
KAP. 3.

DEN NYA AUTOMATVÄXELANLÄGGNINGEN

VID STOCKHOLM C

Beställning av anläggningen

Iovansiäciide recloj^örelse för den äldre autoiiuitiska aljomientvä.xelanläfjgiiingen
vid Stockholm C har klargjorts, hurusom denna växels utvecklingsmöjlighet

redan år 1939 måste till fullo tag.as i ansjtråk. Det har även omnämnts, att denna

tresiffriga, s])arko])])lade växel icke med fördel kunde omhyggas till en kapacitet ut-

()ver goo nummer, ̂'tterligare kan nämnas, att de lokaler, där den äldre :iutom.at-

växeln installerats, voro kna])pt tilltagna redan för den ur.s])rungliga växeln och att

någon ytterligare utökning därstädes icke var miijlig. Ifnär telcfontrafiken såväl
inom järnvägens stockholnusområde som till och från detsamma varit i ständig

tillväxt, hade emellertid telefonväxeln i .Stockholm kommit att hliva en av de i

förhållande till sin storlek hårdast belastade inom landet.

Telefon förhindclsernas betydelse har ]tå senare år fikat icke blott till följd ;iv
telefontrafikens växande omfång utan även därigenom, att järnvägens driftorder
och andra fflr tågrilrelsens u])in-ätthållande nödvändiga meddelanden i allt större
utsträckning kommit att filrmedlas ])er telefon, varigenom dennas omistlighet blivit

allt mera påtaglig.

Järnvägsstyrelsen fann sig allt.så föranlåten att år 1940 till Kungl. Alaj :t göra
framställning om ett första anslag ])å 300000 kronor för anskalTande av en ny

automatisk ahonnentvä.xel för Stockholm.- Detta anslag beviljades påffiljtinde år.

lifter förhandlingar med Telefon:iktiebolaget L. .VI. Erics.son beställde styrelsen en
ny telefonväxelanläggning även denna att utföras enligt det i föregående kapitel
flyktigt heskrivnti s. k. (JS-systemet. Enligt kontrakt av den 30 oktober 1941 skulle

leveransen av växeln jtålxörjas den t oktober 1943 och avslutas sex månader
därefter.
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Fig. 47. Den nya automatiska abonnentväxeln vid Stockholm C. Uppställninysplan för den

automatiska utrustningen. Växeln togs i drift 1946.



ON
OJ

f.nlre

A

M

Tombur

f^or-é^séån -

cTar/nrra

D W6

TJ

5iod3 kr

Toat

^koprum

Fig. 48. Förnifdlingsbord till 1946 års uutomatiska abonnentväxel vid Stockholm C. Uppställningsplan.



Vid plaiierint^' av lokaler för uppinonlering av växelanläggnin]L;'en u])])slodo en

hel del spörsirål. \*äxeln beräknades kräva ett golvutryninie av 200 nr', vartill
skulle komma ytterligare behov av lokaler filr de manuella fiirmedlingsborden.

kdera olika alternativ till placering av växeln övervägdes innan det i samråd med

vederbörande cx])erter fastställdes, att anläggningen skulle förläggas till de lokaler,
där den nu blivit installerad.

Den vid kontraktets upprättande avsedda detaljutformningen av anläggningen
visade sig sedermera icke helt kunna följas. Anledning bärtill var i första band det
svårlösta ])r(:ljlemet att anskatTa läm])liga lokaler {öv inrymmande av ai)]xiraturen.

De slutgiltiga u])pställnings]ilanerna lingo sålunda helt annat utseende än som från
br)rjan var tänkt. Detta återverkade givetvis ]:)å anläggningens utförande. Vidare
framkoir.mo vissa nva ko])])ling.stekniska detaljkrav vid den fortsatta bearbet

ningen av statens järnvägars allmänna automatiseringsplaner. Då telefonväxeln i
Stockholm kan betraktas som central])unkten i järnvägens telefonnät, var det niid-

vändigt. att den nya anläggningen till fullo utformades så. att en framtida utveck
ling efter planlagda riktlinjer icke hindrades.

Av nu nämnda skäl samt dessutom emedan telefonbebovet fortfarande visade

stark stegring tillkom en kompletterande beställning, som järnvägsstyrelsen i maj
1943 placerade bos I.. M. Ericsson. Den enligt kontraktet av den 30 oktober up])-

tagna slutsumman 35S 550 böjdes därigenom till 572560 kronor.

I efterfiiljande redogtörelse fiir huvuddragen av den nya telefonanläggningen bar
det ansetts vara av intresse att även något omnämna, vari de ovan omtalade och

senare tillkomna kompletteringarna bestodo.

Kortfattad heskriznwg över den nya automatväxelanläggmngen

Systciii.

Som ovan nämnts är den nya telefonväxeln levererad av Telefonaktiebolaget
L. M. Ifricsson och kan. ehuru den till sin uppbyggnad väsentligt avviker I rån den

äldre automatiska abonnentväxeln, dock liksom denna sägas vara utförd enligt det

system som av brman brukar givas beteckningen OS. Detta allmänt bekanta system
är. .såsom även klargjordes i ka]). 2 ovan. upi)byggt av ma.skindrivna 500-läges-

väljare. vilka arbeta i den för systemet mycket karakteristiska blanktrådsmultipeln.
Väljarens utföringsform med de mekani.ska elementen ut])lacerade på en relativt
stor plan monteringsplåt. vilket resulterat i stor överskådligbet och ett mycket ringa
utrymmesbebov i böjdled. måste betecknas som ytterst ändamålsenlig. 1 övrigt
kännetecknande för denna väljaretyj) är den lätthet, med vilken den kan uttagas

från sin plats, dess robusta dimensionering och stora driftsäkerhet ( fig. 24 och 49).
iMulti])eln är i sitt fullständiga skick u])])byggd av 25 st. vertikalt och sektor-
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Fig. 4g. 500-!ägesväljare med kontrollreläer och multipelramar.

forniigt ställda av blanka bronstrådar i isolerande fästen tillverkade 20-linjers

multipelramar (fig. 25 och 49).

Väljarna äro normalt 3-poHga och deras kontaktarmar hava alltså tre släpborstar.

Dessa äro av tvillingkontaktutförande och så ordnade, atf de mot talbranschen

svarande borstarna (a- och b-borstarna) placerats på ena sidan av kontaktarmen

och lystringsborsten (c-borsten) på den andra. I multipelramen äro de 40 tal

trådarna arrangerade i en rad och de 20 lystringstrådarna i en annan. I rummet,

som bildas mellan dessa trådfält, arbetar alltså kontaktarmen. Beroende på stativ
höjden. som i sin tur ofta bestämmes av takhöjden, blir en dylik multipelanordning

alltså gemensam för ett ganska stort antal väljare. Vanligen utföras dylika stativ
med plats för 30, 40, 50 eller 60 väljare. Multipeln för alla väljarna inom stativet

har alltså endast ett inlödningsställe, nämligen i ramarnas övre ända. FÖr större

stationer är det av utomordentligt stor betydelse, att de komplikationer och fel
källor, som individuella multiplars förbindning innebära, kunna undvikas.

Väljarna erhålla sin rörelse (vridnings- resp. radialrörelse) från ett system av
horisontella och vertikala drivaxlar. Som drivkälla tjänar en elektromotor, vilken

samtidigt är utformad till ringströms- och tongenerator.



Fig. 50. Stativmotor för L. M. Ericssons automatväxlar av s. k. OS-system. Motorn driver

de horisontella och vertikala axlarna och tjänstgör dessutom som ringströms- och tongenerator.

Av här skisserat uijpbyggnadssätt framgår redan att systemet måste vara re

gisterstyrt. Beträffande registren har järnvägsstyrelsen speciellt angivit, att dessa
för centralstationens liksom för övriga nya växlar nu skola utföras med koordinat-
väljare. Den tidigare använda maskindrivna återställningen bortfaller härmed och

momentan återställning av registren erhålles, vilket utgör en av fördelarna med
det nya utförandet.

