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Kap I. 

_.____a.Inleön!D,. 

§ 1. 	Allmänt. 


Mark'radiostation typ r I) utseende framcu av 


fig 1. 


stationen består av följande huvuddelar: 


Sändareomformare, 


Kottagareomformare, 


Kopplingslåda, 


Sända.re för lång'råg och kortvåg, direkt- eller fj8~.4.'"lte


tjänad, omkopplingsbar mellan två manuelit inställbara 


och två spärra.'de kortvågsfrekvenser samt två kristal18tyr~a 


frekve,nser. ICvensamrådl:L , försedd med anordning för .kr V:Jtfl. 

________' ___~ 	 "••' ,- ~-....-~ _._.__ .~~. 14 •.:..- 

styrning J.nom kortvågsområdet, .:,inställningsskalan kalibrerad 


i frekvens, 

.' 

Mottagare för långvåg och kortvåg, direkt- eller -f-jiirr 

ba±Jän&d, inställningsskalan kalibrerad i frekven., 4 fre~.... 
områ.den, varav två för långvåg och två för kort~~t. 

1n'ih:oI?f1al!låe:a med start·· och stoppanordningar för omformarna, 

ljudstyr..cekontroll, omkor:plare f3r hörte l efon/höet al are i mikrofon 

J'l~~ telegraf!lyckal!t mellan KV-st.3:tion~~()ch tn{-st~~ioner. 
I, Kontrollåda med start- och stoppanordningar för Omformal!'na, 

ljudstyrkekontroll, omkopplare för hörtelefo:n/-hegt~,la:re miJaofen 

~te~~l~foRi~, mellan KV-stationen och TIK-stationer 

Telegrafnyckel, . 
----_._--

Talgarnitlr bestående av hörtelefon och magnetisk strupmikrofor 

Mekaniska fjärrmanövrering~lednipgar u, 

Kabelsats samt 

Fastsättnings- och upphängning8anordnin~ar • 

.Iltt:t-..kontrolJ:j ns+;vwae:ft~ medfölj er vsrje sta 1tation• 
.. --""_....- 

Stationens kabelplan framgår av fig 48. 
) 

, 
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2. 

Viktsuppgift för stationens ol:i:K:a delar framgår av tabell 8. 


Sändarens och mottagarens frekvensornråden framgå. av "Tabell 


över frekvenser vid FV radiostationer". 

C_~ ~ -;;':~_~ 

Stationen är utförd för sändning o~~ mottagning av svängningsslag 

Stationen är utförd· med automatisk omkoppling mellan sändning och 


mottagning, med medhörnings- och mellanhörnir~sanordning. 


Stationen kan antL-::en djrekt- ,E>ller fjärrbetjänas. Vid uteslutan

""Q.,Ea dirE::k-tbetjänL..; ingår icke b~tjäningsappara't i stationen. 

Fjärrbetjäning av sändaren omfattar val mellan 4 spärrade frekven


ser, varav 2 längvågs- och 2 kortvågsfrekvenser, (de senare även kristall 


styrd~ antennavstämning samt val av svängning~slag. 


Jj~rrbetjäning av mottagaren 9mfa ttar kontinuerlig inställning av 

mottag€l-rl?r,J. inom samtliga frekvensområden, in- resp.urkoPJlling av A1-oscilla
, ~" J " ~ ;" _ ~ J • 

tornb~~~.t:~~1:l~sty:pke:regle:r:ing. Förstärkni!).gskontrollen är icke fjärrmanöv

rerad. 

St('l.t;i.onen k;an~&.nvändas.för såväl fastsom4ä~ande antenn. Kortvågs
_ ~ " :: ,!. _, " e 

sänd.q.ing,l.4,tt;öres före~rädesvis på fast antenn, vars antennkapacitet 
• '. "-':',' .~ -,_.' " :", l'"" • ,r-l 

(statisk) bör yara.c.:a 125pF.· 


Sändarens antennkretseffekt uppgår till 1JX5'" V~ vid såväl lång- som 

l . '. ;.~" ' 

. kortvågssändning. 

.. ..MQ.t.;~agar!9ns känsli&het vid 4 m-i' uteffekt motsvarar en. tillförd 
,., .J -'o ,~ • - " • 

.~ignal, mo~ulerad med 400 e/s till ~O%, på högst 2 uV inom, samtliga frakvens
:, ',' 

M:edellC~ ,''Plare l?å kontro-=': ådor'ila kan s+ <~'(' en omkopplas til] att 

fmlktionera . lJ gplante l efon. 

Stationen är avsedd att arbeta med en nominell inspänning av 

= 29 volt). 

Stationens effektförbrukning vid driftspännihg uppgår till c:a 600 w• 

. Stationen, kan, i de. fä] l 'separal flJr gpiantelefona."llä.ggnf'ng iJl,-;år i . 

fly€:.planutrus tningen , sammankopplas med denna. 

:;. ( ... '-' ; ~ - .. 
• ••_~, , ••c, 



Kap II. 

Beskrivning över materielen. 
====~======~================ 

§ 2. Omformarna. 

I stationen ingå två omformare, en sändareomformare och en 

mottagareomforniare. 

Sändareomformaren (fig 2) är kapsl~ och fjädrande monterad 

på ett chassi av plåt, filterIådan, vilken är försedd med oför

växelbar anslutningskontakt. 

I filterIådan är inbyggt ett hög- och ett lågfrekvensfilter 

för att borttaga störningar från omformarens högspänftingskollektor. 

För attaylägsna störningarna från omformarens motorkollektor är 

över kolborstarn.a kopplad en kondensator C med stor kapacitet.4 
Umformaren är ansluten till bilnätet. Vid nominell 

nätspänning C~ 24 V) lämnar· omformaren 0,25 A, vid 700 V bch 

vid driftspänning ( 29 V) 0,350 A vid 800 V. 

Omformarens koppling framgår av fig 49. 

Delarnas placering i filterIådan framgår av fig 4 . 

. Omformare~/§tartas genom att startkontakten 03 på kontroll

Iådan hålles intryckt c:a 10 sekunder. Omformarens motördel erhål

ler då startström genom' startmotståndet R i filterlådan, ankaret 

börjar rotera och spänningen övermotorkollektorn stiger allt 

eftersom varvtalet ökar och strömförbrukningen minskar. Vid ett 

visst spänningsvärde slår startreläet Re i filterIådan till och 

kortsluter startmotståndet, varefter omformaren går med fullt varv, 

Vid start av sändaromformaren lyser kontrollampan G1 i' kon-:

trollådan med svagt sken tills star~reläet ~lagi t till. D4 start

reläet slagit till går omformaren med normalt varv varvid kon

tI'ollam~ lyser lUed fullt. sken så länge, omf'Qrmaren är~gång. 

Omfor:marenstoppas genoa att stoppkontakten 04 påkont,roll

lådan hålles intryckt ,c: a 5 sekunder. Därmed brytes startreläets 

strömkrets och reläet slår från och bryter omformarens strömtill

förseI och kontrollampan slocknar. 



I 

I.', 

~ottagareomformaren (fig 5) är kapslad och fjädrande monterad på ett 

cllas:;::' av plåt, filterlådan, vilken är försedd med oförväxelbar an

slutningskontakt. 

filterlådan är inbyggt ett hög- och ett lågfrekvensfilter för 

att borttaga störningar från omformarens högspänningskollektor. För att 

avlägsna störningarna från omformarens motorkollektor är över borstarna 

två kondensatorer och en högfrekvensdrossel. 

Omformaren är ansluten till 

nätspänning 0,125 A vid 500 V. 

0,065 A vid 700 v. 

bilnätet och l~~ar vid nominell 

fid driftspänning uttages maximalt 

Omformarens koppling framgår av ritning nr 43-00.51203 

Stabilovoltrörets och spänningsdelarens placering framgår av 

fie; 6. 

Omforma.ren starta.s geYlom att strömbrytaren ()2 för mottagareom

formaren på kontrollådan sl~s till. Häri~onom slutes strömkretsen 

för mottagareot!,~::ormarens startrelä Re 1 i kopplingslådan, reläet slår 

till och sluter strömkretsen för mottagarens lågspänning, s.ändar

och mottagarrörens glödtrådskretsar slutas och. stationens reläer kun

na manövreras. 

Omformaren stoppas genom att strömbrytaron för mottagareomforma

ren på kontrollådan slås från, varvid startreläets strömkrets b:.:ytea, 

reläet slår frän och bryter ström.i..l'etsen för omformarens motordel. 

1 filterIådan uttagas fyra olika sp~ingar över en spänningade

lare, 'som best::r av ett stabilisatorrör SH. och matE "Gånden R1 och R •2
Stabilisatorröret utgör spänningadelarens negativs. deY,' frånvilktan 

uttages dels -70 volt tiil fast negativ gallerförspänning för sända

rens fdrstärkarrö.: QC~i dels -210 vol t till negativ fAnggaller- och gal~ 

lerförspänning :för s .:J.mma rör samt till negativ gallerförspänning för 

mottagaren. Över spänninesdelarens positiva del, motstånden R1 och R2 , 

uttagas två. positiva spänningar. Den lägre på c:a ;00 volt uttages 

som anodspänning till dele sändarens modula tor och dels mottagaren. Den 

högre spänningen på c:a 500 vol t uttage.s till anodspänning för sända

rensstyroscillator. 

.. 


.. 
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§ 3. Kopplingsl1dan• 

Kopplingsla;:aL.3 utseende J.ed inkopplad kabelsats fra.mgår 

av fig 8. 

Koppli!:.gsH.dan är U}1!'tyggd på en bottenplatta av lättme

tall, ÖVE-r yilke~1. lo.:ontaktplatta;.l iiI' u:onterad. 

Konta~tplattana utaeende framghr a~ fig 10. 

