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Faktaruta 

Fördelen med reflexsikte, jämfört med de tidigare mekaniska 
siktena, var att skytten kunde röra ögat inom ett område som 
motsvarade utgångsöppningen i siktet (ca 50 mm) utan att 

råka ut för parallaxfel.  
Läs mer här: 

https://www.aef.se/Avionik/Notiser/Reflexsikten.htm 
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Reflexslkte ';42 '4. B). 

Reflexslktet är ett optiskt sikte försett med mekaniskt re
servsikte . 

Tekniska data. 
Vikt: Sikte utan kabel och fästplatta 0,80 kg 

Fästplatta 0,10 kg 

Siktbilden är fuJ.lt synlig upp till ett ögonaTständ av 420 ID. 

Reflexsikte m/42 A är avsett för 12 volts ooh 
m/42 B för 24 volts spänning. 
Siktet består av följande huvuddelar: 
1. Slkthus 
2. Optiskt system 
3. ilektrisk installation 
4. ~ekaniskt sikte 
5. Fäatplatta. 



3ikthllS~t. 

K,m::lt ruktioll. ------------
Si.kthuset har nedtill formen <lV pn låda inneslutande det e

, , i\:c l'iska och huvudparten av det olJtiska systemet och är upptill 

utbildut till ett räste för spegeln. 

~ iktbusets botten (32) är uträllbar och hålles tillsluten av 

en syärr (33). Framtill märkes två upyhängningsöron (18),i vilka 

UPI!hångningsaxeln (19) är fastsatt, en klack (20), som stöder 

fU::l'tplu.ttan (21) samt nedtill ett öra (22) rör rästskruv (23) med 

l åsmutter (24). På högra sidan finnes hål (38) rör kabel, med ge

nomrurinesskydd (39). Baktill äro upptagna tre hå) fö~ infästning 

av pannskydd . På sikthusets översida rinnes en fästplåt (10), som 

med hjälp av ryra skruvar 41 rasthåller en spegel (8). 

Det optiska systemet. 

Konstruktion . 

Invändiet i sikthuset märkes nedtill rerlektorn (30), upptill 

linstulJen (5). I dennu äro infästade kondensorlinsen (16), streck

pl ~ttan (15) och korrektionslinsen (1~). 

Utvändigt på sikthuset sitter bo.ktill reflexglashällaren (6) 

med r~flexglaset (7), upptill spegelr~ttningen (9) med spegel (8), 

tv'" " t-illskruvar (43), r ijrseddo. med låsmuttrar (42) samt två fjäd

L1' , 4(,). Framt ill ä r fil t er~ltJ.shA.ll:::.ren (13) med filterglaset 

(11' 1 'lC ':I':.rl. . På sikthusets hi.;, 7~ s id,,- sitter filterglasarmen 

( '. I / . 

~!!!~2~' 

LJ~J. hj;Hr :..v reflektorn kastas ljuset från den elektriska 

l:~rur ..w mot kondensorlinsen, i vilken det samlas. Kondensorlinsen. 
0vers l. ·1:. är matterad för att utjämna s trålar av olika. ljusstyrka 

eLil e tt homo~ent ljUSknippe, som därerter trärrar streckplattan. 

Tl e. r il' 1,_ cf1n IDs k.i nl ie; lJled undG.Dt:l~ f tir siktbilden, som utgöres 

, .... ,:', \ 'i .i,·w, v .... oiH:t I1V 8n cirkel. Genom korrektionslinsen gär 

I !l /·.kr irret via reflexglaset till ~\pegeln, frän vilken siktbilden 
" ,"f'J ~v"r' r'_r, ' J"} irojlc,' 'l''1.S på r erlf'l,t'J'iLSet. 



Omställning av streckplattan. 

~ fpl där siktet är placerat upy och ned (spegeln vänd nedåt) 
,; .. ..:·.:.::.1 streckplattau omste.llas på följande sätt: 

1. Lossa lässkruvarna (2) högst ett halvt varv. 
2. Vrid streckplattan (15) 180°, så att siktbildens vertj~al

linje sammanfaller med lodlinjen. 
3. Drag tilllåsskruvarna (2). 
Störs,;a försiktig.1-J.et skall härvid iakttagas, så att konden

sorlinsen inte skadas. 

De.Cl elektriska installationen. 

Denna utgöres av ett vridmotstånd (1) ned ratt (4), anslut
ni.ngsskruvar (34), två lampor (2S1L en .kontaktplint (25) med kon
t~ktfjädrar (26), två lamphållare (27), fastsatta i en fattning 
( 28), kopl,lingsarm (31) för reservlampa samt ledningar. 

Reflexsikte m/42 A är försett med ett vridmotstAnd om 60 o~~ 
samt en 10 watts lampa GL 78 avsedd för 12 volt. Reflexsikte ~/42 
B har ett vridmotständ om 4~O ohm samt en 10 watts lampa GL 79 av
sedd för 24 volt. 

Det mekaniska siktet. 

Det mekaniska siktet består aven arm (filT-erglasarmen) (17) 
ocb en siktplåt (37), båda försedd:J. med siktskåror. ]'ör att sikt
lJläten skall kunna förskjutas i böjd- ocb sidled äro de båda lås
skruvarna. (36) utförda med mindre diameter än motsvarande hål i 
fi:istlJlåten (35). Då det mek:J.niska siktet skall användas, vrides 
filterelasarmen till siktläge. 

lfästplattan. 