Koordinatväljaren (fig. 59) är till skillnad från 500-lägesväljaren av s. k. relä-
väljartyp. Detta innebär, att den saknar kontaktborstar och att dessa ersatts med
ädelmetallkontakter lika de vanliga telefonreläernas. Tillverkning av denna typ av

telefonväljare bar länge ]xigått vid telegrafverket och numera även upptagits av

L. M. Ericsson. Den utföres vanligen för 100 lägen (d. v. s. med 100 kontakt
grupper) och ofta 8-polig. Koordinatväljarens mekanik är relativt enkel och nära
att jämföra med mekaniken hos ett vanligt telefonrelä. Väljarens stångmagneter
(vanligen till antalet tio) utföra en mekanisk utpekning av den önskade dekaden,

varefter bryggmagneterna (även normalt tio till antalet) utvälja en-talet och där
vid ])åverka och kv-arhålla den utvalda kontaktgruppen i arbetsläge.
När nedan en orientering lämnas över automatväxelns nykonstruerade register,
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skola skälen för koordinatväljarens användning inom detta organ närmare klar
göras. Vid val av organtyper för en automatväxel måste stor vikt läggas vid i vilken
utsträckning bevakning av växeln kan ordnas. För obevakade eller mycket sparsamt
bevakade växlar måste organ med möjligast enkla mekanik väljas. För ständigt
bevakade växlar eller där bevakningsper.sonal är nära tillgänglig kunna däremot
organ med komplicerad mekanik mycket väl användas. De maskindrivna 500-läges-
väljarna äro att betrakta som organ med komplicerad mekanik, under det att ko
ordinat väljarna, som ovan frambållits. hava enkel mekanik.

För statens järnvägars växlar på mer än 80 å 100 ledningar är möjlighet till
bevakning alltid fiir banden. Växlar enligt systemet 500-lägesväljare-koordinat-
väljarregister läm])a sig här utomordentligt väl.

Generellt torde man kunna säga, att dessa organs konstruktionstekniska och
underbållstekniska egenskajier äro .så gynnsamma, att på dem baserade medelstora
och stora automatväxlar med lätthet borde kunna tävla med samtliga nu kända
växelkonstruktioner.

Det rent kopj^lingstekniska utförandet av centralstationens liksom övriga .statens
järnvägars växlar blir givetvis helt s])eciellt. Nedan skola dessa kopjdingsfunk-
tioner i någon mån behandlas.

Liiijcrcläcr.

Antalet linjereläer (LR) i den nya automatväxeln är i 500. Nominellt kunna
allt.så I 500 anknytningsledningar (abonnenter) anslutas till automatväxeln. Vid be
dömandet av denna uppgift måste emellertid ihågkommas, att även automatiserade
etappledningar, de s. k. linjetelefonledningarna, kräva lägen i anropssökarens mul
tipel och alltså även upptaga linjereläer. Vidare åtgå av des.sji i 500 LR en del
för .specialändamål t. ex. markeringsledningar för PBN-grupper. Till skillnad från
tidigare utföranden äro linjereläerna monterade i löstagbara .satser med propp-
jackfastsättning. Vbirje sats innehåller to .st. T.R med tillhörande lO st. brjdreläer
HR. Detta monteringssätt, som i och fiir sig är något dyrare än det äldre fasta
montaget, bar bl. a. fördelen av att vara utrymmesbesparande samt att göra linje-
reläantalet lätt ut(")kningsbart.

Linjereläerna äro utförda för s. k. »inkapslingsfunktion», vilket innebär, att en
felaktig anknytningsledning eller en anknytningsledning, som blivit stående med
ett ofullbordat anrop (exemjielvis avlagd och bortglömd mikrotelefon), efter viss
tid blir tillbakako])]dad till eget linjerelä. under det att övriga av det fakska anropet
upptagna organ frigöras.

I det ursprungliga kontraktet var intet omtalat om nu nämnda montagesätt och
inka]3.slingsfunktion. Växeln vtir dock trän början beställd med 1500 linjereläer.
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Fig. 51. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Detalj från kabling och förbind
ning av kopplingsplintar och reläskcneproppar på linjerelästativens baksida.
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Fig. 52. Samma detaljer som på fig. 51 sedda från stativets framsida. Reläsatserna ej uppsatta.

Sitörlinjcr.

Stativen för anropssökare S, gruppväljare GV och ledningsväljare LV äro upp
ställda i tre rader, varje rad innehållande en 500-Iinjers grupp. Tillhörande kontroll-
reläsatser liksom även snörlinjereläerna äro monterade invid sina väljare och ingå
alltså i nämnda rader.

Den relativt låga takhöjden 2,5 m i vä.xellokalen nödvändiggjorde en uppdelning
av väljarstativen i två parallellkopplade stativ. Vart och ett av dessa stativ har plats
för 30 väljare. Denna av lokalförhållandena betingade åtgärd, som medförde viss
kostnadsökning, var icke aktuell vid den ursprungliga beställningen. Ur underhålls-
.synpunkt torde uppdelningen av stativen komma att medföra vissa fördelar.

Varje 500-linjers stativgrupp innehåller i första utbyggnaden 40 kopplingsorgan
av varje sort. Väljarna äro av senaste utförande och sålunda försedda med tvilling
kontakter och, vad anropssökarna beträffa, utförda för hög radialhastighet, var
igenom väntan på kopplingston nedbringas. Gru|)pväljare och ledningsväljare äro
identiskt lika utförda och möjlighet till s. k. gru])pval (PBX-funktion) finnes.
Det är att märka, att individuellt anrop till viss ledning i sådan grupp också kan
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Pig. 53. Nya automat\'äxeln vid Stockholm C. Linjerelästativ med uppsatta reläsatser. Varje
reläsats innehåller tio linjereläer och lika många brytreläer.



Fig. 54. Enrulls telefonrelä av L. M. Ericssons standardtyp med tvillingkontakter. Användes

i den nya automatväxeln.

Fig. 55. Enrulls telefonrelä s. k. vaggankarerelä. Använ
des i den nya automatväxeln. Är speciellt kraftigt och lätt

att göra trögt i frånslag.
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Fig. 57. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Stativ för 500-lägesväljare under montage.
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Fig. 58. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Väljarrad för 500 nummer med uppsatta väljare.
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göras. Samtliga kontroilreläsatser äro av tvillingkontakt ut förande. Snörreläerna
och sökarnas kontrollreläer äro inarbetade i samma reläsats.

Vid det urs])rungliga kontraktets uppgörande ansågs sammanlagt 80 kopidings-
organ i första hand vara tillräckligt och dessa tänktes övertagna från den äldre
växeln. Nämnda organ voro genomgående utförda med enkla kontakter. De seder

mera fastställda princi])erna för statens järnvägars fjärrautomatisering jämte de
taljutformningen av växlarna medförde, att det vid ändringen av kontraktet måste
räknas med nykonstruerade reläsatser och nya väljare. Dessutom var det då uppen
bart, att 80 siKudinjer var för litet, varför antalet höjdes till 120.
Att centralstationens automatväxel härigenom konsekvent blivit utrustad med

tvillingkontakter måste anses som en h(')gst värdefull fcirdel icke min.st för att
underhållet därigenom nedbringas. Numera torde det få anses vara klart bevisat,
att kontakt fel uppträda mångfaldigt oftare vid enkelkontakter än Aud de modernare

tvillingkontakterna, trots att kontakttrycket per kontaktfjäder l)ibehålles oförändrat.

Register.