Mellan kontaktplatt~~ och bottenplattan äro monterade 

reläer, filterdrosslar, filterkondensatorer och spännings

delare. Alla förbindningar och ledningar till anslutnings

kontakterna äro fast förlagda. unier kontaktplattan. Kontakter

na äro ordnade i rader med skruvanslutningar fer varje till 

kopplingslådan inkommande kabel. I kopplingslådans lock är 

fastsatt en kop)lingsplan över kabelanslutningarna (se fig 9). 
Samtliga kablar äro skärrr.ade och metallomspinningen fastlöda 

vid en på kabeln påträdd hylsa, vilken senare låses fast vid 

kopplingslådan med klammer. Kopplingslådan är försedd med 

ett lätt avtagbart lock av lättmetall (fig 9)" 

Kopplingslådans koppling framgår av kopplingssch.ma 

fig 51. 

Delarnas placering framgår av fig11. 

Tilledningen till fpIbatteriet (42) är säkrad med en .. 

smältsäkring S1 på 25 A för 24 volts och 50 A för 12 volts 

system. 

Med undan tag lor omformarnas lågspänning.stilledningar 

är lågspänningen till stationen i övrigt säkrad med en 

smältsäkring S2 för 10A. 

I kopplingslåd~n märkas startrelä för mott~ga~eomformare 

Re 1 och relä för inkoppling aV sändarens förstärkarrörs 

styrgal lerspänning Re 2 " 
) '.~ ~ '; . : I • I. { : ;1 

Sändarens förstärkarrörs anodspänning , c:a800 volt, ut
~"i'-l~ ! .~" ~j J. 

tages över en spänningsdelare bestående av motstånden Rl' R

och R i kopplingsl,ådan. Förs tärkarrören's ;s"kat'htgall'e'r's})ärining,
3 

c:a 200 volt, uttages mellan m:otstårn:lon''R':t'0bh'If3~' ,~~ ... :. 
~ ;;' "~,.:.i.'~.~::-"~:j".'J 

Anodspänningen till sändarens styrsteg filtreras med 

drosseln Dr2 ooh kond'ensatornc
3

" 
-": ',' 

Modul a torns anodspänning fil treras med.ciro~~,eln, Dt1. och 
k ! ; .•• ~., , 

'kondensatorerna C 1 och °2• 

2 
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6. 


De negativa förspänningarna från mottagaromformaren till 

sä~:ib.I'e:ns förstärkarrörs styrgaller och ·,....galler tagas ut över 

motstånden R och R " 4 5 
hållare på kontaktplattans ovansida finnas två reservsäk

ringar, vid 12 volts nät en för 50 Amp och en för 10 Amp samt 

vid 24 volts nät en för 25 Amp och en för 10 Amp. 

Skruvanslutningarna8 resp nummer finnas angivna på en 

kopplingsplan på insidan av kopplingslådans lock. 

Ar endast en kontrollåda inkopplad, skall denna vara an

sluten, på kontaktraden för kontrollåda 1, se fig 9. lå kontakt

raden för kontrollåda 2 skall i så fall överkopplingar göras 

mellan dels nr 24 och 28, dels mellan nr 23 och 25. 

Användes radiostationen utan betjäningsapparat, skall 

en överkoppling göras i kopplingslådan mellan nr 9 och 11 i 

kontaktraden för bet j äningsappara ten. 

§ 4. Sändaren. 

a) !,llm!nt. 

Sändaren är inbyggd i en låda av lättmetall med avtagbart 

lock. 

Sändarens frekvens område framgår av "Tabell över frekven

ser vid FY radiosta tionertf. 

Sändarens yttre framgår av fig 12. 

Sändaren består i elektriskt hänseende av tre huvuddelar: 

styrsteg, förstärkarsteg och modulatorsteg. 

I styrsteget alstras högfrekventa svängningar, vilka för

stärkas i förstärkarsteget och överföras till antennkretsen. 

~rincipen för sändarens funktion framgår av fig 52. 

Styrsteget inställes med ratten märkt "Fininat" eller med 

knappen märkt ~Grovinst". Skal trummans ena halva är kalibrerad 

kcjs för långvåg och den andra i Mcjs för kortvåg. 

umkoppling mellan resp frekvensområden och spärrar sker 

med ratten märkt ItFrekvensomr", vilken manövrerar för omkopp

lingen erforderliga reläer. 

Förstärkarstegets anod- och antellnavstämning på såväl 

lång- som kortvåg sker med ratten märkt "A.r~t-Avst", som sam

tidigt manövrerar förstärkar&tegets lång- och kortvågsvariometrar • 

• 

i 



Modulatorsteget är anordnat såsom lågfrekvensoBcillator 

vid sändning med svängningsslag A2 och såsom mikr~fonförstär

kare och modulator vid sändning med svängni~~sslag A3. 

Val av sve~gni~gsslag A1 eller A2 sker med omkastaren 


02 på sändarens frontplatta märkt "Svängn-Slag". 


Sändning med svängningsslag A3 sker genom att telefoni

knappen intryckes, varvid erforderliga omkopplingar i sända

ren utföras automatiskt. 

Sändarens koppling framgår av kopplingsschema fig 53 och 

manöverschema fig 54. 

Delarnas placering i sändaren framgår av fiS 13, 14 


och 15. 


Styrsteget består i huvudsak av ett oscillatorrör, en 

pentod, två styrkretsspolar, en för lilng- och en för k.ortvåg, 

en för båda spolarna gemensam avstämningskondensator och två 

hållare för kristaller. Styrstegets koppling framgår av kopp

lingsschema fig 53. 

Vid självsvängning kopplas oscillatorrörets gallerkonden

sator Ca medelst växlingsreläet Re
4

, läge S-O, till ena ändan 

på inkopplad styrkretsspole. Samtidigt shuntas katoddrosseln 

Dr, till jord med en kondensator med stor kapacitet, C11 • 

När katodkretsen slutes med reläet Re 1 , läge S, svänger 

röret i en mittpunktskoppling (Hartley-koppling). 

Vid kristallstyrning kopplas oscillatorrörets galler


kondensator Ca till endera av kristallerna med relä rte ,

4
 

läge X. När katodkretsen slutes med reläet Re 1, läge S, 


svänger röret som kristalloscillator med avstämd anodkrets. 

I serie med oscillatorrörets katod är kOPIJlad drosseln 

Dr 1, som utgör en för både galler och anodströmkretsarna 

gemensam impedans. lmpedansens storlek regleras med kondensa

torn C9, som delvis shuntar drosseln till jord. Denna gemen

samma impedans inför i kristallkretsen en grad av återkopp

ling, vars storlek beror på impedansens storlek. Genom denna 

anordning underlättas kristallens svängningsförlopp. 
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Vid självsvängning är drosseln Dr 1 i katodkretsen shuntad 

till jord genom en kondensator med stor kapacitet, 011. 

Medelst växlingsreläet Re väljes önskad kristall.
5 

Styrstegets avstämningskondensator 01 är försedd med en 

rasteranordning, som möjliggör spärrad inställning av två 

långvågs- och två kortvågsfrekvenser. 

Rasteranordningen utgöres av 4 rastertrummor, vilka 

kunna spärras i valfria lägen genom 4 spärreläer och en mo

tor, vilken senare driver rastertrummorna och avstämningsan

ordningen. Kopplingen framgår av manöverschema fig 54. 

Rasteranordningens utseende framgår av fig 16. 

Medelst rasterskruvmejseln, som förvaras instucken i 

en hållare i sändarens frontplatta, låsas rastertrummorna 

till skal trummans axel i de lägen, vilka motsvara resp önska

de frekvenser, Lägena äro märkta LV1, LV2 och KV1, KV2. 

Motsvarande frekvens avläses på skal trummans frekvensgrade

ring. Skal trummans axel är direktkopplad till avstämnings

kondensatorns axel. 

Inställning av t ex "LV1" tillgår så, att mottagareom

formaren startas, "Frekvensomrt! ställes i läge "LV1", ras

tertrumma LV1 lossas från axeln med skruvmejseln så snart mo

torn stannat, skalan inställes på önskad frekvens och raa

tertrumman fastlåses igen med skruvmejseln. 

När spärrinställningen en gång är gjord, behöver "Frek

ven.omr" på sändarens frontplatta blott ställas i det läge, 

lom motsvarar önskad frekvena, t ex "LV1",'Yarvid avstäm

ningsmotorn startar och driver skal trumman, rastertrummorna 

och avstämningskondensatorn intill dess spärrläget "LV1" upp

nåtts. Samtidigt som spärreläets arm griper in i spärruttaget 

och stoppar· trummans rörelse, brytes strömmen till motorn. 

Övriga omkopplingar, som erfordras för att styrateget skall 

funktionera på frekvena LV1, utföras samtidigt automatiskt 

av reläerna Re och Re •
3 4

inställning av de kristallstyrda frekvenserna tillgår 

på ett något avvikande sätt. Inställningen går här ut på 

att avstämma oscillatorrörets anodkrets till kristallfrek



vensan. Skaltrumman s kalibrering överensstämmer härvid icke 

fullt exakt med kristallens frekvens. För inställningen ut

nyttjas kontrollinstrumentet, SOm anslutes till den av mät

jackarna. på sändarens frontplatta, som är märkt "x 5 mA". 

Instrumentet mäter i detta läge förstärkarrörens gal

lerström. Normala mätvärden framgå av tabell 11. 

Skall t ex kristall 1 inställas, startas mottagare

bch sändareomformarna, "Frekvensomr" ställes i läge "KV1~', 

rastertrumma KV1 lossas från axeln med skruvmejseln, skal

trumman inställes på ungefärlig kristallfrekvens och med 

telegrafnyckeln nedtryckt införes avstämningen med ratten 

märkt "Fininst". Denna ratt skall dragas ut vid avstämning. 

Avstämningen skall ske så, att maximalt utslag erhålles 

på kontrollinstrumentet. I detta läge fastlåses rastertrum

man med skruvmejseln. 

