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Flygradiopejletation Frp IIp 

l. AllD'änt. 

I "Beskrivning 6ver flygradiopejlstation Frp II, Dal I" har lämnats en allåLn 

beSkrivning av flygradiopejlstationen, dess uppbyggnad, funktion och betjäning, 

Dessa allmänna uppgifter färutsättae i del II vara kKnda, 

Del II är huvudsakligen avsedd som handledning far underhållstjäneten vid di

vinon och flottilj. Beskrivningen innehåller därfHr ej anvisningar för eAd&na re

parationer och ingrepp, som endast böra f6retagae vid central verkstad. 

:BeskrivniD88n gäller far Frp II, Ila och IIb. 

I de fall där de olika stn utfCSranie skiljer eig :trAn varandra är detta sär

skilt angivet i texten. 

-
-,. 



I 

J.U. 

2 . Detaljerad beskri vni ngo 

2.1. Stationens elektriska utf~ande. 

2.1.10 Allmänt. 

FBr den fBljande be8Kri~Dg&n hänvisas till kopplingsschema, bil 1 och 2. 

det följande använda betecltningar hänfilra sig till bil 2 (Frp Ila ). 

2.1.20 	 Pejlramen, 

I Frp II och TIa bestAr dezma aven spol e a d 6 varr och m1ttuttag, vilket 8e

nare jordas i mottagaren. Lindningen är innesluten i ett metallri%, som tjKn8tg8r 

10m el ek trostatisk skärmo RBret är fyllt ad vax fBr att skyddalindningen mot fukt 

och är avskuret upptill sA att nAgon kortsluten sliuga ej uppstAr. 

Pejlramena diameter är 228 DIll och dess induktans 25 uH. 

Till Frp IIb hBr en s k j ärDkärneram. Denna bestar aven spole med 13 varv 

och mit tut tag. Det senare jordas i mot1agaren. Lindningen är lagd pA en kärna av 

hBgfl'ekvensjlrn. Spolen j ämte växlar äro inbyggda i en kApa av bakelit, 80m med 

hänsyn till luftmotstAndet är aerodynamlak utformad . Även denna pej lram har en 

induktans av 25 uH. 

Pejlra.men anslutes till mottagaren (Wer en skärmad ledning 1DBd 3,75 m l llDgd. 

Är &VstAndet mindre än 3,75 m avpassas skärmslangens llngd därefter men l edningB

I lD8den inuti slangen bibehAlles. Denna "överflMiga" ledn1ngel lDgd fAr .!.1 kapaa. 

enär det ta akul ie fBrstära r amkretsens trimning. 

Pe j lmottagaren uppde las i följande elektriaka huvuddelar, se fig l: 

Ramf&rltärkare med tonfrekvenso8ci l lator 

Antenn- och hBgfrekvenssteg 

Mellantrekvenerörstärkare 

Ug:fl"ekvensfär stärkare 

Instrumentförstärkare 

CAnfonTare rl2d fil ter 

Anordning för vågl ängdaomkoppl ing 

Ramkretsen utgärea aven avstbnd krets U , L2, L3 , C2-l till vilken pejlrann 

är induktivt kopplad. Kondensatorn C2- 1 är f örsta sekti 0nen i mottagarens avstäm

ningskondensator. Ramkretsen är kopplad till fSirstärkarr<:5ret VI, vars anodkrets 
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utgöres av fasvändnine;skretsen 116, C38, vilken är avstäDxi till 104 kp/so Härigenom 

erhålles i svängningskretsen en kapacitiv reaktans för signaler med de frekvenser 

vartill mottagaren kan avstämmaso Enär rörets anodimpedans är väsentligt högre än 

svängningskretsens (L16, C38) reaktans, koamer spänningen över anodkretsen a t t vara 

900 fasfÖI'skjuten i förhållande till spänningen pA rörets galler. Detta är nödvän

digt för att ram- och hjälpantennspänningarna skola sammansättas fasriktigt i &0

tennkretsen. 

Fig l. Pejlmottagare. 

I Frp Ila och b finnes dessutom i anodkretsen en kondensator C49-2, som 

ytterligare sänker anodkretsens impedans och därmed även f"drstärkningen. Denna 

har inkopplats, emedan hjälpantennerna oftast äro så små, att ramspänningen blir 

för stor i f"drhållande till hjälpantennspänningen (Vid anflyg). Anodkretsens re

sonansfrekvens blir därigenom 60 kp/so 

R8mspänningen tillföres därefter de bAda gallren i modulatorröret V3, en 

dubbeltriod vars båda trioder äro balanskopplade till antennkretsen (induktiv 

koppling). Om trioderna ha sarrma gallerförspännill8, så att båda ha SB.DJJ8 f"dr

stärkning, komma de "förstärka hägfrekvensspänningarna att upphäva varandra i an
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tennkretaen, enär gallren äro parallellkopplade men anodlindningarna motkopplade. 

Detta är fallet vid mottagnit@', där dessutom katodfÖl"epärmingen är sA hög, att tri

oderna var flr sig äro blockerade. 

I pejlläge m.1nakae förspänningen pA den ena trioddelen (den htSera bU 2), s A 

att denna förstlrker ramspänningen. Iiodulatorröret fungerar dA eom ett vanligt 

f8retlrkarrÖl' • 

I läge "Anfl,g" cwerlagt'a8 en 48"""P8riodig växelepänniog (War de kon.etanta gal

lerfl:irspärm1ngaraa pi aAdant eätt, att den ena trioden får en positiv impuls, när 

den andra fAr eD negativ. R&JDSpänningen företärkes därf'dr växelvis 1 den e na. och 

den atdra trioddelen och komner därf"dr att växelvis adderas och subtrahera s til l 

hjlUpantennsplinn1nsen i antennkretaen. Den resulterande spänninge n blir därför en 

högfrekvensspänmng, som moduleras med 48 p/s och där IIk>dulationegraden bestämnes 

av rUBpinningene storlek i förhållande till hjlilpantennspänningen, dvs av pe j l r a

mens vridning trAn minimilä&eto När ramen vrides genom minimil äget , ändrar r am

spänningen och sAledes även modulationen tecken. 

I IIk»dulatorrörete katod finnes en potentiometer Rl, med vilken katodförspän

. mngen regleraso Härigenom kan f CirhAl l llDdet mellan hjälpantenn- och ramspbning 

regler.. till lämpligt värde i anten.nkretsen. Se IJX)m 3.3.~. 

2.1.'.,. Tonfrekvensoscillatorn. 

Tonfrekvenaoscillatorn bestAr av dubbe l trioden V2 och en svKngningakrets best A

ende av den fasta tl1ltspolen i anfl.ygningsinetrumentet, vilken är avställd till 

~8 p/s. Oscillatorn är IIk»ttakts~opplad, och spänningen tillföres modulatorrörets 

galler över motstAnd - kondensator - filtero 

I pejl- och mottagningaläge stoppas tonfrekvensoacillatorn genom att katodens 

farbindning med jord 'brytes. IIbtetAndet R44, som dA fortfaran1e f&binder katod och 

jord för att förhindra uppkometen av skadl1p spänn.iDgar, är sA stort. stt osci lla

torn ej svänger. 

2.1.'.4. Antenn och h6gfrekvensstego 

Antennkretsen utgeres aven avstämi kreta 14, L5, I.6, C2-2, i vilken 2:a sek

tionen av avstlmniagakotdensatorn C2 ingår. Till avstämn1 ngskretsen kopplas ranp. 

spänningen induktivt ~er den balanserade koppling8spolen i JlX)dulator;rCSrets anod

krets. Bjllpantennen Kr kopplad till &vatämniQgSkretssn med blanda4 induktiv och 

kapacitiv (C20-1) koppling. 

ÖNr avatämningskretssn är en glimlampa inkopplad, vilken skyddar kretsen och 

1:& högfrekvensrBret mot de skadliga spänningar, som kunna uppstå vid sändning. 

Hjllpant nnBn bortkopplas och jO~&8 i läge Pejlkurs medelat reläet REI. 

Samtidigt inkopplas kondensatorn C21-l si att antennkretsens trimning ej Indras. 
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l:a och 2:a högfrekvenskretsarna äro två i huvudsak lika kretsar av vanligt ut

färande" Kopplingespolarna mellan avstämningskrets och föregående rör äro avstämda 

till frekvenser under motsvarande frekvensbande Kopplingen är blandat induktiv och 

kapacitivo (C40, C24-2.) l :a och 2:a högfrekvenskretsarna äro identiskt lika med 

undant~ av koppl i ngskondensatorerna C40 och C24-2. 

l:a och 2:a högfrekvensrören V4 och V5, ha vardera en avetänrl krets inlänkad 

mellan katod och jord. Kretsarna äro avstämda till 110,5 kp/s (V4) och 114,5 kp/e 

(V5)0 De tjänstgöra som v§gfällor och spärra högfrekvensförstärkaren för signaler 

zmd samna frekvens som mellanfrekvenseno 

l:a detekt orn utgöres av blandarröret v6, med den separata oscillatorn V1 och 

oscillatorkretsen L13, L14, L15, C2-5. Kopplingen är fullt normal. 

2 0 1.305. Me llanfrekvensförst ärkaren. 

I röret v6 anodkrets ligger l:a mellanfrekvenskretsen, som utgöres aven tran8

formator T13 med primär- och sekundärkretsarna avstäDrla till 112,5 kp/s. Kretsarna 

äro induktivt kopplade över en liten kopplingsspole. Sekundärkreteen är ansluten 

till gallret i zmllanfrekvensröret V8, i var s anodkrets 2:a mellanfrekvenskretsen 

ligger o Denna består aven transformator T14, vars primär- och sekundärsidor av

stämts till 112,5 kp/so P.rimärkretsen är med kondensatorn C24-1 kopplad till ena 

dioden i röret VIO, och den l i kriktade och filtrerade spänningen anvämes till au

tomatisk förstärkningsregleringo Sekundärkretsen är kopplad till den andra dioden 

i röret VI0 0 Från denna uttages den lågfrekventa IOOdulerings spänningen, 80m däref- . 

ter förstärkes i l ågfrekvensröret VI0 pentoddel~ Spänningen ~dr den automatiska 

förstärkningsregleringen tillföres gallren i rören V4, V5, v6 och V8. I IOOttag

nings- och pejlläge är systemet jordat CSver rrotståndet R34, se bil 2, varigenom 

förstärkningsregleringen nästan helt sät tes ur funktion. 

Till mellanfrekvensdelen hör Sven Al-oscillatorn bestående av röret V9 och 

kretsen 128, C49-1, C22-3. Al-oscillatorn är elektronkopplad och avstämd till 

112,5 kp/so Spänningen kopplas över kondensatorn C24-3 till den diod i röret VIO, 

vilken användes som 2:a detektor. 

201.3 0 6. Lågfrekvens~drstärkareno 

Denna utgöres av pentoddelen i lågfrekvensTöret VIO och sluträret VII med ut

gängstransformatorn T150 

LAgfrekvensräret VIO, vilket är kopplat som en triod i motstAndekoppling, an

vändes samtidigt för instru:nentförstärkaren. Från anoden inkopplas l§gfrekvenespän

ningen till gallret i sluträret Vll. I detta rärs anodkrets ligger en utg~stran~

formator T15, vars sekundärsida anslutes till hörtelefonuttagen över potentiometern 

R4A i bet j äningsapparaten. Med denna regleras ljudstyrkan i hörtelefonernao 
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UtgAngstrsnsformtorn har två ut t ag på sekundärs i dan fär 4000 resp 40 ohm. Av 

dessa användes normalt 4000 ohm-uttaget. 

samma spolburk som ut gångstransformatorn T15 fi nne s ett lågfrekvenefilter for 

slutrörete anooBpänning, vilket består 8:V drosse1n L29-1 och kondensatorn CIO-I. 

Sluträret V11 har gallret anslutet till kontakten C i reläet RE2 och däröver 

till anoden i röret VI0. Om man vill anordna me11anhöring , göres detta. genom a.tt 

koppla in kontakten D till sändarens 1JE1lanhöring och re1älindningen till nyckeln. 

I Frp II användes ej mal lanhöring. I Frp Ha och b är reläet anslutet till omkopp

larmotorns manöverkontakt sA att r eläe t är tillslaget under våglängdsomkoppling. 

Därvid bortkopplas slut räre t så att stärningarna från omkopplarmot orn ej höras i 

hörtelefonen. 

2.1o~.7. Instrumentföratärkareno 

Instrumentförstärkare n be s tår av röret V12 och 1ågfrekvenetr ansformatorn T16. 

Transformatorns primärkrete är avställd till 48 p/s och ansluten till V12 anod. Se

kundärkretsen är kopplad t i 11 det rör liga. systemet i anflygningsinstrwnentet. 

I gBllerkretsen till röret V12 f i nne s en potentiometer R3, med vilken rärstärk

r.i.ngen och därmed instrUDEntuts1aget reg1eras o PotentiolJEtern, som är placerad i 

bet j äningsappsraten är märkt ItAnflygn. Inatr o Känslighet". 

I samna apolburk s om i nstrumenttransformatorn Tl6 finnes en drosBel 129-2 , 

vilken ti1ls8lDDIans IJEd kondensatorn ClO-2 utgör et t l§gfrekvensfilter för övriga 

rärs . anodapänningar med undantag r or tonfrekvensoacillatorn V2, vars anodapänning 

tagee färe filtret och slutröret VU, som har eget filter, se 100m 2 0 10 306 . Anled

ningen härtill är, att filtret däri genom hirxirar den 48-periodiga spänningen från 

oscillatorn att aver anodspänningsledningarna nA fram till rör et V12 och därigenom 

pAverka inetrumentet o 

2.103 0 8 0 Omformaren. 

Denna är en enankaromformare , som kan avge 230 V, leo mA. likstr&n. Primär

strön:men vid 29 V och fulla st 75 mA är l,75 A. 

Omformaren är inbyggd. i mottagaren. Den är ansluten till en filterbox , i vil

ken finnes ett högfrekvensfilter far lågspännings- och ett far högepänDingssidano 

Frp II användes omformare fabrikat Eicor typ Bendix C 55753-2B. 

Fesr Frp rIa fi nnas omf ormare av tvA olika fabrikat, nämligen Elektromekaniska 

AB Gustav ~ic8son, typ RIO eller AB Lux, typ LMA 6 0 

I Frp IIb användes omformare av f abr AB Lux, typ LM\. 60 

Omformarna äro direkt utbytbara. Vid kassation av omformare typ R10 och Bendix 

C 55753-2B ersättes dessa med typ LMl 6. 

I 
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2.1.3090 Anordning för frekvensbandsomkopplingo 

Se principschema bil 3 och kopplingsschema bil 2 0 

Anordningen för frekvensbandsomkoppling består av: 

omkopplarmotor med växelhus, se fig 2 0 

F1.g 2 o OmkopplarlOOtor med växelhuso 

I växelhuset finnas följande detaljer, se fig 30 

Växel 

Fjädergrupp med 3 kontaktpar 

Omkopplare med 2 sektioner (l och 2) 

Malteserkors 

Excenter med uedbringare för styrning av fjädergrupp och malteserkorso 

&s5ningar 

-
Fig 30 Det&1.1er tillODitomotor med växelhuso 

ABordningen betjänas med frekvensbandsomkopplaren i betjäningsapparateno 

Onitopplarmotorn utgöres aven serieDX>tar för 29 V med tv! fäl tlindningar f"år 

att rotationsriktningen skall kunna omkaetas o 

ÖVer oDitoppla.rIOOtorns ankare ligger i Frp Ila och b ett rotstAnd R40-1, vars 
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uppgift är att begränsa motorns varvtal. Härigenom erh~lles stort startmoment utan 

onödigt kraftig backimpuls vid stopp.. 

