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1 

INLEDNING 


ALLMÄNT 

Radaravståndsmätaren PE-46/ A används för 
att förse reflexsikte 5 med avståndsinforma
tioner. Den är tillverkad av E. K. Coles Co. 
efter specifikation från Ministry of Supply. 

Refiexsikte 5 är ett eldrivet gyrosikte som 
ger automatisk framförhållning. Siktet används 
tillsammans med fasta kanoner i jaktplan, men 

kan även användas för att rikta raketprojektiler. 
Siktet korrigerar för målets relativa fart och 
kulbanans sänkning. För att kunna göra detta 

måste det förses med avståndsinformation, an
tingen manuellt av ff eller automatiskt genom 
en radaranläggning. 

Radaravståndsmätaren består av följande hu
vudenheter (bild 1): 

SM-enhet typ TR3695 
Antennsystem typ 395 
Avståndsenhet typ 10Q!16077 
KopplingsU.da typ 370 

Bild 1. Radaravståndsmätare PE-46/ A komplett 

PE-46/A 

http:KopplingsU.da


2 Inledning 

TEKNISKA DATA 


ALLMÄNNA PRESTANDA KRAFTKÄLLOR 

28 V likspänning, 10 W Frekvens X-band 
115 V, 1600 Hz enfas växelspänning, 350 VA. Pulslängd 0,5 IJ.S 
115 V, 400 Hz trefas vä.xelspänning, 50 VA.Pulsfrekvens 1900 Hz 

(en fas jordad)MF-bandbredd 3 MHz 


Mätomrä.de 
 180-1350 m 

Dipol med parabolisk
Antenn 
reflektor 

VIKTER OCH DIMENSIONER 

Ungefärliga ytterdimensioner cm 

Benämning Vikt 
kg diam längd bredd höjd 

SM-enhet typ TR 3695 (komplett) 22,5 28 41 30 
Avståndsenhet 12 25 38 26 
Kopplingslåda typ 370 0,65 13 12 7 
Slang, komplett 6,5 35 

RÖRBESTYCKNING 


Enhet Pos 

SM-ENHET 

Modulatorenhet Yl 

V2 
va 
V4 

Likriktarenhet V1-V2 

V3-V5 

V6-Y7 
Regulatorenhet Yl 

V2 

V3-V4 
HF-enhet Yl 

V2 

Y3-V5 


V4 


V6 


E VS-typ 

CV 140 

CV 371 
eV491 

ev 372 
eV371 

eV493 

ev 287 

ev 2179 
ev 2135 

CV 342 
magnetron 

ev 462 
CV 253 
ev 1795 

ev 725 

M-nummer 

2462-408 B 
2462-411 A 
2462-437 B 

2465-620 A 
2462-411 A 

2462-454 B 

2465-883 A 

2462-500 A 
2462-499 A 

2461-204 A 

2466-302 e 
2465-679 e 

Enhet 

Mottagarenhet 

AFR-enhet 

AVSTÅNOO
ENHET 

Pos 

Yl 

V2 V9 


V3-V7 


vs 
V1-V2 

V4-V5 


va 
V6 

Yl 

V2 

va 
V4 

V5 

V6 
V7 

vs 

EVS-typ M-nummer 

ev 408 

ev 858 

ev 138 
ev 140 

2462-483 A 

2462-427 B 

2462-406 A 

2462-408 B 

ev 138 2462-406 A 

ev 140 

eV286 

2462-408 B 

2465-882 A 

ev 140 

ev 140 

ev 448 

ev 455 

ev 329 

ev 140 

ev 138 

eV455 
-

2462-408 B 

2462-408 B 

2461-238 A 

2462-415 B 

2462-410 A 

2462-408 B 

2462-406 A 

2462-415 B 

http:M�tomr�.de


3 Inledning 

Enhet Pos E VS-typ M-nummer 

Avståndsenhet V9 

VlO 
vu 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 
V18 
V19 
V20 

ev 455 
eV455 
ev 138 
ev 448 
eV455 
ev 138 
ev 140 
ev 140 
ev 140 
ev 2135 
ev 140 
eV492 

2462-415 B 
2462-415 B 
2462-406 A 

2461-238 A 

2462-415 B 
2462-406 A 

2462-408 B 
2462-408 B 
2462.,.408 B 
2462-499 A 

2462-408 B 
2462-438 B 

Enhet Pos E VS-typ M-nummer 

A vständsenhet V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 
V27 
V28 
V29 
vao 
val 
va2 

ev 138 
ev 797 
eV491 
ev 491 
ev 2135 
ev 455 
ev 2179 
ev 2179 
ev 395 
ev 2235 
ev 2235 
ev 493 

2462-406 A 

2465-619 A 

2462-437 B 
2462-437 B 
2462-499 A 

2462-415 B 
2462-500 A 

2462-500 A 

2465-891 A 

2462-495 A 

2462-495 A 

2462-454 B 

PE-46/A 
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KONSTRUKTION 


SM-ENHETEN 

SM-enheten innehäller följande underenheter. 

HF-enhet typ 153 
Mottagarenhet (MF) " 219 

AFR-enhet " 100 
Modulatorenhet " 300 
Likriktarenhet " 900 

Regulatorenhet 
Enheterna är monterade på en rektangulär 

... mme som är fastsatt direkt på frontpanelen 

(bild 3). Frontpanelen är en cirkulär skiva av 
dural på vilken en torkcell, en luftventil, ett 

18-poligt stifttag, ett 4-poligt och ett 12-poligt 
hylstag är monterade. Det 18-poliga s tif ttage t 
förmedlar spänningar till och från enheten och 

det 4-poliga hylstaget leder spänning till av
stämningsmotorn på ekoboxen. Det 12-poliga 
hyls tage t är med en ledning anslutet till ett 

12-poligt provnings tag, som är åtkomligt ge
nom nosställsluckan. 

Den cylindriska trycktäta behållaren som in
nesluter enheten är tillverkad av mjukt järn för 

att kunna bilda en magnetisk skärm för magne

tronen. Tätningen mellan behållaren och front

panelen utgörs aven ring av perbunangummi. 

Frontpanelen trycks mekaniskt fast vid behål

laren genom en tredelad tryckring med V-sek
tion. 

Höljet är beräknat att kwma täta vid eu 
2tryckskillnad av 1,4 kp/ cm . Enheten trycks 

normalt till 0,35 kp/ cm2 över atmosfärtrycket 

vid marknivå. Täthetsfordringarna är att trycket 

efter 10 timmar fortfarande skall överstiga at
mosfär trycket. 

Bild 2. SM-enheten 
I 
med antennsystemet 



5 Konstruktion 

Bild 3. SM-enheten utan tryckkärl 

För att undvika alltför stor temperatursteg

ring i enheten, beroende på den stora effekt

förlusten (omkring 240W) är tryckkärlet inne

slutet i en aluminiumcylinder. Den fungerar 

som vindtunnel och är ansluten till flygplanets 
kylluftssystem. på utsidan av tryckkärlet lig

ger trådspiraler som ökar kylytan och gör kyl

ningen mera effektiv (bild 4) . En fläkt bestå

ende aven trefasmotor med en tvåbladig pro

peller är monterad inuti enheten. Den ombe

sörjer en god cirkulation på luften inuti be

hållaren. Förutsatt att vindtunneln förses med 

en tillräcklig volym kylluft överstiger tempera

turen på de flesta detaljerna aldrig +70oC. Någ

ra delar värms upp till +80oC, men detta är 

inom deras tolerans. 
En detaljerad bild över ledningsdragningen 

mellan anslutningsdonen i underenheterna och 

frontpanelen visas i ett ledningsschema i bi

laga 1. I provnings taget på frontpanelen är 

AFR-spänningarna, AFR- och signalblandarnas 

kris talls trömmar , förpuls, sändarpuls och vi

deopuls åtkomliga för kontrollmätning. I flyg

planet har ledningar från detta provningstag 

dtagits fram till ett 12-poligt hyl stag, åtkom

ligt genom nosstlillsluckan. 

Bild 4. Tryckkärlet 

Vid installation i flygplan måSte provnings

taget vara försett med en propp, vilken har föl
jande stift sammankopplade: 

A, 	 B och M 


F och G 


J och H 


D och E 


Vid provning i flygplan eller i provbänk an

sluts ett instrument till provningstaget och 

kortslutningsproppen erfordras inte. 

Obs I 	SM-enheten får inte köras med prov

ntngstaget öppet. 

PE-46/A 



6 Konstruktion 

ANTENNSYSTEMET 


Antennsystemet består aven vågledare, en 

parabolisk reflektor och en ekobox. 
Vågledaren är avsmalnande och försedd med 

en dubbel anpassningsbländare och avslutad med 
en halvvågsdipol med reflektor. Dipolen är pla

cerad i fokus av den paraboliska reflektorn. 
Ekoboxen (bild 6) består aven cylindrisk be

hållare, gjuten i aluminiumbrons. Materialet 
är oberoende av atmosfäriska förhållanden, vil
ket gör att dimensionerna på hålrummet är så 
gott som konstanta. Hålrummets inre väggar 
är förkopprade till rätt dimension. De cirkulära 
ändarna tätas med neoprenpackningar. Hålrum
mets ena ändvägg består aven kolv med ett 
luftgap på 0,051 mm till den cylindriska väg
gen. Den är f j äde rbelastad till det läge som 

ger hålrummet dess största volym (dvs dess 
lägsta frekvens). 

En elmotor driver kolven mot fj äderbelas t
ningen med hjälp aven kam. Motorn har ett 
permanent magnetiskt fält och spänningen +28V 

till rotorn ansluts endera direkt eller över en 
mikroströmställare, som manövreras av kam

men. Strömställaren öppnas av kammen när 
hålrummet minskat till sin minsta volym (dvs 
den högsta frekvensen). 

Bild 5. Antennsystemet 

Ekoboxens hålrum står i förbindelse med en 

vågJ.edare genom två hål, fyllda med isolerings
material för högfrekvens (distrene). Denna väg
ledare är ansluten till huwdvågJ.edaren genom 

en riktkoppiare. 
Hela systemet är monterat på SM-enhetens 

frontpanel med tre skruvar. Systemet är pla
cerat i flygplanets nos och täckt aven radom 

av dielektriskt material. 

Vågledarkoppling 
till SM enheten 

Växellåda 

Molor 

Mikroslröm ställare 

AvSlömningscyl inder 

Bild 6. Ekoboxen 



7 Konstruktion 

AVSTANDSENHETEN 

Avståndsenheten är uppbyggd av två vinkel
böjda stommar. Den ena av dessa är fäst vid 
den andra med gångjärn och två skruvar och 
denna är i sin tur monterad på den cirkulära 
frontpanelen. 

På stommarnas insida är rör, transforma
torer och andra större detaljer monterade. 
Mindre detaljer som motstånd och kondensato
rer är monterade på plintar på utsidan. 

På frontpanelen sitter tre anslutningsdon, en 
torkpatron och en luftventil. Över det 18-poliga 
stifttaget ansluts spänningar från och till kopp
lingslådan, det 6-poliga hylstaget är avsett för 
kontroiispänningar till refiexsiktets kopplings
låda och till det 12-poliga hyls tage t kan anslu
tas dels en dubbleringslampa för låsindikering
en,dels en lampa för indikering av fast avstånd. 

I övrigt är avståndsenhetens mekaniska upp
byggnad lika SM-enhetens. Avståndsenheten är 
installerad i flygkroppen framför kabinen och 
ovanför nosstället. 

Bild 7. Avståndsenheten 

Bild 8. Avståndsenheten utan tryckkärl 

PE-46/A 




8 Konstruktion 

OVRIGA ENHETER 


Bild 9. Kopplingslådan 

KOPPLINGSLÅDAN 

De olika enheterna ansluts med fasta kablar 
och anslutningsdon till kopplingslådan som är 

monterad i samma utrymme som avståndsen

heten. 
Ett förbindningsschema över PE-46/A visas på 

bild 10, och ett schema över kopplingslådans 
ledningsdragning återfinns i bilaga 11. 

I EKO BOX J 

I LAMPA FÖR I
LÄSINDIKERING 

Hylsrog 
SIItI-Hyls 4-pol. rörr 

tag'agr-
IS-pOl.12-001. 

SM-ENHET .... in blårr 

Hyls'og IHyls!og IHyls,ag
IS-pol. 2-poL 18-pol. 
bl6n svort grönt 

Hyls-J KOPPUNGSLÅOA JHyls,ag 'agr- IB-pol. typ 370 
.... fn ~~~~. 

Sti/Hog Srifttoq 
6-pol. 2-pol.
rött orange 

( l 
IISV 115\1 
400Hz 1600HI 
2BV_ 

Hyls- PROvNINGS- Hyls
'og TAG 'ag 

12-pol. ls-.pol. 

PROV1'l!NGSTAGE T 

Provntngstaget består av två hyl s tag, ett 

12-poligt för SM-enheten och ett 18-poligt för 

avståndsenheten. Normalt måste tagen vara 

försedda med kortslutningsproppar och dessa 
får endast tas bort vid provning. Provnings
taget tillhör den fasta utrustningen i flygplanet 

ochär placerat innanför främre nosställsluckan. 

MANÖVERORGAN M M 

I kabinen finns en strömställare MÅLSÖK

NING ÖKA/MINSKA placerad till vänster om 
instrumentpanelen. 

Till höger om reflexsiktet sitter en blå låsin
dikeringslampa. 

Avståndsmätaren startas med en strömstäl
lare ovanför reflexsiktets manöveriåda. Därvid 

startar en särskild omformare (typ 200) i flyg

planets radiorum vilken förser stationen med 
115 V, 1600 Hz. 
För lampor och reläer används 28 V likström 
och för ventilationsfläktarna i SM- och av
ståndsenheterna 115 V, 400 Hz. Dessa spän

ningar tas från flygplanets ordinarie elsystem. 

Sikf~IS kopplinqslådo 

r 
Hylstoq 
S-pol. Drun ~ 

Stift-
AVSTÅNDS

le-pol. 
tag 

ENHET 
grönt 

Hylstaq 
IS-pol....Iolert 

! . 

Ev, an!il urnmq av 
lampor lör indiker. 
a" låsnin~ och 
'ost QIIstGnd 

STRÖMSTÄLLARE Bild 10. Förbindnings
MALSÖKNING 

MINSKA IÖKA schema för PE-46/A 
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VERKNINGSSA TT 

(kortfattad beskrivning) 

SM -ENHETEN 

Förpulsgeneratorn är en blockeringsoscilla
tor som styr hela radaravs tåndsmätaren. Den 
svänger på en frekvens av 1900 Hz och läm

nar en positiv 3 IlS- puls. Denna matas till 

gallret i ett trigger rör, vars anodbelastning 

består aven efterklangskrets. Pulsen från den
na krets leds till modulatorrörets galler. Mo

dulatorröret är en tyratron. En negativ puls 

matas från förpulsgeneratorn till avståndsenhe
ten som synkpuls. 

En pulstransformator , kopplad i serie med 

en konstledning, är ansluten över tyratronen.1 - - - -- - - - - - --l 

Konstledningen uppladdas till en spänning av 
2,6 kV. Den positiva svängningen på förpulsens 

bakkant tänder tyratronen och konstledningen 

urladdas genom denna. När konstledningen ur

laddas alstras i pulstransformatorns sekundär
lindning en negativ puls på 5,5 kV, som till
förs magnetronens katod. Magnetronen avger en 

högfrekvent puls vars längd är bestämd av 

konstledningen till 0,5 ilS. Från magnetronen 
leds HF-pulsen till antennsystemet genom en 

vågledare. 
I en annan lindning på pulstransformatorn 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

L ___ __ - - - - - - - ' ke dng indikeri ng driv krefsor 

Bild 11. Förenklat blockschema för PE-46/ A 

PE-46/A 

SM-ENHETL __ 

S'y rpu ls 3)'5 

Vi de o I 

I 

I 
I 
I AVSTÅNDSENHET 

L ______ _ _ 

Låsi nd f- Fa sl oV5tånd~ p Re tl ex 5 i k~ets 



10 Verkningssätt 

induceras en negat! v puls. Den matas till MF
för stärkaren för blockering under sändning. 

Vågledarsektionen i SM-enheten har tre av
greningar. Avgreningen närmas t magnetronen 
består aven dämpsats, som förser AFR-blan
daren med en dämpad s ändarpuls . 1 den andra 
avgreningen finns en s ändarblockerar e. Den be
står av e tt gnis lgap som blockerar sändaren 
för inkommande ekosignaler, vilka annars skul
le förloras i magne tronen. 