Kegisterna äro som ovan nämnts utförda med koordinatväljare i stället fclr de
tidigare använda s. k. Re-väljarna. Även denna ftirändring härrör till stor del från
strävanden att nedbringa underhållet av automatväxlarna. De äldre s. k. Re-

väljarna ha emellertid icke å.samkat personalen något mera avsevärt besvär. Dessa
väljare äro S])iralfjäderdrivna steg- för stegväljare med maskindriven hemställning.
Liksom hos alla väljare med kontaktborstar förefinnes här tendens till smutsbildning
och dålig kontakt vid borstarna. Därjämte finnes såsom vid alla väljare med
relativt många mekaniska funktioner, risker för onormalt slitage och brott vid vissa
detaljer. Dylika väljare kräva alltså förhållandevis mycket skötsel. Vid koordinat-
väljaren förefinnes enda.st ett mindre antal mekaniska funktioner, men desto flera

kontaktfjädrar, vilka emellertid äro utformade i stort sett såsom vanliga reläkon
takter och alltså att betrakta som tillförlitliga.

Ovannämnda synpunkter jämte det förhållandet, att koordinatväljaren på grund
av sitt funktionssätt speciellt lämpar sig som registerväljare, ha varit bestämmande
vid valet av registerutförande. För smärre automatväxlar av den typ. som nu
installeras på ett stort antal av statens järnvägars viktigare stationer, har samma
typ av register kommit till användning. Man torde kunna .säga, att kravet på säker
funktion med minimum av underhåll är ännu stiirre för dylika växlar, emedan de
måste betraktas som endast tillfälligt bevakade.

Fhuru planerad automatisk fjärrtrafik mest på grund av ledningsbrist icke kan
införas omedelbart, äro dock registerna utförda med tanke på, alt sådan trafik
framdeles skall kunna införas. Detta gäller även för de för smärre stationer nu

mera anskaflfade växlarna.
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Fig' 59- Nya automatväxeln vid Stockholm C. Koordinatväliare. Väljartypen
användes bl. a. för den nya växelns register och registersökare. Fabrikation av
dylika väljare har under flera år pågått vid telegrafverket och numera även upptagits

av L. M. Ericsson.

Då det för statens järnvägar planerade systemet för fjärrautomatisering baserar
sig på användandet av registren för upprättande av fjärrförbindelser är naturligt,
att registerna härigenom ha kommit att innehålla betydligt mera omfattande funk
tioner än som behövas för ren lokal trafik. Kostnaden per register har därför med

nödvändighet blivit ganska betydande. I avsikt att i möjligaste mån nedbringa
antalet register ha s. k. registersökare (RS) införts. I stället för att, som vid den
äldre stockholmsväxeln, varje register har sina fast kopplade fyra snörlinjer att
betjäna, äro i de nya växlarna registerna gemensamma för ett stort antal (högst
100 st.) snörlinjer. Registersökaren utgör därvid den länk som ombesörjer, att
en av ett anrop i anspråk tagen snörlinje blir inkopplad till ett ledigt register.

Registret innehåller förutom koordinatväljaren mellan 40 och 50 reläer. Register
sökarens koordinatväljare med 4 hjälpreläer är monterad i en jDanel omedelbart
invid registerpanelen. Till registersökarna hör dock även en gemensam reläsats
med ett 40-tal reläer, vilkas uppgift bl. a. är att styra registersökarens koordinat
väljare så. att belagd snörlinje anslutes till registret.

Att här medtaga en detaljbeskrivning över registrets uppbyggnad och verknings
sätt skulle föra alltför långt och måste anses falla utom ramen för denna skrift.
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Fig. 60. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Registerpanel.



<1

5U-D

FUR'C

P R-C

FOR'C

Fpe-u

6VK-A

FDR'A

FOft'K
LXR-6SNlf?

FOe-K

SNOR-h

5NUR
fiVLZ-T

LXR-

AJ-K 5J-T AJ'K AJ'A AJ'T SJ-M 5>C 4J-C Aj< SJ< AJ-U SJ-U SJ-F SAJS

RP SP

SPR-L

Fig. 6i. Nya autoinatväxtln vid Stockholm C*. Fördclningsschcma.

—CD



En mycket koncentrerad u])])räkning av de viktigaste funktioner, som detta organ

— ofta kallat automatväxelns hjärna — skall fylla, är dock måhända motiverad.

Det filr statens järnvägars nya automatstationer konstruerade registret är utfört

så. att det kan inregistrera nio siffror.

Centralstationens register är utfört för 4-sifTriga lokalnummer, nämligen numren

] 000—3 999.

För anslutning av selektorledningarna är en 3-sirfrig nummerserie 400—69<;
reserverad.

.Som vanligt är siffran o vald för utgång över centralledningar till telegraf
verkets stationer.

Siffran 7 har reserverats till anropssiffra föir eventuella s. k. understationer.

Siffran 8 har valts .som anropsnummer till telefonisterna i det manuella filr-

medlingsbordet.

Siffran 9 anger att det är fråga om automatiska fjärranro]).

Att .så många siffror som nio måste kunna inslås med fingerskivan i registret
sammanhänger därmed, att vid anrop till exempelvis en selektorledning först tre
siffror åtgå för identifiering av den växel, där selektorledningen är ansluten, där

efter tre siffror för identifiering av selektorledningen och sist ytterligare tre siffror
kunna behövas för att nå ett telefonställe på denna ledning.

Se vi på registrets funktion vid koppling till ett lokalt 4-.siffrigt nummer. l)lir fiir-
loppet i största korthet följande. Sedan två siffror registrerats, igångsättes grup])-
väljaren i vridningsriirelse. Denna riirelse .startas och kontrolleras av registret.
Kontrollen sker på så sätt, att väljaren under sin rörelse sänder s. k. backimpukser
till registret, varigenom detta kan stoppa väljaren i det läge (framfiir en multipel
ram. där det anropade 500-talets ledningsväljare äro anslutna), som motsvarar de
slagna två siffrorna. I detta vridningsläge startas därefter gruppväljaren ånyo och
går nu radiellt in i multipelramen samt upjisiiker en ledig ledningsväljare. Denna

väljare erhåller också sin startsignal från registret men icke fiirrän den tredje
siffran tagits. Väljarens vridning .startas från registret och kontrolleras på samma

sätt som gru])])väljarens genom backimpulser. På motsvarande sätt startas och
kontrolleras denna väljares radiella riirelse in till den anrojxide anknytningen i
20-linjersramen. .så snart den sista silfran i numret blivit registrerad. Registrets
u])pgift vid denna kojipling är härefter slut och registret återställes till utgångsläge.

.Se vi däremot på registrets u])pgift vid ett anro]) till en selektorledning. finna vi
att en komplikation tillkommit. Registret skall därvid repetera den sista eller de
två sista siffrorna i det 4- eller 5-siffriga numret ut på selektorledningen. om denna
är ledig. Ar den upptagen, skall registret vänta med repeteringen till dess att den
blivit ledig. Den anropande kommer nämligen i talfilrbindelse med de ])å selektor
ledningen samtalande abonnenterna och kan invänta och eventuellt påskynda av
slutandet av detta .samtal.
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Fig. 62. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Stativ för diverse reläutrustning jämte förfrågnings-
väljare. Bilden tagen under montaget.

Vid val av siffran o skall registret dirigera en gruppväljare till den grupp, där
centralledningarna äro anslutna. Därefter skall registret omedelbart återställas.

Men registret skall i detta fall även kontrollera, att den anropande har rätt att

koppla till telegrafverkets station, d. v. s. om den anropande anknytningsledningen
är »öppen» eller »spärrad» för centralledningstrafik.

Registrets funktion vid val av siffran 8 är mycket likartad den vid val av o dock

med den skillnaden, att någon spärrning icke förekommer vid val av 8.

