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Telefon- ooh algnalväserdet.
Akuitlik» tågankoneteignal- 
«nläggnlngar._______________

Med arledning tv gjord« förfrågningar får etyrelsen 
kärnad nåddela, att ovannämnda anläggningar på grund er att 
de tekniskt eett ttro nArbesläktade ned högtalaranläggningar 
akola anläggas, akötae och underhållas geno» telegrafingan- 
jOrena forsorg. Planaringan ar anläggningarna ekall ake en
lig t nt/reIsens anrlanlngar 1 tidigare Översända proaenorl- 
or, reg.-nir khr 14054« ooh 14055a, varvid aaaråd akall äga 
roa aellaa signal- oeh telegrafingenjOr. Den alstn&snda 
skall härvid anerara för, att dan teletekniska uppbyggnaden 
b lir  fullgod ooh läapnd eftar da krar, aon elgnallngenjOren 
uppettliar.

Stookbola den 29 norenber 1948.

KOKGL. JÄRNVÄGSSTYTLELSM "

^ciaodor
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I a Inledning.

UnLcrteckneo, eoa ev "1944 Ars elgnelkOHEslttd* vio i io -  
Bbx.-trtioe på eiektroteknieks byrån den 19 april 1947 få tt 1 upp
drag att företaga en utradning av probleset akuctltke tåcsnkont>t- 
ileneln&Uci^lBgtf, att evcivce t i l l  kocnlttlne n&ete aeoacan- 
trödo dan 6 nej 1947» få r  h&roed ev^a följande ¿'.K. 1 ärendet*

14 grund av den korte tid » eoa atått t i l l  förfogande» 
har dat endaat va r it  Böjligt ett göra an suoacriik koetnade- 
b«rökning» aan torde da angivne baloppen icke h ll  eveevärt änd
rade vid en firuncligere beräkning*

it tnkäfitairttmin
T&gerJcosatalgnrlmlAg^ningeme uro avaedde fö r  akut t iek 

överföring av elgneler frön lok» r&lebuaeer o.dyl, från visse 
ooriden långa benen t i l l  tågerpoditlonen e l le r  etållvorket» 
ibland t i l l  båda trtttllcnr* knldginingeme ekole txm-ntlro vid 
atatlonor» dör oa akustiska förhål lan; ene öro ogyxmt,t-arg e lle r  
dttr sikten år begränsad» så att tågklcroraren icke direkt kan 
Uppfatta eignaleme e lle r  iaktta tåget*

?■ tomiYMlga«
Tidigare har anv«nte en ar L*k* Erioason konstruerad 

anlägging benöand t&gcnko&ettelefon» bestående av alkrofon» 
ledning» batteri och börteiefoni inkoppling en ligt bifogad# 
f i g .  1.

Kikrofenan utgöra a av an vanlig kolkorncclkrofonkapeel 
inastt 1 att bölja och försatt stad an tra t t . Ledningen utgöra#
«v  an blanklinje» 2 trådar i  en algnclkaibel a l.d y l. Batteriet 
bastår av 3 a lla r  fle ra  torrbatterier» antalet beroende på l in »  
ja na långd. 1 allabnbet finnaa dubbla batterier» eoa oaviixlenda



kuma inkopplas för att gs t i l lfä ll#  t i l l  åtsrhäatnlng. Hör
telefonen är av vanligt utför anda » nan försedd mod tratt likson 
mikrofonen.

En ny typ av akustisk tå&inkoaet aiiyu Imlä&yiing har 
kenstruerete av alaktrotakalaka t yrda och består av aa allar 
fiara mikrofoner * ledning» förstår kara och an aliar fiara hög
tal ara. Uppbyggnaden framgår av ¿¿roerás» reg.-wr £br 14054 a.

En jämförel## asilan ca båda konstruktionerna visar» att 
dan g cola typen max. förmår avge 0»001 *  undar dat att dan nya 
kan avga upp t i l l  oa 4 t »  kem jämförelse kan näanae att normal 
ljudstyrka från an radioapparat dr 0*2 -  0*5 * 1 att rua av 
medelstorlek. Utomhus erfordras nln. 1 1* oo men befinner alg 
1 närheten av ljudkällan.