Den tredje avgreningen leder den mottagna 
signalen till signalblandaren. Den tnnehäller 
även mottagarskyddaren. Denna är en rumbatron 
som hindrar sändarpul sen att nå signal blandaren. 
1 signalblandaren omvandlas signalen till en 
mellanfrekvens av 45 MHz. Lokalosclllatorns 

frekvens kan ändras dels mekaniskt och dels 
elektriskt genom att dess refiektorspänning re
gleras. I AFR-blandaren blandas sändarpulsen 
och lokaloscillators utspänning. Den skillnads

frekvens s om erhålls tillförs AFR-enheten. Om 
sk111nadsfrekvensen avviker från mellanfrekven
sen ändras spänningen på klys tronens r eflektår 
tills mellanfrekvens en bUr den rätta. 

uteffekten fr ån signalblandaren maJas till 
MF.,förstl'lrkaren genom en koaxialledning. MF
förstärkaren, som består av fyra steg, ingå r i 
en mottagarenhet som även innehåller videode
tektor och en katodföljare. I videode teklorn lik
riktas den mottagna Signalen, förstärka i ka

todföljaren och leds till avståndsenhetens lås
och föl jkretsar . 

ANTENNSYSTEMET 


Antennsystemets vägledare är avslutad med 
en dipol med reflektor. Dessa är placerade l 

fokus aven parabolisk reflektor vilken ger en 
koni sk stråle. 

Ekoboxen används för prOvning och avstäm
ning av stationen. Genom en rlktkopplare l an
tennsystemets vågledarsektion kopplas en liten 

del av sändarpulsen till ekoboxen. Om eko
boxen är avstämd kommer sändarpulsen a tt re
flekteras ti ll mottagaren i form av en exponen
tialkurva. Pulsens efterklangstid blir då ett mått 
på s tationens kondition. Den reflekterade pulsen 
kan studeras på provningsutrusbUngens oscillo
skop. 

AVSTANDSENHETEN 


En 0,5 /.l s-puls, samtidig med sändarpul
sen, matas från SM-enheten till avståndsen
heten. Denna puls används för att styra en 
sanatronkoppling, vars sveptid bestäms av 
en avståndsspänning. Vid sveptldens slut alstrar 
en s trobgenerator två 0,5 /.l s-strober med så
dan tidsskillnad, att bakkanten på den ena 
sammanfaller med fr amkanten på den andra. 
Dessa strober används som portpulser för vi
deosignalerna från SM-enheten. Sk111naden i 
s ignals tyrka, över lagrad på stroberna, matas 
som en felsignal tlll gallret i en likapännings
förs tärkare. Utspänningen från denna kontrol 
lerar ett millersveprör (avståndsröret). Från 
detta avståndsrör erhålls en spänning som är 
proportionell mo t avståndet. AvståndsspänDingen 

matas till sanatronen för att bestämma stro
bernas läge. Om lika stor signalstyrka erhålls 
Inom bä.da stroberna, blir utspänningen från 
avståndsröret konstant. Den håller då s trober

na kvar i sina lägen där de helt tl'lcker signa 
len. Om större signalstyrka erhålls på en av 
stroberna, ändras utspänningen på avstånds
röret på sådant sätt, att stroberna åter s tälls 
i det läge där de helt täcker signalen. 

En 3 J,.Is-puls matas också från SM-enheten 
till avs tåndsenhe ten. Framkanten på denna puls 

används för att alstra en 1 /.ls-strob. En an
nan 1 J.ls-strob erhålls genom addi tion av de två 
0,5 J.ls-stroberna som används för den auto
matiska följningen och vilkas läge bes täms av 
sanatronen. 
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När avståndsenheten inte har låst på något 
eko, är avståndsröret bortbrutet från likspän
ningsförstärkaren och fungerar som en oscilla
tor tillsammans med en tyratron. I denna kopp
ling sjunker anodspänningen linjärt och för 
stroberna inåt i avstånd tills tyratronen tänder. 
När de lta inträffar hoppar spänningen på av
ståndsröret tillbaka upp till sitt maxvärde. Det
ta motsvarar maxavståndet för stroberna och 
dessa börjar åter söka inåt i avstånd. 

Om det under ett av dessa sökningssvep upp
träder en signal från något mål under strober
na, s tartas låskretsarna. Dessa avbryter av
s tåndsrörets sökande och ansluter det till lik
spänningsförstärkaren. Samtidigt tänds en lam
pa på siktet för att indikera att avstånds
enheten har låst på ett mål. De automatiska 
följkretsarna håller nu de två 0,5 J,l s-strober
na över s ignalen så att de helt överlappar den
na. En ändring i målavstånd kommer att änd
ra signals tyrkorna inom stroberna och på så 
sätt variera utspänningen från avståndsröret 
till sanatronen. 

För att ff skall kunna lossa stationen från 
ett icke önskat mål, är stationen utrustad med 
en strömställare märkt MÅLSÖKNING. Med 
delUla strömställare kan anodspälUlingen på av
s tåndsröre t ändras så att stroberna flyttas 
bort från den icke önSkade signalen. Ström
ställaren har två lägen märkta MINSKA och 
ÖKA och är fjäderbelastad till sitt neutrala 
mittläge. I läget MINSKA förs stroberna inåt 
i avstånd från den icke önskade signalen och 
for tsätter att söka inåt oberoende av om ström
ställaren hålls i läge MINSKA eller inte. I läget 
ÖKA förs stroberna utåt i avstånd och fortsät
ter aU söka utåt. Stroberna stannar i maxläget 
så länge strömställaren hålls kvar, men när 
den släpps åter tar de sitt normala sökande inåt 

Som tidigare beskrivits erhålls inom por tpul
sen på 1 J,lS en spänning som är propor tionell 
mot signalstyrkan inom de två 0, 5 J,l s-strober
na för automatisk följning. Denna spänning lik
r iktas och matas genom två katodföl jare till 
SM-enheten, där den används för att reglera 
förstärlmingen på MF-förstärkaren. På de tta 
sätt hålls videopulserna till avståndsenheten 
konstanta när stroberna har låst på en Signal. 

Spänningen från avståndsrörets anod matas 
till en servoförstärkare (en katodföljare). ut

effekten från denna driver servomekanismen i 

reflexsiktet. Servomekanismen driver mittkon
takten på en potentiometer, vars ändkontakter 
matas med spänningar motsvarande reflexsik
tets maxavstånd 720 m och minavstånd 180 m. 
Spänningen från potentiometerns mittkontakt 
matas tillbaka till servokalodföljaren. Varia
tioner 1 avståndsspänningen gör att katodföl
jaren lämnar obalanserade utspänningar till 

siktets servomekanism. Denna kan inte funge
ra om fl håller sitt manuella avs tåndsreglage 
(vridhandtaget) i minläget. Men om ff vrider 
handtaget till maxavståndet 720 m och målet 
kommer in på mindre avstånd vrider servome
kanismen potentiometern. Dess utspänning, å
termatad till katodföljaren, kompenserar då 

för den ursprungliga ändringen i a vs tånds
spänning och balanserar utspänningarna. på 
detta sätt förses siktet med kontinuerliga in
formationer om avståndet till målet. 

Avståndsspänningen matas även till en tr lg
gerkrets. Den kan ställas in så, att den vid ett 
visst målavslånd, t e 540 m, manövrerar ett 
relä. Detta ansluter en spälUling till de t 12
poliga taget på frontpanelen. Till detta. tag kan 
alltså en lampa anslutas. Den indikerar då när 
målavståndet understiger 540 m. 

PE-46/A 
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( detaljerad beskrivning) 

STROMFORSORJNING 

Ett schema över de kretsar i fpl som för
ser radaravståndsmätaren med spänningar vi
sas i bilaga 2. 

Om provningsströmställaren står i läge NOR
MAL kan r adaravs tåndsmätaren inte s tar tas 
när planet står på marken. Ilandställs benen 

finns nämligen kompressionsströms tällare som 
bryter spänningen +28 V. så fort planet lyfter 
sluter dessa strömställare och ansluter +28 V 
till relät A. Detta slår till och ansluter spän
ningen till strömställaren RADARA VSTÅNDS
MÄTARE FRÅN/ TILL. Denna ströms tällare är 
kortsluten av en kontakt på r elät B i viloläget. 
Med strömställaren ansluts +28 V till relät D. 

Detta slår där vid till och ansluter +28 V di

rekt till omformare typ 100A. Omformaren 

startar och lämnar en spänning av 115 V, 
400 Hz, trefas (en fas jordad). 

Samtidigt med denna omformare startar på 

liknande sätt planets ordinarie omformare för 
instrumenten. Den är försedd med ett växel
strömsrelä som slår till så snart omforma
ren lämnar spänning. Relät sluter spänningen 
+28 V till reläerna B och F, som båda slår 

till. Relät B bryter kortslutningen över radar

avståndsmätarens strömställare. Relät F anslu
ter spänningen från omformare typ lOOA till 

kopplingslåda typ 370 och till ett växelströms

relä på omformaren. Detta relä slår till och 

ansluter +28 V till kopplingslådan, till ett re

lä på omformare typ 200 och till en blänkare. 

Omformarens r elä ansluter +28 V direkt öve r 
en automa tsäkring på 45 A till omformaren. 

Omformaren startar och lämnar en spänning 
av 115 V, 1600 Hz till kopplingslådan. 

Om omformare typ 100A av någon anledning 

skulle stanna bryts spänningen till omformare 

typ 200 och även den stannar. 
Om den ordinarie omformaren för instru

menten skulle upphöra att lämna spänning slår 

dess växelströmsrelä ifrån. Då bryts spän
nlngen till reläerna F och B, som båda slår 
ifrån. Relät F bryter den utgående spänningen 
från omformare typ 100A till des s växelströms

relä och koppllngslåda typ 370. Växelströmsre
lät slår ifrån och bryter spänningen till om

formare typ 200 som stannar . 
Relät F ansluter i stället spänningen från 

omformare typ 100A till utgången för instru
menten. Denna omformare fungerar alltså som 
reserv för planets ordinarie instrumentomfor

mare. 
När r elät B slår ifrån kortsluts åter radar

avståndsmätarens strömställare. Den kan allt
så ställas i läge FRÅN utan att omformare 

typ lOOA stannar. 
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Bild 12. SM-enhetens blockschema 
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SM-ENHETEN 


MODULATORN 

l 	 modulatorenheten ingår följande kretsar: 

förpulsgeneratorn 

triggerröret 
högspänningskretsarna 

glödspänningstransformatorn 

Ett principschema över modulatorenheten vi

sas i bilaga 3. 

Förpulsgeneratorn 

Förpulsgeneratorn är en blockeringsoscilla

tor. l den ingår röret V3A och transformatorn 
TR2. När stationen startas är V3A i första 

ögonblicket ledande därför att katoden är jor

dad och gallret har en positiv potential, vilken 

är inställd med mittkontakten på potentiometern 

RVl. Gallerkretsen svänger på en frekvens 

som bestäms av induktansen i gallerlindningen 
på transformatorn TR2 och dess strökapacitan

ser. Så snart röret blir ledande faller dess 

anodpotential. Denna sänkning matas i om

vänd fas tillbaka till gallret. genom anodlind
ningen på TR2. Den ger en ökning av galler

potentialen, vilken är tillräcklig för att röret 

V3A skall dra gallerström. Denna ström lad

dar upp kondensatorn C2 och dämpar sväng
ningen så att endast den första halvperioden 

bildas. Röret är nu strypt av den negativa ladd

ningen på C2 och förblir i detta tillstånd tills 

kondensatorn urladdat sig genom potentiometern 

RVl. När gallrets potential stiger över stryp
spänningen upprepas förloppet. 

Karakteristiken på transformatorn TR2 är 

sådan, att den puls som bildas har en varak

tighet av 3 ilS med en brant bakkant som sjun

ker till -150 V på grund av den plötsliga stryp

ningen av röret V3A. Genom att variera urladd

ningstiden för kondensatorn C2 med potentio

metern RV1 kan man reglera puls tiden och där
med pulsfrekvensen. Potentiometern skall vara 
inställd så, att pulsfrekvensen blir 1900 Hz. 

Kurvformen för gallerspänningen i röret på 

V3A är således sammansatt aven serie posi
tiva 3 Ils-pulser med frekvensen 1900 Hz, åt 

3 ~s 520 fl s 

a Pu l s l ar m p~ block .

ase. gal l e r 

b 	 Fö rpu l s . 

c 	 Modulalorrö rels 

sly r puls 

d 	 Slyrpuls l ö r 


sy nk. och les ' 


0,5 ~s 

tJ kV 

------

e 	 Triggpu l s 

Ir 
r 	 Bl ocker ingspu l s 

Bild 13. Modulatorenhetens kurvformer 

skilda aven negativ exponentiell kurva ' (bild 
13a). Denna puls kopplas till triggerröre ts 

galler. på transformatorn TR2 finns även en 

tertiärlindning där en negativ puls tas ut. Den 

positiva exponentialdelen klipps bort med dio

den VI B och motståndet Rl (bild 13b). Pulsen 

matas till stiftet 3 på stiftproppen i modulator _ 

enheten, vidare genom taget på frontpanelen 

och kopplingslådan till avståndsenheten. 

Triggerröret 

Triggerröret V3B är en triod med en stopp

spole L1 som anodbelastning. Katoden är jor

dad och gallret direktkopplat till gallret T 

blockeringsoscillatorn VJA. När gallerpot~.. 

l 
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len på V3A s junker under strypgränsen följer 

således även gallret i V3 B med. 

När kondensator n C2 har urladdats tillräck
ligt för att röret V3A s kall leda blir äveI). V3B 

ledande och drar under 3 tJ.s en stor anod
ström. Denna byggs upp genom stoppspolen Ll 

och vid slutet av pulsen har en avsevärd mängd 
energi lagrats upp i stoppspolens magnetiska 

fält. När röret stryps genom bakkanten på 

blockeringsoscillatorpulsen alstrar energin i 

L l en kraftig övers väng i anodspänningen. Den 

(bUd l3c) når maxamplitud efter en tid som 

bestämts av induktansen i Ll och dess ströka

paci tanser. Denna puls kopplas öve r kondensa
torn C3 och motståndet R9 till gallret i mo

dulatorröret. Motstånden R9 och RIO spännings

delar pulsen till lämplig amplitud. 

Hög s pänningsk rets ar n a 

En högspänning av 1,3 kV tillförs stoppspo

len L2 vilken är seriekopplad med konstled
ningen och puls transformatorn TR3. Parallellt 

över konstledningen oc h pulstransformatorn 

ligger tyratronen V4. Konstledningen laddas 

upp, men spänningen över denna är inte till

r äcklig för att tända tyratronen, utan en styr

puls måste matas till gallret. 

Den positiva pulsen från röret V3B tänder 

tyratronen och konstledningen laddas ur genom 

denna. Den tid s om fordras för detta är 0,5 tJ.s 
och bestäms av konstledningen. Genom puls

transformatorn TR3 flyter en stor ström när 

konstledningen laddas ur. Transformatorn läm

nar då en högspänningspulS (bild 13e) som 

matas till magnetronens katod. Magnetronen 

får alltså en negativ puls med längden 0,5 tJ.s 
varje gång s tyrpulsen från V3B får tyra tronen 

att tända. När konstledningen har laddats ur 

s lutar tyratronen leda och ledningen laddas upp 

till nästa sty rpuls. 
Funktionen hos stoppspolen L2 och de sam

manlagda kapacl tanserna i ledningen påminner 
om en resonanskrets. När högspänningen an
sluts till kondensatorerna börjar dessa laddas 

efter en approximativt sinusformad kurva och 

potentialen över dem stiger till 2, 6 kV på en 

tid lika med1tVnCL. L är induktansen i stopp

spolen, n antalet sektioner i ledningen och C 

kapacitansen i varje sektion. I detta fall är 

emellertid värdena på L och C sådana, att 

denna tid är större än perioden mellan s tyr

pulserna som läggs på tyratronens galler. Ty

ratronen tänder alltså innan kondensatorerna 

är helt laddade. 
Konstledningen har en impedans a v 50 ohm 

och arbetar med en effektiv belas tning på 
50 ohm. Den puls som uppstår då tyratronen 

tänder blir därför lika med halva spänningen 
på konstledningen (1,3 kV). Den första pulsen 

i ser ien bItr något mindre. 

Vid början av den andra laddningsperioden 
blir laddningen på konstledningen större än vid 

början av första perioden. Vid slutet av perio

den har kondensatorerna nått en potential lika 

med, mindre än eller större än den dubbla på

lagda spänningen 1, 3 kV. Sedan sker den and

ra urladdningen och amplituden på pulsen be

ror av den spänning kondensatorerna då har 

nått. 
Om s pänningen vid slutet av andra perioden 

är lika med dubbla högspänningen blir ladd

ningshas tigheten vid början av tredje perioden 
lika stor som vid början av andra per ioden. 

Kondensatorerna når åter en potential lika med 

dubbla högspälUlingen och den utgående pulsen 

blir lika med högspänningen. Kretsen har nu 

nått ett stabilt läge. Strömmen vid början och 

s lutet av varje laddningsperiod är densamma. 