Fe.s tplattan (21) har upptill tvä klackar med lägen för sikt
husets up~hängningsuxel samt nedtill en klack, vars undersida är 
f'Gl.,ecld med ett spår för sikthusets fästskruv • Fästplattan fas t
~~tc es med 4 bultar vid hällare i fly~planet. 
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Handhavande. 

När den vita punkten på vridmotståndets ratt sammanfaller med 
motsvarande punkt på motståndets fästpl utta (3), är strömmen bru
ten . Ljusstyrkan ökas genom att ratten vrides i pilens riktning. 

Filterglaset tjänstgör som ögonskydd mot direkt solljus samt 
gör dessutom ett solbelyst mål tydligare i konturerna. 

Före fpl start skall kontrolleras, att båda lamporna 1Ungera. 
Om en lampa under flygning går sönder, inkopplas reservlampan me
delst omkopplingsarmen (31). 

Avståndsbeetämning. 

Med hjälp av siktet kan avståndet till målet bestämmas. 
Avståndsbestämningen belyses av nedanstående exempel: 
a) Om ett fpl av 10 m längd i reflexglaset kommer att synas 

som fig 1 anger, är avståndet till fpl 2..... 500 m 

Fig 1 

Under förutsättning att fpl i siktbilden synes såsom figu
ren anger och att fpl langd i verkligheten är mindre (stör
re) än 10 m,innebär detta att avståndet till fpl är korta
re (längre) än ~ 500 m. 

b) Om ett fpl med 30 m spännvidd och med de yttre motorern~ 
placerade 15 m frän varandra i reflexglaset kommer att 

synas som fig 2 anger, är avståndet till fpl JIIIIl 750 m 
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Fig 2 

Vid mindre spännvid.d och mindre motorE"vstt'bd t\.r f.\Tst.l>..ndet 
till fpl kortare, v je. större a.r avståndet lt),lgre, ulld.e::

f'örutsättning att fpl i ciktbilden SYllo:sS 30':, l'igu.l'en anger. 

Förhållning. 

'iktbildeDS cirkel hur till huvudsakltg uypgift utt för 'kyt

t,,1 llliderlätta att Up1-futta hårkorsets centrum. Den J:::orrigerar 

i'u" <:In målhastighet uv ;JIIII km/tillJ ~'1 m~let rör sig vi!1keL~ätt mot 
3]- Jutriktningen. 125 

Skötsel och värd. 

Siktet skull nantera.s med den största vursa .... ..he"t. 

,)6. siktet leyereras, äro skruvarna lästa ru...tir.gen med fjäder

[l' lf'Kor eller lack eller ha mejselspårets båda ändar nedstukade 1 
.;0,] s"t under skruv skal len • 

'1;'. eller motsvarancie sätt. 

rv~~Lu 1~su3 icke. 

Skruvar som lossas skola låsas på sam

De fyra skruvar (41) som fasthålla 



o 

.r1 1 telgluset, s}le~elL: J r efJ ~>xgl hf;f:'t, kondensor] insens utsida 
Sell" lw rrekt iOllSlinseIlS ut s iåa ska)] , nar så erforcl r /:IS , omsorgs
~uJ L rengör:lS u,od ren bomull. 'l'r Hs"r, trb.sse l, bl ånor el dyl få 
i eK", wlvUlldcts . 

Inställning av det optiska siktet. 

1} Lossa låsmuttrarna (42). 
~) Skruva upp låsskruvarna (41) minst ett varv . 
j) Förskjut siktbilden med h ja.J l' av ställskruvarna (43) så 

att dess medelpunkt s=anfaller med riktpunkten. Håll 
härvid spegeln intryckt mot siktet. 

,1) Fastdrag låsskruvarna (41). 
;) Dra3 till låsmuttrarna (42). 
6) Kontrollera att siktbilden är rätt inriktad. 

Inställning av det mekuniska siktet. 

1) Lossa låsskruvarna (36). 
:2: Ställ in sikt r iåten (37) så &tt siktlinjen träffar rikt

punkten. 
j) Drag fast lässkruvarna (36) . 
4) Kontrollera att SiktlinJen ur lätt inriktad. 



Reflexsikte m/42 (A, B). 
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1. Vridmotstånd 
2. Låsskruvar 
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4. 
5· 
6. 
7· 
8. 
9· 

10. 
11 • 
12. 
13· 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19· 
20 . 
21, 
22. 

Motståndets fästplatta 
Ratt till vridmotständ 
Linstub 
Reflexgl ashåll are 
Reflexglas 
Spegel 
Spegel fattning 
Fästplät 
Filterglas 
Korrektionslins 
Filterglashållare 
Filterglasaxel 
Streckplatta 
Kondensorl ins 
Fil terglasarm 
Upphängnings öron 
Upphängnings axel 
Klack 
Fästplatta 
Öra 

23. Fästskruv 
24. Låsmutter 
25. Kontaktplint 
26. Kont akt f jädrar 
27 . Lamphållare 
28. Fattning 
29. Glödlampa 
30. Reflektor 
31. Kopplingsarm 
32. Botten 
33. Spärr 
34. Anslutningsskruvar 
35. Fästplät 
36. Låsskruvar 
37. Siktplåt 
38. Häl för kabel 
39. Genomföringsskydd 
40. Fjäder 
41. Lässkruv 
42. Läsmutter 
43. Ställskruv 
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