Fjädergruppens 3 kontaktpar äro: 

Kontaktpar l: kortslutning av hörtelefonerna 


" 2: brytkontakt rör IOOtor 


3: backkonttikt för rotor" 

Oritopplaren i växelhuset drives av omkopplarmotorn (:;ver samna axel som övriga 

omkopplarsektioner i mottagarens högfrekvenskretsaro 

Malteserkorset är s! anordnat att 3600 vridning av excentern medför l stegs 

framflyttning av omkopplarsektionerna o 

För att sA lAngt som möjligt eliminera omkopplarstörningar är reläet Re2 vil

ket ursprungligen är avsett som mellanhöringsrelä, kopplat parallell t med omkopplar

motorno Härigenom blockeras mottagaren helt under den tid omkopplarlOOtorn är inkopp

lad. 

Vid frekvensbandsomkoppling är händelseförloppet följande, se bil 30 

UtgAngsläe:e. Frekvensband. l inkopplat. 

Fjädergruppen: ~liga kontakter öppna• . 

Omkopplarsekt. l: Öppen. 

2: Läge lo" 
3: Läge lo" 

110m l. 

Frekvensbandsomkopplaren 3 ställes i läge II, varvid följande strömkrets slu

tes: 

+ 28 V - rotorn - ena statorhärvan - omkopplarsektion l - omkopplarsektion 2, 

kontakt II - omkopplarssktion 3, kontakt II - jord. Motorn b~rjar rotera. Samti

digt slAr relä RE-2 till. 

Mom 2. Excentern vrides 0-110o • 

När excentern vridits 250 slutes fjädergruppens kontakt 3. Detta har dock inge 

inverkan, enär omkopplarna l och 2 fortfarande st! öppna. Backkontakten öppnas åter 

vid ca 450
• 

Vid 1000 slutes fjädergruppens kontakt nr 2, vid 1100 slutes telefonkontakten] 

Mom 30 Excentern vrides 110-240o •. 

Vid 1100 börjar framvridningen av malteserkorset, varvid mottagarens samtliga. 
väglängdsomkopplare inkl omkopplarmotorns omkopplarsektioner l och 2 omställas. 

Se fig 4, som visar det ögonblick, dA den p! fig 3 synliga medbringaren gör 

'-..... - 
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ingrepp i malteserkorset. Av fig 4 framgår även att de båda kontakterna l och 2 i 

fjädergruppen äro slutnao 

Vid ca 2000 vridning äro omkopplarsektionerna framvridna ett steg och kontak

ternas lägen nu: 

Omkopplarsektion l: Öppen. 

2 : Läge II." 
3 : Läge II"" 

Fjädergruppens kontakter l och 2 slutna, kontakt 3 öppen. 

Motorströmkretsen är nu fortfarande sluten genom fjädergruppkontakt nr 2, 

v~rf"år mobrn fortsätter att roterao Vid 2250 öppnas telefonkontakten l och vid 

2400 brytkontakten 2, varvid motorströmkretsenbrytes. 

)tom 40 

Skulle nu motorn, på grund av sin levande kraft, fortsätta att rotera efter 

det att ströll1Tlen brutits, kom:ner fjädergruppens kontakt nr 3 att slutas o Därvid. 

blir Ater strömkretsen sluten till jord samma väg som tid~are med undantag av, att 

den andra statorhärvan utnyttjas och motorns rörelse blir den motsatta mot tidigare. 

I detta fall kommer strömkretsen att brytas så gott som omedelbart efter det att mo

torn erhållit sin "backimpuls" , varför den mycket snart stannar och omkoppli~en är 

verkställd. 

Fig 4 o Omkopplarmotor • 

2 0 104. Anflygninqsinstr~ntet. 

Anfl:rgningsinstrumentet best år av ett fast magnet system, vars lindning är 

avständ till 48 p/s, och en i fältet från det fasta systemet rörlig spole _ Det 

fasta systemet användes som svängningskrets i tonfrekvensosciilatorn, det rörliga 

systemet anslutes till instrumenttransformatorns sek1L~därsidao När det rörliga 

systemet är strömlöst, alltså pejlramen inställd i minimiläge, står visareL i noll
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läge, rätt kurs. 

När en 48-periodig ström går genom det rörliga systemet, gör visaren ett u.tslag, 

vars storlek är beroende pA strömstyrkan och vars r1ktni~ bestämmes av fasförhAllan

det mel lan strömmarna i de bAda systemen. 

I nstrumentuhlagen äro D:\Ycket kraftigt dämpade fär att giva lugna navigeringar. 

Dämpanordningen bestAr aven aluminiumskiva, som är fäst på det rörliga systemet 

och som rör sig i ett kraftigt lD!I.gnetf"ålt. 

Om anflygningsinstrumenteta resonanBkrets och instrumenttransformatorn T16 

primärkrets e j äro avstämda till samna frekvens, reduceras instrwmntkänaligheten 

i hög grad o Enär särskilda hjälpmedel erfordras f"cir frekvenajusterincgen, fAr in

grepp i instrumentets reeonanskrets eller i instrumenttransfornfltorn endast fåreta

gas v id ev. 

Om endast e tt instrument användes, inkopplas en kondensator C5-3 och ett mot

stånd IU4-l4 paral l ellt med dess fasta system, för att svängningekretsen till ton

frekvenaoscillatorn fortfarande skal! ha rätt impedans o 

2 0 1 0 50 Ramnanöverapparaten o 

Raomanöverap:paraten irmehållP.r för'ttom sina mekaniska organ lsmpor f"er skalbe

J.yen:l ng.. 

! rB.DlnBllöverapparaten till Frp II finnas för belyening av pejlekalan en lamp'!, 

LM-2, bil l, och strömbrytaren Sl1. Lampan är avsedd rör 3 V spänning, vilken er

h Alles över förkopplingamotståndet R'5-l, bU 10 Ljusstyrkan kan ej regleras o Vi

dare f innes i rammanöverapparaten ett kontaktpar för indikeringslampor. Dessa kon

takter användes ej. 

Pej ls'kalan till Frp TIa och b har två skalbelysningslampor , vilkas ljusstyrka 

regleras från bet j äningsapparateno Samma lamptyp anvämes 210m i Fr~ II. Kopplings

schema för belysningskretsarna, se bil 2 och bil 4. 

? 01.6" Bet) ä.ningsap F!lrateno 

Funktionsomkopplaren bestAr aven ouitopplarsektion 07 med vilken strömbrytaren 

08 sammanbyggts. ~d 08 sker till- och frånslagning av nätspänningen. & d 07 ut

f öras f öl j a.n.d.e kopp.'.ingar: 

Sektion l (uppi f rån i bil 5) inkoppl ar i l äcge kurs potentiometern R2 i den ge

ID.'!D3amma kat.o dle dningen ~ör rören V4, V5 och v6. IIBd R2, 80m icke är Atkomlig ut 

ifr ån . i ns tälles vid monteri.ngen i fpl lämplig känsl ighet i läge anflyg.. Se room 

3 o~.3. I mo t tagnings- och pejlläge inkopplas potentiometern R4B i stället för R2 a 

Med R4 B r~gleras i dessa lägen mottagarens hög:f'rekve nsf"örstärkning med ratten 

märkt "LjudstyTka"o 

Sektion '2 f"årbinder i läge kurs katoden på rör V2 med jordo 1 mottagnings
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och pejlläge brytes förbindningen, s~ att t onfrekvensoscillatorn slutar svänga o 

dessa lägen jordförbindes mottagarens ~Btem för aut omtisk för stärknings

reglering över motståndet R34, varigenom denna nästan hel t sättes ur funktion . 

Sektion 3 kopplar 1 pejl läge i n r eläet Rel, vilket kopplar bort hjälpanten

nen och kopplar om katodspänningen t ill röret V40 

Sektion 4 kopplar i läge kura in reostaten R4A, med vilken mottagarens ljud

styrka regleras. ratten märkt "Ljudstyrk!l" o 

I mottagnings- och pe jlläge är R4A utan funkt ion.. 

}Tekvens~~Adesomkopplaren bestfu- aven omkopplaraektion 09. Dess funktion 

har beskrivits i room 2.1.3.9. 
Ljudetyrkeregleringen, vilken sker med dubbelpotentiometern R4A och R4 B, har 

beskrivits ovan. 

Känslighetsregleringen för anflygningainstrumentet sker med reostaten R3, som 
är inkoppla.d i röret V12 gallerkrets. 

:Belysningen aV betjäningsapparat och pejlskall\ regleras aed reostaten R6. 

Frp II reglerae endast betjäningsapparatene belysni ng. Strömkretsarna för belys

ni ogen frangA av bil 40 I betjäningaapparat till Frp Ub är hörtelefonuttagen an

slutna till stift nr 10 och 16 i be t jäningsapparatens 23-poliga cannonkontakto Av 

dessa .iiI' st:"f1 nr 10 anslutet tlll den jordade s idano 

51-I 

Fig 50 Bet j äningsa.ppar at o 

2o~0 Stattonens mekaniska ut~örandeo 

I 



I 

2. Detaljerad beskrivning 

2.2 0 l. Allmänt. 

Beträf:fB.nde stationens allmänna utfarande hänvisas till del I. De i det f'öl

jande lämnade uPMiftema äro i huvudsak avsedda att underlätta översyn, utbyte av 

enheter, justering m m. 

Frp II, TIa och IIb äro flertalet kompletta mekaniska detaljer exempelvis 

spolaateer, omformare, växlar o d utbytbara. DärelOOt kunna i dessa. ingäem.e delar 

vanligen ej bytas. 

2 0 2.2. Pejlramen. 

Pejlramen består av ramfäste med växlar, lager och anslutningar samt den vrid

bara ramen med limning och släpringar. Se fig 6. 

öoIlenplollo 

'e 

/ 
Am/ulniru;>f<onl, 

/ 
53-4 r-

Vink.Jvä. el 

Frp IIa Frp IIb 

Fig 60 Detaljer till pejlramo 

Böjliga axeln till pejlramen anslutes över en flyttbar vinkelväxel, vilken 
kan monteras i två olika lägen på ramfästet o Dessa båda lägen ge pejlramen omkas

tad rörelseriktning i förhållande till den böjliga axelno ~å pejlramen till Frp IIb 

fiJlDd s endast ett läge f'dr montering av vinkel växelno Växeln kan vidare vridas så 

att lämpligaste riktning för böjliga axelns montering erhålles. 
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I samband härmed måste häns,yn tagas till möjligheten att vatten kan intränga. . 
c " 

Växeln skall all tid IOOnteras så att den täcker ej använda fästnål. De avlInga hA-

len fel' låstskruvarna skola efter monteringen fYllas med smält vax. 

Vinkelväxeln driver pejlramen över en snäckväxel i ramfästet eller på monte

ringsplat t ano Vi d t illverkniDgen justeras dessa växlar tillsammans och stämplas med 

samma nwrmer. Den till en viss pejlram hörande vinkelväxeln fAr ej utbytas m:>t 

annan utan föregående justering och olllJlärk.nir.g. 

För att växlarna ej skola skära hOkl vid låga temperaturer justera.s de med vis

sa spel. Pejlramen får därigenom ett apel i färhållande till böjliga axeln, vil 

ket dock ej fär överskr ida ± 10. 

På ramfästet finne s ett avrinningsrör, vilket endast anvä.ndes när pejlrarnen 

roonteras under flygplankroppen. I andra fall borttages räret och hålet tätas med 

en skruv. 

Till Frp IIb har röret borttagits och ersatts med ett större hål täckt ~d ~tt 

stänkekyddo 

Frp Ila har håde på. ramfästets framåtriktade del och på pej lramen ett IMrke be

stående aven försänkt röd punkt. När dessa stå mitt lör varandra står pejlramen i 

nolläge och skall pejlskalan stå på noll (ej 1800 
). 

När bottenplattan IOOnteras på ramf'åstet skall anliggningsytan titas med shell 

lack. 

Till Frp IIb hör en särskild stoppanordning ror inställning av pejlrllften. Se 

vidare room 302.305 • 
.DelOOntering eller justerl.ng av pejlramens växlar får endast ske vid ev. 

2.2.3.1. 	 Vridkondensator och växelp 

Pejlmottagarens vridkondensator betj änas över en växal mnterad i ett växelbus 

på frontpanelen se fig lo Växelhuset kan vridas i ~teg på 300 
, så a t t i w.rje sär

skilt fall lämpligaste riktning för böjliga axeln erhAlle~. 

Kuggväxeln är f'årsedd med stoppklackar fär ytterlägena och är friktionekopplad . 

til1nedbringaraxeln får kondensatorn. ~år växeln IOOnteras 108sas friktionBkopp

lingen genom att den lättrade muttern i vexelenheten lossas något o Kondensatorn 

ställes i fullt irlVridet läge och växeln inställes så att nx>tsvarande stoppklack gtSr 

anslag, varefter den lät trade muttern drag:ls tilla Storpet f"ör resp ändHigen sk,.ll 

sAledes erhällas mot resp stoppklack men med minsta möjlig~ tolerans till intil~ig

gande kondeneatortoPPQ 

Vid justering av växeln ekall den lättrade muttern U!.ttM så litet 80m möjligt. 

Lossa.s !!:Uttern fät- II\1cket kunna de bäda fjädrande kugghjulen .i växeln 81(-ilje.e At t 

http:justerl.ng
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varefter växelenhet~n mäste rmnleraa t.:ID" Det t& g<iller speciell t Frp IIo 

Vri dkon:'enaatorn är montp.::-"ud p! pejlJTX)ttagarens stormne ned en stödvinke l vid 

vardera gavelno Dessutom äro mellanga.vlarna förbundna till apolburkarna över jord

ningsbleck:o 

Om kondensatoraxeln och växelns axel förskjutas i radiell l~d i förhållande 

till varamra, änd!"S.s vridkondenfJntorns rörelse i förhållande till växeln o Betjä

ningsapparatens skala stäl1llIer dA ej !ängra, även om äncUägena äro rätt inställda" 

Då vueln sitter på frontpanelen m~ts dennE. noggrant inpassas i förhållande till 

kondensatorno " 

Det är därför förbjudet att vid flottilj demontera yridkorrlensatorn e ller 

f:rontpaneletlo Om växeln lossats från frontpe.nelen m&te frekvensekalans kalibre

ring kontrolleras avel' hela frekvensområdet, innan pejlmottagaren åter tages i 

tjänst c 

2 0 2 0 3.2. HögfrekvenSkretsarna o 

Ram-, antenn-, högfrekvens- och oscillatorkretsarna äro IOOnterade i spolbur
, 

kar av likartat utfarande, vilka innehålla alla spolar, korrlensatorer och omkoppla

reo På undersidan av varje spolburk finm.s 3 - 6 uttag för anslutning av kretsarnao 

Varje snolburk fasthålles av 2 skruvar genom stommeno 

Fig 70 

Skall' en spolburk utbytas måste färst omkopplaraxeln avlägsnas. Sedan sky 

ten på frontplattan borttagi. ta och den isolationsbricka som täcker axelhAlet av

lägsnats kan axeln dragas tlt utan at t n~ra sprintar eller skruvar behöva lossas o 

Därefter kan spolburken borttagas., sedan förbirrlningar och fästskrtN8.r lossats. 

Vid utbyt e av spolburk mäste omkopplaren ~tå i rätt läge. Hålet för omkopplar
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axeln har en urfräsning, Jmd vi lken ~ kan kontrollera a.tt omkoppla1'sekt i onerna ej 

äro vridna 1800 
• Vidare måste etomnen 0011 epolbm-kens UDiereida renputsas intill 

fästekruvarr.a., sä att god j ordf"årbi ndn!llg' av kApan emållea. 

På grum av omkopplar&xelns stora l ängd mAste axlarna. vara tillverkade mad 

II\Ycket stor precision f"or att oukoppli~ skall eke klanderfritt. Skadade axlar fl . 

icke rätas eller just eras vid flot t il jo 

Omkopplaraxeln är jordad i 1agrilJ!eD i onitopplarDX)torno !solati onsbrickan i 

axelhU t i frontpanelen förhindrar att axelns- främre ~e jordas, vilke t skulle med- ', 

föra skadliga högt'rekvensströmDBr i axelno Vid behov avput8&S .axeländen vid omkopp

larmotorn, s A at t god jordkontakt erhålleso 

Reparation ElV apolsatser fAr ' i cke gBraa vid flottilj lIIIIld llIIdant~ för ut-byte 

av glimlampa i antennkretsen. 