De viktigaste av statens järnvägars telefonväxlar ha tilldelats 3-siffriga stations
nummer i det planerade fjärrautomatnätet. Samtliga dessa stationsnummer börja

med siffran 9. Då aiitomatisk fjärrtrafik för centralstationsväxelns vidkommande

icke är aktuell i nuvarande utbyggnad, skall detta kapitel endast beröras med få ord.
De ovan i korthet framförda registerfunktionerna ha endast avsett det s. k.

lokalregistret. Den automatiska fjärrtrafiken kommer bland andra speciella organ
även att kräva ett s. k. interurbanregister. Samspelet mellan detta register och

det lokala registret skall i någon mån -belysas genom att ett kopplingsfall väljes.
När en abonnent e.xempelvis i centralstationens växel (under förutsättning att



/

Fig. 63. Väljarstativ för förfrågningslänkar med uppsatta väljare.



automatisk fjärrtrafikappafatiir vore införd) vill anro]);i ett telefonställe i en annan,

säft knutstationsvä.xel (e.xempelvis Norrk()]iin^s). kopplas hela det 6-
silTriija numret i en följd. Ifftersom den första siffran är en 9 :a inställes .e;rup])-
väljaren till en multipelram. som innehåller utgående snörlinjer. När en ledig dylik
])åtr:iffats. inkopplas denna omedelhart via en registersökare till ett ledigt inter-
urhanregister. Det lokala registret repeterar de två stationssiffrorna (härmed för

stås de två efter g:a.n kommande siffrorna) till interurhanregistret, som därefter
medel.st erforderliga signaler och impulsserier endera direkt eller över omvägar

ui)|)rättar förbindelse med den anropade stationens lokal register. Signal sändes åter
till den anropande stationens interurhanregister. som därvid frigöres. Lokal registret
i denna station utsänder därefter en repetering av det slagna lokalnuniret (de tre

sista siffrorna). Dessa impulsserier upptagas i den anropade stationens lokal
register och väljare utställas där till det önskade telefonstället.

Det är tydligt, att registerna även skola tjänstgöra för ett flertal andra kop])lings-
fall såsom vid trafik med ändsttitioner. understationer, selektorledningar samt vid
fiirfrågningsanrop från vanliga eller interurbana snörlinjer m. m. Dessa funktioner
skola emellertid icke här närmare beröras.

Det lokalutrymme.- som för närvarande avdelats för automatväxeln, möjliggör
u])i)ställande av, förutom erforderliga fjärrväljare och dylikt, även utrustning fiir
ytterligare en 500-grupp. För växelns utbyggande utiiver _> 000 nummer erfordras

det. att lokaler i närheten av de ntivarande tagas i anspråk. Fördelningen av snör
linjer, fiirfrågningsledningar. fjärrledningar och interurhanregister i registersöka
ren har emellertid skett på basis av växelns uppdelning i fyra gruit])er: A, B, C. 1).

I registergrupp A inlägges, resp. planeras för inläggning av följande organ:

sncirlinjerna nr i—15 i 500-gru]iperna I. II, III. IV Summa 60 st.
Vörfrågningsledningarna I —10 » lO »
-fjärrledningarna i—25 » 2S »
interurhanregister i—5 » 5 »

Totalt 100 st.

Analogt blir förhållandet i registergrupperna B, C och 1).

a,"

F ö rfni(jiiiugsa)tordnini/ar.

Fnligt järnvägsstyrelsens ("iverenskommelse med leverantören skulle automat
växeln vara försedd med fcirfrågningsmöjlighet dels vid samtal över centralled
ningar till telegrafverkets nät. dels vid samtal över statens järnvägars långlinjer.

' Het förutses 40 st. förfrågniiiKsIcdniiigar i framtiden.

^ Det förutses 100 st. fjärriedningar » »

" Det förutses 20 st. interurbanregister » »
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Av kostnadsskål uteslöts emellertid kravet på förfrå^^ningsmöjlighel vid långlinje-
trafik så länge denna avvecklas helt manuellt. Vid dylik trafik finnes dock möjlighet
till återanro]) till telefonisten genom att en högre siffra än o (vanligen en 8:a)
tages på fingerskivan.

För centralledningstrafiken finnes redan från Ixlrjan införd såväl automati.sk

(vid tagning av o) som mtinuell (vid tagning av 8) förfrågning. Transport
möjlighet är härvid även inkluderad. Förfrågningseiggregaten ha i detta fall
blivit utförda medelst 500-läges OS-väljare. Dessa aggregat eller koppling.s-
länkar, som de i detta fall måhända rättare Ikira kallas, bestå av en 6-polig för
frågningssökare betecknad SF och en 3-polig vanlig ledningsväljare LV (tjänst
görande som GV). iMedelst förmedling av sökaren .SF jämte kontrollreläer SR-F"
blir den förf rågande endera ko])])lad till telefonist eller via en registersiikare till ett
register, där ton erhålles och inslagning av önskat lokalnummer kan ske.

Växeln är i fiir.sta utbyggnaden utförd med 30 kopplingslänkar. 1 de härfiir
uppställda .stativen finnes dock ])lats för 40 st.

Ccnirallcduiuyar.

T anläggningen ingår .stativ])aneler för sammanlagt 5X15 inkommande. 4X15
utgående och 1X15 dubbelriktade centralledningar. 1 första hand insättas i trafik

63 inkommande (varav 40 äro avsedda för namnanro])et »Järnvägen». 8 för »Rese
byrån järnvägen» cjch 15 för »Gpjdysningen järnvägen»). 50 utgående och 10
dubbelriktade. De dubbelriktade äro avsedda fiir .s])ecialändamål.

Centralledningarnas utförande skiljer sig icke nämnvärt från tidigare .standard.

Relä.sat.serna innehålla 24 reläer vardera, vilket kan ffirefalla vara ett oväntat stort

antal. Det förklaras emellertid därav, att utrustningen måste innehålla strömmat

ning åt den lokala anknytningen, impulskorrektionsreläer för genomimpulseringen
till riksstationen, förfrågningsreläer samt dessutom reläer för flera andra funk
tioner.

LB-långUnjcr.

Då automatisering av långlinjerna är planerad att äga rum i den mån tillräckligt
antal ledningar kan åstadkommas och detta beräknas vara möjligt inom något år
för ett flertal vior. ha de äldre s. k. LBR-utrustningarna tills vidare överflyttats till
den nya växeln. Dessa för manuella induktorledningar avsedda utrustningar ha i
någon mån beskrivits i samhand med den äldre automatväxeln. I den nya växeln
har plats reserverats för 3X30 dylika utrustningar. Då desamma alltså efter hand

komma att fcirsvinna. torde något behov av utökning knappast kunna befaras trots
att hegynnelsebehovet beräknats till 80 .st.
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Fig. 64. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Förmedlingsfaordets framsida. Bilden tagen under
montaget.

Mamiellt förniedlingsbord.

Det manuella förmedlingsborclet var enligt det ursprungliga kontraktet avsett att
innehfilla endast 6 platser. Multipelanorclningen skulle vara utförd så, att samtliga
platser skulle få tillgång till, förutom hela lokalmultipeln, även samtliga avgående
ledningar.

De ankommande ledningarna skulle fördelas i tvenne grupper med centralled
ningarna i den ena och fjärr- och etappledningarna i den andra. Centralledningarna
skulle därvid betjänas i tre av platserna, under det att de övriga tre svarade för
järnvägens egna ledningar.

Vidare var det bestämt, att varje plats i centralledningsborden skulle innehålla
12 sitörpar för centralledningstrafiken och 2 snörpar för manuell lokaltrafik inom
växeln. Fjärrledningsborden skulle innehålla 12 snörpar för föreningslinjetrafik,
2 snörpar för snörförstärkning samt en förstärkaremultipel innehållande 20 led
ningar.



Fig. 65. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Förmedlingsbordets baksida. Bilden tagen under
montaget.

