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VARNING-------..._-
Denna flygradiostation är av lättviktskonstruktion. Hållfasthe

ten på kåpor och ramverk har eftersatts till förmån för vikten. An

vänd ~ det lätta utdragshandtaget på frontkåpan som bärhandtag. 

Sändare-mottagareenheten Skall bäras i fäatramen så snart det är möj

ligt. 

Alla rör måste vara insatta innan stationen kopplas in. Skall 

rör tas bort måste stationen först kopplas ifrån och får inte kopplas 

in igen fcsrrän rören satts tillbaka på sina platser. Glödtrådarna i 

de övriga rören skadas om stationen körs med något rör borttaget. 

Instrumentomkopplaren måste stå i LÄGE 6 för att sändning skall 

kunna eke. 

-000

_~_._•.._.__a._•._._.__.____._._.__EJ ÖVERSA1'l'A ENGELSKA FÖRKORTNINGAR 

BA (beam approach) • blindlandning 

HT (high tension) • högspänning (anodspänning) 

LT (low tension) ". lågspänning 

GB (grid bias) • gallerförspänning 

E (earth) .. jord 

-000

FÄRGC01>E------=-
De i bi lder vi d olika ledningar och i tabeller med rubrikerna 

LEA.D ooh COLOUR angivna förkortningarna ange de eneki Ida ledningarnas 

färger enl nedanståendei 

BL (blue) - blå OR (orange' ". rödorange 
EK (blaok) - svart R (red) rCSd 
GR (green) - grön St (silver) = silver 

W (wbi te) • vitt 



TEKNI SKA DATA 

Materielens användning ••••••••••••.•••• 	Förbindelse fpl - :fpl eller 

fpl - mark. 

Särskilda egenskaper ••••••••••••••••••• a) 	4 st automatiskt avstämda, 

fjär~anövrerade trafik

kanaler. 

b) 	Materielens vikt nedbringad 

till ett minimum. 

Vågtyper ........ il • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • •• 	A2 och A3. 


Frekvensområde ••••••••••••••••••••••••• 100 - 124 Mp/S. 

Frekvensstabilitet •• ••.•••••••••••••••• Kristallstyrd. Skilda kristaller 

för mottagare och sändare. 

Kristallflerfaldningsfaktor •••••••••••• 18. 

Mellanfrekvens • •• •••••••••••••••••••••• 9,72 Mp/s. 

Max moduleringsgrad ••••••• •• ••••••••••• Minimum 83 %, normal - 90 %. 
AVI-verkan ••••• •• ••••.••••••••••••••••• 100 mikrovolt inspänning ger 

en uteffekt av icke mera än 

6 cm lägre än den som erhålles 

vid en inspänning av 50 millivolt. 

Minimiförbåll8.!1det signal-st<:Srning ••••• 	20 dB vid 100 mikrovolt. 

Selektivitet ••••••••••• •••• •••••••••••• 	Vid! 140 kp/s skall dämpningen 

vara större än 40 cm och vid 

4 ! O kp/s mindre än 6 cm. 
Materielen är avsedd att arbeta 

med 180 'cp/s kanalavstånd. 

Spegelfrekvensruwnpning ••••••••••••••• •• 	Vid 112 Mp/s Bt~rre än 55 dB. 

Utimpedans •• • ••• • •• .•••.••••••.•• •• •• •• 	Sändarens motsvarande 50 ohm 

koaxialledning. 

Mottagaren. motsvarandel a) 3 par 

Mgohmiga b.8rle1efoner eller b) 

3 par l!gohmiga hörtelefoner. 

Mikrofon • •. ... ...... ..•......... • .... 	 Elektromagnetisk.
#. 

Förstärkarklass •••••••.•••• •• ••• • •••••• 	Fpltelefonföratärkaren - klass A. 
Modulatorn - klass ABl. 

Sli.ndar9n, slutsteget - klass C. 

Nätspänning ••.•••••••••• • • .•••••••••••• 	22 - 29 volt, nominellt 24 volt. 

Normal arbets- och testapänning 

26 volt. 



Str&!fBrbrukning vid 26 volt ••• •• ••••••• 	6 amp vi d mottagning, plus 2 amp 

överförbrukning för motorn vid 

kanalbyt e. 8, 5 amp vid sändning. 

Sändarens uteffekt •••••••••••••••••••••• Minimum 4,5 w, normalt 6 - 1 W. 


Engelskt f5rrådsnummer •••••••••••••••••• 10D/1379. 


Yttre mAtt ••••••••••.•••••••••• •• ••••••• 330x432x203 mm. 


Vikt ............ .. ....... . ...... . ........ 16, l kg. 


Diverse tillbehör ••••• . •••..••••.• • • ••. • Man5verapparat, typ 12, engelskt 


förrådsnr 10J/99. 


BA-antenn, typ 62, engelskt för


rådsnr lOB/496. 


Stötdämpande fästram, typ 636/1, 


engelskt förrådsnr 10/11233. 


Ledninga.r ••..•.... .... .•..... .. ..••..•.• Se tab B. 

Rör .. .. ............ • • • .. • • Se te.b C. .. ... lo II • • • .. •• • .. • 



Kap I 

AJrIKIN BESKRIVNING---...-.---_....-. 

Al lmänt 

Fr VI är en ~elskb,yggd flygradiostation f8r ultrakortvå g. Den engelska 

beteckningen f Hr enheten är TR 1464. Normalt är stationen avsedd fö r 

telefoni, A3, men alternativt kan telegrafi med modulerad bärvåg, A2 , an

vändas. Pyra fHrhandsinställda trafikkanaler användas, var och en 

kristallstyrd f Hr slvll sändning SOlD mottagning. Dessa kanaler ligga 

inom 100 - 124 Kp/s-området och väl j as genom att man tr,ycker in en knapp 

på man/jverapparaten. Stationens räckvidd är begränsad ungefär till syn

hOrisonten•. 
Mä t t och vikt hos SM-(sändare- mottagare-lenheten ärOI 

yttre mått ••••••••••••••••••••• 330 x 432 x 203 ... 

Vikt •••••••••••••••..•.•..••••• 16 t l kg • 

Bild l visar stationen med man<Sverapparat . 

Lägrrekvenskretsarna användas s om en fp l telefonf8rstärkare, vilken kan 

betjäna upp t i ll tre uttag i planet . t liga besä t tning
I 

smedlemmar kunna 

medhBra och kunna dessut om modulera sändaren. Telefoniknapp används. I 

stationen finns en fHrstärkare för i nkommande radi~fyrsisnaler i nbyggd 

(BA-förstärkare). 

I ngen kopplingslåda behövs. övriga i stationen ingående enheter anslutas 

till 3rt-enheten direkt medelst proppar. 

För att kunna arbeta med minsta mö j liga kanalavstdnd och därmed få t8rs

ta mHjliga antal kanaler användas kristalloscillatorer såväl i sändaren 

som i mottagaren. Kristaller med hCSgre frekvens än omkring 8 Kp/ s äro 

svåra att framställa och därför användas kristaller inOlD området 5 - 7 
Kp/s, vilkas frekvens multipliceras med 18. Denna flerfaldningafaktor 

lämpar sig f Hr ett kanalavstAnd av 180 kp/s. Ett ål litet kanalavstånd 

skulle inte vara mHjligt utan krietallstyrning på grund av trekvensdr1ft 

vid temperaturvariation. Detta kanalavstånd och t lerfaldningsfaktorn 18 

innebära att kristallerna för angränsande kanaler ligga 10 kp/s åtSkilda. 

Handhavande under fgsn1DB 

Stationen inkopplas och den Hnskade trafikkanalen utväljs genom att maD 

l 

2 

3 

4 

5 

6 



I 

100-199 

200-299 

300-399 

14 . 


7 

8 

9 

10 

trycker på motsvarande kanal;väljarknapp på man8verapparaten. SA. snart 

kanalen utvalts av f rekvensväljarmekanismen blir den intryckta knappen 

belyst. 

Omkopplaren f ör " SlNDNING-MOTTAGNING", placerad på mantlverapparaten, står 

normalt i läge" TTAGNING" (R) . Vid s ändning måste omkopplaren Mllas 

mot fjädertrycket i läge "s1NmnNG" (T) medan man tal ar, eller också kan 

man hålla en telefoniknapp intryckt medan sändning pågår. Vi d sändning 

med intryckt telefoniknapp kan omkopplaren på me.növerapparaten kvarstå 1 

läge "MOTTAGNING". Stationen urkopplas genom att J[I.an trycker in en knapp 

märkt "OPP" på manöverappare.ten. 

Vid motte.gn1ng av blindlandningssigne.ler från radiofyr ställes omkoppla

ren på manöverapparaten i läge "BA", och en röd lampa lyser. Omkoppla

ren är i detta läge självlåsande. Rätt kanalväljarknapp måste tryckas 

in vid mottB8Ding av radiofyrsignalerna, vilkas styrka i htlr telefonerna 

kan varieras med hjälp av manöverapparatens ratt f ör ljudstyrkereglering. 

När omkopplaren står i läge "BA" är tel foniknappen ur f unktion. 

Flygplanstelefon kan användas så snart stationen är inkopplad. Talar man 

i någon av mikrofonerna medan stationen är koppl ad för s ändning, blir ta

let utsänt. Samtliga besättningamedlemmar kunna modulera sändaren genom 

att trycka in sin telefOniknapp och tala i llikrofonen f örutsatt att föra

ren inte ställ t manöverapparatens omkopplare i läge "BA". 

Nomenkla tur 

Samtliga i Fr VI ingående delar äro betecknade med katal ognummer. t ex 

C50l, Rfl23 enligt nedanstående tabell A (hundra t a lssiffran anger vilken 

enhet delen til l hör). 

Tabell A 

E n h e t 

Sändare, modulator och 2 : a 

Mottagare och Ila LP-steg 

cmrormare och Bl-förstärkare 

Prekvensväxlingsmotor 400-499 

Manöverapparat 500-599 
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_ ALTMAN BESKRIVNI NG - 15. 


R läspolarn äro 1 efterfHljande sohemor utmärkta med en liten rektangel 

1nnebAllande s ttror som anger epolmotståndet i ohm. I närheten av ~ak

ten ltert1naa ett katalognummer, exempelvis ~4 . Reläets funkti on 

anges av bOkstäverna, och siffran anger de t antal kontakter som manövre

ras av reläet . I texten betecknas ett relä i regel endast med sina bok

stäver. Kontaktpunkterna - 1 detta tall betecknade med BAl, BA2, BA3 och 

814 - uppträda i ettertHljande schemor där det anses l ämpligt att ange 

d t sAl inte nHdvändigtvis i närheten av den rektangel som beteck

nar spolen. ReläbokstäTer SOlD i texten Att61jas av en siffra beteckna en 

r~lälcontakt . 

Varj propp i stat o en bar tilldelats en identifieringsbOkstav. Bild l, 

2 00 , 'risa de bokstäver 80111 beteckna stationens utt agsproppar. I kopp

lingesch oma äro'proppetiftene anslutningar utmärkta genom proppboksta

v n etterf81jd aven siffra. angivande stiftets ordDingsnwrmer, t ex E15 

f Hr stift 15 i propp E i manöverapparaten. B.ymbolen är en ofylld cirkel 

i kopplingsschemorna. 

op Ungen mellan de tre chassierna och frontplattan 

lecbQ.ngstrAdarna fast16tte vid 18döron. 

testningspunkter och utmärkas i Bchemorna med 

81:1'1' n i 

~B i t ab A. Bild 6 är ett schema för lt5d6ronens 

Mekan! s I.1n....1Mr~,...,...,'Rd 

I bild 3 o~h 5 visas stationen i dess helhet s edd framifrån och uppifrln, 

med följande större enheter synliga l 

l. Frontplattan. 

2. Sändareenheten. 

,. Mottagare8Dheten. 

4. Omformaren och BA-ftsretärkareenheten. 

De tre ohassierna och trontplattan äro av mjuk doppförtent stålplAt. 

ärmplAtama. äro av samma material och ha gjorts så lät ta SOll1 möjligt pi 

bekostnad av styrkan. Man b8r handskas 1rarsamt med dEm, då de lätt kunna 

buoida e ti ll .. 

är utförd si att 

Dessa anslutningar äro lämpliga 

en fylld cirkel. Hundra

anSlutningarnas sifferbeteokning fö l j er den indelning som 

placering. 

12 

13 

14 

15 

Det me t allh8lje vid vilket trontplattans aqddsplAt är fästad kan bort

mont as i tvA delar genom att man lossar täatskruvarna. På detta sätt 

komma At frekvensviixlingamotorn och etyrlinjalmekanismen till 

st . ng ikonciensatorenheten slsom framgår av bild 3. 

16 
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17 

18 

19 

20 

De tre chassier på vilka aändare-, mottagare- ooh omformar enhetel'Jl&s de

l ar monterats äro norma l t inte avsedda att tas loss. Om det blir nödvän

digt att ski l ja dElll från varandra mAste man med lödkolv av l ägsna alla 

ledningar frAn lödöronen ooh därjämt~ ta bort fästskruvarna . 

Omformaren är monterad i en fjädrande vagga på. det bakre c hassiet , omfor

mareohassiet. Den kan tas bprt som en enhet genom att man lossar fäst 

bygeln l(r1ng själva omformaren samt de in- och utgående ans lutningarna. 

Kommutatorn och den r oterande kylfläkten (den senare är rö dmAlad, se bi ld 

5) äro inneslutna i ett oylindriskt skyddshölje SOlD kan tas bort genom 

att man lossar de båda fästskruvarna. Koltrycksregulatorn är monterad på 

samma ohassi , ooh dess hölj e kan tas bort genom att man lossar de tre 

fästskruvarna pA r egula torns översida och avlägsnar det vatt entä ta iso

lerbandet kring foten av höljet. Kan. bör i möjligaste mAn undvika att 

rara regulatorenneten, då den är ytterst känslig f ör fUkt som lätt föror

sakar driftsstörningar. 

Manöverapparaten 

Si-enheten kräver för sin man1Sv"rering en separat a.n(Sverapparat, typ 12 

( se bild 1). Denna är konstruerad speciellt för -enheten ooh väger 

endast 0,8 kg. Tryckknapparna, som äro utförda 1 genomskinlig konst

harts så att de vid nedtryckning belysas inifrån, påverka var sin kontakt. 

manöverapparaten finns även en röd varningslampa , som ~aer när RA-sys

temet är inkopplat. Vidare finns en ljudatyrkereglering aom endast fun
,-...gerar när BA.- systemet användes. Bild 19, 20 och 21 visar me.n~erappa

raten i detalj. 

Antennen -. 
En anteun typ 62 måste vara monterad i flygplanet och ansluten till SM-en


heten f Hr mottagning av HA-signaler. Antennenheten bestAr av en antenn


stav samt en dioddetektorkrets inbyggd 1 en strömlinjeformad kA.pa. Bild 


9 visar anordningens prinCipschema. Antenn, typ 62, är i själva verket 


en komplett mottagare, ooh dess signaler fordra. endast lägfrekvensförstärk


ning. Pl:Srstär kningen sker med V3Ql och den vanliga. flygpla.nstelefont~r


stälXaren. 


Telegrafer.Lngswck.eln 


A2-sändning kan utf8ras med SIl-enheten om man kopplar in en t elegrafe


ringSQyckel. På bild 2 syns den 4-poliga stittpropp F på man8verappara


t ens baksid , till Vilken D;Yckeln ska ll ans l utas. Det är lämpligt att 
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t 

kortsluta anslutning 117 och 116, om det inte redan gjorts. 

Kontaktorn 

Om man önskar använda SM-enheten far sändning med automatiskt nycklade 

Signaler, t ex en kontaktornycklad A2-ton på. kanal D, kan detta ske efter 

en mindre änd.rillg (anslutning 116 och 117 kortslutas, varjämte man avlägs

nar kortslutningen mellan 117 och 116 om sldan tidigare gjorts). Kontak

torn ansluts därefter på samma sätt som telegraf'nyckeln. Det är inte 

praktiskt utförbart att anordna bAde automatisk nyckling och A2-sändning 

med vanlig telegra:fnyckel i 

AnslutningSdon 

Anslutna enheter och 
uttag 

Antem till uttag A på 

Si-enheten. 


Uttag E på manlSverappara


ten, typ 12, till uttag C 


på SM-enheten. 


24-voltsnätet till uttag 


P pl SM-enheten. 


> 

HA-antenn, typ 62, till ~ 

uttag B på SM-enheten. 

Mikrofoner, telefoner och 

telefaniknapp till uttag 

J4 på SJd-enheten. 

-

Uttag F på man8verappara

ten till telegrafnyckel 

eller kontaktor. 

samma flygplan. 

Tabell B 

Ans lutningsdon 
typ 

234 

1552 

216 

690 

2133 

2246 

BeskrivniZl8 

Uniradio 4 ~ller 5. 

Ledningsknippe nr 6, 

l6-poligt. 

Dumet 19 (24 volt) bIl, ne

gativ, till stift nr l. Röd, 

positiv, till stift nr 2. 

Ledningskn1ppe nr 22. 

3 par Dumet 41 :töreta paret 

till mikrofonerna, andra till 

telefon (röd till +, blå till 

- ), tredje paret till tele

fonllmapp (blå till jord). 

Quadramet 4. 
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~Br f(Sr sändare- mottagareenheten 

Tabell C 

Sehe..... 
beteclm. 

K1lltär 
beteclm. 

hg. förr!.d&
u 

Jlkrl.Yalent 
rar Tn I ~ Funktion Pl.acering 

v 101 

V 102 

V 103 

V 104 

v IOS 

l' 106 

V 107 

T 108} 

V lO') 

T 201 

l' 202 

V 203 

V 204 

V 205} 

'206 

y 207 

V 208 

V 209 

V 301 
, 

-. 