20203030 Mellan- och l&gfrekvenespolsataer, 

Uppbyggnaden BY fasvändarkl'eteen L16-C38 vågfillorna -L20-C14 och me l lanfrek

venaknts8.I'n& i"raogAr av tig Sa (Frp Ila och IIb) 80m visar. en KF-krets. 

80 KF-kreta 

Fig 8 0 

LAgfrekvenstransf orlll!l.torerrv'1S 

(fil> Ila. och b). 

m ntering i spolburkarna tra~år av f ig 8b 

Samtliga spolsatser i Frp I I äro direkt u tbytbara Dlt motsvarande i FrP Ila. 

Vid inkoppling av MF-kretear av typ Frp Ila och b i Frp II mAste Dan ge akt på 

kopplingsplintarnas ol ika märkning, se bil l och 2 . 
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2. Detaljerad beskrivning 

2.2.3040 Anordning lår frekvensbandsomkoppling. 

Anordningens funktion har beskrivits i mom 2.1.309., varav ä.ven motorns och 

vixelns konstruktion framgår. 

F& att frekvensbandsomkopplaren skall fungera tillfredsställande Mste monte

ringen av densanma ske synnerligen noggrant och kontrolleras med särskilda kOlltroll

"Ierktyg. Reparation av motor och växelhu8 eller justering av lagren fAr därför ej 

gBras vid flottilj. 

Utbyte av kolborstar kan göras utan att ouKopplB.rlOOtorn lossaso 

20 20 40 AnflYgningsinatrumentet a 

Anf1ygni~sinstrumentet är inbyggt i en k Apa av standardutförande, "stora 

flygplannormen". Instrumentets känslighet är ~ck.,t hög, varför det rörliga syste

met är synnerligen ömtAligt o I nstI'UlJEntet mAste därför all tid monteras med fjädran

de upphängning. 

~.2.5. Rammanöverapparaten. 

Rammanöverapparaten till Frp II innehAIler, förutom elektriska organ, ve"l 

om växel. Den har endast en anslutning för böjlig axel. 

Frp Ila och b är ramveven utf"ård som en separat enhet, som kopplas till 

pejlskalano I Frp Ila är ramveven kopplad till pejlskalan med en styv mellanaxel. 

Pejlskalan är försedd med en automatisk pejlkorrektionsanordning, vilken fungerar 

på fBljande sätt. Se fig 90 

-

~ig 90 PejlskalanCJ korrektlonsanQrdni~o 
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2.. Detaljerad beskrivning 

Den genomgående axelns spindel driver ett stort kugghjul, på vilket korr,k
tionsanordni ngen är fästad . DenM består av an slid mej k~gståDg, 80m arbets.r mot 

ett fjäderbel astat ku~hjul. Detta, som kan rotel'a oberoende av snäckväxelns kugg"", 

hjul , ä!" In)nt era t på visaraxeln" Snäckväxeln c'l.river således via det fjäderbelasta

de kugghjulet visaren men på denna rörelse "överlagras" den visarrörelse, 80m eli... 

dens fram- uch återgående rörel se rmdf'år. Sliden styres aven löpare, som ligger 

an mot yt t e r kant en på den:fRsta korrektions akivan, så att visarens "korrektionsrCS

relse lf bee tänml!ls av korrektionsskive.n s radi e. Korrektionsskivans yttre kontur till

skäres e fter pej l korrektion@kurva n i enlighet Jmd skivans grpderingo 

Pe jlekalan t ill Frp Ila och b är konst.ruerad sA att monteringen av axlar m m 

l ätt kan anpassas för olika f ä: håll anden o S.uuma är drivaxeln gemrTFåeme och an
slu tning kan eke i båd a ändarna o J,ikaså kan anslutningskontakten för ekalbelys

ningslampor na monteras antingen på över- eller undersidan. Vidare äro bottenplattan 

och den :fåsta skalan monterade med 4 synmetriskt placerade skruvar så att pejlakalan 

kan In)nt eras i varje önskat 90°-läge" Om den fasta skalan vrides måste visaren 

lossas och vridas s amma antal grader så att korrektionsskivans läse i ~århållande 

till skalan blir oföräzxlrat o 

Bet jäni.ng eapparatens kåpa har ett bakstycke, 80m samtidigt utgör monterings

beslag i flygp l ane t o De tre f'åstskruvarna äro på betjäningeapparatens framsida 

markerade med f örnicklade ringaro 

På f r ekvensskalan 32,5-625 kp/s finnes en markering bestA,ende aven punkt 

(Frp II ) eller ett streck (Frp Ila och b) strax intill frekvenema.rkeringen 325 kp/•• 

lfål' vridkondeneatorn inställt s mot stoppklacken för lägsta frekvens, skall uarke

ri~en på skalan vara ställd mitt fär avlä.sningsstrscket i skal rönstret" 

http:korrektionsskive.ns


30 FöreSkrifter för installation, 

3010 Allmänt. 

Placeringen av Frp II i olika flygplant,yper fa stställes av FF och f Ar icke änd

r a s u tan särskilt t ill atånd. I det följande lämnade anvisningar avse därför eniast 

sådana åtgärder, som skela vid t aga!!! i samband med utbyte av enheter ro mo 

30 2 0 MOnteri ng av stat ionen. 

302.1 	 Pejlram och pe j l skalao 

Fars IIxmteringen av pej lramen JOOnteraa viDkelväxeln sA. att rätt r8releerikt

ning och lämpligaste aDslutningsriktning erhålles" Därvid får växeln icke vridas aå 

att några 8.V fä sthAlen f"dr vinkelväxeln blottas och f!i5r det möjligt f"dr v atten att 

ri lllJ!l. in i ramfästet o Kontrollera vidare, att växlarna gå lät.t. Kärv ghg u~p-
~ 

stAr lätt, om vinkelvä...~eln är slarvigt JOOnterad, exempelvis så att de bAda f"åstBkru

varna äro olikS. hkt ltdragna. ~& ViDkelväxeln fAr ej bytas nellan olika ranar, 

enär r amepindel n och växeln i varje aärald.lt fall äro inpaeaade efter varandra. 

Vi d monteringen iakttages 

!ii 	pe jlramen fastSkruvas ordentligt, 

ill 	r amens rörliga del ej ligger an mot flygplankroppen, 

~	 täckplåtar o d i närhaten av pejlramen äro väl fastskruvade el ler ni t ade , 

s å att glappkontakter ej uppstå, 

ID 	av:ri nningl!l'Clret ej är till täppt av smuts e do 
.< 

Sedan pejlramen JOOnterats anslutes den böjliga a.xel.n provisoriskt och rärelse 

riktni~en kontrolleras. Det röda märket på pejlramens rörliga del skall wder 

kringvridningen f Bl ja pejlskalans visare o 

30 2 0 2. libntering B1T karrektionsakivao 

Vid monteri ng av korrektionsskivan har man att ge akt på ~ljande: 

Vid J1X)nt eringen trv oket på korrektionsskivan Bk~l1 iakttagas, att oket orient e

ra., r ät t o Såsom syftlinje kan användas gr'3.deringen far 15 och 165 o 
o Den mot ek1

V8.n. centrum väMa delen av oket skall placeras syllmt triskt i förhållande till ovan 

angivna gradt81.. Sedan denna orientering gjorts, åtdrngee mutter och atyrskruv 

f ör got t o Se fig ne daUo 

Vid in9tä11oi~ av löparen, 5"~ g lider mot korrektionsekivan förfar man på föl

jande eätt o Med en linjal eller :!:rl kontrollerar man, att löparens centr um faller 

http:a�rald.lt
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30 FBreskrifter för installation 

på linjen mslll'l.n de tvA håle n f'Or fästakruvarna för bakplåten 01".11 ·'.1.a 

USpare 

o 
O 

\ 

'\ 

;' 

'" 
O 

O 

Pe j l skela sedd bakifrån KOITektionssldvll med ok 

Fig 100 

302 0 2 0 30 Ev viearjustering. 

Den monterade korrektionsakivan placeras på sin plat s. Skulle nu 

med löparen inställd enl pkt '02 0 2.2. Aj visa på noll, antecknas det ver &4
talet, varefter en visar j uBtering göres 9n1 nedano Korrektion 

ges ur pejlakalan, VElrVid visaren f örskjutes ca 200
• 

Genom att lossa der.. yttr3 av rie två färglåsta skruvarm pä visaraxeln . .ejl 

frigöres visaren, ~refter den justerae det antal grader, den avvek frän noll 

när korrektionssk.l.lT aI. var isatto Skruven åtdrages och låMs me d färg, v ft 

korrektionsskalan sättes på sin platso 

Kontrollera a t t löparen glider lätt i sina ge j drar 8amt att den k 

- löparen roteraro 

30 2 0 30 Nollställning av pejlrameno 

30 2 0 3.1 0 Val av uppställningspl atso 

Enär en Frp-station är synne r ligen känslig för återstrålande färedl 

uppställningsplatsen fo r fpl väl jas med särskild omsorg. Plat sen ek:a.ll . 11 

belägen minst 100-200 m från större återetrAlande föremål. såsom hangarer J 

och kraftledningar o dyl. Innan platsen godkännes såsom uppstäl1nirgsplats 

provpe j ling med. en Tmrp företagas ror att utröna att skarpa och rena min ma 

Se vidare room 401.2. 

För inställning av fpl pejlram användes lämpligen någon känd radi~)8tBt· on, 

80m ger ett stabil t och Dra minimumo Radioriktnin.gen t::.ll denna statlon be Lmroo 

enl nedano 

http:30203.10
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\\ 
\\ t:].OllmärkO 
--

Rb 
UppetKllning8plats 
fpl ('rmrp) 

--
__ 6 

Nollmiirke 

. . , 
30 }"öreskrift er f or ~nst! ':': ati r) n 

Som utgAng~punkt väljes något lämpligt C~ke t ey ~tt kyrk~orn vilket mAste 

l~ge. }A minst 3-4 km avständ för att ~l\.minera,parallaxfel o 'lntrp inriktas mot 

dett.a O-märke, va refter den 1ttaticn, Bom .;;Kall användas, pe jlas. I fig 11 är denna 

riktnil1i.~ betecl{nad. rred ::\b o Detta t1ir a l lt så radi.obäringen till den pejl.a.:!e sta.-

UppställniAgBplata 

'1'rarp (fpl) 

3tastäIr.'ling flV radiohäring och inriktning av . fpl. 

Fig 11 .. 

30 2 0 303. Inriktning av fpl. 

rfoAd utgång ifrAn den enl ovan erhållna radiobäringen inriktas fpl rot den sän

d .''lnde stationeno Se fig 11. Denn9. inriktning ska 11 l1Ke Yt tet'st noggrant o 

3 0 2 03040 Inställning av fpl pe.jlrazno 

Pejlstationen ställes i läge kurs och ~Bn pejlar den sändande stationen. 

Rarren vrides till dess anflygningsinstrurentet ger nollutslag. Kontrollera sido
0

bestämningen, sA att r3men icke blir 180 fela Visaren på pejlskalan med ~nte~ad 

tillskure::n korrektion,'3skiva, skall nu peka rå noll. Är detta icke fallet, :ffu

axeln .rr.e .dan pejlskala och pejlram lossas, och pejlskalan nollställes. Ramens 

etällning fär icke ändrE.s. Den böjliga axeln anslutes, låses och plomber1lS i bå

da ändaro 

I stat i onens radiojour~l an te ckll.3. S at t den m.r~omet :i_ ska Y..0rrekt i onsa.nordninger. 

ä: införda 
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30 Före skrifter för installation 

30 2.3 050 Kontroll av pejlraminställningo 

Vid k ontroll 9.V Frp Il a får i första hand obruten plombering gälla lör a.tt 

pejlramens i nställning icke ändrats o De ssutom skall i samband med kompassdevie

ringarna en noggrannare kontroll göras. Därvid måste f pl inriktaa enl vad 80m 

ova n sagts under mom 3 0 2 0 3. 30 och provpejling enl mom 30 2 0 304. utföras. 

För Frp IIb gäller. Sedan inställning och j uster ing enl ~m 3*2 0 3.40 utförts, 

Bkall det mekaniska. nolläget be s täl7lJla.s o Därvid iskruv as den till p~ jlraman höran

de atoppskruven i därfär avsett hålo Pejlramen vrides t ill dess att stoppskruven 

gör ingreppo Det gradt,'U. pe jlskal ana visare då pekar på, antEcknas på pejlra.

mene journalkort, lör att i f ortsättninge n a nvändas som kontroll av att pejl~amenB 

i ne t ällning icke ärdrats o 

30204. Motta,gare och betjäningsapparat o 

Mottagaren skall v id monter ingen jordas med en kart böjlig jordlillB. o 

Vid montering av betjäningsap~araten kontroller as att bakstyckets fäst skruvar 

icke kunna åstadkomma kortslutning i betjäningsapparate n. 

N.iir böjliga axeln mellan mottagare och betjäningsapJ;arat inkopylas, ekall 

vridkondeneatorn vara ställd mot stoppklacken fär lägetR frekvens och betj äninge

apP9.Tat en s skal a ställd p A rmrkel"'ingen str.<l.X under 325 kp/s (l)fII['åde 325-695 kp/s)o 

Innan mottagaren demonteras ur flygplan åtal l vridkondensatorn all tid frtällas rrot 

s t oppkl ncken rör lägsta frekve ns Q Om kondensatorn i cke är h91t invriden , kan den 

nämligen l ätt sk adas, när root tagaren tage s ur sin kåpa. 

30 2 0 5. Ledningasats. 