Normalt användes kristallstyrning i spärrlägena KV1 och 

KV2. Dessa spärrlägen kunna emellertid även utnyttjas med 

självsvängning, liksom LV1 och LV2. Därvid kan valfritt 

ena eller båda spärrlägena användas utan kristall. 

Yicl f,järrbetjclning mod endast en kristall måste rH an

vi:indas för att styrstegot skall svänga och styrsteeet kan här

vid icke flvänga på ViGe i0T2. 

Rasteranordningens motor kan användas till att snabbt 

vrida runt 8;';:al trumman -I:;i11 ett önska t läge, när H]j'rekvens

oror!! står i endera läget "K'l" eller "LVt' (kontinuerlig in

ställning). Härvid intryckes knappen märkt t1Grovinst" på 

sändarens fx'ontplatta. 

vscillatorrörets katodström mätes eenom e.tt kontroll

instrumentet anslr!.tes till mät jacken märkt "x 10 mA". 

Nor~ala mätvärden framgå av tabell ~1. 

j) !i5.!:s1ä..!:k!!r~~g~t..5! ~0.l?pli.!!g.:.. 
Förstärkarsteget består i huvudsak av två parallell

kopplade effektförstäl'karrör (pentoder), två seriekopplade 

gallerdrosslar Dr2 och Dr , kortvågsvariometern L
3

, lång
3

vågsvariometern 1
4

, förlängningsspolen för långvåg L och
5 

tillsatskondensatorn 03' som användes vid sändning med 

långvåg på fast 9.Iltenn • .B'örstärkarstegets koppling framgår av 
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kopplingsschema fig 53. De i styrsteget alstrade högfrekventa. 

svängningarna tillföras effektförstärkarrörens galler över gal

lerkondensatorn C ' som förenar oscillatorrörets anod med för
1 

stärkarrörens galler. Den erforderliga gallerförspänningen, c:a 

-70 volt, tillföres gallren genom de två seriekopplade galler

drosslarna Dr och Dr3, av vilka den närmast gallret kopplade2 
är lindad för kortvåg och den andra för långvåg. 

Förstärkarstegets antennkrets utgöres vid långvåg av 

långvågsvariometern L och förlängningsspolen L • ]lörstärkar
4 5

rörens anoder äro anslutna till den punkt på variometerns 

s t c;. ~~orlindning, där den gynnsammaste kopplingen erhålles. 

Effektförstärkarrörens anodström tillföres anoderna genom 

anoddrosseln Dr4 och en del av långvågsvariometern L4" Anod

drO$saln är avkopplad till jord genom avkopplingskondensatorn 

C20 • 1iellan avkopplingskondensatorn och jord äro två termo

kors TY. och TK inkopplade, genom vilka. den totala hög
1 2 

frekventa antennströmmen passerar. Det ena termokorset är 

anslutet till sändarens och det andra till betjäningsappara

tens antennamperemeter. 

ever de båda termokorsen äro två shuntar kopplade. 

Den kortare av dessa begränsar strömmen genom termokorsen 

vid kortvå&ssändning och den längre shunten är utförd som 

en tilllångvågsvariometern löst kopplad slinga, vilken vid 

långvåg uppväger den strömminskning, som den mindre shunten 

åstadkommer även vid långvågssändnine. 

r,:edelst antennonkopplaren märkt ItAntennomk" på sända

rens frontplatta kan i serie med ltingvågsvariometern 1 in4 
kopplas förlängningsspolen 1 5, Med sa.mma omkopplare väljes 

hängande II Hl' eller fast "F" antenn för såväl sändare som mot

tagare. Vid omkoppling till fast antenn inkopplas parallellt 

med antennen kondensatorn C ' vars kapacitet ungefär motsva
3 

rar skilln~den i kapacitet mellan den fasta och hängande an

tennen och som därför, vid samma frekvens, möjliggör växling 

mellan fast och hä~,'.mde antenn med obetydlig ändring i E'.n

tennkretsens avstämning. Kondensatorn C urkopplas vid sänd
3 

ning med kortvåg. 
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Å P t • tt , o m k o P P l a r e n f å r i o k e 

•• n e v r e.t as Ja e d n e $\ t ~.yok t nI o k e l. 

,&D;te~laren ilr:t vardem DlIIr'ldet "R" och "I"" ~ 

ställbar i tre lllBen. nwa;rerade l, '~ och 3. I ligena "l" Ar 

hela anteJ'.Qlt6rllngninpspoltm. inkopplad, i llge-. "2" endast 

en del och i lägena "3" Ar den heU förbikopplad. I det seD&

re faUet Kr endast lAngvJgSYarioma'tem kopplad i serie med an

teJ1D8D.. 

Vid siiDdaingpå 11.Dcv1g anvbd.s lip "l" på de lägsta 

frekvenaema ooh liga n,,, på de h~sta. u... "2" tlcbr det 

aell8ll1iggande frekveuODIrAdet. 

Antermkretll8ll aVBtlllaes f6r _xtaalt utslag på antctDD

~re_tern med lbgvlgava:riometera L4, SOll _nlt'lreras _d 

ratten alrkt "Ant .avst tf • 

f) :rq;:stii:!:.kEst.!B.!.t!, .anle~ts !,i,! !.o.!:'.!.AI..i(' 
" . 

Pörstirkarstepts SDtarmJlr&ta utgöres vid korivAg av 

kortvåg.variometern 's. Itte~f8r.tärkarröreD8 anod.r Iro 

anslutna t:l.1l den pankt pI. koriyAcnari~ter:u statorlind

ning, di.z' den &'fD.Il8....ste koppl1DgeJl erhålles. BffektflJr

stArkarrörens anedström. tillföres aaederaa gaDoa anoddros

seln Dr4 och en del av kortviBSY8l"1oaetern L,. De' erfor

derUsa omkoppliIIB&rna i anteDDll::l'et se~ vid växling _l1an 

lb.s- och kortv" utföras .ed elet 4-polisa viLxlinpre1Ilet ' 

Ba • ,Detta koppUr effekttö;rlltiTWr6reas anoder till aa2
tiD&'8n lq- ell. ltortvlcnarioaetern Ballt skiftar snten_n till lADs- .ller kortvJgaaateDDkret••n vid kortvlg. lftll 
vid kortvlgsaIDdJdDC k~r t01ala högf'rekYe. a _teDDstr611

... att paaaera, BeDOIIl de '"' te1"lDoltarseD. t.rI]. oOh!J2' 8011 

ligga. i serie ••d anodå.roeselns avkopplinpkondeaator ~O 

och jord. 

Vid lcQrtvApsändniD.g bör som rep1 fasi ant.nn sn"riindas. 

(Antennomkopplaren på "P".) Vilket a. l, 2 eller :5, som 

8Zlvbd.s, är likgilti&t. 

Vid kortvlgaaindniDg brytes _d växl1:ngarelllet ••2 till

ledningen till den fasta ant.rmtörl.....f ...cmd.naatom C,. 
Samtidigt jordar vixlingsreUl8t 1Aagdgeentemikretsan. i de.s 

bida Indpmkter för ~tt eliminera abaorbtian i denas.na•. 
Antennkretsen av.tiillllles tör lI$.:d_lt utsl&&: pi satemi

a.apf)remetern med korivAgsyariometem ~t SOll manlt'lreras aecl 

ratten märkt "ht •&Vst" • 

http:denas.na
http:o.!:'.!.AI
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~ffektförstärkarrörens katodström mätes genom att kontrollinstru

mentet anslutes till mät jacken märkt 1tx 50 mA". 

~ffektförstärkarrörens anodspänning mätes genom att kontroll 

instrumentet anslutes till mät jacken märkt "x 100 V". Bormala mät

värden framgå av tabell 11. 

Alodulatorstegets koppling framgår av kopplingsschema fig 53. 

Modulatorsteget består i huvudsak av ett modulatorrör, (en 

pentod), moduleringstransformatorn Tr, växlingsreläerna Re6 och Rea 

samt en svängningskrets för c:a 1300 p/s, bestående av den på en 

järnkärna. lindade sJyolen ~ och kondensatorn C18 • 

h) 	,go~ul.3.J.ors.!e.a8J.s_f}!~t.!.oE vid sänd.!!i.!!g_m~d_s.!ä.E@ing.!-_ 
__sla.P·0 A 1 (tlited!lörning______ tr)._ _ ...l.. 	 _ 

Vid sändninG med svänGningsslag A1 kopplar växlingsreläet lie6 

modulatorrörets galler via gallerkondensatorn C21 till sväng

ningskretsens C icke jordade sida. Samtidigt anslutes17 - 18 
rörets katod via katodmotståndet R och katodkondensatorn C13 25 
till ett uttag U på svängningskretsens spole L7• Rörets anodkrets ut 

göres av primärsidan på moduleringstransformatorn Tr. Röret tillfö

res en anodspänning l-å c:a 300 volt från mo\tagareomformaren. Modu

latorröret svänger med en frekvens, som bestämmes av ~ och C18 
och som val ta till c:a 1300 p/s. Den för svängningsförloppet er

forderliga återkopplingen erhålles genom den för både galler

och anodkretsen gemensamma impedansen mellan uttaget U och den 

jordade ändpunkt~n på spolen ~. 

Över moduleringstransformatorns Tr sekundärlindning upp

träder en växelspänning med samma frekve;ns, som i svängnings

kretsen ~ - C18 • Till mOdulering5trans~ormatorns sekundärlind

ning är IDi:ldl1örningsledningen (2) ansluten över de två sericekopp
~ctånden/ ' . 
lad~/.l:t6 oeli R7 och kopplingskondensatorn,:"'C 19. När telegrafnyckeln 

sluter reläets Re 1 strömkrets, brytes Jordförbindningen till 

föreningspunkten mellan de seriekoPPla4.e'. motstånden R6 och R i7 
medhörnings ledningen och den tonfrekventa växelspänningen uttages

I 

till hörtelefonanslutningarna i kon,trollådorna (2)." 