VR91 , 

VT501 

Il. 
mOll 

VR67 

, 

l'r52 

' ' 

VR91 

VR53 

, 
VR91 

VR54 

-cYlOS4 

VR56 
-cnQ56 

VB53 

I0E/92 

lCll/389 

lCZ/784 

lOE/ll448 

101/11398 

lOE/92 

lOE/ 1l399 

101/92 

l lE/1l400 
-lOCV/1054 

10&:/11402 

-lOOV/I056 

10Ej1l399 

50JZ92 

-
-

6J5,6J5CJ1r/G 

1.63 eller 

_er. V'r94 

1132 

El'50;Z92 

1Il'39 

50;Z92 

IB34 

U,6 

Dj9 

BF-pentod Kriatallose. 

o trefaldare. 

Fr.kv f lSrdubbl. 

BF_trll { IIottslet 
tet%Od. trefaldare. 

{ 110ttslet 

sluteteg. 

Triod. 2:a IF. 

P8l%tod. Modul ator 

Kott. Hr. 

BlaDdare. 

HF-pmtod. Krist al10sc 

o trefaldare. 

Smaldaz'e . 

Vsr1abe1

DVPentod. 
KF-steg. 

Bi'-pentod. 3:e W. 

DIlbbeldiod • Det ektor o AVe. 

Pentod . Ila lP. 

Variaba1 M-törst. 

m,ypentod • 

, 

0/ 

Pl 
1I1Ddar

chassiet. 

~ 

... 

I ~ 

Pl 

mot t sgar

chassiet. 

\ 

PI kraft

aggregat et. 

I" 
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Kap II 

MOTTAGAREN_=._....0. 


Allmänt 

Mottagaren i SM-enheten är en superheterodyn med en mellanfrekvens av 9,72 

Mp/s. Dess selektivitet gör den lämpad för ett kanalavständ av 180 kp/B. 

Bild 8 visar mellanfrekvensens selektivitetskurva. 

Mottagaren har ett högfrekv~lssteg följt av ett första detektor- eller 

blandarrör. Den lokala oscillatorspänningen fåa från en tvåstegs kristall 

os01 !lator. Därefter följa tre steg mellanfrekvenSförstärkning. En diod 

tjänatgBr Som andra detektor. Ytterligare ett diodsystem (1 samma rör) ger 

fördröjd automatisk ljudst,yrkereglertng (AVK). 

En plaoeringsplan Bver mottagaren utvisande rörens, avstämningskondensato

remas ooh mella.nfrekvenstranefonnatorernas placering på ohassiet finns på 

bild 7. Denna bör studeras jämsides med bild 5. Bild 26 återger kopplings 

sohemat. Bild 27 visar i detalj anslutningarna på undersidan av ohassiet. 

aögfrekvenesteget 

Signalerna från antennen gå via uttag A (bild 5) till antennreläet AR på 

sändarechassiet. Ett andra kOaxialuttag på detta ohassi sänder signalerna 

vidare genom ytterligare en sekti on SO-ohmig kOaxialledning (bild 5) till 

motte.ga.reoMssiet. Denna ledning s l utar i ett uttag på. spolen L205, vilken 

aänder dem vidare till högfrekvenastegete rBr V201 (ett VR9l). Detta steg 

utgöres av en enkel, ingångsavstämd krets, som är isolerad från likströms-

f Brspänningar, som utta.g1ta på ledningen till känBl.ighetsregleringe~, ge

nom kondensatorn C249 på 8 pp. C249 har denna låga kapacitet, emedan. in

impedansen hos ett VR9l i 100-124 Mp/s-området är omkr 1009 ohm, vilket 

skulle dämpa kretsen L205 - 0247, dA denna har en impedans av omkr 5000 ohm. 

Man läggar märke till att skänngallret i rör V20l får sin spänning via ett 

motstånd med. högt värde (R243, lOOk) och inte med en vanlig potentiometer

koppling som t ex r6r 1205. Detta har skett t~r att ge VR9l v~abelt ~, 

en egenskap som denna rört,yp normalt inte har, eftersom det styrs av epän

ningerp.a från käDsiighetsregleringen. Genom att rBret arbetar med varia

beLt DtY minaka1J också mBjl1ghetema till koramoduler1~ från angränsande 

trafikkanaler. Anodstr8mm~n i V20l kan man uppskatta på ett lUlgefär genom 

att ställa instrumentomkopplaren (me er Pi teh) i läge 3. Om instrumentet 

är av standardtyp med värdena 75 ohm l mA, är fullt utslag lika med 10 m:1l

23 
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20. - MOTTA.GAREN 

liamp~re anodstrBm. Ett dylikt instrument i ngår i provningsutrustm.ng 

(Test Set, typ IlA eller 98). 

V20l är motståndekapacitivt kopplat til~ bandpa asf i l tret L206 - C236 och 

L201 - C232 pl us trimkondeneatorerna C235, 0233 och C2 34. ridkondensa

t orema 0241, 0236 och 0232 äro gB.D8&de och manövreras med avstämDings 

ratten T02 (bild 3) . 0248 och 0234 (vardera på 6 pp) äro fast i nställda 

trimkondensatorer i nkopplade Bvar 1205 och L201 för a tt motsvara den kapa

ei tet som anoden i rör V20l lägger öv er 1206 och på så sätt möjliggBra ab

solut gangning över hela bandet. 

Mott !ff!r eosci llatorn 

Om signalfrekveneen (vi l ken givetvis är samma som eändningaf r ekvensen) är 

S Kp/s, sA blir motta.gs.rkrietallens frekTens: 

5 - 9,12 Mp/8 & 


18 


- ~ - 540 kp/B 
18 


.. Sändarens kristallf'rekvens - 540 kp/B. 

V203 fyller tvA. funkt i oner, dels som kr1stallosci H ator och, dela 80m frek

Tenstrefaldare. 

Kristalloaci llatorn 

fBrhållande till krista llosci!latorn bör skärmgallret (g2) i V203 betrak

tas som en "anod", -ur högf'rekvenssynpunkt jordad via C244 (0,01 ~). 

Styrgallret är anslutet till ena sidan av kristallhållarna , och "anoden" 

(g2) är i realiteten ansluten till den j ordade si dan av kristellhållarna 

via 0244. Katoden i V203 är kapaoit1?i avkopplad av kondensatorerna C242 

och 0243 aver kristallen. Detta är en r en "Colpi t t skoppl1ng" . L202 är en 

liten induktans (på omkr. 600 pR) och öppnar en likspänningsyäg ti ll jord 

för katoden 1 V203. 1201, en likadan induktana, skBter s amma funktion för 

röret. styrga1ler. Men hänsyn till h~gfrekventa s trömmar överkopplas des

aa i nduktaneer av kondensatorerna C242 och C24 }. 

Prekvenstrefa1daren 

Samma rör, V203, fungerar även som en frekvenst refa l dare. Elektron tröm

men genom f!!2 (oscilla torns effektiva "anOd") varierar med sanma frekvens 

80m kristallen. Dessa variationer fortplantar sig via. bromsgallret till 

31 
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den egent;L.iga anoden. Anodkretsen bestAr av L203 san med 0240 avstämts 

ti U tre gånger krietallfrekvensen (tredje tsvertonen). 0241: är en trim

kondensator för denna krets. V203 ger omkring 100 volt amplitud på denna 

tredje Bverton. DennA. spä.rming ledes genom 0239 (20 pr) till mot8tAndet 

R235 (lOOk). En del av denna spänning taa ut tiTer mätshmlte R236. Inst

rumentet är inkopplat Bver R236 när omkopplaren stAr i l äge 1. Utspän

ningen i kristalltrefa ldarsteget kan sAlunda uppskattas där. 100 volt ut 

spänning ger omkr 50 ska lstrecks utelag på instrumentet. Om läsaren före

drar att tänka sig utspänningen som "gallerstrCSm", motsvarar 

mA gallerström. 

Serl'aldaren 


Det andra röret i mottagarens oacillatordel är V204, likaledes ett VR9l. 


Detta tjänstgör 80m frekvens8erl'ald.&re. Den katod är kopplad direkt till 

jord. Det arbetar i klul!I C, Tarvid den sta.ti ka spänning om uppstAr 

BTer 0239 på grund av galler trBmmen repreaenter r gallerför pärining • 

Anodkret8en till rBr V204 är avstämd till 18 gånger kristallfrekTens • 

Detta är 6 gållger frelcv hos den tillf"örda gallerspänningeJ:l. 

Anodkret.en avstämme med 0230, vilken är gangad med 0240 i anodkrete 33 

till rör V203. Dessa bägge kondensatorer avstämmas med avstämningsratt 

TOl (längst ·till vänster på frontplattan sedd framifrån) . Utspämlinge p 

denna artonde Bverton är givetvis il ten och uppgår till c~ l volt. D 

ledes genom kondensatorn 0229 (3 pF) och uttages över R232 (lOOk), d v s 

gallermotståndet till första detektorröret V202. 

Anodkretsen til l rBr V204 är helt avkopplad av B234 (lOk) samt av 0227 


(0,01 pr) ooh 0228 000 p)'). 0227 avkopplar mellanf rekvensspänniDMl::Lrllll!L 


och 0228 oscillatorepänningarna, då det är av vikt att inga störande 


ningar f"rån oscillatoraektionen uppträda i andra de l ar av mottagaren 


förorsaka interferenstjut. 


Blandar- eller första detektorsteget 


Signalerna frAn första högfrekvenssteget le 8 till R232 om den fast 


kondensatorn 0226 (5 pli'). ÖVer R232 uppträda sålunda ~å spänningar: 


signa.1spänninge (a) och oscillatorspänningen (b). 


bla:adningen äger rum, men innall skillnadsfr ekve sen ( d v s mella.n.:frekv -


SeJl) k framgå ur denna mAste likriktning ske. 


Rör V202 är också ett VR 91. Det erhAller förspänning av det stora mot- 36 


ståndet R230, (lk), (avsett för denna rörtyp), så att inspänniagea kommer 


'" 
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39 
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41 

att ligga. på den nedre krö'kta delen av rörets karakteristika. . Skärmgall

ret i detta rör har samma inkoppling av skärmgallerspänning som V20l f~r 

att därigenom förlänga kurvans nedre krö'kta del. Röret tj änstg~r sålunda 

80m en kvadratisk detektor och alstrar summa- ooh skill nadsfrekvenser av 

de bAda spänningarna på dess galler. 

Anodkretsen avstämmes med mellanfrekYenstransformato~ 1FTl ti ll mellaa

trekvense 9,72 Mp/a och avlede~ sålunda den f~rsta skillnadBfrekvensen 

till mellanfrekvensfBr stärkarröre•• 

Mellanfrekvensförstärkarea . 

Mellanfrekvensf15rstärlolingen sker j tre steg. Som koppling mella.n r~ren 

tjänstgör de skärmade mellanfrekvenatranaformatorerna. Des sa t ransforma

torer har järnpulverkärna ooh äro avetämningsbara. Paral l ellkopplad med 

vardera lindningea l igger e fast 75 pP kondensator, och avs tämDingen ut

f~reB med den vridbara järnpulver kärnan. MIUl har l yckats göra järnpulver 

kärnorna och kondensatorerna med omvänt proportionel la t emperatur koeffi 

oienter, vilket ger god stabilitet i mellanfr ekvenaategen. För att erhål

la den önskade bandbredd~, 40 kp/s , vid 6 dB dämpning (se bild 8) har ett 

(lOOk) dämpningsmotstånd inkopplats över vardera transformatorli ndningen, 

med undantag för sekundärlindningen i tranaf"onnator I PT4 , då denna matar 

ett diodrör som i och f~r sig ger tillräoklig dämpning. 

V205 och 1206 äro respektive fö~eta- och andra mellanfrekvensför stärkar

rBre.. Båda dessa r~r äro av typ VR53 med variabel my-karakteri stik Tar

för inge anordning för glidande skärmgallerspänning behövs här. Båda r ö

re. få si. gallerf"~rspänning från AVK-kretsen och spela den avgörande rol

le. i mottagarens automatiska känslighetsreglering. (net andra på samma 

sätt styrda röret är 1201. ) 

Det tredje och sista mellanfr ekvensröret är ett VR9l (V207). Detta har 

anordni~ för glidande skärmga:lerspänning så att det skall kuDna ta upp 

de stora apänni.ngarna f rån föregående steg. Samtliga mellallfrekve ssteg 

äro fullständigt avkopplade • 

.Andra detektora 

1PT4 matar ea vanlig dioddetektor av seri etyp (R~r V20e ) . R209 är detek

torns belastningsmotstånd, utgBr ande en pot entiometer, så at t lägtrekTe.s

uteffekte. kan justeras Ti d behoT. R208, C204 oo h C205 bi lda tillsammans 

ett filter f<:Sr bortfiltrering e.v mellanfrekvenserna på samma gång som det 

giTetvis lämnar den erforderliga kapaoiteten ärer R209, så att t i dskons
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t anten ges lämpligt v.ärde för mellanfrekvens- respektive moduleringsspän

ning. 

V208 är et t rör av typ VR54 med två helt skilda diodsystem. Den andra 

dioden är kopplad så a t t den skall ge f ördröjd automatisk känslighetsreg

lering. 

Automati sk känsli ghetsregleri ng (AVK) 

Mellanf rekvensstegens utspänning matas på AVK-dioden genom det höga mot

ståndet R205 (47011), som "ski l jer" AVK-dioden f r ån 2: a detektorn. AVK

likriktaren är av parallell~p, och belas tningsmotstånd et utgöres av de 

at,yrda r örens galler kret sar. C20 2 (0 ,1 pF) svarar fö r at t systemets tids

konstant är avsevär t större än periodlängden hos den l ägsta lågfrekvensen . 

När mottagaren använde för mottagning av signalerna från en riktad blind 

landningsfyr kan det inträffa att AVK- systemet "klipper avH de långa 

morseteoknen, så att föraren får svårt att ski lja mellan kort a och långa 

tecken. När omkopplaren ställ s i läge BA och DA-reläet används, ans luter 

kontakten BA2 kondensatorn C312 (på omformarchassie t ) aver AVK-kretsen. 

Denna kondensator är på 2 pF, så a t t tidkonstanten avsevärt förlänges. 

Fördr8jningssystemet 

Fördröj d automatisk känslighetsreglering åstadkommes med spänningsdelaren 

R202 och R206. Spänningen härifrån är oa 80 volt och i nmatas på AVK

epänningsdelaren: - R203, R204, R205 , R208 och R209 til l jord. (R208 och 

R209 är o delvis kort slutna av IFT4 och det ektordioden. ) 

Anoden i AVK-dioden är ansluten t i ll föreningspunkten me l lan R204 och 

R205, vilken skulle hållas vi d kons t ant positiv potenti a l ( oa la volt ) om 

i nt e AVK-dioden funnes. Diodens katod hål l es a l l t i d vi d en liten fixe

rad negativ spänning (ca 2 volt) av gal lerförspänningen GB- l . (0206 bin

der katoden vid jord i förhållande till mellanfrekvensspänningen . ) 

AVK-dioden är sålunda nonnal t l edande , även då signal ej är påtryckt och 

AVK-spänningen är lika med GB-l, eft ersom dioden har mycket låg impedans 

då den genomf~tes av ström . 

När en bärvåg uppträder l ikriktas den inte av .lVK- dioden förrän den når 

ca 15 volta t oppvärde. Di oden ger då en negativ likriktad spänning, som 

är omkr 60% av bärvågens toppspänning (d v s oa 10 volt). Denna likrikta

de s pänning upphäver n~ den nominella fö rdröjningsspänningen på 10 volt, 

och dioden upphör a t t vara l edande. Skillnaden mellan bärvågs- och för
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48 

49 

50 

51 

52 

dröjningsspänningen inmatas på AU-kretsen. När den ·likriktade spänning

en är lägre än fördröjningsspänningen ( 10 vol t) förblir dioden ledande , 

och någon AVK-spänning (fC5rutom dQJl fasta gallerförspänningen GB-l) före


kommer inte. 


Mottagarens manöverorgan 


Det finns tre inatällningsorgan för mottagaren: Tel, TC2 samt R209. Där


till kommer kristallomkopplaren som manövreras av motorn. 


Tel och TC2 äro de enda inställningsrattarna och skola inställas i en


lighet med de anvisningar som lämnas i kap Avstämninssinst ruktion (mom 

138-152). R209 , som reglerar uteff ekten ( ljudstyrkan), är i ns t ä l l d av 

tillverkaren att ge lämplig signalstyrka och skal l normalt i nte behöva 

någon justering. Skulle em ellertid någon mindre ökning eller minskning i 

ljudstyrkenivAn önskas - vilket kan vara falle t om f~gplanstelefonens 

ljudstyrka avviker väsent l igt från mottagarens - kan man ändra R209 in


ställning. Bi l d 7 Visar placeringen av R209. SM-enhet en bör avstämmas 


till en kraftig signal. Mikrof onen måste vara bortkopplad medan R209 


inställes. Den slutliga inställningen för R209 måste l igga under den 


punkt, där distorsion börjar uppträda. 


Mottagarens kriatallomkopplare, DM4, sitter på motoraxeln strax bakom DM3, 

som är en omkopplare f ör va l av kanal. Bild 35 visar placeringen och an


slutningarna för denna omkoppl are. 


Strämförbrukningen 


Mottagarens anodsträm är normalt ca 70 milliampere. 


Bild 16 visar glödströmskretsarna. Avkopplingskondensatorer samt en fil 


terspole ha införts i kretsarna på de punkter, där man funnit inverkan 


frAn glödtrådarna till katoderna. Observera att de tre grupperna av 


parallella glödtrådar i mottagaren inte ligga direkt över nätspänningen. 