Om spänningen på kondensatorerna vid s l utet 

av andra perioden är mindre eller s törre än 

dubbla högspänningen, blir laddningsgraden vid 

bör jan av tredje perioden större respektive 

mindre än vid början av andra perioden. För

loppet upprepas och spänningen över kondensa

torerna stabiliseras efter tre till fyra perioder 

till den dubbla anslutna högspänningen. 

DelUlaspeciella stoppspolladdnings metod kal

las konstantströmladdning. Förloppet fordra r 

inte mer än tre till fyra perioder för att ett 

stabilt tUlstånd skall nås och lrurvformerna 
bild 14 visar hur detta uppnås. Det teoretiska 

värdet på den utgående pulsen är 1,3 k V, men 
detta reduceras genom förlus ter (resistanser i 

stoppspolen L2) till approximativt 1,1 kV. 
Pulstr ansformatorn TR3 höjer amplituden 

på modulatorpulsen till 5, 5 kV och ansluter 
den till magnetr onens katod. Pulstransformatorn 

är s å utförd, aU magne tronens impedans om

PE-46/ A 
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Spänning Över 

konslledninQen 

Laddningsstr" 

Puls över 
puls tro ns r. 
primärsida - - l,3kV 

I I 

- - O 

I I 

Bild 14. Konstantströmladdning, kur vformer 

vandlas till 50 ohm på modulatorsidan, dvs 

konstledningens impedans. Om magnetronens 

impedans ändras genom dålig evakuering eller 

genom kortslutning, blir konstledningen miss

anpassad till sin belastning och under dessa 

omständigheter kan negativa högspänningspul

ser uppstå. För att klippa dessa har en diod, 

V2, anslutits över tyratronen. 

Den ena ändan av pulstransformatorns se

kundärsida är jordad genom ett motstånd (R11) 

på 10 ohm. Följaktligen bildas en mycket 

dämpad modulatorpuls i denna punkt (bild 13d). 

Den matas genom motståndet R2 till stiftet 8 

på stifttaget på mOdulatorenheten, vidare till 

avståndsenheten för synkronisering och till 
provningstaget för mätning. 

I ytterligare en lindning på pulstransforma

torn alstras en negativ puls (bild 13f) samti

digt med modulatorpulsen. Denna puls går ge

nom stiftet 7 på stifttaget till mottagarenheten 
för blockering av MF-förstärkaren under den 

tid då sändarpulsen utgår. Dioden V1A hind

rar någon del av pulsen från att stiga över 

jordpotential och sålunda orsaka icke önskade 

ökningar av förstärkningen i MF-förstärkaren. 

Glödspänni ngs transfo r m a torn 

Modulatorn innehåller en särskilt isolerad 

transformator TR1, som lämnar glödspänning 

till de rör som arbetar med högspänning. Se

parata glödspänningar används för tyratronen 

V4, backspänningsdioden V2 och magnetronen. 

Lindningen för magnetronen är ansluten med 

en hylspropp med bajonettfattning. Den ena 

sidan av V2 lindning är ansluten till +1,3 kV 

och ellfl. sidan av V4 lindning är jordad. 
Spänning +1 ,3 kV för modulatorns hög

spänningskretsar matas till enheten direkt från 

likriktaren genom en högspänningsledning. Hög

spänning och glödspänning till rören V1 och V3 

matas till modulatorn genom stiften 2 och 4. 

LIKRIKT ARENHETEN 

Likriktarenheten lämnar alla erforderliga 

spänningar till SM-enheten, utom de speciella 

glödspänningar som erhålls från den isolerade 

transformatorn TR1 i modulatorn. Enheten läm
nar en högspänning på +1 , 3 kV, anod- och för

spänningar på +425 V, +200 V, -300 V och 

-800 V och glödspänningarna 6,3 V och 4 Vrv. 

Ett principschema över likriktarenheten vi

sas i bilaga 4. 

Glödspänni ng s transfo rm a tor n 

Glödspänningar erhålls från transformatorn 

TR2 , vilken matas med 115 V, 1600 Hz från 

stiften 3 och 7 i likriktarens stifttag. på 

transformatorn finns tre 6,3 V-lindningar. Den 

första (C) används endast till likriktarrören 

V3, V4, V5 och stabilisatorröret V1 i regula

torenheten. Den andra är jordad i ena ändan 

och förser huvuddelen av SM-enheten med 
glödspänning. Den tredje lindningen lämnar 

glödspänning till AFR-enheten där den har ena 

sidan ansluten till - 300 V. Separata lindningar 

(A och B) på 4 V används för likriktarna Yl och 

V2. 

Likriktaren 

En fördröjd spänning på 115 V, 1600 Hz 

matas över stiften 7 och 11 på likriktarenhe

tens stiftt~ till primärsidan av högspännings 

transformatorn TRl. Fördröjningen av primär 

spänningen behandlas under rubriken "Regulator 
enheten". 

Rören V4 och V5 är anslutna i en helvågs

likriktarkoppling som lämnar +200 V. Denna 

spänning matas över stiftet 2 på likriktarenhe

tens stifttag till regulatorenheten för filtrering. 
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Mittuttaget på transformatorlindningen är anslu

tet till ena sidan av den lindning som alstrar 

+1,3 kV och -900 V. Denna punkt jordas ge

nom högspänningsrelät i regulatorenheten. 

. Spänningen +425 V erhålls genom att den 
helvågslikriktade spänningen +225 V från röret 

V3 adderas med +200 V- spänningen. Den så 

erhållna spänningen på +425 V matas över stif

tet 5 på likriktarens stifttag till regulatorenhe

ten, där den stabiliseras till +300 V. Spänning

en +425 V används inte direkt i stationen. 
Halvvågslikriktaren VI lämnar +1,3 kV till 

modulatorns högspänningskretsar. Filtrering 

erhålls med kondensatorn Cl. Spänningen ma

tas direkt till modulatorn över en särskild i

solator. 

Halvvågslikriktaren V2 lämnar en spänning 

av -900 V, vilken filtreras genom kondensa

torn C2. Denna spänning matas direkt till 

gnistgapet i mottagarskyddaren som en förjo

niseringsspänning (''keep alive"-spänning). Mot

ståndet R2 begränsar strömmen så att en spän

ning av -400 V erhålls på gnistgapets elektrod. 

Två stabiliseringsrör , V6 och V7, är anslut

na i serie med ett motstånd R1 på 100 kohm 

Över spänningen -900 V. Rören lämnar en sta

biliserad spänning i kopplingspunkten mellan 

röret V7 och motståndet R1 på -300 V, vil

ken matas till stiftet 8 på stifttageL 

REGULATORENHETEN 

Regulatorenheten stabiliserar spänningen 

+425 V till +300 V och filtrerar spänningen 

+200 V från likriktarenhe ten. Enheten innehål

ler även en fördröjningskrets som ansluter 

högspänningslikriktarna ungefär tre minuter 

efter det att glödspänningen slagits till. Ett 

principschema över regulator enheten visas i 

bilaga 5. 

Alstring av stab +300 V spänning 

Spänningen +425 V från likriktarenheten fil

treras i kondensatorn CIA och matas till ano

den i röret VI. Detta fungerar som en varia

bel resistans i serie med spänningen. Värdet 

på resistansen varierar med belastningen så 

att spänningen på rörets katod blir stabiliserad 

till +300 V. Likströmsmotståndet i röret be

stäms av dess gallerförspänning, och denna 

har gjorts proportionell mot utspänningen ge

nom röret V2. 

Katoden i röret V2 är jordad och gallret 

har positiv potential. Den är bestämd av spän

ningen i kopplingspunkten mellan motstånden 

R6 och R7, SQffi är anslutna i serie mellan 

+300 V och -300 V. Spänningen på anoden i 

V2 ansluts till gallret i VI. 
Kretsen stabiliserar spänningen på följande 

sätt: Anta t e att spänningen på katoden i Yl 
ökar beroende på en ökning av spänningen från 

likriktaren eller en minskning av belastningen. 

Hälften av denna ökning läggs på gallret i V2 

genom motståndet R6, och röret släpper ige

nom ström och förorsakar att anodspänningen 

på V2 sjunker. Sålunda minskas gallerförspän

ningen på röret VI och utspänningen på katoden 

sjunker. Förloppet pågår tills jämvikt åter

ställts. Det omvända förloppet sker om ut

spänningen sjunker och på så sätt stabiliseras 

spänningen till +300 V. 

Filtrering av spänningen +200 V 

Spänningen +200 V ansluts till regulatoren

heten genom stiftet 5, filtreras genom stopp

spolen L1 och kondensatorn C2A och går ut 

genom stiftet 2 i regulatorenhetens stifttag. 

Fördröjning av högspänningen 

Termoreläerna V3 och V4 ingår i en krets 

som sluter primärs pänningen (115 V, 1600 Hz) 

till transformatorn TRI i likriktarenheten 3 mi

nuter efter det stationen startas. Eftersom 

spänningen till glödtransformatorerna inte är 

fördröjd, får rören i SM-enheten omedelbart 

glödspänning vid tillslagning av stationen . De 

hinner sålunda värmas upp innan högspänning

en kopplas in. Glödspänning till rÖren V1- V4 

i AFR-enheten erhålls dock inte förrän hög

spänningen slås till. Förklaring till detta ges 

nedan. 

När stationen startas kopplas spänningen 
115 V direkt till glödspänningstransformatorn 

i likriktarenheten. Följaktligen matas 6,3 V rv 

till stiftet 9 i regulatorenheten, men även ge

nom reläkontakten A2 till glödtråden på ter

morelät V4. 

Efter ungefär 1 1/ 2 minut sluts kontakten i 
termorelät V4 och den ansluter glödspänningen 
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till termorelät V3. Efter ytterligare 1 1/2 mi

nut sluts kontakten på V3 och den ansluter 

spänningen 115 V till högspänningstransforma

torn i likriktarenheten. 
Relät A i regulatorenheten är anslutet i se

rie med högspänningen och när ström flyter 

ligger relät till. Följaktligen sluter kontakten 

Al spänningen 115 V direkt till transformatorn, 

kontakten A2 bryter glödspänningen till termo

relät V4, vilket i sin tur bryter bort termo

relät V3. Kontakten A3 sluter glödspänningen 

till rören Vl- V4 i AFR-enheten över stiftet 7 

i regulatorenhetens stifttag. 

HF-ENHETEN 

HF-enheten består av ett vågledarsystem 

med magnetron, AFR- och signalblandare, 10

kaloscillator, sändarblockerare och mottagar

skyddare. 

Ett principschema över HF-enheten visas i 

bilaga 6. 

Magnetronen 

Som tidigare omtalats transformeras modu

latorpulsen upp till 5,5 kV vid en ström av 

4,5 A. Den ansluts till magnetronens katod i 

form aven negativ puls. 

Magnetronen Vl har direktupphettad katod 
vilken är ansluten till en särskild lindning på 

glödspänningstransformatorn i modulatorenhe

ten. Anoden är jordad. En kraftig permanent

magnet är placerad över magnetronen på så

dant sätt, att det magnetiska fältet löper pa

rallellt med katodaxeln. Effekten från magne

tronen tas ut med en sond i en av hålrums

resonatorerna och tillförs vågledaren. Magne

tronen är i huwdsak en hålrumsresonator . När 

den negativa modulatorpulsen läggs på katoden 

uppstår en intensiv emission. Närvaron av det 

magnetiska fältet tvingar in elektronerna i be

stämda cykloida banor, som går från katoden 

mot anoden. 

En stor del av elektronerna går in i hål
rumsresonatorerna och sätter dessa i sväng

ning varvid högfrekvent energi alstras. Dimen
sionerna på resonatorerna bestämmer frekven

sen, och tillverkningsnoggrannheten bestämmer 
frekvensstabiliteten. 

Vågledarsystemet 

Vågledarsystemet består av två sektioner 

med ,cm vågledare. Den första sektionen bil

dar en koppling till magnetronen. Den består 

aven fast anpassad stump i vilken en sond 

från magnetronen når in till mitten av vågle

daren. Den andra sektionen når fram till front

panelen, där den är försedd med ett glimmer

fönster för trycktätning. Denna sektion har tre 

avgreningar; den första leder till AFR-blanda

ren, den andra innehåller sändarblockeraren 

och den tredje leder signalen till blandaren 

genom mo ttagar skyddaren. 

Den avgrening som leder till AFR-blanda

ren består aven vågledarsektion med sådana 

dimensioner att endast en mycket liten del av 

sändarpulsen matas till AFR-blandaren. Den 

avgrening som innehåller sändarblockeraren 

(V2) kan i princip jämföras med en avstämd 

ledning med längden V4, kortsluten i ena än

dan och med ett gnis tgap i den ända som är 

kopplad till huvudvågledaren. Mottagarskydda

ren (V6) är monterad i den avgrening som le

der till signalblandaren och består aven av

stämbar hålrumsresonator med ett gnistgap 

(rumbatron). Förjoniseringselektroden matas 

med -900 V från likriktarenheten. Ett serie

motstånd på 3,3 Mohm (R121 i likriktarenhe

ten) begränsar strömmen till ett lämpligt vär 

de. Med hjälp av avstämningsskruven på mot

tagarskyddaren avstäms hålrumsresonatorn för 

max signalstyrka till Signalblandaren. 

När sändarpulsen går ut tänder gnistgapen i 

mottagarskyddaren och sändarblockeraren och 

fungerar som kortslutningar för respektive våg

ledaravgreningar . I kopplingspunkterna på hu

vudvågledaren blir då impedanserna lika med 

noll, vågledaren är alltså obruten. Med undan

tag aven mycket dämpad puls till AFR-blan

daren och en liten läckning genom mottagar

skyddaren (för liten för att skada kristallen) 

går hela magnetroneffekten till antennen. 

Så snart sändarpulsen gått ut, måste kret

sen återställas för att kunna ta emot signaler. 

Gnistgapen tänder inte för de låga signalspän

ningarna och mottagarskyddaren har följaktli

gen låg impedans vid kopplingen till huvudvåg

ledaren. Vågledaren mellan mottagarskyddaren 

och blandaren har dimensionerats så, att den 
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är anpassad till huvudvågledaren när moUagar

skyddaren är släckt. Hjälpelektroden ombesör

jer snabb jonisering och avjonisering i gnist

gapet så att detta tänds samtidigt med sändar
pulsen. 

När gnistgapet i sändarblockeraren inte 

tänder får denna vågledaravgrening en hög 
impedans vid inkopplingen till huvudvågledaren. 

I den punkt där mottagarskyddaren är inkopp

lad erhålls då en hög impedans därför att den 

na ligger på en våglängds avstånd från sän

darblockeraren. Detta gör att en inkommande 

signal vid mottagarskyddaren ser en oändlig 

impedans i riktning mot magnetronen och en 

låg impedans mot blandaren. Följaktligen går 

nästan hela signalen till blandaren och mycket 

litet energi förloras i magnetronen. 

Blandarbryggan är uppbyggd av vågledare i 
r ektangel så att AFR-blandaren och mottagar

skyddaren har förbindelse med huvudvågleda
ren. 

Lokaloscillatorn 

Lokaloscillatorn V4 är monterad på mitten 
av blandarbryggan, mellan AFR- och signal':' 

blandarna. Den är en reflexklystron av metall 

med inbyggd resonator. Katoden och glödtrå

dens ena ända är jordade. Resonatorspänning

en är +300 V. Den negativa spänningen på re

flektorn kontrolleras av AFR-enheten. 

Klystronens arbetsfrekvens ligger under 

magnetronfrekvensen. Klystronfrekvensen kan 
ändras mekaniskt över ett område av ca 500 

MHz. Med den automatiska frekvensregleringen 

(AFR) kan en reglering av "!: 30 MHz erhållas. 

Frekvensen inställs först grovt till ett värde 

lägre än magnetronfrekvensen, varefter AFR 

reglerar den så, att mellanfrekvensen hålls 
konstant. 

Lokaloscillatorns utspänning leds med hjälp 
aven sond i rörsockeln in i vågledaren genom 

ett hål i den breda sidan. Sonden är isolerad 
från vågledaren med polyeten. 

AFR- och signalblandarna 

Blandarna V3 och V5 är av kristalltyp och 

monterade i kristallhållare i vågledaren. I 

signalkristallen V5 blandas den inkommande 

signalen med lokaloscillatorns utspänning till 

en mellanfrekvens. I AFR-kristallen V3 blan

das den dämpade sändarpulsen med lokaloscil

latorsignalen. Skillnadsfrekvensen används för 
att hålla lokaloscillatorfrekvensen konstant på 

ett värde lägre än sändarfrekvensen. utspän
ningen från signalblandaren V5 matas genom 

en koaxialledning till mottagarenheten typ 219 

och utspänningen från AFR-blandaren till AFR
enheten typ 100. 

