn dertil (i Almindelighed af udvadsket Anthra- 

citekul).

Fig. 9 viser en Ericssonsk Kulkornsmikrofon, saaledes 

som den benyttes hos os. Inden for Lydtragten befinder 

sig den vibrerende Membran D, 

der bestaar af lakeret Jernblik. 

Paa Midten af dennes indven

dige Side er hæftet en tynd, 

forgyldt Kobberblikskive, der 

er forsynet med en Del ud

stansede Spidser. Denne Skive 

udgør Mikrofonens ene Kon

taktstykke, hvilket staar i me

tallisk Forbindelse med Mikro

fonens Metalmasse. Pladens 

Rand er omgivet af en smal 

Gummiring for at gøre Mem

branens Bevægelse roligere af
Fig. 9-

Hensyn til Artikulationens

Klarhed. Den metalliske Forbindelse til Metalstellet op- 

naas ved en Fjeder, der — fastskruet til Stellet — stadigt 

hviler ind imod Membranen, eller ved en til dennes Kant 

fastnittet Kobbertraad. Det andet Kontaktstykke dannes 

af en udhulet Kulskive A, der er anbragt inden for Mem

branen i ringe Afstand fra denne. Rummet mellem disse 

Kontaktstykker er opfyldt af fint kornet Kulpulver, der
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hindres i at falde ud til Siderne ved en Krans af fibret 

Tøj, hvis optræviede Rand hviler ind imod Membranen 

uden i nogen væsentlig Grad at kunne hemme dennes 

Vibrationer. Kulskiven er fastgjort til en Metaltap, der 

er fuldstændig isoleret fra Metalstellet, og som tillige med 

den forreste Del af Mikrofonen kan drejes rundt i den 

Arm, hvori Mikrofonen er fastgjort. Kulskiven har For

bindelse gennem Tappen ud til den bageste ligeledes fra 

Metalstellet isolerede Fjeder. Den løse Kontakt dannes 

saaledes mellem de to Kontaktstykker gennem Kul

kornene, der frit kunne falde op imod Kontaktstykkernes 

Flader og omkring Spidserne.

Det er nødvendigt fra Tid til anden at dreje Mikro

fonen om dens Tap. Kulkornene ville nemlig paa Grund 

af Membranens Vibrationer undertiden pakke sig, og 

Talen vil da vise sig »død«. Ved Omdrejningen vil der 

atter opnaas løse Kontakter om de i Kobberpladen dan

nede Spidser.

En Strøm, der gaar ind ved den bageste Fjeder 

gennem Tappen F, vil være nødsaget til at passere Kul

stykket A, det løse Kulpulver, Membranen og Mikrofonens 

Metalmasse tilbage til Batteriet.

Modstanden i denne Del af Kredsløbet beror saaledes 

paa Trykket i de løse Kontakter. Lydens Styrke paa 

Modtagertelefonen er afhængig af Vidden af dennes Mem

branvibrationer. Denne Vidde bestemmes af Strømvaria

tionernes Størrelse, som atter beror paa Størrelsen af 

Modstandsdifferencen i Mikrofonen paa den ene Side og 

Strømkredsens samlede Modstand paa den anden. Til < 

Anskueliggørelse heraf skal anføres et Par Eksempler?/,

Hvis den Modstand, der frembyder sig for Strømmen 

i Mikrofonen, varierer for Eksempel fra 21 til 25 Ohm, 

altsaa 4 Ohm, og Modstanden af hele Kredsløbet, ind-
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befattet Mikrofon, Batteri, Telefon og Forbindelsesled

ninger, udgør højest 100 Ohm og lavest — som Følge 

af Mikrofonens Variationer — 96 Ohm, og dersom end

videre Batteriets elektromotoriske Kraft sættes til 2 Volt,

2 
vil Strømstyrken i det første Tilfælde være lig og

2 . I
i det andet hvilket siver en Difference af------ eller

96 1200

ca. 0,0008 Ampere, der altsaa vil være den Styrke, hvor

med Modtagertelefonens Membran sættes i Bevægelse. 

Befinder den modtagende Telefon sig derimod i stor 

Afstand, saa at Kredsløbets samlede Modstand er meget 

stor, ses det let, at Strømdifferencen vil blive meget lille, 

da Variationen af Mikrofonens Modstand vil blive ufor

andret.

Er f. Eks. den samlede Modstand højest 1000 Ohm 

og lavest 996, vil Differencen i det givne Tilfælde kun 

blive---------eller ca. 0,000008 Ampere.
124500

Strømdifferencen bliver saaledes i høj Grad forringet 

ved den forøgede Modstand, og for at opnaa det forrige 

Resultat vilde det være nødvendigt at anvende et Batteri 

af et meget stort Antal Elementer, hvilket baade vilde 

være kostbart, upraktisk og i andre Henseender uheldigt.

Man anvender derfor en Induktionsrulle, gennem hvis 

primære Rulle, der bestaar af et ringe Antal tykke Vin

dinger uden om en blød Jernkærne, og som saaledes frem- 

byder ringe Modstand (ca'. 1 Ohm), Batteristrømmen — i 

Regelen fra 2 Elementer — ledes, efter at have passeret 

Mikrofonen. Rullens sekundære Vindinger, der ere talrige 

og af betydelig Modstand (ca. 250 Ohm), ere indskudte 

i det ydre Kredsløb.
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Dersom vi — som før — regne Kulkornsmikrofonens 

Modstand til højest 25 Ohm og lavest til 21 Ohm, Mod

standen i de primære Vindinger til 1 Ohm, Batteriets Mod

stand til 2 Ohm og dettes elektromotoriske Kraft til 2 Volt, 

, ..... 2 1
da vil Strømstyrken højest blive t ■ 2 = —

2 I

o p - lavest ------------------ = —• Forskellen derimellem
25 + i + 2 14

-i- eller ca. 0,012 Ampere vil blive den Kraft, der skal 
84

paavirke de sekundære Vindinger.

Den saaledes i det lokale Kredsløb tilvejebragte 

forholdsvis ikke ubetydelige Strømdifference, der er fuld

stændig uafhængig af det ydre Kredsløbs Modstand, vil

Fig. 10.

i de sekundære Vindinger fremkalde inducerede Bølge

strømme, der, ihvorvel disse ogsaa ville være underkastede 

Formindskelse i Styrke i Forhold- til den Modstand, de 

møde, paa Grund af deres større Spænding bedre egne 

sig til at virke i det ydre Kredsløb.

Fig. 10 viser skematisk, hvorledes de to Stationer 

A og B ere forbundne, naar der anvendes Mikrofoner og 

Induktionsruller som Afsenderapparater. Der kan selv

følgeligt anvendes Jordforbindelser i Stedet for Tilbage- 

traaden L2.

Kulkornsmikrofonen har ikke nogen særlig Regule

ringsindretning. Den er fra Fabrikken givet den Indstilling 

(Afstand mellem Membran og Kulskive), som den skal



have. Som bemærket ville Kulkornene ved Membranens 

Vibrationer undertiden pakke sig, hvorfor Mikrofonen maa 

drejes om sin Tap, hvilket kan ske efter Løsgøring af 

en paa Halsen siddende Stoppeskrue. Ved nogle lette 

Slag paa Mikrofonen under Omdrejningen ville Kornene 

atter løsne sig. Kulkornene kunne Tid efter anden for- 

aarsaget ved Slag eller Stød falde ud mellem Membranen 

og den fibrede Tøjkrans. Kontakten vil da efterhaanden 

blive mangelfuld, hvilket vil give sig tilkende ved en 

skrattende Lyd, som under Talen endogsaa kan iagttages 

i egen Telefon, eller ved fuldkommen Mangel paa Kon

takt. Mikrofonens Laag maa i saa Fald aftages, og efter 

at Membranen er fjernet og Kulkornene udhældte paa et 

Stykke Papir, fyldes der en passende Mængde i Kul

skivens Fordybning, medens Mikrofonen holdes i vandret 

Stilling.

Forinden Paafyldningen finder Sted, maa det paases, 

at en i Kulskivens Centrum indsat lille Spiralfjeder, hvis 

fremspringende Ende er dækket af en Tøjstump, og som 

tjener til yderligere at afdæmpe Vibrationerne af Mem

branen, hvis Centrum den berører med et svagt Tryk, 

befinder sig paa sit Sted.

c. Mikrofonbatteriet.

Til Mikrofonen anvendes i Regelen et Batteri be- 

staaende af to Leclanché Elementer, der — for at for

ringe den indre Modstand saa meget som muligt ,— ere 

konstruerede uden Lercelle. I Fig. u og 12 er vist to 

Elementer af denne Type.

Kulpladen, der foroven er parafineret og forsynet 

med en Messingklemme, er paa begge Flader belagt med 

pressede Brunstensplader, der ved Hjælp af to Kautsjuk-
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ringe klemmes fast ind imod Kulpladen. Inden for nævnte 

Kautsjukringe — paa Siden af den ene Plade — er der 

lagt en isolerende Porcelænsrende, i hvis udadvendte 

Hulhed den amalgamerede Zinkstang er anbragt. Baandene 

sammenholde saaledes begge Elektroder.

Der anvendes den sædvanlige Opløsning af Salmiak 

i Vand (ca. 100 Gram ren pulv. Salmiak pr. Element) 

som Vædske. Denne maa altid hældes paa ved Hjælp 

af en Tragt, og der maa ej paahældes mere end indtil

.Fig. ii Fig. 12.

ca. 3/4 af Glassets Højde. Hele Glassets Rand maa før 

Opsætningen, efter at være vel renset og tør, i en Dybde 

af ca. i Tomme overdrages med et Lag Parafin for at 

hindre Udkrystallisation af Salmiakken. Dette sker bedst 

ved at dyppe Glassets Aabning ned i en Beholder med 

smeltet Parafin.

De to Elementer kobles i Serie, og efter Indsætning 

i Apparatet fastskrues den fri Zinklamel til Apparatets 

Klemmeskrue Z, og en kort Ledningstraad føres fra 

Klemmeskrue K til Batteriets fri Kulklemmeskrue.
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Hvor længe et saadant Batteri kan virke forsvarligt, 

beror selvfølgeligt paa den større eller mindre Brug, der 

gøres af Apparatet. For at det ikke unødvendigt skal 

svækkes, maa det nøje paases, at Telefonen, naar Appa

ratet ikke benyttes, er ophængt i sin Gaffel, hvorved det 

lokale Strømløb brydes.

Batteriet prøves ved en almindelig Batteriprøver og 

maa ikke give et Udslag, der er under 30 °.

I Mangel af et saadant Apparat kan man skønne 

0111 Batteriets Arbejdsevne ved — medens man holder 

Telefonen for Øret — nogle Gange at føre Gaffelen op 

os ned. Er Batteriet i Orden, vil der ved denne Be- 

vægelse fremkomme stærke Knæk i Telefonen. Ere disse 

Knæk mindre kraftige, er Batteriet ikke fuldt arbejds

dygtigt og maa udskiftes. At et Batteri er kraftigt nok 

til Samtaler paa korte Strækninger er ikke tilstrækkeligt 

til at godtgøre dets Brugbarhed paa store Afstande. 

Batteriets Svækkelse giver ofte Anledning til, at man ved 

Telefonering paa lang Afstand ikke kan gøre sig vel hørt.

Det sikreste er i alt Fald mindst to Gange om Aaret 

at omsætte Batteriet.
Ved Omsætningen maa Kul- og Zinkelektroder ren- 

skrabes og Zinken, om muligt, atter amalgameres. Den 

gamle Vædske bør borthældes, og Glasset renses for 

Krystaller etc.
De gamle Brunstensplader maa erstattes af ny, og 

det maa ved Nyopsætningen paases, at Kautsjukbaandene 

ere i Stand til at presse Brunstenspladerne fast ind imod 

Kullet; hvis de ikke kunne dette, maa de udskiftes. I 

Mangel af saadanne brugbare Baand kan anvendes Sam

mensnøring med Sejlgarn.

Klemmeskruer og Lameller maa være vel rensede.

2
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Jævnligt anvendes de saakaldte tørre Elementer, hvoraf 

enkelte Typer have vist sig meget formaalstjenlige. De 

ere i flere Henseender meget praktiske, idet de lettere 

lade sig forsende og kunne opstilles af mindre kyndige 

Folk. Tilmed ere de renlige, saa at der sjældent sker 

nogen Overætsning af Lameller eller desl. De ere imid

lertid dyrere i Underhold, da de ikke lade sig reparere 

paa Stedet, og betragtes i Regelen som værdiløse, naar 

de ere udtømte.
Ved Centralstationer, hvor Batteriet sluttes langt 

hyppigere end paa Abonnentstationer, maa det af og til 

hvile, for at det kan genvinde sin Kraft. Man anvender i 

Regelen paa saadanne Steder et å to Ekstrabatterier, der 

ved en almindelig Skifter kunne ind- og udstilles. Der 

skiftes Batteri mindst to Gange dagligt. Man har i den 

senere Tid begyndt at anvende Akkumulatorer (sekundære 

Elementer) paa større Centralstationer.



KAPITEL II.

De enkelte Apparatdeles Montering og 

Apparatets indre Forbindelser.

O e foran beskrevne Hoveddele af Telefonapparatet 

ere monterede paa et poleret Træbræt paa en saadan 

Maade, at de ordne sig til et smukt samlet Hele og saa- 

ledes, at Manipulationen kan foregaa bekvemt.

Mikrofonen skyder sig ud øverst oppe paa en Arm 

fra Grundfladen; Telefonen er ophængt i en Gaffel til 

venstre paa Apparatet, Vækkeren er indsat neden under 

Mikrofonen, og Induktoren har fundet Plads under en 

fremskydende Pult, der tjener til Bekvemmelighed for den 

telefonerende. Induktorsvinget findes til højre paa Appa

ratet, og Batteriet er opsat nederst bag et lakeret Jern- 

blikdække.
For at beskytte Apparatet under Tordenvejr, er der 

mellem Klokken og Mikrofonen opsat en Lynafleder, der 

er fremstillet i Fig 13- Denne bestaar af en lang Metal

lamel, som staar i Forbindelse med Jord, og 2 mindre 

Linielameller, der i ringe Afstand fra Jordlamellen ere 

anbragte langs dennes Kant, som i Regelen er forsynet 

med tandagtige Spidser.
2’
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Ved heftige atmosfæriske Udladninger er det ikke 

sikkert, at Lynaflederen evner at bortlede disse. Den er 

derfor forsynet med en Prop, ved Hjælp af hvilken de 

to Linielameller samtidigt kunne stilles til Jord (Hul 2). 

Ved Indsættelse af Proppen i Hul 4 kunne begge Linie

lameller direkte forenes, og gennem Hullerne 1 og 3 

kunne Linierne skiftevis stilles til Jord, saa at Lynaflederen 

tillige kan gøre Tjeneste som en almindelig Mellem

stations Strømveksler, naar Apparatet er indskudt paa en 

Enkeltledning som Mellemstation.

Proppen bør under normale Forhold altid være ind

sat i Hul o.

Under stærkt Uvejr maa Apparatet ikke benyttes.

Bruges Apparatet til Mel- 

I ’ ø lemstation, kan det i slige

L_________________ Tilfælde udstilles ved at
indsætte proppen ; Hu] 4

—------------ Under andre Forhold sker

Fig. 13. det ved at benytte Hul

2, hvorved begge Liniela

meller stilles direkte til Jord.

Det maa nøje paases, at Proppen — efter Uvejrets 

Ophør — flyttes tilbage til Hul o, da Stationen ellers 

ikke vil kunne vækkes.

I Fig. 14 er der givet en skematisk Fremstilling af 

Apparatets indre Forbindelser. For Tydeligheds Skyld 

er Mikrofonen ført ud til Siden i Stedet for at lade den 

indtage sin Plads midt for.

T er Haandtelefonen, M Mikrofonen, B Mikrofon

batteriet, Z og K dettes Polklemmeskruer, i Induktions

rullen, O Gaffelen, R Klokken, m Signalinduktoren og 

I Lynaflederen. Lt og Ln ere Klemmeskruer til Liniernes 

Befæstelse, J til Jordledningen, og Kl Kl til Indskydning
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af en Ekstraklokke, om en saadan skal anvendes til Væk- 

ning i fjernere liggende Lokaler.

Anvendes der kun Enkeltledning, forbindes Klemme- 

skruerne L„ og J indbyrdes ved en Lamel af Messing

blik, som vist paa Tegningen. Klemmeskruerne Kl Kl

Fig. 14.

forbindes paa samme Maade, naar der ingen Ekstraklokke 

skal indskydes.

Ved at betragte Tegningen vil det ses, at Gaffelen O 

tjener som Veksler mellem Mikrofonen med Induktions

rullen og Telefonen paa den ene Side og Signalinduk- 

toren og Klokken paa den anden. Naar Telefonen er 

ophængt, ere de to sidstnævnte indstillede.
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Den indkommende Vækkerstrøm træder ind i Appa- 

ratet ved Ln gaar ved Kontakt i ind i Gaffelen O, over 

Induktorens Fjeder (uden om dens Vindinger), til Klokken 

R, gennem dennes Vindinger, til Klemmeskruerne Kl 

Kl og derfra til Klemmeskrue Ln.

Skal der foretages Vækning, drejes Svinget hastigt 

rundt, hvorved Induktorens Vindinger automatisk ind

kobles i Kredsløbet og udsender Strømimpulser, den ene 

Vej gennem Klokke, KIKI, Ln og den anden Vej gennem 

Gaffelens Arm, Kontakt i og Lt.

Afløftes Telefonen, brydes Gaffelens Forbindelse med 

Kontakt i, men danner ny Forbindelse med Kontakt 2. 

Herved skabes et nyt Kredsløb i Apparatet fra LT gen

nem Telefonen T, Induktionsrulle i’s sekundære Vin

dinger, til Gaffelen, over Kontakt 2, til L„. Enhver Strøm

variation, der indkommer i dette Kredsløb, vil saaledes 

blive hørlig i Telefonen T, der befinder sig i Kredsløbet.

Paa Gaffelens Arm — men isoleret fra denne — er 

der anbragt en Kontaktfjeder, som ved Armens Be

vægelser op og ned henholdsvis slutter og bryder den 

metalliske Forbindelse med en anden over Gaffelen fast

gjort Fjeder.

Naar Telefonen er afløftet, dannes der Kontakt mellem 

de to nævnte Fjedre, hvorved et lokalt Kredsløb gennem 

Mikrofonen, Induktionsrullens primære Vindinger og Mi

krofonbatteriet tilvejebringes. Batteriet staar altsaa sluttet 

i dette Kredsløb. Tales der nu foran Mikrofonens Lyd

tragt, vil Strømmens Styrke — paa Grund af Modstands

variationen i Mikrofonen — variere. Denne Variation af 

Strømstyrken gennem de primære Vindinger vil frem

kalde tilsvarende Variationer af de inducerede Strømmes 

Styrke i det foran beskrevne sekundære Kredsløb, og da 

L, og L„ gennem to ydre Ledninger ere forbundne
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med de tilsvarende Yderklemmeskruer paa Modtager- 

apparatet, ville Strømvariationerne paavirke Modtager- 

apparatets Telefon.

To Stikledninger fra Lynaflederens Linielameller ere 

forbundne med de til Klemmeskruerne Lt og Ln førende 

Traade.

Til højre paa Tegningen — lige over for Telefonens 

Befæstelsesskruer — ses to tilsvarende Skruer, som under 

ordinære Forhold ere forenede ved en Kobbsrtraad. Ved 

Samtaler paa lang Afstand er det hyppigt nødvendigt at 

anvende to Høretelefoner.

Hjælpetelefonen, der, naar Apparatet ikke benyttes, 

ophænges paa en til Apparatet fastgjort Gaffel eller Krog, 

indskydes ved sin Snor mellem de to Ekstrakletnmeskruer 

efter Fjernelsen af Kobbertraaden.

Den bevægelige Snor til Telefonen bestaar af to 

Ledninger, der hver for sig ere sammensatte af en Del 

tynde, sammenflettede eller snoede Kobbertraade. For at 

give Snoren Fasthed ere Kobbertraadene lagte uden om 

en Kærne af Hamptraade, og for Isolationens Skyld er 

først hvert Ledningsbundt for sig og derefter begge 

Bundter samlede omspundne eller omflettede med Bom

uldsgarn. >

En Modifikation af det beskrevne Apparat er frem

stillet i Fig. 15 med vedføjet Rids, Fig. 16.

Forandringen bestaar deri, at den faste Mikrofon og 

den almindelige Haandtelefon ere erstattede af en let 

haandterlig Haandinikrotelefon. Paa den nederste Ende 

af et Haandtag er den sædvanlige Kulkornsmikrofon fast

gjort, og øverst befinder sig en Høretelefon, der i Stedet 

for de almindelige Stangmagneter — for Pladsens og 

Vægtens Skyld — har smaa halvcirkelformede Plade

magneter. Mikrofonens Kontaktplader og Membran ind-
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tage under Brugen en vertikal Stilling, der er heldigst 

for Kulkornskontakterne.

For at føre Lyden ind imod Membranen, anvendes 

en bøjet Tragt, der i Regelen er af Gummi, indfattet i 

Aluminium. Den kan aftages, saa at Personer, der be

nytte Apparatet, kunne have hver sin, hvad der af sani

tære Hensyn ofte kan være ønskeligt. Naar Haandtaget 

gribes af den telefonerende, og Telefonen holdes for 

Øret, befinder Mikrofonen sig i passende Afstand fra den 

talendes Mund.
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Som Følge af at baade Mikrofon og Telefon ere 

forenede uden for Apparatet, maa der anvendes en be

vægelig Ledningssnor, der indeholder fire Ledninger, 

hvoraf to føre til Mikrofonen og to til Telefonen. Enderne 

af disse Ledningstraade føres til de respektive Klemme- 

skruer paa Apparatets nederste Del (M og T).

Forneden paa Apparatet findes desuden to Klemme- 

skruer B, (Fig. 16), hvortil Mikrofonbatteriets Poler føres, 

samt to Ekstraklemmeskruer T, der tjene til Indskyd

ning af en Ekstratelefon, om en saadan ønskes. I saa 

Fald maa Messinglamellen, der forener Klemmeskruerne, 

fjernes.

Til Kontorbrug er der konstrueret net udstyrede 

Apparater, de saakaldte Bordapparater.

Fig. 17 og 18 med vedføjede Rids, Fig. 19 og 20, 

vise to saadanne Apparater.

Det første har fast Mikrofon, det vil sige, den er 

monteret paa en fra Apparatet udskydende Arm, der 

kun kan drejes i horisontal Retning. Der anvendes til 

dette Apparat almindelig Haandtelefon.

For at Apparatet bekvemt kan flyttes omkring paa 

Bordet efter Ønske, er det fra det Sted, hvor de alminde

lige Stationsledninger ophøre — til Forbindelse med 

disse — forsynet med en bevægelig Snor, indeholdende 

fire Ledninger, to til Linierne og to til Mikrofonbatteriet. 

Sammenføjningen mellem de nævnte Ledninger og den 

bevægelige Snor sker ved en Roset, der indeholder fire 

Klemmeskruer. Rosetten kan fastgøres til Bordet eller 

Væggen, som vist i Fig. 21.

Det sidste Apparat (Fig. 18) er ikke væsentligt for

skelligt fra det første, kun "Kar det en Haandmikrotelefon, 

der i Apparatets Rostilling placeres oven paa Apparatet 

i en dertil indrettet Dobbeltgaffel.
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Apparaterne ere forsynede med Lynafledere, hvis 

Jordlamel er forbundet med Rosettens Zinkklemmeskrue

Fig. 21.