Som tidigare framhållits, hade emellertid telefonlrafiken stegrats i oanad grad,
varför även antalet platser i förmedlingsbordet måst utökas genom efterbeställning.
Som fig. 66 visar har i verkligheten l^ordsraden i det manuella rummet utökats så
långt möjligt varit med hänsyn till rummets längd. Sammanlagt ha 10 platser
installerats. Med hänsyn till att planer på automatisering av en stor del av I distrik
tets fjärrledningar föreligga, och att detta måste beräknas medföra en väsentlig
minskning av det manuella kopplingsarbetet, har det ansetts att behovet av telefonist
platser tills vidare icke kommer att överstiga nämnda antal.
De fem närmast ingången belägna platserna ha utrustats såsom fjärrlednings-

bord, de övriga fem såsom centralledningsbord.
Samtliga platser ha utrustats med 14 snörpar (i stället för 12 enligt ursprung

liga beställningen) och centralledningsplatserna ha dessutom, såsom ursprungligen
])lanerats, försetts med två speciella snörpar, avsedda för lokaltrafik,

Förstärkarsnören ha helt uteslutits, emedan numera fasta ändförstärkare, in

dividuella för resp. fjärrledning, skola införas.
Expeditionsomkastarna äro synnerligen enkla, enär kopplingsfunktionerna över-



iMg. 66. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Förmedlingsbordet.
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67. Ny;i telefonväxeln vid Stockholm C. MultipelutrustninK i centralledninKshord. 1946 års ledninysfördelniiiK.
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Fij;. 69. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Multipelutrustning i centralledningshord. Planerad framtida ledningsfördelning.
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Fig. 70. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Multipelutrustning i fjärrledningsbord. Flanerad framtida ledningsfördelning.
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P'ig. 71. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Vertikalfält till cheftelefonistbord.

SK Startknapp för först.
GTK Kvarhållninj; av talkrrts
UK Urkoppling av lyssningskrvts
FUK livläggningsmätning fiir UCI-
P  Först, volvmkontroll

FIK Beläggniiigsniätning ICL Järn\'. van].
FIK » ICI> > int.
FIK » It."L Rcsihyrå vanl.
FIK » ICI. » int.

tagits av reläer. De.ssa äro icke inrynida i liorden utan monterade i särskilda
lianeler i direkt anslntnintf till automatvä.xelns .stativ. Sålunda ftirekommer for
varje plats en platsreläsats och för varje snöre en snöirreläsats.

Förutom e.xpeditionsomka.starna, varav tinnes en ])er snör])ar. har man till höyer
i varje hordsskiva den gemensamma omkastarulrustningen. Denna innehåller ftir-
utom tastaturen (avsedd att ersätta lingerskivan) fyra stycken expedition.sknapjiar.
nämligen: medlyssningsknajip (ML), delningsknapjt (To). »ring-hack»-knapp
(]\1>) och ringknapp (1\).

I förmedlingshordens vertikal fält ligga ledningarnas jackar. anropslampor, kon-
trollampor och kontrollkna])par. Man kan dela upp dessa anordningar i två grupper,
nämligen anordningar för inkommande tralik och anordningar för utgående trafik.
Med hän.syn till den inkommande trafiken har, som ovan redan anförts, en tpip-
delning av ])latscrna i två grupper .skett, f stort sett innehåller såhinda en grtipp
utrustning i vertikalfältet för alla inkommande centralledningar samt dessutom
utrustning för avgående trafik till alla övriga slag av ledningar. Den andra gruppens
platser innehåller däremot nödig utrustning för inkommande anro]) å alla fjärr-
och etappledningar samt dessutom utrustning för avgående anrop till samtliga led
ningar. I detalj framgår ledningsfördelningen av bilderna över vertikalfälten
(fig. 67, 68. 69. 70).

Borden äro dimensionerade för max. 2 000 nummer i den lokala multii:)eln. Denna,
som ofta även benämnes ti])])sättningsmultipel, är utförd med 20-liujers jacklister
innehållande enkla 3-deliga jackar. I mivarande första hyggnadssladium titrustas
multipeln för i 500 nummer. Plat.sernas bredd 740 mm är .sådan, att jämnt tre
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Fig. 72. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Vertikalfält till bord för mottagande av långlinjebe-
ställning.

jacklister ryiiinias. Ibtrdcn kunna alltså ined avseende ])å vertikal fältets utseende
benämnas 3-])aneliga. Sedan plats reserverats nedanför lokalninltipeln för samtliga
övriga multipelutrustningar, kunde icke utrymme beredas för flera än 400 lokal-
jackar per jtanel, enär annars bordet skulle stigit till för telefonisten obekväm höjd.
( Totala l)ordsh()jden är i 608 mm, vertikalfältets höjd över bordsskivan är 750
mm.) Inom platsen befinna sig alltså endast 3X400= i joo lokaljackar (vid full
utbvggnad). Ihnellertid kan telefoni.sten utan stiirre svårighet även nå över en
panel åt vardera sidan, varigenom alltså de resterande 2X400 - 800 lokaljackarna
på så sätt infiirlivas i platsens arbetsfält.

Jvn ofrånkomlig nackdel har man dock i, att de fem fiirsta platserna Idiva olika
vad lokalmultii)elns orientering beträffar. Först den sjätte platsen blir lik den första,
den sjunde lik den andra etc. Ändplatserna förses i dylika fall med s. k. annex
innehållande en lokalpanel.

Xumreringen av ])anelernas sidodecklar samt å jacklisternas frontstycken sörjer
dock för. att telefonisten snabbt kan uppsöka ön.skat nummer.

Bord för chcfstclcfonisl.

Det ansågs lämpligt att förse chefstelefonisten ( föreståndarinnan) med vissa
tekniska hjälpanordningar för underlättande av övervakningen. Chefstelefonisten
har alltså erhållit ett specialbord, innehållande i huvudsak sett nedanstående an
ordningar.

Instrument fiir kontroll av antalet belagda snörpar.
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Dro för kontroll av antalet belagda inkommande och utgående centralledningar.
Räknare, som ])åverkas när anro]) icke besvaras efter viss tid trots att ledig

telefonist och ledigt snör])ar bnnes.

Lyssningsanordning för kontroll av telefonisternas samtal med abonnenter.

.Möjlighet till instriiktionsgivning under pågående ex])edilion.
Missa tjänsteledningar till ])latserna.
l)<'i därjämte chefstelefonistens bord är placerat med utsikt över förmedlings

borden, finnas även i övrigt mycket goda möjligheter till allmän övervakning.

7' est ölIII iiigsbord.

Ifeställning" av langlinjesamtal eller annan manuell ko])])ling mottages i .särskilt
beställningsbord. Detta är eipdatsigt och innehåller fiirutom .samtliga 30 tele
fonistledningar även tjänstetelefonledningar till platserna i förmedlingsbordet.
De gjorda be.ställningarna antecknas normalt på en beställningssedel. .som sedan
distribueras till telefonisterna. Möjlighet finnes dock till direktbetjäning, varvid
beställningstelefonisten medelst tjänstetelefonen gör förfrågan till plat.stelefonistcn.
om begärd linje är ledig och. om .så är fallet, anmäler numret ]Xi telefonistledningen
till ])lat.stelefoni.sten. som sedan direkt fullföljer hopko])pling av förbindelsen.

J-.rforderliga lampor och knappar äro samlade i en lådformig påbyggnad på ett
vanligt skrivbord.

.•\nro])snitmret till telefonistledningarna är 8.

TnifikkoiilroUhurd.