För bästa blandning skall optimal koppling 

användas från lokaloscillatorn till blandarna. 
Kopplingen justeras så, att max kristallström 

erhålls. 
Två anpassningsbländare en för vardera sig

nal- och AFR-blandaren är monterade i våg
ledaren mellan lokaloscillatorsonden och blan

darna. De verkar som induktiva slitsar och 
avstäms med variabla kapacitanser. Dessa ut

görs av skruvar i bländarslitsarna. 

I dessa system används en stor uteffekt 

från lokaloscillatom med mycket lös koppling 

till blandarna. Förutom att de kontrollerar 

kopplingsgraden på lokaloscillatorn har de in

duktiva bländarna och dessas avstämningska
pacitanser den verkan, att de riktar den mot

tagna energin (signalenergi vid signalblandaren, 

sändarenergi vid AFR-blandaren) mot kristal

len. Detta ger mycket små förluster 1 lokal 

oscillatorn. 
Impedansen hos de avstämda bländarkret

sarna i vågledaren beror av klystronfrekvensen. 

En ändring i frekvens orsakar således en änd
ring av den energi som går till blandaren, vil

ket varierar kristallströmmen. Slutjustering 

av kristallströmmen måste därför göras efter 

inställning av klystronfrekvensen. 
Eftersom kopplingsskruvarna ställs in för 

rätt kristallström, blir inte impedansen på de 

avstämda bländarkretsarna lika med vågledar

impedansen. Därför uppstår stående vågor mel 
lan klystronsonden och anpassningsbländarna. 
Detta betyder att blandarna belastar klystron

en med en delvis resistiv, delvis reaktiv im

pedans. Värdet på den reaktiva kompos anten 
varierar med frekvensen och kan över stora 

delar av det erforderliga frekvensområdet bli 
. tillräckligt stor för att orsaka hopp i frekven

sen i stället för en jämn variation. För att 
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minska denna inverkan har resistiva dämpsat

ser införts genom slitsar i kortväggen på våg

ledaren mellan lokaloscillatorn och blandarna. 

De består av små remsor av panilax med ett 

grafitlager på ena sidan. Dessa dämpsatser 

belastar lokaloscillatorn och reducerar de stå

ende vågorna till så små proportioner att inga 

allvarliga frekvenshopp uppstår. 

MOTTA GARENHE TEN 

Mottagarenheten består aven MF-förstärka

re i fyra steg, en detektor och en katodföljare. 
Mellanfrekvensen hålls konstant genom auto

matisk frekvensreglering (AFR) av lokaloscil

latorn. Förstärkningen regleras automatiskt 

från avståndsenheten. 

MF-signalen likriktas i en dioddetektor . Vi

deosignalen matas från en katodföljare till av

ståndsenhetens videoförs tärkare. 

Ett principschema över mottagarenheten vi

sas i bilaga 7. 

MF-förstärkar'en 

Utspänningen från signalblandaren matas ge

nom en koaxialledning till mo ttagarenhe ten, 

där den ansluts till ingångskretsen på röret 

Vl. Kopplingspunkten mellan transformatorn 

TRI och kondensatorn C2 i denna krets är an

sluten över två stoppspolar (LI och L26) till 

stiftet B i provningstaget på SM-enhetens front

panel, där kristallströmmen kan mätas. 
Ingångssteget består aven neutraliserad 

triod Vl. Återkopplingsspänningen som erhålls 

från transformatorn TR2 matas till gallret i 
VI genom kondensatorn C4. utspänningen från 

anoden i VI matas till katoden på en galle r

jordad triod, V2B. Denna kombination av neu

traliserad och gallerjordad triod har fördelen 

av låg brusnivå och korrekt ingångsimpedans. 

utspänningen från anoden i röret V2 kopp

las över en transformator till gallret i V3. 

Rören V3- V7 ingår i fem lika, transformator

kopplade MF-steg. Avstämningen av stegen är 

spridd ("staggered tuning") för att ge en band

bredd av 3-3,5 MHz vid mellanfrekvensen. 

MF-fBrstärkarens förstärlming kontrolleras 

aven spänning (AFK) som matas till gallren 

i rören V3, V4, V5 och V6. Denna spänning 

alstras i avståndsenheten och kontrollerar vi

deosignalerna från mottagarenheten så att de 

hålls vid en konstant nivå när stationen har 

låst på ett mål. 
En negativ blockeringspuls matas från mo

dulatorn till bromsgallren i rören V5, V6 och 

V7. Denna negativa puls stryper rören under 

den tid då sändarpulsen går ut och skyddar 

alltså mottagaren från att överstyras om sän

darpulsen bryter igenom mottagarskyddaren. 

Videodetektorn 

utspänningen från det sista MF-steget är 

kopplad till anoden i andra detektordioden VBB. 

Den lämnar en positiv utspänning till gallren 

i dubbeltrioden V9. Denna är kopplad som en 

katodföljare med båda trioderna parallella. 

Den positiva utspänningen matas genom s topp

spolen L24 till stiftet 5 i mottagarenheten och 

därefter till avståndsenheten. Den låga ut
gångsimpedansen i katodföljaren är anpassad 

till videoledningen. 

AFR-ENHETEN 

När stationen är i normal drift varieras 

reflektorspänningen på klys tronen omkring sitt 

medelvärde med hjälp aven automatisk fre

kvensregleringskrets. Dess uppgift är att hålla 

lokaloscillatorns frekvens på ett konstant a v

stånd från magnetronfrekvensen. Tidigare har 

beskrivits hur en liten del av sändarpulsen 

blandas med lokaloscillatorns utspänning i 

AFR-blandar en. Den från blandaren erhållna 

skillnadsfrekvensen matas genom en koaxial

ledning till AFR-enheten. Denna består aven 

MF-förstärkare, en diskriminator och en svep

oscillator. 

Ett principschema över enheten visas i 

bilaga Bb. 

MF-förstärkaren (AFR) 

Skillnadsfrekvensen från AFR-blandaren ma

tas till den avstämda ingångskretsen i första 

steget i AFR-enheten. Kopplingspunkten mellan 

transformatorn TRI och kondensatorn C2A är 

genom stoppspolen LI ansluten till stiftet A i 

provningstaget på SM-enhetens frontpanel där 
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kristallströmmen i AFR-blandaren kan mätas. 

Rören VI och V2 ingår i två transformator

kopplade MF-steg, liknande de i mottagaren

heten, men med alla spolarna avstämda till 
mellanfrekvensen. 

Diskriminatorn 

Utspänningen från förstärkaren matas till 

kopplingspunkten mellan kondensatorerna C4 

och C5, vilken kan sägas motsvara mittpunk

ten på spolen L3. Kretsen är i obalans genom 

+200V 

C3A 
0,001 

kondensatorn C6 som är ansluten till jord. 

Diskriminatorn kan jämföras med en brygg

koppling, vilken är balanserad vid endast en 

frekvens, avstämd med spolen L3. En inkom

mande signal har två alternativa vägar att 

välja genom. kretsen (bild l5b). En av dessa 

är genom kondensatorn C4 och spolen L3, 

vidare genom C6 och röret V3B anod-katod

kapacitans parallellkopplade och slutligen till 

jord. Vägen genom L3 shuntas av anod-katod

kapacitansen i röret V3A i serie med konden

R6 
lOOk utspänn; ng 

~-------<~_--!W.~~oCh provningspunkt 1 

R5 C3B 
300 0.001 

C7 
100 

a Diskrimlnararn 

C6 
3,3 

Ca·kV3A 

L
100 

Cs 
2 100 

CakV3B 
3 

C6 
3,3 

Ca-k _anod-kalodkapac i la ns Cs • strokapacltans 

b Allernativa vägar genom 
diSkriminalarn 

Bild 15. Diskriminatorns principschema 

5 

c Förenklat 
schema 

5 

6 

PE-46/ A 



22 Verkningssätt 

Spänning 

Frekvens 

Mhz 

o Diskriminatorns utspänning 
( V4 borttaget) 

Spönnlng 

Frekvens 
Mhz 

+35V - -- --- 

b) Förstörkarens utspönning 

Bild 16. Diskriminatorns k.urvformer 

satorn C7. Den andra vägen är genom C5, L3, 

genom V3A kapacitans i serie med C7 och till 

jord. Vägen genom L3 shuntas genom C6 och 

röret V3B kapacitans parallellkopplade. 

Spolen L3 är trimmad så, att de två vägar

na genom kretsen blir i resonans vid frekven

ser på lika avstånd från mellanfrekvensen men 

på var sin sida. När den inkommande frek

vensen är exakt blir HF-strömmen till jord i 

de båda grenarna lika och således blir även 

spänningarna över diodbelastningarna lika. ut

spänningen från diskriminatorn är lika med 

skillnaden mellan spänningarna över diodbe

lastningarna. Den blir följaktligen lika med 
noll vid mellanfrekvens en. Vid frekvenser un

der och över mellanfrekvensen, men inom re

sonansområdet för kretsen, blir uts pänningen 

endera positiv eller negativ , beroende på de 

relativa spänningarna över diodbelastningarna. 

utspänningen från diskriminatorn matas till 

gallret i röret V4 och till en provningspunkt. 

Röret V4 ingår i ett förstärkarsteg. utspänning

en från dess anod, vilken även den matas till 

en provningspunkt, har samma utseende som 

inspänningen men har omvänd polaritet. Bild 

16a visar diskriminatorkurvan och bild 16b 

spänningen efter förstärkning. Den negativa de

len av kurvan på bild 16b, motsvarande fre

kvenser under mellanfrekvensen, dämpas av 

gallerström i röret. 

Sveposcillatorn 

Sveposcillatorn V5 är normalt strypt. Ka

toden har en negativ spänning inställd med 

potentiometern RV2, som ingår i en spännings

delare mellan -300 V och jord. Gallret har 

en lägre spänning, dvs ännu mera negativ, 

inställd med potentiometern RVl. Unde r des

sa omständigheter försöker anodspänningen på 

V5 att stiga till jordpotential, men kan endast 

göra det långsamt, eftersom kondensatorn C10 

måste laddas genom motståndet R1 3 med en 

tidkonstant på ungefär en sekund. Kondensatorn 

C10 fortsätter att laddas upp tills spänningen 

stigit till ett värde tillräckligt för att tända 

glimröret V6 . Detta är parallellkopplat med 

kondensatorn C10. När röret tänt är dess in

re motstånd lågt och kondensatorn urladdas 

mycket snabbt, tills släckspänningen nås. Kon

densatorn börjar då åter att laddas upp och 

förloppet upprepas. 

När röret V5 är strypt varierar dess anod

spänning enligt en sågtandskurva, vilken vi

sas på bild 17. Denna spänning matas från 

AFR-enheten till reflektorn på lokaloscillatorn. 

Sågtandsspänningen minskar lokaloscillatorfre

kvensen sakta när kondensatorn C10 lad

das och höjer den snabbt när glimröret V6 

tänder. Eftersom lokaloscillatorn är avstämd 

under magnetronfrekvensen, betyder detta att 

svepspänningen får skillnadsfrekvensen till 

AFR-enheten att långsamt stiga och därefter 

-70V 

- 90V 

tän d spän n i ng 

-110V 

\ V6SIÖC kspÖnni ng 

Bild 17. Sveposcillatorns kurvform 
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snabbt sjunka. 

Utspänningen från diskriminatorförstärkaren 
. V4 matas genom kondensatorn C9 till gallret 

på svepröret. När kondensatorn C1D börjar 

laddas har lokaloscillatorfrekvensen sitt högs

ta värde och följaktligen är skillnadsfrekvensen 

från AFR-blandaren lägst, dvs under MF. 

Sålunda blir utspänningen från V4 negativ 

(bild 16b) och har ingen inverkan på svepkret

sen, emedan röret V5 är strypt. Alltefter

som C1D fortsätter att laddas ökas skillnads
frekvensen till mellanfrekvensen, varvid ut

spänningen från röret V4 skiftar från negativ 

till positiv. Den pos itiva spänningen på gall

ret i V5 gör att röret börjar leda och upp

laddningen av kondensatorn C1D avbryts. 

Kretsen for sätter nu att hålla skillnads
frekvensen stabil mycket nära MF, trots 

variationer i magnetron- eller lokaloscillator

frekvensen. Om skillnadsfrekvensen tenderar 

att öka, ökar den positiva utspänningen från 

röret V4. Anodspänningen på röret V5 faller 

då och ökar lokaloscillatorfrekvensen, vilket 

således motverkar ändringen av skillnadsfre

kvensen. Om skillnadsfrekvensen tenderar att 

minska, minskar utspänningen från V4 och 

anodspänningen på V5 ökar. Lokaloscillator

frekvensen minskar och även nu motverkas 

ändringen av skillnadsfrekvensen. 
Om skillnadsfrekvensen plötsligt ändras 

utanför diskriminatorns område, t e beroende 

på ett hopp i magnetronfrekvensen, reduceras 

utspänningen från röret V4 till noll eller blir 

negativ, varvid svepröret stryps. När detta 

inträffar startar sveposcillatorn tills skillnads

frekvensen åter är inom diskriminatorns om
råde. Lägg märke till att diskriminatorn en

dast kan låsa svepröret när V4 lämnar en po

sitiv spännil!g, dvs när skillnadsfrekvensen 

minskar. Diskriminatorspänningens polaritet 

och det plötsliga frekvensfallet när glimröret 

tänder hindrar svepröret från att låsas när 

skillnadsfrekvensen minskar. 

Potentiometern RV2 är inställd så, att 

svepspänningen varierar lokaloscillatorfrekven

sen lika på båda sidor om det nominella vär

det. Potentiometern RV1 är inställd så, att 

svepet upphör när skillnadsfrekvensen till 

AFR-enheten är lika som mellanfrekvensen. 

Fördröjning av AFR vid startning 

Glödspänningarna till rören V1- V4 i AFR

enheten kopplas in med hjälp av reläkontakt 

A3 i regulatorenheten, samtidigt som högspän

ningen till hela SM-enheten går till. Glödtrå

darna fordrar några sekunder för uppvärmning 

och följaktligen börjar inte AFR-enheten fun

gera förrän en kort stund efter det att sända

ren startat. Detta hindrar AFR-enheten från 

att följa de ändringar i frekvensen som upp

står innan magnetronen och klys tronen har 

nått ett normalt driftstillstånd. 

ANTENN SYSTEM ET 


Antennsystemets vågledare är anpassad till 

dipolen med en dubbel anpassningsbländare 

samt genom avsmalning. Detta ger ett ståen

devågförhållande bättre än 1,18. på hög höjd 

kan en viss effektförlust uppstå genom över

slag mellan dipolen och vågledaren. För att 

minska denna risk har cirkulära delar av våg

ledaren skurits bort vid dipolen. 
Dipolen är placerad i focus av den parabo

liska reflektorn. Reflektorn ger en konisk strå

le. I praktiken har man funnit att bästa resul

tatet erhålls om systemet är monterat så, att 

dipolen bildar en viss vinkel med vertikalpla

net (sned polarisation). 

E KO BOXEN 

Ekoboxen är normalt inte avstämd varför 

mottagna signaler matas utan förluster förbi 

ekoboxen till SM-enheten. Om ekoboxen är av

stämd reflekteras en del av sändarpulsen till 

SM-enheten. Dessa ekon kan användas vid trim

ning. 
Vågledaren från ekoboxen är ansluten till 

PE-46/ A 
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huvudvågledaren med en riktkopplare som ger 

en dämpning av 30,5 dB. Ståendevågförhållan

det i kopplingen är bättre än 1,05. 

Elektriskt sett är ekoboxen ekvivale nt med 

en resonanskrets med induktansen L och ka

pacitansen C. Dess Q-värde är ungefär 60000. 

Den är pulsmatad från sändaren, men dess re
sonansfrekvens är beroende av de fys ikaliska 

dimensionerna och således läget på avstäm

ningskolven. När kolven är helt inskjuten och 

hålrummet minst, blir resonansfrekvensen be

tydligt högre än den till vilken stationens mot

tagare är avstämd och inget eko tas emot av 

stationen. När hålrummet är avstämt till sän

darfrekvensen, matas emellertid svängningar

na från ekoboxen tillbaka genom vågledaren till 

mottagaren. Om man har ett oscilloskop an

slutet för att studera videopulserna från MF

förstärkaren, syns ekot från ekoboxen som en 

positiv tagg omedelbart efter den period då 

förstärkaren är strypt, följd aven exponen

tialkurva allteftersom svängningarna avtar ned 

mot brusnivån. llden från sändarpulsens bör

jan till dess att svaret från ekoboxen försvin

ner i bruset kallas efterklangstiden. Ekot från 

ekoboxen avtar med 4,34 dB per IlS. Den er

hållna efterklangstiden i ekoboxen är beroende 
av flera faktorer. De faktorer som är fasta 

och bestämda vid till verkningen är hålrummet, 

kopplingen till detta, förluster i vägledaren 

och dämpningen i riktkopplaren. Tillverknings

toleransen på dessa delar är sådan att varia

tionerna i dämpning inte överstiger 1 dB. 
De faktorer som varierar i olika stationer är 

sändareffekten, frekvensen, pulslängden och 

mottagarens verkningsgrad. 
Spänningarna till avstämningsmotorn matas 

genom en ledning från det trepoliga uttaget på 

frontpanelen. Hylsan A i uttaget på SM-enhe

tens frontpanel är ansluten till ena ändan av 

avstämningsmotorns rotor och hylsan B till 

den andra. Hylsan C är ansluten till samma 

sida på rotorn som hylsan B men genom mik

roströmställaren. 
I flygplansinstallationen, då kortslutnings

proppar är anslutna till provningstagen,är hyl

san A jordad, B isolerad och C kopplad till 

+28 V. Därigenom driver motorn kolven tills 

hålrummet når sin minsta storlek, då kam

men öppnar strömställaren och spänningen 

bryts. Ekoboxen förblir i detta läge och efter

som dess resonansfrekvens då ligger över sta

tionens frekvensområde, matas inga Signaler 

tillbaka till mottagaren. 