Varje gång telegrafnyckeln nedtryckes, höres i hörtelefo-' 

nerna en 1300-periodig ton, medbörningssignalen. 

" 

mailto:s�nd.!!i.!!g_m~d_s.!�.E@ing
http:go~ul.3.J.ors.!e.a8J.s_f}!~t.!.oE
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i) JoA-ulatO,I,l"ört.tJl ~tiJ!zLvicL:@.näp~ Jie1 ~It:. 
.!l.!L.Ai· 

Tid aändniM med svängningsIslag A2 fungerar modulatorst&-!

set' såsom ovan beskrivits vid sändniDg med svängnin~~lag Al, 
• "o" ~ 

Ilen dessutom uttages den tonfrelr.Venta växelEJPämii.J:Jgen över. m~ 

duleringstrensformatoms 8slcundä:rlindning t Ul moduJerings_spiin

n1:Dg för etfektförstärkatTörens flnB8aller. , 

Effektförstärkarens ksrakteristik är sidan, att vid en

fAnggallerfa;rspäDniJlg pI O volt nlr sncdatrölimlen sitt maxim&

la värde tir att vid en törspämlillg pI -500 volt bliva lika' 

med noll. Anodatr_äadringen är praktiskt taget linjär. 

I säadarentillf6ras effektftirstärlca~örens fAnggaller en 

fast förspänning pI cIa -210 volt, då växlingareläat Rea star 

läge A2-A3. Reläet ma:növreras mad str&nbryta.1:.-eU 02 pASända

reu frontplatta märld ttSVä:ngninssslag~.:p-örspänniilgelierhål

les frAn mottagereomformaren (10) och tillför•• ·fbgSS:lleriaå 

ge.om moduleriJlgstr 8I1Sforma.torns Tr seku:D.dirl1JJdni:.g. ' 

DA telegrafJlYckeln sluter reläets Re strtsmkrets, höre.l 
en medh8rni:Jlgssigna.l i hörte lefoilema liksom vi'd sbcb:d.ng' med 

aväDgniJIgsslag Al. Vid sändniDg med svä:DgJlingsslagA2ko1nmei-'" 

dessutom den tonfrekventa växelBPärmi~n (Sver m.odU:le'ringstra~:i,l 

formatol"218 Tr sekundärlindaing att tillföras effektförstärku':": 

r6reas fåDggaller öyer relä ReS. Tuelapämli:mgeu anplitudvär

de är valt till esa 210 volt, varav följer, att förstärkarste

get moduleras med 100 ~ moduleringsgrad. 
., 

j ) 	 !odula.io~81e&8is_fu:aktio.ä vid .!l!!dDi;!ILmed....S!.ä:Y.!.b.gj!

J.ly_A,i. 

Vid sändnillg med sV'änBningsslag Alf'wlrerar mcdulatorröret 

som förstärkarrör för mikrofonväxelspinningen, som uttagestrln 

uaikrotontransformatorerna i kontrollAdoma. ])en':f'oratirkta llikl 

rofolIVäxelspänn~n över' moduleriDBs'ttJ.'!8Z.l&torMtorna 'l'r.ek:uDdIr

lindning tillföres effektförstärksrrCSrena,~~ler. 

Omkoppling t ill sändning med IWlngningeslag .13 sker get" 

BOa 	att v,oD pi. te~"1mappctJl ftIl, 'YU'I'14 1IbIIiIII'..... 

http:S!.�:Y.!.b.gj
http:sbcb:d.ng
mailto:tiJ!zLvicL:@.n�p
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lör relä Re l och växlingsrelä Re6 och ReS slutes. 

Via gallerkondensatorn G21 kopplar växlingsreläet Re6 modu

latorrörets galler till kontrollådornas mikrofontransformatorers 

sekundärlindningar. Samtidigt brytes rörets båda tilledningar till 

svängningskretsen 1 - Cla och rörets katodmotstånd R och katod7 13 
kondensator C jordas. Vid tal erhålles över mikrofontransforma

25 
torernas sekundärlindningar talfrekventa växelspänningar. Dessa 

växelspänningar tillföras modulatorröretsgallerkondensator C21 ' 

förstärkas i modulatorröret och uttagas i förstärkt form över mo

duleringstransformatorns Tr sekundärlindning och tillföras effekt

förstärkarrörens fånggaller över växlingsreläet Rea. Den tal 

frekventa växel spänningens amplitud uppgår vid höjd röst till c:a 

210 volt, vilket med den fasta fångga~lerförspänningen på -210 volt 

ger en moduleringsgrad på c:a 100 %. Vid normalt tal är module

ringsgraden c:a S5 %. 
Från moduleringstransformatorns sekundärlindning överföres 

en del av den talfrekventa växelspänningen via motstånden R6 och 

R och kopplingskondensatorn C till hörtelefonanslutningarna i
7 19 

kontrollådorna. Vid sändning med vågtyp A3 höres i hörtelefonerna 

det egna talet. 

För att förhindra att manöverströmmen går i fel riktning i 

reläsystemet är i serie med den ena av växlingsreläets ReS lind

ningar en selenlikriktare 1r inkopplad, som endast genomsläpper2 
ström i den riktning pilen visar. 

Sändarens fjärrmanövreringsmöjligheter äro: 

t. 	 Start och stopp av sändare- och mottagareomformarna. 

2. 	 Val av 4 fasta frekvenser, 2 långvågs- och 2 kristallstyrda 

eller självsvängande kortvågsfrekvenser. 

3. 	 Val av svängningsslag Al, A2 eller A3. 

4. 	 Avstämning av sändarens antennkrets och avläsning av antenn

strömmen på betjäningsapparatens antennamperemeter. 

Användes endast en kristall skall Kr 1 insättas för den spär

rade frekvensen, k~ l. Härvid k~n dock XV 2 icke utnyttjas. 

Insättes kristallen i Kr 2 fungerar sändaren som icke kris

tallstyrd för såväl KV l som KV 2. 
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Sändarens antennomkopplare är icke fjärrmanövrerad. ~'ast 

eller hängande antenn väljes, antingen före start eller också 

genom förmedling av den av flygplanbesättningen, som har sin 

plats intill sändaren, efter anmodan per telefon. Vid normal 

trafik erfordras som regel icke dylik omkoppling. 

Av manöverschema fig 54 och 64 framgår kopplineen av de 

elektriska fjärrrr.anuvreringsorganen. 

"iixlingsrdläerna .l:~e2' Re 3 , Ee4 och RC manövreras både5 
i direkt- och fjärrbetjäningsläge av spärreläerna Re9. l':.anöver

omkopplaren för dessa är dubblerad. Den ena 04 är monterad i 

sän-iL.ren och den a.nctra 01 i betjäningsapparaten. Ii.ed betjänings

appa..1~.tens väljare Or: märkt ItDirekt l.anövr - :i!'järr l.ili.növr lt 

o 
tillföres endera av dessa manöverom1t.opplare lågspänning. Spärr

reläspolarna Re9 äro även dubblerade. Den ena spolen i varje 

relä är ansluten till sändarens manöveromkopplare och den and

re. till manöveromkoPllaren 1-å betjäningsappare.te:'l. 

I serie med sändarens manöveromkopplare och lågspän

ningen iu' f järrmanÖVI'9I'ingsreläe t Re? inkoppla t. Vid f järr

manöv·:'f,ring bryter detta relä förbi ndningen mellan sände.

rens mencveroIr,kopplare 0 och lågspänningen.
4 

Varje spärrelä består av två strömspolar och två ankare. 

Det större ankaret är utfört i form aven spärrarm och d.et 

andra i form av an kontaktanor.dn::'ng, vilken senarfe ständigt 

är a.1Bluten till lågspännLlcen (9). Slutes 3 1Jrö:nl:.retsen för 

endera reläspolen med endera manöveromkopplaren, attraheras 

det mindre ankaret och lågspänninBen kopplas till "ivstäm-

Yi n,.::rsmotorn g8nom en kontakt på sj,lårrarmen. Det större an

karet, spärrarmen, attraheras ävenledes men kan icke utföra 

någon manöver, förrän avstämningsmotorn vridit den till 

spärreläet hörande rastertrumman så långt, att spärrarmen 

1.:an gripa in i trummans spärruttag. Saill"tidigt brytes genom 

spärrarmens rörelse avstämningsmotorns strömkrets och i 

stället slutes strömk.r'atsen till ett cllar fl8ra reläer 

styrsteget. Huru många reläer, som sättas i fu~~tion, är, 

som framgår a.v manöverschema fig 54, beroende av vilken 

spärrfrekvens, som valts. 

i 
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I'är att färhindra att JQanöyerströmmen gir i fel riktning är 

serie _d. strömkretsen Ull växlingerelä R8 en selenlikrikta
4 

re Lrl inkOPplad, SOUl genoaslJi.pper rirÖDl _ut i den rik.tniJ)g 

pilen anger", 

Reläet för ~slac80lDkopplinsen Rea Q.r lindat _4 

dubbla lindningar, varav den ena är ansluten till l!J'Vängnings

slagSYälja;en på eändaren 02 och den andra till eviinBningsslags

väljaren 0, på betjäninpapparaten. Vid sändning med svän&'

ningsslag A3 slutes strömlt:retsen till reläet Rea aver ett kon

taktpar pI A3-re läat R'86. 

R'8l.äe1"D& Rel och Re6 manövreras frAn bMa kontrollådorna 

_ed telepe.tnycklarna, re.p tel&:t'oniknap:pa.rna för telefoni. lton

"'trollMorrw. äro 1 d..tt a avseende paralle llkopplade. 

§ 5. 1Iot;t!pr!n. 

a) . j)..lm!.:n:t. 

Mott~ är en 7-rärs ~perheterodyn ~sedd för mottag

ning av sviblgniDgaslag Al, .A2 och .&.3. 