Enbart mottaga.rens glödtrådar f å därf6T inte vara inkopplade, utan samt 


liga glödtrådar i hela SM-enheten måste fungera., även om endast en s ektion 

testas. 


Lågfrekvensförstärkningen 


Lågfrekvensst egen i SM-enheten utgöras aven f8rata och en andra tF-för


stärkare - från det senare f innas uttag för te l efonerna - samt en f ör 


stärkare f ör Signalerna från BA-antennen ( typ 62 ) och ett mottaktmodula


torsteg. Röret V209 - f örsta LP-för stärkar en - är centrum i lågfrekvens
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systemet. Det f örser andra LF-steget och mottakt-modulatorn med talspän


ningar. Det f ör stärker mottagar signalerna, Bl-si gnalerna och mikrof onsig


nalerna. 


BA-~~ratärkaren ooh dess antennsystem 


Bild 9 visar kopplingsschemat f ör BA- f örstärkaren och BA-antennen, t yp 62, 


vilken kan ans l utas ti ll förstärka.r en med en anslutningsledning , typ 690, 


samt den 4-poliga propp en B på f rontplat t an. Se även bi l d l och 2. (I 


A.P. 2528E, Besm Approach Airborne Equi pment, lämnas en u~örlig beskriv

ning på antennsystem, typ 62.) D tta antennsystem är i sj älva verket en 

UK-mottagare (360 Mp/s) i miniatyr. Antennst aven är fö rsedd med uttag så 

att den bildar en avat~ngakret s till vilken är ansluten i di oddetekt or 

VR92 el ler CVl092. Det är en seriedetektor. Ett motstånd på lOOk och en 

blockkondensator på 20 pF ge de nödvändiga automatiska gallerfö rspänningar 

na. Den demodulerade uteffekten matas genom stift B3 till BA- fö r stärkar

rClret V301. 

Röret nOl med tillhörande delar är monterat på omformar echas:3iet, se bild 

4 ooh 30. Bild 31 är en kopplingsplan. BA-signal ens styrka kan variera 

betydligt, men det är inte önskvärt att uteffekten skall vari era i lika 

hög grad som signalstyrkan. n Ol (VR53) är därför ett rör med vari abelt 

my. En överdrivet stark signal ger "läckande" gallerlikr i ktning genom 

C30l och R30l, och gal1erfClrspänningen lägger nu röret på en mindre brant 

del på karakteristikan. Det har emellertid visat sig att hos viasa. rc;r 

denna spCnning blir alltför markerad, varför katodmotatånde t R3l0 ej shunt 

kopplats för att förebygga allt för stor gallerlikriktning. 

Anodbelastningen är ett stort motstånd, R302 (330k), avset t a tt ge nödvän

dig belastning, och såväl skärm- som anodladningarna äro väl avkopplade . 

Utspänningen tages ut genom C303 (O,OlpF). C315 (300 pr) är koppl ad pa

ral l ellt med belastningen för att dämpa de högre frekvens erna ooh på så 

s ä t t oKa förstärkarens stabilitet. Normal t ger V30l i ngen utspänning, 

emedan det är kort s l utet av kont akten BAl. 

När f öraren ställer omkopplaren i läge BA träder BA- reläet i funktion, och 

kontakten BAl slå r om , varvi d kort slutningen av V30l upphör och röret an

slutes via kopplingsmot stånde t R309. Gl ödströmmen ti ll rör V301 samt BA

antennens rör VR92 t i llförs utan samband med g l ödst römmen ti ll SM-enhetens 

övriga rör . Man kan därför be träffande V301 göra et t undantag från den an

nars f ör SM-enheten gällande regeln a tt aldrig koppla till ström då något 

rör är bortta get. 

54 

55 

56 

57 



58 

26. - MOTTAGARE 

59 

60 

61 

62 

Farsta LF-för stärkarsteget 

Rör V209 är placerat på mottagarchassiet - se bi ld 7. I dess ingångskrets 

l i gger t ransformatorn T201 (se bild 10 ) med dämpningsmots tåndet R244 ( 33k) 

för gallret. De tta motst~d jämte kondensatorn 0255 f örhindrar var je ten

dens till egensvängning. Gal l erförspänning erhål ls via högimpedans lind

ningen i T201. Ingångs1indningen i T20l är balanserad i förhållande till 

jord samt dämpad av motstånden R245 och R246 , de tta för att hindra egen 

svängning i händelse mikrofonen borttages. Mikrofonerna äro anslutna ti ll 

sti f t 2 och s t i f t 6 på kontakt en M. 

Utspänningen från blindl andningsför stär karen V30 l ledes via dess dämpnings

motstAnd R309 ti 11 samma punkt som mikrofont ransformatorns utspänning. 

Signalerna från mottaga,ren till V209 ledas via dämpningsmotstånden R247 

och R207 ti ll samma ingångskontakt. Mottagarens utspänni ng dämpas av den 

högohmiga sekundärlindningen i transf orma torn T202. Den lågohmiga primär

lindningen i denna transformator är genom kontakterna C och E ansluten t ill 

ett motstånd R501 ( 500 ohm) i manöver appar aten, vi lket t jänst gör som l jud

styrkereglering för BA-signalerna . Härigenom sker normalt en konstant 

dämpni ng endast på mottagarens utspänning (R247 och R207 blockera denna 

effekt). När BA-reläet sätts i funktion jordar emellerti d kontakten BA4 

den r5rliga kontelden i l judstyrkepotentiometern (samti digt som D-reläet 

och härmed modulatorkretsen s ätts ur fUnktion) , varigenom man får effektiv 

kontr ol l över si gnalstyrkan på BA-signalerna . Genom at t transformatorn 

T202 inl agts i kret sen vinner man att en l ågohmig känsl i ghetsregleri ng och 

ledning kan u tnyttjas för att dämpa en högohmig ingångskrets (sådan som 

gallerkretsen ti l l r ör 1209). 

Utspänningen från V209 l edes ti ll andra tF-steget och ti ll mod.ulatorn. 

Andra LF-f5rstärkars teget 

Bild 11 visar principsohemat för andra LF-fCsrstärkarsteget (rör V107), vil

ket är plaoerat på sändar chassi et. Det har en vanlig ingångskret e med 

gal lerförspänning från GB-ledningen. Röret ger upptil l 350 mi l liwatts 

uteff ekt. Tl03 är ansluten s om en 2, 5:1 transformator f ör nedtransforme

ring a.v u tspänningen. Nära jordändan av sekundärl edningen (förhållandet 

lir l 11,7) finns ett uttag , ti ll vi l ket kato den är ansluten . Spänningen 

här är "i :fas" med i ngångsspänningen (d v s så, a tt när gall ret bli r po

aitivt, blir även katoden positiv), vilket r esulterar i negat iv återkopp

ling. Detta. gör -förs tärkarens utgångsimpedans betydligt lägre än utgångs

transformatorns impedans. Det förbättrar också ljudkvalit~n ooh mi l drar 1 
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någon mAn yttringarna av mekaniska brister i telefonerna. Det gör vidare 

systemet mycket mindre beroende av belastningen, d v S ljudstyrkan blir i 

stort sett densamma antingen endast ett eller så mycket som tre par t elefo 

ner äro anslutna. 

Av principschemat framgår tt V209 oc h VIO? tillsammans bil da flygplanste

lefonförstärkaren. Vid användande av lågobmiga telefoner skall l edningen 

f~ lödöra 111 anslutas til l katoduttaget ( s e bild 13). Me dhörning från 

modulatorn ti l lförs detta steg via R142 och C134 ti l l transformatorns hög

obmiga lindning. 

Mo dulatorn 


Modulatorn är placerad på sändarechassiet. Bild 12 visar principschemat. 


Modulatorsteget har två funktioner: ( a) ampli tudmodulering av sändaren ge


nom mikrofonutspänningen från f örsta L?-f~rstäIkaren, samt (b) generering 


aven (A2-ton) bärvåg för modulering av sändaren. 

Den förstnämnda funktionen (a) är den normala. Ut spänningen från första 

LF-steget inmatas via kretsen C133, R147 och R146, vilket framhäver de hög-

r e frekvenserna. Ta13tr~arna gå via Dl till gallret i rör VIDS. Detta 

har transformatorn TI02 inkopplad i sin ingångskrets som spartransform ator, 

så att en lika stor men fasvänd spänning läggs på gallret i Vl09 för att 

åstadkomma mottaktverkan. Båda dessa rör (VlOS ooh 109) äro VT52-pentoder 

och erhålla förspänning ( GB-4 ) från GB-ledningen för att arbeta i klass 

ABl. Anodkretsen för dessa rör utgöres aven mottakt-transformator , TIOl. 

Endast ena sidan (VIOS) av denna transformator belastas av sändaren, men 

tack vare spartransformatorn fördelas belastningen lika på bägge rören. 

Högspänningen til l sändarens kraftförstärkarsteg leds endast genom ena 

l indningen i TIOl. När reläet D (för A2-ton) är i funktion, bryter kontak

ten Dl modulatoringångskrets en från V209 och sluter i stället kr etsen C124, 

R140, C126, Rl4 3 och R144 från anoden i Vl09 ti ll gallret i VIOS. Modula

to rn fungerar då som tonfrekvensoscillator. Oscill eringsfrekvensen blir 

den, vid vi l ken fasändringen över kretsen är l ika med O. Denna är av stor

leksordningen 1000 perioder per sekund. 

Denna osciller ing har benägenhet att öka i amplitud, vilket innebär a tt 

VT52-rörens anoder under en betydande del av perioden bli avskurna från 

ström under det att deras skärmar få uppta det mesta av strömmen. Detta 

kan d! leda ti ll at t skärmarna bli r ödglödande med å t f öljande gasut veckli ng 

och "uppm jukning" av roren. För att hindra detta öppnar sig kontakt en D3 
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vi d A2-generering och i nkoppl ar motståndet Rl41 ( l Ok) i skärmans l utning

arne. . 

Under normala förhållanden - d v s talm odulerlng med r eläet 1> f rånkopp

lat - glöda skärmarna i VIOS och VI09 mör kt röda men det t a är i nt e tecken 

på fara . Medhörni ng fren modulet orutspänningen (antingen tal eller A2) 

ledes f rån en li ten lindning (i själva v erket en f orts ät tni ng av huvud

lindningen för den högs pända s t r ömmen) ti l l andra LF- f örs t ärkaren via R142 

och 0134. Modulatorutspänning l i gger normal t me l l an 120 och 212 vol t . 

Dis t or si onen vi d 165 vol ts utspänning är 9~ total över t onshal t . 
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A lmänt 

Sändaren ses i ftsrgrunden på bild 5. Ett placerillgaschema för detta chae

si återges i bild 13. Chassiet ger även plats för modulatorn (VB och 19), 

andra LF-förstärkaren (VI07), reläet D för A2-modulering, samt SM-reläet 

AR . Bi Id 28 visar pnncipsc 

Sändaren har sex rör. VIOl (ett VR91) är en kristalloscillator och t 

faidare, Vl02 är ett tvåi'aldarrör, VID, och Vl04 bilda etil mottakt-ttefal... 

darsteg och VI05 och Vl06 det mottakt-kopplade slutstegeil (inneslutet i en 

sktirmburk). De sista fem rören äro av typ VT501. Även VT50lA kan emel

lertid användas med någon liten effektförlust till följd. 

Sändaren är amplitudroodulerad genom att den högspända strömmen för kratt

först ä rkarens anoder och skärmar uttas från modulatorns uteffekttransfor

matar. 

,KriS"talloscilletom och tTefaldaren 

Denna. sektion är i Frincip utföTd på samma sätt Bom kristalloacl..llatorn 

och trefaldaren i mottagaren. Skäl~gallret, styrgallret och katoden i 

VIOl (VR91) äro anslutna till kristallen i "Colpittskoppling". 

Anodkretsen är avståmd till tre gånger kriste.llfrekve~sen, ve.ri.genom tred

je övertonen uttas. Denna spänning matas genom en motstlndskondensator

koppling (cI06, RI06; till gallret i andra stegets rQr , Vl02. 

Frekvensfördubblarsteget 

Detta består liksom följande steg i sändaren av ett VT501 (eller VT50lA). 

Dess skä.."!"[D matas via en vanlig potentiometerkoppling. Anodkreteen är så 

anordnad att b~la.nserade utspänningar kunna, erbAllas ftsT det nästt5ljBIlde 

mottakt-trefaldarsteget. Anodkretsen bestAr av spolen LI04, avstämd med 

VTidkondensatorn CllO ( trimmad av CI09) - se bild 13. Mittpunkten i denns 

krets är Ujordad" genom att högspänningen ansluti ta här i stället fBr vid 

spolens ända. Spolen fungerar då som en spartransformator ooh induoerar 

lika stora och motsatta spänningar vi d ändarna. En kondensator CIOe (6 pr) 

är ansluten till den "fria" l:indan ev spolen för att motsvara den kap ei

tans med vilken röret bela.star den andra ändan. Det är tänkbart att läck

kapeoi t anser frAn de festa statorerna i CII0 ktmna ge uppho i11 ett 
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"mi ttut t ag II till jord skilt från det som högspänningsledningen bildar. 

Detta skulle kunna. orsaka alltför kraftig dämpning aven del av spolen, 

och för att minska risken härför har motståndet R120 inlagts i högspän

ningsledningen. 

14 Röret arbetar i klass C med sådan gallerförspänning att maximal utspänning 

på andra övertonen erhålles. 

Mottakt-trefaldarsteget 

15 Trefaldarsteget omvandlar drivspänningen från fördubblarsteget (som ger 

sex ggr kri stallfrekvensen) till en drivspänning till kraftförstärkarste

get med 18 ggr kristallfrekvensen. Denna är en mottakt-förstärkare arbe

tande i klass C och bestående av rören VI03 och VI04, bådadera av typ 

VT501 eller VT501A. 

16 Drivspänningen till VI03 och VI04 tas från endera ändan aV spolen LI04 ge

nom kondensatorerna ellioch C1l2 (va~cdera på 100 pF) och uttas över mot

stånden R121 och R122. Gallerförspänning läggs på rören genom mätshunten 

R123 (läge 2 på instrumentomkopplaren ansluter instrumentet), så att driv

spänningan från fördubblarsteget kan mätas. Fullt utslag på instrumentet 

motsvarar 110 volts toppspänning för vardera g?-llret i trefaldarsteget, 

eller tillsammans 340 vol t. Detta motsvarar en gallerström på totalt 5 

milli ampere. 

77 Anodkretsen i trefaldarsteget är en vanlig mottakts-krets. Vridkondensa

torn Gl15 är gangad med avstämningskondensatorerna för fördubblar- och 

I kristalloscillator-trefaldarstegen och manövreras med ratten TC3. 

78 Läge 4 på instrumentomkopplaren ger värdet på trefaldarstegets anod- och 

skärmgall ers trÖ!nmar. 

Kr aftförstärkarsteget 

79 De t t a är en vanlig kraftförstärkare med två mottakt-rör (V105 och vl06). 

I'Dess gallerkrets är av samma slag som det föregående trefaldarstegets, med 

den skillnaden att kopplingskondensatorerna äro av lägre värde för att ge 

maximum av driveffekt med ett minimum av dämpning. Vid läge 6 ger instru

mentet värdet av total& nyttiga drivspänningen (fullt utslag motsvarar 216 

volts drivspänning eller 3,5 milliampere gallerström). 

80 Anodkretsen består av spolen LI06 avstämd med vridkondensatorn C122. Nå

gon trimmer behövs inte då C122 ej är gangad med något annat stegs konden

sator och dessutom är den enda kondensator som manövreras med ratten TC4. 
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Neutralisering å s t adkomm es av kondensatorerna C121 och 0123 ( se bild 13). 
Dessa skola normalt inte behöva någon som helst justering , då ti l lverkare 

g j ort all den inställning som kan bli behövli g f ör flertalet av de rör av 

t yp VT501 och VT501A som kunna komma i fråga. Anvi sningar för neutralise 

ring lämnas emellerti d i punkt 164 och 165 i kapit l et SERVIOE . 

Den lågfrekvensmodulerade anodströmmen leds till kraftförstärkarrörens Q-

noder via spolens mi t tutteg och dessutom ti ll potentiometrarna för skärm

gal l ren. Läge 5 på instrumentomkopplaren ger värdet av kraf tförstärkarena 

strömförbrukning (fullt utslag motsvarar 100 milliampere ) . 

81 

Kraftförstärkarsteget tillförs sådan gallerförspänning at t det skall arbe

t a nästan i klass C. Verkli ga arbetsförbållandet ligger någonstans mellan 

klass AB2 och kl ass C. 
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Sändarens utspänning är nedtransformerad genom at t spolen Ll01 kopplats 

ti ll LI06. Kraf t förstärkarens anodkretsspol e är anpas sad till 50 ohm. 

En 50 ohms koaxia lledning överför strömmen ti ll kont akten ARl. Denna 

f jädergrupp anslut er anti ngen mot t agaren eller sändaren till antennen 

(mottagaren, då reläe t är opåverkat ) . Detta relä innehål ler jordade bB

lanselement avsedda att motsvara den 50 ohms resistiva impedansen i en 

rätt avslutad ledning och därigenom fö r hindra avb r ott i sändarledningens 

karakteri s tikkurva över reläkont akterna. 
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Avstämning av sändaren 

Sändaren har två avstämningsrattar: TC3 för krist Bl lo sci llator- och f ler

faldarstegen samt TC4 för kraf t förs t ärkarst eget. 
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När något av de fyra första rören bytes ut bör ti llhörande trimkondensa

tor avstämmas ti ll högsta drivspänning (instrumentomkopplaren i läge 6). 
85 

Växling av kris t all i sändaren utförs av den centra la kamväxelgruppen i 

kondensatoromställningsenheten. Denna är t rimmad av tillver karen ooh be

höver ej justeras. Bild 35 visar omkopplaren monterad på kamväxelgruppen. 