(ZJ), hvorfra der fører en Ledning til Jord. Skal Appa- 

ratet anvendes til Enkeltledning, forenes den nævnte 

Klemmeskrue ved en Messinglamel med Klemmeskrue 

L2 (se Fig. 21).



KAPITEL III.

Apparatets Anbringelse.

Det almindelige Vægapparat fastgøres paa en Væg, 

helst paa Mur, i det for Apparatet bestemte Lokale 

i en saadan Højde, at Mikrofontragten befinder sig ca. 5 

Fod fra Gulvet.

Det maa ikke opsættes i Nærheden af Ovn og heller 

ikke paa fugtige Steder.

De to Linietraade fastgøres til Apparatets Klemme- 

skruer L1 og L2 og Jordtraaden til Klemmeskrue J. Skal 

Apparatet bruges til Enkeltledning, forbindes Klemme- 

skruerne L2 og J metallisk. De to Klemmeskruer Kl Kl 

ere ligeledes sædvanligt forenede ved en Messinglamel. 

Hvis der imidlertid paa Grund af særlige lokale Forhold, 

hvor Vækning skal høres i et fjernere liggende Lokale, 

maa opsættes en Ekstraklokke, borttages Messinglamellen 

mellem Kl Kl, i Stedet derfor indskydes de to Ledninger, 

der indkomme fra Ekstraklokken. Begge Klokker ville 

da samtidig give Signalerne. Ønsker man imidlertid, at 

Ekstraklokken kun i visse Tilfælde skal gøre Tjeneste, 

lader man først Ledningen til denne passere en Strøm

veksler, som vist i Fig. 22, hvorved Ekstraklokken kan
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ind- og udstilles. Strømveksleren og Ekstraklokken ere 

viste i Fig. 23 og 24.

Ved Opsætning af Apparatet har man en Del For

sigtighedsregler at iagttage, hvoraf her de almindeligste 

skulle fremføres.

Alle Forbindelsesledningernes Traadender maa —- efter 

først at være godt rengjorte for Omspinding og anden

Fig. 24. Fig. 22.

Isolationsmasse — forsvarligt fastgøres i de Klemme- 

skruer, som skulle optage dem. Klemmeskruerne maa 

ligeledes være metallisk rene paa Klemmefladerne.

Det maa omhyggeligt paases, at Ledningerne ikke 

ere blottede paa andre Steder, navnlig ikke paa saadanne, 

hvor de let kunne komme til at danne Kontakt med eller 

Overgang (Afledning) til andre Ledninger, Skrueforbindelser, 

Mure eller lign.
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Alle Skruer og Møtrikker skulle være godt fastklemte 

og maa lejlighedsvis efterses. Da Monteringsbrættet 

undertiden ved stærk Varme kan svinde ind, kunne som 

Følge heraf Klemmeskruerne løsne sig, saa at der op- 

staar Afbrydelse eller slet Forbindelse mellem disse og 

de til dem fra Apparatets Indre førende Traade.

Alle bevægelige Kontakter paa og ved Gaffelen maa 

være vel rengjorte, og de ved denne anbragte Fjedre 

maa have den tilbørlige Spænding,, saa at de kunne sikre 

tilforladelig Kontakt. Rengøringen af Kontakterne fore- 

gaar lettest ved at trække en Papirstrimmel nogle Gange 

hen mellem Kontaktens bevægelige og faste Del under 

en let Sammentrykker! af disse.

Det er af yderste Vigtighed, hvor Enkeltlednings

forbindelser anvendes, at Jordforbindelsen er god. Naar 

der kan faas Forbindelse til Vandledningsrør, er saadan 

at foretrække fremfor til Gasledninger, der ofte ved Rør

sammenføjningerne, hvortil der hyppigt anvendes Mønnie, 

kunne frembyde stor Modstand. Naar Vandledninger ikke 

kunne faas, maa der helst tilvejebringes Jordforbindelse 

ved Nedgravning af en Kobberplade, der nedlægges i 

Jordens Grundvand. En Jordforbindelses Modstand maa 

allerhøjest andrage 10 Ohm. Det er ikke heldigt paa 

korte Afstande at anvende Jordplader af forskelligt Metal, 

da dette hyppigt giver Anledning til Strømdannelser, der 

kunne optræde forstyrrende paa Ledningen.

Paa offentlige Talesteder, hvor det er nødvendigt 

ikke blot at skærme den samtalende mod ydre For

styrrelse, men tillige at forhindre, at uvedkommende 

skulle høre Samtalen, opsættes Apparatet i særligt dertil 

indrettede Kamre, der maa være saaledes byggede, at de 

saa vidt som muligt ere uigennemtrængelige for Lyden. 

Det almindeligt anvendte Kammer er ca. 2 Alen i Kvadrat
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og ca. 4 Alen højt. Det er et almindeligt Bræddeskab, 

sammentømret af iV2 a 2Z/ Brædder og forsynet med 

Dør. Paa den ene Side eller i Loftet er der indsat et 

Vindue med dobbelt, svært, mat Glas. Væggenes, Lof

tets og Dørens indvendige Sider ere først belagte med 

et Lag svært Pap (undertiden Blyplade), hvilket atter er 

forsynet med et tykt Lag Fæuld eller Blaar, der er 

dækket med Lærred, og slutteligt er hele denne Stop

ning givet et Betræk af Klæde, Saffian eller Skind.

Gulvet har ligeledes Papbelægning og — af Renlig

hedshensyn — et Tæppe af Linoleum. Hele Kammeret maa 

helst hvile paa Gummiringe, for at Lyden ikke gennem 

Gulvet skal forplante sig til Omgivelserne.

Paa Kammerets ene Væg fastgøres Apparatet, ved 

hvis højre Side der er anbragt en Pult med Skrive- 

materialier. Undertiden gøres Pulten saa stor, at der er 

Plads til Opstilling af et Bordapparat, der saaledes træder 

i Stedet for Vægapparatet. Hvor der findes elektrisk 

Lys, er Kammeret i Regelen forsynet med en i en bevægelig 

Snor fra Loftet nedhængende Glødelampe. Denne kan 

indrettes til automatisk at tændes og slukkes, f. Eks. ved 

Kammerdørens Bevægelse, eller derved, at man — hvor 

Bordapparat anvendes — i Kammerets Stol indsætter en 

Kontakt, der træder i Virksomhed, naar man sætter sig 

paa Stolen.

Skal der anvendes Gas, maa Blusset anbringes uden 

for Kammerets Vindue, der i saa Fald helst maa være af 

riflet Glas.



KAPITEL IV.

Apparat- og Linieprøver.

I et telefonisk Kredsløb, der enten gennem Dobbelt

ledning eller Enkeltledning med Jordforbindelse er tilveje

bragt mellem en Station og en Centralstation eller mellem 

to Stationer, kan der opstaa forskellige Forstyrrelser.

Man inddeler disse i følgende Arter:

A fb r y d e 1 s e,

Slet Forbindelse, 

Afledning og 

Kontakt.

Saadanne Fejl kunne optræde enten inden for Appa- 

ratet, paa Linien eller paa de Ledninger, der forbinde 

Apparatet med Linie eller Jord.

Da det vilde blive et uoverkommeligt Arbejde at 

foranstalte almindelige Maalinger' til Opsøgning af Fejl 

paa Steder, hvor der findes en stor Mængde Abonnent

stationer, og da selve Telefonapparatet indeholder saa 

udmærkede Betingelser for at anstille slige Undersøgelser 

ad praktisk Vej, skal nedenfor anføres nogle af de vig

tigste Prøver, der ere at foretage til Bestemmelse af for

anførte Fejls Beliggenhed. Hvilken af disse Prøver, der 

i det enkelte Tilfælde skal benyttes, retter sig efter, 

hvorledes Fejlen ytrer sig. Faar man f. Eks. Ringning,
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men ingen Tale fra den anden Station, har man Grund 

til at mistænke sin Telefon, og Prøve 4 kommer til An

vendelse.

Gaar Vækning for sig frem og tilbage uden Hin

dring, og modtages Telefonering fra den anden Station, 

men ikke omvendt, anvendes samme Prøve, der omfatter 

hele Taleindretningen o. s. v.

1. Prøve om Afbrydelse i Apparatets Signalindretning 

eller uden for Apparatet.

Ved at gøre et Par Omdrejninger med Induktor- 

svinget, medens Telefonen er ophængt i Gaffelen, maa 

der, naar Kredsløbet er i Orden, fremkomme Signal paa 

egen Klokke, samtidigt med at Signalklokken skal lyde 

paa den anden Station eller Signalklappen falde paa 

Centralstationen. Giver egen Signalklokke ingen Lyd, er 

Kredsløbet afbrudt, enten inden for eget Apparat eller 

uden for dette. For at kunne komme til Klarhed derom, 

slutter man Apparatets Linieforbindelser i kort Kreds 

ved at indsætte Proppen i Lynaflederens Hul 4 (se Fig. 

13). Ved derpaa at sætte Induktoren i Bevægelse, maa 

Klokken lyde, saafremt Apparatet er i Orden, ikke blot 

naar Telefonen er ophængt, men ogsaa naar den er af

løftet. Høres Ringningen i begge Stillinger, er Appa

ratets Signalindretning fejlfri. Høres ingen Ringning, er 

der Brud i Apparatet.

2. Prøve om Kontakt eller Afledning i Apparatets 

Signalindretning.

Den Omstændighed, at man hører Ringning i Normal

stillingen paa egen Klokke, er imidlertid ikke tilstrække

ligt Bevis for, at hele Kredsløbet er i Orden.
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Faar man — ved at bevæge Induktoren — Ringning 

paa eget Apparat, men derimod intet Signal paa Central

stationen eller den anden Station, kan Grunden dertil 

være: stærk Afledning eller metallisk Kontakt mellem 

begge Ledninger eller, hvor der benyttes Enkeltledning: 

Afledning direkte til Jord eller gennem Nabolinier. 

Linien kan ogsaa være sprungen og staa i Forbindelse 

med den fugtige Jord. Desuden kan det tænkes at 

skyldes Afledning eller Kontakt i eget Apparat. For at 

forvisse sig herom borttages Linietraadene fra Apparatet, 

Proppen sættes i Lynaflederens Hul o, og Induktoren 

sættes i Gang, medens Telefonen hænger i Gaffelen. 

Høres der nu ingen Ringning paa egen Klokke, er Fejlen 

ikke i Apparatet. I modsat Fald maa man særligt have 

sin Opmærksomhed henvendt paa Lynaflederen, hvis La

meller muligt kunne være komne i Berøring med hinanden 

ved en Metalsplint eller anden ledende Genstand.

3. Almindelig Prøve af Apparatet.

En almindelig Prøve af Apparatets Klokke, Telefon, 

Induktor med mellemliggende Traadforbindelser under eet, 

kan foretages paa følgende Maade:

Man indsætter Proppen i Lynaflederens Hul 4, isolerer 

Gaffelens Kontakt 2 (se Fig. 14) ved et Mellemlag af 

Papir, holder Telefonen for Øret og gør et Par Omdrej

ninger med Induktorsvinget. Høres der nu stærk Ring

ning paa Klokken og Støj i Telefonen, ere Apparatets 

nævnte Dele i Orden. Høres der hverken Ringning paa 

Klokken eller Støj i Telefonen, kan dette hidrøre fra 

Kontakt i Signalinduktoren, hvilket bedst mærkes paa, 

at den er svær at bevæge, eller Afbrydelse enten i 

Klokken, Signalinduktoren, Telefonen eller Induktions- 

3*
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rullens sekundære Vindinger eller i Forbindelsesledningerne 

mellem nævnte Dele. Induktoren bevæges i saa Tilfælde 

usædvanlig let.

Høres der Ringning paa Klokken, men kun svag 

eller slet ingen Støj i Telefonen, er der Kontakt mellem 

Telefonens Vindinger.

4. Prøve af hele Taleindretningen.

Telefonen holdes for Øret, medens Gaffelen føres 

op og ned. Høres der nu stærke Knæk i Telefonen, 

er Mikrofonen i Orden. Ere de kun svage, eller høres 

de slet ikke, kan for Sikkerheds Skyld Proppen ind

sættes i Hul 4. Ere Knækkene nu stærke, er alt i Orden. 

Lyde de derimod alligevel svagt eller slet ikke, maa 

man først undersøge Batteriet, der i Regelen har Skylden. 

Men Fejlen kan selvfølgelig ogsaa ligge enten i Mikro

fonen, Induktionsrullen, Telefonen eller Telefonsnoren.

5. Prøve af Mikrofonens Kulkornskontakt.

Faar man ikke tydelige Knæk i Telefonen ved Prøve 

4, kan man prøve Mikrofonen paa følgende Maade:

Medens Telefonen holdes for Øret, dannes med en 

Metalgenstand kortvarige, metalliske Forbindelser mellem 

Mikrofonens Tapfjeder og dens Metalstel. Høres der nu 

heller ikke stærke Knæk i Telefonen, er Fejlen at søge 

andet Steds. Høres derimod stærke Knæk, er Fejlen i 

Mikrofonens Kontakt.

6. Prøve af Telefonen og dens Snor.

Telefonsnoren løsgøres fra Apparatet, men ved

bliver at være fæstet til Telefonen. Den ene Pol af et
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løst Element forbindes med Snorens ene Ledning; med 

den anden brydes og sluttes Strømmen afvekslende med 

Elementets anden Po], medens Telefonen holdes for Øret. 

Høres der tydelige Knæk, er Telefon og Snor i Orden. 

Ere de svage, eller høres der slet intet, udtages Snoren 

af Telefonen, der da paa samme Maade direkte prøves 

til Batteriet ved Hjælp af to løse Kobbertraade.

7. Prøve af Telefonsnoren (Afledning eller Kontakt).

Telefonsnoren løsgøres fra Apparatet og ligeledes 

dens ene Ledning fra Telefonen. Dennes Skrue forbindes 

ved en løs Traad med et Elements ene Pol. Med den 

anden Pol dannes kortvarige Berøringer med først den 

ene og derpaa den anden af Snorens Ledninger i den 

Ende, der hører til Apparatklemmeskruerne. Høres der 

kun Knæk i Telefonen ved Berøring af den ene Ledning, 

er Snoren fri for Kontakt og Afledning. Høres der 

Knæk — om end kun svage — ved Berøring ogsaa 

med den anden, er Snoren ubrugelig og maa udskiftes 

med en ny.

8. Prøve om Afbrydelse eller Afledning paa de til en 

Station indførende Ledninger.

Paa det Sted, hvor Luftledningerne ere forbundne 

med de til Stationen førende isolerede Traadledninger, 

vil man i Regelen kunne foranledige, at Linierne isoleres 

eller forbindes indbyrdes med hinanden. Hvor der er 

Enkeltledning, vil man ogsaa paa dette Sted — efter at 

have brudt Indføringsforbindelsen med Linien — kunne 

faa Ledningen sat i Forbindelse med Jord. Fremkommer 

under Prøve 1 det Resultat, at Fejlen ligger uden for



Apparatet, forbindes begge de indførende Ledninger (hen

holdsvis Linie og Jord) uden for Bygningen. Høres der 

nu ved Omdrejning af Induktoren Ringning paa egen 

Klokke, er Indføringen i Orden. Hvis ikke, er Fejlen 

at søge i de indførende Ledninger.

Kommer man ved Prøve 2 til den Slutning, at Fejlen 

ikke er i Apparatet, isoleres Linien eller Linierne uden

for. Induktoren sættes i Bevægelse; saafremt der nu 

heller ingen Ringning høres, er Indføringen fejlfri. I mod

sat Fald er Fejlen at søge der.

9. Prøve af Liniens Isolation.

Linien isoleres paa modsatte Station (event. Central

stationen). Høres der ej nogen Ringning ved Omdrejning 

af Induktoren, er Linien fri for Kontakt og Afledning. 

Høres derimod svag Ringning, vil dette, hvor det gælder 

korte overjordiske Linier, vidne om Afledning. Er Ring

ningen stærk, tyder det paa metallisk Kontakt eller ved 

Enkeltledning paa Brud med Jordforbindelse. Jo stærkere 

Ringningen er, jo nærmere kan Fejlen antages at være 

Stationen.

Denne Prøve er dog uden Betydning, hvor der an

vendes Kabler, paa Grund af disses store Ladningsevne, 

da Ringning i Regelen altid vil høres paa eget Apparat, 

uagtet Linierne ere vel isolerede paa hele Strækningen.

Undersøgelse af saadanne Liniers Tilstand maa der

for altid ske ved regulære Maalinger. ■< .



KAPITEL V.

Mellemstationsindretninger.

\4d en Mellemstation forstaas en Station, hvis ।  

Apparat er indskudt paa en Linie mellem to andre Sta

tioner, saa at den kan indtage Endestilling til højre og 

til venstre samt Gennemgangsstilling.

I Endestilling til højre maa Samtalen ikke kunne ’ 

høres til venstre, hvorimod Signaler, der i denne Stilling 

maatte indgaa fra venstre Side, maa kunne modtages paa 

Mellemstationen og omvendt i Endestilling til venstre. I 

Gennemgangsstilling maa Samtalen ikke kunne høres paa 

Mellemstationen, men der maa dog kunne gives Signaler 

til denne Station fra begge Sider.

Man har indrettet særskilte Apparater til Dobbelt- 

og til Enkeltledninger i dette Øjemed.

Fig. 25 viser et saadant Apparat til Enkeltlednings

brug. Midt paa dette under Klokken ses en Hvirvel, der 

kan indtage tre forskellige Stillinger: til højre, til venstre 

og lige op. Denne Hvirvel staar i Forbindelse med en 

Veksler paa Monteringsbrættets Bagside. Fig. 26 viser 

et Ledningsskema af dette Apparat.
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Den paa Midten af Tegningen viste Veksler bestaar

af en isoleret Skive, ved hvis Kant der er fastgjort to 

større og to mindre Metalskinner. De to sidste, der 

ligge over for hinanden, ere indbyrdes forbundne. Fire

Metalarme, i, 2, 3 og 4, glide imod Skinnerne saaledes, 

at Arm 1 og 2 efter Ønske 

kunne bringes i Kontakt med 

en af de tre dem nærmest- 

liggende Skinner. Arm 3 og 

4 have derimod konstant For

bindelse med hver sin af de 

større Skinner.

Arm 1 og 2 have For

bindelse henholdsvis til L1 og 

L2, Arm 3 til Gaffelens under

ste Kontaktstød med Forgre

ning til Telefonen og Arm 4 

til en over Veksleren indsat 

Nøgles Rokontakt. Denne 

Nøgles Arbejdskontakt har 

Forbindelse til Gaffelens øver

ste Kontaktstød, og Nøgle

stangen til Klokkens Vindinger.

Naar Veksleren indtager den 

Stilling, der er vist i Figuren, 

forenes L1 over Metalarm 1 

med Metalarm 3 og derved 

med Telefonen og Mikrofon-

induktorens sekundære Vindinger. Ledningen gaar videre 

over Gaffelen, som gennem det øverste Kontaktstød, 

naar Telefonen er afløftet, er ført til Jord.

L2 har imedens sin Forbindelse over Kontaktarm 2 

og 4, gennem Nøglens Rokontakt og Stang til Klokken,
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derfra over en paa Nøglens Stang befæstet — men fra 

denne isoleret — Kontakt og gennem Gaffelen til Jord.

Man er saaledes i Stand til at telefonere paa Linie 

i og samtidig modtage Signal fra Linie 2. Naar Tele

fonen hænges op, afbrydes Forbindelsen med Jord, og 

der vil over Gaffelens nederste Kontaktstød aabnes en 

lettere Vej for Strømmen over Gaffelen, Nøglestangskon

takten, gennem Klokken, tilbage gennem Nøglens Stang, 

Rokontakt, til Kontaktarm 4 og ud i L2, end gennem 

Mikrofoninduktoren og Telefonen.

L1 og L2 blive saaledes forenede med hinanden 

gennem Klokken.

Lægges Hvirvelen lige op, forbindes Linie 1 direkte 

med Linie 2, idet Kontaktarmene 1 og 2 gennem de to 

indbyrdes forbundne korte Skinner blive forenede.

Naar der signaliseres fra Mellemstationen, maa Nøgle

stangen nedtrykkes, hvorved der dannes Forbindelse med 

Jord gennem Klokken til Induktoren, samtidigt med at 

Forbindelsen brydes med den anden Linie ved Nøglens 

Rokontakt. Apparatet er i Regelen konstrueret saaledes, 

at det kan optage en tredie Linie som Bilinie, paa hvilken 

der dog kun kan korresponderes med selve Mellem

stationen. For imidlertid under Hvirvelvekslerens for

skellige Stillinger at kunne modtage Signaler fra denne 

Linie, anvendes en Ekstraklokke og en almindelig Strøm- 

skifter (ikke vist paa Tegningen).

Linie 3 har gennem Strømskifteren Forbindelse til 

Ekstraklokken, som atter har Forbindelse til Jord. Sig

naler fra Linie 3 kunne saaledes til enhver Tid mod

tages. Stilles Strømskifteren over i sin anden Stilling, 

brydes .Forbindelsen med Klokken og Linie 3 faar For

bindelse med Vekslerens øverste bueformede Stangfjeder. 

Apparatets Veksler stilles til Gennemgang, hvorved en
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paa den øverste Kontaktskinne fremspringende Metaltap 

danner Kontakt med den buede Fjeder. En lignende 

Stangfjeder, der i samme Stilling danner Kontakt med 

en Metaltap paa den nederste Kontaktskinne, ses forneden 

og staar i Forbindelse med Jord. Signalisering og Tele

fonering ad Bilinien kan saaled es 

finde Sted. Gennemgangsstil

lingen bør dog ikke indtages i 

længere Tid end højst nød

vendigt, da Signaler under denne 

Stilling ikke kunne modtages 

paa Mellemstationen fra L1 

og L2. x

Til Mellemstation kan og- 

saa anvendes et almindeligt 

Endestationsapparat i Forbin

delse med et særskilt Veksler

apparat, som er fremstillet i Fig. 

27, skematisk i Fig. 28.

Dette Vekslerapparat fast

gøres ved Siden af eller over 

Telefonapparatet. Det har fire 

Yderklemmeskruer, betegnede 

med J, L1, L2 og T.

Linien til venstre forbindes 

med L1, Linien til højre med 

L2, J med Jord samt med Appa- 

JNEL. LINE Li

Fig- 27.

ratets Jordklemmeskrue, og T 

forbindes med Telefonapparatets Klemmeskrue L1.

Denne Hvirvelveksler er indrettet noget forskelligt 

fra den før beskrevne. Den bestaar af en drejelig Ebonit

skive, der er forsynet med tre Kontaktskinner a, b og c, 

som efter Hvirvelens tre forskellige Stillinger L1, F og
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L2 danne Forbindelse mellem 6 over Skinnerne paa Mon

teringsbrættets Bagside befæstede Kontaktarme, der ere 

mærkede fra i til 6. i staar i Forbindelse med Jord, 

2 og 6 hver med sin Side af Klokkens Vindinger (en

Ekstraklokke kan indskydes ved E K), 3 med Linieklemme- 

skrue L1, 4 med Telefonapparatets L1 (over Vekslerens 

Klemmeskrue T) og 5 med Linieklemmeskrue L2.

I den Stilling, Apparatet paa Hovedtegningen ind

tager (Stilling F, Gennemgangsstilling), er L1, der er i



fast Forbindelse med Kontaktarm 3> ve<^ Kontaktskinne 

b forenet med Kontaktarm 2, der er permanent for

bunden med den til Vekslerapparatet hørende Klokkes 

Elektromagnetvindinger. Disse ere paa den anden Side 

i fast Forbindelse med Kontaktarm 6, som ved Kontakt

skinne a er forenet med Kontaktarm 5, der har fast For

bindelse til L2. L1 og L2 ere saaledes forenede gennem 

Vekslerens Klokke, der, naar Signal gives, udløser en i 

Forbindelse med den staaende Signalklap.