Vid i nkoppling av ledni~ar till koppliI:lgslMan skall ledningarna t~ 11kapaa 

me d t i llr ädk.lig längd fe-y' a tt ufptaga töj ningar i ekyddssle.ngeno 

l .dningarna förlägga s så att tvära krökar undvikas och med tl11r !icklig längd 

:rår bekväm anslutningo Ledningar till motta.garen få ick e vara så korta, att IOOtta

garene fj ädring förhindr as o 

Ansl u tningskontakterna skola vara vända så att kontakten kan ans lutas utan att 

ler.ningen be höv er vrida.s . Genom för kraftig vridning k an skyddsslaI18en skad!t5 och 

förlora si n bö j lighet o 

~ddBslangar skola V8.2.~a. j or dade ungefär för var 60 ana V8.nlig~n användas 

monieringeklammorna som j ord f fu'bindningo 

Ledningarna Dlellar.. pe j lram och mot tagare skola vara 3,75 m långa. Skyddeslal18l

ena l ängd anpassas efter behove t och överskjutande ledn ingsl~lcr ]~g~~ upp i 

skyddsslangeno Dessa "överflcdiga" längder få ej k aJ:a s , då ramkre teens ,r J.mning 

skulle l årstöra o därigenomo 

http:30203.30
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jo Färe ~;Ic'i fter för insta.llat ian 

Le ninger, fLe 11 n :rotta.l?:are och öpp.:;n ante nn HkalJ ha ra:in:~t a möjl-:'~a kapacitet 

(; r~!\ mr däl"för vara. så korl: BOrr. möj l i gt o I.e d.."1i~.::n ut f örf- fJ rood hänsyn till kapaci

teten ne r. en förh ålla.ndev is klen ledare i skydd l'tsl ango Denna ledning mås+.e därför' 

monterM omsores ful 1 t oc h lederen vara väl avl astad o 

Böjliga ax! ."," ~ä i c ke förläggas med mindre kr<iuringsrad.":' e än 1'5 cmo Detta. 

skall äve n i. ekt tagas vid t ransport och förvari~Q 

LåslT.Ut traT lö t' ledningar o ,~h böjliea axlar skol a v ara läs ta med lästrc1d o Böj

liga axlarna skol El. dessutom pI Qmb-;ras • Låsmut trarna skola ve..r8. väl ~:dragna. men 

verk tyg böra icke användas hijrför o 

3030 Justeringg 

När station~n installere.ts och dess funktion koml'ollerat s , skall känsligheten 

i Hige kur a j u s t e_-as o ~nna justetj ng omfattar del fl reglE' ri r:g av r~unför3tärkarem: 

känsliCtet i f'cr nål lMd::: t i ll alttennkällflligheten, del s juster ing av instrumentkäns

li~l-Jete po 

De ssa j u st eri ngar skola. esentligen göras under :flygnine , vi l ket dock i allmän

het icke är möjligt, varför de få gcras me d flygplan·:::t på markeno 

Prov med Frp II få al drig göras med flygplanet i hangar o När stationen skall 

just.eras eller de s s funktion kontrolleras, måste flygp l anet vara fritt uppställ t 

på minst 25-100 ro aV9t~nd från hangarer, s tärre by ggnader, kraftledningar o do 

~o3()?o JusterifV\ av r amfärst ärkareno 

Mottagar en inställes }lå e n stark sta.tion och ställes i lege kurso Pejlramen 

vrid.es 9C o från pej lriktni ngen och ratt en "Anflygn.instro Känslighet PI inställes 

~å att in~trumentutslaget blir ungefär 2/3 a.v fullt uts l ago 

Mottag~re n ut drages så l ångt ur sln k~pa, at.t reos taten Rl blir åtkomligo 

Reostaten Rl vrides rmtsols till ändl iige t 9 Den vride s därefter medsols, VBr

unier utsl aget ökar, till dess att ökad medsolsvridni [\g ger minskat i nstrurnentut

sI ~ o .Det ta är r ätt ins t ä llning och erhålle s normal t v i d nAgot mer än t vr;..rvs 

vridning på r eosta teno 

Dä.r9fter kontrolleras j netä llnil'1,g'.: n ge nom att pejlrame n vrides 360°0 Maxi

malt utslag skall erhålla s med pejlramen vr i den + 90° från pejlriktni~eno Är 

reostaten ~år ~cket pådragen, dvs rarnkäns l ighe en för hög, erhålles största in

st:-unle"tut9~ e.get 20-60° från pe jlrutn::.ngen.. Vi d 900 minskar inatrumen tutslaget 

r·eJ· . ~ gÄ 1rrla till noll, v i l ke t kan vg,::"la svårigheter vid anflygningo Järför 

fIIrr j n ;-er. €ll~r endast en oretydlig minskning vid .:t 90
1"\ 

- tillAt ns c 
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3. Föreskrifter f"år installation 

Inställningen bör kontrolleras på samtliga frekvensband o 


Reost&ten RI påverkar end&st känsligheten i läge kurs. 


30303. Jus t eri ng av anflygningsinstrumentets känsligbeJbL 

Anflygningsi net rumentets känslighet inställes md reostaten R2 ~ fig 5, i be

tjäningsapp teD. på lämpligt värde med hänsyn till etörningarnao 

Mottagaren inställes p! en frekvens, där ingen signal häres och ratten "An

flygnoinetr o Känslighet" drages pA. full to Qn etörningarm äro sA starka, att in

strumentet slår över mer än sn tredjedel av full t utslag, vrides reoets.ten R2 mot

80ls tills ill8trumentutslagen reducerats till detta. värdeo 

Normal t kan reostaten F,2 vara full t pådragen. Äro in8trumentstörni~arM. 

kraftiga, bör undersökning av orsake n göras. 



40 Materielens skötsel och vård. 

Materie l ens jl:l,i,:m oSduglighet och livslo/lgd beror i väsentlig grad på den om

sorg och omtanke. Bcrn ägnas dess t illsyn och omvårdnad. 

Isärtagande av rmter::elen :för undervisn.;ngsändarnål får endast verkställas av 

specialutbildad personalo 

Mater) el en E"kall rege ::. bundet underkastas funktionsprov , som skola utföras av 

signal mästa re el er motsvarande" 

Vsrje upptäckt fel, om också endast obetydligt, skall omedelbart avhjälpaso 

Materie len skall anvärrlas för det ändamål, vartill den är avsedd o OVidkomman

de ingrepp eller f'årändr:'ngar i dess konstruktion eller utförande äro förbjudna. 

Uppträdande driftsrubbningar eller haverier Skola omedelbart åtgärdas och 

avhjälpas enligt i det följande lämnade Iåreatrifter o Vid allvarligare haverier 

eller driftsrubbningar av sådan natur, att de icke omedelbart kunna avhjälpas, 

skall l!B.terielen tagas ur tjänst och överses enligt härför Bärskil t utlårdade fö

reskrifter ("Föreskrifter RAD MF")o 

4 0 1010 Prestandao 

I rom 4.3. återfinnae preciserade data. Frp Ho Nedan lämnade uppgifter ero 

närmast avsedda att underlätta den rutinmässiga kontrollen av i fpl monterade 

stationero 

Lä,ge "M:>ttagning": God telefonimottagning vid en f"ål t styrka ned till 30-40 

uVImo God Al-mottagning t o m 20 uVIm. På gTUl'Xi av hjälpantennens ringa upptag

ningsförmåga är Frp II anläggntngene känslighet betydligt lägre än Fr- IOOttagarenso 

LäS'? "Pe jl ": ~mna eller nägot högre känslighe t som i läge "Mottagning". Vid 

pejling med tillslagen Al-oscillator skola signaler t o m 30-40 uVIm kunna pe jlaa5 

med tydligt minimum för ca ~ 10 - 20°. 

Läge "Anflyg" : Vid pe jling av signale r med minst 100 uV/m f"åltstyrka skal J 

full t instrumentutslag erhållas för en ramvridning av .± 5 - 10
0

• Vid 20-40 u1/ il) 

ekall full t inetrumentt:.tslag erhållas fär 45 _ ~o ramvridnir~Q 

Ovanstående data gälla vid störningsfri mottagning utomhus och 28-29 V batte

rispänningo 

Vid pejling av PV fasta I:larkstationer erhållE:s vid Al-sändning en rä~kvidd av 

ca 25 mil vid hörpejling och. 20-25 nU.I vid inBtrwnentpejling. Dessa qiffror gälla 

flygni~ ':Sver land, jver vat ten ökas räckvidden något. Samna eller näg'Qt minskade 

räckvidder erhålla.s vid pej Ung ned fpl på :mrk.en. 



40 Mlterielens skötsel och v §rd. 

401 020 Kontroll av Frp II i flygplano 

För att funktionskontrollen aven pejlstation skall giva ås.yftat resultat mAst e 

vissa färsiktighetsmAt t iakttagae" 

I läge "Anflyg" är stationens känslighet i hög grad beroendE' på batteri3pänning· 

en, de. i m:>m 403. angivna. känslighetavärdena reduceras vid 24 V med ca. 30700 

I läge 'tPejl och Mltt" är känsligheten ej så beroende av batterispänni~en J men 

i nverkar däreDX>t de n vid mätniugen rädande störnivån kraft igt på känsligheten. 

Om en radi ovåg träffar ett stort metallfäremål åstadkomnes ett sekundlirt l ålt i 

närheten IN metal l f"öremål eto Dlot ursprungliga och det sekundära fältet ha i 1l.1män

het olika riktning och äro även fasfärskjutna i förhållande till va.randra a Vid hör

pejl åetadkorllJler de t sekundära rål tet oskarpt mininrum och en vi ss pe jlkorrektion. 

Vid inet~~entpejl skola r am- och hjälpantennspänningarna sammansättas fasriktigt 

ante nnkre tee no Finn! 8 ett sekundärt f"ålt, som ej l~ger i fas med det i nfallame 

~åltet , störes anflygningeinstrumentets funktiona Instrumentkänsl tgheten reduceras , 

ut 81agen bli osymnetr iek9. vid ramvr:i.dning oLlkring nolläget och 'Vid snedavstämning 

av IOOt tagaren ändras pejlriktningeno P€jlriktningarna vid hörpe jl och inst~nt

pejl skilja då oft a på flera gradero 

DA Frp II är eynnerljgen känslig f"or "återstrålande" föremål, måste uppställ

nir.gsple.teen väl jas med omsorg. Prov inuti eller intill en hangar I:'lEId stålkonstruk

tioner 31'0 meningelöSB.o I allmänhet fordrp.s minst 25 ro f'ri tt avstånd och 100 m är 

önskvlirt o Till telefon- och kraftledningar bör e.vständet likaså vara minst 25-50 mo 

Fär pejlkorrektionsuttagning fordras minst 100-200 m avständ från större Ater

st Aende för emAl o 

40 103" Kontroll av Frp II i provrumo 

Kont roll av stationens olika delar, trimning av roottagare m m utt'äree i en 

särskild provutrustnirJgo Denna är s8lI'lI'M.llförd till en enhet best ående aven transpori 

lMa i vilken är inmonterat: 

l st betjäningsap~arat 

l" anfly~ngsinstrwnent 

l" koppli ngslåda med ledningssR.ts och en böjlig B.."!C:el 

l" konstantenn 

l" v~ttng för ar..slutning a7 24 V lödkolv 

l" Rlh.rkbe.t tcriut tag 

2 par ansl utningshy1 30r lör härtelefono 

Den är specip.ll t avsedd för provning och kontroll ev pejlroottagare, I'II!n kan 

givetvis även RD.vända.s för kontroll av bet j Sningsappar at o ch anflygning si nstrwrent o 

i 

http:specip.ll
http:ledningssR.ts


40 Materielens skötsp.l och vårt 

Konstanhnnen är utförd pA eMant sätt J att den ger de f:jr pejlmottagaren ar

forderliga spänningarna dvs både r~- och öpren antannepänningo Konstantennene 

koppling f:r~!r av bil 160 

Konstantennen är rörsedd med 

l at 6-polig konta.kt f"ör anslutning av rsmledniD€ 

l" 3-polig kontakt för anelutning a.v hjälpantennledning 

l" 2-polig kontakt ~6r ane1utning av signalgenerator 

l" omkoppl are graderad med O, i: 5. ± 10, .:t 20, .i 50, .:!: 90 i fortsättningen 

ka1iad ramo~kopplare 


l" omkopplare märkt u!iot t II -"Anfl" • 


Med ramomkopplaren ställd i z:ågot av lägena + eller - erhålles en ramspänning 

av samn~ storleksordning, aom skulle ha erhållits med den normala pe~lramen inetijlld 

f ijr sanma ramvridning, som omkopplaren unger, i ett fUt Red en fältstyrks i uV/m 

lika med signal genaratorne utspänning i uV o 

Med om.lcQPplaren märkt "Anfl-Mott" in- resp urkopplas e n kapacitiv spänningsde

lare som reducerar ante nneyänningen i samma ~rhålland~ som pejlramen B~ ~fter

liknar sntenne~s och antennledningens k~paciteter~ 

Konotantennen är f&s.!dd ~d två st apänni~sd~lara, varav den eIll'. är avsedd 

rör 'Ft'p .J.. l a o c.'1 den andra för Frp llb o Till stn Frp lIa BIter analutningen över en 

ledning fö::-sedd In!d en 3-polig och sr. l-polig anelutni ngskontut o I den 3-poliga 

är stift nr l anslutet o Till Frp lIb hör en antennlednillK lJEd tv~ st 3-poliga. kon

taktAr, hiir eker albs1lltn.i.ngen över stift nr 2., Se bil 160 

Raml~dningen är av vanligt utförande mod två st 6-poliga. anslutnings":ontakter. 

Ansl utningshylsorna f"or hörtelefon äro anslutna till betjäningsapparate~ 

via k~pplingalådan. Anslutningen har skett över stift nr 10 och 16 i betjä

ning sapparat~ns cannonkontakt. For Frp Ila måste mo svarande stift anslutas 

till hör te l !fonuttagen : betjäningsapparaten. 

4 Q 2 o Före skri !ter :rår kontro11 och besiktni 

I det följande lämna ::; a nviening8.l' för den regelbundna kc.ntrcl.:en av Frp II. 

Denne måste give tvie i varje särakilt fall aU!)B.Bsas efter r&riande förh~.llan(ien bp.

'trBffame per sonal , flygt~Enstene intensitet, bkal ärh.§l' anden et~ Anvisninenrna 

bör där f Q!, e nda s t betraktas som riktlinjer, vilka E'f't"'- beh:lv oc" allt ~~erBom er

farenhet vinne s böra roodifieras 

Om pej lstatiane ::cke ~nvändes under vissa periodt-':- , s;.;.ell den om mö 'l~t ur-

monter as och färvlil'se i torrt ocr. va.r!:'ltförrådo I 3.rn~. s~~ll den reg lbundet 

http:konta.kt
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kontrolleras och provkäraso .§.p~cie1.1i yi,g .:fuJsti.et...v!!A~r!.el< Eö..!: .§t~tio1!E'.!! ~4. .J.~!! 

.!!!eJ)!!.n.tum ::!B.!.a_i_~ift_U!!d~r_f1yiil1:iD8:,_6! J!t! ,g~ ~.l2v!r~! ,2,ch iO,!:kAB_UEo Därvid 

bör den ställas i l~e "Anflyg" , så att äve n d e ömt lliga anflygni.ngsinstrumenten 

värmas uPPo Vid intagande i torkrum f år tempera ture n ej överstiga 40oCo Dessutom 

bör belysning av pejlskala och betjnni1lgsapparat vara t illslageno 

Vid all funktionSkontroll i flygplan bör markbatteri användas. 

40202. Kontroll rore och efter flYgning. ( Dagl~ t illsyn.) 

Kontrollera 

att IOOttagaren fungerar vid mottagni~, pejl oc.~ anflyg ( obS! att instrumentet 

visar rätt sida), 

ill den fungerar på samtliga frekve nsband , 

att Al-oscillatorn funger ar, 

att frekvensskalans nollställni ng är riktig och att frekvenSinställningen ej 

kärvar, 

att skalbelysningen funger ar och lamporna ej skakat 10 8s, 

ill r8llllmnÖY'erapparaten ej kärvar, 

ill pejlramen ej skadats, 

att anslutningen i hjälpantennens f ot ej los snat eller ledningen akadats o 

utÖY'er kontrollen enl mom 402 0 2. undersökes 

att känsligheten vid mottagni ng , pej l och anflyg är normal (kontrOlleras mot 

kända rundradiostatione r el le r egen provsäniare ), 

ffi frekvensskalan stämmer (pA samna sätt som ovan), 

All. frekvensbands- och funktionsomkopplarna funktiore ra väl och att inga 

rattar glappa, 

att ledningarnas anslutniIlgar äro f e lfria, 

att ~jliga axlarna i cke glappa eller kugghjul lossnat, 

att plomberingen av böjlig axel asl la.n pe jlr am och pejlskala ej är bruten, 

!:ll. pej l ramens avrinningsrör ej är till täppt av smuts eller ctrlikt, 

!:il ingen bristfällig jordning f öror sakar knaster vid vibrationer eller när de 

böjliga axlarna. vridas runt, 

ill anflygningsilll3trumenten icke ha mekani ska de fek ter eller äro fuktskadade. 

Smutsiga eller våta detaljer rengöras och torkas . 

4 0 2 0 40 Åtgärder i samband med Ii ten fp 1äverw. r epara.t i on el dyl. 

http:epara.ti
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Mottagaren re!l8Öres, överses i tråga om mekaniska detaljer, H5dningar, ledning

ar och 8.Dslutningskontakter besiktigas, rostfläckar avlägsnas, reläkontakterna put-

8&S etc. 

Vridkondensatorns växel rengöres och smörjes om nödvändigto Kontrollera att 

växelns koDiska kuggdrift för anslutning till böjlig axel ej lossnat och att stopp

klackarna begränsa vridkondensatorns rörelse, sä att den ej vrides ända till sina 

ytterlägen. 