Den mitterata ratten, märkt "Channe i indicator", vi sar vi lken kanal, Bom 

för ti llfället är inkopp lad. 
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Anvisningar för avstämning av sändaren l ämnas i mom 138 - 157. 81 





Kap IV 

STROOÖRSÖliJNIliGEll-------_..-.-----
Allmänt 

Str8mfCSrs8rjningen tör Pr VI lämnas av fpl 24 vol ta likstrOOlBJlät. Glöd

sträaskretsa.rna matas via en spänningsregulator typ 6 (se bild 16), medan 

högspänning och gallerftirspämUngar lämnas av en roterande omformare, typ 

79 (b~ld 14). Dessa enheter jämte tillhörande filter äro tillsammans med 

BA-fBrstärkarenheten placerade på bakre chassi et i SM-enheten. 

~oterande omformare f Hr högspänning och gallerförspånn1ng 

Den roterande omformaren, typ 79, är shuntlindad ooh är försedd med tre 

kom.mu~atorer. Den är fjädrande monterad på omformarchassiet. Den drives 

från flygpla.nnätet på nominell t 24 vol t och ger högspänning av 300 vol t 

samt gallerförspännillg av 150 volt. Bild 5 visar omformaren (''krattaggre

gat") • Kopplinga- och placering88chema på bild 30 och 31. Bild ...4 visar 

strBmkretsarna med tillhBrande filter. 

Konstruktion 

En stator 8:'{ mjukt järn omsluter de båda polstyokena som hållas i lage av 

försänkta skruvar. Fältlindningarna äro formlindade och trädda pA. polskor 

na. Fäl tanelutningarna äro uttagna genom två hål borrade i ingångaändan 

av ramen. Lagersk8ldarna äro av lättmetall och fästa vid statorn m d två 

gencmgående bultar försedda med f j ädarbrick.or samt låsmuttrar. Legersköl

den vid l~plimdl:lgssidsn är försedd med en sll ta f Sr justering av borst

läget • Rotorn består av lamellerat mjukjärn och är f Sr Bvrigt ev vanlig 

konstruktion. Lindningarna äro inlagda i spAr. vi lka. äro apiralskurna 'liSr 

att få så ren likström Bom mÖjligt . Anslutningarna från lindningarna äro 

lödda till motsvarande kammutatorlamell och äro fixerade med fästtråd. 

Kommutatorerna bastA av kopparsegJllent isolerade :från axeln och varandra me 

glimmer. 

Axeln roterar i oljesmorda kullager I vardera lagerskölden finns ett 

sml:Srjhål borrat strax avanftlr lag 'skålen. En stänk 5rjanordning är an

bragt på innersidan av legret Vid tgAngsändan. Vid ingångsändsn är a.xeln 

något fesrlängd så att den uppbär en sjubladig qlt'läkt. Denna fläkt är 

.fästad vid axeln med en sexkantmuttar samt är rödmålad. Den syns pA bild 

5. 
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Borsthåll arna äro av bakeh"t med mässingsinlägg. De äro tästa vi d 188er- 92 
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sköldarna med skruvar och äro isolerade från dessa med bakel itflänsar. 

Polskruvar av mässing utgå från innersidorna av borsthållarna. De äro av

sedda tör fältanslutningar ooh ;rttre anslutningar. Kolborstarna äro fCSr

sedda med tvinnade koppartrådar för att åstadkomma elektrisk kontakt. Spi

ralfjädrar hålla borsttrycket kons t Ant. Att märka är att högspänningsbors

tarna äro inslipade för att underlätta riktig hopsättning . Utgångsändan av 

omfonnaren (d v s närmast kol trycksregul 9.t orn) är öppen, medan ingångsändan 

är sk'Judad aven kåpa. Anslutningarna från borsthålla.rna äro dragna ut ge

nom en öppning i denna kåpa och kopplade till 24-voltsnätet via kontakter

na på relä .B. 

Verkningssätt 

Den roterande omformaren, typ 79, arbetar med högre verkningsgrad än 50%. 

Den är avsedd att kontinuerligt ge 300 volts h<Sgspänning vid 50 milliampere 

och vid intermi ttent belastning av 220 milliampere under 50%av kört iden. 

SM-enheten tager upp till 215 milliampere vid sändning, varför det är oklokt 

att köra sändaren alltför l ånga perioder, i vilket f~ll omformaren kan bli 

ÖTerhettad. 

Regulatorverken är sådan att stegringen i högspänningen nonna1 t ~nte över

stiger 45 volt då strömstyrkan minskas från 220 milliampere till 50 med 

gal1ersträmsbelastningen oförändrad (6 milliampere) . På liKspänningen ö

verlagrade växelapänningar överstiger normalt ej l~. 

Filtersystemet 

24-voltsströmmen till motordelen av omformaren inmatas vi a ett dubbelkon

taktrelä B ( av Londex-t;rp) samt filterenheten, typ 144 . Denna filterenhet 

är placerad i en skärmad metall~da p~ undersidan av chassiet (bild 30) o

medelbart under omformaren. Det är ett tvåstegsfilter och består av f;rra 

kondensatorer på 0,1 mikrofarad, typ 3362, samt två högfrekvensdross l a r , 

typ 711, Vilka äro lindade på järnpulverkärnor. Detta filter är inlagt för 

att f örebygga att högfrekTenta strömmar från motorkommutatorn gå ut på 

fl;rgplannlite t och ge upphov till störningar i mottagaren och/eller annan 

radioutrustning i flygplanet . Filterenheten, t;rp 143, är placerad i en 

annan skärma.d låd:: under chassiet på kol trycksregulatorns sida. Filtret 

har två sektioner: CH302 med 0306, samt CH301 med 0305. Den förra är 8.y

sedd att borttaga högfrekventa spänningar i anod- och skärmga11erledningen• 

. Den senare har samma funktion i gallerfBrsplinningsledningen. 

En 500 milliampere säkring är inlagd i ledningen mellan högspänningsgene

ratorn och drosseln CH 302. Ett annat filter bestående av lågfrekvenadroe

seln CH303 (t.1P 514) samt kondensatorn 0307 (2 mikrofarad) upptar det 
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mesta av de l!gfrekventa störspänningarna f~ anod- och skärmgallerle4

ningen till f:fI1-enheten. Båda dessa anordningar äro placerade under chas

siet på var sin aida om filterenheten, typ 144. 

Lågfrekvensstörningartas bort från gallerförspänningsledningen aV ett mot· 

ståndskondensatorfilter, 11306 och 0304. R306 är på 4,7k, så att galler

förspänningen sänks från nominellt 150 volt (som generatorn ger) till omkr 

120 volt över kontakten 309 till de skild8 potentialfördelande näten, med 

normal belastning av c~ 6 milliampere. 

Anodströmmen matas konstant (bild 17) till första LF- , andra LF- och Bl-
förstärkarstegen. Ner reläet AR är i opåverkat läge, får mottagaren anod

spänning över kontakten .AR2. När AR är tillslaget, får sändaren och modu

latorn ström - under fBrutsätining att instrumentomkopplaren är rättställd 

läge 6. 

Gallerförspänningarna äro ständigt inkopplade ooh tas från potentiometer

nätet, som bild 18 Visar. 

Spänningsregulator för glödatröm 

alödstrÖIDmen för SM-enheten erhålles från 24-voltsnätet över en koltrycks

regulator. Bild 16 visar glödströmskretsarne och den nyssnämnda spännings 

regulatorn ( typ 6) . narens glödtrådar äro kopplade i tre parallella grup

per och grupperna sinsemellan seriekopplade. Varje rörs glödspänning är 

6,3 volt, varför den totala spänningen över nätet bör hållas vid 18,9 

Tol t. 24-vol tsstränmen går in i "toppen" aT glödströmsnätet genom kolmot

ståndet. Parallellt med glödströmsnätet ligger en solenoid, som påverkar 

trycket i koltrycksregulatorn, och det variabla motståndet R305 (40 ohm). 

Bild 31 visar motståndets placering. En ant,ydan gea också 1 bild 30. 

Regulatorn fungerar på faljande sätt, när ingångsspänningen blir alltför 

hög, ökar stränmen i solenoiden, vilket i sin tur minskar fjädertryoket i 

kollamellstapeln, varigenom dennas motstånd Ökas, så att utgångsspänningen 

sänkes til det fixerade värdet 18,9 volt. 

Omvänt, d v a om ingångsspänningen sjUllker, minskar strömmen isolenoiden, 

f j ädertryoke t i stapeln ökas i motsvarande grad, med påföljd att motstån

det minskas och utgångaspänningen stiger. Det framgår av kopplingsplanen 

rör denna strömkrets hur viktigt det är att hela SM-enheten fxånkopplae så 

enart Mgot rt5r skall tas bort. Om man .lnte g8r det får de till det bort

tagna röret parallellkopplade rören vidkännas en Hkning i glödatrömmen, 

80m förkortar deraa livslängd. 
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Bild 15 visar regulatorenheten i sektion med de viktigare delarna markera

de . Det i nställningsba.ra tomgångsmotst!ndet R305 visas inte i denna figur. 

Detta motstånd kompletterar spänningsspolekretsen och reglerar strBmstyr

kan i den. Kort konstruktionebeskrivning följer nedan: 

Magnetspolen är lindad runt en kärna, som är inskruvad i bottenplattan. 

Regulatorns yttermantel är också fastsatt på bottenplattan. En skAra i 

kärnans ände möjliggör justering av dess läge. DA kärnan magnetiseras ut

övar den en dragning på membranet, som är fäst vid en 3-bladig fjäder. 

Temperaturkompenserl ng sker automa.tiskt genom motståndet R305 i förening 

med en välvd bimetallring, på vi lken fjäderbladen vilar. En kolkontekt, 

som gör kontakt med kollamellstapeln, är ordentligt fäet vid men isolerad 

från membranet. Den yttre anslutningen till denna ända av stapeln gtSree 

vi d en närliggande ans lutningsskruv • Kollamellstapeln' finns inuti ett ke

ramiskt rör, som är fixerat i rätt läge a.v en sprint. Detta rör sitter i 

sin tur i ett rör, som är en sammanhängande del av huvudstycket av gjutgOdS. 

Detta huvudstycke uppbäres AV tre fästbultar med di stans stycken, som vila 

på den längre ned befintliga yttermanteln ooh är av j!:imförelsevis massiv 

konstruktion i avsikt att medverka t i ll bortledning av värme. I huvud

styckets 1:Svre ände är en hållare anbragt, i vilken kollamellstape lns tryck

skruv är ingängad. Den senare fasthålles i i nställ t läge aven låsskruv 

ooh får i nte r~r98 utom i de fall, som anges i serviceinstrukti onen. Hål

laren är gängad för en skruv till vilken den elektriska anslutningen gÖNS. 

Metallkåpan passar ihop med en il ten kant på den förut omtalade ytterman

teln och fastbAlles med tre ftistskruvar i d8 gängade ändarna av de tre 

fästbul tarna. 

http:nst�llningsba.ra
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1,!ANÖVERSYSTEMET 
s=---=...:-=:= _._ ;;; 

Allmänt 

Bild 32 visar den elektriska anslutningen av manöverkretsarna. Dessa 

kretsar finnas i manöverapparaten, frekTensv äxlingsmotorn och i de olika 

reläerna. De ha föl jande funktioner: 

a) TILL-JRÄN-koppl ing 

b) Kanalutväljning och växling, A, B, C e Uet D 

c) SÄNDNING-MOTTAGNING-manövrering 

d) RA-omkopp ling 

e ) A2-sändning 

eller f) användning av kontaktor 

Titl och frånkoppling 

Tillsl agning utföres av relä B (av Londex ~). Till-och frånkoppling å

s t a dkommer str&nmar av storl ek ordningen 8-10 ampere och av denna orsak 

har detta relä två kontskte r i s erie. Bil d 31 visar detta reläs placering 

Bild 32 visar utrustningen frånkopplad. Kontakterna Bl och E2 har bruti t 

24-vol tsspänningen från fplnätet. Ji'RÅN-knappen är intryokt. För inkopp

ling, tryck in någon aT kanalknapparna. Antag att det TBr knappen A som 

trycktes in - detta är den kanal på Vilken utrustningen siat anvEU'ldes. Då 

knappen A går in frigöra FRÄN-knappen m lcaniskt och släpps ut, Tarvid den 

samhörande kontakten sluta s. De t uppstår då en kr ts för relä B: P2

313 - Relä B - 312 - c16 - E16 - FRlN-kontakten-El - Cl - jord. Kon~ter 

na Bl ·och B2 s lutes. Omforma ren och kol trycksregulatonl Britts under spän

ning. Stationen värms upp. En krets bi Idas för lamporna PL2 och. PL3 (för 

belysning av intryckt mapp) genom frekYensvä.xlingsmotorns lindning. Den 

intryckta knappen A lyse av det från PL2, PL3 reflekterade ljuset. PLI, 

den röda HA-varningslampan, lyser inte eftersom den är kortsluten av EA.

omkopplaren på manCSTera.ppnraten. 

Stationen är nu i f u ll drift i mo ttagningsläge på kanal A. 

Kanalväxling 

Kenalväxling .utföres av f r ekvensväxli ngsmot orn under kontr oll av de till 

den h örande kam hjulen IM2 och lJ43. Bi ld 23 visar karnhjulets II12 kontur 

och bil d 33 växlingsföl jden 8ver ett kvarts varvs r otation. Dt12 påTerkar 

motor n att successivt föra sli derna B, C, D och A ti ll hemmaläge (varmed 

106 

107 

108 

109 



38. - MANÖVERSYSTEMET 

110 

111 

112 

113 

114 

menas det l äge där ifrågavarande kanal är inkopp l ad). Inskärningen i kam

hjulet bestämmer den punkt vid vilken kontakten DM2a öppnar och det är så 

ordnat a t t detta sammanfall er med s li dens hemroaläge . DM3 är kanalväljare

omkopp l ar e och vi dmak t håller fr ekYensväxl ingsmotorn rerel s e ti l ls den fi n

ner den j ordade kontakt en A, B, C el l er D. Den styr inte f r ekvensväx

lingsmotorn direkt , men den onger ti ll DM2 vilka av de fyra sli derna, som 

sko l a föras till hemma l äge genom at t l å t e des sa drlvas i tur och ordning 

oc h sedan lämna stoppimpuls ti ll DM2 då den utvalda sliden närmar s i g. 

Låt oSs detal j era.t betrakta. de verkningar som f ölja, då vi trycka i n t ex 

knappen C. Knappen A skjuter ut och C hakar upp sig i i ntryckt l äge och 

blir belyst. En krets fö r frekTensvhlingsmot orn upps t å r enligt föl j ande : 

+ 24 Talt - DMl - DM/4 - DM3 (kontakt C) 

- C5 - E5 - knapp C - E15 - C15 - 118 - D2 - jord. 

FrekTensTäxlingsmoto rn startar och s tegar f rrun en apärrhjulstand varje 

gång den själ vavbrytande kontakten DMl bryt er. Motorn gör detta med e~ 

hastighet av ungefär 42 tänder per sekund. 

Sedan två tänder stegats fram f rigörs s li den A och kontakt en DM2a slut er, 

Tarigenom en andra strömkrets uppstår f ör DM/4 över omkopplaren P. Denna 

krets ligger parallell t med kretsen över lJfJj , och möj liggör kontroll aT 

motorns stoppande. Den säkerställer att systemet endas t stannar, då en 

sli d förts ti ll hemm aläge och DM2 nedfalli t i ett hack. Stegningen av de 

nästa ni tton t änderna för sli den B t i l l hemmaläge. Efter ytterligare två 

tänder öppnar J},~2a och "gör en fö rfrågan" vi d kanalvä l j areomkopplaren DM3. 

Avbrott p~ denna omkoppl ares kontakt ring ligger nu mittemot B-kontakten 

och kr ets n for t består genom C-knappen. Motorn f ortsät t er rJ.ärför att gå. 

Efter f emton tänder på nästa kvartsvarv kommer avbr ottet i omkopp l arens 

kontaktring att ligga mi ttemot den jordade kontakten C. Varken A, B el

l er D äro jordad e, varför frekvensväxl i ngsmot orns dri ft nu hel t beror på 

kret sen öTer DM2a . Efter ytterligare f yra t änder är den utvalda sliden 

C fUll t i hemmaläge och efter y tter l igare tv! tänder öppnar kontakten 

DM2a och motorn stannar. 

Det bör observeras at t undar kana l växling är instrumentbelysningen och re

läet AR kortslutna. Detta utesluter möj l ighet en att s ända på en mellan

liggande frekTens under växlingen. 

Då omkopp laren P ställs i läge "ÅTERSTÄLLNING", överförs kontrol len av mo

t orns stoppande ti ll DM2b och motorn täller då in sie med kontakten ~12 

på en av de f yra ut sk jutande t aggarna på kwnhjulet. I dot t a l äge är den 
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slid som sist var i hemmaläge f rigjord, och motorn stannar innan nästa 

s l id föres till hemmaläge. 

Sändning och mottagningsamkoppling 


Sändniner mottagningsomkoppling utföres av r elä AR . Detta reläs s pole vi

sas i bild 32: när re l äet slut er, kopplar ARl över antennledningen från 


mottagaren t i ll sändaren. Kontakten AR2 (bild 17) kopplar över högspän


ningen från mo ttagaren ti ll s ändaren . Det fi nns en tredj e kontakt i fjä


dergruppen, men den är inte tagen i anspråk. 


För 	Bändning kan r eläet AR s lutas på tre olika sätt . 

l. 	 Genom att föra SM-omkastaren på manöTerapparaten till läge T. Ström

kretsen blir: + 24 vol t - DM/4 - 114 - AR/2 - 135 - C13 - E13 - SM-om

kastaren - El - 01 - jor d. 