Føres Hvirvelen over til venstre mod L1, bliver Kon

taktarm 3 ved Kontaktskinne c forenet med Kontakt

skinne 4 (se Bifiguren til højre), der er fast forbunden 

— over Klemmeskrue T — med Telefonapparatet, hvor

ved altsaa L1 forbindes med dette, medens L2 ved

blivende ved Kontaktskinne a og Kontaktarm 6 er i 

Forbindelse med Vekslerklokken, som paa den anden 

Side staar i Forbindelse med Jord gennem Kontaktarm 

2, Kontaktskinne b og Kontaktarm 1.

Linie 1 er altsaa i denne Stilling indstillet til 

Telefonering, medens Linie 2 er forenet med Veksler

klokken, saa at Signaler fra denne Linie samtidigt kunne 

modtages.

Lægges Hvirvelen til -vønstrS, er Linie 2 indstillet til 

Telefonering, og Linie 1 staar til Klokken (se Bifiguren 

til venstre).

Signalklappen vil falde, naar der signaliseres fra den 

Side, der er indstillet til Klokken.

Det først beskrevne System, der særligt egner sig 

for saadanne Ledninger, hvorpaa der er indskudt flere 

Mellemstationer, har den Fordel, at det altid i Appa

ratus forskellige Vekslerstillinger tillader Stationerne paa 

begge Sider at korrespondere med hverandre, saafremt 

den paagældende Mellemstations Telefon er ophængt i
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sin Gaffel. Der kan saaledes for en saadan Stations 

Vedkommende ikke blive Tale om andre Fejlstillinger 

end Udelukkelse af selve Mellemstationen fra Linien ved 

at blive staaende i Gennemgangsstilling.

Men netop paa Grund af disse Fortrin ville ogsaa 

alle Stationer paa Linien forstyrres af Signalerne fra 

Station til Station.

Hvor en Mellemstation kun sjældnere har Korre

spondance med den ene Side, til Eksempel med en Cen

tralstation, men derimod stor Korrespondance med den 

anden, anvendes helst den separate Veksler, hvis Hvirvel 

i saa Tilfælde altid holdes stillet i Endestilling til den 

Side, hvor den største Korrespondance foregaar. Central

stationen bliver da ikke forulempet af de mellem Liniens 

andre Stationer givne Signaler.

Endnu skal beskrives et for Dobbeltledninger kon

strueret Mellemstationsapparat, hvis Indretning er frem

stillet i Fig. 29. Veksleren til dette Apparat er en Del 

mere kompliceret.

Den bestaar af 6 faste Kontaktskinner 1—6, hvoraf 

den øverste og nederste, 1 og 4, ere forbundne med 

Linie i’s to Ledninger, 3 og 6 med Linie 2’s to Led

ninger og 2 og 5 med Bilinie 3. Paa den bevægelige 

Skive er der fastgjort to vinkelformede Kontaktstykker, 

der ikke have nogen Forbindelsesledninger, men som i 

Gennemgangsstillingen tjene til at forene henholdsvis 

Skinne 1 med 3 og Skinne 4 med 6. Imellem hver af 

disse Vinkelstykkers Arme er der placeret to andre 

Kontaktarme a og c, samt mellem de to Vinkelstykker 

to lignende b og d. Armen a har Forbindelse til en 

under Gaffelen siddende Fjederkontakt, der, naar Tele

fonen er afløftet, har Forbindelse til Telefonen. Armen 

b har Ledning til Gaffelens Stang med forgrenet For-





48

bindelse til en Nøgles Arbejdskontakt og til Klokken. 

Arm c har Forbindelse til Mikrofoninduktorens Vin

dinger samt til en over Gaffelen siddende Kontakt, der, 

naar Telefonen er ophængt, fører til Nøglens Rokontakt 

og til Klokken. Arm d har Forbindelse til Nøglens Stang 

samt til Induktoren.

I den Stilling, Veksleren har paa Tegningen, indtages 

der Endestilling til Linie i. Strøm fra dennes første 

Ledning vil gaa over Skinne 4, Arm c, Mikrofoninduk

torens sekundære Vindinger, gennem Telefonen, Gaffe

lens underste Kontakt, Arm a, Skinne 1 og tilbage ad 

Liniens anden Ledning. Signaler kunne samtidig mod

tages fra Linie 2, idet Strømmen fra dennes første Led

ning vil gaa over Skinne 6, Arm d, gennem Nøglens 

Stang og Rokontakt, Klokkens Vindinger, til Arm b, 

Skinne 3 og ud ad Liniens anden Ledning.

Efter Nedtrykning af Nøglen kan Vækning foregaa 

paa Linie 1. Strømmen gaar da fra Induktorens højre 

Side, over Nøglens Stang, Arbejdskontakt, Gaffelens 

Stang, dennes nederste Kontaktfjeder (Telefonen er op

hængt), Arm a, Skinne 1 og ud ad Liniens ene Led

ning, og fra Induktorens venstre Side, over Gaffelens 

øverste Kontaktfjeder, Arm c, Skinne 4 og ud ad Liniens 

anden Ledning.

Kastes Hvirvelen over længst til højre, ombyttes For

holdet, og der indtages da Endestilling til Linie 2, medens 

Linie 1 staar til Klokken.

Stilles Hvirvelen lige op, vil det øverste Vinkelstykke 

forbinde Skinne 1 med Skinne 3, og den nederste forene 

Skinne 4 med Skinne 6.

Begge Linie i’s Ledninger ville derved blive direkte 

forbundne med Linie 2’s Ledninger, saa at Korrespondance
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kan foregaa fra Linie til Linie uden nogen Forbindelse 

med Apparatets øvrige Dele.

Under denne Stilling er Arm a i Forbindelse med 

Skinne 2 og Arm c med Skinne 5, hvorved Linie 3 er 

indstillet til Apparatet. Der maa for denne Linies Ved

kommende ligesom ved Enkeltledningsapparatet anvendes 

en Ekstraklokke med Strømskifter for at kunne modtage 

Signaler fra denne Linie under Vekslerens Endestillinger.



K APITEL VI.

Centralstationer.

Centralstation kaldes en Station, hvori der ind

munder flere Linier, og hvor hver enkelt af disse kan 

stilles i Forbindelse med en hvilken som helst af de øvrige.

Paa en Centralstation er der i dette Øjemed opstillet 

en Linieveksler, et saakaldet Vekselbord, i hvilket alle Sta

tionens Linier indgaa.

Et Vekselbord er saaledes indrettet:

1) at Signaler fra hver Linie baade synligt og hørligt 

kunne fremkomme derpaa,

2) at Funktionæren ved Vekselbordet kan stille sig i 

Forbindelse med den signaliserende Station og 

modtage Melding,

3) at Funktionæren efter Meldingens Modtagelse kan 

kalde den forlangte Station og derefter udføre en 

hurtig og sikker Forbindelse mellem de to paa

gældende Linier,

4) at Funktionæren kan indstille sit Apparat i en 

saadan Forbindelse for at høre om Samtalen gaar 

for sig og atter udstille sig uden Gene for de 

samtalende,
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horisontalt liggende Skinner have de øverste 5: E D C B 

og A ingen Ledningsforbindelser, idet de kun ere be

stemte til at gøre Tjeneste som Sammenkoblingsskinner, 

hvorimod Skinne I har Forbindelse til Induktor, B til 

Batteri, J til Jord, og T til Telefonapparatet.

Veksleren benyttes paa følgende Maade:

I Rostillingen ere alle Linier stillede til Jord, idet 

de respektive Linieskinner gennem Propperne ere for

enede med Skinne J. Ønsker en Abonnent at tale med 

en anden, vækker han Centralstationen ved at udsende 

Strøm fra sit Apparat. Den paagældende Klap falder, 

og et bag denne anbragt Nummer kommer til Syne. Ser 

Funktionæren paa Centralstationen, at f. Eks. Abonnent 

2 har kaldt, tager han den nævnte Linies Prop ud af 

Jordforbindelsen og indsætter den i Skinne T. Herved 

bliver Linien forbundet med Telefonapparatet, saa at 

Ordren fra Abonnenten kan modtages. Gaar denne Ordre 

ud paa, at der ønskes Forbindelse med L 4, udtages 

sidstnævnte Linies Prop af Jordskinnen og indsættes i 

Induktor- eller Batteriskinnen (hvis Linien er fri), Signal 

gives ad Linien, hvorefter begge Liniers Propper flyttes 

til en ledig Sammenstillingsskinne, gennem hvilken de 

to Linier sammenkobles.

Naar Samtalen er færdig, giver Abonnenten Slut- 

signal, hvorved Klappen falder, og Propperne flyttes atter 

tilbage til Skinne J.

Der gives en Del Modifikationer af dette System. 

En heldig Forandring var det, at de underliggende Linie

skinner forandredes til en sammenhængende Række Fjedre, 

saa at Proppen, ved at presses ned mellem disse, sikrede 

en god Kontakt med Linien.

Snart gik man, særligt for større Bordes Vedkommende, 

over til et helt nyt System, det amerikanske, hvilket
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væsentligst bestaar deri, at man fører Linierne til særlige 

i Bordet indsatte Fjedervekslere, de saakaldte Jacker 

(Spring-Jacks), og at man i Stedet for 

løse Metalpropper til Forbindelse an

vender ledende, bevægelige Snører, 

hvortil Metalpropper, der passe ind 

i nævnte Jacker, ere fastgjorte, samt 

særskilte Slutklapper, der tjene til 

at tilkendegive Samtalens Slutning. 

I hvert Snørepar er en saadan Slut- 

klap indskudt.

Fig. 31 viser et ældre Veksel

bord af dette System til 50 Enkelt

ledninger. Bordet er af praktiske 

Hensyn og paa Grund af det ny 

Princip givet en hel anden Form, 

saaledes at der paa selve Bordpladen 

er opstillet en Art Opsats, der er 

givet en begrænset Udstrækning for 

Manipulationens Skyld. I Opsatsens 

øverste Felt A er der indsat Signal

klapper til alle Linier. I Feltet C 

neden under disse findes de tilsvarende 

Jacker og nederst paa Opsatsen i det 

smalle Felt A befinde sig 5 Slut

klapper. Ud for disse paa selve Bord

pladen, Afdeling T, findes de til Slut- 

klapperne hørende Snørepar med 

Propper og foran disse atter tilsvarende 

Knapper, ved hvis Nedtrykning der 
Fig- 31.

dannes Forbindelse mellem det paagældende Snørepar og 

Taleapparatet. Desuden findes der — foran paa Bord

pladen — Knapper, der tjene til at tilvejebringe For

bindelse med Batteri eller Induktor.

MMnMHBnnaBan
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Ved at indsætte en Prop af et Snørepar i en af de 

med Nummere forsynede Linie-Jackhylser i Afdelingen C 

opnaas ikke blot, at denne Prop med Snøre kommer i 

Forbindelse med Linien, men tillige at denne Linies For

bindelse med Signalklappen afbrydes. Dersom to Linier 

saaledes forbindes ved et og samme Snørepar, ere de 

direkte forbundne gennem dette og den i samme ind

skudte Slutklap.

I Stedet for som tidligere at have to Klapper, er 

der saaledes kun en Klap i de to Liniers Kredsløb under 

Sammenstillingen, hvilket er af stor Betydning, da Elektro

magneter, direkte indskudte i Linien, altid virke hemmende 

paa Lydoverføringen.

For at bevirke den anførte Ind- og Udstilling af 

Signalklappen, ved Indsættelse af en Prop i Liniejacken, 

er denne konstrueret paa følgende Maade.

En Messinghylse a, Fig. 32, er bagfra gennem Op

satsens Trævæg b b indskudt saaledes, at den kommer 

frem paa Fronten som en lille Ring, oven over hvilken 

dens Nummer er indsat. Bagtil har Hylsen en Messing

stangsforlængelse, der ender i Skruen e, paa hvilken de 

to Skruemøtrikker g og f sidde. Den sidstnævnte af 

disse fastklemmer ind imod Messingstangens Bryst Fjederen 

c, der i sin Hvilestilling danner Kontakt med Skruen h, 

som ved Ebonitmellemlag er isoleret fra Metalsføngen. 

Skruen h er forsynet med Skruemøtrik til Befæstelse af 

en Ledningstraad, der fører til Signalklapelektromagneten. 

Skruemøtrikken g tjener til Fastgørelse af Linietraaden.

Proppen p, hvortil den bevægelige Snøre er fastgjort, 

bestaar af Messing med en Beklædning af Ebonit paa 

den Del, der skal omfattes med Haanden. Den tynde, 

ubeklædte Del, Halsen, er afpasset til Hylseaabningen. 

Naar Proppen føres ind i denne, vil den støde an imod
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den lidt bøjede Fjeder c, som derved løftes, saa at Kon

takten mellem c og h brydes.

I Fig- 33 er fremstillet den til dette Bord anvendte 

Signalklap, der bestaar af Elektromagneten M, over hvilken 

Ankeret A befinder sig. Dettes Forlængelse paa den 

anden Side af Aksellejet ender i en Hage, som i Ro

stillingen fastholder en paa Opsatsens Front siddende 

Metalklap P, der kan dreje sig i et Hængsel ved Foden 

af Elektromagneten. Ankeret holdes under Rostillingen 

i ringe Afstand fra Elektromagnetkærnerne ved Hjælp 

af en lille Stangfjeder S. Naar der sendes Strøm igennem

Fig- 33-

Elektromagneten, vil Ankeret tiltrækkes, og Hagen som 

Følge deraf løftes, hvorved Klappen, der staar lidt skraat, 

vil falde.

I Fig. 34 er anskueliggjort Ledningsskema over et 

ældre Vekselbords indre Forbindelser med to Abonnent

liniers Indføring til deres respektive Jacker og Signal

klapper. p og q ere de indre Ender af Springjackerne, 

i hvilke Linierne ere indsatte; m og n ere de for Linierne 

bestemte Signalelektromagneter; a er Slutklappens Elektro

magnet, hvoraf der hører een til hvert Snørepar; c og d
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ere de til Slutklappen hørende Snørepars Propper; e og 

f ere Trykknapper til Induktoren g, og b Trykknap til 

Taleapparatet T. Saavel Induktor som Taleapparat have

Fig. 34-

Forbindelse til Jord. Kaldes der nu f. Eks. paa Linie L1, 

falder Signalklap m, idet Strømmen fra Linien gaar 

igennem Jackens Fjeder, over h, gennem Elektro-
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magneten m og til Jord. Funktionæren indsætter f. Eks. 

Proppen c og nedtrykker derefter Knap b, hvorved Linie 

L1 kommer i Forbindelse med Taleapparatet T gennem 

Jackfjederen p, Proppen c, Snøreknap e, Elektromagnet 

a’s ene Halvdel og Knappen b. Faar han Ordre til at 

skaffe Forbindelse til Linie L2, indsætter han Prop d i/ 

Springjacken til L2, nedtrykker Knap f og giver derpaa 

Induktorsignal. Knappen f gaar derefter tilbage i Ro

stilling, saa at de to Linier ere forenede gennem Snøre

parret. Saa længe Taleknappen b er nedtrykket, gaar en 

Del af Strømmen fra Hovedkredsløbet gennem Tale

apparatet til Jord, hvor

ved Funktionæren kan 

kontrolere, om Sam

talen gaar for sig. Den

ne Indstilling af Tale

apparatet maa dog ikke 

vare længere end højst 

nødvendigt, da Strøm

tabet mere eller min

dre vil kunne genere 

de samtalende. Naar Samtalen er færdig, vil Slutklappen 

— ved de korresponderendes Signaler — falde, og Prop

perne udtages da atter.

Under alle Signalklapperne er der indsat smaa Kon

taktstød u og v, der — indbyrdes forbundne — føre til 

en Vækkerklokke, hvorfra Ledningen over en Strømbryder 

er ført til den ene Pol af et Batteri, hvis anden Pol er i 

Forbindelse med Jord. Ligeledes ere alle Signalklapper 

førte til Jord. Hvis nu en Klap falder ned mod u eller 

v, vil Klokken sættes i Bevægelse, saafremt begge Strøm

bryderens Metallameller ere forenede. Vækkerklokken 

indstilles i Regelen kun for Nattjeneste.

Fig. 35-
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Fig. 36.

Der gives flere Modifikatio

ner af den beskrevne Indret

ning af dette Vekselbords nedre 

Forbindelser, hvoraf følgende 

mere almindelige, der skema

tisk er fremstillet i Fig. 35, 

skal anføres.

Tegningen'maa tænkes i For

bindelse med den øverste Del 

af Fig. 34.

Som det vil ses, er der fra 

Slutsignalklappens ene Side 

ført en Ledning, der deler sig 

til de to Nøgler b og e, som 

henholdsvis have Forbindelse 

til Taleapparatet T og Induk- 

toren I. Før Signal gives med 

Signalinduktoren, maa e ned

trykkes. Naar Signal skal gives 

ad en Linie, maa helst venstre 

Prop (c) anvendes, da Slutklap- 

elektromagneten derved ikke 

indgaar i Kredsløbet. Vil man 

derimod undersøge, om der 

er Forbindelse paa Ledningen, 

bruger man den højre (d), da 

Klappens Fald ved Induktor- 

strømmen vil overbevise Funk

tionæren om, at Linien ikke 

er afbrudt.>\

Sluttelig skal i Fig. 36 end

nu gives en Fremstilling og i Fig. 37 et skematisk Rids 

af samtlige Forbindelser i det af Ericsson konstruerede
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almindelige Vekselbord for Enkeltledninger. — Naar der 

signaliseres fra den i Tegningen angivne Linie, gaar

Fig- 37-

Strømmen over Springjacken c, gennem Signalklap B 

og til Jord ved Klemmeskrue Z J. En af Snørens Propper
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indsættes da i Jacken, hvorved Liniens Forbindelse med 

Signalklappen brydes; dernæst kastes Hvirvelen I over, 

hvorved begge Taleknappens Fjedre samtidigt føres ned 

mod deres nederste Kontakter. Taleapparatet er nu ind

stillet paa Linien. Strømmen vil, hvis Prop N benyttes, 

gaa igennem Snøren, Taleknappens øverste Stangfjeder; 

dennes nederste Kontaktstød, videre over Batteriknappen 

R’s Stangfjeder, gennem Mikrofoninduktorens sekundære 

Vindinger, Telefonen, Ringeknappen R1, nederste Fjeder 

i Taleknappen, gennem Prop N1 og Snøre til Propfoden 

F, der er metallisk forenet med Jordklemmeskruen.

Benyttes derimod Prop N1, vil Strømmen gaa gennem 

Snøren, Taleknappens nederste Stangfjeder, dennes nederste 

Kontaktstød, Batteriknap R1, Telefonen, Mikrofoninduk

torens sekundære Vindinger, Batteriknap R, Taleknappens 

øverste Fjeder, Prop N’s Snøre til Propfoden F og Jord.

Skal der vækkes ad Linien, drejes Induktorens Sving, 

medens Batteriknap R eller R1 nedtrykkes, efter som Prop 

N eller N1 benyttes til Liniejacken. Taleknappens Hvirvel 

maa ligeledes være kastet over under Vækningen.

Saa snart Ordren til Sammenstilling med en anden 

Linie er modtaget, indsættes den ledige Prop i den paa

gældende Linies Jack; Signal gives, og Hvirvelen føres 

atter tilbage i Rostilling. Strømmen vil nu have en 

kortere Vej at passere, nemlig: fra den ene Linie gennem 

Prop N1, Snøre, Slutklappens Rulle, øverste Fjeder i Tale

knappen, Snøre og Prop N ud i den anden Linie. Slut- 

klappen er saaledes direkte indskudt i Kredsløbet, saa at 

Slutsignalet kan iagttages.

Til Bordet anvendes i Regelen den i Tegningen op

førte og i Fig. 38 viste, tidligere nævnte Haandmikro- 

telefon, hvis fire Ledninger ende i fire med False for

synede Metaltapper, der ere fastgjorte i et Ebonitstykke.
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Paa selve Bordet er der et tilsvarende Ebonitkontakt

stykke, der indeholder fire Kontaktfjedre, hvortil Bord

forbindelserne ere førte. Gennem Huller i Ebonitstykket 

indføres de fire Metaltapper og skydes ind under deres 

respektive Kontaktfjedre, som ere forsynede med Hager, 

der passe ind i Tappernes False og derved sikre for

svarlig Kontakt. Hensigten med Kontaktstykket er, at 

man i Tilfælde af indtræffende Fejl i den bevægelige Snøre 

eller i Mikrotelefonen hurtig er i Stand til at foretage en 

Udskiftning.

De lokale Strømkredsforbindelser ere følgende: 

Mikrofonbatteriet H, der tillige gør Tjeneste til

Fig. 38.

Vækkeapparatet, da dette kun undtagelsesvis benyttes, 

har sin ene Pol til Jordklemmen ZJ; den anden er ført 

til Klemme K. Forbindelsen gaar videre til Mikrofonens 

øverste Kontaktfjeder med Forgrening til den almindelige 

Klokke A og til Ekstraklokken Q, fra hvilken der atter 

er ført separate Ledninger til Strømskifterens to yderste 

Skinner. Fra dennes Midtskinne fører en Ledning til et 

Kontaktstykke under Signalklappen. Naar denne, der er 

sat i Forbindelse med Jordklemmen, falder, vil Klokken 

A lyde, hvis Proppen er indsat i det øverste Hul af 

Strømskifteren, og Ekstraklokken Q, naar Proppen befinder 

sig i det nederste. Fra Mikrofonen gaar Ledningen over 

anden Kontaktfjeder, gennem de primære Vindinger 

af Mikrofoninduktorens Rulle og derfra til Jordklemmen.
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For at Batteriet ikke skal staa sluttet gennem Mikro

fonen, naar Telefonen alene benyttes, er der paa dennes 

Haandtag indsat en Nøglefjeder, der nedtrykkes, naar 

der skal tales. Skal der derimod kun lyttes efter, om 

Samtalen gaar for sig, brydes Kontakten, for at anden 

Tale eller Støj paa Centralstationen ikke skal forstyrre 

de samtalende.

Borde af Konstruktion som den i Fig. 36 fremstillede 

anvendes i Regelen paa Steder, hvor de lokale Abonnent

linier ikke overstige nogle Hundreder.

Af praktiske Hensyn kunne Bordene ikke gøres 

større end til godt og vel 150 Linier, hvilket er det An

tal, som under almindelige Forhold er det højeste, der 

kan passes af een Funktionær. Bordene kunne imidlertid 

gøres dobbelte, idet de saa indrettes til to Funktionærer, 

der ved hvilket som helst Snørepar i Apparatet kunne naa 

at udføre Forbindelser mellem Abonnentlinierne i den ene 

Afdeling til Abonnentlinierne i den anden, og Bordet er 

da forsynet med to Taleapparater etc.

Fig. 39 viser et saadant Vekselbord i to Afdelinger 

til 300 Linier, fordelte i 3 Felter; men ud over denne 

Størrelse kunne de ikke direkte betjenes, da Funktio

næren ikke vil kunne naa at danne Forbindelse til de ham 

fjerntliggende Nummere.

Man har søgt, naar Anvendelse af flere Vekselborde 

nødvendiggjordes, at raade Bod herpaa ved at tilveje

bringe Forbindelser mellem Bordene indbyrdes ved i 

Jackfeltets Kant at indsætte Jacker med Forbindelsesled

ninger til de forskellige Borde.