1  ill automatväxeln bör ett speciellt trafikkontrollljord. som är ujip.ställt i ai)i)arat-
salen invid kor.skopplingsstativet. Bordet är enplatsigt och innehåller kontrollister
filr samtliga regi.ster. varigenom en överblick erhålles huru den automatiska kopp
lingen i växeln framflyter. Särskilda lampor signalera, när registret belägges resp.
när det kvarbålles onormalt länge. Ffir varje regi.ster finnes en knapp för lilockering
av detsamma, när .så erfordras, exenyielvis vid pågående ])rovningar. vid fel i re
gistret eller dess registersökare och liknande tillfällen. Med en annan knapji kan
registret återställas till utgångsläge, vilket kan vara erforderligt, när man från
kontrollbordet vill bistå de telefonerande vid nummerslagningen. Desstitom har
varje register två jackar i kontrollbordet. I dessa U])])sätta.s bordets snören vid
])rovning av registerna. För regi.ster])rovningen äro åtgärder vidtagna för inlän-
kande av ledningsmotstånd och avledning i impulseringskretsen, varigenom regis-
ternas funktionsduglighet vid dåliga abonnentledningar kontrolleras. För provning-
av registrets kontrollerande och re])eterande funktioner är kontrollbordet utrustat

med relä- och lampanordningar, .som till sitt arbetssätt motsvara väljarnas i ett
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Fip. 73. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Ritning till trafikkontrollbord även kallat register-

kontrollbord.

1. Onik. för avledningsprov
2. » • inkoppling av reostaten till backimpulsbanan
3. • » seriemarkering
4. 1 Ijälpomk. för start av omräkning
5. Startomk. för backimpulsering
(1, 7 och 8 Reserv
Q. Omk. för inkoppling av registeranslutningssnöre
10. • » • • fingerskiva för hjälpimpulsering
11. » » » » howler

12. » * » • bordets anknytningsledning
13. » » » » akustisk signal.
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normalt kopj^el. Genom dessa anordningar har man alltså möjlighet att på platsen

utfiira rntinprovningar av registerna såväl med avseende på deras registrerande
som deras kontrollerande och repeterande funktioner.

U nd crsök )i i ngshurd.

Med hiinsyn till växelns storlek har även linjeimder.sökningsanordningarna sam

lats i ett en])latsigt hord. Detta är placerat i automat.salen invid trafikkontrollhordet.

Bordet innehåller de för iindersökning.sa])i)araterna vanliga instrumenten ffir
kontroll av ledningsmotstånd, avledningar o. dyl. .samt är dessutom utrustat med

anordning för kontroll av frekvens och slutningsprocent hos anknytningsapparater
nas fingerskivor. Mellan korskoi)plingsstativet och undersökningsbordet linnas

dubbla mät fcirhiiidelser anordnade.

Undersökning av ledningar tillgår vanligen så. att man genom upproppning ax-

ett till mätffirhindelsen anslutet 4-delat snfire i den ifrågavarande ledningens test-

jack i kor.sko])plingen ger möjlighet att dela upp ledningen i en utåt telefon-

a|)])araten gående del och en in mot växeln gående. Des.sa ledningsdelar bliva

därigenom tillgängliga i undersökningsbordet ffir se])arata mätningar i båda rikt
ningarna.

Ifmellertid kan det även x-ara ax- intresse att utföra mätningar på den del ax-

ledningarna (e.\em]ielvis långledningar), som ligger mellan det manuella förmed-

liugshordet och reläutrustningen i automatväxeln. Ffh* att möjliggöra detta ha

s])eciella tjänsteförbindelser inlagts mellan ffirmedlings- och undersökningsborden.

Det fiirekommer relativt ofta. att mikrotelefoner vid telefonställena glömmas

kvar i avlyftat läge. För att vid dylika tillfällen ha möjlighet att komma i ffir-

hindelse med den felande abonnenten har undersflknings- och trafikkontrollbord

utrustats med en s. k. hoxvler. d. v. s. en anordning, som åstadkommer en ffir-

hållandevis starkt ljudande ton i hörtelefonen. Det är dock ordnat så. att full styrka

])å denna ton uppnås först efter viss tidsfilrdrcljning för att icke riskera någon

chock hos en eventuell axäyssnare.

Sclcktorlcd ni iigar.

Till den nya växeln komma redan från hflrjan ett antal selektorledningar att

anslutas dels manuellt, dels automatiskt, lått mindre antal utrustningar för s. k.

centraliserade .selektorledningar ingingo i u])])handling.skontraktet för x'äxeln. lått

fåtal dylika centraliserade selektorledningar komma även att tills xddare vara i
drift .såsom särskilda tågledareledningar utan ffirhindelse med växeln.

Senare ha emellertid fullständigare ])laner utarbetats beträtTande automatisering

av eta])i)ledningarna och särskilda beställningar av materiel för detta ändamål ha
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Hfj- 74- Nya automatväxeln vid Stockholm C. Ritninfj till undersökningsbord. Bordet innehåller
anordningar för linje- och telefonapparatprovning.

2 och ,1. Talomk. för förbindelseledninR till expeditionsplats
Omk. för provledning

« mätning av anknytningsledningar
lyssning

» mätning av anknytningsledningar
»  lyssning
» mätning av a- resp. b-träd
»  provning av linjereläer

skiftning av bransch och mätning av främmande spänningar
•  inkoppling av instrument och mätning av batterispänning

■■ olika mätområden för instrumentet
•  inkoppling av extra instrument och impulsfrekvens

ringning och hov ler
•  inkoppling av mikrofonbatteri
•  s\ar för provbordets anknytningsledning

akustisk signal.
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\Slua\ = Ledningsufrustning for selektorledning

I SF I - Fårbindelseutrustning

I SJ I = Jmpulsöverdrag
SL "Selektorledning

ÖL = Genomgående ledning

Fig. 75. Principchema för linjctclefonförbindelser med selektorsystem, ATA 10.

])lacerats lios 'l\'lefonaktiebola,i;ct L. AI. Ericsson. Xärinare l)estänu gäller delta

erforderlig materiel för en l)antelefonlcdning och en krafttelefonledning i A^ardera

riktningen norrut, söderut ocli mot f. d. SWIj samt dessutom materiel för ett visst

antal linjetelefonledningar i nämnda riktningar. 1 växelanläggningen har därvid
från hörjan medtagits utrustning för så många linjetelefonledningar som tillgången

på par i kahlarna medgivit. Telefonkommittcm ( 1940 års telefonkommitté) angiver

i  sitt hetänkande vissa uppskattade siffror på hehovet av etapiiledningar fram till
år 1950 resp. 1970. Vid dispf)sition av utrymme, materiel och nummer ha givetvis
dessa uppskattningar beaktats.

Bantelefon- och krafttelefonledningarna. vilka endast upptaga ett trådpar var

dera. äro att ujApfatta såsom lokala tjänstetelefonledningar för hansträckorna. De

äro ujjpdelade i .sektioner i stort sett på basis av underrättelsesträckor resj). drift
centralernas matningssträckor. Normalt äro dessa ledningar icke anslutna till växel

anläggningen.

Linjetelefonledningarna, som äro avsedda för telefontrafik av mera allmänt slag

mellan han-, maskin- och trafikavdelningarnas tjänstemän och tjänsteställen på

linjen såsom stationer, lokstationer, hanmästareexpeditioner. driftcentraler m. fl.

och mellan dessa tjänsteställen inbördes, skola helt naturligt vara anslutna såväl i

den automatiska .som i den manuella delen av växelanläggningen.

.Såväl han- och krafttelefon som linjetelefonledningar ha anordnats för decen

traliserat lik.ströms-selektorsystem ( L. M. Ericssons .system ATA 10). Tjänste

ställen på linjen koppla alltså helautomatiskt till varandra .samt till automatväxeln

eller den manuella växeln. Förbindelse till dessa tjänste.ställen från Stockholm
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Fig. 76. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Selektorutrustningar.



Fig. 77. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Kubclintag.

finnes normalt genom att man i automatväxeln kopplar det femsiffriga numret eller

i undantagsfall genom att en telefonist förmedlar kopplingen.