2 . 	 Genom intryckning av tele~oniknappen. Strömkretsen blir: + 24 volt 

DM/4 - 114 - AR/2 - 135 - 307 - BA3 - 321 - M5 - tele~oniknappen - MI 
jord. 

3. 	 Genom att r eläet D slutes. Kretsen s lutes över kontakt D4. För detta 

användningssätt, se paragraferna om A2- och kontaktorsändning (mom 

119 - 122) . 

HA-omkoppling 

För användning av blindI andni ngsaggregatet s tälls SM-omkastaren på manö

verapparat en över till höger, till RA (bild 19). Omkastaren är självlå

sande i detta läge och behöver alltså inte manuellt hållas kvar. Reläspo

len BA/4 påverkas över fö ljande s trömkrets: 

+ 24 volt - BA/4 - 319 - 014 - El4 - SM-omkastaren - El - 01 

jord. Reläet s luter, varvid följande hän der: 

Kontakt BA l (bi l d 9) upphäver ko rtslutningen av BA-signalförstärkarens 

gång och koppl ar över dennas signaler ti l l rör V209 i först a lågfrekvens

förstärkaren . 

Kontakt BA2 inkopplar kondensatorn 0312 ti ll mott agarens AVK-ledning (bild 

26 ) i avsikt at t förlänga t i dsköns tanten för A\TK:n, varigenom fö rTrängning 

av de l ånga tecknen f r ån en f lygfyr kan undvikas. 

Kontakt BA3 öppnas , varigenom sändning förhindras , 

l efoniknapp (bi l d 32) . 

Kontakt BM (bil d 32) förhindrar användning av 

s l uter BA-volymkontrollen (på man5verapparaten) över :arata lågfrekvens
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118 

119 

steget - se mOm 60 och bild 10. 

Stationen är nu i drift på blindlandnings aggregatet. 

A2-sändning 

Det kan bli nödvändigt vid vi ssa ti llfällen att sända A2. En morsenycke1 

är f ör det ta ändamå l ansiuten til l den 4- poliga proppen på manöverappara

tens baksida ( t i l l sti f t en B och C). Det är l ämpli g t att stift 117 ooh 

118 förbindas om til l verkaren i nt e redan g j ort detta . Vi d nedtryckning av 

nycke l n uppstår en krets för relä D: 

+ 24 vol t - D/ 4 - 115 - C17 - El 7 - C - nyokeln - B - Ele 

C18 - 326 - BA4 - 301 - j or d. 

Kontakt Dl (bild 12) ski ljer modula torn f rån f örsta lågfrekvensst eget och 

or s akar at t modu l a torn g enerer ar A2-tQn. 

Kontakt D3 skyddar modulat orr ör ens s kärmgal ler - s e mom 66. 

Kont akt D2 fö r ors Rkar ioke någon ändring . 

Kontakt D4 påverkar r e l ä AR så a tt s t at ionen sänder A2-t on generer a d av 

modulatorn. Besät t ningen får medhörning i sina hört el efoner. 

Användning av kontaktorn 

120 Vid kontaktoranvändning, vi l ket i nt e sker så of t a , u t sänder flygradi osta

tionen A2 - signaler på en given frekvens på ti de r som be s t ämmas av en 

kl ockmekanism - kont aktorn. De utsända si gnalerna a nvända s för pejli ng 

ay f 17gplanet • 

För användning av Fr VI ti lls amman med en kontakt or anslut s denna ti ll 

stiften B och C i den 4- poliga proppen på manöverappa r a t en i stället f5r 

den förut omtal a de mor s enycke ln. Stift 116 och 117 förbindas med varandr a 

och eventuell f örbindning me l lan 117 och 118 avlägsnas . Varj e gång re lä D 

sluts över stif ten B ooh C under dessa omständighet er förorsaka r Dl och D3 

gener ering av t onen och D4 att den u t s ändes s om f örut är omt alat . D2 gör 

att sändaren växlar till kanal D. Så snart kontaktorn frigör r el ä :O , 

återgår stati onen ti ll den kanal, som ti digare Tar i bruk . 

Slutningen av D2 avlägsnar j ordningen f rån den knapp , s om just är i ntryckt 

och överför den ti ll kontakt D på kanalväl jar eomkopp laren DM3 , via den i n

aatta förbi ndningen över s ti f t en 116 och 117. Frekvensväxlingsmo torn går 

nu tills sli den D är 1 hemmal äge. Åt erställ ande t av kontakt D2 gör att 

stationen återgår ti ll den kan~l, sOm motsvarar den på manöverapparaten 

intryckta knappen. 

12 
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Kap VI 

Längst ned i h8gra hi:lrnet av manöverapparaten finns en li ten rö d lampa 80m 126 

BA-varningssignal. Den 4rser en dast då SM-omkastar en är lagd över längst 

till höger - i BA-l~et. Då SM-omkastaren är i mittläge är stationen in

ställd för mottagning. För sändning läggs omkastaren till vänster. I det 

t a senare läge måste den nomalt kvarhAllas manuellt; den återgär till 

mottagningsläge så snart den släpps. Men genom att f(5ra en omedelbart 

ovanfi:lr befintlig spärrhake uppät kan sändningsläget gör as sjä1vlåeande. 

Denna spärrhake skall normal t Tars ställd neMt; endast på s peci ella order 

bör den ställas i sitt ÖV're läge. Omkastarens BA.-Iäge är självl!sande. 

På bild 20 och 2l kan man se a tt då en knapp tryckes in pres sar en skåra i 121 

den skivt'ormiga stång som är fästad vid knappen, mot en avfasning i 

den genom alla stängerna gående spärrhakeanordningen och tvingar denna 

uppät mot spänningen i en fjäder. Pörsta resultatet härav är att en tidi 

Ma.n6verapparat 

Manövrering av Fr VI, s edan den en gång inställts på sina fyra förutbest" 

da kanaler, sker med manöverapparat, typ 12.. Detta manöversy stem användes 

f ör at t s jälva stationen s k al l kunna monter as på önskvärd plats i flygpla

net, unde r det att den l ill a manöverapparaten kan monteras där det är 

l ämpligast rör manövreringen. Bild 19 vi sar ett f oto av apparaten, bild 

20 mekanismen och bild 21 ett f oto av apparaten med sidoplätarna borttagna 

Bild 32 Tisar manöverapparatens enheter i relation ti ll andra de l ar av 

man8verkretsarna. 

Manöverappar tena elektriska verkningssätt är diskuterat under al"delningen 

anöversystemet". Det mekaniska verkningssättet uppfattas bäst genom un

dersBkning aven verklig apparat, men för de läsare som inte ha tillgång 

till en dylik, ges följande beskrivning. 

Apparaten har fem halvgenomskinliga tryokknappar, märkta A, B, C, D och 

OFF. Då någon av knapparna A, B, C eller D tryckes in 4rser den. Lampor

na CPU och PL3) för desBa knappar lamna bländas av med hjälp aven liten 

räfflad metal l skruv till höger om tr.rckknapparna. Denna påverkar en meka

nisk avbländningaanordning best ående av två skå1:fonniga skänDar, som kunna. 

skruvas ner över lamporna mer eller mindre. Belysningen aven i ntryckt 

knapp mottas indirekt f rån lamporna. Det finna skännar som förhindra att 

de icke intryckta knapparna bli belysta. 
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gare uppbakad knapp frigöres. Om tryckningen på den först omtal ade knap

pen endast Tar l ä tt kommer den att skjuta ut igen (varigenom alla knappar

na är ute samtidigt), men med en normal tryckning kommer knappens stång 

att gripa tag i spärrhakeanordnil18en varigenom knappen l åses i intryckt 

läge. 

En s peciell mel lanlå s ningsanordning är i nbyggd , som förhi ndrar , att två 

knappar kunna trycka s in samtidigt. Detta är nödvändigt f ör a tt hindra 

f r ekvensväxlingsmotorn a tt gå kontinuerligt och möj ligen bränna ut sina 

kontakter, vilket skulle kunna hända 001 t-rå knappar TOTe inb"yckta samti 

digt. 


JTekYenSTärlingamotorn 


Denna är en enda enhet, som driver kondensatoromstä llningsenhetens slider. 


Rörelsekraf t erhålles av f jädr ar s om driva ett tandhj u l . Fj ädrarna sträc


kas av magnetspolen DM/4 , vilken sedan frigörs av den t ill hörande kontak


ten DMI , varvi d kretsen bryts s edan ankarat attraherat s så att spärrhaken 


det närmast e kommit över nästa t and . Fjädrarna drar ti llbaka ankaret, 

varvid spärrhaken vrider f r am tandhjul et en tand. Bild 22 visar motorns 

mest framträdande de l ar. 

Slidernas rörelse ut gå r från en axel försedd me d fyra kammar av textilba

kelit. Dessas utseende f r amgår bäst av bi ld 33 , Tilken i llus t rerar verkan 

av deras r örelse och hur ett länksystem överför rörelsen ti ll s l i derna. 

Motorns röre lse kontrol leras av kamhj ulet DM2 (bild 23), vara rörelse i 

sammanhang med de drivande kammarna ses i bild 33. 

På samma axel som motorn f i nnas två omkopplare IIl3 och II/14. DM3 k~ sägas 

utgöra en anordning f ör grovinställning av den v:al da kanalen i enlighet 

med vad s om tidigare s agts, under det att DM2 utför fini nställning t ill 

den exakt rätta tanden. DM4 är mot t aga r ens krista l lomkopplare. Bild 24 

visar kopplingsplanen. 

För f r ekTensväxlil18Bmotorns el ektriska ver kningssät t hänvi sas läsaren till 

mom 109 - 114 om kanalväxling. 

Kondensatortns tälIningaenheten 

Bi l d 34 Ti s ar kondenaatortnstä llningsenheten. Armarna, som påverkas av 

f rekvensväxlingsmotorns textilbakeli t k ammar i bi ld 33, gripa in i de t i ll

hö rande sliderna. Då en sli d är f örd ti ll henmal äge l å s er den de fem 

tillhörande inställningskammarna i deras förutbestämda l ägen genom att 
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vrida de axlar på Tilka de äro fäs tade. Den fl:5rata, andra, fjärde ooh fem 

te axeln är f8renad med mottagarens ooh sändarens respektive avstämDings

kondensatorer, under det att den mittersta kammen omställer sändarens 

kristallomkopplare. Denna kam är permanent inställd av tillverkaren och 

fordrar inte någon justering under aTstämningaproceduren. 

Kamgrup'pen 

Bild 25 visar en kamgrupp. Varje enskild kam (gjord av gulmetall ) har ett 

par skålar, en på varje Sida, förenad med sig. Dessa skålar äro ski l jda 

från intilliggande kammars skålar genom speciella friktionsfjäderbrickor. 

Dessa brickor (mot vilka skålarna på båda sidor om glida) äro sä formade 

att de sitta ordentligt f ast i de sp!r som finnas på huvudaxeln. 

Under avstämningsproceduren, då kammarnas läge skola injusteras, äro de 

räfflade läsrattarna lossade och följaktligen kammarna frigjorda. De kun

na då inställas på axlarna och därefter l åsas. Fjäderbrickorna förhindra 

att en kams rörels e överförs til l någon aT de andra tre. Varje kam med 

sina två intilliggande skålar är i rörelsehänseende isolerad f rån de t r e 

andra. Sedan alla fyra kammarna på Tarje axel injusterats till avstämt 

läge vrids varje låsratt kraftigt medurs, varvid hela kamgruppen låses. 

Då någon av de fyra sliderna föres till hemmaläge resulterar detta i att 

dess styrskiva griper tag i de mo tsvarande kammarna och inställer dessa 

"i linje" med varandra. Fininställning av kammarna utföres med hjälp av 

f jäderkontrollerade hävarmar med hakar, "fingrar", vilka med ena änden 

gripa tag i respektive kamspetsar och med andra änden i de fasta pelar

stÖd, som uppbära slidanordningen. 
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AVSTÄMNI NGSINSTRUKTl ON 
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Allmänt 

Den provutI'\lStning, som är nödvändig för avstämning och inställning av 138 

SM-enheten på pro bänk, består aven provutrustning, typ IlA eller typ 

98, och en 50-ohms konstantenn, t.YP 14. 

Den preliminära inställningen utförs med -enheten på proYbänken och med 

frontkåpan borttagen. Ett batteri som tål en belastning av 10 ampere Tid 

26 volt utan spänningssänkning behövs. Anslut mantsTerapparat, typ 12, 
, 

talgarni tyr och batteri till de rätta uttagen på frontplattan. Anslut 

provutrustningens propp till frontplattano mätuttag ( se bild )) och anelu 

konstantennen, typ 14, till antennuttaget. 

Insätt de rätta kristallerna i motsvarande kristalluttag på frontplattan. 

Sändarens oscillatorkristallfrekTens erhålls genom att dividera signal

frekvensen med 18. Mottagarens motsvarande kristallfrekvens är 540 kp/e 

mindre än sändarens krietallfrekvens. 

Tryck in en kanalknapp på manöverapparaten. Härigenom startar omforma

ren och ström erhålls till glödtrådar, reläer och frekvensväxlingsmotor. 

Fäll omkopplaren P (se bild 3) till sitt nedre läge, Vilket är återställ 

ningsläge för sliderna. Lossa låsrattarna. på axlarna f tsr Tel, T02, Te3 

och TC4 ungefär ett och ett kvarts varv moturs från det full t låsta lä

get. Märkt Den mittersta inställningsratten (utan låsratt) får icke på 

några villkor lossas. 

Ställ SM-omka.staren på mantsverapp~raten i mottagningsläge. Intryck del- l43 

vi s någon annan kanalknapp på manöverapparaten tills den intryokta knap

pen :t'rigCire, TarTid a.11taå alla knapparna på manöT9rapparaten skola vara. 

ute. 

För inställning av kanal A köra frekTensväxlingsmotorn till läget för ka

nal A genom att omkopplaren P :fälls uppåt ooh nedåt tills den är i dr1 

läge ooh kanalindikatorn är i läge A. Genom att :fälla P uppåt går motorn 

till nästa drivläge och genom att fälla P nedåt till det följande åter

ställningsläget. 

Ställ inatrumentomkopplaren i läge l. ATstäm Tel (mottagarens osoilla- 145 

tor) ftlr maximiutalag på kontrollinatrumentet ooh i~täll sedan TC2 (mot
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146 

147 

148 

149 

150 

tagarens högfrekTenssteg) till ungefär samma utslag. Ställ instrument om

kopplaren i läge 2 och avstäm TC3 för maximiutslag på instrumentet. Ställ 

instrumentomkopplaren i läge 3, tag bort sändarens kristall för kanalen 

ifråga (i detta fall kanal A) och notera det avlästa instrurnentutsl~et. 

Sätt åter in sändarkristallen. Med instrumentomkopplaren fortfarande i lä

ge 3 och kri stallen i kretsen fungerar sänd8rens oscillatortrefaldar- och 

fördubblarrör och instrumentet kommer att visa 2nodströmmen till mottaga

rens HF- r ör. Denna ström varierar med inställningen av TC2, vilken nu 

skall avs t ämmas för minimiutslag på instrumentet. TC3 snedst2.mmes nu i en

dera riktningen tills instrumentet visar 2 eller 3 skaldelar mindre än den 

f örut noter ade avläsningen. .4vstämningen av 'rC2 och TCl skall sedan kont

rol~eras för att säkerställa, att de äro slutgiltlgt inställda i lägen, 

s om ger minimiutslag på instrumentet och på samma gång skall TC2 justeras 

för a t t säkerställa att det slutliga uts18.get inte är mer än två eller tre 

skaldelar mindre än det oVlOn noterade utslaget. 

Ställ instrumentomkopplaren i läge 6 och ställ S1'I-omkastaren i sändnings

läge . Avstäm TC3 för maximiuts12g på instrumentet. 

Ställ instrumentomkopplaren i läge 5 och avstiUn TC4 tills ett "dip" er

hålls. Återställ SM-omkastaren till mottagningsläge. Detta avslutar in

ställningen av kanal; och det skall nu kon trolleras, att alla fyra "vi

sarna " Tel, TC2, TC3 och TC4 äro i ungefär samma läge - en stor variation 

av l ägena pekar pil att ny avstämning är nödvändig. Det bör observeras, 

att endast frekvensområdets gränser äro angivne. ov"nför avstilinningsrattar

na - 100 t i 11 124 Mp/ s • 

För i nkoppling av kanal B fäll omkastaren P nedåt, återställningsläget, 

och därefter uppåt, drivliiget. Gör OV8n beskrivna e.vstämningsprocedur för 

kanal B. Gör samma sak med kanalerna C och D, varvi d desS2 kanaler in

kopplas med hjälp av omkastaren P, enligt ovan, och inte genom att trycka 

n en knapp på manöverapparaten . 

Efter inställning av kanal D fäll omkastaren P nedåt till återställnings

läget. Vrid därefter förSiktigt var och en av avstfunningsrattarna fullt 

medurs med hjälp av de räfflade låsrattarna. Drag åt låsrattarna så att 

kamgruppernas lägen fixeras. 

Stäl l slutligen omkastaren P uppå t i driv läget. Växla kanaler ett flertal 

gånger med hjälp av manöverapparaten. Avläs kontrollinstrurnentet på var 

och en av instrumentornkopplarens lägen l till 6 för al l a fyra kanalerna, 

varvi d kanalerna inkopplas med manöverappa:ratens knappar. En stor ski11
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nad i utsleget för olika kanaler för något llige på instrmnen t omkopplaren 

pekar på snedavs tämning och hela kanalen skall då avst ämma s på nytt. Om 

ingen mera avstämning är behövlig, [(Sn i ssa Er då am, sedan alla mätntugar 

företag! t s , att instrumentomkopplaren står i l äge 6 (normalläi\e) . 