Mot t &&aren är försedd med ett högfrekvensförstärkarrör 

(BI'-rör), ett blandarrör (l.. det.), et t mellanfrekvensfarstär

karrör (lIP-rör), ett kombinerat detektor- och lAgfrekvenafar

stärkarrör (2.. det.) J ett lAgfrekntnsför stärkarrär (lir-rör), 

ett Al-oac111atorrör (Ål-rör) och ett färstärkarrör (.&.VC-rär) 

för den automatiska förstät.kning8regl~ringen. 

I'rekYemomrAdri är uppdelat på 4 ODlJ:'Aden med kontimlerlig 

&vstimniDg llnom varje EmlI"Me. 

Mottap.rens freltvansområde framglr av '"1'abell över frekW'en

ser vid J'V Il'&diostationer It • 

Kottaguens u.tgingskrets är dimensionerad för anslutning 

2~ av högtalare med. 20 ener 600 ohms impedans. 

Mottagaren består aT ett cl:aoi och en vid detta fäst 

frontplatta av gjuten lättmetall, på vilket är monterat en kå

pa för 1IotorJ manöftromkopplare och Tä:x:el. 
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r5rs pentoddel och i LF-r5ret. 

U-oscilla torn är kopplad til~iodkl'etsen i 2. me11an

frekvensfiltret och dess frekvens ~ så avpassad, att det mel

lan denna. och mellanfrekvensen upp'tår en svävnings ton på c:a 

1000 e/s. 

Då telegrafnyckeln nedtryckes, slu~Hs strömkretsen till 

relä ~te1 i mottagaren och reläet tillför mottf'l.garens AVe-krets 

en fast förspänn~ng, som uttages från en spänningsdelare R
24 

och R över förspänningen -210 volt från kopplingslådan (10).
25 

Denna fasta förspänning reducerar mottagarens känslighet till O. 

'~tta~aren som telefonförstärkare. 

Vid, "'uf(jrbindelse fllellan flygföraren och flygspana

ren (kontrol.L. omkasti::ire i läge liT"), tillföres motta

g'f:tr:Jns L,:t-rör deh".~ekvent<:i växelapänningen från mikro

fontransformatorns 'flc '1dbi-rli!ldning (3). Samtidigt sluter 

kon trollådans orn};:astl:lrc r:etsen till relä h.e 2 • Detta 

tillför mottagarens "VC-kret..., "'''ist förspänfling, som utta-' 

C0S fr~n en späl1ningsdelare 1(22 .. ~ över förspänningen 

-210 vol t från kopplingslådan ': 10) • 

Denna fasta förspänning reducerar m~ nens känslig

het till en nivå, som medgiver ostört samtal 'iigt 80m 

radiotrafiken kan avlyssnas med n",dsatt ljudstyr~ 

'''lttagarens fjärrmanövrering. 

,to". "l f j ärrma.ntivreringsmöj l i gr. t:l ter äro: 


stopp av mottagar~ornfo:rmal'en, 


~nsområde. 

3. Kontinuer:t, '-'imning inom resp frekvensområde. 

4. In- ocl. urkopp~, ål-oscillatorn. 

5. Ljudstjrkeregleriri~ 

1.:0 t tagarens för8tärkningsregle'1~ .., ~ manövreras 

från bet j äni ngsappara ten. Den inställes ~~.:; på ett lämp

ligt värde och ljudstyrkan reglaras med kont", 'lS ljudstyrke

reglering. 
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~ ~~rens frekvenaområ.desomkopplare består dels av 

°den ege" "a omkopplaren 1, som i de olika HF-kretsarna 

väljer ön.. område, dela av den motor, som driver denna . , 

och dels a'\ överomkopplaren 02' som manövrerar motorn. 

~atten för fi 'nsområdesomkopplaren är f~at vid manöver

omkopplarens a, 

Manöveromkoi ·en är dubblerad i ~etjäning8apparaten 

(02). Såsom framga ma.növerscheQ. fig 59 och. koppl:inga

schema fig 62 kall mt. aanövreras med den. av -.növeromkopp
\ 

larna, som är inkoppl... 'Il lågapänn:ingen. Inkoppling av 

lågspänning till endera ~överomkopplarna Ikar med väl

Jaren 06 "Direkt Manövr. 'ärr Manövr." på be.tjäningsappa

raten. 

Mellan mottagarens manö\ 'kopplare och motorn är 

fjärrmanövreringsreläet Re i~ '.13. t. Detta relä inkopplar
3 

motorn med bromarelä Re5 till ar~ .n manöveromkopplarena 

fjärr- eller direktsektion. 

]lör att motorn skall iii t anna. om", art, då omkopplaren 

kommit i ritt läge, är a>;lkaret för.et ' en friktionsbroms, 

80m manövreras av reläet Re
5

• Reläet. bl .. i strömlöst 

tills tån.d. 

För manövrering av mottagaren frän bet ja 'apparaten fin

nes böjlig axel mellan dessa apparater. 

Mottagarens Al-oscillator inkopplas av rei. ~.4' som 
är försett med två lin~ingar. Den ena,lindninge~ ansluten 

till strömbrytare på mottagarens frontplatta 03 oc. '. andra 

till strömbrytare 04 på betjäningsapparaten. 

~ 6;· Betjäning8&iRaratan.
4. . 

Betjänings&pPAratens utseende framgår av fig 31, 32 och 3}. 

BetjäningsapPlLI."aten medgiver fjärrmanövreriAg av mottaga

ren och sändaren. 

Val av direkt- eller fjär~manövrering sker med en väljare 

: 06 på betjäningaappara.t.u frontplatta. Med -:Väljaren i lä.ge 

'-"Fjärrmanövr. tt tändes en kontrollampa G1 1 på betjiil:li-ngs&ppara

tena froatplatta. 

• 
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Mottagarens utseende framgår av tig 23. 

Mottagaren är innesluten i en låda av lättmetall. Front

plattan och chassiet fästas i lådan med två på sidorna symmet

riskt belägna haspar. 

Mottagaren är försedd med en hörtelefonanslutning på 

frontplattans undersida. 

på frontplattan märkas: 

skalfönster med en bakom detta placerad frekvens
skala, 

frekvens område s omkopplare , 

avstämningsratt, 

ratt för förstärkningskontroll, 

kontrollampa för markering av direktbetjäningsläge, 

strömbrytare för inkoppling av Al-oscillatorn, samt 

strömbrytare för skalbelysning och kontrollampa. 

Mottagarens oförväxelbara anslutningakontakt är placerad 

under kåpan på frontplattan • 

.l:'å. kåpans ovansida är anbragt ett skrivplAn av rost

fri tt stål. 

Frekvensakalan är utförd SåSOlI en plunskala med rörligt 

index. Konstruktionen framgår av fig 29. Texten är vit på 

sve.rt botten och skalan synes i det med plexiglas täckta 

skalfönstret. Skalan äl' belyst av sks.lbelysningslampor, 

som sitta bakoffiskalfönsterramen. 

Ra tten förfrekvensområdesomlwl)pling märkt ftFrekvens

områden, manövrerar en omkopplare, manöveromkopplare 02' 

som sluter strömkretsen till den serielindade motorn, vil

ken kringvrider mottagarens egentliga frekvensområdesomkopp

lare 01. Motorns och manöveromkopplarensplaceringframgår 

av fig 24. 

Mottagarens koppling framgår av kopplingsschema fig 58 

och manöverschema fig 59. 

Medelst ratten för förstärkningsreglering, märkt 

11 Förs tärkning fl 
, manövreras en potentiometer, som är inkopp

lad såsom en spänningedelare mE::d variabelt uttag för vissa 

av mottagarrörens skärmgallerspänningar. 
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Kontrollampan Gl, tändes l __ __~.~ ___ ~ ___~____~__då st~tionen~s~~t_art~~a_s 

~. 

Strömbrytaren för Al-oscillatorn 0, manövrerar det relä i mot

tagaren Re4 , som in- resp urkopplar Al-oscillatorn. Reläet är lin

dat med dubbla lindningar, 

~laceringen av mottagarens olika delar framgår av fig 24, 

25, 26, 21 och 2a~ 

Glödtrådarnas och skalbelysningslampornaa koppling vid 

24 volt framgår av fig 60 

I elektriskt hänseende kan mottagaren uppdelas i högfrekvens

avatämningsenhaten, mellanfrekvensförstärkaren, lågfrekvensdelen, 

Al-<>scilla torn och AVe-förstärkaren. 

Avstämningskondensator, .skärmboxar och rör äro monterade på 

cha~siets. ovansida. J. skärmboxarna äro spolsystemen monterade 

på plintar så att de reglerbara järnkärnorna till spolarna (induk

tiva trimrar) bliva åtkomliga utifrån genom hål i skärmboxarna. 

~å chassiets innersida äro omkopplaresystemet, kopplings

detaljer och de kapacitiva trimrarna placerade. Se fig,26. 

c) Mottagarens funktion. 

I princip arbetar mottagaren så, att den inkommande signa

len från antennen införes i högfrekvensföratärkaråteget och 

därifrån i förstärkt form vidare till blandarröret. I blandar

röret tillföres en lokalt alstrad högfrekvent svängning med 

sådan frekvens, att den från blandarröret uttagna frekvensen 

blir lika med mellanfrekvensen, som är 450 kc/s. 

Mellanfrekvensförstärkaren är avstämd till.450 kC/s. 

Signalen förstärkes i första mellanfrekvenssteget. Från 

ett uttag på 2 • .iI4F-kretsens anodspole tillföres en viss del av 

totala signal spänningen AVe-röret, där den förstärkes och lik

riktas. Det över motstånden. ~cJ.9i likriktarkret~en uppkomna spän-
R 2t 

ningsfallet utnyttjas tillAVC.::rörspänning. 

Den automatiska förstärkningsregleringen har en tidskonstant 

på c:a 1/10 sekund d.v.s. arbetar med en viss tidsfördröjning. 