Naar en Abonnent i et Bord forlangte Forbindelse 

med en anden, hvis Linie fandtes i et andet Vekselbord, 

maatte Funktionæren ved det Bord, hvor Bestillingen 

gjordes, først foranstalte en Sammenkobling med det



6.3

F'g. 39-

paagældende Vekselbord, hvor den endelige Sammen

stilling maatte finde Sted. Denne Metode var imidlertid
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Princippet i dette er, at hver enkelt Linie, 

gaar ind i Signalklappen i det for den be

gennemløber samtlige andre Borde, i hvert 

over de almindelige Signalklapper ogjacker,

baade tidsspildende og trættende og forstyrrede tillige 

Arbejdet ved de mundtlige Meddelelser, som for Ekspedi

tionens Skyld maatte gøres mellem Funktionærerne. Des

uden gav Systemet let Anledning til Fejl ved Ind- og 

Afkoblinger, navnlig ved Forglemmelser af de sidst

nævnte.

Det System, der nu anvendes, er det saakaldte Mul

tiplesystem, 

forinden den 

stemte Bord, 

af hvilke der, 

findes et ligesaa stort Antal Forbindelsesjacker (Multiple- 

jacker), som der er indgaaende Linier til Centralstationen, 

saa at Funktionæren ved sit eget Bord kan udføre Kob

lingen direkte til hvilken som helst af disse. Modtager han 

saaledes af en til hans Vekselbord hørende Abonnent 

Ordre til Sammenstilling æed en Linie, der henhører til 

et andet Bord, danner han Forbindelse til denne Linie i 

Multipleafdelingen. \

Fig. 40 fremstiller to Multipleborde, hvert til 200 

Abonnenter. Multipleafdelingen i et saadant Bord vil 

kunne afgive Plads til 2500 Jacker.

Fig. 41 viser et Skema for Indretning af Multiple- 

systemet. Den ude fra kommende Linie L indgaar i det 

første Bords Multipleafdeling til Springjackens Fjeder 

som ved Fjederspændingen presser mod Stiften hvilken 

atter gennem en Ledning er forenet med f2 i den til

svarende Jack i det paafølgende Bord og saaledes frem

deles. Efter at Linien paa denne Maade har passeret 

alle Borde, gaar den slutteligt gennem Signalklappen SK, 

som staar i Forbindelse med Jord. Linien er saaledes 

tilgængelig fra et hvilket som helst Bord. Skal f. Eks. jdie 

Bord indkobles til denne Linie, indføres i Hylsen h3 en



■. 40.
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Prop, som løfter f3 fra Stiften s3, hvorved Kontakten 

mellem disse afbrydes, saa at der brydes med de efter

følgende Borde og Signalklappen, og Linien bliver i 

Stedet for forbunden med den indsatte Prop og Snøre.

Da Linien imidlertid saaledes er tilgængelig fra alle 

Borde, kunde det Tilfælde let indtræffe, at et mellem

liggende Bord dannede Forbindelse til Linien, medens 

denne allerede var optaget, og saaledes forstyrrede den 

første Forbindelse. For at forhindre dette ere alle 

Hylserne ht, h2, h3 o. s. v. ved en separat Ledning (Test

ledning) indbyrdes satte i Forbindelse med hverandre.

Fig. 41.

Indsættes der nu en Prop, f. Eks. i Jack h3, danner 

Proppen tillige Forbindelse mellem Fjederen f3 og h3, 

men herved er Linien ogsaa kommen i Forbindelse med 

Ledningstraaden, der forbinder alle Hylserne ht, h2, h3 

o. s. v. i de forskellige Borde til samme Linie. Er der 

ingen Prop indsat nogetsteds, ere alle Hylserne fuld

komment isolerede fra Linien. Er der, som anført, ved 

h3 indsat en Prop, ere alle Liniens Hylser gennem Linien 

forbundne med Jord.

Vil nu en Funktionær ved et andet Bord prøve (teste), 

om Linien forud er optaget, berører han først Hylsens 

Ring med Enden af en Prop. Han vil da, hvis Linien



er optaget, høre et Knæk 

i sin Telefon, som under 

Prøven holdes for Øret. 

Er Linien fri, vil intet 

saadant høres, da Hylsen 

altsaa ikke gennem no

gen anden Forbindelse er 

forbundet med Linien.

Undertiden anvendes 

en Prop i Forbindelse 

med særskilt Batteri og 

Telefon til denne Prøve.

Vi skulle nu gaa over 

til at beskrive Vekselbor

de indrettede til Dobbelt

linier. )

Fig. 42 viser et saa

dant Bord indrettet til 50 

Linier. Det er, hvad det 

ydre angaar, konstrueret 

noget nær som Veksel

bordet for Enkeltlinier. I 

Opsatsens øverste Felt 

ses Liniesignalklapperne, 

og i Feltet nedenunder 

Liniejackerne til de til

svarende Linier. Mikro

fonen har Plads mellem 

begge de nævnte Felter, 

og Telefonen er ophængt
Fig. 42.

i sin Gaffel til venstre. I Regelen ere Vekselbordene dog 

forsynede med Haandmikrotelefonapparat som foran be

skrevet. Til højre under Bordpladen er Induktoren indsat, 

5*
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og kun Svinget af den er ført lidt frem foran Bordpladens 

Kant til bekvem Haandtering for Funktionæren. Paa 

selve Bordpladen, foran Opsatsens nederste Felt, findes 

io Par Propper med tilhørende bevægelige Snører, hvilke 

sidste gennem Huller i Bordpladen ere førte ned under 

denne og der forsynede med Løbevægte for at kunne holdes 

i Lave. Hvert Snørepar har for at undgaa Fejltagelser 

særskilt Farve. Nederst paa Opsatsen, bag Snørerne, 

findes de til disse hørende Slutklapper, og foran hvert 

Proppepar er der en Knap, ved hvis Nedtrykning den til-

Fig- 43-

svarende Dobbeltsnøre sættes i Forbindelse med Tale- 

apparatet. Foran til højre paa Bordpladen er der end

videre lignende Knapper, der tjene til at sætte henholds

vis højre eller venstre Snøre af et Proppepar i Forbindelse 

med Induktoren og Liniebatteriet, hvilket sidste i Regelen 

benyttes paa alle Statscentralstationer for at kunne give 

bestemte Signaler paa de interurbane Linier.

Signalklappen, Fig. 43, bestaar af en Elektromagnet

rulle M, hvis Kærne foran ender i Polstykket pt. I 

ringe Afstand hen over dette og langs med Rullen M er 

ophængt Ankeret A, der kan bevæge sig i det mejsel-
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formige Hvilepunkt paa Kærnens modsatte Ende. Ved 

en Fjeder f holdes Ankeret med en vis Spænding fra 

Kærnens Polstykke. Ankerets forreste Del, der springer 

lidt frem, danner en Gliphage, som i Rostilling fastholder 

en Klap k. Naar der passerer Strøm gennem Traad- 

rullens Vindinger, ville saavel Jernkærnen som Ankeret 

blive magnetiske, og som Følge af uensartet Poldannelse 

paavirke hinanden gensidigt. Det bevægelige Anker vil 

føres nedad, idet Fjederspændingen overvindes, og Klappen 

vil frigøres for Gliphagen, saa at den paa Grund af sin 

Vægt og Hældning falder frem, idet den drejer sig om 

sit Hængsel forneden, og blotter det under den indsatte 

Nummer.

Signalklaprullen med dens Stel er fastgjort paa Bag

siden af Opsatsens Monteringsbræt, saa at kun selve 

Ankerets Gliphage rager frem foran Fronten, hvorpaa 

Klappen er opskruet. Naar Strømmen ophører, føres 

Klappen tilbage med Haanden, saa at den atter fastholdes 

af Gliphagen.

For at kunne tilkalde Funktionæren paa saadanne 

Tider, hvor stadigt Tilsyn med Vekselbordet gøres over

flødigt paa Grund af indskrænket Virksomhed, sluttes et 

lokalt Kredsløb gennem en paa Opsatsens Top opsat 

Vækkerklokke, hver Gang en Klap falder ned. Denne 

indtrykker ved sin Vægt en nedenunder indsat Metalstift, 

der staar i Forbindelse med en Fjederkontakt, det saa- 

kaldte Relæ, der har sin Plads indvendig i Opsatsen 

under Klapelektromagneten. Klokken vedbliver at ringe, 

indtil Klappen føres tilbage. Denne Vækkerklokke ind- 

og udstilles ved en Afbryder til højre paa Opsatsen. 

Den er i Regelen indrettet til Indstilling af to Klokker, 

naar en saadan Ekstraklokke skal anvendes i et fjernere 

liggende Lokale (se i øvrigt under Enkeltledningsbordet).
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Slutklappen er bygget paa en lidt afvigende Maade, 

idet Ankeret i denne bestaar af en lille Jernskive, der er 

ophængt foran den imod Fronten vendende Ende af 

Elektromagnetkærnen. Vinkelret paa Skiven, ved den 

øverste Kant af dennes Ophængningspunkt, udgaar en. 

lille Arm, som danner Gliphagen. Ved en svag Stang- 

fjeder paa Skivens indre, mod Kærnen vendende Side, 

kan Ankeret gives en vis Spænding; men i Regelen er 

dets Tyngde, naar Elektromagneten er opskruet vandret, 

tilstrækkelig til at faa Gliphagen til at gribe ind i Klappen.

Sidstnævnte Konstruktion gør. Klappen mere fint

følende end den forud beskrevne. Den anvendes ikke 

blot til Slut-, men ogsaa til Signalklapper i Vekselborde, 

der ere bestemte til Langliniebrug. Signalklapper af 

nævnte Slags have i Regelen en Traadrulle af 7 å 800 

Ohms Enheder, hvorimod de almindelige Vekselbordes 

Signalklappers Ruller kun have en Modstand af ca. 

250 Ohm.

Proppen, som anvendes til Dobbeltledningsveksleren, 

er vist i Fig. 44. Den bestaar af to fra hinanden isolerede 

Metaldele, hvortil den bevægelige Snøres tvende Led

ninger ere fastgjorte. Knoppen K har en gennem Prop

pens Midte gaaende Messingstang, der ved et af en lille 

Spiralfjeder udøvet Tryk, som fremkommer ved Sammen

skruning af Proppen, efter Anbringelse af Traadfor- 

bindelserne, sikrer en god Forbindelse med Snørens indre 

Ledning, der bestaar af en Kobberspiral med indlagte 

tynde, langsløbende Kobbertraade. Kobberspiralen ender 

i en til denne fastgjort Messingstift, i Enden af hvilken 

der er gjort en skaalformet Fordybning, som tjener til 

at optage den fra Knoppen kommende Messingstang. 

Uden om denne er der — adskilt ved et Ebonitrørsmellem

lag — lagt et Messingrør, som ender i Halsen H, og som
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har Forbindelse til Snørens anden Ledning, der dannes 

af en dobbelt Staaltraadsspiral, lagt uden om Kobber

spiralen med et bevægeligt, isolerende Mellemlag af 

papirlignende Tøj. Snøren er omflettet med Bomulds

garn, og uden om Proppen, neden for dennes Hals, er 

Metallet dækket af et Ebonithylster, der tjener som 

Haandtag.

I Fig. 45 er fremstillet den almindelige Form af 

Liniespringjacken, hvortil Dobbeltlinien føres i Veksel

bordet. Den bestaar væsentligst af to Fjedre, s og s1, 

der i Rostillingen staar i metallisk Forbindelse over Pla

tinkontakten c. Messinghylsen h, der bagfra er indskudt

Fig- 44- Fig. 45-

gennem Trævæggen, og som rager frem foran Fronten, 

danner Springjackens Metalmasse og er sat i Forbindelse 

med den ene Ledning.

Fjederen s, der i den mod Hylsen vendende Ende er 

givet en særlig Bøjning, er sat i Forbindelse med den 

anden Ledning. Fjederen s1 har fast Forbindelse til 

Signalklappens Rulle.

Af Figuren vil det fremgaa, hvorledes Vekslingen 

foregaar. Naar Proppen indføres i Metalhylsen, vil den 

med sin Knop som Følge af Fjederens Bøjning skyde 

denne til Side, hvorved Fjedrene s og s1 adskilles, og 

derved afbryde Forbindelsen med Signalklappen. Proppen 

vil nu faa Forbindelse gennem Knoppen og Fjeder s til
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Ledning i og gennem Halsen og Jackens Metalmasse til 

Ledning 2.

I Fig. 46 er fremstillet Ledningsskema over de indre 

Forbindelser i et Vekselbord for Dobbeltledninger.

Fig. 46-

I den Stilling, Jacken paa Tegningen indtager, ere 

Fjedrene s og s1 i Berøring, saa at den indkommende Strøm 

gaar igennem Signalklappens Rulle. Indføres en Prop, f. Eks. 

P1 af Snøreparret i Jacken, ville Fjedrene s og s1 skilles,



saa at Kredsløbet gennem Rullen brydes, og der vil 

dannes ny Forbindelse mellem Proppens Knop og Fjederen 

s samt mellem Proppens Hals og Jackens Metalmasse.

Taleknappens Kontakter, Fig. 47, bestaa af 4 Stang

fjedre, a b og c d, samt af 4 Kontaktstød f g og h i. 

Naar Knappen befinder sig i Rostillingen — som vist i 

Tegningen — er der Kontakt mellem a og b og mellem 

c og d, saa at de to Proppers Snører, der ere forbundne 

henholdsvis til b c og a d, derved direkte sammenkobles. 

Nedtrykkes Knappen, vil Forbindelsen brydes mellem a

og b og mellem c og d, 

medens der samtidigt dannes 

Kontakt mellem a og f, b 

og g> c og i og mellem d 

og h. Fra Kontaktstødene 

g og i føre Ledninger over 

Brydeknappen T, Induktor- 

knappen S1, Batteriknappen 

BS1 til Taleapparatet, og fra 

Kontaktstødene f og h føre 

ligeledes Ledninger over 

Brydeknappen T1, Induktor- 
Fig. 47-

knappen S, Batteriknappen BS til Taleapparatet (se Fig. 46).

Knappen er konstrueret saaledes, at den efter at 

være nedtrykket forbliver i denne Stilling, indtil den føres 

tilbage med Haanden. Under Nedtrykningen tvinges 

Knapstangen, hvis mejselformige nederste Ende paavirkes 

af to Fjedre, til at dreje sig, og en paa den siddende 

Stift, der bevæger sig i et vindelformet Udsnit i det 

Metalrør, som omgiver Stangen, griber, naar den har 

naaet Udsnittets Bund, ind under dettes nederste Over

kant, der paa dette Sted er vinkelret paa Røret, saa at 

den fastholdes. Naar Knappen skal hæves, drejes den
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lidt til Siden, til dens normale Retning, hvilken angives 

ved en lille Metalknop paa Knaphovedets Forside. Stiften 

kan da træde ind i den vindelformige Del af Udsnittet, 

og en Spiralfjeder vil løfte Knappen i Vejret. Bryde

knappen, der kun har til Formaal under Sammenkoblingen 

at bryde med den Side af Kredsløbet, paa hvilken den 

er indskudt, naar Funktionæren har Anledning til at tale 

til en Side af Kredsløbet alene, bestaar kun af to Stang- 

fjedre, der altid ved den dem givne Fjederspænding 

presse ind imod hver sit Kontaktstød, hvorfra Led

ningerne fortsættes. Nedtrykkes Knappen, der ikke som 

de øvrige er indrettet til at forblive nede efter Trykkets 

Ophør, brydes Forbindelsen mellem den paagældende 

Side og Taleapparatet.

De øvrige Knapper (til Induktor og Batteri) have 

ligeledes to Stangfjedre, der paa samme Maade bryde 

med de to indre Kontaktstød ved Nedtrykningen; men 

de danne samtidigt Forbindelse med to andre Kontakt

stød, der henholdsvis have Forbindelsesledninger til In

duktor og Batteri.

Vi tænke os nu, efter en Vækning og Indsættelse af 

t. Eks. Prop P1 i Liniejacken, Knappen E nedtrykket, saa 

at Taleapparatet bliver indstillet. Derved brydes Kon

takten mellem a og b og mellem c og d, medens de to 

ydre Fjedre, a og d, danne Forbindelse med henholdsvis 

f og h. Linien bringes saaledes over P1'PS og BS i For

bindelse med Taleapparatet, der er indskudt som For

grening paa Kredsløbet. Forbindelsesledningerne fort

sættes over BS1, S1 og T, g og i, gennem Taleknappens 

to indre Fjedre, der staa i Forbindelse med Proppen P-. 

Modtages der nu Ordre til Sammenstilling, indføres Prop 

P2 i den forlangte Abonnents Liniejack, Knap S1 ned

trykkes, hvorved Induktoren indkommer i den Del af



Kredsløbet, der fører til Prop P2, samtidigt med at der 

brydes med den Del, der forbi Taleapparatet ad P1 fører 

til den ordregivende Linie. Efter Vækningen føres 

Knappen S1 tilbage, og det dobbelte Kredsløb mellem 

begge Linier er oprettet med Taleapparatet som For

grening paa Kredsløbet.

Føres Knappen E tilbage, ville Fjedrene a og b 

samt c og d atter forenes, samtidigt med, at alle For

bindelser mellem Fjedrene og Bordets Knapper afbrydes.

Taleapparatet kan stilles ind og ud, uden at dette 

i nogen særlig Grad mærkes af de samtalende; men da 

dets Vindinger, der staa i Forgrening paa Hovedkreds

løbet, altid ville sluge nogen Strøm, maa det udstilles, 

saa snart som Funktionæren har overtydet sig om, at 

Samtalen er kommen i Stand, for ikke unødvendigt at 

svække Strømstyrken.

Alle Vekselbordets Taleknapper, der henhøre til samme 

Arbejdsfelt, ere indskudte paa samme Maade som E, og 

have alle Forbindelser hen til Kontaktstødene f, g, h og 

i, saa at de ved Nedtrykning faa Forbindelse til Tale

apparatet. Det er derfor indlysende, at flere Taleknapper 

ikke samtidigt maa være nedtrykkede, da dette vilde 

foranledige Sammenhæng mellem de ved de forskellige 

Snørepar eventuelt sammenkoblede Linier.

Ved de store Vekselborde af nyere Konstruktion 

findes i hvert Bordfelt 3 Knapper, ved hvis respektive 

Nedtrykning Feltet deles i henholdsvis i, 2 og 3 Dele. 

Paa visse Tider af Døgnet kan Arbejdet være saa stort, 

at der udkræves .Assistance. Delingen sker ved at bryde 

de fælles og etablere separate Forbindelser til hvert bestemt 

Antal Taleknapper, hvoraf hver Gruppe faar sit eget Tale- 

apparat etc.



For imidlertid at kunne øve Kontrol med, naar Sam

talen sluttes, er Slutklappens Rulle konstant indskudt 

mellem Prop P1 og Prop P2 som Gren paa Ledningerne. 

Paa Grund af Rullens store Modstand, 7 å 800 Ohms 

Enheder og dens betydelige Selvinduktion, vil den ikke 

i nogen væsentlig Grad kunne virke til Skade for Korre

spondancen. Dens Klap er meget sensibel og falder ved 

ringe Paavirkning, saa at Funktionæren kan se, naar 

Slutsignalet gives, og Sammenkoblingen skal hæves.

Paa Grund af den almindelige Overgang til Dobbelt

ledningssystemet blive nu i Regelen de fleste Centralsta

tioners Vekselborde indrettede efter dette System, saa at 

disses Multiplespringjacker have faaet en hel anden Byg

ning. Dertil kommer, at det for Testens Vedkommende 

vilde være uheldigt, om en Linies ene Ledning blev 

shuntet til Jord under Testen, da dette vilde give An

ledning til Forstyrrelser.

Man anvender derfor i dette Øjemed særskilte Fjedre 

i Springjacken.

Fig. 48 viser et Skema over en Dobbeltlinies Gang 

gennem 3 Bordfelters Multipleafdelinger, før den naar til 

sit lokale Felt, hvor dens Liniejack og Signalklap findes. 

Desuden er vist den fra Ledningerne adskilte Batteri- og 

Jordforbindelse.

Jacken bestaar af seks Kontaktfjedre a, b, c, d, e 

og f. Fjedrene c og f danne i Normalstillingen hver for 

sig Kontakt med de to indre Kontaktfjedre d og e. Naar 

en Prop føres ind i Jacken, brydes denne Forbindelse, 

saa at Linien paa sin videre Vej gennem de efterfølgende 

Felter bliver afbrudt, hvorimod c og f forbindes hen

holdsvis med Knoppen og Halsen af Proppen. I den 

normale Stilling hviler Fjederen b paa selve Jackens 

Metalhylse, med hvilken den altsaa danner metallisk



Kontakt. Alle Fjedrene b i 

de forskellige til samme 

Linie hørende Hylser ere for

enede ved en fælles Ledning.

Ved Proppens Indføring 

i Jacken vil Fjeder b ved 

Hjælp af det mellem Fjedrene 

b og c indsatte Ebonitstykke 

føres over til venstre, saa 'at 

dens Forbindelse med Hylsen 

brydes; men samtidigt vil den 

danne Kontakt med Fjederen 

a, der gennem et Batteri 

fører til Jord. Da alle Jackers 

b-Fjedre ere forenede, vil der 

nu saaledes staa Batteri og 

Jord til alle øvrige Linie- 

hylser undtagen til den ene, 

der er i Funktion. Berører 

Ekspedienten ved en anden 

Bordafdeling Hylsen med 

Enden af sin Prop, vil der 

høres Støj i Telefonen. Er 

Linien derimod intetsteds op

taget , ere ingen af dens 

Hylser i Forbindelse med 

Jord, og der vil som Følge 

heraf intet høres i Telefonen.

Ved de store Central

stationer vilde det være tids

spildende at anvende alminde

lige Haandinduktorer til Væk- 

ning. Ved en lille Kraft-
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maskine driver man der i Regelen en større Vekselstrøms- 

Generator, fra hvilken der udgaar Ledninger til de for

skellige Bordafdelingers Induktorknapper. Ekspedienten 

behøver nu blot at nedtrykke en Knap for at give Signal 

ad Linien. r

/ I Byer, hvor Systemet bestaar af enkelttraadede Led

ninger, men hvor man efterhaanden agter at gaa over til 

Dobbeltledningssystemet, bygges Bordene nu hyppigt som 

almindelige Dobbeltlednings vekselborde. Ved at forbinde 

alle Jackhylsers Metalstel, der staa i Forbindelse med 

Signalklap og Tilbageledning (L3 Fig. 46), og føre disse 

til Jord, forandres Vekselbordet til Enkeltledningsbrug, og 

Forandring til Dobbeltledningsvekselborci er let at foretage.

B. Interurbane Vekselborde.

For de interurbane Linier ved Statstelefonnettet an

vendes et mindre Vekselbord, det saakaldte Specialveksel- 

bord, som kan optage indtil fire Dobbeltlinier. I Regelen 

vil det dog ikke blive tildelt mere end to å tre Linier, 

da den enkelte ved Bordet arbejdende Funktionær ikke 

godt kan overkomme at passe flere. Betjeningen ved de 

interurbane Linier adskiller sig nemlig væsentligt fra den 

ved de almindelige lokale Vekselborde, idet førstnævnte 

kræver betydeligt Arbejde med Optegnelser, Meldinger, 

Bestemmelser af Tid, Kontrol o. desl.

Bordet har af den Grund en hel anden Bygning. 

Det har nærmest Form af et Skrivebord med en til 

højre paa dettes Flade opstillet mindre Opsats, hvori 

Linieklapper, Jacker etc. ere indsatte.

Fig. 49 viser et saadant Bord i dets ydre Skikkelse. 