Xolkornealkrofonen packar ganska enart Ihop elg och 
nåsta därför ofta oaakakae. batterierna förbrukas också relativt 
haatlgt vid don genis anläggningstypen. ¿an nya typan b lir  å 
andra elden aett ur funktion vid utrönavbrott, eftersom dm är 
nfitt̂ n sluten. Vidare nå ate skära ed e ller b cien# or rd ledning en- 
vändas vid dan nya typan. Z etfillat för blanklinje n&ata oåisdea 
ajälvbärande blykabal användes. Veni ig  algnalkebel duger ej* 
utan apao. eignelkcbel mad att tvinnat och balanserat par aliar 
telefonkabel tillgripas.

jjJttflaan zauåwixaÉå adåuaiaeau
åt den gamla typen anläg^iingar finnes för närverando 

andest oa 10 et. kvar» de flesta inom IV o oh V distriktan.

Sn provi sor i  ek anläggning av dan nya typan flanea seden 
januari 1945 uppe ett vid krokek» där dan enligt utlåtande från 
Ilstriktsobefen 1 Btockhal» fungerar perfekt*

Härutöver ära 11 st. provanläggningar av dan nya typan 
beställde och konma att 1 evererce 1 juni 1947* lasco äro avsedda 
för llvejö* krokek (#on eraättnlng fö r dan provisoriska anlägg
ningen)» foras rum» fiåatad <2 e t .)»  Kälden» filapgården* Gammel- 
atad» Kyåkor (2 e t.) oefa VIakafora.



Cenoa an cv drlfttj&netb;rån förstegen undersökning er* 
fordrat ee&neniegt 525 et* tåfiinkoae t si gnsl snltiggoingar » ee M « t  
reg.-mr t t r  15807, fördelade ¿A följande tre nn̂ e-Lägenhot »gre- 
deri

A• fetetloner» där på grund ev fctléjnlng tyngre täg, ee« etennet 
fraoför inf erteelgnsl i  stoppställning, 1 regel e j ut en blek
ning och ny fert e lle r  genoa uppdelning ken införea A ete- 
tienen och de akustleke förhållendene öro tt Idena» att elgne- 
lerne "tåg koeeser” och "jag tir beredd på hinder och ap&r— 
Ändring" entingen ej e lle  e ller Icke e llt ld  and tillräck lig  
etiker het kunna uppfstteo Inne från pistsen.

S, ¿stationer» där svårighet ett Intege t&gv een etennet frenfttr 
lnfertseignal i  etoppsttillning» Icke föreligger» sen där de 
akustleke förhållandena dre e&dsne» ett eignelcrne "tAg kea- 
m r" och "jeg tir beredd pA hinder och spArindring" ej e lle  
kiurme uppfette» inne från plsteen.

C* Stetioner lik *  B» ann där de akustleke förhållandens äro så
dana» ett signalerna icke e lltld  aed tillräck lig  säkerhet 
kunna uppfettae inne från pir teen.

fördelningen ev erforderligs enltiggnlnger pA de olike 
angeltigenhetegrederna »m t pA elektrifierad och oelektrl- 
f i ortd bena tiri

Bena
inr « lä rv rhe t egrad

A B C fota lt
Blaktrlflarad 54 * ) 25 169 248
Oelaktriflerad 20 4 51 75

Uaaaa 74 29 220 529

Rtirl ingår de beettillde prov inläggningarna ev den nya 
typen.
i*m elektrifierad bana her även räknats sådana benor» 

vare elektrifiering redan tir beslutad d.v.e. Verberg-Boråe- 
Herrljunga-Uddevalla aeart OddevaUa-titrtinctad.



SåJutäåUBtiatÉttaimÉaa*
katerlelen för en anläggning av d n  gaala typta testar 

ta 2901* kronor och ar dw nya typen oa 650*« kronor* i  btda 
fallon exkl* ledningar och nontago*

Lödningarna bliva av olika utförends, beroende pA oa 
anläggningarna iro av Aon gaala e ller nya typen eeat oa banan 
Ar elektrifierad e ller leka* VIA anläggningar av gaala typen 
riäknae aed blanklinje* 3 na toppar* förlagd på befintliga trtt* 
etolptr utaed ooloktriflerod bona och eod vtniig elgnalkabel 
5 *  1 aa vid olektril lorad bon«* tär Aon förra her rdknate oed 
0*35 kronor/teter* för den sontre 5i- kronor/noter 1 anläggning#» 
kostnad* Vid don nyo typon har r Ek net« nod oj&lvbirende bly» 
kabel* 2 x 0*7 na fclBL, vid oelektrlflereA bana och telefon« 
kabel, 4 x 2 x 0*7 aa KiJ* vid elektrifierad bona* för dan för
re har räknats stad en attläg^nln^Ekoetnad «tv 0t70 kronor/notor, 
för don aenere St- kronor/soter*

