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INLEDNING 


ALLMÄNT 

Fällare M2198-101010 är ett telerrlOtmedel, som är avsett att m e d

föras av flygplan . Den är konstruerad för fällning av remsor enligt 

fyra olika program. Manövrering sker fr.in förarkabinen, som har 

manöverorgan för val av program och för start av de olika program

men. 

Fällaren monteras på flygplanet enligt särskild klargöringsinstruk

tion (SKI). Erforderlig strömförsörjning erhålls från flygplanets el 

systern. Anslutning till detta utföres med en m~ngpolig stiftpropp 

o.:h en koaxialpropp, se bild l. 

Bild 1. Fällare M2198-10l0l0 

l. Nosdel 5. Skruvögla för fastsättning 
2. Stiftpropp 6. Märklinjer vid stödspanten 
3 . Koaxialpropp 7. Mantel 
4. Mellandel 8. Stjärtkon 

8 



8 Inledning 

TEKNISKA DATA 


Mått 

Vikt 


laddad 


o:addad 


Effektbehov 

M:::>tor (Ml) 


Ineffekt 


Strömart 


Varvtal 


Rota tion s riktn ing 

Fältlindningens 
resistans 

M 'Jtor (M2) 

Ineffekt 

Strömart 

Varvtal 

Rotations riktning 

Se rielindningens 
resistans 

Shuntlindningens 
resistans 

Brornslindningens 
resistans 

Säkringar 

Fl, F2 

F 3, F4, F5 

L = 	2942 mm 

~ = 	325 mm ( över virve lg eneratorn 
~ = 490 mm) 

ca 215 kg 


ca 180 kg 


29 V Is; 

250 A (momentant) 

20 A (kontinuerligt) 

15 V 400 Hz enfas; l A 


2 kW 

29 V Is 

10000 r/m 

reversibel 

ca 15 II 

1,5 kW 

29 V Is 

12000 r/m 

reversibel 

< l () 

ca 27,5 II 

ca 18 o. 

50 A (Burndy) 


3 A trög (Svensk Finsäkring 5x20) 
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KONSTRUKTION 


NOSDEL 

MELLANDEL 

Fällaren består av följande huvuddelar: nosdel, mellandel och 

stjärtdel, se bild l. 

Nosdelen innehåller en elektronikdel. Den täcks aven plastkon som 

är fäst med tre spännläs. Beträffande e lektronikdelens konstruktion 

och verkningssätt se beskri vning över f ör stärka re M2555-803011. 

Mellandelen bes tår aven elektrodel, en växellåda och en plätcylin

der (skalet). Cylindern är byggd på fyra stödspant, två gavelspant 

(främre och bakre), ett bärspant och två tryckspant, se bild 2. 

V ~xellådaElektro del 

Plåtcylinde r 

Bild 2. Ele ktrodel och växellåda 
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" Elektrodel 

Elektrodelen är uppbyggd p1 ett svetsat rörstativ, se bilderna 3 och 

4. S:ativ ets fyra ben är fastskruvade i växellådan. På stativ et är i 

hu v udsak f ä llarens elkompo nente r mon : erade på plintarna P5, P7 

o:h P8. Det up?b ä r ä v en elektronikdelen, vars infästningsplatta ut.

g ö r "vält skydd " för elkomponenterna. 

Stativ 

Stråk med 
hyls propp 

Bild 3. El e ktrodel (två vy er) 

Motst!tnd 

'....,~__iI!I~'~!I---=..lo.R eläe r 

Bild 4. Ele ktr odel underifrån 
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Växellåda 

Skal 

Bild 5. Växell~da 

l. 	 KKpa 4. D r ivmotor M2 
2. 	 Anslutning sdon 5. ~pa över mikro

för elekt rodel str örn ställa rna 
3. 	 Anslutnin g sdon 6. Slagräknare 

för elektronikdel 7. Drivmoto r M I 

Växellådan är uppbyggd aven kåpa och en bo ttenplatta i vilka kugg

hjulen är lagrade, se bild 5. P å kåpan s i tte r bl a två drivmotorer; 

MI som över tre växlar driver en matar skruv och M2 som också 

över tre växlar driver en mantelmekanism. På kåpan finns även en 

brytargrupp, . täckt aven särskild kåpa. På den senare finns en 

elektrisk slagräknare, som registrerar mantelns öppnande och stäng

ande. VäxelUidan är fastskruvad på mellandelens främre spant. 