Mottagarreren kontrollmätas i I'Örprovare och utbräDia rör utbytas. Röret 6N7 

utbytes även om skillnaden mellan de bMa triodernas anodstrCin inte är större än ca 

lO~ Vid tunktionekontrollen av mott~arenkontrolleras, att rören ej äro mikrofo

niska och att inga glappkontakter finnas irörhällarna o 

Utby-tta rör fä ej kastas bort utan skola insändas till cv vid rekvisition av 

nyar6r. 

Omformaren tages ut och rengöres om sA ~rfordras. Borstar, kommutator och la

ser beSiktigas. Ny-a borstar skola inslipas noggront och insättas ritt i f6rhällande 

till rotationsriktningen. Koamutatorer fä emast rengCSras med · .tandborste eller lik

nandemen f A ej nedsvarvas vid flottiljo Utbyte av kullager fAr utföras vid flottilj 

endast om specialverktyg härfär finnaso Olämpliga verktyg fä!.1 användas, dä omfor;... 

maraxeln i sä fall oftast skadas. 

()dtopplarrootorns borstkol besiktigas .. 

Vid översyn iakttages följande: 

Vridkondensator , triDKärnor och -kondensatorer samt potentiometrar skola ej 

oljas. 

Vridkondensatorns blad rengöres rred piprensare el dyl om sä erfordras. Torka ej 

bladen med trasa och använd ej tryckluft. 

Lossa ej lödningar eller detaljer i onödan. Ett onödigt ingrepp gör aldrig nyt

ta men ofta akada~ 

Växlar och lager smörjas !led köldbeständigt fett, Intawa Grease E eller liknande o 

Anvlnd litet fett! 

Efter aV81ut~ översyn f'unktionsprovas och kontrollmätes mottagaren enl anvi~ 

Dingar mom 4.4. Motständsmätning enl bilaga 130 

4.2.4.2. Pejlram. pejlskala och bet jäningsapparat o 

Des.a enheter överses enl arNisningarna för IOOttagareno 

Pejlramens limn1r..g isolationsmätes. Efter förvari~ i torr lokal nåBOt dygn 

lkall ieolationsmotatåndet vara minst 50 M:>hmQ 

QII PI jlramen pr kllrvt borttagee vinkelväxeln och bot tenplattan, och ramms växel 
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rengöres och smörjes.. cm ramen fortfarame kärvar insärxies den till ev för öve:rsyn., 

l'et är färbjudet att taga isär pejlramens växelhus vid flottilj. Skruvarna. so,m 

hålla kugghjulet på pejlramens axel, få ej lossas. 

Kontrollera att löparen till pejlskalans korrektionsanordning går lätt (Frp IIa 

och IIb)o 

Den yttre skalringen på pejlskalan skall gå så trögt, att den ej kan förskjutas 

av vibrationer under flygningo 

Vid översyn av betjäning sapparaten göres motståndsrnätning mellan anslutninge

kontaktens stift och höljet, se bil 60 Denna mätning fär ej göras med Megger. 

4.2 0 403., Ledningssat s, 

Ledningssatsen besiktigas oet isolationsmätes, se bil 120 Kontrollera monte

ringsklamnor, genongängar genom skott och plåtar samt ekarvdono Kopplingslådan ren- r.- gäres, lödningar, ledningar och färkopplingsmtst§nd besiktigaso 

Böjliga axlar kontrolleras beträffande monterirg ,smörjning och rost , speciellt 

i axeländarnae Kontrollera att kuggdriftarna ej lossnat och att inga parter i ax

larna brustito 

Instrumentet uttages ur sin kApa och besiktigas beträffaIXle fuktskador, smuts 

och andra mekaniska defektero Lödningarna kontrollerase 

Vid flottilj får instrumentet ej delOOnteras eller repareraso Kondensatorn fAr 

icke utbytas, enär inställningen av den avstämda instrumentkret8ens frekvens fordrar 

speciella hjälpmedel, som ej finnas vid flottiljo 
n -

4Q 3o 'J'rimnin,g. 


Vid trimning av pejlmottagaren förfares pA följande sätt., 


Trimna ej mottagaren i onödano Vid tillverkningen tri.nmas och kontrolleras 

mottagarna ytterst noggrant och omtrimning är vanligen nödVändig först efter flera 

års tjänsto Innan mottagaren triftlms skall man dJ1rfär kontrollera 

att rörfel ej förekomner, 

att alla spänningar äro normala, 

ill fel i frekvensinställningen ej bero på att skalan är fel nollställd, 

~ hjälpanten~ pejlram och ~nflygningsinstrument äro felfria och rätt analut

na osv o 

11 
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Vid trimni ng av förkretaarna borttages det övre skyddslocket över spolburkarmo 

Det umre locke t ska l: vara f astskruvat, så stt effektiv f'örbindning mellan burkarna 

bibehålla.s o 

Efter t r l.nmingen låsas järnkärnorna med lack och trimkondensatorerna med smält 

vax o Värm tr imkondensatorerna ned en upphettad trMapets el dyl, ej IB3d lödkolv~ 

403020 Hjä l pmedel v i d trimning. 

Vid t rimning er f ordras: 

~tano:rdni. ng e n! 100m 4.1.4 .. f ör t :-imning av antenn och ramkretear samt f"ö r 

slutkontroll o 

Vågmeter eller krista.lloscillator för kontroll av frekvenskalibreringeno 

Uteffektmeter med 4000 ohm impedans., 

Hörtelef on med 4000 ohm motstånd. 

Trimnejsel och trimnyekei sv isol ermaterial.. 

Belastnirgsm tst!nd 10 kil~hm, t W, md krokodilklämnor.. 

Trimning bör endas t utföras i skärmat mätruDl.. 

40303. I Ilkoppling och mätmne:. 

I fortsä.t t ninge n angivna känslighetsvärden gälla vid 30% IOOdulering (400 p/s ) 

och 50nW uteffekt, dve 14 ·V över 4000 ohmo Med hörtelefon och 4000 ohm instrunent 

parallellkopplade IOOt svaras detta av 11 V ut spännillgo 

Ljudstyrker egler i ngen skall vara full t pådragen utom vid trimning av antenn

och r amkretaarna, då f'år hög brusnivA erhålleso DA inställes ljud.tyX"kereglering

en och signalgeneratorns ut apällning, sA att 14 V utspänning erhålles v i d 30% mdu

lation och 7 V utspänning vid frånslagen ~odulationo 

Vid trimning av MF~ch oscillatarkretsBrna anslutes signalgenerator t i ll resp 

rörs gallerkontakt över en kort, skärmd ledDingo Ledningen till rBrets gallerkrets 

skall fort f arande vara ansluteno 

Vid trimni ng oc h mätning akal1 Signal generatorns IOOdulationston h&as ren och 

klar, fri frän nä t brum o dyl. N'åtbrum förorsakas o:t'tast av dålig jordning av sig

nalgenerator el ler mo t tagare eller av ledningeavbrott i galleranslutniqgo 

Vid selekt i v i.tetsmätning inställes signalgeneratorn så att exempelvi s 14 V ut

spä.nning erhålles vid resonanso Därefter ökas signalgeneratorns frekvens något och 

utspänningen öka s t i ll dubbla värdet, varefter den frekvens över resonansfrekve nsen 

uppsökes, där 14 V utspänning äter erhål l es. På erunma sätt bestämmes motsvarande 

frekvens under resonanefrekvenseno SkillnHden mellan den öv.re och d en undre frekven

sen är bahdbr edden far 2 ggr resonans (6 dB ). På rootsvarande sätt bestäIl'lm s band

breJden för 10 ggr r esonans (20 dB) och 100 geT ~eSonans (40 dB) ~ 

http:tano:rdni.ng
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Selektivitetskurvan skall all tid vara syumetriek, dvs den övre och den undre 

frekvensen skola ligga ungefär lika 1!ngt från resenansfre kvenseno 

Vid selektivitetsmätning måst e signal generat orns utspänning reduceras när man 

passerar resonansfrekvensen, sA at t ej uteffektme t ern skadas genom överbelastning. 

4 .. ?io4" Trimning av MF-fm-stärkarano Frp rIa och r Ib .. 

2. 	 W-kretsen. 

l.. 	 Signalgeneratarn inställes på 112,5 kpls, 30% modulering och a~lute8 till 

röret va toppkontakto 

-

2.. Mottagaren inställes på 150 kp/so FunkticnsolYL~opplaren i läge "f/lOtt" .. 

Al-oscillatorn frånslagen. 

Med den undre (126) och övre (L27) trimskruven pA 2 • MF-kretsen trimm!l 

denna, så att max utslag erhålles på uteffektmeterno 

40 Normal känslighet: 30.000 uV 


" bandbredd: 6 dB 5r O kp/e 


20 dB 12,5 " 


1. 	 MF o 

1. 	 Signalgeneratarn ansl utee t i11 röret v6 toppkontakt". Inställningen oIor

äntrad.. 

2. M:>ttagarene instäl1ni'lg oförändra do 

3.. Motståndet 10 kilohm anslutes mellan VB toppkontakt och jord, varefter 

den undre trimskruven (124) justeras. 

4.. 	 MotstAndet 10 kilohm anslute smallan v6 anod (stift :3 ) och stift :; p~ 

T13 anslutni~splint, varefter den övre trimakruven (L25) justeras. 

5. 	 Med motståndet borttaget justeras t rimskruvarna i T13 något, aA att en 

reeonanakurva med eyrrmetriska dubbel toppar erh ålles. Se fig .. 120 

Selektivi tetskurva mätt fl'An v6 gallero 

112,5 
114,5 Kp/s110,5 

Fig 12.. 
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;< äll 	1 i..ghe 1. : lC80- 1500 uV 
., banjbredd : 6 dB 7 K?/S 


20 dB 9 " 

40 dB 15 " 


Al-.,sci::'] 9.t orno 

lo 	 Signalgeneratorn~ anslutning och frekvensinstäl l ning oförändrad. lbdule

ri ng fr!r(s .l. a.gs:lrlo 

20 	 Al-oscillatorn ställep i . läge "Till" och trimskruven i 128 justeras så att 

nollevävning erhAllesa 

4o~o5. Oscillatorkretsarna. Frp Ila och IIb. 

lo Signal generatorn ansluten till TÖret v6 toppkontakta 

2 0 funktionskopplaren i läge "Mott"o Frekveneonkopplaren i läge III (695- . 

-1500 kp/s)o 

30 Mott~zaren och sigralgeneratorn inställas på 710 kP/so Oscillatorkretsen 

trimmas med trirnskruv 1150 

4. 	 V,Qt t Ag'are n och signalgeneratorn inställns på 1380 kp/So Oscilla.torkretsen 

t'!"ir!llm'9 !red trimkondensator C15. 

50 	 Trimningen vid 710 kp/s och 1380 ]{p/s uppreras växelvis till deS(! il10aen 

ytterliga.re trimning erfordra~ o Den s l utliga justeringen gÖTee ~ed Al

0Ac~llatorn ti l l s l agen, varvid tr immas på nollsvävni~o 

6 0 	 Kontrollera att osci llat orn e j t rirIJllats på spegel:frekvenseno Med mottaga.

l ' l3n inställd på. 1380 kp/ s skall s 1.gna. l e~hålla8 på frekvenserna. 1380 och 

1380+2xl12,5 ~ 1605 kp/so Vi d fel aktig trimning, dvs med oscill atorn 

tr:lmm8.d ti ll ägre frekvens än mot i.8.gningsfrekvens~n, erhålles signal vid 

1380 och 1 390-2x1l2,~ .. 1155 kp/ so Motsva.rande gäller viG 710 kp/so 

7Q Trimni~ av frekvensmm-åde I och I gör e s på samma sätto 'l'rimningsfrekven

serml. ffi m L_mgä av nedanståenl e tabel l o 

: 

Vägl oomr~ de I II III 

Lpgre trimf:'ekv • 155 kP/s 330 kp/s 710 kp/s 

Tr irrkii.rna L13 114 11 :; 

HÖfTfl trLr:frekv ... 

Trirrkonden23. t o::' 

300 kp/s 

c13 
650 kp/s 

C14 

13eo kp/s 

15 ~ -- 

http:ytterliga.re
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Normal känslighet för eamtliga frekvenser: 2000 uV o ,. 

Obs,,' Trimningen skall all tid börja med trimkärnan oro avslutas med trim , I ' 

kondensatorn. 

403.6. Högfrekvensför stärkareno Frp Ila och IIb o 

Signalgeneratorn och pejlmott~aren in~opplas till konstantenno Konatan


tennens "Ann-Mott" omkopplare ställes i läge "Anfl"" Ramomkopplaren:i .. 


läge + 900
" 


Funktionsomkopplaren ställes i läge "Pejl" o Al-oscilh.torn fränslageno 


MOttagare och signalgenerator inställes på 710 kp/s (mottagare band III)
3. 	 .,' 

och mottagaren trilIlllB.s på de induktiva trjmrarna L3, 16, L9 och L12 0 Där

efter trimmas på 1380 kp/s med trimkondensatorerna C3, c6, C9 och C12" 

Fi:irfarandet upprspas till deRs ingen Ytt erligare justering erfordraso 
~'- li,! 

Vid den slutliga justeringen av förkretsarna efterjusteras även oscilla

torkretS'3ns trimning" 

40 	 Trimning av frekvensbarrl I och II gäes på analogt sätt" Trimningsfrekven

ser m m en! nedanstående ta.bell. 

Frekv. 
band 

Frekv" 
kpls 

Osc.
krets 

')
'-o HF
kr'ets 

lo HF-
krets 

Ant. 
krets 

Ram
krets 

III 710 

1380 

115 

C15 

112 

C12 

L9 

C9 

r..6 

c6 

L3 

C3 

II 330 

650 

L14 

C14 

111 

cn 

18 

C8 

L5 

C5 

112 
C2 

I 155 

300 

113 

C13 

110 

CIO 

L7 

C7 

14 

e4 

11 

el 

-


Obs o Trimningen börjas alltid men trimkärnan och avslutas med trimkon

:lensatorn. 

Den 	 slutliga justeringen bär göras med tillslagen Al-oscillator s.§ att 
'. 

frekvensinställningen kan kontrolleras genom ncllavävningo 

NO:r'ILB.l känslighet (A3, 30% nnd o ): 80 VIm (,,800 V på signalgeneratorn) o 

5. 	 Kontroll o 

o ,\Funktionsornkopplarc3n ställes i läge "Anflyg" oc.lJ. ramorrkoppleren pä +20 o 

Signalgen~!"atcrr. inställes på ca 1000 V och ratten "J,rflygnoinstr.. Käns- ; .'; 

lighet" inetälles så 8.tt i det närll'!lste full t icctrumentutslng erh&1l'38 o 

Trimningen av antenn- och ramkretsarna finjuBter~s för största utslag på 

anflygningsinstrurrentet. Justp.ringen utfcres på SMltlig-a frekvensblad 

enl 	tab morr. 40:06010 

I 



40 Materielens skötsel och v hd 

60 Mot tagl'l.l'en ,inställes på 650 kp/s (band II) . "Anf:_yg" Al-oscillatorn f'J·gn

sl ageno . ~flygningsinstrumentets känsligh~t s tälle s in, sA att 3/4 ut s lag 

erhålles ned ramomkopplaren på +900 
och 0,1 V u t spänning fr än eigM.l gene

ratorn. Därefter justeras reostaten RI Bå att s t örsta utslag på anflyg

ningsinetrumentet erhålles o 

. , 

4G3 .. 6olo Spärrkretsarna. 

l " Anslutningar enligt 40 3.6 0 ','Anfl-Mott't-omkopplsren et!ill .!. läg_ "Yc,!;'.,.l 

20 Funktioneoll"koppl aren ate.ll~s i Hoge "l.bt t 't Q Al-oscilla.,,;cr ' . ~änru ag'no 

3. 	 "bttagare och signalgensrat;or inställas på 155 kp/a och för 9:1 iCS?:1n:"ling 

av 4 V injustel'as nnt tagaren fär:' 10 V uta 

Signalgeneratorn omställe s till 114~5 kp/s och en utepäoni.t:.g av l 'I . Mi,:!' 

den övre trimekruven i epärrkretsen trimmaS sä för IULnimiu-r:e...ag pi::. ut 

e ffektne tern. 