Avstämning aven enda kanal 

För instäl lning aven enda kanal, utan att störa de kammar som kontrol l era 

de övriga kanalerna, skola följande instruktioner följas: 

Med stationen på mottagning frigörs alla kanalväljarknapperna såsom beskri 

vi ts ovan. Inkoppla kanalen före den som önskas inställd (t ex A fö r B, 

B för C, C för D eller D för ii) genom manövrering med omkopplar en P, 80m 

beskrivits i mom 143 - 144. Fäll omkastaren P till åt erställningsläget 

(nedåt) och lossa låsrattarna på TCl, TC2, TC3 och TC4. läll p till driT

läget och ins täll kanalen på vanligt sätt. Lås rattarna (efter att fö rst 

ha fällt P till återställningsläget), återställ P till drivl~ge och kont

rollera alla fyra kanalerna enl mom 150. ÖVertyga Er till sist om att 

instrumentomkopplaren är i läge 6 sedan ella mätningar gjorts. 

Äterinstallation i fllSYlan 

SM-enheten skall nu på nytt insättas i flygplanet och alla ledningar an

slutas. Det är därefter nödvändigt att omj.lstera sändar -:ms utgångskrets 

för anpassning ti ll den särskilda flygplansantennen oc h att kontrollera 

mo dul ationen. Placera provutrustningen, IlA eller 98, intill flygp l anan

tennen och i sådant läge att det e.r möjligt att a.vläsa instrumentet då man 

befinner sig vid SM-enheten. Från fö rarens plats inkopplas stationen ge

nom att kanalknapp D på manöverapparaten tryckes in. SM-omkas taren stäl

les på sändning. Intryck delvis någon annan kanalknapp för f r i görande av 

alla fyra kanalknapparna. 

Tag bort frontkåpan på SM-enheten, fäll P ti 11 återställningsläget och 

lossa låsratten för TC4. Återställ P till drivläge, varv.id kanal A in

kopplas. Kop::;Jla på provutrustninger. och avstäm den ti 11 "dip" på instru

mentet. Avstäm TC4 för minirniutslag på instrumentet. 

Upprepa ovanstående procedur för kanalerna B, C och D, varvid dessa kopp

las in med hjälp av omkopplaren P. Fäll slutligen P till återställnir~s-

läge och lås TC4. 

Återställ P ti 11 drivläget och tryck in alla kanalkne.pparna på manöverap

paraten i tur och ordning. Kontrollinstrumentet skall väsentligen visa 
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samma utslag för va.rje kanal. Större avvikelse i mgot utslag tyder på 

snedstämning av kanalen i fräga. 

Sedan dessa prov avslutats moduleras sändaren och ses till att instrument

utslaget minskar under modulationsperioderna. Om en provutrustning typ 98 
användes, kan ett lyssningsprov utföras på modulationen genom att t e lefon 

inkopplas i provutruatmngen, varvid en person modulerar sändaren och en 

annan lyssnar. 
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SERVICE _;:z:----== 

Al lmänt 

Utrustningen skall Mllas ren och snygg. Damm och smut s skall avl ägsnas 158 

genom b l äsning mei torr, ren l uft . Med j ämna mellanrum skol a alla nyckel

r e l ä- och omkopplarkontakter rengöras med kol t etrakl orid, v arvid försik

tighet bör i akttas så att i nga deformationer upps t år unde r r engöringen. 

-	 Märkt Vi d bort t agning av rör VR9 l används utdragare VR91 - 10.l/14014 . 

Tabell F visar en lista på de större f e l man kan t r äff a på hos SM-enheten 159 

och olika sätt att i denti~i era dem. 

I mot t agarens osci llator- oc h HF-steg och i s ändarstegen k an f el normalt 160 

lokalise-ras till et t vi s s t steg g en om mä t ning av anod- och g al l erströlIIDar 

s am t j ämföra dem med de siffror, sam angiva i tabell D. 

För mätning av ga llerst römmar i s ändarstegen skall k ontrol l i nstrument et 161 

anslu t as en l igt f öl j ande : 

( l ) Kri stallo sci lla torn - över punkterna 126 , 129 . 

(2 ) Fördubblars t eget - över punk terna 126, 121 . 

( 3) 	Mott ekt-tref a l darstege t - i nstrumen tet anslutes ti ll mät

uttage t och i nstrumentomkopp l aren 1 läge 2 , SM-omkasta ren 

i l äge mottagning . 

(4) Sl u tsteget - i nstrumentet anslutes ti l l mätuttaget och 

i nstrumf:'n t omkopplaren i l äge 6 . 

Ty"piska ga ller s t r ömsvärden äro angivna i tabell D, men någon variation på

t räff a s i ol i ka st ati oner . Vi dare undersökning av f e l bör kunna göras med 

hjälp av princip- och kopplings chema, genom mät ning av r ör ens anod- och 

skä rmgaller spänningar • En n oggrann under SÖkning av de ingående del e.rnas 

fysi s ka t i llstånd i e t t f elaktig t steg ( t ex om rören äl'o varma) bör inte 

f ör smås. 

F'orsök int e justera lIlottagarens trimning utan att vara utrustad me d de 


r ä tta pr ovningsverkt,ygen och instr uktion. 


När sändar rör byt as är det l ämplig t at t göra små j usteringar på trimrarna 163 


ti 11 i frågav arande kret sar. Det är normal t inte nö dvändigt att å ter neu


tralise1~ Bluts teget vid rörbyte, men skull e dot ta bli önskvärt, skall 


f öljande metod a nvändas . 
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Neutrali s ering av sändaren 

Om slutstegsrören bytes, kan det bli nödvändigt att justera neutralise~ng

en av utgångssteget • Tag bort förbi ndni ngen över e.ns lu t ningarna 141 och 

142 för att därigenom ut estänga ti l lfälliga modulationsepänningar . Insätt 

en kri s tall av frekvensen 6, 225 Mp!s (eller närmaste värde). Anslut en 

50-ohms konstantenn, typ 14, t i ll antennuttaget. St äll instrumentomkoppla

ren i l äge 6 och !iJl-omkastaren på manöverapparaten i läge säildning. Avstäm 

TC3 för maximiutslag på kontrollinstrumentet, anslutet vi a mätuttaget. 

Detta ger ett värde på slutstegets gallerström. 

165 Vrid TC4 sakta över hela dess ommde och kontrollera att den totala änd

166 

167 

ri ngen i gallerströmsvärdet inte är större än en skaldel. En ändring av 


värde t större än en skaldel kan då och då påträffas. I ett sådant fall . 


j ust eras de två neut raliseringskondensatorerna (C121 och C123), som äro be


l ägna en på vardera sidan om 0115 (bi ld 13) t i ll man finner att TC4 kan 


vridas över hela s i t t område utan at t mätvärdet ändras mer än en sk~ldel . 


Ef tersom de justerbara pla t tor na på vardera neutraliseringskondensatorn 


är o an s lutna t i ll mot t akt-tref a ldarens anoder, måste SM- omkastarenr ställas 


i mott agnings läge så snart en neutraliseringskondensator Skall justeras fö r 


att undvika faran a t t man kommer i di rekt beröring med högspänningen. Ef


t er neutr ali s ering f örbindes ans l utningarna 141 och 142 på nytt. 


Frekvensväxl i ngsmotorn och vä l jarmekanismen 


Rö r liga de l a r i motorn och länksystemet skola periodiskt smörjas genom att 


en aning köldb eständig olja anbringas på lagren, varvi d lämpligen en ända 


av en metall tråd användes. Olj a får i nte anbri ngas på slidmekanisrnen eller 


på någon omkopplarkontakt. 


Motorns no:cnala has t i ghet är 42 tänder per sekund eller ett varv på två se


kunder. Växling f rån A t i ll D (eller B ti ll A etc) skall därför inte taga 


längre ti d än 1! sekund. Om det gör det , justeras den självavbrytande 


kontakten DMl (bi ld 22 och 24 ) så att dess gap uppgår ti ll 0,3 mm. Anka


rets åters t äll ningsf j ädrar skol a vara så hårda, att sliderna föras till 


hemma.läge ut an svårighet. 


Omformaren 


( I nstruktioner beträffande handhavande och service av omformaren äro giTna 


i a d 3 kap l av AP 1186D och ha ti llämpning på typ 79, som användes i den


na station. ) Omf ormaren bör blåsas ur då och då och särskild uppmärksam


het bör ägnas borstarna: Borstarna skola glida fritt i sina hållare och 


l igga an jämnt över he l a si n bredd och ~tminstone 80% av sin kontaktyta. 


168 



- SERVICE ~ 51. 

D~lig anliggning resu l terar i gnistbi l dning. Om borstarna borttagas för 

inspektion, iir det lämpligt att märka dem så att de kunna sättas ti llbaka 

på samma ä tt som t idigare och i samma hållare. Det är i nte nödvändigt at 

märka högspänningsborstarna, eft ersom des sa 'iro avfasade och alltså inte 

kunna i nsättas mer än på ett sätt. 

Fö l jande storlekar och sorter av borstar använias i omformaren, typ 79: 

L~gspänningsborstar •• ••.••• •• 0,5 x 0,25 tum, typ CM3 H, (Förrådsnr 

lOK/1850 ) • 

Gall erförspänningsborst ar •••• 0,218 x 0,093 t um, typ Morgan 7308 

(Förrådsnr lOK! 1872) • 

Högspänningsborstar •• •• •••••• 0 ,187 x 0 ,187 tum , typ IM7 
( Förrådsnr 10K/ 1851). 


Byte av borstar beror på följ ande faktor er: 


a) Tillåtbart minimi bors t t rJck. 


b) Borstens effektiva längd i hållaren. 


Borstarna skola ersättas med nya, när minimitrycke t och/el ler effektiva 

längden anses ha uppnåtts, d v s när bors ten inte l ängre pas sar väl i hål

l are och det finns en t(mdens ti ll Oljud. 

Om omformarens ändstycke har vari t borttaget bör försiktighet i akttas 'd 

hopsätt ningen så att de märken, som f i nnas på statorn och ändstycket, verk 

ligen komma att ligga i linje varigenom rät ta borst l ägen erhålles. De t bö 

observeras att vid denna typ aV om:formar e måste de lÖ d5ron, som äro på

krympta f ältanslutni ngarnas ändar, l ödas upp innan lågspänningssidans änd

stycke kan tas bort . 

Renlighet och passande smör j ning är viktiga. Kommutatorn s kall hållas r en 

och fri från kolpartiklar . 5 droppa r olja ( ~örrådsnr 34A/60 ) droppas in i 

ol j espåren vij instal l ati on och sedan 2 droppar vi d lämpli ga inspekti ons

t i llf älIen. I solati onsmotståndet mellan a lla spänningsförande delar bör 

inte vara mindr e än 20 mego bm vi d provning med 500 vo l t likspänning. 

Koltrycksregulatorn 

Fö lj ande prov f å r endast utföras av därti ll bemyndi gad personal, varvi d 

i ns trument med känd noggrannhet ska ll användas, ej flygp lanvoltmetern. Det 

:näste kommas ihåg att varj e ändring av l amell trycksskruven ändrar spän

ningsnivån, varvi d mätni ng måste göras och enheten justeras. Iåsskruvama 

måst e också dras ordentligt efter prov och en slut lig mätning göras för att 

konstatera att inställningen förb livit oförändrad. 
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Provning före instaHati on 

173 Beroende på f ukt i ghet i kollamellerna kan regula to rns spänningsinställning 

variera från det värde som inställts av till ver karen. Innan enbeterna 

provas med avseende på spänningsnivån bör de torkas u t genom att regula

torn belastas med 5 amp i ungefär 20 minuter. Om r egu latorn s t ä ll s i n me

dan f uktighet ännu f i nns kvar i l amel l s t apeln, får s pänningsnivån en t en

dens t i ll att driva. Utöver de t ovannämnda skola endast små eller i nga 

justeringar behövas för e installati on, men det måste kommas i håg, att re

gulatorn är prova d hos tillverkaren på en resi s tansb el a s tni ng och någon 

liten ändring kan möjligen bli nödvändig innan stati onen tages i tjänst. 

Standardprov 

174 De standardprov , som skola göras peri odi skt på kol trycksregulatorn, äro 

som föl jer: 

(a) Riktig gHl dspänning med nominell t i llfö rd spänning ••• Prov nr l. 

( b) Tillf redsställande glödspänningsregle ring •••••••••••• Prov nr 2. 

( c ) Frånvaro av mekaniska vibrationer i kolt rycksregula

t or-n. •.•.•..••.•.••• ••••• •••••••••••••.• •••• •••••••••• Prov. nr 3. 

Prov nr l. 

175 Justera den t i llförda spänningen till 26 volt vi d uttaget P med normal 

glödkretsbelastning. Glödspänningen (mätt med en O - 50 voltmeter över 

anslutning 109 eller 224 och jord) skal l vara 18,9 vol t . 

Prov nr 2. 

176 Justera den tillförda spänni ngen t i ll uttaget P ti ll 21, 6 vol t och öka den 

sedan sakta till 29 vol t under det att O - 50 vol tmetern över den kontrol

l erade glödspänningen observeras. Sänk sedan sakt a den ti llförda spänning

en ti ll 21,6 fortfarande ur:der observation av i nstrumentet. Skillnaden 

mellan den högs ta och den lägs ta kontrollerade glödspäl".ningen, som uppstår 

under de tta prov, få r i n te överstiga l volt. 

Prov nr 3. 

177 Ans l u t i seri e en hör telefon och en stor kondensator (1 el ler 2 mikrofa

rad) och inkoppla dessa över den kont r ol lerade glödspänningen. Justera 

den ti llför da s pänningen ti l l uttaget P t i ll 29 volt och koppla sedan 

ti 11 och från u trustningen e t t f l erta l gånger . Någon t on Skall i nte hö

r aa i hört e l efonen någon gång under dessa kopplingsmanövr ar . Finns en 

osci l l ograf t i l lgänglig kan denna använda s i stället f ör hört el efonen, 

varvi d vi brati oner avslö jas på skärmen. 
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Inställning av regulator er 


Skulle ovannämnda prov ge oriktigt resultat , måste föl j ande justeringspr o

cedur ti l lgripas. Sådan justering bör endast utfö ras av skicklig och er


feren personal ( om möjligt på signaIver stad). Man bör se t ill at t r egu


l atorn är torr. 


Det är först nödvändigt at t bes tämma strömmen genom koltrycKsregulatorn 


1ll1der prov . Koppla bort jordledningen frän tOllIgångsmot s t åndet R305 oc h i n 


sätt en °- l empmeter mell an motståndets jordsida ooh jord. Reglera den 


tillf8rda spänningen ti ll 26 volt med normal gl~dkretsbelastning (d v B 


all a rö r i nsatta) och juster a den r örliga kont akten på R305 så att ° - 50 


VOltmet ern, vilken måste vara kopplad över anslutningarna 109 eller 224 


ooh jord, vi sar exakt 18,0 volt och notera sedan den sträm, som avläses p~ 


amperemetern. (Orsaken till at t glödspänningen skal l vara 18 ,0 volt är 


att regulatorn ursprungligen justerades hos till verkaren för en k ontrolle


rad spänning av 18)0 vol t oc d1:irf5r måste denna spänning användas vi d 'be


at6om.1ng av den riktiga st römmen genolu spolen) . Str 6mmen genom spolen, 


som nu avläses, skall vera mel lan 0, 25 och 0,215 smp, det senare värdet är 

det maximalt ti l låtna. 

Sedan apolsträmmen sålunda konstaterats kopplas spänningen bort till utta

get P och omfarmRrens ändkApa tas bort . Koppla bort den positiva ingångs

ledningen. Koppla i n exakt 18, 9 volt från en yttre strömkälla ~ver anslut 

ningarne far glBdspänningstillfö rsel 109 eller 224 ooh jord (tillse att 

den negativa bat terians l utningen är kopp l ad till jord) ooh justRra R305 så 

att SWIDna epolström erhål ls som noterades vi d 18 ,0 vol t i f5regå ende mom. 

Lås den rörliga kontakten på R305, tag bort amperemet ern, anslut åter 

jordl edningen ti ll R305 och koppla bort den y ttre 18,9 voltstil l föraeln. 

Proven nr 1,2 och 3 upprepas. Om prov nr l int ger rätt r sultat mAste 
ovannämnda prooedur upprepas . 

Om något av proven nr 2 eller 3 ger oriktigt r eeultat vid kontrOll, b~r 

11 ten justering av magnetkärnan f~retagas. MagnetkKrno.n 1:1.1' utr~rd i torm 

aven skruv, åtkomlig från regulatorns botten. (Två ldsskruvar m 

loasas.) Justering av magnetkärnan tår inte ~ver tiga 1/ 16 v rv ro d 

eller Ile varv motura. 

178 

179 

180 

161 
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54. - SERVICE 

Mätvärden 

. Tabell D 

Typiska mätvärden erhållna med (O - l mA ) 15-ohrne i ns trument (i pr ovut

rus tn1 ng typ IlA eller 98 ) , skalan O - 100. Dessa värden tjäna endast som 

ledning. T1l1f~rd batter1sEänn1n~ 26 volt. 

RCSr 
4 Inetrumentomk i 

lägel Mätvärde 

Min Mu: 

Arun 

SM-omkastaren på: 

V.204 Gsllerström 1 50 70 Mot t agning 

V. 10 3} Galler
V.104 etr&! 2 50 100 Mottagni ng 

V.201 AnodstrClm 3 25 JIIot t agning 
(Sälldarkrist bortta
gen) 

V.10~JAnod-
V.l04 ström 4 50 65 Sändning . 
V.I05} Anod
v.l06 ström 5 50 60 Sändning 

V. 10~ Galler
v.l06 ström 

6 20 45 Sä.ndning 

V.IOl Ga1ler8tr~m 6 ( Instrumentet 20 50 Sändning 
mellan ans1 
128 och 129) '. 