Vid do ov drifttjänstbyx&a angivna oorAden inoa vilka 
eignalerne akole. km na höras* so jP*M** r«£.-®*r Ibr 14036 a* 
b lir  ev et Ande t  från statlonahuoot t i l l  yttersta nikrofonen i  
genosaenltt 1300 noter* vilket sllteA betydar on total koetnad 
par enlfigi^iing sv eai

Vid beräknandet av ovanstående anläggningekoetnader har 
förutectte att nya ledningar a&sto utläggca pA alla plat oo r* X 
den nån trådar finnas lediga 1 befintliga signalkeblar* ainokao 
koatnafiorna för ««läggningar ev gaala typon Vid elektrifierad 
b ene* Å andre sidan ökoo koatnadama vid oelektrl flerad bana, 
oa kobol delvis o&ete envändos, vilket af t  o dr fa lle t  inoa 
själva statlonsearAdot* Att använda något par 1 befin tlig  tala» 
fontebel torde döressot ondast 1 undantagsfall vara n ö jlift*

Oa aan därför vid donna suanerleke kostnadsberäkning 
utfår från ovan eaglvna kostnsder por anläggning skulle to to l» 
kostnaderna för erforderliga cnläggninger b li o at

kloktr i f le red 
0* lekt r if le  red

0.750*» 7*1501»
700*- l*550l»



dngeligen* inlftggnlngatyp
hetagrad geala nye

A 380.000 420,000
1 170,000 180,000
0 1A90.000 1,290,000
Bunas* 1 • Vi 0,000 1*8307000"““

fri amuaiMiSBABM*
/t Ved sob over. Beg to freBglr»

• ) ett enllggnlnger or d«n gmio typen ger f i r  l i t  on afiokt far  
ott *1 an*l«rn* ned sskerbet d o le  kwnns uppfett** lnoahue 
■droklit 1 bullrr nd e leksler och utt elgnclem* kunne upp- 
fettee rycket oeMkort «H er ioke tile  utonhue, Med den nye 

' type» ken effekten re glare* t i l l  3neke& niv4 och sl. nelemr., 
o® e& Sn »-!*•# A ter gee p& flora et&llon o&vUl in »*» bob utora- 
huo.

b) * tt den nye type» l  genoaenitt b llr  c* 8 b 9 % Cyrere In den 
genie 1 enllggnlneekoetnad,

e) * tt mekeffendet et de erforderllg* enllggnlneeme keener *tt 
bet yd * en rreerflrd nedel elm » storing ent Ingen den genie e l*  
le r  ny* type« Y llje i«

2» jaiiasatau
K&gon fC rblttring *v don genie types tlgenkonetelgnel«» 

enltggninger oyxte* lok* vsr* mtJJlig, eftereon p& eenere &r 
ktnstruered* nlkrofone* och hdrtelefoner oner ere erg* llg re  In  
hdgre effek t ( t i l l  foro&n fa r lju ckvilltet#  lltrsiungd b.b . ) ,  
le tte  *r  h eller loke ektuellt, eftereon ok n ine den 1 enlkgg- 
nlngskoetned noilon den genie och ny* typen leke speler nlgpa 
rle en tllg  r o ll,

SAeoe frenglr ur borfiknlngen *▼ oniiggnlnfcekootned erne 
denlneree deeee belt och b ille t  *v koetnedeme fd r lednlnger»
Mu Xnnde deeee nndrerei# ekulle probleaet keen* 1 e tt held 
•m et U ge, ktt e ltt  e tt undrlke lodnlngente I r  e tt cmrdnde 
redid#