4.. 	 Signalgeneratorn omställes till 110,5 kp/s cch oförändrae. ut~änni~ ., 

Spärrkretsen! UDire t rimakruv j'JSteras rör minimit..te ag .:!le':!. r>::crlicl.rs.d ::'1

ställning av mo t tagaren. 

4 <I 3 <170 Trimpipe av Frp II (Bendix) 2 

Trimningen av Frp il utfares i huvudsak: på samma så~+- som F!"p ::rE.., Enia sk .11

naden lir, att 1 oscillatorn, l :eta och 2 :dra Bli' samt antennkre-;sen äro triokå.!-norz:a 

icke ut ifrån åtkomliga, varf&- trimningen vid den läg:::-e frekvensen bortfa: ler o 

razrkretss n bli trimkärnorna åtkomliga e f ter bortt agandet sv sky ~el_ pk frontpane_en" 

Trimninge n av denna krets utföres på S8II1ITa sätt s om i Frp lIs. o'!h IIbe 

lo 	 'l'rimniEB: av MF- färstärkareno 


Krets Frekvens Trimskru.v 


2. ).4F 112,5 kp/s L12, L13 

l. lO 112,5 t IO, 111" 
Al-oeco 112,5 16" 
Trimningen utföres e xakt på aanma sät t som Frp Ila cch IIb. 

2. 	 Trimning av oscillatorkrets och HF-f ärstärkaren o 

I
Frekvo 
band 

Frekv. 
kp/e 

06C o -

kret a 
2 0 HF
kret s 

10 HF_ 
krets 

Antenn
krets 

Ram-
I lqe'ts 

III 1500 Cl-15 Cl-12 Cl-9 Cl.J; I ~l-~ 

II 695 Cl-14 Cl-ll Cl-9 C -5 ',;1-2 

I 325 Cl- 13 Cl  lO Cl- 7 CI-4 Cl-l 
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4o~ o Funkt i onsprov och kontrollmätning av ~ttagareo 

t 'unktionsprov och kontrollI.'liitn::ng av Frp II efte:r' avslutad översyn bör göras 

Anl i.gt mätprotokoll bil 15:1 och nedan. givna anvisni ~aro Vid denna slutkontroll 

skall batterispänningen vara 29 V 

Kontroll tm l åsning, ytbehandling, smö't'jning~ 

4. 4 03 0 Funkti nnskontroll o 

Reläerna böra fungera-vid 15 V och skola fungera vid 18 V. Relä Rel kontrolle

ral'! genom f unkti onsomkopplingaro I läge "Pejl If bortkopplas hjälpantennon och skall 

ouKoppl ing av röret V4 katod spänning ske o 

Relä RE 3 k ontrollerae genom frekvenshandsorrkopplingar o Dessa ol7kopplingar sko

la eke utan knäpp~x eller ~ndra störningar, se mom 201.3090 

Omkopplarrootorn bör fungera vid 15 V, skall fungera vid 18 V. Kontrollera ge

nom uppr~pade frekvensbandsomkoppli~~ar. Kontrollera att fal ej uppstår, om motta

gare n slås ifr~n under omkoppling. Vid tillslagning av varm mottagare med full be- l ysning och startande omkopplarmotor skall säkringen hålla. 

4 04 0303 0 Al - oscillator och anflygningefunktion, 

Al~Acillatorn och anflygningsfunktionen skola fungera vid 18 Vo Kontrollera 

vid lägsta frekvensen på varje bando 

10 	 3törnivå. 

P,~d mottaga.'?'en i läge "Mott" och hel t neddragen ljudstyrkekontroll f år ut 

s pänn.:.ngen uppgå till lIRX O,3 Vo 

2. 	 Mod.l1ler ing frän olllforrmreno 

Med 100t tagaren i l~d "Pejl"", ramomkor-;>laren i lege +90°, inspänning 

1000 VIm 30% mod inställa 8 mottagaren för 15 V ut o Vid fr§nsh.~ing av 

Bignalgen~ratorn8 modulering får utspänningen ej överstiga 3 V (Störn. från 

48-per mednIatorn )0 
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stärningar av lågfrekvent natur få· ej i läge "Anflyg" orsaka vibrationer 

i instrumentutslaget. I läge "Mott och Pejl" få de ej verka besvärande. 

3. 	 Högfrekventa störningar. 


De högfrekventa störning~na få ej vara hörbar... Kontrolleras i pejl 


och mottagningsläge på samtliga frekvensband. 


4.4.3.5. Al-oscillator. 

l. 	 Inställning. 


Al-oscillatorn skall vara trilllIl8d fär nollsvävning. 


2. 	 Irånslighet • 

Kontrolleras i mottagningsläge vid 150 kp/s och 30% IOOd. Vid frånslagen 
Al-oscillator inställes mottagaren fär l V utspänning vid 100 V inspänning. 

Vid tillslagen Al-oscillator skall l V ut erhållas vid max 15 V/m. Detta 

vid oförändrad ljudstyrkeregleri~ och med frekvens justerad för rmx ut

spänningo 

3. 	 Funktion vid full ljudstyrka. 


Vid fullt pMragen ljudstyrkekontroll skall tydlig Al-ton erhållss vid 


avstämning färbi signalen. Kontrolleras vid 150 kp/s och l VKl V in


spänning. 


4. 	 Övertoner. 


Vid fullt pådragen ljudstyrkekontroll skall ej Al-ton eller even D\Ycket 


svag sådan erhållas vid inställning av mott Egaren på mellanfrekvensens 


övertoner 225, 337,5, 450 kp/s osv. 


I mottagningsläge med fullt pådragen ljudstyrkekontroll kontrolleras vid vil 

ken inspänning mottagaren blir överstyrd så att utspänning börjar minska. Kontrolle

ras vid 150 kp/s. 

4.4.4. Kontrollmätning. 

4.4.4.1. 	 Funktionsomkopplaren i läge "Mott". 

Konstantennen inkopplas och anslutes och signalgeneratorns jord förbindes med 

mottagarens jordkontakt. 

Mätningarna göras enl bil 15: 20 De där angivna mätvärdena äro normalvärden. 

I de följande lämnade anvisningarna är kassationsgränsen i resp fall angiven. 

Obsl Innan omtrimning sker, gör en undersökning om inte något direkt fel 

förefinnes. 
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l. 	 K"ånslighetsmätnina o 

Känslighetsmätningen göres enl mom 4.303. 
Kassationsgräns 8-10 V. 

2. 	 Känslighet för mellanfrekvenssignal. 

Vid 150 kp/s inställes mottagaren fär normal känslighet. Signalgeneratorn 

omställes till MF-signa len 112,5 kp/s och den erforderliga inspänningen 

för 50 mW uteffekt bestämmes. Detta vid oförändr~ ljudstyrkereglering. 

3. 	 Känslighet f ör spegelfrekvenssignalen bestämmes vid 1400 kp/s enl vad som 

närmare sägs i mom 4.3.5.6. Vid 1400 kp/s skall signalen gå igenom med 

signalgeneratorn inställd på 1625 kp/s. 

4. 	 Bandbredd (40 db). 

Bandbredden bestämmes på sätt som säges om selektivitet i mom 4.3 .3. 

5 • 	 Brusnivå. 

BrusnivÄn bestämmes med fullt pådragen ljudstyrkekontroll och bortkopp lad 

antenn. Utspänningen bestämmes. 

4.4.4.2. 	 Funktionsomkopplaren i läge "Pejl". 

Konstantennen anslutes. 

Signalg.m.ratorns och mottagarens jordkontakter skolva vsra förbundnao 

l. 	 lfånslighet. 

Vid bestämning av känsligheten skall ramomkopplaren stå i läge +90°. 

Känslighetsmätningen göres enl mom 4.3.3. 

Kassationsgräns 120 - 130 V/m. 

4.4.4.3. 	 Funkticnsomkopplaren i läge "Anflyg". 

Konstantennen ansluten ooh omkopplaren ställd i läge "Anflyg". 


M'atningarna göras med :fullt pädr agen instrumentkänslighet. 


l . 	 Känslighet vid + 900 rarrtVTidning. 

Med ramomkopplaren ställd i läge ± 900 bestämnes inspänningen för fullt 

instrumentutslag. Kassationsgrans 30 - 40 V/m. 

Tillå ten känslighetsskillnad mellan + och p max 50%. 
2 . 	 Känslighet vid olika ramvridning. 

Bestämning av erforderlig signalstyrka för fullt instrumentutslag med ram

omkopplaren inställd för ±5, ±.10, +20 och ±.50 ramrridning. 

3. 	 Kont roll av reostaten Rl inställning. 

Vid en signalstyrka av 100000 V/m kontrolleras Rl inställning. 

Med ramomkopplaren ställd på +200 inställes instrumentkänaligheten för 
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fullt utslag pA instrumentet. Vid omst ällning aV omkopplaren till +50 

och +90 fAr instrumentutslaget ej minska ~r än 1/3 . I annat fall får 

Rl inställas, 	sA att mdnskningen i utslag blir max 1/3_ 

4. AVe-kontroll. 

Mätfrekvens 	475 kp/s, 30f0 m:>d . Mottagaren ställes i läge "Anflyg", ram

00omkopplaren i samt "Anfl-Mott" omkopplaren i läge "Mott" _ D.nsli8heten 

inställes för 	15 V ut vid l V inspänning_ Vid 50 V-l V inspänning ekall 

utspänningen ligga mellan 10-15 V. 

Utspänningen fAr ej minska vid ökad inspänning. Med "Anfl-Mott,t omkopp

laren i läge nAnflygl1 och ramomkopplaren i +900 kontro lleras, att instI'u

menwtsl~et ej minskar med ökad inspänning. 

4.4.4.4. 	Funktionskontro11 i [ lygplan. 

Den enligt ovan genomprovade stationen monteras i flygplan och fUiktionspro

vas. 

Flygplanen uppställas om möjligt alltid pA samma plats och pejlstatiQnerna 

kontrollkÖl'as mot samma sändarstationer, varigenom erfarenhetavärden erhållas, 

vilka f A stor betydelse för den dagliga tillsynen .. 
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.2,- Felaökning. 

. . 
5.1_ Allmänt. . .I . 

Innan en station monteras ur f~gplanet ~ör felsökning kontrolleras följ ande: 

ill. normal bat terispänning tillfäres mottagaren, 

ill a lla ledningar ooh axlar äro anslutna, 

att kort s lutning, avbrott eller överledning till j Ord ej finnes i h jälpan 

tenn eller pejlram eller tilledningar till dessa. 

Om nå80t av ovanstå.ende fel ej finnas, prOVAS rottagaren batjäningsapparat och 

anflygningsinstrumBnt var för sig i provanordn~en för pejlstationen. Fas tställes 

fel i nägon av dessa enheter inmonteras en felfri enhet i flygplanet och stationen 

funktionsprovas 1 f~gplanet enligt föreskrifterna imam 4.1 - 4.2 0 

Om den f elaktiga delen icke upptäckes på d.etta sätt, kontrollnätee ledDingssat

sen, se bil 12. 

När fel konstatera t s och avhjälpts i en mottagare, kontrolleras denna ~ligt 

föreskrifterna i mm 4.4 o Övriga enheter funktionsprovas i provanordningen till 

sammans med en f elfri mottagare, varvid dessa föreskrifter följas i t i l lämpliga delar. 

5.2. Felsökning 1 mo ttagare. 

5..2.1. Allmällt. 

F.rp II felsökes i princip på samma sätt som varje annan mottagare. Om fe let ej 

direkt kan lokaliseras till en viss del av apparaten, k:ontrolleras funktionen i lä8e 

" Mottagningl1 , I1pejl" och "Anf~g" i denna ordningo Detta bör göras även om fele t 

synbarligen endast förekoomer 1 läge "Anflyg", dA ju felf'ri funktion bAde i "Mot tag

ning" och "Pejl" är en förutsättning för funktion vid "Anfl,yg". 

Felsökning b ör göras bakifrån, dvs man bär jar med. omformaren och lågfrekvenade

len och fortsätter steg för steg fram till antenn- resp r~etsarnat såvida felets 

yttring ej dixekt utesluter någon del av mottagaren. Om e xempelvis felet endast fö

rekomner på. ett :f':rekvensoaIråde, börjas felsökningen vid b landarrÖl.' et osv. 

Flertalet fel äro av enkel natur, rörfel, avbrott, kortslutning o dyl. Undersök 

därför först sådana felmöjligheter, innan m3re. komplicercde ingrepp göres i roottaga

ren~ 

Normala rörsps.nningar framgå av bil 10. 

Eftersom TDJttagarrören äro gruppvis seriekopplade, få.r man inte taga ut något 

r är medan mott agaren är inkopp lad, då övriga rör därigenom sID.llle få. för hög glöd

spänning. 
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5,2 .2 . Mottagaren fungerar ej i läge "Mott". 

Känsligheten mätt från resp rörs galler framgår av nedanstående tabell . Käns

ligheten på no och vu galler mätt med tongenerator, 400 p/s, på. övriga galler med 

s ig'Ja16enerator, ~o% mod. S1gnalgeneratorn anslutes till rörens galler med ~, 

skärmad ledning utan seriekondensator. 

Generator ansluten 
till gallret på 

Inspänning för 50 mW 
uteffekt 

V12 

V10 

VS 

v6 

V5 

V4 

Antenn över 100 pF 
seriekond 

ca 2 V 

" 0,4 V 

" 30000 uV 
2000 uV 1) 

250 " 
1) 

20 " 
l) 

6 " 
1) 

l)Dessa känelighetsvärden mätas i mitten av resp 
f'rekvensband. 

OVanstående känslighetevärden variera normalt mindre än ±5CJ!,. 
Vid känslighetsmätDing kan signalgeneratorn anslutas till rörens galler utan 

a t t r esp ~llerkontakter lOBsas. Därvid bör man givetvis observera att fek' l.å8 
känslighet även kan förorsakas av kortslutning al dyl i den gallerlaeta, över vil 

ken aignalgeneratorn är inkopplad. 

Om mottagaren är fullkomligt tyst, kan detta bl a baro pä att reläet Re2 

ell er kortelutningskontakterna i omkopplarmotorns fjädergrupp klibba. 

5 . 2.'. ,M9tty;aren fungerar ej i läge "Pejl". 

I läge "Paj l" äro känslighetSV'ärdena t o m V4 galler S8DRD8 som vid "M:>ttagning". 

Känsligheten mätt hån V1 galler ekall vara 5-10 uV på samtliga frekvensband. 

Vid felsökning kontrolleras bl a 

~ reläet Bel f'ml8erar, 


att fcrspänningarna till V3 äro riktiga, 


~ signal icke koumer in över hjälpantennen (relätel) • 


Som angivits i tmm 2....1.3.2. är den ena trioddelen i V3 blockerad vid "Pejl", 

under det att den and:ra, vars galler är anslutet till spänningedelaren 112- 12 och 
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R14-6, faretärker ramspänningen. Signalgeneratorn får iake anslutas ti ll detta 

galler, som har positiv spänning. 

~.2.4. Mottagaren ~erar e j i läge "Anflyg". 

Om mttagaren f\mserar normalt vid "Mottagning" och "Pejl" 
.-

men ej vid "Anflyg" , 

mAste felet s ökas i 

lAgfrekvansoscillatorn, 

IOOdulatorn , 

instrumentfärstärkaren eller 

AVC-systemet • 

Vanligen fralD8'år av f elets yttring i vilken av dessa delar felet skall sökas, 

varvid denna del kontro l leras med hjälp av i det följande lämnade anvisningar. 

50 2,4.1. Lägfrekvensosc11la t orn och an!lYgniggsinstrumentet. 

Om lågfrekvensosci llatorn arbetar normalt, skall en tydlig 48-periodig IOOdula

tionston höraa vid "Anflyg" , när signal roott888s och ramm ej står i nolläge . Os

cillatorspänningen skall vara ca 35 V, mätt mellan endera av instrumentkontakt erna 

3 eller 5 och jord. Spänningen fär endast mätas med. instrument med minst 100 kil

ohm impedans, såsom rörvoltmeter el dyl. 