Signalen likriktas i 2. detektorn och förstärkes i detta 
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För mottagarens fjärrmanövrering märkes på betjäningsappa

ratens frontplatta omkopplaren 02 för frekvensområde (manöver

omkopplar 3) märkt "Frekvensområde ff 
, avs tämrJing sra tt märkt "1:" 

för mottagarens kontinuerliga avstämning, strömbrytare för in

och urkoppJing av Al-oscillatorn 04 märkt "Al-A2 Mott." samt 

skalfönstel'. och bakom detta en direkt i frekvens kalibrerad 

frekvensskalati Skalan belyses med skal~€lysningslrunpor G1 2 och 

G1 , fastsc~tta i)å skaL.:önstrets baksida.
3 

Skalbelysningslamporna och kontr::>llampan tändas och släc

kas ~ed strömbrytaren 05 märkt "Från - Till Belysn.". 

För sändarens fjärrmanövrering. märkes på bet;jänin5'sappara

tans frontplatta omkopplaren 01 för de 4 fasta frekvenserna: 

LV1, LV2. KV1 och KV2, ratt och skala för antennavEtämning, 

antennströmsBrr.peremeter och ;~vängningsslagväljare 03 märkt 

"Al - 1-.2 Sänd.". 

På betjäningsapparatens undersida finnes en oförväxel

bar anslutningskontakt för den skärmade kabeln från kopp

lingslådan. 

Betjäningsalparatens koppling fr, $år av fig 62. 

Fjärr:nanövreringen sker dels el'e ~ : 3kt och dels meka

niskt. De mekaniska anordningarna jämt€. tämningsskalanc.· 

äro monterade på be t j äningsappara tena bakT,~ del och d.e elekt

riska anordningarna på den främre. 

Mekanisk manövrering användes dels för mottagarens av

stämning och dels för avstämning av sändarens antennkrets. 

Avstämningsrattarna för den mekaniska fjärrmanövrEl"'jngen på 

betjänings8.'ypäratens frontplatta äro förbundna med var sin 

växel, som jverför röral sen till de två fjärrmanövI"Jrings

axlar. vilka förbinda betjäningsapparuten med sändaren u$ 

mottagaren. Mottagarens frekvensskala i betjäningsappa- \. 
, 

raten är mekaniskt kopplad till fjärrmanövreringsanordnir~en 

för mottagarens avstämning och viaa:rna på betjäningsappar~

tana och mottagarens skalor följas åt. 
..~. 

Len elektriska fjärrmanövreringen iiI' utförd så, att vis

sa av sändarens och mot t.l{,e,rens reläer äro lindade med dubb

la lindningar, varav den ena lindningen användes i direktbe \ 
\ 

tjäningsläge och den andra i fjärrbetjäningsläge. mottagarens 

frekvenaområdesomkoppling och Eändarens spärrinställning av fas
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• 
ta fl'ekvenser sker med elektriska motorer. Manöveromkopplar

na fÖ~,dessa motorer äro dubblerade och en för vardera aän, 

daren o~nmottagaren placerad i be t j äningaappara ten , 01 resp 

°2' 

Med väljaren 06 på betjäningsapparatens frontplatta 

märkt tlDirekt ManÖwr. - Fjärr Manövr." tillföres lågspän

ningen från koppling'slådan (9) antingen manöveromkopplarna 

i sändaren och mottagaren eller manöveromkopplarna i betjä

ningsapparaten. 

Den elektriska fjärrbetjäningen framgår i detalj av 

beskrivningen över sändaren "Sändarens fjärrmanövrering" 

sid 14 och i beskrivningen över "Mottagarens fjärrmanövrering" 

sid 1'. 
Betjäningsapparatens antennamperemeter är kO;~lB:d till 


det ena av de två seriekopplade termokorsen i sändaren~ an

tennkrets. 


~ 7. KontrollM.an. 

Kontrollådans utseende framgår av fig 34, 35 och 36. 

Kontrollådan består aven låda i lättmetall, som fäs

tes vid den i fpl monterade fästplattan med 4 phaIluslås. 

Kontaktlisten för anslutning av kablarna är utförd med skruv

anslutningar och är åtkomlig, då kontrollådan lossats från 

fästplattan. 

~å kontroll ådans framsida märkas start- och stoppkon


takt, 03 resp 04' för sändareomformaren samt ratten för 


reglering av ljudstyrkan i hörtelefonerna. 


på ovansidan finnas strömbrytare för mottagareomforma

ren 02' kontrollampa med bländskydd för sändareomformaren Gl 

samt en trevil.gsomk.astare ° 1" Med denna väljes inkoppling av 

hörtelefon/högtalare telegrafnyckel/telefoniknapp och mikro

fon till antingen KV-stationen eller någon av de två UK

stationerna. 
--~_._-~. 

Omkastarens handtag är så utformat, att, om det gängas 

på armen upp- och nedvänt, låses omkastaren i läge "_~~~~ 

.. 


http:KontrollM.an
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Pä kontrollädans vänstra sida finnes en anslutning.kontakt 

för hörtelefon CC':, på högra si(lan anslu tningskontakt för mikro

fon. 

Pi kontrollådans kon.taktli.st anslutas kablarna från tele

grafnyckeln och tryckknappen för telefoni. 

Kontrollådana koppling framgår av kopplingsschema fig 63. 

Stationens lågspänning reduceras till ett för strup

mikrofonen lämpligt värde med spänningsdelaren R2 och R •
3

Mikrofonströmmen passerar genom strupmikrofonen och 

mikrofontransformatorns Tr primärlindning. Den talfrekventa 

växelspänningen tillföres i omkastareläge "T/t mottagarens 

slutrör (3) och i läge "R" och "p" sändarens modulatorsteg (16). 

Över hörtelefonkretsen i kontrollådan är kopplad poten

tiometern 1(1' som tjänar som ljudstyrkeregulator. Hörtelefo

nen är ansluten mellan potentiometerns rörliga arm och jord• 

.lied omkastaren i läge liT" slutes strömkretsen (28) för 

reläet Re 2 i mottagaren. Härigenom minskas mottagarens känslig

het till ett värde, som medgiver ostörd telefonförbindelse, 

samtidigt som radiotrafiken kan avlyssnas med nedsatt ljud

styrka. 

§ 8. Telegrafnycklarna. 

Telegrafnyckeln är helt skärmad och förbunden med kon

trollådan genom en skärmad kabel. 

Då telegrafnyckeln nedtryckes, slutes strömkretsen till 

sändarens relä Re 1• 

Telegrafnyckelns utseende framgår av fig 37 och 38. 

§ 9. Talgarnityret. 

Talgarnityret består dels av ett par högohmiga hör

telefoner och dela av ett halsband med två seriekopplade 

mikrofonkapslar av kolkornstyp. 

http:kon.taktli.st
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Högsta tillåtna spänning över en mikrofonkapsel är 

3 volt. 

Talgarnityrets utseende framgår av fig ~9. 

§ '0. Telefoniknapparna. 

Telefoniknapparna äro helt skärmade och förbundna med kon

trållådorna genom skärmade kablar. 

Med varje telefoniknapp slutes strömkretsen till sändarens 

reläer Re, och Rs 6 . 

Telefoniknapparnas utseende framgår av fig 40 och 41. 

§ 11. Fastsättnings- och upphängningsanordningar. 

Sändare- och mo t tagare omformarna samt kopplingslådan 

fastsättas i fpl med vardera 4 st phaIluslås. Låstapparna äro 

fastnitade i montageplatta i fpl. 

Sändaren och mottagaren äro försedda m~d vardera 4 st 

gummistötdämpare, på vilka monterats låsreglar, vilka i 

låst läge gripa in i låsgejdrar, fastnitade på montageplatta 

i fpl. 

Fastsättningsanordningarna framgå av fig 42. 

Betjäningsapparaten fästes vid beslag i fpl med 3 skru

var genom apparatens baksida. 

Resp kontrollådas fästplatta är fäst med 2 skruvar vid 

beslag i fpl. Den egentliga kontrollådan fastsättes vid 

fästplattan med 4 st phalluelås. 

Telegrafnyckeln fästes vid beslag i fpl med 3 skruvar 

i bottenplattan. 

Telefoniknappen fästes antingen med spännband runt fpl 

styrspak, vid lämpligt rör i fpl eller också med enhålsmon

tage i plant underlag. 



§ 12. Kontrollinstrumentet. 

Kontrolliaatrumentets utseende framgår &Y fig .n.. 
Instrumentet är en millia.mpllremeter för 0-5 al. . 

Med en kon taktpropp och en anslutningskabel, aoa är 

fäst i kontrollinstrumentet, anslutes detta till n.å.gon .v 
mätjackarna pi sändaren. Shuntar, och förkopplingasotatAn4 

för de olika mätomrädena äro fast inbyggda i aindaren. 

Ett kontrollinstrument medföljer var tredje fl,ygraclio

station och avses fÖrv·aras hOB den personal 80m för ti~1f'il

let handhaver skötseln och vArden av stationen. 



Ka.p 	 II!. 

Materielens handhavande. ========••=-=-========

§ 1~. Allmänt. 

Materielens, handhavand~ skall präglas av hänsyn och omtanke. 

i.iskenför <livsfarlig 'beröring med högspänning_förande delar 

.kall ständigt.1:ieakta:s. 

iateriehtn skall användas för det ändamiU , Tartill den är av

sedd.--evi:akommande· ingrepp' eller förändringar i dess konstruktion 

eller utförande äro förbjudna. 

Uppträdande driftsrubbningar eller haverier skola omedelbart 

åtgärdas och avhjälpas enligt föreskrifterna i Kap IV. Vid allvar

ligare haverier eller driftsrubbningar av sådan natur, att de 

icke omedelbart kunna avhjälpas, skall materielen tagas ur tjänst 

och överses enligt härför särskilt utfärdade föreskrifter 

(Föreskrifter Rad ME). 

§ 14. Åtgärder före start. 

Före start bör flygradiostationens driftsfärdighet kontrol

leras. Därvid bör iakttagas, att stationen icke funktionerar 

normalt, om batteri spänningen understiger 22 (resp 11) volt. 