AT ertlk le r 1 e «rok llt enerlksnake feoktldekrlfter tram» 
L  # r  n tt e tt  A le rte l J rangefOroteg 1,WA 1 »n e lnhet U U m w W



vmå lod tre o radioinduetrier företagit ett stort antal fCroök 
aed radioförbindelser såväl inoa tåg (från lok t i l l  vagnar)
«o* från fasta. ¿»unkter utned banan t i l l  tåg (lok oek/sllor 
vagnar) it  s l i t  ett döoa nod rela tivt gott resultat« Härvid 
bar i  allmänhet frekvenonodulerade ultrekorta vågor använts*

14 d«t här i  do r l i r t  fleeta  fa l l  rört sig oa oelektrl* 
f le r  cd« benor* et k il or alg askan dook ennor lunds för fcJ. lo  fä r »  
*äk, eoo eedrn flo ro  &r tillbaks pågått vid alektrot ok nieko 
byrån ned radioförbindelser såväl utaod oloktrifierodo benor 
oo* t i l l  eldrivna tåg, bo eaollertid g iv it  t i l l  resultat* att 
tet förre såste enees löst och att det senare t  ven eynss kunna 
bringas t i l l  aln läaning« Avsevärda föreeninger av från UfcA be* 
ställd apparatur* eon icke ken erh&Uae 1 fiverigo* har gjort* 
att försöken leka kunnat fortskrida i  don takt eoa varit önsk
värd,

Under förutsättning av att fullgod radioförbindelse kan 
erhållas t i l l  lok borde det vara nö jllg t att utnyttja sådan fö**• 
b indel se 1 stä lle t fo r e tt avgiva ankonstslgnaler« Beträffande 
kostnaderna är det ännu för t id ig t  att uttala elg haroa* nan 
desae ekulle säkerligen kunna slås ut på liera  objekt* radion 
akulla t«ex, även ¿unna användas fö r  givande av avgångssignalar 
och troligen även fö r  en hel dol andre än&anål« Kod anledning 
härav föreslås att denna fråga när&are utredas.

ttockboln dan 5 nej 1947»

Arno Petereån
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Planering
av tågankomstsignalanläggningar.

Dbr hade i skrivelse S 25/45 av den 12 december 1945 med
delat, att följande stationer anses på försök böra erhålla 
akustiska tågankcmst si gnalanläggningar:

Älvsjö för tåg med jämna nummer
" »» udda "
£ från båda hållen 
" med jämna nummer
1» *t ti ti
" " udda nummer
" från båda hållen 
" med jämna nummer

Forserum "
Båstad w
Nälden M
Bispgården "
Gammelstad "
Ny åker "
Viskafors "
samt sedermera även 
Krokek för tåg med jämna nummer*
Tidigare hade uppgifter infordrats från distrikten inom 

vilka sträckor, som signalerna skulle kunna uppfattas vid de 
olika stationerna« De inkomna svaren visade, att åsikterna 
härvidlag voro mycket delade. Dbr hade därför på begäran läm
nat följande allmänna riktlinjer:

"Vid bestämmandet av mikrofonernas uppsättningsplatser 
torde kunna räknas med att signalen "tåg kommer" i regel gives 
100-200 m framför försignalen, då dylik finnes, och att sig
nalen "jag är beredd på hinder och spårändring" därefter gives 
så snart infartssignalen blir synlig* dock ej tidigare än e*a 
10 sekunder efter det att signalen "tåg kommer" givits. Nämnda 
tidsintervall anses behövligt för att tågexpeditören skall få 
tid på sig att i förekommande fall ställa infartssignalen till 
kör innan signalen "jag är beredd på hinder etc" gives från 
loket och föraren därigenom kanske i onödan påtager sig att 
hålla tågets hastighet nedbragt till 3* km/tim förbi infarts
signalen och in på eller eventuellt även genom driftplatsen."

Planering av anläggningarna ha därför skett enligt pro
gram reg.-nsr Ebr 14054 a> varvid hänsyn tagits till terräng
förhållandena och ovannämnda riktlinjer® I bifogade bilaga 
har upptagits kmtal för för- och infartssignaler samt stations
hus jämte den tillsammans eller av resp® siiö företagna pla
nerade placeringen av mikrofonerna® I bilagan har även upp
tagits nummer på de kontaktledningsstolpar, intill vilka mikro
fonstolparna skola placeras (på osa 10 m avstånd) samt nummer 
på de kontaktledningsstolpar på vilka signalmärkena skola 
fästas. Stockholm den 5 september 1946* 

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN Elektrotekniska byrån.