Fig. 75 visar linjetelefonledningarnas princii:)iella anordnande. Vid långa sträckor

måste en upi^delning av ledningsknippena ske, varvid de bortre selektorsektionerna

införas till huvudväxeln medelst direkt genomgående ledningar. De sistnämnda

kunna vara fantomförbindelser, varvid ändutrustningarna utföras för växelströms-

impulsering och särskilda impulsöverdrag insättas före den selcktorförsedda sek

tionen. Ofta kräves förstärkare vid dylika langa linjetelefonknij^pen.

Tabell över antalet linjetelefonledningar anslutna till Stockholm C automatväxel

1946 samt över ])lanerade anslutningar avseende år 1950 och 1970 finnes upptagen i

bil. 10.

I automatväxellokalen har en stativrad reserverats för reläutrustningarna för de

från Stockholm utstrålande selektorledningarna. Tills vidare ha 10 paneler upp

monterats. varav 5 äro avsedda för selektorutrustningar SLU (summa 75), 4 för

automatiska förbindelseutrustningar SFA (summa 60) och manuella d :o SFIM



Fig. 78. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Korskopplingsstativ under montage.

(summa 60) samt i ]Danel, som huvudsakligen utrustats för dylika SF-utrustningar
men som även innehåller 2 s. k. preferensutrustningar SPA.

Vid automatisk koi)]ding från apparat, ansluten till Stockholms vä.\el, till tjänste
ställe på en selektorlednings andra sektion (en sektion, avskild från den första
medelst riktsilfra) skall ett 4- siffrigt nummer först tagas, l^egistret i automat
växeln liar därefter fullgjort sin koppling och ton erhålles från den andra selektor-
sektionen. om denna är ledig. Det 2-siffriga lokala selektornumret kan därefter
slås. Är den andra sektionen upptagen, kommer man dock in ])å detta samtal.
Väntning eller omringning kan då efter behag väljas. Är den första selektor-
sektionen upptagen, erhålles upptagetton i vanlig ordning. Även i detta fall kan
dock ordnas så. att förbindelse med de på selektorledningen telefonerande erhålles.

Korskopplingen.

På senaste år ha vid statens järnvägar golvkorskopplingsstativ införts vid ett
flertal medelstora stationer och väggkorskoppHngslådor på många smärre stationer.



Syftemålet härmed har varit dels att få till stånd en mera rationell och överskådlij^
trådföring' vid denna punkt av telefonanlägt^ningen, dels att erhålla möjlighet att
införa säkringsskydd och åskavledare på de ledningar, där sådana anses erfor
derliga.

De tidigare tillämpade direkta överkopplingarna i kabelhoxarna ha alltså ansetts
höra i största möjliga mån frångås. l>eträfiFande .säkringsskyddens införande ha
vissa speciella faktorer verkat på.skyndande.
För centralstationens vidkommande var införandet av en fullständig och över

skådlig korskoppling oundgängligen nödvändig på grund av växelns förhållandevis
betydande storlek. Den låga takhöjden i lokalen gjorde, att stativet erhöll en i viss
mån .speciell utformning. Sålunda äro vertikala 50-linjers åskledarelister monterade
i  två rader på .stativets baksida och dessutom i en rad ]Xi dess framsida. T regel
äro annars samtliga åskledarelister placerade jxä l)aksidan och alla testjackli.ster på
framsidan. En vertikalsektion i korskopjilingsstativet innehåller alltså tre 50-linjer.s
åskledarelister. Sammanlagt innehåller stativet 27 dylika vertikaler, varför åsk
ledaresidan således rymmer 27X150 eller 4050 ledningsjxir.

Under nämnda rad åskledarelister på framsidan av stativet äro 6 hyllor för test-
jacklister ordnade. Som namnet antyder utgöra dessa lister det organ, där led
ningarna äro tillgängliga för provning. Varje ledning kan här med hjäl]) av s])eciella
provsnören förbindas med de till linjeprovanordningarna gående ledningarna.

Testjacklisterna äro av standardtyp innehållande 20 linjer ])er list och utfilrda
med lödförbindning för kabelanslutningen men med skruvförbindning för kors-
kopplingstråden. Listerna äro alltså monterade horisontellt i de ovannämnda hyl
lorna. 1 den första byggnad.setappen äro nu 6X15 = 90 st. testjackli.ster (jämte
någon list för specialändamål) monterade. De fem nedersta hyllorna innehålla de
-X15 = 75 st. testjacklisterna för anknytningsledningarna, den sjätte och över.sta
hyllan är re.serverad för långlinjer, elappledningar o. dyl. I .stativet finnes utrymme
för 6X26 = 156 testjacklister = 3 120 ledningspar.
Någon reservplats för utökning av kor.skopplingsstativet finnes även.
Äskledarelisterna innehålla grovsäkring, finsäkring samt kolåskledare. Urovsäk-

ringarna ha till uppgift att skydda stationsutrustningen från främmande ström
mar. or.^akade av ledningarnas kontakt med starkströmsnät eller dylikt. Finsäk
ringarna äro avsedda att skvdda mot strömmar av mindre men för stations
anordningarna .skadlig styrka. Dessa säkringar äro utförda som smältrullar och
arbeta därför med viss tidsfördröjning. De medföra emellertid en viss dämpning
av talströmmarna, varför försiktighet måste iakttagas vid säkringarnas användning
speciellt på långlinjer och i all .synnerhet på ledningar med förstärkare.
För långlinjer användas därför speciellt lågohmiga finsäkringar. Dessa ha ett

motstånd på ca 8 ohm, under det att de hittills inom statens järnvägar använda
smältrullarna äro på 20—30 ohm. Två högohmiga smältrullar i talkretsen innebära
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Fig. 79. Nya telefonväxeln vid Stockholm C. Korskopplingsstativ med inlagd korskopplingstråd.

ett clämpningstillskott av ca 0,06 neper, under det att de lågohmigas bidrag till

dämpningen stannar vid ca 0,02 neper. Vinsten med de lågolimiga är således av

sådan storleksordning, att den icke kan försummas. I synnerhet måste tillses att

finsäkringarnas verkan icke får summera sig genom att ett flertal komma med i

serie i talkretsen.

Frågan om .säkringsskydd vid statens järnvägars långlinjer är emellertid, under

utredning, varför några bestämda föreskrifter i denna detalj ännu icke fastställts.

I fråga om ledningar av lokal karaktär torde det dock vara klart att fullständiga

säkringsskydd konsekvent böra införas, emedan i lokala nät ofta förekomma synner

ligen varierande ledningsföringar och ledningstyper.

Vid sprungna korskopplingssäkringar erhålles automatiskt larm, varvid lampor

"angiva var säkringsbrottet är att finna.

Testjacklisterna äro utförda så, att s. k. vakanskoppling kan anordnas. Härmed

menas, att lediga nummer i automatväxeln kunna medelst en anordning vid test-

jackarna anslutas till gemensamma ledningar, vilka i sin tur kunna föras till ett

gemensamt svarsställe. Anrop till lediga nummer kunna alltså givas lämplig svars-

markerinsr.



Dc utifrån koininaiule jordkaI)larna. som äro av dimensionerna 200 resp. loo par.

avslutas medelst s. k. slutrdrshoxar. varifrån 50-])ars kaldar av stationskabeltyp
fortsätta till korskopjdingsstativet. där de inkomma j^å åskledarelisternas ITxlstift.

lått specialfall uti^öra härvidlag lånylinjerna. vilka inkomma i två ioo-i)ars jord
kablar innehållande endast fyrskruvar. Även dessa kablar avslutas med slutrfirs-
boxar men därifrån utgå sedan tio stationskablar av utfiirandet 10X2X2X0.8 till
k'( irskopplingens åskledarelister.

Sammanlagt inkomma 4000 ]«r till korskopplingens linjesida.