1. 	 Betjäningsapparatens väljare ställes i läge "Direkt Manövr". 

2. 	 Mottagareomformaren startas med strömbrytaren på kontroll 

Iådan. 

~. 	 ~&lgarnityret anslutes till mikro telefonkontakten. 

Kontrollådans omkastare ställes i läge ItR" och ljudstyrke

regleringen i fullt påvridet läge. 

Sändarens antennomkopplare ställes på område "Ftf. 

6. 	 Önskat frekve~8område inställes och med påvriden företärk

ningskontroll avstämmes mottagaren till önskad frekvens. 

Vid mottagning av svängni~~sslag Al inkopplas Al-oscilla
fill 

torn 	med strömbrytaren på mottagarens frontplatta. 
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8. Teleg;r&:t'nzc.kqln nedtll'1~k.~ och _d antenne.vstämningerat- ten aT8~ii.nunes antennlct.tsen fÖT ~_lt utslag Rå 8A


tennampore~tern. 


SYällgningssl~ A2 prOV$~ genom a.t t välJaren för sväng


ningsslag ställGS t l • .12 och telegrafnyckeln rutdtryc

kas. 


10. 	 STängningssl~ A3 .Provas ~nom att telefoniknappen tr.yc

De in. 

11. 	 Om sändo.ilJg icke skall ske omedelbart, slås sändaren 

ifrAn cenom att sämareomf'orDllJ"$llS stoPPlmapp på kon

trollMan intr,yckeQ. 

12. 	 Sedan sändaren proTa.ts på markelII., är den klar för an

vändning även i luften. 

§ 15. Bet,1~ av fiXgtadiostationen i luften. 

Sä:r'il&1"lms antenneffe-kt och mottagarens känslighet äro 

så höga, att hängande antenn icke behQver atMindas ~nat än 

Tid långvågstrafik. 

Vid kortvAgsLrafik användes normalt fast antenn. Om. 

hfin8ande ant~mn am ändes Tid kOrlvA••såndn1n&, stall den Ta

ra utvindad till sådan länBd att aTstämniI)& erhålles. Med 

fullt utvindad h~nde antetm. erh!ll.s icke nOTma.l åTst öm

nire ller hela kortvkSOD1J."ldet. 

Vid sändning pA. de lägre frekYenserna. inom resp "LV"

och "!.Vit-områdena kan säxldarens antemlkrettJ giva a~stämn1ng 

i tTå olika lägen. Det l!igre .al.vä;rdet $M1ver den rik t1.ga 

inetäl1nirtg••~ Avst 8mn1~n pi det högre lJk.alvärdet bäJlför 

sig till st#krets~s dubbla fretTens (2 .. Qvtrtonen) och ~ 

sålunda felalt~. Vid d(Jll fe 1~~ avstPn~p. bli,r an
teDnst-riS~ DLYoltet lAg. 

Avstim:n,inga.v säDiaren tililllottagarens frekvens (sänd

nil1gskontro1t) till84r "1 ",tt frekTEmQ8:t?- $Tläses .på mott... 

garaDS sk.ala ()chsi.rldare~ st3l'stQK iDstiUles på 8~. frek

vensr· pl ~åg (~v.) utATtt,J.U sä.ItQ.aren 8 ha l., effekt. 

Telefoni1ma*n (A3) ~r.r1!lke8 och ~ ~ot't~~n, lom ar la

stä.lld fiSr ~9tta.!Jlj;n-S' av 8~~f:il.q Al.. 8,Tb'lICUl8 

http:proTa.ts


int0rfe:r0nsen sändarens frekvens fininställes med ratten 

märkt uJ:'ininst'l. Vie: nollsvävning Ar sändaren avstämd till 

samma frekvens sow. mottagaren. på kortvåg (K.V.) skall endast 

styrstegetutnytt jas för sändningskontroll varför sändaromfor

maren stoppas. Telefoniknappen intryckes och samma förfarande upprepas 

som vid L.V: 

Med antennavstämningsratten avstämmes sändarens antennkrets 

för maximalt utslag på antennamperemetern. 

S ä n d a r e n s a n t e n n o m k o 1: E l a r e 

c c h f r e k v e n s o m r å d e s o m k a re f åo 1: 1: l 

i c k e ma n ,ö' v r e r a s m,e d ne d t r' l- e k t 

n if. c k e 1. 

§ 16. ! tgäl"der före landning. 

Hängande antennen vindas in. Om sändning icke vidar~,skall 

ske, slås sändaren ifrån genom att sändare omformarens stoppknapp 

på kontrollåd~n intryckes. 

§ 17. Åtgärder 'efter landning. 

Uottagaren och sändaren slås ifrån genom att mottagare

omformarens s'tI-ömbrytare på kontrollådan ställes i läge 'uFrån" ' 

och'sändareomformarens stoppknapp på kontrollådan intryekes. 
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Kap IV. 

Materielens sköt.el och vård. 

§ 18. Allmänt. 

Materielens funktionsduglighet och livslängd beror i 

väsentlig ~rad på denomsorg och omtanke, som ägnas dess till

syn och omvårdnad. 

Materielen skall regelbundet underkastas fur~tionsprov, 

vilka böra utföras såsom flygprov. Sådana prov skola utföras 

av signalhantverkare eller motsvarande. 

Varje upptäckt fel, om också endast obetydli~t, skall 

oroede:!.bart avhjälpa,s. 

~'ör materielens skötsel och vård gälla de generella 

föreskrifter, som framgå av "Föreskrifter RAD J\:l'". 

Speciella föreskrifter för de olika apparaterna, i den 

mån sådana föreskrifter erfordras, framgå av efterföljande 

paragrafer. 

Isärtagande av materielen för undervisningsändamål får 

endast verkställas av specialutbildad personal. 

Uppgift över normala mätvärden framgår av tabell 11. 

§ 19. Detaljföreskrifter. 

a) Mottagarens trimning (allmänt). 

Mottagarens medelkänslighet över samtliga områden skall 

motsvara minst 4 uV vid en utgångseffektpå Aniw (4 volt över 

4000 ohm). 

Mottagarens frekvenskalibrering skall vid kontroll ej 

visa nämnvärd avvikelse från de korrekta värden, som erhål

las med frekvensmeter typ Fma. 
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Ar mottagarens känslighet för låg ocll (eller) frekvens

kalibreringen oriktig, bör mottagaren trimmas. 

Sådan trimning får endast utföras av signalhantverkare 

eller motsvarande. Uppgift om mottagarens omtri~~ing skall 

införas i stationens radiojournal. 

För att trimningen skall giva åsyftat resultat, måste 

den företagas efter en viss plan, som framgår nedan. 

Trimningen utföres med början från slutsteget och där

ifrån, krets efter krets, fram till ingangskretsen. 

1,':ellanfreLvensfil tren och Al-oscillatorn avstämmas till 

en fast frekvens, som för mellanfrekvensfiltren är lika med 

450 kejs och för l-oscillatorn 450 kc/s .:!:. c:a 1 kels. Trim

ningen av dessa kretsar slcer med användande av enbart induktiva 

trimrar, d v s rörliga järnkärnor i spolarna. 

'l'rirrnincen av II!:'-kretsarna, som avstämmas med mottagarens 

avstiillL.'1in",";,skonc.ensator, avser att justera kretsarna, så 

att de sins~mollan vid varje inställning av avstämningskon

densatorn äro a.vstämda till samma frekvens. För oseillator

kretsen gällar dock, att avstämningen skall ske till en frek

vens, som alltid är 450 kcjs högre än de övriga kretsarnas. 

Den svävningsfrekvens, som härigenom uppstår mellan sig

nalen och oscillatorns hö~frekventa svängning blir lika med 

450 kcjs och till denna frekvens är mellanfrekvensförstär

karen avstämd. 

Kravet på en noggrann följsamhet kretsarna emellan 

(både mottagarens känslighet och kalibrering äro beroende 

härav) nödvändiggör, dels att trimningen företages med 

både kapacitiva och induktiva trimrar och dels att trim

ningen utföres i två för varje frekvensområde fastställ 

da lägen på avstämningskondensatorn, de s k trimpunkter

na. 

Pör varje frekvensområde är den ena triIimingspunkten, 

den kapacitiva, nära det läge där avstämningskondensatorn 

I, f 
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är helt urvriden ('nära 100°) och den andra, den induktiva, nära 

det läge, där avstämningskondensatorn är helt invriden (nära 0 0). 

De induktiva trimrarna äro åtkomliga genom hål i spolsyste

mets skärmboxar och de kapacitiva genom hål i chassiets sida. 

Trimrarnas placering framgår av fig 44 och 45. 

För mottagarens trimning erfordras följande hjälpmedel: 

signalgenerator typ Ferris, 

uteffektmeter, 

skruvmejsel av icke metalliskt material, 

hylsnyckel, 3 mm, och 

kondensator, 110 pF, induktionsfri. 

Trimningen ~tföres om möjligt i skärmat rum eller mät

bur. 


Signalgeneratorns hölje jordas och utgångskontakten märkt 

nG" förbindes med en kort ledning till mottagarens jordkontakt 

eller aha.si. 

Signalgeneratorns svängningsslagsväljare skall stå i 


läge t1Mod". 


Uteffektmetern anslutes till mottagarens hörtelefon

anslutning. Hörtelefon anslutes lämpligen parallellt över 

uteffektmetern såsom hjälp vid avstämning, men bortkopplas 

vid mätningarna. 

De siffror, som angiva normala signalspänningsvärden 

(input) för varje krets, hänföra sig till en uteffekt lika 

med 4 milliwatt (mV~. 

Trimningen skall företagas med den minsta signalspän


ning (input till mottagaren), som ger ett fullt läsligt ut


slag på uteffektmetern. 


Mottagaren inkopplas och förstärkningsregleringen vri 


des på för fullt. Al-oscillatorn skall vara frånkopplad. 