(Opsatsen med Nøgle etc. er dog paa Fig. vist til venstre.) 

Det er indrettet efter Enkeltsnøresystemet (hvorom neden

for), men er tillige forsynet med en Dobbeltsnøre som



79

Reserve, for det Tilfælde, at en af de enkelte skulde 

blive utjenstdygtig.

Øverst paa Opsatsen ses fire Signalklapper; derefter 

følge to Rækker Multiplejacker og længere nede de

Fig. 49.

sædvanlige Liniejacker. Slutklappen for Dobbeltsnøren 

ses nederst.

Ved Opsatsens Fod findes paa en terrasseformig For

højning de til de fire Linier hørende Enkeltsnørepropper
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Fig- 5°-

og foran, midt for disse, ses Dobbeltsnøren med Tale- 

knap for samme, endvidere Vækkerknapper for Induk- 

toren og Bryderknapper. Induktoren har som sædvanligt
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Plads under Bordpladen, og der er Haandmikrotelefonens 

bevægelige Snors Fodkontaktstykke ogsaa fastgjort. Til 

højre for Opsatsen er der en almindelig Morsenøgle til 

saadan Signalgivning, hvortil Induktoren ikke kan an

vendes. Foran Nøglen findes to Knapper, der ved Ned- 

trykning sætte den i Forbindelse med højre og venstre 

Side af Kredsløbet, naar en Sammenkobling er udført.

Fig. 50 viser Kredsløbet i dette Bord.

Som før bemærket adskiller det sig fra det alminde

lige navnlig derved, at der i det anvendes Enkeltsnøre. 

Denne er indskudt paa Ledningen mellem Taleknappen 

og Klappen.

Snøreproppen er saaledes altid ligesom Klappens 

Elektromagnet — under de forskellige Knapstillinger — 

inde i Forgrening paa Linien.

Fra Midten af Batteriet er der ført Forbindelses

ledninger til de to Batteriknappers venstre Kontaktstød, 

og sammes højre Kontaktstød have Ledninger til Nøglens 

Stang. De to Poler ere førte til henholdsvis Ro- og 

Arbejdskontakt, saa at der — efter at Batteriknappen er 

nedtrykket — ved Bevægelse af Nøglens Stang udsendes 

skiftevis positiv og negativ Strøm ad Linien.

Skal, en Station vækkes, nedtrykkes den til Linien 

hørende Tale- og Batteriknap (eventuelt Induktorknap' 

og Signal gives; Proppen derimod anvendes ikke.

Kalder en Station, vil den paagældende Linies Klap 

falde, og Ekspedienten har da kun den ene Manipulation 

at udføre: at nedtrykke den til Linien hørende Taleknap. 

Snøren røres ikke, før Sammenkobling med en anden 

Linie skal gøres. Er Ordre til dette givet, vækkes den 

begærede Station som ovenfor anført, hvorefter Snøre

proppen indsættes i den forlangte Linies Jack paa sæd

vanlig Maade, og de to Linier ere nu sammenkoblede

6



med den første Linies SigftftHdap inde som Forgrening. 

Naar de samtalende ere færdige og derefter give Af- 

ringningssignal, falder den nævnte Klap, der altid tillige 

fungerer som Slutklap. Saa længe Taleknappen er ned

trykket, har Kredsløbet tillige Forgrening til Taleappa- 

ratet, saa at der kan ’ kontroleres, om Samtalen gaar 

for sig.

Det ses let, at Enkeltsnøren frembyder store Fordele 

for Manipulationens Simpelheds Skyld. Sker der Brud 

paa Enkeltsnøren, staar Dobbeltsnøren til Disposition 

Skulde der imidlertid opstaa Kontakt mellem Enkelt

snørens to Ledninger, maa den straks fjernes, da begge 

Liniens Ledninger ellers ere i metallisk Kontakt.

Enkeltsnøresystemet anvendes nu ogsaa hyppigt ved 

store Centralstationers Vekselborde.

Specialvekselbordet er ligesom de tidligere beskrevne 

Borde forsynet med Vækkeapparat til Brug ved Nat

tjeneste.

Som bemærket optager hvert Bord i Regelen ikke 

ud over tre Linier. Paa Stationer, hvor der behøves flere 

Borde, opstilles disse i Række — det ene bag det andet — 

og de ere alle i' deres Multipleafdeling forsynede med 

hverandres Linier samt med saadanne til lokal Brug eller 

til offentlige Stationer førende Forbindelseslinier, der tjene 

til at skaffe Abonnenter eller Publikum Forbindelse med 

de interurbane Linier.

Multiplejackerne ere, som før beskrevet, indrettede 

med Testfjedre, saa at det enkelte Bords Ekspedient først 

kan undersøge, om den paakrævede Linie skulde være 

optaget, uden at denne Undersøgelse — til Gene for Ar

bejdet — behøver at ske ad anden Vej.

Hvert Apparat har et lille Kontrolur, det saakaldte 

Tælleur, der ved Samtalens Begyndelse sættes i Gang
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ved en Udløser. Det har en Viser, der bevæger sig paa 

en i Minutter inddelt Skive. Ved hver Samtales Slut

ning føres Viseren ved Hjælp af Udløseren tilbage paa 

Nul, hvorved samtidigt Urfjederen spændes.

Den i Vekselbordet almindeligst forekommende Fejl 

er Brud paa Snørernes Ledninger. Ihvorvel kun Prop

pens Haandtag bør omfattes ved Manipulationen, komme 

Fingrene jævnligt i Berøring med selve Snøren, saa 

at Fugtighed (Sved) trænger gennem Bomuldsbeklæd

ningen ind til Staaltraadsspiralen og ruster den, hvorved 

der efterhaanden opstaar Brud.

Snørernes Tilstand maa jævnligt undersøges og paa 

Centraler, hvor Snørerne anvendes meget, maa de under

kastes en daglig Prøve. Da Brudet næsten altid er lige 

ved Proppen, kan Snøren repareres et Par Gange, inden 

den behøver at udskiftes.

Reparationen foregaar paa følgende Maade:

Proppens Hals afskrues, og Haandtaget skydes til

bage paa Snøren. Det Stykke af Staaltraadsspiralen, 

der er angrebet af Rust, afskæres. Derefter fjernes med 

en Kniv den ydre Beklædning paa en Strækning af ca. 

2 Ctm. Paa den ydre Halvdel af det blottede Stykke 

afknibes Staalspiralen med en Bidetang, og Papirmellem

laget fjernes ligeledes, saa at den indre Kobberspiral 

kommer til at ligge frit. Ind i denne føres derefter den 

lille Forbindelsesskrue, der tages fra den afskaarne Snøre

stump, og — for at sikre god Forbindelse — om vikles 

Stedet med fin, blank Kobbertraad. Beviklingsstedet 

isoleres med ét Stykke fibret Papir og ombindes dernæst 

med Garn.

Det maa især paases, at der ikke opstaar Forbindelse 

mellem Kobber- og Staalspiralen paa det Sted, hvor 

denne sidste er afskaaret.
6*
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Staalspiralen omvikles ligeledes med blank Kobber- 

traad. Efter en halv Snes Omgange indlægges og om

vikles den trævlede Kant af Bomuldsbeklædningen, og 

Beviklingen fortsættes, indtil denne paa en Strækning 

af ca. 1,5 Ctm. har naaet en Tykkelse, der netop til

lader, at Beviklingsstedet kan føres ned i Bunden af 

Haandtaget, med hvis indvendige, metalbeklædte Side 

det skal danne solid Kontakt. Halsen paaskrues derefter, 

og Snøren prøves for at være sikker paa, at Kontakterne 

ere i Orden.

C. Andre Vekselborde.

Vi skulle endnu give et Par skematiske Fremstillinger 

af særlige Vekselborde, der ere indrettede til Veksling ved 

Prop uden Snøre.

Fig. 51 viser et Vekselbord for Dobbeltledninger efter 

dette System. Der er vist tre Dobbeltliniers Gang gen

nem deres respektive Jacker, der ligge i samme horison

tale Linie.

Den ene Linies Jacker ere indsatte under den andens, 

saa at hver Linie har sin Jack i de saaledes vertikalt 

dannede Rækker.

De Linier, der have lige Nummere, komme fra venstre, 

de ulige fra højre Side. Signalklapperne ere placerede 

paa begge Sider af Opsatsens forreste Flade, ligesom 

Liniernes Nummere befinde sig ved begge Ender af deres 

Hylserækker.

Som man vil se, gaar Liniens ene Ledning til Signal

klappen med Forgrening til Jackens Fjeder 5. Den anden 

Ledning gaar over Fjedrene 3 og 4, gennem alle Liniens 

Jacker, naar disse ere i Rostilling, og videre til Signal

klappens anden Side. Alle Liniejackernes to yderste
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Fjedre til venstre (i og 2) 

forbundne og have en fælles 

knappen forneden. Vækkes 

ere hver for sig indbyrdes 

Ledning, der fører til Tale

der f. Eks. paa L1, falder

Fig. 51-

Klap 1; en Prop, der er indrettet som en almindelig 

Snøreprop til Dobbeltledninger, men uden Snøre, ind

sættes i den af Liniens Jackhylser, der befinder sig i en 

ledig Vertikalrække.
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Lad os antage, at første Række er ledig; Proppen 

indsættes da i Linie i’s første Jack fra venstre, og Tale

knap i nedtrykkes. Liniens Ledning i afbrydes derved 

fra Forbindelsen med Klappen, idet Fjedrene 3 og 4 ad

skilles, hvorimod Forbindelse tilvejebringes gennem Prop

pens Metalhoved til Fjeder 2, derfra til Taleknappen i’s 

højre Fjeder, gennem Batteriknappen B’s højre Stang- 

fjeder, over Knappen U’s nederste Fjeder, dennes ind

vendige Kontakt, gennem Telefonen og Mikrofoninduk- 

torens sekundære Vindinger, over Induktorknappen I’s 

Fjedre, dennes indre Kontakter, gennem Knap B’s 

venstre Fjeder, Taleknap i’s venstre Kontaktfjeder, over 

Jackens Fjeder 1, Proppens Hals til Fjeder 5 og ud ad 

Ledning 2. Taleapparatet er saaledes inde, og da Kreds

løbet gaar over Induktorens og Batteriets Knapper, kan 

der paa samme Maade ved Nedtrykning af en af disse 

gives Signal ad Linien.

Lyder Ordren paa Sammenstilling med Linie 2, ind

sættes en Prop — efter Vækning paa nævnte Linie — 

i den af Liniens Jacker, der befinder sig under den til 

Linie 1 benyttede. Begge Linier ere nu sammenkoblede 

gennem begge Proppers Kontakter med de respektive 

Jackfjedre, og saa længe Taleknap 1 er nedtrykket, staar 

Taleapparatet som Forgrening, saa at Samtalen kan kon

trolåres. Føres Taleknappen tilbage, indskydes den over 

den paagældende Række opsatte Slutklap som For

grening, saa at Slutsignalet kan observeres.

I det Tilfælde, at Sammenkobling af to Linier skulde 

ønskes mere permanent, hvorved Slutklappens Forgrening 

paa Ledningen er unødvendig, er tredie Rækkes Slutklap 

forsynet med en Udstillerknap A, ved hvis Nedtrykning 

Forbindelsen til Slutklappen brydes. Klemmeskruerne 

U K bruges til Indkobling af en Klokke, der tjener til at



undersøge Linierne for 

Jordforbindelse. Hvis 

nemlig Knappen U ned

trykkes, og den Linie, 

som skal undersøges, 

gennem sin respektive 

Knap indstilles til In- 

duktoren, vil Klokken 

ved Omdrejning af In- 

duktorsvinget give Sig

nal, saafremt der findes 

Forbindelse med Jord 

paa Linien.

Klemmeskruerne EK 

ere bestemte til Fast

gørelse af Ledningerne 

til en i et andet Lokale 

opsat Klokke, der kan 

indstilles ved Strøm

veksleren paa Apparatet.

Fig. 52 viser et saa- 

dant Bord, bestemt til 

Optagelse af 25 Dob

beltledninger.

I Fig. 53 er vist en 

Afbildning og i Fig. 54 

en skematisk Forbindet 

sestegning af en lignen

de Veksler, der har visse 

Fortrin, navnlig ved Sammenkoblingen af Linierne..

Til de ved Foden (Fig. 54) viste fire Klemmeskruc.. 

indgå a de 4 Dobbeltlinier, og Klemmeskruerne_Z og K 

optage Zink og Kul fra Batteriet, der betjener saavel

Fig-

kruefr
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Fig. 53.

Mikrofonen som ved eventuel Indstilling tillige Vækkeren. 

Øverst paa Apparatet findes de fire Signalklapper. Til 

Betjening af Apparatet høre fire Propper, som i Rostilling 

indsættes i den neder- 

ste Jackrække. Linierne 

bringes derved i For

bindelse med Klapperne, 

og en Vækkerstrøm fra 

en Linie, vil fra den 

nederste Ledning gaa 

igennem KlappensElek- 

tromagnetrulle, Jackens 

venstre Fjeder, Prop

pen, Jackens højre Fje

der og ud ad øverste 

Ledning og bringer saa- 

ledes Klappen til at fal

de. Er Vækning ind- 

gaaet fra L1, udtages 

Proppen af nederste Jack 

og indsættes i Jack i 

ovenover. Herved aab- 

nes Vej til henholdsvis 

Taleapparat og Induk- 

tor efter Gaffelens Stil

ling. Strømmens Vej 

bliver nu fra nederste 

Ledning, over højre 

Kontaktfjeder i Jack i, 

Fjeder, til øverste Kon- 

Stang (Telefonen er af-

gennem Proppens Hals, venstre 

takt ved Gaffelen, over dennes

løftet), gennem Mikrofoninduktorens sekundære Vindinger,

Telefonen, tilbage til Jackens venstre, inderste Fjeder,
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gennem Proppens Knop, højre inderste Fjeder og ud 

ad øverste Ledning. Ophænges Telefonen, er Induktoren

Fig. 54-

indstillet. Gives der Ordre til Sammenstilling, f. Eks. med 

L 3, maa der først vækkes paa denne Linie ved Flyt

ning af dens Prop til Jack 3 (Proppen udtages imedens
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af Jack i), hvorefter de to Linier sammenkobles ved Ind

sættelse af en Prop i Jack i—3.

Strømmens Vej bliver nu fra den nederste Ledning 

af Linie 1, venstre Fjeder af Jack 1—3, Proppens Hals, 

højre Fjeder, ud ad nederste Ledning af Linie 3 og fra 

øverste Ledning af Linie 1, over venstre indre Fjeder af 

Jack 1—3, Proppens Knop, højre, indre Fjeder og ud ad 

•øverste Ledning af Linie 3.

Saa længe der skal kontroleres, maa en Prop for

blive indsat i en af de øverste Jacker i eller 3. Ved at 

føre denne Prop ned i underste Jack 1 eller 3, indstilles 

Signalklappen som Forgrening paa Kredsløbet, og Af- 

ringningssignal kan saaledes modtages.

Alle Sammenkoblingsjacker ere mærkede med Numme

rene paa de Linier, der gennem dem kunne sammen

kobles.

Apparatet er i øvrigt, som før beskrevet, forsynet med 

Vækker og Udstiller og med Relæindretninger ved Sig

nalklapperne.



KAPITEL VII.

Ekspedition paa Centralstationer.

A. Ekspedition ved det almindelige Vekselbord med 

Dobbeltsnøre (Indenbys Ekspedition).

Falder en Signalklap, jndsætter Funktionæren den 

venstre Prop af en Dobbeltsnøre i den kaldende Linies 

Jack og nedtrykker derefter den til Snøren svarende Tale- 

knap. Samtalen kan nu foregaa mellem den kaldende 

og Funktionæren.

Funktionæren: »Central her.«

Abonnenten (forlanger f. Eks.): 317 Nielsen.

Funkt. (gentager): »317 Nielsen« (efter en kort 

Tøven, under hvilken den højre Prop af samme Snørepar 

indsættes i den begærede Linies Jack, højre Induktorknap 

nedtrykkes, 2 å 3 Omdrejninger af Induktorsvinget gives, 

og Induktorknappen slippes).

Funkt.: »Klar«. (Er Linien optaget, svares »Op

taget«).

Er der Multipleafdeling i Centralstationsveksleren, maa 

selvfølgeligt den begærede Linie først testes.

Funktionæren lytter derefter i Telefonen, indtil Sam-
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talen er kommen i Stand; naar dette bemærkes, føres 

Taleknappen tilbage, hvorved Taleapparatet udstilles.

Naar Samtalen er forbi, falder ved Abonnenternes 

Afringning Slutklappen, og Sammenkoblingen hæves.

B. Ekspedition, naar Samtalen gælder en interurban 

Forbindelse.

Meldingen foregaar saaledes: O o
Funkt.: »Statscentral her« (naar Forbindelsen gaar 

over en mellemliggende lokal Centralstation).

Abonn.: »Stemann 2119 ønsker Samtale med 411 

Eriksen, Aarhus.«

Funkt. gentager: »411 Eriksen, Aarhus« og gør 

samtidigt Notering i Journalen.

Fu n k t.: »Vent lidt.«

Funktionæren undersøger, om Linien er fri; i saa 

Fald gaar Meldingen videre til den nævnte Station, som 

eventuelt svarer: »Klar 411 Eriksen«, hvorefter Sammen

kobling mellem de paagældende Linier udføres, og der 

meldes: »Klar« paa Linien. I det Øjeblik Samtalen be

gynder, igangsættes Tælleuret, og Taleknappen føres 

tilbage. Ved de tre Minutters Slutning indtilles Tale

apparatet atter, og der tilmeldes Rekvirenten: »Tre Mi

nutter forløbne«, hvorefter der afringes af Abonnenten, eller 

Samtalen fortsættes. (Herom nærmere i »Bestemmelser«.)

Viser Linien sig optaget, maa Funktionæren melde: 

»Optaget; skal ringe.«

Funktionæren afringer kun, for saa vidt der er mellem

liggende lokale Centralstationer. Naar senere den paa

gældende Linie er fri, afgaar Meldingen til Aarhus, hvor

efter Abonnenten straks opringes, og der tilmeldes ham:
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»Hold Dem klar til Samtale med Aarhus«, og efter Sam

menkoblingen meldes: »Klar«.

Skal en Abonnent opringes til Samtale, meldes der 

ham efter Opringningen: » (Stationens Navn) 

ønsker Samtale med Dem. Straks klar.« Efter Sammen

koblingen med den interurbane Linie meldes: »Klar«.

Imellem Centralstationer, der ere indskudte paa de 

interurbane Linier, sker Vækning altid ved Nøgle og med 

det almindelige telegrafiske Kaldesignal, der kun gives 

3 å 4 Gange med Ledsagelse af eget Signal. Der svares 

øjeblikkeligt ved, at Stationen melder sig pr. Telefon f. Eks.: 

»Aarhus her!«

C. Indkobling af interurbane Linier paa Centralmellem- 

stationer og disses Vekslerbetjening.

De Statstelefonstationer, der indkobles som Mellem

stationer paa en Hovedlinie, indrettes som fuldstændige 

Centralstationer med et eller flere Vekselborde alt efter 

deres Behov. Passere flere Hovedlinier en saadan Station, 

kobles i Regelen alle, undtagen en, ved en løs Snøre for- 

synet med to Propper direkte sammen i Veksleren, hvori 

de hver for sig ere indførte som to separate Linier.

Den Hovedlinie, der skal tjene til Korrespondance

linie for Mellemstationen, forenes derimod ved et af 

Vekselbordets Snørepar, saa at dettes Slutklap staar inde 

som Forgrening.

Da Mellemstationerne i Almindelighed have ringe 

Korrespondance, saa at en Funktionær ikke bestandigt 

behøver at holde Vagt ved Bordet, indskydes i Serie med 

nævnte Slutklap — som vist i Figur 55 — et polariseret 

Relæ R med en Vindingsmodstand af ca. 1000 Ohms
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slutter en lokal Batteristrøm gennem en »Sounder«, der 

opsættes i det Lokale, hvorfra Betjeningen skal hidkaldes.

Ved Anvendelse af Relæ med 1000 Ohms Enheder 

behøves der i Regelen ingen Modstandsregulering paa de 

forskellige Stationer, naar Modstandsdifferencen mellem de 

enkelte Linieafsnit ikke er meget stor. Er der derimod 

stor Forskel, maa der foretages en særlig Afbalancering 

af hvert enkelt Linieafsnit. Paa Endestationerne maa der

Fig- 55-

i Serie med Signalklappen indskydes en tilsvarende Mod

stand som Relæets.

Signalerne, der, som ovenfor anført, gives med en 

Morsenøgle, som skiftevis udsender positiv og negativ 

Strøm (se Fig. 50), kunne paa de forskellige Stationer 

let opfattes, saa at en Mellemstation kun indstiller sig, 

naar Signalet gælder den.

Har Mellemstationen Samtale til en af Siderne, ned

trykkes den Linien sammenkoblende Snøres Taleknap et 

Øjeblik, medens Telefonen holdes til Øret for at høre,



om der foregaar Samtale paa Linien. Erfares efter et 

Par »Hallo« i Mikrofonen, at Linien er fri, stilles i Ende

stilling til den paagældende Side ved at udtage den 

modsatte Afdelings Prop, hvilken Linieafdeling derved 

bliver stillet til Signalklappen, saa at eventuel Vækning 

fra den Side kan iagttages.

Efter at Mellemstationen har besørget sin Korrespon

dance, maa den udstillede Afdeling af Linien ufortøvet 

indkobles i Normalstillingen, og der maa eventuelt vækkes 

og meldes, at Linien er klar.



KAPITEL VIII.

Liniebygning.

Telefonledninger bestaa af Jern eller Kobber, hvilket 

sidste Metal, isoleret med et omgivende Lag, altid an

vendes til indvendige Ledninger. Det har dog ogsaa 

i de senere Aar næsten fuldkommen fortrængt Jernet til 

ydre Ledninger. Jern (Staal) er vel stærkere og billigere; 

men Kobberet har en langt betydeligere Ledningsevne. 

Til Langliniebrug egner Jernet sig desuden mindre godt 

paa Grund af dette Metals store Selvinduktion. Denne 

er en Følge af, at Jernet — paa Grund af dets magnetiske 

Egenskaber — ved Strømgennemgangen underkastes 

molekulære Forandringer.

For at bøde paa Kobberets ringere Styrke har man 

dannet Legeringer, de saakaldte Kobberbronzer, der — om 

end noget paa Ledningsevnens Bekostning — have en 

meget høj Brudstyrke. Den Kobberbronzeledning, der 

anvendes til Statens interurbane Telefon-Langlinier, har 

for Hovedliniernes Vedkommende et Gennemsnit af 3 å 4 

mm og til Byledninger 1,5 mm.

Statstelegrafvæsenet stiller ved Leverancer følgende 

Fordringer til Bronzetraadens Egenskaber:



  

1) Traaden maa have et nøjagtigt kredsrundt Tværsnit; 

Tykkelsen maa ikke nogetsteds afvige mere end 0,05 mm 

fra de angivne Maal. Den skal have en glat Overflade 

uden Fuger, Ridser eller Spalter.

2) Traaden skal være saa bøjelig, at den uden at spalte 

eller knække paa samme Sted mindst kan taale det 

nedenanførte Antal Bøjninger i ret Vinkel:

4 mm tyk Bronzetraad  8 Bøjninger,

31/2 mm tyk do. ............................. 8 —

3 mm tyk do. ............................. 7 —

1^2 mm tyk fortinnet Kobbertraad. . . . 12 —

Ved en Bøjning forstaas, at Traaden bøjes 90 

Grader fra lodret til vandret Stilling og tilbage i den 

lodrette Stilling.