När installationen inspekteras eller körs i 

bänk, är hylsorna A och B anslutna till ström

ställaren ECHO BOX TUNE (Sl) på kontrollen

het typ 4162. Denna ingår i spänningsprovare 

typ 4173 för användning i flygplan och i oscil

loskop typ 100 för bänkprov. 

AVSTANDSENHETEN 


Vid beskrivning av avståndsenheten kan 

det vara lämpligt att dela upp den i följande 

kretsar: 

sanatronen 

strobgeneratorn 

videoförstärkaren 

öppningspulskretsarna 

likspänningsförstärkaren 

avståndsröret 

målväljningskre tsarna 
strobgeneratorn (förpuls-) 

låskretsarna 
styr- och förstärkarkretsarna för låsningen 

AFK-kretsarna (automatisk förstärknings
kontroll) 

katodföljaren för siktet 

kretsarna för indikering av fast avstånd 
kraftenheten 

Ett komplett principschema över avstånds
enheten visas i bilaga ge. 

SANATRONEN 

Rören V5 och V7 ingår i en sanatronkopp
ling vilken visas på bild 19. Röret V5 ingår 

i millersteget och V7 är återgångsröreL Kret
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sen styrs aven 0,5 /Js-puls (bild 20a) som 

är samtidig med sändarpulsen och tas från 
SM-enheten. Denna puls differentieras och 
inverteras i transformatorn TR1 och matas 

genom dioden V2A till anoden på V5. En 
kristall, V3, är ansluten över primärsidan 
på TR1, för att minska den översväng som 

orsakas av induktansen och egenkapacitansen 
i dess lindningar. 

I viloläget, omedelbart före triggntngen, 

leder röret V7, eftersom katoden är jordad 

3)'S 
Förpuls Vid~o 

signal 

och gallret är anslutet till en positiv spänning 

genom motståndet R15 och spänningsdelaren 
RV2-R8. Anoden i V7 har följaktligen låg po

tential. Röret V5 leder också, eftersom ka
toden är jordad och gallerspänningen bestämd 

av inställningen påpotentiometern RV2. Broms
gallret i V5 har emellertid en negatt v spän
ning på ungefär -12 V genom motståndet 

R13. Därför är anodströmmen strypt och hela 
strömmen flyter genom skärmgallret. Anod

spänningen i V5 bestäms av den spänning som 

0,5 ils 
Slyrpuls 

Spänniml rör automatisk 
törstörK ninqskontroll 

r---------

I " ,----1----, :__ -l ____ L~ 

:--o------~ I Återrörings ~------~Sik'e's servo: 
lAvstandsSkala r - - - - - i polt nli'omeler I I IL__________ J L__________ J I__________ J 

Bild 18. Avståndsenhetens blockschema 

PE-46/A 
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Avstånds
spänning 

+2S0V stab. 

Styrpuls. 
o,s ils r ron 
SM-enheten 

Fyrkan Ipur s 
lill slrobgen. 

-ISOV 

Bild 19. Sanatronens principschema 

R3 
lOOk 

TRI .---_-----.... 

RVI ~---r--~~-~H
Sk 

R4 
lOk 

RV2 
lOOk 

R7 
lOOk 

R9 
3301< 

R20 

CS 
~O,OI 

-12V 

lSk 

RI5 
150k 

cIa 
0,01 

V7 

24 
27k 

Cl4 
0,01 

matas från anoden i röret V21 genom trans

formatorn TR1 till katoden i dioden V2A. 
Framkanten på den negativa O, 5 ps-pulsen 

från TR1 (bild 20a) sänker anodspänningen i 

V5 och detta spänningsfall matas genom kon

densatorn C6 till gallret i V5 och genom kon
densatorn C9 till gallret i V7 o Sänkningen av 

gallerspänningen i V7 är tillräcklig för att 
strypa röret och anodspänningen stiger till 

+250 V. Denna ökning matas tillbaka genom 

kondensatorn C10 till bromsgallret i V5 och 
höjer dess potential så att röret kan börja 

dra anodström. När anodströmmen börjar fly
ta sjunker anodspänningen och detta spännings
fall matas tillbaka till gallret i V5 genom kon

densatorn C6. Det nor~ala millerförloppet föl

jer med en tidkonstant som bestäms av värde
na på kondensatorn C6 och motståndet R7 och 

den spänning som ställs in med potentiometern 

RV2. Den sjunkande anodspänningen i V5 håller 

gallret i V7 under strypspänning under svep

tiden. Dioden V6A bestämmer det lägsta vär
de till vilket gallerspänningen kan sjunka. Und

re gränsen fÖr svepet bestäms av den potential 
som med potentiometern RV1 ställts in på a
noden i begränsardioden VlB. 

När anoden i röret V5 nått den spänning som 

ställts in med potentiometern RV1, förblir gall

ret på röret V7 inte negativt utan börjar stiga 

till den spänning som ställts in med potentiome

tern RV2. V7 leder följaktligen och anodspän

ningsfallet stryper V5 på dess bromsgaller. 

Anodspänningen i V5 stiger då mot +250 V med 

en tidkonstant bestämd av kondensatorerna C6 
och C9 samt motstånden R7 och R15. Spän

ningen stannar genom dioden V2A vid det vär

de som bestäms av avståndsröret V21. Kret
sen förblir i detta läge tills nästa styrpuls 
kommer. 
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(bild 20g) bestä.r aven positiv fyrkantpuls med 

samma längd som svepet. Den matas till 
strobgeneratorn V4B genom motståndet RIO 

och kondensatorn C13. 

Sanatronkopplingen är lätt att trigga och 
den alstar en skarp puls för att minavståndet 

skall bli så litet som möjligt. För att förbätt 

ra pulsens form har man infört återkoppling 
mellan skärmgallret och styrgallret i röret V7. 

Återkoppling sker från skärmgallret genom 

kondensatorn C14 och gallerbegränsardioden 
V6A till styrgallret. För att kunna ge en hög 

avståndsnoggrannhet måste svepet vara så lin

järt som möjligt. Detta åstadkommes bl a med 

dioden V2A som isolerar anoden i V5 från in
gångskretsens låga impedans när sanatronen 
har triggats. 

S TROBGENE RA TORN 

Strobgeneratorn V4B är en självstrypande 

oscillator, vilken triggas av pulsen från mil

lerrörets skärmgaller (V5). Ett principschema. 

över strobgeneratorn visas på bild 21 och dess 

kurvformer på bild 22 . Normalt är röret V4 

strypt när katoden är jordad och gallret har 

en förspänning på ungefär - 10 V från spän
ningsdelaren R25 och R26. 

Genom anodlindningen på transformatorn 

TR3 som ingår i oscillatorn flyter skärmgal

lerströmmen till röret V5. När skärmgaller

strömmen i V5 plötsligt ökar vid svepets slut 

inverteras spänningsfallet och ansluts till 
styrgallret i V4B genom sekundärlindningen på 

TR3. Detta har till följd att röret drar ström, 

och det resulterande anodspänningsfallet ökar 

strömmen ytterligare när det återkopplas till 

gallret. Denna återkoppling är tillräcklig för 
att första halvperioden aven svängning skall 

äga rum. 

Frekvensen bestäms, om man bortser från 

fördröjningskretsen DL2, av transformatorin
duktansen och egenkapacitansen. 

Den stora positiva spänningspulsen över 

gallerlindningen i TR3 förorsakar en mycket 

stor gallerström vilken laddar kondensatorn 

C12. Vid slutet av den första halvperioden 

blir gallret i röret V4B mycket negativt och 

röret stryps. Laddningen i C12 läcker sedan 

PE-46 / A 

a Styrpuls 0,5 ps 

SM- enheten 

b V2A ko lod 

c V7 galler 

d V5 bromsgaller 
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Bild 20. 

t 

Sändarpulsen 5 

början 

Sanatronens kurvformer 

IV 
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- Kurvformen pä. anoden i röret V5 visas på 
bild 20e. Med potentiometern RV2 kan svepets 

branthet (svephastigheten) regleras. Med den

na potentiometer kan alltså trimning utföras 

efter avståndsskalan. Svepets längd (sveptiden) 

bestäms av spänningen på potentiometern RVl 

i anoden pä. dioden VlB (ca +30 V), vilket 

motsvarar minavstä.ndet. Den spänning vid vil 
ken svepet startat och följaktligen dess längd 
när RVl och RV2 är inställda bestäms av den 
spänning som från röret V2l matas till kato

den i röret V2A. Dioden VIA begränsar max
värdet på denna spänning och följaktligen även 

maxavstä.ndet till den nivå (ca 200 V) som er
hä.lls i spänningsdelaren R1 och R2. 

Spänningen pä. skärmgallret i röret V5 
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+250V stab. 

R31 
2,2k 

el? 
*,0,1 

TR3 

Fyrkant.puls från 
sanatronen 

DL2 
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V9 

R25 
'-----------:t 22 k 

R26 
330k 

Sen strob 
0,5 tJs ti 1\ 
öppn:,puls 
kretsarna 

Bild 21. Strobgeneratorns principschema 

bort genom motståndet R25 tills gallret når 

sin normala nivå - 12 V. Kretsen förblir i 

detta läge tills nästa fyrkantpuls kommer från 

skärmgallret i V5. 

Fördröjningslinjen DL2 är ansluten i galler 

kretsen på röret V4B för att kontrollera puls

längden. Under den tid då pulsen genereras 

flyter en nästan konstant gallerström genom 

motståndet R25 och fördröjningskretsen. Stör

re delen av den positiva spänning som utveck

lats över gallerlindningen i transformatorn 
TR3 motverkas aven spänning med omvänd 

polaritet vilken uppstår över ingången på 

fördröjningskretsen. Följden blir att den re

sulterande galler-katodspänningen endast blir 

så stor att gallerström kan flyta . 
Den alstrade negativa spänningsvågen fort

plantas längs fördröjningsl1njen och reflekteras 

samma fas vid den öppna ändan. När den 

reflekterade vågen når ingångssidan lämnar den 

en tillräckligt negativ spänning för att strypa 

röret. Pulslängden blir då approximati vt lika 

med dubbla fördröjningstiden i kretsen. Denna 

är mindre än den 

Tidig strob 
0,5}Js till 

öppn.-puls 

kretsarna 


Strob l}.Is till 
låskre tsarna 

Strob 1IJs för provning 

''fria'' pulslängden i den 

krets som bestäms av karakteristiken på trans

formatorn TR3. Fördröjningslinjen DL2 ger 

en pulslängd av 0, 5 J.l.S. 

Utspänningen från strobgeneratorn tas från 

en tertiärlindning i transformatorn TR3 och 

består aven positiv 0,5 J.l.s-strob (bild 22d). 

Denna strob matas dels till gallret i röret 

V10A och dels till fördröjningskrelsen DL3, 

vilken fördröjer den 0,5 J.l.s och matar den Ull 
gallret i V10B. 

Den icke fördröjda 0,5 J.l.s-stroben från 

transformatorn TR3 (bild 22d) och den för

dröjda från DL3 (bild 22e) matas också till 

gallren i röret V9, en dubbeltriod kopplad 

som katodföljare . De sammansatta 0, 5 J.l.s

stroberna på katoden bildar en strob på 1 J.l.S 

(bild 22f) och denna matas till gallret i rör 

V13A, som ingår i låskretsarna. Denna strob 

spänningsdelas även över R38-R39 och leds 

till stiftet K i det 18-poliga stifttaget. Denna 

1 J.l.s-strob används för kontroll- och prov
ningsändamål. 

i 
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a v5 skärmga ller 
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Bild 22. Strobgeneratorns kur vformer 

video från 
SM-enheten 

elI 
0,01 

RI6 
IM 

VI DEOFÖRSTÄRKA REN 

Positiva videosignaler med en amplitud av 

ungefär 1 V matas från SM-enheten till kato

den i röret VSA i avståndsenheten. Detta steg 

(bild 23) fungerar i princip som en gallerjor

dad triod, eftersom dess galler är avkopplat 

med kondensatorn ell och har en negativ för

spänning från koppUngspunkten mellan mot

stånden R17 och R19. Katodbelastningen be

står av motståndet R28 till jord, R19, R17 

till -150 V och belas tningsmotstånde t i slut

steget i MF-förstärkaren. 

Steget har en kompenserad anodkrets och 

ger en förstärkning på ungefär 12 ggr. ut

spänningen från anoden, vilken har samma 

polaritet som inspänningen, matas till gallren 

i rören VU och V14 i öppningspuls- och lås

kre tsarna. 

ÖPPNINGSPULSKRETSARNA 

I öppningspulskretsarna (bild 24) ingår dub 

beltrioden VlO och pentoden VU . Anoden i 

V11 är ansluten till de båda katoderna i VlO. 

Positiva videosignaler likspänningsåterställs 

med kristallen V12 och matas till gallret på 

VI l. Den tidiga 0,5 J1s-stroben matas till 

gallren i röret V10A och den sena till gall 

ret i VlOB. Dessa galler får en förspänning 

av ungefär - 10 V genom tertiärlindningen på 

transforma torn TR3, varför röret VlO är 

strypt i viloläget. StröIIilllen genom röret 

Vll flyter genom dioden V15A tm jord. 

+ 250V stab. 

CIS D 

0,002 Video till la5
~-~t--och öppnings

RIS kretsar na. 

470 


Rl9 
3,3k 

RI7 
560k 

-150V 

Bild 23. Videoförstärkarens principschema 
PE - 46/A 
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Bild 24. Öppningspulskretsarnas principschema 

De positiva stroberna gör att V10 leder 

och katodspänningen stiger och stryper V15A 

och avleder VU anodström genom V10. Den 

tidigare stroben matas genom kondensatorn 

C2l till katoden i röret V10 för att både gal
ler- och katodspänning skall få samma stig

hastighet. Om det inte kommer någon video

signal till VU flyter lika stor ström genom 

vardera halvan av V10 under samma tid. Om 

det kommer en signal samtidigt som strober

na beror de relativa strömmarna i V10A och 
V10B av hur stor del av videosignalen som 

uppträder under den första 0,5 I1s-stroben 

jämfört med hur stor del som uppträder un

der den andra. Endast om en lika stor del 

av signalen kommer under varje strob blir 

strömmarna irörhalvorna V10A och V10B 

lika. 

Skillnaden mellan strömmarna i de båda 

halvorna av röret V10 erhålls över skillnads
likriktarna V16A och V16B. Denna skillnad 

används för att ändra laddningen på konden

satorn C27 i positiv eller negativ riktning, 

beroende på vilken a v strömmarna som är 

störst. 