Trimningen utföres i följande moment: 


2. Mellanfrekvensfiltret. 

Signalgeneratorns utgångskontakt märkt ilA" anslutes till 


MF-rörets toppanslutning med en kort ledning. 
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Signalgeneratorn avstämmes till 450 kc/_. 


~ottagarens områdesomkopplare ställes på område IV och 


avstämningskondensatorn på 0°. 


M.ed de ind. trimrarna och 2 avstämmes 2. ME-filtret 


till resonans, d v s maximum utslag på uteffektmetern. 


NorIT~1 input = c:a 3,1 mV. 


1. Mellanfrekvensfiltret. 

Signalgeneratorns utgångskontakt märkt "A" anslutes 

till 	blandarrörets (1. det.) toppanslutning. 


Signalgeneratorns inställning på 450 kels bibehålles. 


Med de ind. trirnrarna 1 och 2 avstämmes 1. MF-filtret 


till 	resonans, d v s maximum utslag på uteffektmetern. 


Normal ~nput : c:a 10 uV. 


Härmed äro mellanfrekvensfiltren färdigtrimmade. 


Oscillatorkretsarna. 

Signalgeneratorns utgångkontakt märkt "An anslutes 


till blandarrörets (1. det.) toppanslutning. 


På vart och ett av mottagarens frekvensområden kontrol


leras mottagarens kalibrering, genom att signalgeneratorn 


inställes på samma frekvens, som mottagarens skala angiver. 


Är kalibreringen väsentligt felaktig, trimma~ oscillator

kretsarna på följande sätt: 

Signalgeneratorns anslutning bibehålles. 

Mottagarens frekvensområdesomkopplare ställes på det 


område, där kalibreringen visade sig vara felaktig. Motta


garens avstämningskondensator inställes på samma områdes 


: kap. trimpunkt, 

TrimningsptL~kterna äro: 

Frekvensomr. rnd. trimningspunkten. 

220I 
110II 


III 
 22° 

IV 
 18° 



Signalgeneratorn inställes på trimningspunktens frekvens 

såsom den framgår av mottagarens kalibrerade skala. 

Med oscillatorkretsens kap. trimmer för ifrågavarande om

råde avstämmes för maximum utslag på uteffektmetern. 

mottagaren inställes på den ind. trinmingspunkten på sam

ma område. 

Signalgeneratorn inställes på trimnings punktens frek

vens såsom den framgår av mottagarens kalibrerade skala. 

Med oscillatorkretsens ind. trimmer för ifrågavarande 

område avstämmes för maximum utslag på uteffektmetern. 

Denna ind. trimning nödvändiggör en upprepning av trim

ningen i den kap. trimnings punkten , vilken återigen fordrar 

en justering av den ind. trimningen. 

Trimningen i de. två trimningspunkterna upprepas, intill 

dess mottagarens kalibrering överensstämmer med singalgene

ratorns frekvens i båda lägena. 

Trimningen avslutas alltid med kontroll av den kap. 

trimningspunkten. 

Normal input c:a 100 - 200 uV. 

Blandarkretsarna. 

Signalgeneratorns utgångkontakt märkt "A" anslutes 

till HF-rörets toppanslutning. 

Mottagarens frekvensområdesomkopplare ställes på områ

de I och avstämningskondensatorn inställes på den kap. trim

ningspunkten. 

Signalgeneratorn avstämmes till resonans med mottagaren. 

Med område I kap. trimmer avstämmes för maximum utslag 

på uteffektmetern. 

Mottagaren inställes på den ind. trixningspunkten på 

område I. 

Signalgeneratorn avstämmes till resonans med mottagaren. 

Med område lind. trimmer avstämmes för maximum utslag 

på uteffektmetern. 



Trimningen i de två tri~ningspunkterna upprepas, intill 

dess ingen ändring erfordras på resp trimrars inställning 

vid övergång från den ena till den andra. 

Trimningen avslutas med kontroll av den kap. trimningen. 

Förfarandet upprepas i sin helhet på de tre övriga områ

dena. 

Normal input '"' 

Frekvensomr. Kap. trimningspunkten. Ind. trimningspunkten. 

I 10 uV 15 uV 
II 10 It 15 If 

III S et 10 If 

IV· 5 " 10 " 

Antennkretsarna. 

Signalgeneratorns utgångkontakt märkt tiA" anslutes till 

mottagarens antennkontakt med en kondensator på 110 pF i 

serie med tilledningen. 

Mottagarens frekvensområdesomkopplare ställes på om

I råde I och avstämningskondensatorn inställes på den kap.

I' trimningspunkten. 

l Signalgeneratorn avstämmes till resonans med mottaga

ren. 

Med område I kap. trimmer avstämmes för maximum utslag 

på uteffektmetern. 

Mottagaren inställes på den ind. trimningspunkten på 

område I. 

Signalgeneratorn avstämmes till resonans med mottaga

ren. 

Med område I. ind. triilTIner avstämmes för maximum ut

slag på uteffektmetern. 

Trimningen i de två trimnin~spunkterna upprepas, in

till dess ,ingen ändring erfordras på resp trimrars inställ

ning vid övergång frln den ena. till den andra.. 

Trimningen avslutas med kontroll av den kap. tri~illil~en. 

Förfarandet upprepas i sin helhet på de tre övriga om

rådena. 

, Normål input .,. 2-5 uV. 

• « $ rit, 
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Al-oscillatorn. 

Signalg~atorns anslutning bibehålles oförändrad. 

Mottagarens frekve~60mrådesomkopplare ställes på områ

de IV och mottagaren inställes.,på en av de högsta frekven

serna inom detta område. 

Signalgeneratorn avstämmes noggrant till samma frek

vens som mottagaren (maximum utslag på uteffektmetern). 

Signalgeneratorns svängningsslagsväljare ställes i 


l äge fl CW1' • 


Mottagarens Al-oscillator tillkopplas och med 06cilla

torkretsens ind.trimmer inställes svävnings tonen på c:a 

1000 p/s. Tonhöjden inställes med hörtelefonen inkopplad. 

Känslighets- och funktionskontroll. 

Vid den regelbundna besiktningen av radiostationen och 

eljest t då förhållandena så påkalla, kontrolleras mottaga

rens känslighet och funktion på följande sätt: 

Signalgeneratorna utgångskontakt märkt "At! anslutes 
J. 

till mottagarens antennkontakt med en kondensator på 110 uF 

i serie med tilledningen. 

Signalgeneratorns svängningsslagsväljare ställes i läge 

"ModI'. 

uteffektmetern anslutes till mottagarens hörtelefonan

slutning. En hörtelefon anslutes lämpligen Jlarallellt över 

uteffektmetern vid avstämning etc, men borttages vid den 

egentliga mätningen. 

Mottagaren inkopplas och frekvensområdescmkopplaren 

ställes på omrtde I. 

Mottagarens förstärkningsreglering ställes i maximun 

läge. 

Mottagarens Al-oscillator skall vara frånkopplf~d. 

Signalgeneratorns utgångsspänning inställes på 5 uV. 

Mottagare och signalgenerator avstämmas till resonans 

på.tre eller fyra frekvanser inom området, varvid iakttages, 

dels att uteffekten blir lika med minst 3 mW och-dels att 

mottagarens kalibrering är riktig. 



KontroUe.n ~u på 'Dn och ett av mottacarena frekv~

omrAden. 

PI. 01Dl"I\4e IV kontrolleras att Al-oscillatorn :f'un&erar till
fredsställande. Se föreskrUte~ f~ tri.pm,1n.g av 41-osoillatom.. 

e} h±I!m.ippfcreskrifter"för sindaren, 

Sl;ndBnllfts akaltJ"l1m!J18. Ii:r kalibrerad direkt i fJ'8kvenB.. Om ka.

librer~ nsal" sig fel.aktig, t ex efter byte av styrkretsens 

oscillatorrttr:-, lam. den ja..Bteras medelst triperkondensatorerna. 04 

och ° 5, 

SAden tr:tmntng får endast företagas av signalhantverkare el

ler :raots.araDde och uppg1.ft härom skall införas i statieneu.s radiQ

jom-nal. 

'lr:i_~kODden.atom f tir lAngvAg är plaoerad twer styrkretsen& 

av&tämniDgskan.densator oem trimmerltondensatom för konvig i skärm

burken för konvwstyrktetsapolen (se fic 46 och 41). 

Bnii.r .tyrkre'tsspol&1"fta äro sA kauJtntel"84e, a:t;t nl«on induk

tansllndring ej behöver befaras, tru..s st;yrkreteama &eIlOll att 

resp kretsars nollkQlPB.citet justeras. TrimninBen skall göras på 

hö«fia frekvensen inom l~ resp kortvAgsomrldet. Som kontroll

instl'Wl8nt bör användact trekwnsmeter tn Pma. eller motsvarande .. 

Vid trtmn±ngen bör iuttap., att V8.1"je ändring av lAngvtgs

trt_erns instäl~ inVerkar pI. kalibrer~en pl kortvlg.. Är 

kalibreringen felaktig på blde lAngvlg oQh ~artvA& m6Bte f6rst 

11:rr8Yl.aen och di.refter k(ll."tvlpn tr~8. 

Dem slutliga freDs_kontlollen lIkall ske med . sändaren i 

f'ärdipont &rat skick, med EI1 läalplig konstantenn anslute.D till 

sil:aåa.J."etllt SDtimll- och jotdkontaJtte~ och _d anteDtlkretsen avstäml 

t i 11 re-aaaans. 

Vid kontroll av tr1aii.Dpn skall lAgapirmiDgan vara 29 (resp 

14,5) volt. 

§ 20. l;fä.rrep.ötter1y'Mordnipcama. 

Salltli&IL -vlrhlr skola 't'IU'a infettade med köldbeständigt fett 

(Mropol). 

Böjlip. ular .skola anoljas med lä.ttflytaDde olja (Deganol). 

http:uppg1.ft
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