Om tongenerator anslutes till instrumentets rörliga spola (t e över kontakter

na 3 och 4 i T16), erhålles på anf~gningsinstrumentet ett utslag, som pendlar 1 

takt med skillnaden mellan oscillatorns och tongeneratorns frekvens. Om oscilla

torn svänger med normal atJUl litud, erhålles fuUt utslag vid ca 0,4 V utspänning 

från tOD8eneratorn. Spänningen är emellertid Il\Ycket beroende på frekvenesldllna

den mellan oscillator och tongenerator, som skall vara rqycket liten. Om roottaga

ren inställes på signal och ramen vrides s~ att fullt utslag erhålles på anflyg

ningainstrumentet, skall spänningen över det rörliga systemet vara ca 0,2 V. Denna 

spänning kan mätas över kontakterna 3 och 4 i T16 med vanlig uteffektmeter eller 

annan växelströmsvoltme t er. 

Obel Seriekondensator skall ej vara inkopplad i uteffektmetern. 

på detta sätt erhålles kontroll av att bäde oscillator och instrument fUnge

ra normalt. 

Vid undersökning av oscillatorn kontrolleras även att avbrott eller kortslut

ning ej uppstått i LF-filtret mellan rören V2 och V3. Om på grund av avbrott, 

jordfel el dyl i endera av f ilterlänkarna, de lågfrekventa roodulationsspänningarna 

på. V3 båda galler bli avsevär t olika, ökas vid signaler över ca 100 uV/m den erfor

derliga ramvrictningen för fullt instrumentutslag ti l l ung 2 ggr normala värdet. 

För lägre fältstyrkor blir mottagaren osymmetrisk så att avsevärt större ramvrid
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ning 	(eller fältstyrka) erfordras fär fullt utslag vid rarmrridning At ena, än åt 

andra bAllet. 

5.2.4.2 MOdulatorn. 

När ingen lågfrekvensepänniIl8 tillföres de bMa gallren i V3, skola de båda 

trioderna vara balanserade sA att ingen förstärkning erhAlles mellan ram- och an

tennkretsarna. Detta kontrolleras pA f"öljande sätt. 

ställ mottagaren i läge "Pejl" och mät den spänning, som erfordras för 50 mR 

uteffekt med ramen i maximiläge. wssa antennanslutningen (vid rottagaren) och 

koppla bort anfJy,gningsinstrum.entet. Ställ mottagaren i "Allflyg" och mät den in

späDniIl8, som nu erfordras för 50 mW. Om modulatorn är i balans, skall spänningen 

vid "Anflyg" vara 100-1000 ggr stärre än vid "Pejl". 

Om osymmetri konstateras, kontrolleras i första hand röret V3 och reläet Rel o 

Kopplingslindningarna i antennkretsen kunna kontrolleras genom att mäta känslighe

ten i läge "Pej l" lämpligen från n galler och därvid växlar anslutningarna från 

V3 anoder till antennkretsen (kontakt l och 2 på antennkretsen) • Genom växliIl8en 

fAr känsligheten ej ändras. Efter mätningen mäete ledningarna givetvis kopplas 

tillbaka till sin ursprungliga anslutniIl8, då i annat fall fel sida erhålles. 

pA samma sätt kunna koppliIl8selementen mellan fasvändarkretsen och V3 galler 

kontrolleras genom, att anslutningarna till V3 galler växlas. 

5.2.4.3. 	 Instru.mentfärstärkaren. 

Om man sätter fingret på no galler häres ett kraftigt brum eller tjut i här

telefonerna, om förstärkaren V10-Vll fUngerar normalt. I lokaler med 50 p/s in

stallation matas i allmänhet samtidigt så ~cket 50-periodig spänning in på för

stärkaren nO-Vl2, att ett pendlande utSlag erhAlles på anf~gniIl8sinetrumentet 

vid "Anf~g". 

För mera noggrann kontroll anslutes uteffektDeter (utan seriekondensatorl) 

till kontakterna 3-4 pA T16 och tOIl8enerator till v12 resp VlO galler. Största 

känslighet skall erhållas vid 48 p/s, till vilken frekvens T16 är avstämi. För 

2 V ut erfordras en inspänning EN 

ca 2,5 V över V10 galler 

" 1,2 V "Vl2 " 

Dessa värden gälla om anflygningsinstrumente t är bortkopplat. 

Vid mätningen kontrolleras att T16 resonansfrekvens överensstämmer med 

oscillatorfrekvensen. Med a.nflygningsinstrumentel; anslutet erhålles ett långsamt 

pendlande utslag, när tonfrekvenegeneratorns frekvens närmar sig oBcillatorfrekven

sen (48 p/s). 
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~ .. 
Om AVC-8,ystemet satts ur funktion, t e på grund av kortslutning till jord, 

överbelastas IOOttagaren i läge "AnflJrg", vid signalstyrkor pA. 5000-10000 uV/m och 
,

däröver. Till följd härav reduceras inetrumentkänsligheten så att onormalt stor , . 
r amvridning fordrae f(Jr fullt instrumentuts lag . Vid lägre fältstyrkor fungerar 

IOOttagar en därerwt normalt, likaså vid "Mottagning" och "Pej l" • 

Om kortslutningen uppkonmit genom att AVC-ledningen till betjäningsapparaten 

( kontakt S1-Hl, sti:rt 9) skadats av fukt el dyl, b ör ledningen utbytas rot lack

i solerad ledning eller isoleras med 8,Ystoflexs1ang. 
'.' 

I KF-kretsarna uppstå.r ibland kor ts l utning genom metallepän el dyl mellan 

bryggan f~ trimkondensatorerna och apolkåpan . Kan kortslutningen lokaliseras 

t ill en apoleate, bör mottagaren insändas till t i llverkaren fär reparation. 

Självsvängning kan förorsakas av avbr ot t i nAgon av AVC-8,Ystemets filter.- kondensatorer. 
. ~ 

5.3. Anvisni~ar fer farbindninS88chema, b i l 11. 

Färbindningsschemat utgör en ritning av pej loottagarens stormne , sett under

i från, med rar, spolburkar, rootstAnd, kondensatorer och övriga kopplingeelement 

i nlagda ungefär på de platser, där de äro monterade. 

Schenst har tillkorrmit för att underlät t a ti llsynen, i företa hand genom att 

f örenkla undersökningen av vart ledn i ngarna i de olika kabelstammarna gA. 

Varje ingående koppl1ng~element har nu dels s i tt poeitionanummer, t e C3-l, 

Rl4-2 och dele de olika anslutningspunkterna numrerade, rootstånd och kondensato

rer nunmer l och 2 samt apoleateer, omkopp lare O dyl ha anslutningarna numrerade 

i enlighet med kopplingashcemat, bil 2. 

! kanten på schemat har de större detaljernas beteckning utsatts för a tt göra 

dessa mera synliga. 

Ledningarnas märkning är gjord enligt följande system: l:sta siffran anger 

anelutningspunkt på det kopplingaelement aom 2 :dra siffran representerar. Bokatä

verna i slutet av gruppen anger ledningens färg. 

Kårmed ett typexempel: 

på röret V5, ledning från kontakt nr 4 står 2Rl 2-3 rö och 2C3-7 rö. Detta 

betyder då att till anslutning nr 2 på rootstånd Rl 2-3 och kondensator C3-7 går en 

r ed ledning. Vid anslutningarna 2R12-3 och 2C3-7 är angivet 4V5 rö, dvs att till 

kontakt 4 på V5 går en röd.. ledning från vardera Rl2-3 och C3-7. 
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KUNGL. Plygradiopejl hop II aFLYGFORVALT Bil 4
NI"'C.f~ Xopp11p« av skalbel1!ntngslamp or, 

J.2xSO.n. 2R41-3 
2x50A 

R41-1 
2x50.l\, 

50.1\. 
R4l-2R6

12,6 J\. 

+ 

Ovanstlende skias utvisar huru skalbelysn1ngs

lamporna äro kopplade i Prp II a !O 

Lampan ~ sitter i betjän1ngsapparaten och lam
porna L 2 ooh L:3 äro plaoerade i pejlskalan • Vardera 
lampan Ar lIall synes förse~d med ett seriemotstånd på 
100 J'\. 3 ., (R41-l - R4l-3), R4l-l och R4l-2 äro plaoe
rade i kopplingslådan samt R4l-3 i betjän1ngsappar~ten. 
Den genenBamma reoetaten R6 sitter monterad i betjä
n1ngsapparaten, S8 fi« 5. 

Lamporna äro av fabrikat Loma typ Ex 1962 3 volt, 
CVV typ GL 40, 

Ritad zVIO -~3 ~ 
Ersätt~r 

Gronsk. KOP. {'R--4212S
Er,. avGodk. 
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Bil 6. 

Mätvärden för bet.jäningsauparat. 

Cannonkont8.kt Motståndsvärde Anmärlarlngar 

Stift nr 

19 till chassis 50 K ohm Ratt "Anfl.-instr. känsl." på 
IIRX volym 

12 " " 25 K " 
12 " tel 25 K " Anflygning' Ratt " Ljudstyrka" 

i min läge 

12 " " O " Anflygning : Ratt " Ljudstyrka" 
i max läge 

12 " fl O fl Mottagning 

12 " " O " Pejl 

13 " chassis O " Band I 150-325 K;;/s 

14 " " O " " II 325-695 " 
15 " " O " " III 695-1500 " 

20 fl " 2 K " Anflygning: Pot. med skruvskåra 
i min läge 

20 " " O fl Anflygning : Pot. med skruvskåra. 
i au: läge 

20 " " 25 K " Mottagning: Ratt "Ljudst;y:rk:a" 
i min läge 

20 " " O " Mot tagning: Ratt "Ljudstyrka" 
i max läge 

20 " " 25 K " Pejl: Ratt "Ljudstyrka" i min läge 

20 " " O " Pejl: Ratt "LjudstJTka" i max läge 

11 " " O " A I Till I 
11 " " O " " Från I 

I 



Bil 7. 

Ledn 
nr 

l 

2 

3- 4 

5 

6 

7 
8 

3a 

6a 

1.4.5.7. 
2·3·3a. 

6.8.6a -

Specifikation 

över i Frp II a ingående ledninpaar 

enl kopplingsschema FR-1321 

Ledninc;'Sslag ytt,erdiameter Jmslutnines
kontakt 

2
2x2,5 MVC skärmad 14 mm 

2 2 
"2x2,5 MVC + 16xO,5 19 " 

2 2
2x2,5 MVC + 12xO,5 19 "" 

2
5xO,5 " 14 " 

2 14 115xO,5 II 

2 10 II3xO,5 "" 
2 II 14 II3xO,5 3,75 mtr 

10 IIl-led. Sieverts fäst  " 
ända nr 8 


2 2

2x2,5 MVC + 12xO,5 19 "" 

II 10 II3xO,5~ 

Där e j annat angives är lednint;en
I 

av utförande MBOX. 

Såsom skärmlednine a.nvändes: 

Skyddsslang AS-251201 


_"- AS-251201 


_"- AS-251201 


-

23-pol 

23-po1 

6-pol 

6-pol 

3-pol 

6-pol 

l-pol 

23-pol 

3-pol 

I 



Bil 8. 

Leve ranS omfång 

för .flYgradiopejlstation Frp II a oob. 

Detalj 

Bet~äningsapparat 

Ko pplingalåda 

Pejlmottagare 

Pejlra.m 

Ramvev 

Ti11verkare 

Aga-Baltic AB 

- " 
- " 
- " 
- " 

Pejlskala - " 
:.1e llanaxe l - " 
Fästram för pejlmottagal~ - " 

LMEAnflygningsinstrument 

AnBlutningspropp för 
_tl_hörtelefon 

!!e!!n! ~a::: 
Aga-Baltic ABNr l 	 Koppl.låda-batteri 

2 Koppl.låda-mot tagare - " " 
3 Koppl.låda-betj.appo - " " 
4 Koppl.låda-anflygn." 

instr., fram - " 
5 Koppl.låda-anflygn." 

instr. , bak - " 
6 Koppl.låda-pejlskala-	 -. " " 

" 7 	Mott-pejlram - " 
8 Mott-hjälpantenn - " 

" 3a Skarvl.koppl.låda
" 

_." betj.apparat -
" 6a 	Skarvl.koppl.låda

pejlskala - " 
" 9 Axel,mott-betj.  - " -

ap parat 

" 9a 	Axel, res.roott. 
betj.apparat - " 

" 10 	Axel, pejlram
pejlskala - " -

" 10a Axel, skarv, pejl 
raro-pejlskala - " 

I 

Best.nr Anmärkning 

XP-S04l- 0l 

XP-e042-01-03 

XP-8043~1,02 

XP-S044-<Jl,02 

XP-S045-01 

XP-S046-01 

B3-38246 Endast i Frp II a 

R4-24468 

XP-8056-01 

RO-42720 

Vid best angives längd 

R3-38099 

R3-381Ol 

- " 
R3-3S098 - " 
R3-38102 - " 
R3-38102 - " 
R3-38190/38321 - " 
R3-38100 - " 

_ If _ 

R3-38104 

R3- 38384 - " 
R3-38385 I - " 
R3-38 108 

R3-38108 

R3-38l08 

R3-38312 

- " 

- " 
- " 

- " -



Bil 9:1. 

Stycklista för Frp II a 0.11 b över detaljer, som kunna utQytas vid depå. I an

m~irkningskolumnen angives, huruvida Frp II detaljerna direkt kunna ut~Jtas mot Frp Ila . 

detaljer. Om ej anm. t arlbives ä.r materielen av Aga-Dal tic fabrikat. 

Frp E a o. b Frp II :Materiel Typ Arun 

C3-1-C3-2 C3-l-C3-2 Kco1ensator 0.05 uF ~ 10 % Alpha 75887 Utbytbar 

C3-5-C3-9 C3-5-C3-9 _" 0.05 uF ~ 10 % II 75887 -"
C3-ll C3-ll -" 0.05 uP 

+ 
- 10 % II 75887 -"

C3-13~3-14 C3-13-C3-14 _11 0~05 uP ~ 10 % II 75887 _"
C4-1-C4-11 C4-1-C4-11 _11_ 0.05 uF ! 10 % II 75887 _"
C5-1 o. C5-3 C5-7 0.C5-3 _" 0.1 uF ! 10 % II 75888 .... 11_ 

C6-1-C6-3 C6-1-C6-3 _" 0.02 uF ~ 10 % II 75884 _"-
C70 C7 _" 0.5 uF ~ 10 % R3 38189 -"
C80 C8 _" 5 uF +100 

-O 
eJ! 
l° R3 38155 _"

C9-1-C9-2 C9-1-C9-2 _" 2xO.5 uF ~ 10 %R3-38156 _"
CIO-I-CICl-2 CIO-I-CIO-2 _" 2x5 uF !. 10 % R3-38158 _"
c16 c16 _" 0,01 uF !. 10 % Alpha 75883 _"

C35 C35 _" 500 pF !. 5 % _" 74718 _11

C37-1-C37-3 C 37-1-C 37-3 _"- 3xO.l uF !. 5 % R3-38157 -"
C 39-1-C 39-2 C 39-1-C39-2 _11 0.1 uF !. 10 % R3-76888 _"
HI-I-H1-2 P3-P4 Bylsuttag 23-pol XP-8093-51 Ej dir utbytb 

H2 IX) _" 3-pol rak XP-8093~7 _ f l .. 