Prøven udføres paa den Maade, at et Stykke Traad 

paa omtrent 20 Ctm. Længde spændes i Skruestik, saa 

at omtrent 15 Ctm. rage lodret op over Skruestikken. 

Dennes Kæbers øverste indvendige Kant maa have 

en Radius paa 10 mm for den 4 og 31/2 mm tykke 

Traad og paa 5 mm for den 3 mm og derunder tykke 

Traad. Traaden bøjes afvekslende til højre og til venstre, 

fra den lodrette til den vandrette Stilling og tilbage 

til den lodrette.

3) Brudstyrken skal mindst andrage:

for 4 mm Traad  640 Kilogram, 

- 31/2 mm — ................................... 500 —

- 3 mm — ................................... 372 —

Brudstyrken prøves ved direkte Belastning af Traaé£ 

stykker med en fri Længde af 15 Ctm. mellem Op-

hængningsindretningens Klembakker, saaledes at Be

lastningen sker efterhaanden og uden Ryk.

4) z-Rronzetraadens Strækning, indtil Brud sker, maa ved
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e n  T e m p e r a t u r  a f  1 0 — 1 5 0  C e l s i u s  h ø j s t  a n d r a g e  

1 1 / 2  p C t .  a f  d e n s  L æ n g d e .

F o r  1 , 5  m m  t y k  g a l v a n i s e r e t  K o b b e r t r a a d  f o r e 

s k r i v e s  i n g e n  b e s t e m t  S t r æ k k e e v n e ,  f ø r  d e n  b r i s t e r .

5 )  B r o n z e t r a a d e n s  L e d n i n g s m o d s t a n d  m a a  v e d  e n  T e m 

p e r a t u r  a f  1 5  0  C e l s i u s  h ø j s t  a n d r a g e :

f o r  4  m m  T r a a d .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 5  O h m ,

-  3 ^  m m  T r a a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 8 6  —

-  3  m m  T r a a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 7 6  —

6 )  4  m m  T r a a d  l e v e r e s  i  o p r u l l e d e  L æ n g d e r  m e d  e n  V æ g t  

a f  1 0 0  t i l  1 4 0  P d . ,  i h v i l k e  d e r  h v e r k e n  m a a  f i n d e s  

S a m m e n l o d n i n g e r  e l l e r  S a m m e n s v e j s n i n g e r .

3 V 2  ° g  3  m m  T r a a d  l e v e r e s  i  o p r u l l e d e  L æ n g d e r  

m e d  e n  V æ g t  a f  c a . 1 0 0  P d . ,  s o m  h v e r k e n  m a a  i n d e 

h o l d e  L o d n i n g e r  e l l e r  S v e j s n i n g e r .

R i n g e n e  h a v e  e n  i n d v e n d i g  D i a m e t e r  a f  1 6 "  o g  

e n  T y k k e l s e  a f  4 " .

T i l  L e t t e l s e  f o r  T r a a d e n s  A f v i k l i n g  m æ r k e s  d e n  

y d r e  E n d e  a f  h v e r t  B u n d t  T r a a d  p a a  e n  l e t  k e n d e l i g  

M a a d e  v e d  a t  b ø j e s  i  e n  H a g e ,  Ø j e  e l l e r  l i g n e n d e .

D e n  f o r t i n n e d e  K o b b e r t r a a d  a f  1 , 5  m m  T y k k e l s e  

( B e v i k l i n g s t r a a d )  l e v e r e s  i R i n g e  u d e n  L o d n i n g e r  o g  

S v e j s n i n g e r  p a a  d e  i  F a b r i k k e n  b r u g e l i g e  L æ n g d e r .

7 )  K o b b e r s t r i m l e r n e  s k u l l e  h a v e  e n  L æ n g d e  a f  1 7 2  m m ,  

e n  B r e d d e  a f  5  o g  e n  T y k k e l s e  a f  0 , 4  m m .

8 )  C o n n e c t o r e r n e  s k u l l e  h a v e  e n  L æ n g d e  a f  1 5 5  m m  f o r  

3 — 4  m m  T r a a d .

L e d n i n g e r n e  f ø r e s  g e n n e m  L u f t e n ,  V a n d e t  e l l e r  J o r 

d e n . D a  L u f t e n  e r  e n  I s o l a t o r ,  b e h ø v e r  L e d n i n g e n  i  

d e n n e  i k k e  n o g e n  i s o l e r e n d e  B e s k y t t e l s e , u n d t a g e n  p a a  

O p h æ n g n i n g s p u n k t e r n e , h v o r i m o d  d e n  i  J o r d e n  o g  V a n d e t  

m a a  o m g i v e s  a f  e t  s t æ r k t  i s o l e r e n d e  L a g  ( K a u t s j u k ,
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Guttaperka), uden om hvilket der atter til Beskyttelse 

imod ydre Indvirkning anbringes et Lag Værk ogen stærk 

Jerntraadsbeklædning eller desl.

A. Interurbane Linier.

Det er en Selvfølge, at netop ved Telefonering paa 

store Afstande spiller Liniens gode Isolation og Led

ningsevne den væsentligste Rolle. Paa lange Strækninger 

med Enkeltledning vil selv en ringe Afledning til Jord 

fra hvert af Liniens Hvilepunkter bidrage til en betydelig

Reduktion af Strømstyr

ken og derved af Lyd

styrken paa den mod

tagende Station. Den 

daarlige Isolation vil især 

vise sin skadelige Ind

flydelse paa saadanne 

Steder, hvor flere Led

ninger løbe jævnsides 

hverandre, idet en ringe

Strømovergang fra den ene Ledning til den anden er til

strækkelig til i mærkelig Grad at overføre Talen. I fug

tigt Vejrlig er Isolationen slettest, og som Følge heraf 

er Overgangen fra Nabolinierne stærkest.

For at skabe en saa god Isolation som muligt an

vendes den sædvanlige til Telegrafliniebygning benyt

tede Porcelænsisolatorklokke Fig. 56. Den mellem den 

ydre og indre Klokkekant dannede Fordybning vil altid 

holde sig tør og saaledes bevirke en Afbrydelse i den 

vaade Hinde, der i fugtigt Vejr ellers vilde danne en 

direkte Forbindelse fra Ledningen hen over Isolatorens

T
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Ydre til Jernarmen, der er fastskruet i den — særligt 

under saadanne Forhold — fugtige Stang.

Afstanden mellem Isolatorerne paa samme Pæl maa 

ikke være for ringe, da Ledningerne under stærk Blæst 

ved at være i for stor indbyrdes Nærhed let kunne 

komme i Kontakt. Afstanden bør aldrig være under 

13 Tommer.

Pælene ere de sædvanlige, der anvendes til Telegraf- 

stænger. De dannes almindeligt i Længder paa 22, 26, 

30 og 36 Fod og imprægneres med Kobbervitriol. De 

'' ‘ nedsættes indtil 6 Fod i Jorden og afstives ved alle
^6 Kurver og Vinkler med Støtter eller Barduner. Pælens 

Top afskæres skraat til begge Sider og forsynes med en 

Zinkbeklædning, for at Regnvand ikke skal trænge ned 

i Træet. Paa almindeligt Terrain opsættes 120 Pæle pr. 

Mil. Afstanden maa dog over offentlige Veje, Overgange 

over Baner o. lign, gøres mindre, for at Traadsænkningen 

mellem Pælene ikke skal blive saa stor, at Ledningen 

generer Færdselen.

Over offentlige Veje maa den nederste Ledning være 

hævet mindst 17 Fod over Grunden og over Banestræk

ninger mindst 20 Fod over Skinnerne.

Allerede paa et tidligt Stadium havde man bemærket, 

at man ved Anvendelse af Tilbageledning i Stedet for 

Jordforbindelse for en stor Del hævede saadanne For

styrrelser, som Enkeltledningssystemet giver Anledning 

til. Telefonens overordentlige Følsomhed gør, at den 

mindste Overgang af Strøm fra andre Ledninger eller Jord

strømmes Gang gennem Ledningen fra den ene Jordplade 

til den anden (noget, der ofte ytrer sig, naar der opstaar 

Potentialforskel mellem Pladerne ved, at disse ere af for

skelligt Metal eller ere nedlagte i forskelligartede Jordlag) 

paavirker den i betydelig Grad. Den Omstændighed, at

4

M
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der passerer en Strøm gennem Ledningen, har vel ingen 

Indflydelse paa Telefonen, saa længe Strømmen er kon

stant; men saa snart den bliver intermitterende, hvilket 

hvert Øjeblik sker af forskellig Grund, blandt andet der

ved at Modstanden varierer i mindre gode Sammenføj

ningssteder, der sættes i Bevægelse af Vinden, høres der 

en stærk og vedholdende Støj og Knækken i Telefonen. 

Den elektrolytiske Virksomhed ved Jordpladerne og Luft

elektriciteten ville øve den samme forstyrrende Indflydelse.

Disse Forstyrrelser, der jævnligt kunne vise sig ved 

den ene Ende af Linien uden at spores ved den anden, 

ere ofte saa stærke, at de forhindre al Samtale. Denne 

Art Forstyrrelser hæves væsentligt ved Anvendelse af 

Tilbageledning.

Jnduktionen fra Naboledninger giver imidlertid An

ledning til Forstyrrelser, der ikke hæves ved den blotte 

Anvendelse af Dobbeltledninger. Talen 

fra naboliggende Telefonledninger vil !• »2

høres, og Telegrafskriften fra jævnsides 

løbende Telegraflinier vil genere endnu 

mere.

Om vi tænke os to metalliske Kreds- F1S- 57- 

løb ophængte saaledes, som Fig. 57 viser, 

saa at de fire Traade danne et fuldstændigt Kvadrat i 

deres hele Udstrækning, da vil, saafremt der ikke gør 

sig nogen anden forstyrrende Indflydelse gældende, og 

naar de_ diagonale Traade benyttes til hvert Kredsløb, 

den gensidige Induktion af begge Traadpar' neutralisere 

hinanden; thi den Strøm, der f. Eks. af Nr. 2 Traaden 

induceres i Nr. 1, vil neutraliseres af den, der samtidigt 

induceres i Nr. i’s Tilbagetraad Nr. 3; og den tilsvarende 

Virkning vil udøves af Nr. 4 paa henholdsvis Nr. 1 og 3.



Herved er altsaa de to metalliske Kredsløbs indbyrdes 

Induktion hævet.

Men de ydre Paavirkninger ere af en langt alvorligere 

Natur og optræde talrigt paa lange Ledninger. For at 

raade Bod herpaa bygger man det metalliske Kredsløb 

saaledes, at dets to Ledninger stadigt skifte Plads, det 

vil sige: man søger at 

bringe begge .Ledninger 3^ 

Kredsløbet i samme RÆid- 

delafstand fra hver yiire 

Genstand, der foranlediger 

Forstyrrelse. Der vil c\i ’ 

induceres en i enhver Hen- 

seende lige Strøm i begge ; 

Ledninger, og disse Strømme 

ville saaledes, idet de bevæge sig i samme Retning, ind- 

gaa i Telefonens Vindinger fra begge Sider samtidigt og 

derved neutralisere hinanden.

Fig. 59-

Man kan, hvad den praktiske Udførelse heraf angaar, 

gøre dette paa to Hovedmaader. Den ene bestaar deri, 

at man — som vist i Fig. 58 — lader de to Ledninger 

bytte Plads med visse Mellemrum. Ledningerne trækkes 

parallelt fra Pæl til Pæl paa sædvanlig Vis; men paa de 

Pæle, hvor Ledningerne skulle bytte Plads, er der paa 

en dobbelt Tværarm opsat fire Isolatorer, saa at Kryds-

1
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ningen kan foretages imellem disse. Udførelsen af denne 

Krydsning sker i Regelen saaledes, at Ledningen, som 

fremstillet i Figuren, efter at være fastgjort og af

spændt, afknibes i en saadan Længde fra Isolatoren, at 

den kan sammenføjes og loddes til den skraas overfor 

afsatte Traadstump.

Flere metalliske Kredsløb kunne meget godt trækkes 

og krydses paa samme Arme og Pæle. Anvendes der 

flere Arme, maa Krydsningen af den næste Arms Led

ninger foretages midtvejs mellem Krydsningerne af den 

førstes og saaledes fremdeles med de paafølgende Arme. 

Dette er anskueliggjort i Fig. 59.

Ved denne Metode opnaas, at Ledningen ved Lod

ningen ikke opvarmes paa saadanne Steder, hvor den er 

udsat for at beskadiges deraf, og tillige at Linieeftersynet 

lettere kan foretages, da de mellem Ophængningspunk

terne parallelt løbende Ledninger af Øjet bedre kunne 

holdes ude fra hinanden. Men Metoden er under visse 

Forhold ikke fuldt betryggende.

Det andet System er fremstillet i Fig. 60 og 61 og 

er det, som benyttes ved Statens interurbane Liniebygning.

De fire Ledninger, der udgøre to metalliske Sløjfe

linier, danne paa ethvert Punkt af deres hele Længde et 

fuldkomment Kvadrat.

Efterhaanden som der skrides frem fra Pæl til Pæl, 

skifte Ledningerne Plads saaledes, at Ledning 1, der be

gynder øverst til venstre paa iste Pæl, føres over øverst 

til højre paa 2den, derefter nederst til højre paa 3die og 

endelig nederst til venstre paa 4de Pæl, for atter paa 5te 

at begynde som paa iste Pæl. De tre andre Ledninger 

følge efter og skifte Plads ret om paa samme Maade, saa 

at Kvadratet successivt skruer sig fremad til højre og 

gør en fuldstændig Omdrejning i fire Spændvidder.
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Til hvilken Side Skruelinien gaar er selvfølgelig lige

gyldigt.

De fire Ledninger bringes saaledes til efterhaanden 

at indtage den samme Middelafstand fra de ydre forstyr

rende Genstande. Lad en saadan f. Eks., som vist i 

Fig. 60, være en med Skruekomplekset jævnsides løbende 

Telegraflinie. Den forstyrrende Indflydelse af denne paa 

Spændvidderne A, B, C og D af den ene af Sløjfeled

ningerne vil hæves, idet den samme forstyrrende Ind

flydelse vil gøre sig gældende paa de respektive Til

bageledninger i Spændvidderne a, b, c og d. De fulde 

Linier høre til den ene og de markerede til den anden 

Sløjfelinie.

Til Fastgøring af Isolatorerne anvendes saavel Jern- 

bøjler til direkte Indskruning i Pælene som Jernarme eller 

Stativer^ der kunne optage flere Isolatorer.

</, ' <6. Skal der kun fremføres en enkelt Sløjfelinie, kan den 

almindelige Jernbøjle (Fig. 56) anvendes; men saa snart 

to eller flere Linier skulle trækkes paa samme Pæle, maa
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Fig. 62.

der anvendes Stativer, for at man kan være sikker paa, 

at de rette Afstande mellem de til samme Firsnoning 

hørende Ledninger holdes.

Fig. 62 viser et Stativ, der ved Statstelegrafvæsenet 

anvendes til Bygning af en enkelt Firsnoning. Hvis der 

imidlertid skal skaffes Plads til 

mange Linier, maa der anvendes 

Stativer, hvoraf et er vist (set fra 

oven) i Fig. 63. Armene paa disse 

gøres undertiden saa lange, at de 

kunne optage indtil 8 Isolatorer.

^For at Ledningerne af den ene 

Skrue ikke skulle virke inducerende 

paa den andens, snor man under

tiden den næste Firsnoning til den 

modsatte Side af den første. For 

den tredies og de efterfølgendes 

Vedkommende er det nødvendigt

Krydsningssystemet. Heldigst er det imidlertid bestan

digt at sno fremad til højre, saa at allerede den anden 

Firsnoning krydses, og Krydsningen af de efterfølgende 

Firsnoninger foregaar derefter ifølge den Regel, der er 

anskueliggjort i Fig. 59.

En meget vigtig Omstændighed er Ledningernes 

Sænkning mellem Pælene. Den er af endnu større Betyd

ning ved Trækning af Kobber- end 

af Jernledninger, idet Kobberets Ud

videlseskoefficient er betydeligt større 

end Jernets.

For at undgaa de Forstyrrelser, 

der hyppigt opstaa ved Uregelmæs

sigheder i Traadtrækningen, hvor der anvendes Kobber- 

bronzeledninger paa samme Pæle, paa hvilke Jerntraads-

tillige at anvende

Fig- 63.

■mm
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ledninger ere trukne, maa Spændingen foregaa med stor 

Nøjagtighed. At stole paa Øjet er ikke meget at an

befale, især hvor der er Tale om Snoningsledninger, da 

disses Drejninger meget let vildleder.

Spændingen af Traaden sker ved Hjælp af en al

mindelig Taljeblok og en Træktang, hvilken sidste er 

vist i Fig. 64. Denne klemmer omkring Traaden uden 

at beskadige den, hvilket er af stor Betydning, da selv 

en ringe Beskadigelse af Kobberbronzens Ydre senere 

kan vise sig skæbnesvanger (se i øvrigt herom Kap. VIII B).

Efter tilnærmelsesvis at have givet Traaden den be

hørige Stramning, bestemmes dennes Nøjagtighed ved et 

Instrument, et Dynamometer (Spændingsmaaler), der er

Fig. 64.

vist i Fig. 65. Den ene Ende af en stærk Jerntraad fast

gøres til en Pæl eller et andet fast Punkt og den anden 

til Spændingsmaalerens Tromle. Denne sidste, der har 

Plads i den ene Ende af en Jernramme, er forsynet med 

et Tandhjul med tilhørende Spærhage samt et Sving. I 

Rammens øvrige Del er der indsat en stærk Spiralfjeder, 

hvori der findes en Krog, som passer til Tangens Bøjle. 

En Viser, der skyder frem paa en inddelt Skala paa den 

udvendige Side af Rammestykket, følger Fjederens Be

vægelser og angiver Spændingens Størrelse. En noget 

simplere Konstruktion af en Spændingsmaaler er frem

stillet i Fig. 66. Den er konstrueret som en almindelig 

Fjedervægt.
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Naar Træktangen har grebet Traaden paa et pas

sende Sted, sammenkobles den med Spændingsmaaleren.

Tromlen drejes nu ved Hjælp af Svinget saa længe, til 

Viseren paa Maaleren angiver den Spænding,' der er 

opgivet for den spe

cielle Traaddimension, 

Spændvidde og Tempe

ratur. Denne Opgivelse 

maa paa ingen Maade 

fraviges, da for stærk 

Spænding ved en vis 

Temperatur let bringer

Traaden til at briste ved Fig. 65.

en lavere, og for ringe

Spænding ved en lav Temperatur vil ved en højere gøre 

Traaden saa slap, at Kontakt med andre Traade af lavere 

Udvidelseskoefficient kan befrygtes.

Reguleringen af parallelle Traade kan selvfølgelig 

godt ske efter den første, selv om Traaddimensionerne 

ere forskellige, naar de blot ere af samme Metal; thi de 

Fig. 66.

ville alle faa den samme Sænkning under Temperatur

vekslen, naar de en Gang have faaet den Spænding, der 

svarer til deres Dimensioner.

Det er rigtigst samtidigt at fastgøre og overbinde 

alle Ledninger, der skulle fremføres paa en Gang, da 

Stramningen af Traadene har Indflydelse paa Pælenes 

Stilling.
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Som anført er det Hensynet til Temperaturvekslen, 

der nødvendiggør, at Traaden ved Trækningen maa gives 

en nøjagtig Spænding. Denne maa varieres efter de for

skellige Temperaturer, saa at den Ledning, der trækkes 

om Sommeren, ikke tør gives den samme Spænding som 

den, der trækkes om Vinteren.
Følgende Tabel er baseret paa det Grundlag, at 

Ledninger ved en Minimumstemperatur af — 25 0 Celsius 

aldrig ville kunne blive udsatte for en Spænding, der er 

mere end en Fjerdedel af deres Brudstyrke.

Tabel

over den Spænding, der bør gives en Bronzetraad af 4, 

3V2 3 mm Tykkelse og en Brudfasthed af 50 Kilogram

pr.  mm Tværsnit ved 5 forskellige Temperaturer og 

ved Spændvidder af 100, 80, 60, 50 og 40 Meter.

Tempe

ratur.

100 Meter. 80 Meter. 60 Meter. 50 Meter. 40 Meter.

8
8

8 
S 

7c

S 
a
ro

S 
a

S 
8 

To

8 
8
CO

8
E

S 
S 

rc

S 
£ 
cn

S
S

S 
6 

-lu

S
S

S
S

8 
S
cc

8 
e

I Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. |Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

- 5° C. 118 85 59 99 72 50 78 56 39 66 48 33 53 38 27

0 0 C. 109 78 54 91 66 45 71 51 35 60 43 30 48 35 24

+ 5° C. 101 73 50 84 61 42 65 47 32 55 4° 27 44 32 22

4- 10 0 C. 94 68 47 78 57 39 60 43 30 5i 37 26 4i 29 20

+ 20 0 C. 85 61 43 70 5i 35 54 39 27 46 33 23 36 26 l8

Sænkningen retter sig efter Materialet, men Dimen

sionerne have ikke nogen Indflydelse derpaa; derimod 

maa Spændingen rette sig efter saavel Materialet som

Dimensionerne
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Sænkningen af Jern og Kobber varierer, som før 

bemærket, ikke efter samme Skala, hvorfor lange Spænd

vidder helst bør undgaas, hvor Kobber- og Jerntraad 

trækkes jævnsides paa samme Pæle. Paa den anden Side 

maa man være forsigtigere ved Spænding paa korte end 

paa lange Spændvidder, da Variationen i Spændingen og 

Sænkningen er langt betydeligere paa de korte Stræk

ninger end paa de lange.

( T abel J)

over den Sænkning, som Kobberbronzeledninger af 50 

Kilogram Brudfasthed pr.  mm Tværsnit skulle have ved 

Spændvidder af 100, 80, 60, 50 og 40 Meter og ved

Temperaturer fra — 5° til 4- 200 Celsius.

Temperatur. 100 Meter. 80 Meter. 60 Meter. 50 Meter. 40 Meter.

- 5° C. I>3° o,99 0,71 0,58 0,46

o° C. i,4i 1,08 0,78 0,64 0,51

+ 5° C. 1,52 IJ7 0,85 0,70 0,56

-- 100 C. 1,62 1,25 0,92 o,75 0,60

4- 20° C. 1,80 i,40 1,03 0,85 0,68

7’ . Daarlige Forbindelser give Anledning til store Ube

hageligheder, og de ere tilmed vanskelige at opspore. 

En Forbindelsesmetode, der meget hyppigt anvendes, er 

fremstillet i Fig. 67.

Traadenderne skrabes omhyggeligt rene, lægges der- 

paa Side om Side paa nogle Tommers Udstrækning og 

snøres derefter sammen med fortinnet Kobbertraad, som 

vist, og slutteligt loddes hele Forbindelsesstedet. Lod

ningen maa imidlertid foregaa meget hurtigt, da Traaden 

ellers vil svækkes ved Loddestedet.
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Denne sidste Omstændighed har givet Anledning til 

Indførelsen af en for Kobberbronzetraadsforbindelser for

trinlig Forbindelsesmetode ved Hjælp af de saakaldte 

Connectors, der ikke alene ikke skade Traaden paa Sam

menføjningsstederne, men snarere styrke den, og som 

tillige ere hurtigere at udføre Forbindelser med.

Fig. 67.

En Connector bestaar af to 15 å 16 Ctm. lange, 

indbyrdes ved Messinglodning forbundne parallelt løbende 

Kobberrør med en til Traaden afpasset Røraabning. De to 

Traadender indføres i Rørene fra modsatte Sider og af- 

klippes korte. Ved Hjælp af dertil særligt indrettede

Tænger snos Rørene med de dndstukne Traade sammen 

og sikre derved uden Lodning en fortrinlig og stærk 

Forbindelse uden at skade Ledningstraaden.