Kurvformerna för kretsen visas på bUd 25. 
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Slrob avstånd Målavst~nd 
Målavstånd 	 Målavs tånd / St rObQvstånd/ 

,- ' 	 "-I 1/ '--' , 

V11 ström mi 	 n fl------' '--_____ -.J I , 	 . I L..-- 

I ' 	 : I 

V10A gal terspänning n '--_____ .......rl
_ :' ni "I,

(t i d i9 sir ob ) ~ L 	 l : l . . . 
, 	 l h--- - 

I 
I 

I I 
I I 	 I 

VlOB gollerspänning II- (sen strob) ~ ~ -----1L --------IhL...-_ 
I I l ! 
I I I I 

I 

V10A ström 

L------In 
I 

------I(nL'---- ----In:I I , 
I I II 
I I II 

VlOB ström __--1fl....___ 
Q 	 b c 

Slroberna balan SI ro ba"s tånde t SI ro bovs tåndel 
serade kri ng för stort 'ö r li tet 
måtet 

Bild 25. Öppningspulskretsarnas kurvformer 

på bild 25a har videosignalen sådant läge, att likspänningsför stårkare med negativ återkopp

lika stora delar av den uppträder inom var ling från anoden till gallret. 


och en av stroberna. Strömmarna som flyter Anta a tt stroberna i begynnelseögonblicket 


genom rÖren VIDA och VIOB blir då lika. Ut är balanserade omkring en målsignal. Ström


spänningen från skillnadslikriktarna blir då noll marna som fly ter genom likriktarna V16A 


och kondensatorn C27 påve rkas inte. och V16B är lika, men de upptr äder inte vid 


på bild 25b är signalen så belägen, att samma tidpunkt, den ena är 0,5 ps senare än 

stör re delen av den faller inom den tidiga den andra. Tidkonstanten för ingångskretsen 
stroben. Strömmen som flyter genom röret på r ör et VIS är emeller tid så lång, att kon

VI DA bli r då större än den genom VIOB och ut densatorn C2 7 var ken laddas eller urladdas. 

spänningen från skillnadslikriktaren laddar Om Signalen börjar flytta sig så att en allt 

kondensatorn C27 negati vt. s tör re del av den uppträder inom den sena 

stroben börjar kondensatorn C27 laddas. Detpå bild 25c har signal en sådant läge, att 
ta motsvaras a v ett mål vars avstånd ökar.den till största delen uppträder inom den se
Om målavståndet ökar med konstant hastighetna stroben. Strömmen genom VIDB blir då 
under ett antal sändarpulser blir utspänningenstörre än i VIDA och utspänningen från skill 
från integr eringskretsen i r öret V18 konstantnadslikriktaren laddar C27 positivt. 
och proportionell mot denna hastighet. Om 

måla vståndet ökar med en vari erande hastighet,LIKSPÄNNINGSFÖRSTÄRKA REN 
vari erar även utspänningen från V18. Om 

Den laddning som kondensatorn C27 erhåller mä.J.avståndet mins kar händer samma sak och 

används för att alstra inspänning till styrgall  utspänningen ändrar även tecken. 

ret i röret VIS. Detta steg (bild 26) är en Utspänningen från r öret V18 tas från kopp

PE-46/ A 
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+ 250'1 

R64 
47k 

R57 
6Bk 

R5B 
8,2 M 

C27 
0,0 2 

R67 
1,5 M

Från sklll nads
likriktaren 

R68 
l,5M 
~ 

R6 9 
l ,5M 

~ 

-150V 

Kontrollsp.. ., 
t III avst. roret 

Bild 26. L ikspänningsförstärkarens principschema 

lingspunkten mellan motstånden R67 och R69. 
Spänningen i denna punkt är den normala för

spänningen för röret V2l , när båda strober

na är balanserade kring signalen. Om målav

ståndet minskar ökar spänningen i denna punkt, 

och om avståndet ökar minskar spänningen i 

proportion till den hastighet med vilken sig

nalen rör sig in mot eller från s troberna. 

AVSTÅNDSRÖRET 

När stroberna har låst på ett mål är ut

spänningen från likspänningsförstärkaren an
sluten genom motståndet R68 och reläkontak

tema Al och Fl till gallret i röret V21. Det

ta rör ingår i ett millersteg där kondensatorn 

C36 är återkopplingskondensatorn (bild 27). 

Anodspänningen på V2l matas till katoden i 

rör V2A i sanatronkretsen och bestämmer på 
så ;:;ätt längden på svepet och således även 

strobernas läge. 

Om målet befinner sig på ett kons tant av

stånd när stationen först låser på det , blir 

utspänningen från röret Vl8 lika med noll och 

kopplingspunkten mellan motstånden R67 och 

R69 lämnar den normala förspänningen till 

röret V21. Då blir anodspänningen på V2l 

konstant, sveptiden för sanatronen varierar 

inte och stroberna flyttas inte från sina lä

gen. 
Om avståndet minskar med en konstant has

tighet när stationen har låst på målet, blir 

utspänningen fr ån röret Vl8 positiv. Denna 

spänning ansluts till styrgallret i V21. Det 

resulterar i att anodspänningen i V2l minskar 

i takt med a vståndet. Detta kommer i sin tur 

att kontinuerligt minska sveptiden för sanatro

nen, genom att den startar med en lägre anod

spänning för var je period. Föl jaktligen rör sig 

stroberna med en hastighet som närmar sig 

målsignalens. När den relativa hastigheten 

mellan stroberna och signalen minskar, fa Her 

utspänningen från röret Vl8 mot den normala 

gallerspänningsnivån för röret V2l och anod

spänningen på V2l minskar saktare. Kretsen 

kommer att nå ett jämviktsläge genom att ut

spänningen från V18 kontrollerar anodspänning

en på V2l så att stroberna rör sig med en 

hastighet som mycket nära överensstämmer 

med målets. 

Om avståndet ökar startar ett liknande för

lopp. I detta fall lämnar röret Vl8 negativ 

utspänning, vilket föror sakar att anodspän

ningen på r öret V2l ökar. Strobavståndet 

ökar då med en hastighet som är approxima
tivt lika med signalens. Relät F kan manöv

reras genom att +28 V ansluts till stiftet E 

i de t l 8-poli ga stifttaget på frontpanelen. När 
relät går till, bryter kontakten Fl bort gall

ret i avståndsröret från likspänningsförstär

karen och ansluter det till stiftet L i det 

l8-poli ga stifttaget. Genom att mata en vari

abel spänning Ull detta stift är det möjligt att 

manuellt flytta stroberna till önskat läge. Det
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ta används endast vid provning. 

När stroberna i nte har läst på ett mål ä r 
relät A inte tillslaget. utspänningen från lik

spänningsförstärkaren är alltså inte ansluten 

till avståndsröret. Detta är nu kopplat som 

ett millersteg med gallret anslutet Ull +250 V 

genom kontakten Al, motståndet R74 och kon

takten D2. Anoden i rör et V2 l är samman

kopplad med katoden ityr atornen V22 vilken 

ger återgången på millersvepet. Anoden i V22 

är ansluten til l en s pänning av ca +380 V. 

Gallerspänningen på V22 bestäms av in

ställningen på potentiometern RV5 vilken kon

trollerar mins ta sökavståndet. RV5 är nor

malt inställd för att ge en gallerspäruring på 

+47 V. 

Kr etsen fungerar på föl jande sätt: 

Vid bör jan av svepet är r öret V22 strypt ef 

tersom dess katodpotential är mycket högre 

än gallerpotentialen. Svepet i anoden i r öret 

V2l flyttar stroberna inåt i avstånd tills ka

todspänningen på V22 fal le r under gallrets 

spänning, då tyratronen tänder och höje r a

nodspänningen på avståndsröret liil +380 V, 

varvid stroberna flyttas till max avstånd. Dio

den VlA åters täller emeller tid anodspänningen 

på V21 till 200 V när tyratronen släcks . Dio

den V2B hindrar gallerspänningen i V2l från 

att falla under ungefär -7, 5 V. Den tid som 

åtgår för svepet och återgången är ungefär 

0,75 s. 

MÅL VÄLJNINGSKRETSARNA 

Med en strömställare märkt MÅLSÖKNING 

kan föraren lossa str oberna från ett ic ke öns 

kat mål. Ströms tällar en har två lägen, MIN

SKA och ÖKA. När läget MINSKA väl js ansluts 

+28 V momentant till relät C. Relät slår till 

och stannar t lUllige även sedan strömställa

ren släpps på grund av den tröghet s om er

hålls genom att kondensatorn C50 ansluti ts 
över relät. Kontakten Cl kopplar kondensatorn 

C35A parallellt med återkopplingskondensatorn 

på a vs tånds röret (se bild 27). Kondensatorn 

C35A har en positiv laddning och föro rsakar 

en kraf tig höjning av gallerpotentialen i av

ståndsröret. Anodspänningen sjunker och stro

berna förs då inåt i avstånd från det icke 

önskade målet. Avståndsröret for tsätter att 

s öka inåt, tills tyratronen tänder vid slutet 

a v svepet och för strobe r na ut till maxavstån

det. 

När läget ÖKA väljs slår relät D till. Kon

+3BOV 

+2S0V 

RB6 
12 0k 

e3 s A 

t--_~......a~0.25 

R94 
100 

1<102 
470 k 

Ra7 
2701< 

Raa 
"Låsning" 27 1< 

Från I ikSP än n.-____+-------'" 

el 
'MinSka' 

"Öka' 

förstärkaren Al 
~-o--~~-~ 

-280V ostab. 

1<74 
1M 

V2B 

Fl 

R139 
150K 

Manuell 
strobspänn . 

e358 
0.25 

e36 
1 

1<79 
Ik 

Bild 27. Avståndsrörets principschema 
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-+----IJ-.---I- .... 

+250V 

R31 
2.2k 

Cl7.t 0,1 

Tidig 
I ~s 

Få rpu Is tr~ n __ 
SM-enhelen 

DL1 

V4A 

C7 

220 


-150V 

takten Dl ansluter kondensatorn C35B paral
lellt med återkopplingskondensatorn för av

stfuldsröret. Kontakten D2 bryter bort mot
ständet R74 från +250 V och ansluter det till 
-280 V. Kondensatorn C35B är negativt lad
dad och flyttar därför stroberna utåt i av
ständ frän det icke önskade målet. Om ström
ställaren hålls i läge ÖKA faller gallerspän
ningen på röret V21 längsamt och anodspän
ningen stiger och begränsas av dioden V1A till 
approximativt +200 V. Stroberna söker följ 

aktligen utåt i avstånd till maxavständet, vilket 
tar ungefär 0,5 s. De stannar sedan där tills 
strömställaren släpps, varefter normal sök
ning återtas. 

S TROBGENERA TORN (förpuls -) 

Strobgeneratorns principschema visas på 

bild 28 och dess kurvformer på bild 29. Rö

ret V4A är en självstrypande oscillator, vil 

ken triggas aven 3 Jls-förpuls som matas till 
avständsenheten frän SM-enheten. Normalt är 
V4A strypt när dess katod är jordad och gall 
ret har en förspänning av ungefär -10 V, vil 
ken erhålls frän spänningsdelaren RH och R12. 

Pulsen på 3 JlS differentieras av kondensa
torn . C3 och framkanten inverteras och kopp

slrob 

Bild 28. 	 Strobgeneratorn (förpuls), 
principschema 

las till gallret i V4A genom sekundärlindningen 
på transformatorn TR2. Detta har till följd 

att röret drar ström och det självstrypande 
svängningsförloppet startas. Kretsen fungerar 

311S 

a Förpuls 	 sov 

b V4A galler 

c V138 galler 25V 

d V13A galler 

llJS fSanalro- . 1~SInens svep/Id 

Sändar
puisens 
början 


Bild 29. Strobgeneratorn (förpuls), kurvformer 


25V 
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Bild 30. Låskretsarnas principschema 

i övrigt på samma sätt som den strobgenera

tor som alstrar 0,5 I1s-strober, utom att i 

detta fall längden på pulserna bestäms till 

1 ilS av fördröjningslinjen DL!. 

utspänningen från strobgeneratorn tas från 

tertiärlindningen i TR2 och matas som en po

sitiv puls (bild 29c) till gallret i röret V13 B 

i låskretsarna. 

L ÅSKRE TSARNA 

Schemat för låskretsarna (bild 30) påminner 

om det för öppningspulskretsarna. Låskretsar

na består av dubbeltrioden V13, pentoden V14 

och dubbeldioderna V17 och V19. Anoden i V14 

är ansluten till båda katoderna i V13. Positi 

va videosignaler matas till styrgallret i V14 

från anoden i förstärkaren V8A. Stroberna på 

1 ilS från katoden i V9 och tertiärlindningen i 

transformatorn TR2 matas till gallren i V13A 

och V13B. Dessa galler har en förspänning av 

ungefär -12 V genom motstånden R36 och R37. 

Båda halvorna av V13 är strypta i viloläget 

när inga strober kommer in. I detta läge fly

ter V14 anodström genom dioden V15B till 

jord eller genom motståndet R42 till +250 V. 

När den positi va stroben på 1 11 s från trans

formatorn TR2 matas till gallret i röret V13 B 

leder röret, och katodspänningen stiger. Rö

ret V15B stryps och den ström som flyter ge

nom V14 leds till V13B. Troligen finns inte 

några videosignaler under denna period före 

sändarpulsen, utan den ström som flyter ge

nom V13B blir därför proportionell mot brus

nivån. När den positiva 1 I1s-stroben från rö

ret V9 matas till gallret i V13A leder denna 

halva och den ström som flyter blir beroende 

av summan av signal- och brusnivå under pe

rioden för de två 0,5 I1s-stroberna i den 

automatiska följkretsen. 
PE-46/ A 
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Skillnaden mellan strömmarna i båda hal

vOrna av röret V13 erhålls genom skillnads

likriktarna V19A och V19B och denna skillnad 

används för att ladda kondensatorn e33. Den 
laddning som upplagras i e33 är föl jaktligen 

proportionell mot den videosignal som upp

träder inom de två O, 5 ~s-stroberna, under 
förutsättning att brusnivån är konstant. Ladd

ningen på e33 lämnar inspänning till röret 

V20B i låsförstärkaren. 
Vid jämförelse mellan låskretsarna och 

öppningskretsarna ser man att i de förra in

går två extra dioder, V17A och V17B. Ända

målet med V17B med tillhörande detaljer är 
att alstra en spänning för automatisk förstärk

ningsreglering vilken kommer att beskrivas 

längre fram. Dioden V17A är inkopplad för att 

ingångsimpedansen för dioden V19A skall bli 

densamma som för V19B. Men ser också att 

ytterligare ett motstånd, R42, är anslutet 

mellan katoderna på röret V13 och +250 V och 

att katodbelastningen på röret V14 har gjorts 

reglerbar med potentiometern RV4. Motstån

det R42 gör att katodpotentialen i V13 kan 

stiga över jordpotential och på så sätt öka 

förspänningen när inga strobpulser matas till 

gallren. Med potentiometern RV4 kan storlek

en av denna höjning regleras och därigenom 

bestäms vid vilken amplitud på stroberna som 

röret V13 skall göras ledande . Inställningen 

av RV4 är kritisk och görs vid trimning. Or

saken ti~l detta förklaras under "AFK-kretsar

na". 

STYR- OCH FÖRSTÄRKARKRETSAR FÖR 

LÅSNING 

Laddningen på kondensatorn C33 lämnar in

spänning till röret V20B, som är kopplat som 
en likspänningsförstä~kare med återkoppling 

från anoden till gallret (bild 31). De ström

mar som flyter genom likriktaren V19A och 

V19B inträffar inte vid samma tidpunkt. Tid

konstanten för ingångskretsen till röret V20B 

är tillräckligt stor för att utspänningen från 
kretsen skall bli proportionell mot skillnaden 

inom de automatiska följstroberna och kOill

mer inte att variera beroende av de skilda 

strömmarna genom rören V19A och V19B. 

utspänningen från kretsen tas från mi ttkon

takten på potentiometern RV7 i återkopplings

kretsen mellan anod och galler i röret V20B. 

+250V 

Bild 31. Styr- och förstärkarkretsarna för låSning, principschema 
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Den filtreras genom motstrutdet R93 och kon

densatorn C37 och matas sedan till styrgall r et 

i röret V23A. Potentiometern RV7 kontrolle

rar inspänningsnivån till gallret i V23A och 

bildar på så sätt en kontroll för låsnivån. 
Röret V23 ingår i en s tyrkrets med två 

stabila lägen. Potentiometern RV7 är så in

ställd, att gallerpotentialen på V23A är om

kring 1,5 V över strypgränsen när ingen ut

spänning erhålls frå n V20B. I detta läge är 

anoden i V23A kopplad till gallret i V23 B ge

nom motståndet RlOS vilket därigenom hålls 

under rörets katodspänning. V23 B är således 

strypt och anodspänningen är +250 V. Ingen 

ström flyter genom reläer na A och B och de 
har alltså inte slagit till. 

Kretsen förblir i detta läge tills videosig

nalen inom stroberna ger en negativ utspän

ning från r öre t V20 B, som är tillräcklig för 

att röret V23A skall strypas. När V2 3A är 

strypt stiger dess anodspäImi ng så att gallret 

i V23B kommer över strypgränsen. Genom 

detta rör flyter då en ström på 10 mA, vil 

ken även flyter genom r eläl indningarna i re

läerna A och B. 

Denna ström är tillräcklig för att reläerna 

skall slå till. Återkopplingen m ellan katoder
na i V23 underlättar en snabb övergång från 

det ena stabila läget till det andra. Med po

tentiometern RYS kan återkopplingen regleras 

så att ingen pendling erhålls. 
Kre ts en förblir i detta läge tills signalen 

inom stroberna faller till en s ådan ni vå att 

utspä.nni~gen inte längre kan hålla rör et V23A 

strypt. När detta inträffar leder V23A och 

s pänningsfallet i dess anod strype r V23B och 

reläerna A och B slår ifr ån. 