V.102 Ga1lerström 6 (Instrumentet 30 70 Sändning 
mellan ansl 
126 ooh 127) 

Värdar) på tillförda spänningar och strömmar 

Tabell E 

( Obst Dessa värden äro typisks, ll~gon variation kan fl:lrväntae. ) 

Anslutningar SM-omk på Sälldn:1ng SM-omk på Ilat tagning 

Anodapänning 113 t f 11 jord 290 volt 
Anodspänning 225 till jord - 340 volt 

Ana dspänning 204 ti 11 jord - 300 volt 

Gallerf~rsp~ing 137 ti 11 jord - 120 volt - 120 volt 


Batteriatröm - 7,5 amp 5,1 amp 
Anodström - 220 mA omodulerad 
Anodström - - 55 mA 
GallerBträm - 7,0 mA 8,0 mA 

Glödspänning, anslutn 109 till j ord ·..... ...... .. ..... ....... 18,9 volt. 


" , " 108 till jord ·... ...... , .... ..... ........ .. 12 ,6 volt. 


" , " 107 till jord ·.... ... ........... ....... 6,3 volt. 
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Felsökning 

Tabell F 

MÄT RIKTIGfl' vÄRIEINSTHUl4ENTFEL SJIIP'roK KONTROLL 
mellm 

starre Im mindre lIzl 

Avbrott 1 

glödtrAdar. 

Glödtddar 

glöda. icb. 

Gl~ 18,9'1 

l2,6v ni. 20'{ - eller 
störra 

'Ni .. 

13} 
al lQ9-Chaae1 

108-Chaee1 

16,5 

11,0 

21,5 

14 , 5 

6S1 ni. 2(J( .. 107~a1 5,5 7,2 

Ej analutna Glödtrld.zo Ett el. fle
glödtrAdar. glöda !Ud ra rör ej m

o jämn lju& alutna. el. IS-
lityrka. Terbalutacl. 

glöcltrAd i lja 
lIute ni....... 

Anodspiilmillg Inga utBlac sv Anod.epäzm:1Dg 350V - l34-Chua1 260 340 
aalmaa. nAaot elI&' • 

Glöden rung.rar. Sllnd anod8p. 350V .. 113-Chaae1 260 340 

AnodapämWIg CDfOl'lDal'lm gir laolera var
ltorteluten. eakta. lAg j a lIllodep. 

apllnning. krata och 
prOTa tör 
kDrtlllutn1ng 
till clwle1 . 

Ina-n uteffekt. ln4ret utelag ...... tiIIa TC4 
pi. pravutr el till ma: 
koutblllut uteUekt • 
n1lI&. 

Inaen åri"l' IIJB8t utelag blltäm 'l'C' O till l lIlA Inetr i lll&'e 6 2 5 
effekt. pi. .iD81;rwneo- Ull max 75 obm 

tet i lll&'e 6. uteUekt. 

Åntllm Te, 
IQZ atrtim. 

O till l lIlA 
75 obm 

Inatr 1 liga " 5 65 

Fö~ Värdet .törre Kontrollera 
1Ia1ma8 till In 65 pi. inat inlrt'dlftlmde 150V .. U,-Chaaa1 110 1.50 
uteffekt_te X'UlUDtet i 1 .... förapämWIg
get. ge 5. eu. 

i'örapilzlll.1q Värdet atörre Kontrollera 
_81m.. till liD 70 p1 inat ~nk~8zu~e 15(J( .. 137....chaU1 110 130 
.1iDd.trefaldar rumaotet 1 lIL fö~~ 
eteg. ge 4. an. 

Anod.epllrmin&' 
aa.IaLae till 

Inget utelag 
pi. iruJtrwDan-

IWntrollera 
anodaplin 350V .. 

nOl/V102 Anod
kontakt~Å 250 320 

allnd.oaclla tet i lllge 5. n1qelad.
tortrafa.ldara. niJ:Igen. 

Anodapämrlng Ing.It u.telag ItPDtrolura Vl03/Vl04 topp
88lmas till pi. inatrumG eDDdapln 350V .. kont akt-Chaall1 2'10 340 
dDd.tre!alJI.G' t.t i lll&'e 4. DUgwled
eteg. niDpn. 





sändarechassi 

Sch~ 

betecm 

CI0l 

CI02 

CI03 

C104 

C105 

CI06 
0107 

C108 

C109 

e 110 

C111 

C11.2 

C1l3 

Cl14 

C115 

C116 

C117 

C118 

C119 

C1.20 

C121 

C1.22 

C1.23 

C1.24 

C125 

C126 

cm 
C128 

Cl29 

C130 

e131 

C132 

C133 

C134 

Viird. 

3,5-22,3 

2~ r.R 

25 ~ 

100 ~ 

500 ~ 

25 ~ 

500 ~ 

6 Ii' 
2~ x' 

~ 

3,3-16,1 iF 
100 ~ 

100 IF 
500 IF 

500 " 
3.3-16,1 JfI 
2-6 ~ 

15 ~ 

15 ~ 

100 ~ 

100 pF 

0,2-1,5 lP} 
2,8-8,2 !iF 
0,2-1,5 ~ 

0,005 )lF 

100 ~ 

0,002 pF 

0,1 JJF 
0,001 )if 

200 ~ 

500 Ii' 
100 p! 

0,01 )iF 

500 J!i 
0,1 }iF 

Kap IX 

STYOKLISTA-.----_..--
KONDENSA'roRER 

Eng. fHrrMs
beteckning 

100/1'931 

IOC/3691 

lOC/5168 

IOC/14515 

100/94 

100/5168 

100/94 

100/3611 

IOC/3691 

100/13931 

100/14515 

100/14515 

100/94 

100/94 

100/13931 

100/3691 

100/10607 


100/10607 


1OO/145l5 


100/14515 


100/13926 

100/11122 

100/14515 

100/11134 

100/11126 

100/11120 

lOC/4268 

100/94 

lOC/145l5 

loo/11138 

100/94 

100/11126 

Typ 
Dr 

4577 

1866 

2760 

4628 

609 

2760 

609 
1616 

1866 

4577 

4828 

4828 

609 
609 

4577 

1866 

427 

427 

4828 

4628 

1'9 

3358 

4826 

3370 

3362 

3356 

2212 

609 

4828 

'374 

609 

3362 

Tolerma 
%el i ~ 

5 
15 

15 

5 

15 

0,5 ~ 

15 

15 

15 

15 

5 
5 

15 

15 

25 

15 

10 

20 

25 

15 

15 

15 

20 

15 
20 

Dr1tt
aplinD.. 

500 

500 

350 

500 

350 

500 

500 

500 

350 

350 

500 

500 

500 

500 

1000 

500 

1000 

350 

1000 

375 

350 

500 

375 

350 

350 

Anm 

1:& sektion tl'I TC' 

Inftkondensator ~ II 
mer till CI01. 


Kersdsk., sk:l.:vformig 


Kerazdsk, eylindriak I ~ 

Glimmerkandenaator 
 I'I 
Kenmd.ak, ak:LvfoJm:4r 

Glimnerkondensator Il 
Keramisk, sldvfonnig 

lnttltondenBat or, trim
mer till ella 

2:a sektion eN Te3 IiKeramisk., cylindrisk Ii 
Keramisk, cyllndriJ5k 

Glimmerkondensator 

GllJImerkondensa"tor 

3: e sektion tl'I 're' l: 
lJlftkonden.eator, trim
mer till C115 Il 
Keramisk, akivform1g 

Kersdsk, skivf'onnig 

Keramisk, cylindr1 

Ksramisk, cylindrisk 

Inkl Ll06, Ll01-'l'C4 

Papper, cylindrisk 

Kenmiak, cyl.iDdriak 

Papper, cylindrlsk 

Papper, cylindrisk II 
II

Papper, cylindrisk 

Gl.1JDnerkoudensator 

Glimnerkondensator 

Keranisk, cylindri sk 

Papper, cyl.iDdriek 

Gl1mmerkondenaator 

Papper, cylindrisk 

http:Kenmd.ak


58. - STYCKLISTA 

Mott a.ga.reohassi 

ToleransEng. förråda- Typ Dritt-SchIllIIa- ArlmVärde spänn.bet eclaliDgbeteclm nr ~eli~ 

Papper, cylindrlek20C201 0,1 pF 100/11126 3362 350 

Papper, cylindrisk20C202 0,1 pF 100/11126 3362 350 

Glimmerkondensator2C203 350100/2648 126475 rF 
Glimmerkondensator}50300 pF 831c204 15100/745 

Glimmerkondensator611100 rFc205 15 350loc/ 96 

Papper, cylindrisk20c206 100/11126 3362 3500,1 JiF 
Papper, cylindrisk20C207 0,01 pF }75100/11138 3374 

2 Gl.iDmerlrond ell.8ator C 208 1264100/2648 35075 ~ 
Papper, cy1indriek200,01 )IFC 209 100/ 11138 3374 375 

Papper, cylindrisk20C210 0,01 pF 10C/11138 3374 375 

Papper, cylindriskC211 0 ,01 )iF 20100/ 11138 3314 375 

Glimmerkondeneator2C212 1264 350100/264675 Ii' 
Glimmerkondeneator2 }50C213 1264100/ 2648 75 rF 

, Pa~per, cylindriSk20C214 0,01 pF 100/11138 3753374 

Gliamerkondensator2C215 1264lOC/2648 35075 rF 
Papper, cylindrisk20C216 0,01 JlF 100/11138 3374 '15 

C217 Papper, cylindrisk200,01 JlF 100/11138 3374 375 
Glimmerkondell8ator2C 218 1264 350100/264875 P' 
Papper, cylindrisk200,01 pFC 219 100/11138 3753374 
G1immerkondell8ator2C220 1264 35075 pF 100/ 2648 

Papper, cylindrisk20C221 0,01 pF 375100/11138 '374 
20 Papper, c.11iJJdr1skC222 0,01 )iF 100/11138 3753374 

Papper, cylindrisk200,01 )iFC223 100/ 11138 3153374 

Glimmerkondensator21264C224 100/2648 35015 rE 
Papper, cylindrisk20C225 0,01 pF 100/11138 3753374 

Keramisk, sldvfo1'lll1&C226 500100/ 3861 0,5 rE19505rF 
Papper, cylindrisk20C227 0,01 pF 100/11138 }374 375 

Glimmerk.ondenaatorC228 831 15300 rF 350100/145 

Keramisk, skivformig0,5 pF 500C 229 3pF 1948100/3859 
l: a sektion ltV TelC230 4-19 pF loo/1}929 4575 

luftkondeneator, trim
mer till C230 

2-6 pF 1866C2:n 100/3691 

3: e aektion ltV Te2C232 4-18 pF 4576100/13930 

wftkondensator, trim16662-6 pFc233 100/3691 
: J mer till C232 

Keramiek, eld.vfomig6pF 1818 500C234 100/3611 0,5 Ii' 
Luftkondeneator, trim
mer till C236 

1866 2-6 P'e235 100/3691 

2: a aektion av TC2C2}6 4-16 pF 4576100/13930 

Glimmerkondensator15 350C237 500 P' 100/94 609 
Papper. cyliDdrisk0,01 pF 20C238 lOC/1l138 3753374 
KeramiBk, skivformig10 50020 IFC239 1555 100/3200 

2:a sektion tI.'I' TC1C240 4-19 ~ 100/13929 4575 



I 
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Mottagarechasai (forta) 

Schema
betecm. Värd. Eng. förr!ds

betec:kniDg 
Typ 
nr 

Tolerans 
%el i ~ 

Drift 
.,-pänn. Anm l 

I C241 2-6 IF 100/3691 la66 Luftkondmsator, trim
mer Ull C240. 

C242 25 f2 l OC/5168 2160 5 500 Keramisk, skivformig. 

C243 100 PF lOC/3436 1687 5 500 Keramisk, skAlfo~g. 

C244 0,01 pF lOC/11138 3374 20 315 Papper, cylir.ulr1Sk. 

C245 300 rE lOC/745 831 15 '50 GlimmarkDndeneator. I 

C246 2-6 PF lOC/3691 1866 Luftkondeneator, trim
mer till C247. 

C247 4-18 pr lOC/13930 4575 3:8 ekt~on av TC2. 

C248 6J,F lOC/3611 1818 0,5 ~ 500 Keramisk, skivformig. 

C249 8~ lOC/3503 1729 5 500 Keramiek, e~formig. 

C250 0,01 )JF lOC/Ul,a 3374 20 375 Papper, cylindrisk• 

C251 0,01 pF lOC/IU38 3374 20 
. 

375 Papper, cylilld.rlJlk. 

C252 300 J.E 100/745 831 15 550 GlimmerkDndenBator. 

C253 0,01 pF lOC/11138 3374 20 . 375 Papper , cylindr.iek. 

C254 0,01 pF loo/11l38 3374 20 ( 375 Pl.pper', aylindriBk. 

C255 100 PF lOC/145l5 4828 15 500 Keram.1~cyllndr1slt. L 

C256 0,002 pF lOC/lll~4 3370 10 1000 Papper, aylindrisk. .', 

e257 0,01 pF lOC/11l38 3374 20 375 Papper, cylindrisk. , 

- -

Kraftaggre~t och BA-föratärkarechassi 

Papper, cylindrisk.0,02 )JF 20C30l 100/11124 3360 750 
Papper, c..vlindr1ak. ~20C302 0,01 pF lOC/lll38 3753374 
Pal)per, cylindrisk.200,01 pF lOC/1l138C303 3753374 
Papper, metallhlSlje. ':20 250loo/ ll544 3516C304 2)lF 
Glimmerkondeneator.0,002 pF 580 350lOC/24C305 15 
Glimmerkondeneator.350C306 0,002 pF 580 15100/24 
Papper, metallhölje.20 4003166C307 lOC/57992~ 
Papper, cylindrisk. ~ 20lOC/11126 3503362C308 0,1 ]iF 
Papper, cylindrisk. lo

20loo/11l26 350C309 0,1 JlF '362 
Papper, cylindrisk. I20 3500,1 pr lOC/l1126 3362C310 
Papper, cyl1ndrisk.20 3500,1 pF lOC/11126C311 '362 

-' Papper, metallhöljs •20 2503516C312 lOC/l15442)lF 
Papper, cylindrisk.20 

'L 
350lOC/11l26 3362O,lpFC3l3 

Papper, cylindrisk.20 350lOC/11l26 33620,1 pFC314 
0Glimnerkonden8ator . a31 35015100/ 745C315 300 IF 

Prekvensväx1in~enheten . n 

0401 lpF lOC/12620 4207 - 250 Papper, cylindriSk, 
met.allhöl je. . 

el lOC/14004 4607 'I 20 400 Papper, 4-kaIlt1g, m - l' 

tallhölje tropiloJ.tf • .r 
I -,f " le' 



60 . - STYCKLI STA 

MOTSTÅND 

Sändarechassi 

Schema
beteckn. 

Värde 
ohm watt 

Eng. förräds
beteckning. 