H3-1-H3-3 Pj-P7 _" 6-pol rak: XP-8093-25 _"
H3-4 PS _" 6-pol vinkel XP-8093-28 _"

H2 - _11 3-pol vinkel XP-8093-68 ..Jl_ 

H4 JIO _" I-pol XP-8093 -" -
Lampa. III1-1-IM-2 Glödlampa. 3 volt Luma. EX 1962 Utbytbar 

Omk.motor MO Omk.motor med växelhus R3-380S1 _"
Omformare Dyn Omformare, Lux LMA6 _"

Kolborste, Lux lMA6 29849 Ej utbytbar 

Kolborste, Lux IMA6 29894 -"
Kolborste, RIO CVV.KB14 Utbytbar 

Kolborste, RlO CVV.KB13 _"
Kolborste,omk.motor CVV.ICB19 _11



.1 9' 2. 


F'q II a o. b ,- rp II Ila.t eriel Anm. 
~----------+----------~----------------------+--------------+--------------

07 o. 08 S8 Strömbr. med omkopplare R4-300804 Ut byt bar 

08 St:!'Ömbryt a re Sa.tor 283 Ej u t bytbar 

Orakopplarsekti on 09 S9 R4-24566 Utbytbar 

010 SlO Strömbry tare för Al Alpha 782 Kr Ej u bytbar 

Säkrinc FUl 0ä.k:ring, 6 aIllp , CVV-f3Ä6 '11-92035 Ej u tbytbar 

r I3 TI 3 1. JiF-lcre ts R3-300Al Utbytbar 
Omtrimn. 

rrl5 Utgål1bskretsTIS Utbytbar 


n6 

R3-38115 

_"
RI 


':1'16 Indikatorkrets R3-38110 
_"RI Potentiometer 15 kohm R-2 4732 

_"- 2 II _"
R3 


R2 R2 R4-300L)66 

_"- 50 II _"
R4~ R4A 


R3 R4-300467 
_"- 25 II R4A-30253 

_"- 25 IIR4B R4B R4B-40253 -"
_If__"_ 56 ohm~6 R6 R4-30l-225 


R7 R7 
 Ho t tänd 300 ohm 1/4 W Wi t rohm _"
_"_"- 100 kohm 1/4 WR12-2-R12-3 RI2-2-R12-3 _"

_,,_ 100 __II _11_ _" _"
RI3-I-RI3-2 R13-l-Rl)-2 


RI2-9-RI2-14 RI 2-9-R12-l4 

_"_"- 150 _" - _" _"
_"__"_ 50 _"- _" _"~RI4-I-R14-2 R14-1-R14-2 
_"

_"- 2 _"_ _"_ 

50 _"- _"R14-6-Rl4-14 Rl4-6-R14-14 

_"  _"
R19-l-R19-2 RI9-1-R19-2 


Rl5-1-R15-2 R15-I-RI5-2 
_"- I _"- _"  _" _"

200 _" _I!_ _"R20-2-R20-5 R20-2-R20-5 _"
_11 _" _"500 _"- _"R22-1-R22-3 ~~-1-R22-3 

_"_"- 500 _"- _"R22-5-R22-7 R2 2-5-R22-7 
_tt__"- 10 _"- _11 _"R23 1123 

_"_"- 600 _"- _" _":9.24-1-R24-5 P.24-l-R24-S 
_"- 100 _"- _"

_"- 300 _"_ _11

R27 R27 
_"_ _11R28 R28-1 


R45 R~8-2 
 _" _"
mot R28 

_"- 250 _"- _"

500 ohm 1/2 WR29 R2 9 _" Utbytbar 

_" _"_"- 3 kohm 1/4 'I R3l R3l 

... 




Bil 9:3. 

Anm.I'.~aterielFrp II a o. b J?rp II 

R34 R3 4-1 ::iotstånd 20 kilohm 1/4 W ','ii trohm 

R40-1 _" 12,6 ohm R4- 300490 

R40-2 R35-3 _" 12,6 ohm R4-j0049C 

R37 R37-1 _" 12,6+63 ohm R3-38207 

R38 R38 _ 11  25 kilohm 1/4 W ',;i troJ:un 

R39 R39 -" 25 kilohm 1/2 W _"

R44 R44 _" - 10 kilohm 1/4 W _1'

R41-1-R41-1 - _" 2x50 ohm 3 W _"-
JU1fl .inBtr. IN-4A An:f1-2, 'gningsinstrument mE XP-8056-01 

Ramkr€ ts R3-38041 

R3-38083"~ntennkre ts 

R3-38084 A 
och B 

Ose.krets 

HF-krets 

R3-3G063 

R3-38079 

Spärrkrets 

Faskrets 

R3-38080 

R3-38105Al osc.krets 

R3-38065 

Stiftutt ag 23-pol 

Filterbox 

XP-8093-37 Sl-l-S1-2 J3-J4 
_"- 3-pol XP-809 3-69 S2 J9 
_"- 6-pol XP-8093-31S3- 1- S3-4 J 5-J7 

XP-809 3~'- l-pol 

PR 530 
se PIO 

Hörtelefonansl. LME 

Jordlednineskontakt 
Tel IG.-J2 

R3-38121 Jord BP 
R3-38060Relä 24 vol tREl-RE2 REl-RE2 

R 24566Omkopplarsekt.09 S9 
782 KRStrömbryta:re, Alpha010 SlO 

~~_ ~___-L________~L-______________________-L__________ 

UtbJ· tbart 

Ej utbytbart 

Utbytbcrt 

_" 
_"

i ..nclutnings
donet pas
s ar ej. I öv
rigt utbytbart 

Utbyt bar 
Omt r irnning 

Utbytbar 
l Omt r imning 

Utbytbar 
Omtrimning 

Utbytbar 
Gmtrimning' 

Utbytbar 

Utb;:,rtbar 
Omtrimning 

Utbyt bar 
Oj tri r.ming 

Utbytbar 

E,J dir .utbytb 
- II _ 

- II _ 

- " 
Utbytbar 

Efter omlind
ning till 12 
volt utbyt
bart 

Utbytba.r 

Ej utbytbar 

~.____________~ 



Bil 9:4 

Fr- II a o. b Anm.TypFrp II Materiel 

Anslutningsdonet passar 
ej. Dålig passning mellan 
drift och hylsa för böj
1ig axel. l övrigt ut
bytbar. 

Pejlram MN'20A Pejlram XP-8044-Ol 

utbytbarRörhållare R-54050 
...If_Gallerkontakt 

-



~.l 0 :1. 

Normala rörspänni~ar 

Vol tm m~~Vol t lTJ med Fl1.,k+. i o osornl{. . lI 
Rör Kontakt IlTätobj ekt 5000 ohm/ V 335 ohm/v liKe . 

Volt Volt Mot+. P~jl 

Vl Glödtråd2-7 6.4 7 ,5 

Anod 187,0193,06K7 3 

Skärmgal1er 70,097 ,04 
2,8 2,6Bromsgal1er5 

8 Katod 

V2 2-7 Glödtråd 

6N7 3 Anod P2 

6 " Pl 

8 Ka to d 

V3 2-7 Glödt åd 

6N7 3 A .od Fl 

6 Anod P2 

8 Kat od 

V4 

2,8 

6,5 

200,0 

200,0 

1.0 

6 , 4 

170,0 

170,0 

10,0 

2, 6 

7,0 

210 ,0 

210,0 

1,0 

7,1 

1'.15, 0 

105,0 

8,0 

7,0 7 ,0 

225,0225.0 

22').0 225.0 

7.5 7.5I 

7,1 7. 1 

107.0107 ,0 

107,0 107.0 

6 , 2 11,5 

, 

6K7 2-7 GFi t il.d 

3 Anod 

4 Sk 5rmgalle r 

5 BromClgal ler 

8 Katod 

VS 2-7 Glödtråd 

I 6Iq 3 Ano d 

4 Skirmgaller 

5 BromBgall er 

8 Katod 

v6 2-7 GFidtr::;.d 

6L7 3 Anod 

4 Sk ;~rmgil.11eT 

5 Ga.l ler nr 3 

6,6 

170,0 

77,0 

0,0 

3,0 

6, 4 

175,0 

75,0 

0,0 

3,0 

6 ,5 

190,0 

85,0 

2,8 

6,6 
165,J 

60,a 

0,0 

2,6 

7 , 2 

165 ,0 

45,0 

0,0 

2,7 

7 .l) 

178,0 

70,0 

0,0 

3,8 \ 2,:1Katod8 

Glidtr<Ld 6,96,52-7V7 
60,062,0~nod6J5 5 
0,00,08 K."l. tod 



Bil 10:2. 

Rör Kontakt 

ve 2-7 

6K7 '3 

4 

5 
8 

~ 2-1 

6J5 3 

I 
V10 

6m 
2-1 
3 
6 
8 

Vll 2-1 
6F6 3 

4 
8 

Vl2 2-7 

6K1 3 
4 

5 
8 

Mätobjekt 

Glödtråd 

Anod 

Skänngaller 

BromagallerI 
KatodI 
Glödtråd 

Anod 

Glödtråd 

Anod 

Skä.rmga.ller 

Katod 

Glödtråd 

Anod 

Skärmgaller 

Katod 

Glödtråd 

Anod 

Skärmgaller 

Bromsgaller 

Katod 

Volm med 
5000 ohm/v 

6,3 
167,0 
125,0 

0,0 

4,1 
6,5 

23,0 
6,6 

75~0 

75,0 
15,0 
6,6 

195,0 
210,0 

13,0 
6,4 

195,0 
65,0 
0,0 

1,4 

Voltm med 
333 ohm/v 

7,2 
155,0 
92,0 

0,0 

4,0 
7,0 

20,0 

7,0 
67,0 
67,0 
12,0 

7,0 
195,0 
206,0 
13,0 
7,0 

185,0 
30,0 
0,0 

1,1 

FurJctionsomk. 1 
läge 

Mott Pejl 

,iAl-ose. inkopplad 

i 1 

-

. - . -
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Bil 12. 

1~tvärden för l e dningssYStem. 

Samman s tällning av l edningssatsens förbindningar srunt I::otståndsvärde från re8~ 

kontakt till jord. 

Mots t åndsmätningen göres med ''lte ger" och samt liga anslutningskontakter lossade. 

Ledn. Ans l uten t i ll i1otst.till 
nr2 

Kont· nr i ledn.nr samt: till kppp1. låda jord Anm •kont. nr 
Kont.Dr 

co1, 28 


4 

3 33 

_"36- -
6 1,3,4,5,6, 14,22,26,31,34- ,6,2,2,1 O 

CD937 7 
-'1-
 20
8 , -
_"10 1,1 13 ,214,5 
_"Il 17,25 4,53,3 
_n_12 2 


13 

12 3 

-'11813 3 
_"14 14 3 5 
_"15 15 4 


16 

3 

_" X)Vid l instr.14, 2;, (35X
) ) 4,55, 5 

-'110 


19 

17 17 3 

_"19 3 3 

12 _"2020 3 
_"16,2421 4,5 4,4 

9 3 6 _tr_22 
,11 _"2323 3 

Ledn. 
nr ; 

kont. nr 

6 ~l 2,; Mellan 7-37 och 
8-37 = 1'- 0 ohm 

22 

37~ 0·7 

_"l 33,32+ 



Bil 13. 

Motståndsmätning i pejlmot t agarens 23-pol anslutningsdoDo 

Vid motståndsmä t ning med "Te s t er" mel lan anslutningskontaktens stift och j orc 

skola nedans tående värden erhållas. 

OBS l Vid denna. mätning får "Meggerll ~ användas. 

Stift nr 
t ill jord 

Inkopplat frekvens band 

I I I III 

3 1,5 ohm l t5 ohm 1,5 ohm 

4 100 kohm 100 kohn! _00 kohm 

6 O O O 

7 300 ohm 300 ohm 300 ohm 

8 10 " 10 n 10 fl 

10 230 " 230 II 230 If 

11 at CD <O 

12 350 ohm 350 obnl ",50 ohm 

13 10 If 10 " 
14 10 ohm. 10 " 
15 10 " 10 ohm co 

16 CD co co 

17 a) co co 

19 500 kohm 500 kohIn 500 kohm 

20 200 II 200 " 200 tf 

21 70 oHm 70 ohm 70 ohm 

22 l Mohm l Mohm l Mohm 

23 10 kohm 10 kohIn 10 kohm 



6K7 6K:7 6K7 6L7 

--46J5 6B8 6K7 6J5 

Prp II 

KUN G L. F1ygradiopej1. Frp II 
Bil 14Fl YGfO RVAl T· 

Glödtrådekoppling.NING fl\I 

+ 
14,5 V 

-

Koppline vid· 14,5 v. 

6K7 6K7 6K7 6L7 

r 
Frp I I 
Prp II a 

6J5 6B8 6X7 6J5 l'rp II 

29 V 
+ 

Koppling vid 29 v. 

Ritad 
._------~ Ersätter 

--~" -- - _. ----- ----:----tGransk. KOP. FR- ~2/2~ --- ------i 
Ers. 0\1"Godk. 

--~"----------------.-=' 



••••• 

Bil 15: 

Frp typ II a. Besiktnint;sprotokoll. 

;.::cttagare nr 0000 

Omfor ...a Te nr 0000 

l. Skakprov 	 ·...~ ....... . 

2.a. Okulärbesiktning 	 • ••• ua ....... . 


b. 	Dimensionskontroll • .... 1lB. ...... . 

3. Punktionskontroll 

a. 	StrömförbrukniYJ.g vid ? C' V: Utan belysn••••• 3,1•• A••• 

b. 	Spänningskontroll vid 15 V 29 V 

itelä l • • llB. •• • •• • l.lB.••••••' 

Relä 2 • • tl.a•• • •• • 1.la ...... . 

Omkoprlarmotor • .1JB,•• • •• • 1l8. •••••• 

Al-oscillator 

Anflyg 150, 325, 695 kC/s • • "\lB, •• 

Säkringskontrol l 

Ornkopplarstörni!1{;ar : • ••• lJ8, 

c. 	Omformarstörningar 


NeddraGen ljudstyrka • • O. V•• 


Pejlläge 30/0 %mod 15/1,4 V 


Anflyg • .1l&. •• 


Rögfrekvensstörn ... lla•• 


d. 	Al-oscillator 


Inställning • .00 •• 


Inspänning för l V ut, A3/Al; 100/10 uV 


Funktion vid full ljudstyrka ••ua •• 


II 	 II" neddr. • .1.lB. •• 

e. 	l;verbelastning vid. 

den / 
I 194 

.................................................. 




Bil 15: 2. 

Frp II. Besiktningsprotokoll. Mott. no. 

Funktions

omk. i läge 

Mottagning 

Område I II III 

Frekvens kp/s 

Känslighet vid 29V, uV 
" " 20V, " 

Känsl. för MF-signal V 

150 

5 
-

2,8 

220 

4 
6 

325 

4 
-

325 

6 
-

475 

4 
8 

695 

5 
-

695 

5 
-

1100 

5 
9 

1400 

5 
-

" " epegelfrekv.sign. V - - - - - - - - 0,8 

B811dbredd 40 db - 10 - - 14 - - 16 -

Pejl .Känslighet ·vid ~9~ . uV~m 
. ramomkopplaren 1. - 90 65 50 50 50 45 45 45 40 45 

Anflyg lnatr. känslighet vid 29V 

Razoomkoppl. :!: 90° uV/m 

" + 50° " 

" + 20° " -
" + 10° " -
" + 5° " -

12 

14 

20 

30 

45 

8 

10 

15 

20 

35 

10 

12 

16 

25 

40 

20 

24 

35 

50 

75 

15 

18 

25 

40 

60 

14 

17 

25 

35 

55 

18 

20 

30 

45 

70 

14 

17 

25 

35 

55 

15 

18 

30 
40 

60 

Anflyg Ave kontroll 101 

10 

10
2 

14 

103 

14,5 

104 

15 

105 

15 

10
6 

15 

uV in 

V ut 

Kalibrering: 

Största fel omr : de I 3 kp/s 

" " " II = 5 " 

" " III = 5 "" 



117cr-41opejl frp II 
Xoppl1nB8ecm..a tör JcOMtllDtlftD 

B1116. 

se 

, 

700& 

~pF 

2 

An.lutn flSr 

hjälpanteDDlednin, 

BMl(llllkopplan 
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