Reläkontakten Al är inkopplad i galle rkret

sen på avs tåndsröret. De tta rör är kopplat 

som ett millersveprör när relät inte är till
slaget och ingär i en integrerande krets när 

relät är tillslaget. 
Reläkontakten Bl tänder en lampa (monterad 

på Siktet) för att varna föraren aU radars ta 

tionen har låst på ett mål. Kontakten B2 öppnar 

siktets katodföljare V26 

AFK-KRETSARNA 

(Automatisk förstärkningskontroll ) 

Utspänningen fr ån anoden i röre t V13A, vil

ken är proportioneli mot s ignal- och brusni

vån inom de två O, 5 J,ls-s troberna, likriktas 

i dioden V17B och matas som en negativ lik
s pänning till gallret i röret V20A (bild 32) 

över ett filter bestående av motståndet R66 

+250V 

Från AFK

likriktaren 


AFK - spänn Ing 
till MF- förs t. 

R30 
120k 

Bild 32. AFK-kretsarnas -1S0V 
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och kondensatorn C32 (bild 30). 

Röret V20A är kopplat som katodföljare. 

Utspänningen filtreras genom motståndet R32 
och kondensator n Cl6 och matas till ytterli 
gare en katodföljare, V8B. Utsp,änningen från 
de tta steg matas genom det 18-poliga hyls ta
get ti ll SM- enheten, där den tillförs gallren 

i r ören i MF -förstärkar en. På detta sätt re
gleras känsligheten så att videosignalen till 

avståndsenheten får en konstant ampli tud så 
s nart s troberna har låst på ett mål. 

Dioden V6B och potentiometern RV3 be
stämmer den mins ta förspänning s om ma tas 
till MF-förstärkaren när ingen utspänning 
erhålls från röre t Vl7B. 

Det har tidigare nämnts att motståndet 
R42 får katodpotentialen i röret Vl3 att sti 
ga över jordpotential och att storleken på 
denna potentialökning kan regleras med po
tentiometern RV4. RV4 bestämmer föl jaktli 

gen fö r spänningen på röret V13 och är så in
ställd, att strobamplHuden nätt och jäm t är 

tillräcklig för att rör et s kall leda. på så sätt 
matas endast brus- och signalampl1 tuden på 
anoden i röret Vl 4 genom Vl3A och används 
därefter för att alstra spänning för automa
tisk förstärknlngsreglering. Om potentiome
tern RV4 är så inställd att förspänningen på 
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röret Vl3 är lägre,kommer signalen och bru... 

set som matas genom Vl 3A att ligga på top
pen av en fyr kantpuls som alstras av stroben. 

Den resulterande s pänningen ökas i så fall 
och blir inte längre direkt pr oportionell mot 
signalampli tuden. 

KA TODFÖL IAREN 	FÖR RE FLEXSIKTET 

(Jfr komplementet) 

Avståndsspänningen från anoden i r öre t V2l 
matas genom en motståndskedja till ena än
dan av potentiometern RVlO (bild 33). Den 
rörliga kontakten är ansluten till styrgallr et 

i röret V26B och dess andra ända matas med 

en spänning från glidkontakten på en återfö

ringspotentiometer i siktet. Siktets potentio
meter är ansluten mellan två spänningar mot
svarande maxavs tånde t 720 m och minav
stånde t 180 m. Glidkontaktens iäge på siktets 

återföringspotentiometer bestäms aven servo
mekanism , Vilken kontroller as a v spännings
s killnaden mellan katoderna i r öret V26. 

Röret V26 är en dubbel triod kopplad som 
katodföljare. Utspänningen från katoderna be
stäms av gallerpotentialen. Denna är för V26A 

inställd med potent1ometern RV9 till en r efe
r ensnivå på 111 V. Katoden 1 V26A får alltså 

Bild 33. Katodföljaren för refiexsiktet, 

principschema 
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Bild 34. Kurva öve r avstånds- och återmatningsspänningarna 

en fast potential. Gallerförspänningen i V26B 

bestäms av skillnaden mellan avståndsspännin~ 

en, som matas till ena ändan av potentiome

tern RV10} och spänningen till den andra ändan 

av RV10. Om denna sldllnad ger en s pärming 
på 111 V på gallret i V26B kommer katoden 

i detta rör att l1gga på samma nivå som ka

toden i V26A och servomekanismen är balan

serad. 

Anta att avståndsspärmingen minskar bero

ende på att målavståndet minskar . Spänningen 

på gallret i V26B ändras. Katodspänningen 

ändras och spänningsskillnaden mellan katoder

na i V26 driver servomekanismen i s iktet. 

Mekanismen driver glidkontakten på återfö

ringspotentiometern i sådan riktning, att 
s pänningen på gallret i V26B återställs till 

111 V. 

Ser vomekanismen fungerar följaktligen på 

så sätt} att gallerspännlngen på röret V26B 

hålls på 111 V trots variationer i avstånds

s pänningen. Avståndsskivan i siktet drivs av 

s ervomekanismen och indiker ar därför det 

r ätta a vstånde t till målet. Bild 34 visar va

r iationerna i utspänning från rör e t V21 och 

från glidkontakten på siktets potentiometer 

vid ändring av målavstånd. 
Siktets tröghet regleras med spolar i gy

roenheten. Strömmen i dessa spolar görs pro

portionell mot avståndet genom ytterligare en 

potentiometer som drivs av servomekanismen. 

För att hindra siktet från att följa med när 

radarstationen söker är gallret i röret V26B 

anslutet till +250 V genom motståndet R140 

och reläkontakten B2. När stationen låser 

på ett mål öppnas kontakten B2 så att katod

följaren kan fungera. 

Siktets avståndsservo matas äve n med s pän
ning från ett vridhandtag som m anövreras av 

föraren. Reläkretsar 1 siktets mätväljare be

stämmer om servomekantsmen skall kontrol 

leras av vridhandtaget eller av radar statio

nen. Kopplingen är gjord s å, att r adarsta

tionen endast övertar kontrollen när spän

ningen från röret V21 motsvarar ett kortare 

avstånd än det som ställts in m ed ff vridhand

tag. 

Om målet använder stanniolre msor för ra

darstörning är det möjligt att radar n låser på 

dessa och på så sätt ger felaktiga avståndsin

PE-46/A 
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Bild 35. Kretsarna för indikering av fast avstånd 

formationer till siktet. När avståndet till rem

sorna är kortare än till målet kan ff inte an

vända den manuella avståndsinställningen utan 

att först på något sätt ha brutit bort siktets 
katodföljare från servornekanismen. Han måste 

då bryta hela radarstationen med s trömställa

ren RADARAVSTÅNDSMÄTAREN FRÅN/ TILL. 

KRETSARNA FÖR INDIKEIUNG AV FAST 

AVSTÅND 

Röret V24 ingår i en styrkrets (bild 35) som 
används för att ge föraren en synlig indikering 

när målet har kommit in på ett avstånd under 

540 m. Utspänningen från avståndsröret matas 
över en spänningsdelare till gallret i V24A. 

Potentiometern RV6 är så inställd, att när 

avståndet till målet är större än 540 m, ut
spänningen från avståndsröret är nätt och jämt 

tillräcklig för att V24A skall leda. Anoden i 

V24A är kopplad till gallret i V24 B genom 

motståndet R113. Gallerförspänningen fÖr V24B 

hålls därigenom så långt under katodspänning

en, att denna halva av röret är strypt. Anod
spänningen på V24B är följaktligen +250 V 

och ingen ström flyter genom relät E, som 
då är frånSlaget. 

När avståndet minskar till 540 m blir av

ståndsspänningen från avståndsröret så låg, att 

V24A stryps. När detta händer stige r anod

spänningen på V24A och lyfter gallret på V24B 
över strypgränsen. Denna halva av röret l eder 
då och str ömmen som flyter genom r eläspolen 

är tillr äcklig för att relät skall slå till . Åter

k~pplingen mellan katode rna i V24 gör att det 

snabb,t skiftar från det ena stabila läget tU! 

det andra. 
När relät har slagit till, sluter kontakten 

El och jordar stiftet J t det l2-poliga uttaget. 
Till detta uttag kan en indikeringslampa anslutas. 

(Ej infört f n). När relät slagit till , tänds lam

pan och varnar ff att avståndet till målet än 

mindr e än 540 m. När avståndsenheten inte har 

låst på något mål hindrar kontakten Bl steget 

från att funge ra genom att jorda anoden i rör 

V24A. Om detta inte gjordes skulle kretsen 

sättas i funk tion varje gång sökningssvepe t pas

serar 540-meterspunkten, vilken ställs in med 

potentiometern RV6. 

.-

KRAFTENHETEN 

Avståndsenheten innehåller en egen kraften

het som lämnar anodspänningar, förspänningar 

och glödspänningar till alla r ör i enheten. 

Ett principschema över kraftenheten visas på 

bild 36. 
Två halvvågsltkriktare V30 och V3l l ämnar 

en helvågslikriktad spänning som filtreras ge

nom kondensatorerna C46, C47 och stoppspolen 

L2. Spänningen för tyratronen V22 tas direkt 

från katoderna i likriktaren för att minska å
terverkan på anodspänningen när tyratronen 

tänder. Den ostabilis erade spänningen på +380 V 

som tas ut efter stoppspolen L2 används endast 

för katodföljaren V26. 

Spänningen +380 V matas genom r ören V27 

och V28 s om är kopplade parallellt. V27 och 

V28 är högeffekttetroder vilka bildar en varia

bel serieresistans. Vär det på r esistansen va

rierar med belastningen så att utspänningen 

stabiliseras till +250 V. Likstr ömsmotståndet 

i röret bes täms av galle rförspänningen och den

na har gjorts proportionell mot utspänningen 
från röret V25. Spänningen +250 V malas till 

de övriga rören i enheten. 

Katoden i röret V25 är jordad och gallret 

har en potential nä.ra noll, bestämd av spän

ningsdelaren R121 och R122 mellan +250 V 

och -150 V. Denna hopkoppling av stabUise ra
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de spänningar har den fördelen att variationer 

i en spänning återverkar på den andra och ba

lanseras således ut i de kretsar som är anslut

na mellan spänningarna. Spänningen som erhålls 
över anodbelastningen på röret V25 ansluts till 
gallren i rören V27 och V28. 

Spänningen stabiliseras på föl jande sätt: 
Anta att utspänningen från katoderna i rören 

V27 och V28 ökar beroende på en ökning av ut

spänningen från likriktarna eller på en minsk
ning av belastningen. En del av denna ökning 

matas till gallret i röre t V25. Eftersom ka tod

spänningen är fast kommer V25 att dra stör r e 

ström och dess anodspänning sjunker. Sålunda 

sjunker gallerförspänningen på V27 och V28, de

r as resistans ökar och utspänningen minskar. 

Förloppet for tsätter tills jämvikt har återställts. 

Omvända förloppet uppträder när utspänningen 
minskar. på detta sätt stabiliser as spänningen 

på katoderna i r ören V27 och V28 till +250 V. 

Kondensatorn C32 kopplar språngvisa spännings

förändringar i utspänningen direkt till gallret, 

varigenom dessa snabbt motverkas. Röret V32 

är kopplat som en halvvågslikriktare och läm

nar -280 V. Denna spänning fil treras genom 

kondensatorerna C48, C49 och stoppspolen L3. 
En stabiliserad spänning -150 V tas ut från 

.... 380V 0510b, 

+380'1 os tab. 

+250V stab, 

-150V sloD. 

-28OV oslaD. 

-280 V genom stabiliseringsröre t V2 9. Detta 

rör har en ländelektrod som är ansluten till 
+250 V över motståndet R128. 

Förutom dess a anod- och gallerförspänningar 
lämnar transformatorn TR4 sex glödspänningar 

på 6.3 V. Med undantag av de rör som nämns 

i föl jande s tycke matas alla från en 6 A-lind
ning (D), vars ena sida är jordad. 

Två glödspänningslindningar används för lik

riktarrören, en på 0,6 A för röret V32 och en 
på 2 A för rör en V30 och V3l. Stabilisatorrö

ren V27 och V28 får sin spänning från en se

parat lindning på 2, 3 A, var s ena ända har en 

spänning av ungefär +90 V, vilken bestäms av 
spänningsdelaren R131 och R132 mellan +250 V 

och jord. 
Rören VU och V14, vars katoder är anslut

na till -150 V, matas från en 0,6 A-lindning. 
Ena ändan av deras glÖdtrådar är dessutom an

slutna till en spänning av ca -135 V. Denna 

spänning bes täms av spänningsdelaren R86, R87 
och R88 som är ansluten mellan +250 V och 
-150 V. Tyratr onen V22 har ena ändan av sin 

glödtråd ansluten till katoden, vars potential va

rierar med avståndsspänningen. Detta rör ma
tas följaktligen fr ån en separat lindning på 0,6 A. 

EJlJ.3V 
2A 

E 

Bild 36. Kraftenhetens principschema 
PE-46/A 
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komplement 

REFLEXSIKTE 5 


Detta komplement beskriver endast handha kretsarnas verkningssätt. I övrigt hänvisas till 

vandet av reflexsikte 5 vid manuell avståndsin "Beskrivning över reflexsikte 5." 

ställningoch radaravståndsinställning samt driv-

HANDHAVANDE 


MANUELL AVSTÅNDSINSTÄLLNING 

Ff identifierar fiendeplanet och ställer in 

dess spännvidd i siktet med spännviddsomkopp

laren på siktets framsida. Ff flyger sedan sitt 
plan på jämn kurs och håller den rörliga sikt

bilden på målet, samtidigt som han med hjälp 

. av vridhandtaget avpassar diametern på de sex 

ruteressen så att de tangerar målets vingspet
sar. Den fasta siktbilden och därmed även ka

nonerna riktas då automatiskt in mot målet med 

rätt framförhållning. 

Vid användandet av reflexsiktet är det vik

tigt att gyrot i siktet inte stjälper. Detta kan 

inträffa vid tvära svängar om siktet är inställt 

på 	största avstånd. Då är gyrot svagast däm

pat och därför så Hittrörligt att det kan ta ska
da 	vid kraftiga accelerationer. 

RADARAVSTÅNDffiNSTÄLLNING 

Ff håller vridhandtaget i läget för minsta 
avstånd för att erhålla största dämpning på gy_ 

rot under de kraftiga svängarna vid inflygning 

mot målet. När han kommit in på rätt kurs 

för han vridhandtaget till maxläget. Om av

ståndet till målet då är mindre än siktets max
avstånd (720 m) tar radar s tationen kontrollen 
över avståndsmekanismen på siktet varvid en 

blå lampa, monterad till höger om siktet, tänds. 

Ff fortsätter flyga på jämn kurs och håller den 

centrala punlden i den rörliga siktbilden på 
målet och erhåller på detta sätt korrekt in

riktning av sina vapen. Vridhandtaget skall hål

las i maxläget tills anfallet är avslutat. Ff kan 

sedan återfå kontrollen över reflexsiktet genom 

att föra vridhandtaget till minläget. 
Om ff misstänker att radarn har låst på ett 

plan på ett annat a vs tån d än det önskade må

let men inom antennens strålningslob, kan han 

kontrollera om avståndet är korrekt genom att 

ställa strömställaren MÅLSÖKNING i läge 
MINSKA eller ÖKA. 

Vilket läge på strömställaren som skall väl
jas avgörs på följande sätt: 

1. 	Målet identifieras och dess spännvidd ställs 

in på gyrosiktet med spännviddsomkopplaren. 

2. Om 	målets silhuett utbreder sig utanför sikt

bilden har radarn låst på ett flygplan på 
större avstånd än det avsedda målet och lä
get MINSKA skall därför väljas. Radarsta _ 

tionen börjar då söka inåt i avstånd och 
låser på rätt eko. 

3 . 	Om målets silhuett inte når ut till siktbilden 

har radarn låst på ett flygplan på mindre 

avstånd än målet och läge ÖKA skall där
för väljas på strömställaren. 

4. Om 	ruteressen tangerar målets silhuett har 
radarn låst på det rätta planet. 

-
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DRI VKRETSARNAS VERKNINGSSÄTT 


ALLMÄNT 

I det följande be skri vs dr!vkretsarna till 
reflexsikte 5, deras ver kningssä tt vid manuell 
avståndsinställning eller radaravs tåndsinställ
ning och den automatiska omkopplingen mellan 

dessa funktioner. 

Drivkretsarna för avståndsinställning visas 
i bilaga 10. För att de tta schema skall bli så 
enkelt som möjligt har inte de taljerna skil ts 

åt i si na respektive underenheter. Avstånds- enhetens sexpoliga hylstag kopplas till siktets 

kopplingSlåda. 

Dr ivkretsarna ingår i sikthuvudet, vridhand
tage t, manöveriådan, mätväljaren och reläför
s tärkaren. Följande beskri vning över varje en
het behandlar endast de kretsar som berör av
ståndsinställning. 

Dr!vkretsarna består i huvudsak aven lik
s tröms motor vilken arbetar tillsammans med 

en reläförstärkare och manÖvrer as aven 
spänning från antingen vridhandtaget elle r ra
daravståndsmätaren. Motorn driver avstånds
skivan och avståndsskalan. Skalan är graderad 
i hundratal meter mellan 200 m och 700 m. 
Den drive r en kam som manövrerar äncD.äges
brytarna. Dessa bryter i ändlägena likspän
ningen till motorn. 