For Bronzetraadens Vedkommende er det ikke hel

digt at anvende den ved Jerntraadsledninger almindeligt 

anvendte Spændeindretning, idet dennes — om end kun 

ringe — Indskæring i Bronzetraaden hyppigt giver An

ledning til Brud, da den klemmer Traaden paa et eneste
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Punkt. M an har forandret den saaledes, at dette ikke  

finder Sted , idet Spæ ndeskiven er forsynet m ed en  

diagonalt løbende U dskæ ring, som  vist i Fig . 68. D en  

styres af H ovedet af en N itte, der gennem U dskæ 

ringen er fastg jort i Spæ ndestellet. N aar T raaden er 

indlagt, kan Skiven kun bevæ ge sig saaledes, at dens  

K ant stedse er parallel m ed T raaden, og den vil fast

klem m e denne paa hele den im od sam m e vendende K ants  

Flade. Skiven er af K obberbronze.

M an foretræ kker dog ofte at fastb inde L edningen  

til hver enkelt Iso lator, hvilket sker ved O verbinding m ed  

ca. 1,5 m m fortinnet K obber- eller giødet B ronzetraad , 

som vist i Fig . 69. V ed A nvendelse af tykkere L ed- 

ningstraad , 3 å 4 m m K obberbronze, bevikler m an i 

R egelen først L edningstraaden paa O verbindingsstedet  

m ed en til K obberstrim m el ved V alsning om dannet K ob- 

bertraad .

D enne K obberstrim m elbeklæ dning om vikles derefter 

paa sæ dvanlig M aade m ed K obberbevik lingstraad . B e

klæ dningen m ed K obberstrim len har den O pgave at 

beskytte T raaden im od Slitage, om en B evikling  skulde 

blive fjernet. )

Indføringén af L edningerne paa Stationerne sker som  

ved T elegrafledningerne.  /

N aar den ene L edning af en Sløjfelin ie, der er bygget' 

induktionsfri, kom m er i B erøring m ed Jord gennem enZ w -:/7 '(. < y  

enkelttraadet L edning, nedhæ ngende T ræ grene eller desl., 

vil der —  saafrem t der findes parallelt løbende T elegraf-\  

eller T elefonlin ier —  høres stæ rk Støj eller frem m ed ' ’ ' • 

T ale i T elefonen, th i A fledningen til Jord vil ophæ ve J 

B etingelsen for L iniens A ntiinduktion . U ndertiden kan  

T elegrafskriften paa G rund af saadan A fledning optræ de  

saa stæ rkt i T elefonen, at m an kunde antage, at direkte

------- ---------
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Sammenhæng mellem Sløjfelinien og en Telegraflinie var 

Aarsag dertil. Det er derfor i slige Tilfælde ofte ret 

vanskeligt gennem Telefonen at dømme om Aarsagen til 

Forstyrrelsen eller om Fejlens Beliggenhed paa Linien.

Man kan, hvis Grunden skulde være Kontakt med 

en enkelttraadet Telefonledning, forsøge at komme til 

Klarhed herom ved at føre Sløjfens to Ledninger skifte

vis til Jord, signalisere og derefter give Agt i Telefonen. 

Faas der paa denne Maade Forbindelse med en Telefon

station paa en fremmed Linie, kan man ofte derigennem 

lokalisere Fejlen.
Kontakt mellem samme Sløjfes to Ledninger ytrer 

sig ikke ved Støj i Telefonen, da der ikke derved er 

bragt nogen Forstyrrelse ind i Induktionsforholdet.

For hurtigt at kunne opsøge og rette opstaaede 

Fejl paa Telefonledningerne, ere disse med et Par Mils 

Mellemrum indførte i særligt dertil opførte Prøvehuse, 

hvorfra der ved Hjælp af en Veksler og et lille Prøve

apparat, der indeholder Induktor, Haandmikrotelefon etc. 

kan prøves til begge Sider.

B. Indenbys Linier.

Abonnentledningerne i Byerne fremføres for det meste 

over Husenes Tage, hvor de fastgøres til Støttepunkter, 

der i Form af Jernstativer, som hyppigt kunne optage 

flere Hundrede Ledninger, ere forsvarligt fastgjorte til 

Tagenes Spær og Bjælkeværk.

Det er af væsentlig Betydning, at det hele Ledningsnet 

ordnes systematisk saaledes, at Ledningerne i større 

Bundter udløbe radielt til alle Sider fra Centralstationen, 

hvis denne ligger i Midten af Byen, under tilbørligt Hen

syn til saadanne Kvarterer, hvor det større Forretningsliv
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pulserer. Skal Centralstationen af andre Hensyn lægges 

i Udkanten af Byen, f. Eks. ved Banegaarde eller lig

nende, føres Ledningerne i sluttede Bundter ind til For

retningscentrerne, hvorfra de da først forgrene sig i mindre 

Bundter.

Saavel de enkelte Hoved- som Sidestrækninger 

søges saa vidt muligt givne lige Retning med Nettets 

Endepunkter for at undgaa 

Krydsninger og for Overblik

kets Skyld. De enkelte Abon

nentledninger forgrene sig un

dervejs. Til Anbringelse af 

Stativer vælges først og frem

mest saadanne Bygninger, hvis 

Højde og Bygningsmaade bedst 

egne sig dertil, og som helst 

maa ligge i nogenlunde lige 

Linie. Afstanden mellem Sta

tiverne retter sig efter For

holdene og varierer fra 100 

til 150 Meter, dog kan der 

under visse Forhold gaas ud 

over dette. Man maa undgaa 

stærkt rygende Skorstene, da 

Kulrøgindeholder Svovlsyrling, 

som angriber Bronzen, og 

hvor Jernbaner skulle krydses 

af Ledninger, maa dette ske under ret Vinkel og med 

korte Spændvidder. Fig. 70 viser et almindeligt Jern

stativ til Befæstelse paa en Tagryg. De laves i Regelen af 

Vinkel-Jern med Tværarme af samme Materiale eller Søjler 

af T Jern med Vinkel-Jerns Tværarme, og Afstivningen, der 

i Særdeleshed maa være kraftig ved Afspændingsstativerne

8



114

og ved saadanne Stativer, der staa i Vinkelpunkter af 

Linien, sker ved stærke galvaniserede Staaltraadstove som 

Barduner, der fastgøres i Tagspærene.

Hvor der kun er nogle faa Ledninger at fremføre, 

f. Eks. ved Udgreningen af de enkelte Abonnentledninger 

fra Hovedlinien til Abonnentstationerne, anvendes sæd

vanligt de saakaldte Skorstensvinkler, der kunne optage 

fra i til 4 Ledninger, og som spigres fast til Skorstens

piberne.
De store Jernstativer forsynes med et Lynafleder

kabel af Kobber, der efter at være forsvarligt metallisk 

forbundet med Stativet føres ned ad GciardfaQaden og 

forbindes med en ca. 4 O Fod stor Kobber-Jordplade, 

der nedgraves i Jordens Grundvand.

Isolatorerne, der opsættes paa Stativernes Tværarme 

med et Mellemrum af ca. 20 a 30 Centimeter, ere almin

delige Porcelænsklokker af Type

d<n, der anvendes til de interurbane Ledninger.

Den til Ledningen benyttede Traad er i Regelen af 

1,5 mm Kobberbronze. Ved Traadtrækningens Begyn

delse — sædvanligvis fra Centralstationen — inddeles 

hver Liniestrækning i saadanne bestemte Afsnit, som 

nogenlunde i Længde svare til Traadrullernes Indhold, 

5 å 600 Meter. Derefter trækkes gennem hele Sektionen 

en stærk Line fra Stativ til Stativ, ved Hjælp af hvilken 

Ledningerne fremdrages. For at Traaden og Linen under 

Trækningen ikke skulle beskadiges ved a.t slæbe hen 

over Jernstativerne, lader man dem løbe i en med Frik

tionsruller forsynet Indretning, der kan fastspændes paa 

Stativerne. Ved Trækningen af den første Traad fast

gøres til denne en anden Line, der skal tjene til at føre 

en Ledning tilbage fra Sektionens anden Ende. Der 

trækkes saaledes frem og tilbage, indtil alle Ledninger i
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Sektionen ere fremdragne. Der gaas frem paa samme 

Maade ved alle efterfølgende Afsnit. Ved Udgangsstativet 

fastgøres Ledningerne. Traaden kastes ,to Gange om

kring Isolatoren og fastgøres, hvorefter Enden føres tilbage 

bag Isolatoren og af knibes i en Længde af ca. 18 Ctm. 

Hvor der anvendes Ebonitklokke, tjener denne Stump 

til Sammenkobling med Klokkens Forbindelsestraad. Ved 

næste Spændingsstativ gives Traaden den Stramning, 

den skal have. Traadene fastgøres derefter og af knibes

Fig. 71.

som forhen. Naar den næste Sektion er færdig, sammen

loddes de to sammenhørende Traadstumper uden for 

Isolatoren, se Fig. 71, og Loddestedet aftørres om

hyggeligt med en ulden Klud. Ledningerne overbindes 

med blød Beviklingstraad ved hver Isolator paa de 

mellemliggende Stativer for at forhindre, at Ledninger 

ved eventuelt Brud skulle glide gennem de nærmest lig

gende Isolatorer.

Det er ved uensartede Højdeforhold vanskeligt at 

bestemme Sænkningen af Traaden, hvorfor man ogsaa 

ved Trækning af Byledninger helst maa gøre Brug af 
8*



den før beskrevne Spændingsmaaler. Den anvendes kun 

ved Spændingen af den første Ledning; de efterfølgende 

rettes ind efter denne. Er der Højdeforskel, maa Maaleren. 

altid benyttes fra det højestliggende Sted.

Efterfølgende Tabel viser de Spændinger, som Bronze- 

traad af 1,5 mm Diameter og med en absolut Brudfasthed 

af 70 Kg. pr.  mm ved Temperaturer fra — 25 til

250 Celsius skal have ved Spændvidder fra 40 til 

200 Meter.

Temperatur. 40 M. 50 M. 60 M. 80 M. 100 M. 120 M. 150 M.
200 
M.

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg- Kg. Kg-

— 25 0 C. 3°<° 3°)° 30,0 30,0 3°,° 3o,o 3°>° 3°>°

— 20 0 C. 12,8 15,6 17,6 20,6 23,0 24,6 26,2 27,6

- 15° C. 9-7 11,6 13,6 16,8 19,4 21,3 23,6 25,8

— 10 0 C. 8,0 9,8 n,4 i4,5 17,1 19,2 21,6 24,3

- 5° C. 7,o 8,6 10,1 12,9 i5,4 17,6 20,1 23,0

0" C. 6,3 7,8 9,2 11,9 14,2 16,3 18,8 21,9

+ 5° C. 5,7 7,i 8,5 10,9 i3>6 15,2 17,7 21,0

+ 10 0 C. 5,3 6,7 7,8 10,2 12,3 14,3 16,8 20,1

+ i5° C. 5,o 6,3 7,4 9,6 n,7 i3-6 16,1 19,4

4- 20 0 C. 4,7 6,0 7,o 9,i 11,1 13,0 i5,4 18,7

+ 25 ° C. 4,5 5>6
1 6,7

8,7 10,6 12,4 14,8 18,1

Ledningen maa i øvrigt, som tidligere anført, aldrig 

gives saa stor Spænding, at den under selv den laveste 

Kuldegrad skal blive udsat for mere end af dens ab

solute Brudfasthed, da Bronzetraadens Holdbarhed i høj 

Grad er afhængig deraf.

Der maa anvendes langt større Omhu ved Trækning af 

Bronzetraad end ved Trækning af Jernledninger. Traaden 

maa behandles med Forsigtighed, saa at dens ydre Overflade 

ikke nogetsteds beskadiges, da en ubetydelig Beskadigelse
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kan foranledige, at Traaden paa et saadant Sted brister.

Ligeledes maa man ved Lodningen af Forbindelses

stederne gaa frem med Varsomhed, saa at Traaden ikke 

opvarmes for stærkt og ikke afkøles for hurtigt efter Lod

ningen, da den ellers undergaar 

Strukturforandringer, som kunne 

blive skæbnesvangre. Lodninger 

maa helst foretages med en netop 

tilstrækkelig opvarmet Bolt, og 

Loddestedet aftørres omhyggeligt 

med en ulden Klud.

Man maa endvidere iagttage 

følgende Forholdsregler ved Træk

ningen :

Brugen af skarpe Værktøjer 

maa undgaas. Det Værktøj, som 

skal anvendes, maa have af

rundede Kanter; Tænger, Fil

kløer og lignende Redskaber bør 

forsynes med en Belægning af 

valset Bly paa Kæberne. Traaden 

af haspes af en Tromle, der 

kan bremses, for at der ikke skal 

fremkomme Kinker paa den.
r rig. 72.

Fig. 72 viser denne Tromle, 

der ogsaa anvendes ved interur

ban Linietrækning.

Ved Traadtrækning over Gader og Pladser maa 

Traaden holdes i Vejret ved Hjælp af lange Haandgafler 

for ikke at genere Færdselen, og for at vejfarende ikke 

skulle beskadige Traaden.

Ledningerne frembringe, især naar de ere trukne 

over store Spændvidder, ved Vindens Paavirkning og ved
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Temperaturforandringer saa stærke Vibrationslyde (Syn

gen), at det bliver i høj Grad generende for Beboerne, 

naar Ledningerne ere fastgjorte til Stativer paa Vaa- 

ningshuse.
For at hæve eller i alt Fald formindske denne 

Ubehagelighed anvender man Lyddæmpere, der paa

sættes Ledningen ved Isolatorerne. En meget almindelig 

Dæmper bestaar af en Traadspiral, som, efter at være 

indskudt paa Traaden og fastgjort til Isolatoren, ved 

Hjælp af en Stang udskydes paa Ledningen, saa at den 

hviler paa denne paa en Strækning af 3 å 4 Meter fra 

Isolatoren.

Fig. 73-

En muligt endnu mere virkningsfuld Dæmper, vist 

Fig-73, bestaar af en 10 til 15 Ctm. lang, paa langs op 

skaaren Gummicylinder, som efter at være anbragt paa 

Ledningen omvindes med en 0,5 mm tyk og ca. 50 mm 

bred Blystrimmel, som atter ombindes med Beviklings- 

traad. Den udskydes derefter ca. 1 å 1,5 Meter fra Iso

latoren. Afstanden retter sig efter Ledningens Sving

ningspunkters Beliggenhed; man prøver sig i Praksis frem 

for at finde det virksomste Sted. Disse Dæmpere støde 

ikke Øjet og ere lette at anbringe.

Det er i større Byer ofte nødvendigt i de nærmeste 

Omgivelser af Centralstationerne, hvor Antallet af Led-
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ninger ophobes, navnlig som Følge af Overgang fra 

Enkelt- til Dobbeltledningssystemet, at lægge Ledningerne 

i Kabler.

Disse kunne fremføres saavel i Luften som under 

Jorden. Til Luftkabler anvendes nu i Regelen Blykabler, 

der indeholde indtil IOO enkelte Ledninger, indbyrdes isole

rede ved Papirvægge (se efterfølgende Afsnit). Til at bære 

Kablerne oppe mellem Husenes Rygninger anvendes stærke 

Staaltraadstove, til hvilke Kablerne fæstes ved særlige 

Holdere eller Kroge, som viste i Fig. 74 og 75.

Fig. 74- . Fig. 75-

Paa Husryggen fastgøres 

som Bærer og til Fastgøring 

traadstovet. Fig. 76 viser et

et Kabelstativ, der tjener 

og Fastspænding af StaaP 

saadant Stativ med flere

Kabler.

Ofte nedlægges Kablerne i Gaderne. Kanalerne, der

skulle dannes til Optagelse deraf, udgaa saa vidt

muligt — radielt fra Centralstationen. Der maa under

Udstikningen tages særligt Hensyn til tidligere i Gaderne

nedlagte Ledninger, som Gas-, Vand- og Stærkstrøms

anlæg, for at Telefonanlæget kan 

uafhængigt af de nævnte Anlæg,

komme til at lis^e

og det maa navnlig

fjernes saa langt som muligt fra den sidstnævnte Art,
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hvorfor man helst lægger det paa den modsatte Side af 

Gaden.

Til Optagelse af Kablerne anvendes dels Jernrør, 

der asfalteres omhyggeligt indvendig, og hvis Tværsnit 

maa være mindst dobbelt saa stort som det samlede 

Tværsnit af alle Kabler, der skulle nedlægges deri, dels 

støbte, ca. iV, Meter lange Cementblokke, der forsynes

Fig. 76.

med et vist Antal Huller, hvorigennem Kablerne kunne 

trækkes. Disse Cementblokke sammenstøbes efter at 

være bragte i Stilling og forhindres i Forskydning ved 

parallelt løbende i Blokkenes Sider indlagte Jernstænger.

For Kabeltrækningens Skyld og for at kunne sam

menføje Kabelledningerne, dannes der med visse Mellem- 

rum__ceinentstøbte eller murede Brønde. Ved ethvert 

Vinkek-jQg Forgreningspunkt maa der selvfølgeligt findes 

en Brønd. Ved lige Kabellinie holdes Afstanden mellem
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Brøndene til ca. 150 Meter. Alle Forbindelser, hvad 

enten de ske i Brønde, uden for eller inden for en Bygning, 

maa foretages med stor Varsomhed, for at Fugtighed 

ikke skal trænge ind ved Enderne, især naar der arbejdes 

med Kabler, der have Papir- eller Bomuldsisolation. 

Samlingsstederne dækkes ved særligt dertil indrettede 

hermetisk lukkende Kapsler eller Muffer ogsaa paa saa- 

danne Steder, hvor der fra Kabelet skal dannes Forbindelse 

med Luftledninger. Forbindelserne i Kapslerne maa i sidst

nævnte Tilfælde dog først fore

tages mellem Kabelets Korer og 

et kort Gummikabel, hvis Led

ninger forenes med Luftlednin

gerne i Overføringssøjler eller 

paa Stativer.

Fig. 77 viser en Metode til 

Overgang fra Luftkabel til Luftled

ninger, hvor der kun er et ringe 

Antal Ledninger.

Over Havne, Kanaler og lig

nende Steder, hvor Luftlednin

gerne vilde genere Skibsfarten, 

maa Ledningerne nedlægges i 

almindelige Gummi- eller Gutta- 
Fig. 77-

perka-Søkabler.

De indføres ved Bredderne i Kabelhuse eller Kabel

søjler, hvilke sidste i Regelen ere Jernkonstruktioner, og 

forbindes deri med Luftledningerne paa den førnævnte 

Maade.

For at beskytte Kablerne mod Lynnedslag maa hver 

enkelt Luftledning umiddelbart før Forbindelsen med 

Kabelkoren passere en Lynafleder.
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Fig. 78.

Indføringen paa Centralstationen, ligesom i øvrigt en

hver Overgang fra blanke til isolerede Ledninger paa 

Stativer, hvor Ledningerne skulle krydses, sker ved Gummi

kabler, hvis Korer bestaa af 1 mm Kobbertraad, der 

uden om Gummilagene ere beklædte med gummeret 

Bændel og til Beskyttelse imod Vejrliget atter ere om

givne med en Hampe- 

fletning, der er gennem- 

trængt med Kautsjuklak.

For under fugtigt 

Vejrlig at sikre en god 

Isolation mellem den 

blanke Ledning og Jern

stativet, langs med hvis 

Tværarme og Søjler Gum

mikor erne lægges, anven

des med Fordel den før

nævnte Ebonitklokke, der 

i sin Forbindelse med den 

blanke Ledning er frem

stillet i Fig. 78. Klokken 

bestaar af en Ebonitkappe 

og et i denne indskruet 

tyk Bronzetraad er indsatEbonithoved, i hvilket en 2 mm

saa fast, at der ikke kan trænge nogen Fugtighed ned 

mellem Traaden og Ebonitten til det indvendige af Klok

ken. Den ved Indføringsisolatoren afsatte Traadende for

bindes med den, der rager frem af Klokkens Hoved, og 

Kabelkoreledningen forbindes med den i Klokken øsken- 

formigt ombøjede Del af den indstukne Traad.

Til Indføring paa Abonnentstationer benyttes efnten 

tyndt Blyrørskabel eltør den almindelige Indføringsmaade 

for Telegrafledninger kommer til Anvendelse.



For at kunne samle de blanke Luftledninger og 

gennem isolerede Ledninger overføre disse til Central

stationen bygges — naar denne er mindre — paa selve 

Centralbygningen et Indføringstaarn, der paa alle Sider 

er omgivet af Jernstativer, paa hvilke Ledningerne af

spændes som foran anført. Mellem Taarnet, der er af 

Træ, og de omgivende Jernstativer er Afstanden gjort 

saa stor, at Ledningstraade og Isolatorer ere let til

gængelige.

Dette Taarnsystem er dog allerede noget forældet. 

Paa nyere og større Centraler anvender man nu i Regelen 

altid Sammenbygninger af flere Jernstativer til taarnagtige 

Gitterkonstruktioner, hvis Form og Udstrækning retter 

sig efter Bygningens Stil og Ledningernes Mængde. 

Disse Gittertaarne have Søjler af Vinkel-Staal og U Staal 

til Isolatorarme. Den konkave Side, der vendes indefter, 

egner sig ypperligt til Anbringelse af de isolerede Led- 

ningstraade (Kabler).



KAPITEL IX.

Installati on.

Samtlige ude fra kommende isolerede Lednings- 

traade, der samlede i Kabler indføres i Centralbygningen, 

gaa først til en Lynafleder, der skematisk er fremstillet i 

Fig. 79.

Langs Midten er der lagt to større Kulplader C, der 

ved Klemmeskrue D ere forbundne og førte til Jord. Imod 

den udvendige Side af disse Kulplader er der opstillet 

tynde Kulplader B af 100 X 25 mm Størrelse, indbyrdes 

isolerede og med et ganske tyndt Mellemlag af Ebonit, 

Spaan bestrøget med Skellak eller andet isolerende Stof 

som Isolation fra Pladen C.

Disse Kulpladelynafledere, der ofte konstrueres til at 

kunne optage et meget stort Antal Ledninger, ere ind

rettede til Dobbeltledninger, saa at de to lige over for hin

anden stillede Plader anvendes til samme Linies to Led

ninger; men de kunne selvfølgeligt ogsaa anvendes til 

Enkeltledninger. Hver Ledning fastgøres til den ved 

Pladens Fod anbragte Klemmeskrue A, der gennem en 

Fjederlamel staar i ledende Forbindelse med Kulpladen B, 

og Ledningen fortsættes derefter paa mindre Stationer 

umiddelbart fra Klemmeskruen til Vekselbordet.
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Efter Fastgørelsen af Ledningerne til Lynaflederen 

dækkes Pladerne for Støv etc. med et Laag.

Fig. 79.