Från åskledarelisternas skruvklämmor lö])a korskoi)plingstrådarna till skruv-
klämmorna å sina res]). te.stjackar. 1 stället för den vanliga med .strumi)a fiirsedda
korskopplingstråden användes här fcir första gången inom statens järnvägar ]iar-
tvinnad mipt)lami^olerad tråd. Denna tråd beräknas ha vissa fördelar i fråga om
brand.säkerhet samt vara arliet-sbesparande vid korsko])plingens utförande.

Statist ika nord ni 1 u/ar.

1  samtliga ko])])lingsorgan i vä.xeln. som kunna berilras av .statistikmätningar,
fmnas särskilda slatistikkontakter. Alla dessa äro kablade till en statistikpanel, där

l)å ett kop]dingsblock ett stift återfinnes för varje organ. 1 samma lilock återfinnas
stift för 60 inkop])lingsreläer ocb tre beläggningstidmätare.

(")nskas statistik föir ett visst organ iTirenas organels stift i kopplingsblocket

medelst ett ko]j])lingssnöre med ett inkojiplingsreläs stift. Under den tid statistik

kontakten för organet är sluten, ligger inko])]ilingsreläet tillslaget. Härvid ut.sändes
räkningsimpuls till en till inkopplingsreläet hörande räknare. Samtidigt erhåller den

mot inkopplingsreläet svarande hammaren i en centralograf upprepade inpmlser

under den tid reläet är tillslaget, vilket regi.streras på en pappersremsa, som matas

fram med konstant hastighet.

Xär inko]i])lingsreläet slår till. slutes ström (minus) över ett beläggningstid-
mätningsmotstånd till ett stift i blocket. För varje relä finnes ett motstånd ocb ett

stift. Förenas detta stift medelst ett ko])])lingssnöre med ett av stiften för en av

beläggningstidmätarna, kan beläggningstiden för det organ eller den organgru])p.

som är inko])plad. avläsas på mätaren.

Ifftersom tre mätare ingå i utrustningen kan alltså beläggningstiden .samtidigt

mätas för tre organgrupi)er.

Med statistikanordningen kan således samtidigt följande mätningar göras löör

högst tre grup])er om sammanlagt max. 60 organ:

1. Räkning av antalet beläggningar för varje organ.

2. Beläggningstiden för varje organgrup]).

3. Vilka organ som samtidigt äro belagda och när de voro detta.
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Fig. 80. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Detalj ur schemat för kraftanläggningen.

K ra ftanläggni tig.

Inkoniniancle nätslnim för telefonväxelns kraflanläinjTnini;' tages frän central

stationens transfonnatorstation. som i sin tnr matas från Stockht)lms stads kdektri-

citetsverk. Till växelns kraftanläygninif inkommer 50-])eriodio- 3-fasstr(")m med

_'JO volts huvudspännintr.

Kraftanläggningen består i stor sett av två metallikriktare med transformator-

och transduktorstativ. två blyacknmnlatorer ])å 504 Ah vardera och 24 volts spän

ning samt en instrnmenttavla med manöver-, kontroll- och regleringsntrnstning ffir

likriktare och batterier.

Sammanbyggda med ovannämnda instrumenttavla tinnes även en strcimfiirdel-

ningstavla samt två ])aneler för selektorutrustningarnas kraftaggregat.

Huvudlikriktarna. som äro av kopiiaroxidulty]) och utförda ftir fläktkylning, avge
max. 100 ampere vid _'4—30 volt. De äro försedda med automatisk reglering, med

hjälp av vilken Ijatterispänningen hålles konstant ])å T 'T även om belastningen

varierar mellan 5 och 100 am])ére. Denna reglering erlfålles även om nätsi)änningen

samtidigt varierar med zii 10'/. \'idare erhålles strömreglering, som begränsar
strömmen till 100 amjtére och skyddar likriktaren för (iverbelastning.

Likriktarna äro avsedda att normalt vara inlagda till distributionsskenesystemet.
De kunna i detta fall regleras antingen automatiskt eller manuellt. Tnko])plas lik

riktarna däremot till laddningsskenesystemet, kan regleringen endast .ske för hand.

För den automatiska regleringen användes en s])änningsregtilator av P.rown
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Fig. 8i. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Laddningslikriktare.



Fig. 82. Nya automatväxeln vid Stockholm C. Instrumenttavla.



l^)Overis fabrikat, vilken samverkar med traiisduktorn. Regulatorn är i ])rinci]) u|)p-
byggd av en ur mekanisk synpnnkt m\-cket sinnrikt konstruerad reostat. som
varieras av ett voltmetersystem. Detta system är anslutet till batteriets distributions
sida och inställer sig alltså i enlighet m.ed den rådande spänningen över batteriet.
Som motmoment till det elektrodynamiska vridmomentet finnes ett spiralfjäder-
-sy.stem så anordnat, att motmomentet l)lir konstant under regulatorns hela vrid-
ningsoniråde.

Tran.sduktoranordningen är .samman.satt av en transditktorenhet per fas och varje
enhet l)est.'ir av t va enkla transformatorkärnor, vardera försedd med en växel-

strr)mslindning ocb en regleringslindning för likström. \'äxelströmslindningarna äro
parallellkopplade men likstrilmsledningarna serieko])])lade. De senare äro dessutom
med avseende ])å den i desamma inducerade vä.xelspänningen motriktat kopplade,
varigenom förhindras, att vä.xelströmmen påverkar den reglerande likströmmen.

rransduktorn kan till sitt verkningssätt sägas vara en variabel reaktans med
vilken växelstrclmmen till likriktarna kan regleras mellan 5 och 100 am])ere genom
ändring av strcMnmen i likstnlmslindningarna.
(jcnom att dessa, som matas från en hjälidikriktare. äro seriekoi)plade ined

regulatorns variabla reostat. kommer alltså regleringsHkströmmen och därmed
växelströmmen till likriktarna att styras så. att den s])änning. som likriktaren läm
nar. alltid är J4 volt oberoende av variationerna i belastning och näts|)änning.
.Som ovan mimnts. kunna båda likriktarna. efter omställning av en särskild om-

kastare. handregleras såväl då de äro anslutna till distributions- som till laddnings-
skenesystemen. Likriktarnas växelström styres även i detta fall genom transduk-
torerna. men strömmen i likströmslinflningarna manövreras därvid för hand ])å
en särskild reostat.

Instrumenttavlans tv.a likriktare])aneler innehålla i huvudsak vardera följande
apparatur:

Xöjltmeter tih- från likriktaren avgiven liks])änning.
Am])éremeter ftir från likriktaren avgiven .-tröm.

Två]tolig knivomkastare fiir likriktarens anslutning till laddningsskene- eller distri-
hutionsskenesystemet.

.Si)änningsregulatorn.

Jveostat i serie med regulatorns voltmetersystem för inställning av iinskad batteri-
s])änning.

Reostat för mannell laddningsreglering samt startknapp fiir likriktaren.
Distributionspanelen innehåller i huvudsak;

Voltmeter tih" mätning av batterispänning eller distributionss])änning.
Am])éremeter för angivtinde av distributionsstrcömstvrkan.

Knivomkop])lare. en ])er batteri, vilka kunna läggas endera i laddnings- eller i
distributionsläge.
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S. k. knivsäkrinj^ar, vilka iitgtiras av enpoliga knivstriMukrytarc försedda med

sniälttrad och larmanordiiinp och över vilka individuell strömdistrihution till

stativrader, hord och stativniotorer är ordnad.

I denna panel linnas dessutom diverse larmlampor f(")r likriktarfel. tTir sinamgna

hatterihuvudsäkrinpar och dylikt.

Tanelerna för .selektorutrustninoarnas strömdistrihution innehålla normala kraft-

apgret^at för alstrande av erforderlig^a impulsspänningar. Dessa iiro väsentligt

högre än växelhatteriets och måste vara individuella för i stort sett varje selektor-

leduingsvia.
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