Avståndss kalans axel driver även fyra po
tentiometrar. Två av dessa (ej synliga på bi
laga 10) kontrolle rar den ström som flyter 

genom avstånds- och gravi tets spolarna i gyrot. 
De två andra är återföringspotentiometrar för 
avståndskr etsarna, den ena linjä r, den andra 

logaritmisk. Den linjära potentiometern är an

slulen mellan +22 V (vilket representerar min
avstånde t 180 m) och jord (motsvarnade max
avståndet 720 m). Spänningen från glidkontak
ten matas till omkopplarenheten. Den logarit
miska potentiometern är ansluten mellan +165 V 
(180 m) och +150 V (720 m). Dessa spärming
ar tas fr ån avståndsenheten. Gl idkontakten på 

denna potentiometer ansluts till ena sidan av 
den motståndskedja som bestämmer gallerför
spänningen på röret V2 6B i avståndsenheten. 

Vr i dhandtaget är mekaniskt koppla t till en 
potentiometer ansluten mellan +22 V (180 m) 
och jord (720 m). Spänningen på glidkontakten 
matas till en kontakt på omkopplaren i manö
verlådan. I lägena G, F & G och F på' väljaren 
matas spänningen till mätväljaren. I l ägena 
RAK l och RAK 2 ersätts spänningen med en 
fast spänning från de förinställda potentio
metrarna Rak l och Rak 2 i mätväljaren. 

Reläförstärkaren innehålle r en koppling med 
tre snabba r eläer. Relät C är ett känsligt 

polariserat r elä med två lindningar. Ena lind
ningen C2 är inkopplad mellan glidkontakten på 

vridbandtaget och den linjära återföringspoten
tiometern för manuell avståndSinställning, el
ler mellan katoderna i gyrosiktets katodföljare 
i avståndsenheten. 

Den andra lindningen (Cl ) bildar en återkopp
lingskrets parallellt med motorns rotor. Kon

takten på relät C ansluter likspänningen till 
det ena eller det andra av de två följreläerna 
A och B, vilka bestämmer strömriktningen i 

avståndsmotorns rotor. 
Mätväljaren innehåller även ett reläs ys tem. 

Två av dessa reläer (X och Y) är känsliga, 
pola riserade reläer med dubbla lindningar och 
det tredje (Z) är elt normalt relä, kontrolle 
rat av de två andra. Relät X är med sin ena 
lindning anslutet mellan glidkontakten på vrid
handlagets potentiometer och den linjära 1ter
föringspotenttometern. Lindningen Yl på relät 
Y är ansluten mellan katoderna i röre t V26 i 

avståndsenheten. Den andra lindningen på de 

båda reläerna används för kvarhållning. Rel ät 

Z har två kontakter , Zl och Z2, vilka kopp
lar om manövreringen av r elät C i reläförs tär 
karen. Den tredje kontakten Z3 skiftar mellan 
de förinställda potenttometrarna FBM och FBR 
i motorns återkopplingskrets. 

Potentiometrarna Rak 1 och Rak 2 finns ock
så i mätväljaren. 

En indikeringslampa är monterad till höger 
om siktet. Den har blå färg och tänds när sta
tionen har låst på ett mål. Spänningen +l!8 V 
till lampan tas från avs tåndsenhe ten. 

PE-46/A 
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Återgången från lampan för låsindikering är 

normalt bruten genom reläkontakten Bl i av

ståndsenheten. 

MANUELL AVSTÅNDSINSTÄLLNING 

Verkningssättet hos drivkretsarna för av

ståndsinställning, när denna kontrolleras av ff 

vridhandtag, förstås bäst om man antar att 

radarstationen i första ögonblicket är frånsla

gen. Då är röret V26 inte ledande och ingen 

ström flyter genom relälindningen Yl. Relä
erna Y och Z kan därför inte ha slagit till. 

Detta gör att kontakterna Zl, Z2 och Z3 är i 

de lä.gen som visas i bilaga 10 och att kretsen 
är kopplad för manuell avståndsinställning. 

Anta vidare att väljaren är i något av lä
gena G & F, F eller G och att glidkontakterna 

på vridhandtaget och den linjära återföringspo
tentiometern har samma späIUling. Ingen ström 

flyter då genom lindningen C2 i huvudrelät. Ef

tersom relät är polariserat måste kontakten C 

vara i ett av ändlägena. Anta att den är i det 
läge där relät B manövreras. Spänningen till 

motorn är följaktligen inkopplad och alltefter

som motorns hastighet ökar, stiger den mot
elektromotoriska kraften. Slutligen blir ström
men genom lindningen C1 tillräcklig för att 

manövrera relät. Relät B slår då ifrån och re

lät A slår till med det resultatet att spänningen 

på motorn pol vänds. Ankarets rotation bromsas 

och rotationsriktningen skiftas varpå hastigheten 

ökar tills motelektromotoriska kraften når ett 
värde som är tillräckligt för att lindningen 

C l skall dra över reläts ankare till det andra 

läget. Därigenom slår relät B till och relät A 

slår ifrån . Kontakterna A och B skiftas stän

digt och ändrar strömriktningen i motorn var
igenom förloppet upprepas. 

När således ingen ström flyter genom lind
ningen C2 självsvänger den rörliga kontakten 

på relät mellan sina fasta kontakter och lika 

stora strömpulser med motsatt polaritet matas 

till motorn. Motorn överför en kontinuerlig 
men nätt och jämnt märkbar vibration till glid

kontakterna på återföringspotentiometrarna. 
Om vridhandtaget nu manövreras, flyter en 

ström genom lindnisgen C2. Detta gör det svå
rare för återkopplingsströmmen att vända fältet 

när detta har en viss riktning och 'lättare när 
det har motsatt riktning. Sålunda underlättas 

rörelsen på huvudreläts kontakt i ena riktning

en under dess kontinuerliga vibration mellan de 

fasta kontakterna, och strömpulserna till mo

torn blir olika. 
Den resulterande rörelsen på glidkontakten 

i den linjära återföringspotentiometern går mot 

den punkt där denna glidkontakt har samma 

potential som glidkontakten på vridhandtagets 

potentiometer, när ingen ström flyter genom 
lindningen C2. På detta sätt bestäms läget på 

avståndsaxeln genom inställningen av vridhand

taget. 
I läge RAK 1 eller RAK 2 på väljaren er

sätts spänningen från vridhandtaget med en fast 
spänning från den för inställda potentiometern i 

mätväljaren. Avståndsmotorn matas då med 

olika stora strömpulser, tills glidkontakten på 

återföringspotentiometern når den punkt där 
den har samma potential som glidkontakten på 

den förinställda potentiometern. Avståndsmeka

nismen förblir sedan i detta läge och lämnar 

ett rätt skjutavstånd för den rakettyp som an

vänds. 

RADARAVST ÅNDSINSTÄLLNlNG 

Det har redan nämnts att ff, för att inte gy

rot skall stjälpa, måste hålla vridhandtaget i 
minläget tills han har gjort inflygningen på må

let. Anta nu at t vridhandtaget är i minläget 

och att radaravståndsmätaren från början inte 

har låst på något mål. Under dessa omständig
heter är gallerförspänningen på röret V26B 

+250 V genom motståndet R140 och reläkontak

ten B2. Glidkontakten på den logaritmiska åter

föringspotentiometern har en potential av 165 V 

(motsvarande minavståndet). Detta ger en spän

ning på ungefär 200 V på gallret V26B jämfört 

med 111 V (inställt med potentiometern RV9) 
på gallret i V26A. 

Katodspänningen på röret V26B stiger till 
ungefär 200 V och på grund av kopplingen ge

nom relälindningen Yl stiger också katodspän
ning på V26A. Sålunda leder V26B och V26A 

är strypt. Den ström som flyter genom lind

ningen Yl går endast i en riktning och kon
takten Y är i läge 9. Relät Z har därför inte 
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s lagit till och kontakterna Zl, Z2 och Z3 är i 
de 	lägen som visas på bilaga 10. Manuell av
ståndskontroll är alltså möjlig vilket beskri
vits tidigare. Glidkontakterna på den linjära 
återför ingspotentiome ter n och vrtdhandtaget 
har samma potential (+22 V, motsvarande min

avståndet) och följaktligen flyter ingen ström 
genom r elälindningen Xl. 

Anta nu att radarstationen har låst på ett 
mål och att avstånde t är 1350 m. Kontakten 
B2 öppnar och bryter bort gallret i röret V26B 
från spänningen +250 V. Den spänning som ma
tas från avståndsröret är 200 V, men om man 
antar att vridhandtaget fortfarande hålls på 
minavståndet, är den spänning som matas från 
glidkontakten på den logaritmiska återförings
potentiometern till motståndet R136 fortfaran
de 165 V. Då blir gallerförspänningen på V26B 
ungefär 180 V och detta är då tillräckligt posi
ti vt med avseende på den fasta nivån av 111 V 
på gallret i V26A för att hålla V26B ledande 
och V26A strypt. SålWlda flyter strömmen 
genom relälindningen Yl oförändrad, relät Z 

har inte slagit till och siktets avståndskretsar 
kontrolleras fortfarande av ff vridhandtag. 

Anta att vridhandtaget fortfarande hålls i 

minläget och betrakta kretsens funktion när 
målavståndet gradvis minskar. Avståldsspän
ningen som matas till motståndet R134 minskas, 
men spänningen (rån den logaritmiska återfö
r ingspotentiometern till motståndet R136 förblir 

165 V. Vid exempelvis 450 m är avståndsspän
ningen 85 V och detta ger en spänning på Wl
gefär 129 V till gallret i röret V26B. Kretsen 
för bli r följaktligen i samma tillstånd och relät 
Z slår inte till. För att relät Z skall slå till 
mås te strömriktningen i relälindningen Yl vän

das. Detta kan endast inträffa när gallerpoten
tialen på röret V26B faller tillräckligt för att 
reducera katods pänningen på V26A till ett vär
de där de tta rÖr kan leda. Gallerförspänningen 
på röret V26 skall vara ungefär 5 V och följ 
aktligen måste gallerpotentialen på V26B SjWl
ka under 116 V innan V26A börjar leda. 1 

praktiken händer inte detta, förutsatt att vrid
handtaget hålls 1 minläget, och följaktligen slår 

inte relät Z till. Den manuella avståndsinställ 

ningen är inkopplad. 
Vi 	 tänker oss nu att ff har fullbordat första 

delen av anfallet med vridhandtagel: i minläget 
och nu vill att radarstationen skall överta av
ståndSinställningen. Han vrider då handtaget 
från minläget, varvid glidkontakten på den lo
garitmiska återföringspotentiometern malar en 
gradviS minskande spänning till motståndet 
R136 och reducerar så gallerpotentialen på 
röret V26B. Slutligen nås en punkt där galler
potentialen på V26B är tillräckligt lAg för att 
V26A skall leda. Så snar t V26A leder, vänds 
strömriktningen i relälindningen Yl och kon
takten Y går över i läge 11. Den ansluter 
+22 V till relälindningen X2, reHlt går till och 
kontakten X ansluter +22 V till relälindningar
na Y2 och Z. 

Reläkontakterna Zl, Z2 och Z3 skiftar läge 
med följande resultat: 
1. 	Kontakten ZI bryter bort ena ändan av hu

vudrelälindningen C2 från glidkontakten på 
vridhandtagets potentiometer och ansluter 
den till katoden i röret V26A. 

2. 	 Kontakten Z2 bryter bort den andra ändan 

av huvudrelälindningen C2 fr ån glidkontakten 
på den linjära återföringspotentiometern och 
ansluter den till katoden i röret V26B. 

3. Kontakten 	 Z3 bryter bort den förinställda 
potentiometern (FBM) i motorns återkopp

lingskrets och ansluter en annan förinställd 
potentiome ter (FBR). 
Siktet är nu omkopplat för radaravståndsin

ställning och fungerar på liknande sätt som 
vid manuell avståndsinställning. Relälindningen 
C2 är inkopplad mellan katoderna i rören V26A 
och V26B och bestämmer följaktligen rörelsen 
på kontakten C i takt med spä.nningsskillnaden 
mellan dessa, som t sin tur bestäms av res
pektive gallerspänningar . Som redan har kon
staterats, hålls gallerspänningen på V26A kon

stant på 111 V, inställt med potentiometern 
RV9. Om siktets avståndsskala står på det 
a vstånd som motsvarar spänningen från av
ståndsröret till motståndet R134 är den spän
ning som matas från glidkontakten på den loga
ritmiska återföringspotentiomelern till mot
ståndet RI36 så stor, att V26B får gallerför
spänningen 111 V. Då flyter ingen ström ge
nom relälindningen C2 och rörelsen på kon
takten C blir inte bestämd till nAgon särskild 
sida. Detta resulterar l att motorns ankare 
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får lika stora strömpulser i bägge riktningar
na och inte överför någon rotation till avstånds

mekanismen. 
Anta nu att avståndet till målet minskar. 

Spänningen som matas till motståndet R134 
sjunker, och därmed sjunker även galler- och 
katodspäIUlingarna på röret V26B. Ström fly
ter genom relälindningen C2 och kontakten C 
går över till ena sidan. Motorn får då olika 
stora strömpulser och vrider avståndsmekanis
men. Rotationsriktningen är sådan, att glid

kontakten på den logaritmiska potentiometern 
matar en ökande spänning till motståndet R136, 
vilket återställer gallerspänningen på V26B till 
111 V. Ett liknande förlopp startas om målav

ståndet ökar och på detta sätt följer siktets 
avstånds mekanism de ändringar i målavstånd 

vilka i avs tåndsenheten förorsakar ändringar 
1 anodspänning på avståndsröret. 

Om s iktet är under radarkontroll och mål
avståndet tillfälligt ökar, blir strömriktningen 
genom r elältndningen Yl sådan, att kontakten 
Y vill å te rgå till läge 9 . Detta skulle återfö
ra r elät Z och hela systemet till det manuella 
läget. Relälindningen Y2 hindrar detta. Denna 
lindning inkopplas samtidigt som relät Z och 
magnetfältet i denna har sådan riktning, att 
kontakten Y hålls i läge 11 oberoende av änd
ringar i strömriktning mellan katoderna i rö
r en V2 6A och V26B. 

Om radarstationen kontrollerar siktet och if 
är tvingad att göra våldsamma svängar måste 
han återta kontrollen genom att återföra siktet 

till minavståndet. Omkopplingen till manuell 
avståndsinställning sker med relät X. Relälind
ningen Xl är ansluten mellan glidkontakten på 
vridhandtaget och den linjära återföringspoten
tiometern. Det vanliga förfarandet då föraren 

vill att radarstationen skall överta kontrollen 
är att vrida handtaget till maxavståndet. Om 

målavstånde t då är inom siktets räckvidd över

tar radarstationen kontrollen som tidigare be
skrivits. Om målavståndet inte är inom siktets 
räckvidd övertar radarstationen kontrollen så 

snart avståndet sjunkit till siktets övre gräns 
(720 m). Det har redan förklarats att då sik
tet står under radarkontroll, kontakten Y är i 

läge 11, vilket gör relälindningen X2 ström
förande och kontakten X hålls i läge 11. Un
der radarkontrollen kommer glidkontakten på 
den linjära återföringspotentiometern att be
finna sig på det rätta målavståndet. Dess spän
ning är hela tiden större än den som ställts in 
med vridhandtagets potentiometer, förutsatt att 
den senare hålls i maxläget. Under dessa om

ständigheter är strömriktningen i lindninge~ 

Xl sådan att dess fält förstärker fältet i lind
ningen X2 och kontakten X hålls i läge 11, var
vid radarkontrollen bibehålls . 

När if vill återta kontrollen återför han 

vridhandtaget i minläget. Strömriktningen ge
nom lindningen Xl skiftas, dess fält motver

kar fältet i lindningen X2 och kontakten X väx
lar till läge 9. Därigenom blir lindningarna 

Y2 och Z strömlösa och kontakterna Zl, Z2 
och Z3 återgår. Kretsen har då återförts i 
läget för manuell avståndsinställning. 

Om målet släpper ut strimlor för radar
störning, är det möjligt att stroben i avstånds
enheten låser på dessa i stället för på målet. 
Om detta inträffar inom siktets räckvidd, kan 
inte if överta kontrollen med hjälp av vrid
handtaget, emedan avståndet till strimlorna 
alltid är kortare än målavståndet. Genom att 
hålla strömställaren MÅLSÖKNING i läget ÖKA 

kan strobkretsarna låsas upp, men den tid 
som fordras för att de åter skall låsa på må
let är alltför stor om avståndet är litet. För 
att återfå kontrollen över siktets avståndskret
sar unde r dessa omständigheter, måste if 

bryta radarstationen med strömställaren AV
STÅNDSMÄTARE FRÅN/TILL. 