Ved større Centralstationer er det af praktiske Hensyn 

nødvendigt at føre Ledningerne — efter at disse have 

passeret Lynaflederen — over den saakaldte Krydskob-
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iingsindretning, der dannes enten af et fritstaaende dobbelt 

jernstativ eller af nogle paa Væggen opsatte Klemme- 

skruerammer. Hver Ledning har Jier to fra .hinanden 

adskilte Klemmeskruer, en for den fra Lynaflederen 

kommende og en for den til Centralstationen førende 

Del. Disse to Klemmeskruer forenes ved en mellem

liggende kort Traadledning. . Alle Linieklemmeskruer ere 

afdelingsvis grupperede og forsynede med Nummere. Naar 

en Abonnent flytter fra en Bydel til en anden, er det 

let i Krydskoblingen gennem den nævnte korte Traad- y 

ledning at skifte den ydre Ledning med en anden, saa 

at Abonnenten kan bibeholde sit sædvanlige Nummer i 

Vekselbordet.
Ligeledes er det af Vigtighed, at Ledningerne hurtigt I 

kunne undersøges fra selve Centralstationen uden for dennes 1 

Apparater, saa at en eventuel Fejls Beliggenhed, ud- eller | 

indadtil, kan bestemmes. For bekvemt at kunne gøre") 

dette indskydes der paa Ledningen, i Regelen ved selve V 

Krydskoblingen, to Metalfjedre, der i Rostilling danne i 

forsvarlig Kontakt ved at presse mod hinanden, y

Skal en Ledning prøves, indsættes en med ledende 

Snor forsynet Prop (særligt indrettet til dette Øjemed) 

mellem de to Fjedre, hvorved disse adskilles, og der til

vejebringes derved Forbindelse mellem Snoren, der staar 

i ledende Forbindelse 

Fjedres Forbindelser, 

Er det Dobbeltlinier, 

Kontakter dobbelte.

Ledningerne føres bundtvis videre, nedlagte i Træ

render, til Centralstationsveksleren. Her er det — især 

paa saadanne Stationer, der tæller Abonnenter i Tusind

tal — forbundet med store Vanskeligheder at faa anbragt 

en saa stor Mængde Traadledninger,; idet de alle skulle

med Prøvebordet, og begge de to 

altsaa baade udadtil og indadtil, 

ere saavel Fjedre som Proppens
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passere de forskellige Bordafdelingers Multipleafdelinger, 

forinden de naa til deres Signalklapper. De lægges i 

Regelen i tynde, bredt flettede, horisontale Lag paa Bor

dets Bagside i Multipleafdelingen. Men da det vilde være 

umuligt at foretage Forbindelserne af saa mange Traad- 

ledninger i selve Bordet, dannes Traadlagene, og For

bindelsen af Ledningerne med deres respektive Jackfjedre 

udføres, forinden Installationen sker. Jackerne ere række

vis indfattede i lange, tynde Ebonitstykker, hvis Længde 

passer ind i Vekselbord feltets Ramme. Det ene Traadlag 

med dets Jackstykker lægges derpaa over det andet, og 

Jackstykkerne fastgøres i Multiplefeltets Rammer. Mel

lem Jacken og Traadlaget danne Traadene en Hals, som 

maa være tilstrækkelig lang til at tillade, at Traadlagene 

løftes lidt i Tilfælde af Eftersyn og Reparation.

Bag paa Vekselbordet findes der paa de nyere Kon

struktioner en saakaldet »intermediate« Kobling, der tjener 

til hurtigt at kunne udskifte en Liniejack, om en saadan 

skulde vise sig utjenstdygtig.

Bagsiden af Vekselbordet lukkes for at holde Støv 

ude, der ellers vilde afsætte sig paa Jackfjedrene og gøre 

Kontakterne urene. Da det er umuligt helt at holde Støv 

borte, ere alle Jackfjedre satte med Kanten i Vejret, saa 

at saa lidt som muligt kan aflejre sig paa dem.



KAPITEL X.

Telefonering paa Kabler og store Afstande.

Ligesom i Telegrafien afhænger det i Telefonien 

af en Lednings Bygning og Tilstand, hvor meget Arbejde 

der kan præsteres paa Ledningen i en given Tid. En

hver Ledning har sin Tidskonstant, hvorved forstaas den 

Tid, Strømmen bruger for at naa fra Nul til Maksimum 

og atter falde til Nul.

I Telefonien stilles der store Fordringer i saa Hen

seende, idet Tidskonstanten i et telefonisk Kredsløb ikke 

maa overstige af et Sekund, for at Talen kan blive 

artikuleret, hvorimod den i et telegrafisk kan være ca. 25 

Gange saa stor for at give tydelig Skrift.

Ved Talen, der er sammensat af en Mængde for

skellige Lydsvingninger, dannes og udsendes paa samme 

Tid i Telefonledningerne en Mængde Strømbølger af 

ulige Perioder. De Aarsager, der optræde hemmende 

for disses samtidige og usvækkede Fremkomst i Mod

tagertelefonen ere: Modstand, Selvinduktion og elektro

statisk Kapacitet.

Den førstnævnte øver i og for sig selv ringe Ind

flydelse, hvad man har bemærket ved at telefonere gennem
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en meget stor, kunstigt frembragt Modstand, hvori Selv

induktionen var meget ringe. Lyden bliver selvfølgeligt 

en Del svækket, men dog tydelig. Men hvor Selvinduk

tionen ikke kan undgaas, virker denne i Forbindelse med 

Modstanden meget generende. Selvinduktionen bevirker 

ikke blot, at ajle ^le overførte Lyde svækkes, men at de 

Lyde, der svare til et større Svingningsantal, svækkes 

mere end de andre. Der fremkommer tilmed en For

skydning af Lydbølgerne, saaledss-atde Bølger^ dgrJbaye 

størst Svingningsantal, forsinkes mest. Dette bidrager 

til at gøre Talen mindre artikuleret paa Modtager- 

apparatet.

Ved Anvendelse af Kobber- i Stedet for Jernledninger 

forringes imidlertid Selvinduktionen i Kredsløbet i saa 

høj Grad, at den ikke kommer til at spille nogen væsentlig 

Rolle ud over den, som de i Kredsløbet indskudte Appa

rater give Anledning til.

Den Omstændighed, der imidlertid optræder mest 

hindrende for Telefonering paa store Afstande, og især 

paa saadanne, hvor der anvendes Kabler, er Ledningens 

elektrostatiske Ladningskapacitet.

Enhver Ledning, og navnlig Kabelet med dets stærke 

Isolation, kan betragtes som en Kondensator. Den Led

ningen omgivende Luft eller Kabelets Isolationsmateriale 

repræsentere Kondensatorens Isolationsrnasse, Ledningen 

og Jorden dens to Pladeafdelinger.

Jo større Tværsnit Lederen har, jo bedre dens Isola

tion er, og jo nærmere Ledningen og Jorden ere hinanden, 

jo større er Kapaciteten. Derfor er Kabelets Kapacitet 

større end Luftledningens, thi dets Ledning er Jorden 

nærmere og dets Isolation stærkere. Luftledningen er 

længere fra Jorden, og dens Isolation — ved de mange

9
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Ophængningspunkter og navnlig i fugtigt Vejrlig — er 

ringere.

Det er en Selvfølge, at den Strøm, der medgaar til 

at lade Ledningen, formindsker Strømstyrken; men dette 

vilde dog ikke genere saa meget, hvis ikke tillige en 

Forskydning af Fasen fandt Sted paa en lignende Maade 

— om end i sit Væsen forskellig — som ved Selvinduk

tionen.

Naar vi i et telefonisk Kredsløb af Kobber kunne 

se bort fra Selvinduktionen, ville vi altsaa som retarderende 

Egenskaber have tilbage: Modstand og Kapacitet. Som 

før bemærket øver Modstanden alene ikke nogen Ind

flydelse paa Tidskonstanten; men hvor Modstanden op

træder i Forening med Kapaciteten, staar den samlede 

Retardation i et Kredsløb, ifølge den kelvinske Lov, i 

direkte Proportion til Modstand og Kapacitet. Betegne 

vi den førstnævnte ved R og den sidste ved K, vil Pro

duktet af disse to Egenskaber staa i omvendt Forhold 

til Ledningens Præstationsevne.

Den engelske Ingeniør Preece er ved Forsøg paa 

store Afstande kommen til det Resultat og har opstillet 

som Regel, at naar Produktet af K R (Kapacitet udtrykt 

i Mikrofarad og Modstand i Ohm)

overstiger 15000: er Samtale umulig,

ved 12000 - — mulig,

— 10000 - — god,

— 7500 - — meget god,

— 5000 - — fortræffelig,

— 2500 - — fuldkommen.)*

*) Ved nogle i de senere Aar udførte Forbindelser synes denne 

Regel ikke at holde Stik. Ved Linien Boston—New-York—Chicago 

gaar saaledes Tallet op til 4U00, og der arbejdes meget godt.



i3i

Ihvorvel Strømstyrken forringes gennem Afledning, 

bidrager denne dog til, at Ledningen derigennem kan 

aflade sig, hvad der selvfølgeligt tjener til at reducere 

Kapaciteten, og har derved en gavnlig Indflydelse paa 

Tidskonstanten.*)

*) Man har for at modarbejde Virkningen af Kapaciteten i Kabler i 

den senere Tid gjort Forsøg ved i disse at indsætte Selvinduktions

ruller med afpasset Modstand og Selvinduktionskoefficient. Fasefor

skydningen, der fremkommer ved Selvinduktionen, foregaar nemlig paa 

en modsat Maade af den, der foraarsages af Kapaciteten. Naar Talen 

er om Vekselstrømme, har den ene en Forsinkelse, den anden en 

Hen forud til Følge, saa at de til en vis Grad ville kompenseie 

hinanden. ,
Paa Telefonsløjfen mellem Danmark og Sverige og paa Sløjfen 

mellem Nyborg og Korsør er der — forsøgsvis og med ret god 

Virkning — henholdsvis paa Hven og paa Sprogø indkoblet Selvin

duktionsruller.

Ved Anvendelse af Dobbeltledninger fordobles Mod

standen, men til Gengæld bliver Kapaciteten halveret, 

saa at Produktet vil blive det samme.

For at forringe Kapaciteten i Kablerne har man i den 

nyere Tid i disse benyttet Luftisolation i Stedet for Gutta- 

perka o. lign. Det er navnlig Firmaet Felten & Guilleaume 

(Miihlheim), der har konstrueret saadanne Kabler, hvortil 

der anvendes blanke Kobbertraade, der med tilstrækkelig 

Luftomgivelse holdes adskilte fra hverandre ved skrue- 

formigt snoede Papirvægge, som i Tværsnit have Form 

af et X, naar fire Ledninger skulle optages, og ved en 

almindelig Væg, naar Kabelet kun skal indeholde to.

Snoningen er nødvendig for (ligesom ved Skrue

linierne, der ere beskrevne under Liniebygning) at gøre 

Kabelledningerne induktionsfri. I Kabler, der optage 

mange Dobbeltledninger, giver man disse, for at forhindre 

Induktion, uensartet Snoning. Efter Ledningernes Indlæg-
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ning forsynes Væggene med et Omslag af Papir, saa at 

det hele danner et Bundt. Flere saadanne Bundter lægges 

sammen til et Kabel, omgives derefter med Papir og be

klædes i øvrigt med Bly og Værk, naar Kabelet skal bruges 

som Luftkabel. Til Sø- og Undergrundsbrug gives Kabelet, 

yderligere et Guttaperkalag efter Papiromslaget, og det faar | 

en stærk Jerntraadsomspinding som beskyttende Yderlag. ’

Fig. 80. Fig. 81,

Fig. 82,

De almindelige Guttaperka-Søkabler have en Kapacitet 

af ca. 0,33 Mikrofarad med en Modstand af ca. 9 Ohm 

pr. naut. mile. I de nyere Kabler med Luftisolation er 

Kapaciteten formindsket til en Fjerdedel deraf.

I Fig. 80, 81 og 82 er vist nogle Sektioner af for- , 

skellige nyere Kabler af denne Art.



KAPITEL XI.

Telefon-Transformatorer.

Da Overgangen fra Enkelt- til Dobbeltlednings

systemet kun kan ske successivt og muligt først sent 

vil blive fuldstændig gennemført i Byerne, har det været 

nødvendigt at finde et Middel, hvorved det muliggøres 

at forbinde en Bys Enkeltledningsabonnenter gennem 

interurbane Dobbeltledninger med Enkeltledningsabon

nenter i en anden, hvilket selvfølgeligt ikke kan ske 

direkte.

Dette lader sig udføre ved en Overdrager, den saa- 

kaldte Transformator. Denne er bygget efter Princippet 

for en almindelig Induktionsrulle, dog med den væsentlige 

Forskel, at begge Rullens Traadafdelinger maa have en 

forholdsvis stor Modstand, idet de — alt eftersom der 

tales fra den ene eller den anden Side — skiftevis skulle 

gøre Tjeneste som primær og sekundær Afdeling. Man 

skulde nu antage, at lige Modstand i begge Vindings- 

afdelinger som Følge heraf vilde være heldigst, men Et- 

faringen har vist, at den Afdeling af Rullen, der er ind

skudt i Dobbeltledningen, maa have et større Antal Vin

dinger end den, der betjener Enkeltledningens Kredsløb.
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I Regelen har førstnævnte en Modstand af ca. 300, sidst

nævnte ca. 180 Ohm.

Vindingerne paa de først konstruerede Transforma

torer vare oprullede jævnsides løbende paa samme Rulle

eller skiftevis i regelmæssige Lag. Nu lægges almindeligt 

— for at formindske Rullens Kapacitet — den ene Vin

dingsafdeling helt uden om den anden, dog saa nær ind 

paa hinanden som muligt.

Jernkærnen dannes af bløde Jerntraade, der gøres 

saa lange, at de, efter at være førte igennem Rullens 

Midte, kunne bøjes tilbage fra begge Ender til hen over

Midten udvendigt paa Rullen, saa at Jernmassen derved 

Ur* /xX kommer til at danne et fuld

stændigt magnetisk Kredsløb. 

Fig. 83 viser den almin- 

deligt anvendte Type af Trans

formatorer. Den er monteret 

paa et Bræt, ved hvis Ender 

der findes Klemmeskruer til 

efæstelse af henholdsvis Dobbeltledningen og Enkeltled

ningen med Jord.

Fig. 84 viser Maaden, hvorpaa Transformatoren ind

skydes.

Den ene Vindings Afdeling er forenet med Dobbelt

ledningen. Den anden er paa den ene Side ført til Jord, 

paa den anden har den Forbindelse gennem Springjacken 

S J til Signalklappen S K og derfra til Jord. Gives der 

Signal fra A til B, hvilket sker paa sædvanlig Maade, 

efter at Station A har indsat en Snøreprop i Jack S J, 

ville Induktorens Strømimpulser gennemløbe Transforma

torens ene Afdeling og derpaa gaa til Jord. Derved vil 

der induceres Strømme i Transformatorens anden Afde

ling, og da denne gennem Dobbeltlinien er sammenkoblet



med den tilsvarende 

T ransformatorafdeling 

paa Station B, ville 

Strømmene i den sidst

nævnte Afdeling atter 

inducere Strømme i 

den Transformatoraf

deling, der har For

bindelse gennem Klap

pen S K’s Vindinger, 

hvorved Klappen vil 

falde. Efter Væknin- 

gen indsætter B en 

Snøreprop i Jacken, 

melder sig efter Ned- 

trykning af sin Tale- 3 

knap, og Mikrofonin- 

duktorens Strømbølger * 

transformeres nu paa 

samme Maade.

Vækning kan imid

lertid kun ske, naar 

Dobbeltledningens

Modstand ikke over

stiger 2 å 3000 Ohm. 

Er Modstanden større, 

kan Vækningen ikke 

foregaa paa denne 

Maade.

I Fig. 85 fremstiller 

\ Skema over Transfor

matorens Indkobling 

paa Linier, der have
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en større Modstand. Sig

nalklappen, der er ander

ledes konstrueret, idet dens 

Rulle bestaar af et dobbelt 

Sæt Vindinger, er direkte. 

indskudt i Dobbeltledningen, 

og Vækningen foregaar ved 

en Nøgle med Batteri, der er 

indkoblet mellemDobbeltled- 

ningen og Transformatoren.

Vækningen udføres selv

følgeligt af de respektive 

Centralstationer, der lige

ledes — som sædvanligt — 

maa gentage Abonnenternes 

Afringningssignaler.

I de viste Tegninger 84 

og 85 er Transformatoren 

konstant indstillet i Dobbelt

ledningen. Man foretrækker 

imidlertid lAlmindelighed 

at have den saaledes ind

koblet i Vekselbordet, at den
1

kun indstilles i Kredsløbet 

og anvendes, naar der er 

Brug for den. Transforma

torens to Vindingsafdelinger 

indføres i saa Fald i to sær

skilte Vekselbords-Jacker, 

hvortil der kan gøres For

bindelse fra de Linier, der 

skulle sammenstilles. Fig. 86 

viser denne Maade. Ved en



løs Snøre med to Propper forbindes Enkeltledningen eller 

eventuelt en mangelfuldt isoleret Dobbelt-Abonnent

ledning med Transformatorens ene Afdeling, den inter- 

urbane Linies Snøre med den anden. Kontrollen sker 

ved det interurbane Bord.

Transformatoren indskydes undertiden paa selve Dob

beltsnøren, vist i Fig. 87. Ved Hjælp af en Hvirvel, der 

staar i Forbindelse med en Veksler, kan Transformatoren

Fig. 86.

ind- og udstilles af Kredsløbet. I den Stilling, Veksleren 

indtager paa Tegningen, ere de to Snører forenede direkte. 

Lægges Hvirvelen over til venstre, forenes hver enkelt af 

Snørerne med sin Del af Transformatorens Vindinger. 

Slutklappen staar inde som Forgrening i begge Tilfælde, 

undtagen naar den under Kontroleringen er udstillet, 

hvilket sker ved Indsættelse af en Snøreprop i Jacken.

Der tabes en Del i Lydoverføringens Styrke ved 

Brugen af Transformatorer, dog regner man ved Anven-
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Fig. 87.
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delse af den beskrevne Konstruktion kun et Tab al 

ca. 5 % pr. Transformator. Ved Forbindelser bør mar 

aldrig anvende ud over to saadanne.

Transformatoren skal ogsaa altid benyttes til Sam 

menkobling af dobbelte Abonnentledninger med de inter 

urbane Linier, naar der 

hvad der jævnligt e

Tilfældet, opstaar Afled

ning til Jord paa den 

ene Ledning af en dob

belt Abonnentlinie. — 

Dette mærkes derpaa, 

at Linierne, som forud 

for Sammenkoblingen 

syntes fejlfri, efter denne 

vise Fejl, der ytrer sig 

ved stærk Støj i Tele

fonen, og som foran- 

lediges af, at den in- 

terurbane Linie ophører 

at være induktionsfri, 

saa snart en af dens Led

ninger faar Afledning til

Jord. Man indskyder derfor i slige Tilfælde Transforma

toren imellem de to Linieafsnit, og Forstyrrelsen ophører 

straks, da den interurbane Linies Ledninger derved af

skæres fra direkte Forbindelse med Abonnentledningens 

Fejl. '



KAPITEL XII.

Anvendelse af Telegrafledninger til samtidig

Telefonering og Telegrafering.

E,n stor Del Forsøg ere bievne anstillede med at 

benytte Telegrafledningerne til samtidig Telefonering, og 

enkelte have vist sig ret praktiske. En af de vigtigste 

Metoder er opfunden af Belgieren van Rysselberghe og 

anvendes i temmelig stor Udstrækning af den belgiske 

Administration. Den har forsøgsvis været bragt til An

vendelse ved Statstelegrafvæsenet paa en enkelt Telegraf- 

ledning.

Fra Læren om Induktion kende vi, at kun pludselige 

Forandringer i den primære Strømkreds kunne iagttages 

i den sekundære. Foregaa de langsomt, ville de ikke 

kunne spores. Endvidere have vi set, at Selvinduktionen 

bevirker en Retardation i Kredsløbet, det vil sige: den 

forhaler Tiden for en Strøms Naaen sit Maksimum og 

dens Falden til Nul. Paa disse Egenskaber har van 

Rysselberghe bygget sit System.

Fig. 88 viser dettes Forbindelser.

Afdelingerne A og B, der betegne henholdsvis Tele

graf- og Telefonstationen, kunne ligge i særskilte Lokaler.
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Gennem Kondensatoren C1, der har en Kapacitet af 

% Mikrofarad, er Linien sat i Forbindelse med Tele

fonen T. Naar Nøglen M nedtrykkes, maa Strømmen 

fra Batteriet P gennemløbe to Magnetruller og E2, 

før den træder ud i Linien; samtidigt lades Konden

satoren C, der er indskudt mellem Nøglens Liniekontakt 

og Batteriets anden Pol. Magnetrullerne, der ere kon

struerede med høj Selvinduktion, have hver en Modstand 

af 500 Ohm, og Kondensatorens Ladningskapacitet er

Fig. 88.

2 Mikrofarad. Rullernes høje Selvinduktion opnaas ved 

Beklædning saavel indvendig som udvendig med blødt 

Jern. De ved Strømmens Slutning og Aabning i 

Strømkredsen frembragte stærke Ekstrastrømme gaa ved 

Slutningen af Batteriet i modsat Retning af Hovedstrøm

men og forsinke derved denne i at naa Maksimum, og 

ved Brydningen af Batteristrømmen gaa de i samme Ret

ning som Hovedstrømmen og foranledige derved, at den 

ikke straks kan. ophøre. En stor Del af Begyndelses

strømmen vil, optages af at lade Kondensatoren, og før 

denne er fuldt ladet, kan Strømmen i Linien ikke naa
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Maksimum af Styrke. Denne Kondensatorens Ladetid 

forøges yderligere gennem Selvinduktionsrullen Et, og 

Tiden for Strømmens Tiltagen forhales endvidere ved 

Rulle E2.

Brydes Strømmen ved at lade Nøglen gaa tilbage, 

vil en Del af Kondensatorens Ladningsstrøm gaa ud i 

Linien, saa at denne kun gradvis vil blive strømløs.

Denne gradvise Af- og Tiltagen af Strømmen er 

selvfølgeligt kun ubetydelig i Varighed, saa at den ikke 

udøver nogen væsentlig Indflydelse, særligt ikke paa al

mindelige Morseappara-

ters Arbejden; men den 

er tilstrækkelig stor til, 

at dens sekundære Virk

ning ikke kan spores i 

Telefonen. Telefonstrøm

mene ere paa den anden 

Side saa svage, at de ikke 

kunne faa den ringeste 

Indflydelse paa Telegraf
Fig. 89.

apparaterne.

Det har været nødvendigt at udfinde en særlig Kalde- 

indretning til dette System, da der selvfølgeligt ikke kan 

vækkes paa sædvanlig Maade. Fig. 89 viser skematisk 

en sindrig udtænkt og sikkert fungerende Metode. Foran 

en Magnet A, hvis ene Ende er forsynet med en Traad- 

rulle E, befinder sig en vibrerende Plade, mod hvis Cen

trum en Hammer t, der er forsynet med en regulerbar 

Kontravægt c, danner Kontakt. Mellem Plade og Ham

mer er der indkoblet et Batteri, hvis Poler desuden have 

Forbindelse gennem Elektromagnet S.

Da dennes Modstand er betydelig, vil Strømmen i 

•dette Kredsløb være meget ringe, saa længe Kontakten er
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konstant mellem Hammeren og Pladen i det første Kreds

løb, hvis Modstand er forsvindende og derfor hoved

sageligt vil opsluge Strømmen. Denne vil derfor nor

malt ikke kunne paavirke Elektromagneten i den Grad, 

at det oven over denne anbragte Anker kan bringes til 

at falde. Sættes Pladen derimod i vibrerende Bevægelse, 

hvilket sker derved, at der fra den kaldende Station ud

sendes kraftige, intermitterende Strømme, vil der mellem 

Hammeren og Pladen opstaa større Modstand paa Grund 

af løs Kontakt; en større Strømmængde vil som Følge 

heraf gaa igennem Elektromagneten, bevæge Ankeret og 

udløse den under Gliphagen fastholdte Klap.