Typ 
nr 

Tolerans 
% Anm 

RI0l 47 0,5 10W/6412 6412 10 

RI02 15.000 " 10W/1168:5 517 " 
RI0:5 1.000 " 10W/11678 512 II 

RI04 1.000 " 10W/11678 512 " 
RI05 220 " lOW/165:5 165:5 " 
Rl06 :5:5.000 " 10W/:500 726 " 
RI07 1.000 " 10W/11678 512 II 

RI08 2.000 " 10W/I00l 5 
RI09 10.000 " 10W/27 544 10 
Rll0 47.000 " 10W/5:59 805 " 
Rll1 15.000 " 10W/1168:5 517 II 

R112 47.000 " 101'/5:59 805 " 
Rll:5 15.000 " 10W/1168:5 517 II 

R114 :5:5.000 " 10W/:500 726 " 
R1l5 150.000 II lOW/1592 1592 " 
R116 15.000 " 10W/1168:5 517 " 
R117 22.000 " 10W/1614 1614 II 

R118 47 .000 " 10W/5:59 805 II 

R119 100.000 " 10W/11691 525 II 

R120 220 " 10W/165:5 165:5 " 
R121 :5:5.000 " 10W/:500 726 II 

R122 :5:5.000 " 10W/:500 726 " 
R12:5 18 " II 

R124 100.000 II lOW/11691 525 II 

R126 15.000 " 10W/1168:5 517 II 

R127 15.000 " 10W/1168:5 517 II 

Rl28 0,75 1,0 101'/15442 4151 2 Trädlindat 

R129 100 0,5 101'/5:5 561 10 
Rl:50 :5:5.000 " 10W/:500 726 II 

Rl:51 :5:5.000 II 10W/300 726 n 

Rl:52 :5:5 " 10"/1606 1606 II 

Rl:5:5 100 .000 II 10"/11691 525 II 

Rl:54 100.000 " 10"/11691 525 II 

Rl:55 15.000 " 10W/1168:5 517 " 
Rl:56 15.000 " 10W/1168:5 517 " 
Rl:57 :5:5.000 " 10W/:500 726 " 
Rl:58 :5:5.000 " 10W/:500 726 " 
Rl:59 0,75 1,0 10W/15442 4151 2 Trädlindat 

R140 47.000 0,5 10W/5:59 805 10 
R141 10.000 1,0 10W/81:5 919 10 

I R142 150.000 0,5 10W/1592 1592 10 

I 
R14 

:5R144 
47.000 

47.000 
" 
" 

10W/5:59 

10W/5:59 

805 

B05 

10 

10 
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Siindarechassi ( forts ) 

Värde I Eng. förråds-Schema
beteckningwatt 

I 	 10w/783 

10W/130 

0,5 

" 
10W/589" 
10w/6319 

l 
" 

10W/15434 
l 10W/15434 

0,5 10W/1592 

Typ 
nr 

Tolerans II 

% I 
Anm 

908 
I 

10 

598 
827 

6319 

10 

10 
20 I 

4143 
4143 

1592 

5 

5 
10 

Trädlindat 

TrAdlindat 

beteckn 

Rl45 
R146 

R147 

R148 

R149 
R150 

R151 

ohm 

18.000 

.000.000 

270.000 

680.000 

63 

63 
150.000 

Mottagarechassi 

R201 

R202 

R203 

R204 

R205 

R206 
R207 
R208 

R209 

R210 

R211 

R212 

R213 

R214 

R215 
R216 

R217 

R218 

R219 

R220 

R221 

R222 

R223 

R224 

R225 

R226 

R227 

R228 

R229 

R230 

100.000 

100.000 

~.200.000 

t,l.200.000 

470.000 

47.000 

470.000 

47.000 

100.000 

100.000 

10.000 

1.000 

47.000 

330 
100.000 

100.000 

100.000 

68.000 

100.000 

100.000 

100.000 

4.700 
100.000 

68.000 

100.000 

100.000 

1.000 

100.000 

10.000 

1.000 

0,5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

12 

0,5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
II 

" 
" 
" 
II 

" 
" 
" 
" 

lOW/6840 

lOW/6840 

10W/7466 

10w/7466 

10W/6320 

lOW/6081 

10W/632O 

lOW/6081 

10W/8693 

lOW/11691 

10W/6079 

10W/1730 

10W/6081 

10W/6OB2 

lOW/11691 

lOW/11691 

lOW/684O 

lOW/6842 

10w/6840 

10W/11691 

10W/11691 

lOW/1850 

10W/684O 

10W/6842 

lOW/6840 

lOW/11691 

lOW/6083 

lOW/11691 

lOW/6079 

10w/6OB3 

6840 

6840 

7466 

7466 

6320 

6081 

6320 

6081 

2163 

525 

6079 

1730 
6081 

6082 

525 

525 

6840 

6842 

6840 

525 

525 

8317 

6840 

6842 

6840 

525 

6083 

525 

6079 

6083 

20 

" 

20 

" 
" 

" 
" 

10 

20 

10 

20 

" 
10 

" 
20 

" 
II 

10 
I 

" 
20 

" 
n 

.. 
10 

20 

10 

20 

" 

• 

Potentiaoeter I 

PotentiaDeter 

Trådlindat 
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M tt h i (r t)o agarec ase or s 

III ',o. 

Schema- Värde Eug. förrAda- Typ To1er8J'l8 
Ambeteckn olm .,.tt beteclmiDg nr % 

, 

Manöverapparat , typ 12 

~ ,.::.. 
" . '. 

I
, 

R501 500 ve 1 10'1/15971 4650 20 Potentiometer 

~. 
R502 110 6 10W/15972 4651 5 TrldliDdat 

I' .1 

R231 
R2,-2 

B233 
R234 
R235 
R236 
R231 
R238 
R239 
R240 
R241 
R242 
R243 
R244 , 

R245 
• R246 

R247 
R248 

R301 
R302 

I R303 
I 

I
R304 
R305 
R306 

L 

R307 
B308 

, R309 
R310 

11·000.000 
330.00c 
68.ooc 

1.500.000 
40 VAR. 

4.700 
126 

31,5 
l00.00c 

330 

0,25 
0,5 

II 


II 


n 

1,5 

" 
0,5 

II 

10ll/6061 
lOW/6840 
10W/6840 
lOW/6079 
1OY/6840 
lOW/15433 
10'1/15433 
10w/6081 
low/6080 
10W/8424 
10W/6840 
10W/1847 
10'1/6840 
10W/10427 
10W/6083 
10W/60s3 
10W/6840 
10W/6081 

47.000 
100.000 
100.000 
10.000 

100.000 

75 

e,' 
47.000 

220 
15.000 

100.000 
2.200 

100.000 

33.000 
1.0Q0 
1.000 

100.000 
47.000 

0,5 

" 
n 

n 

II 

0,5 
II 

n 

n 

II 

II 

0,25 
0,5 

n 

n 

II 

Kraftaggregat och BA-förstärkarechassi . 
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- STYCKLIST. 

Rör, lampor och säkringar 

Schemabeteckning Eng . f 6rråds et",ekn 

Sändarechassi 

Mottagareehassi 

nOl 

Vl02 , VI03 , Vl04} 
VI05, vlo6 

v107 

Vloa, VI09 

V201, V202 , V203} 

V204 , V207 

VR91 

{VT501 el 
VT50lA 
VR67 

VT52 

VR91 

I;:.. 

lOE/92 

lOE/389 

lOE/784 

lOE/ 11448 

lOE/!l398 

lOE/92 

V20S, V206 

V20a 

VR53 

VR54 

lOE/11399 

lOE/11400 

(CV1G54 ) (lOCV/1054 ) 

V209 VR56 lOE/11402 

(CVI056) (lOCV/1056) 

Omformarecha.aa1 11301 

Anodsp .säkrlng 
VR5' 

500 mA 

lOE/11399 

1OH/238 

Manöverapparat Lampor PL501, 

PL502, PL50; 

3 volt, 0,6 watt 

Special C.E.A.G 

5!./227' 

Rör hå llare 

Detalj Engelsk 
.för d4s»etecknirur Anm 

9-stifts okt altyp för rör VR91 

RörhAllare, typ 238 

med utdragare, typ 19 

Internationell oktaltyp: 

RörhAllare , typ 35 

Rörhållare , typ 7' 

Toppkontakt, typ 13 

lOH/3237 
lOA/13094 

l OHj126 

10H/493 

10A/13025 För rör med 0,25 tum 

diameter på topputtaget 

Chassier och mekaniska delar 

Kondensatoromställningsenhet lOD/1987 K8I%IDekanism för 4 kanale! 

I nklusive: 

4 st lAsratt, t yp 29' lOA/15093 

5 st instiUlningsrat t, typ ,., 10A/174 36 
4 st spänn! jäder 10ll/45 För sliderna 

20 st spännfjäder 10R/l'014 För "f i ngrarna" , 



l 

64 . 	 - STYCKLI STA 

I Chassier och mekaniska delar (fo:r t s) 

Engelsk !DmDetalj förrådsbeteclcnirul' 

Roterande, 4-lägeS, för 

sändarens kristaller 

st omkopplare lCF/ 2162 

E1ektrom~etisk steg

typ 37 
F rekvensväxlingsmoto renhet , 

motorlon/1980 

Inklusin: 

Ankare och steghake 10D/1981 

Spole 
 10D/1982 


Kondensator, typ 402'7 
 l pF, 250 volt, papper, 

(C401) 

lOC/12620 

cylindrisk. metallhölje 

eller typ 4607 l )lF :!: 20 )t, 400 volt 

tropikutförande 

V1n1telhävarm (4) 

1OC/14004 

10D/198, 


Platta, monterings 
 För omkopplaren P 


Slauvar f ör ankarfjädrar (2) 


10D/1984 

10A/17477 

Kama:te1 
 Enhet med axel, kamhjul, 

steghjul och 4 kallnar 

10D/1985 

I · 
Rostfritt stål, 0,125 tuM 

diaD x. 2,562 tum 111nsd 

Bladfjädrar, typ 10 

Hu'VUda.xl.ar 	 ; 1._ 10D/1986 

För spärrning av steghjul 

Fjädergrupp, typ 34 
10A/155,8 

En slutning och en bryt

ning 

Fjädergrupp, typ '5 

lOF/2152 

En brytning, Sj älvaTbry1fIi/215, 
1

t ande 

Krok i en ända Spänningsfjäder, typ 67 10A/17010 
r. 

Återdragande 


Omkopplare, typ 152 
 Till-FrAn 


Omkopplare 


1(1'/10"8 
Roterande, 4-1äges, 
2 rotorkontakter 

Omkopplare 

lOF/2154 

Roterande, 4- läges, 

l rotorkontakt 

lOF/ 2155 

Kåpor: 


Kåpa, typ 447 
 Huvudkåpa 


KApa, typ 448 


10A/17444 
10.&/17445 FrontkApa 

le- Kåpa, typ 449 10Aj17446 	 Nedre delen trf frontin

fattningaplåtenI ~ 

lOA/17447 	 övre delen av frontin

fattningsplAten 

U,pa, typ 450 

KoS):ialförbindningar: 


Förbindning, typ 1405/2 
 lOH/5227 	 Ansluter uttag A på . 
frontplattan till AR-

reläet. 

Kabel, Uniradio No 32, 12 tull: 5E/22'2 	 Ans::'ater AR-r elä.e" t ill 

sändaren 

--~~--~~~--~-------
I 

http:Hu'VUda.xl.ar


en 

- STYCKLISTA -


Chassier och mekaniska delar (forts) 

Detalj Anm 

Ansluter AR-reläet t ill 

mottagaren 

Kabel, Uniradio No 32, 6 

Förbindning, typ 1405/3 10H/5228 

Ansluter blandarsteget 

till l: a. MF-stsget 
5E/ 2232 

Ko'pplill8 till kondensatorer: 

Koppling, typ 121 10Aj17437 Driver TCl 

fl " 122 10A/17438 
 Driver W2 


" " 123 lOA/17439 
 Driver TC5 

" 124 10A/17440 Fjädrande koppling rör" 
TC2 


" 125 l OAj17441 
 Fjädrande koppl ing dri " 
ver TC4 

fl fl Fjädrande kopplill8 i 

ända. För TC5 

Kondensatoromställningaaxel lOD/1989 

, 126 10A/17442 

För TC2 

Proppar: 

Propp, W 198 10H/39l 4-polig. Propp B 

" w199 lOH/392 6-pol1g. Propp fl 

" , W203 100/396 18-polig. Propp C 

w204 l oH/397 2- polig. Propp P " 
Användes i ssnband med 

förbindnill8 1405/2-3 

Konterad i ans1utnill8 

till AR-reläet. 

" typ 582 10H/4175 

Kopplingspl1ntar: 

Kopplill8SPlint t typ 74 (2) 10Aj14076 Med 4 anslutningar 
11 " 75 lOAj14077 Med 3 anslut ningar 
Il 375 (2 ) 10A/17456 Med 14 dubbla stiftan" 

slutningar 
1\ 493 lOA/17991 Med 3 anslutningar" 
1\ " 494 lOA/17992 Med 2 anslutningar 

~ 

II 376 lOAjl7457 Med l mäsaingsanslutaing" 
Tabb, jord (14) 10A/17458 

Kopplingapllnt , typ 505 lOAjl9Q07 Ked 19 andutningar och 

14 stiftanslutningar 

377 lDA/l7459 Med 17 anslut~" .. " 
1\ 378 10Aj17460 Med 11 anslutningar 

" 
 1\ 
 379 10Aj1746l Med 4 anslut ningar och vin

kelhAllare 1 varje ända 

380 Med 11 ana lu tningar, " 10A/ 17462" 
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66 . - STYCKUSTA -


Chassier och mekaniska del ar (forts) 

. EngelskDetalj förrMsbetecknirur 

Diverse: 


Hållare, typ 368 
 Komplett med fjäder. För 

8XBln 10D/1989 till TC2 

på mottagarechassiet 

Eussning(kristal1omkopp1) 

10D/1990 

101./17435 
Utdragshandtag, typ 34 På frBDSidan 


: Krietal1hållare , typ 45 


10A/17448 

Graverad: REC, A,B,C,D 

, typ 46 
10IV14293 

" : TRANS, A,B,C ,D10B/14294" 
Mutter för huvudkApans 


fastsättning (2) 
 På bakre sidan 

Distansstycken för utdrags

handtaget (2) 

10A/17449 

På frontp1attll1l10Aj17450
I 

Styrpinnar, typ 10 (2) På baksidan av chassiet10A/17451 
I 

Trycktjädrar, typ 85 I Användes tills/illll1aD8 med I10A/17455 

I styrpinne 10A/1745l 

Skruvar 10A/17452 För koppliDgar 

Skruvar 10A/17453 Användes att fästa frek- I 

vensväniDgaanheten 


l' Sluuvar, oför1orbara 10A/17454 
 AnTäDdes att fästa ut

dragahandtaeet 

~glar för C304 och C307 (2 10A/17464 

~ge1 för C312 10A/17465 

Omkopplare, typ 1361 

(Meter switCh) lOF/2161 

J)ro~slar_ o c h ; nduktanser 

• 
, 

BF-d.rosse1, typ 607 


L 103 


L 101, L 102 

Induktans, " 1029 
• " 1028L 104 " 

~L 105 " " 1030 

L 106 
 Se C 122, sändarens utgängakrets är en enhet 

L 107 Induktans, typ 1031 lOC/13927 

L 201, L 202 HF-drossel, tYll 607 lOC/13919 

L 203 Induktans, "1027 lOC/13923 

L 204 " , "1026 lOC/13922 

L 205 " , "1025 lOC/13921 

Roterande, 2 kontakt

kransar med vardera 6 

lägen, komplett 

Engelsk 

rärrAdsbeteckniru:r 


lOC/13919 

lOC/13925 

lOC/13924 

lOC/l3926 



~ . 

Droaslar och i nduk t anser (forta) 

Induktans , 'typ 1024 1OCj1392O 

CH301, CH302 llF-d:L'Oase1, II 709 lOCj15116 

CH303 lF-droasel. II 514 1OC/139~3 

CH305 HF-drossel, .. 1OC/15177 

CH306 HF-drosael, l ' lOC/l5118 

Transf orma torer 

T 101 

T 102 

T 103 

T 201 

T 202 

!FTl} 
IFT2 

IFT3 

IF'l'4 

IF-t yp 

Transfonnator, typ 1604 
II " 1606 

" I' 1605 
If If 1603, 
" If 1856 

JdF-tn 

typ 1169Transfo:rmator, 

" If 1170 
II If 1111 

1OK/1546 

1OK/154B 

10lf/1541 

lOK/1545 

lOK/1856 

lOX/I094 

1OK/1095 

1OK/IQ96 

Relä.er 

J.B/2 
:sj2 

..;~}
D/4 

Re l ä, typ84l 

" " 609 

II 842 

lCF/2}52 

1C1F/l685 

lCF/235, 

Kraftaggregatdelar 

Detalj 

OmfODnBl'8, t1j;J 19 

Koltrycksregulator, typ 6 

"Vagga" fBr omformare 

Inkluaivel 

l oförlorbar ekru 

Filterenhet , 

lOK/1258 

lOFB/264 

lOK/1549 

19A/11463 

10Pj1312l 

In 26v =. Ut i~~: 220 mA. = 
6 mA. = 

Komplett med bygel och 

gumnilagerbusaningar 



68. 	 - STYCKLI STA -


IKraftaggregatdelar (forts) 

Ir-------------------------~~----~~~----~--------------------~Engelsk 
I Detalj AnmrörrAdabete~~ift~ 

Inklusive: 

2 HF-dross1ar, typ 709 100/15176 CH301, CH302 

2 kondensat orer, typ 580 lOC/24 C305, C306 

Filterenhet, typ 144 lOP/13122 

Inklusive: 

l hållare, typ 369 lOÄj17466 

l " ," 370 lOA/l7467 

4 kondensatorer, typ 3362 lOC/1l126 

l kåpa, typ 451 10A/17468 

2 kopplingsplintar , typ 381 10A/17469 Ked l anslutning 

Biutrustning 

TransportlAda för TR 1464 

)(anöverapparat, typ 12 

10D/1767 

10J/99 

l 
I Antennsystem, typ 62 

Trimverktyg , " 24 

lO~496 

1OA/15981 

utdragare VR91 10A/14074 

ManöveraEEarat 
i 

Se nästa avdelning beträ.f' 


rande detaljer 


Bl-antenn 


För trimning av kondensa


torer 


För bortt-.gand.e av VR91 rÖJ: 


I Manöverapparat , typ 12 Komplett 


Delar: 


Kåpa, typ 444 


lOJ/99 

Botten 


" , " 445 


10A/17424 

10.&/17425 	 Vänster sidoplltI 

10.&/17426 	 Höger sidopllttf , 446" 
! yttre, över lampor 10J/132 


inre , 

I " 

100/133 


HAllare , avbländningsskruT I IOJ/I34 u-ronllld 


Avbländningeplatta 


" " " 

lOJ/135 	 Ked 3 ".kAlar"II , R_ lOJ/136 Omsl uter sidor och topp, 

graverad 

Ratt, typ 402 10A/17427 Med "visarelI 


Lamphållare, typ 143 
 10A/17428 För 3 lampor 


Lampa 

I 

51/2273 3 volt; 0,6 watt 

Propp, W 203 lOH/396 18-polig Propp E 

, typ A.C.l. 5X/4003 	 4-polig Propp F" 
I 10W/15971 	 R50l, 500 ohm :. 20 % 

l watt. Potentiometer 

Motstånd, typ 4650 



- STYCKLI STA 

Manöverapparat (forts) 

Detalj Engelsk 
fÖrrA.d8bete'"'""~ ..... A.nm 

Motstånd, typ 4651 

Tryckfjäder, typ 54 

Omkopplare , typ 1~59 
II II 1~60, 

Kopplingsplint, typ 495 

lOW/15972 

1OA/17429 

lCF/2157 

lOF/2158 

10A/17993 

R502, 110 ohm ~ 5 %6 watt 

T-R-BA-omkopplare 

5-knappssystem 

SjälvlAsande, 4 slutning-

ar och l brytning 

Med 2 anslutningar 

-
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Bild 19. Manöverapparaten, typ 12, sedd framifrån 
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