I de båda drivanordningarnas ändlägen finns mekaniska och elektris

ka stopp. De elektriska stoppen består av mikroströmställare som 

påverkas av kamskivor, strax innan de mekaniska stoppen träder 

funktion. 

Mikrosttömställarna sitter i en enhet som över kuggväxlar känner 

av 	drivskivans och mantelns lägen, se bild 6. 

Skalet b estår av två halvor som dels är hopskruvade och dels är 

fastskruvade vid samtliga spant. Skalet är självbärande. Fällaren 

häng s upp i en ögla på bär spantet. 

I det bakre gavelspantet finns tre inspektionshål (nedre delen). 

i 
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Bild 6. 	 MikroströmsUi.llarna m m 

l. Säkringar 	 4. Mik.roströmställare S3, S4 
2. Grön lampa 5. Kamskivor 
3. Manöverknappar 6. Mikroströmställare S6-S9 

Undre skalhalvan är försedd med en främre och en bakre inspek

tionslucka samt dränerh.1l.l. I övre skalhalvan p.1l. ömse sidor om upp

hängningsöglan finns t v.1l. lyftöglor. 

Drivskiva och rör 
I centrum av främre och bakre spanten är matarskruven lagrad, 

se bild 7. p~ matar skruven löper drivskivan, som matar ut ladd

ningarna u r fä lla ren. Drivskivan har 16 armar och i änden p.1l. varje 

Bild 7. 	 Drivskiva 
och rör 

l. Matarskruv 
2. Drivskiva 
3. Nylonkuts 
4. Rör för laddning 
5. Stödspant 
6. Bärspant 
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Virvelgenerator 

Mantel 

STJÄRTDEL 

Knivspant 

ann sitter en nylonkuts. Laddningarna är placerade i 16 rör (num

rerade 1-16) och även dessa är upphängda i främre och bakre span

ten. Vart och · ett av rören har en längsgående slits vänd mot mel

landelens centrum. I slitsarna löper drivskivans armar och inuti 

rören dess nylonkutsar. 

Runt skalets bakre del finns en virvelgenerator, se bild 8. Denna 

består aven plåtcylinder med 15 snedställda vingar. 

Mellan mellandelen och stjärtkonen rör sig en mantel, som i stängt 

läge sluter tätt mot stjärtkonen och i öppet läge är indragen mellan 

..s.kalet och virvelgeneratorn, se bild 8. Två dragstänger förbinder 

m e kaniskt motorn M2 med .manteln. 

Virv e lgenerator Mantel 

Bild 8. Virvelgenerator och mantel 

Stjärtdelen består av knivspantet och stjärtkonen. Sedan en låsarm 

lossats kan stjärtkonen gängas av från mellandelen och avlägsnas 

tillsammas med knivspantet, se bild 9. 

Knivspantet har 16 öppningar (utsläpp) för rören. Runt varje utsläpp 

sitter tre knivtrissor. Dessa har till uppgift att skära upp laddning

arna när de pressas ut genom knivspantet av drivskivan. 
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Stiärtkon 


Stjå'.rtkonen best~r av tv~ plastkoner, som är fastskruvade mot var

andra. RWlt stjärtkonen finns en gummipackning, mot vilken manteln 

tätar i stängt läge. Stjärtkonen ~stadkommer tillsammans med vir

velgeneratorn turbulent luft bakom fällaren. 

Bild 9. Stjärtdel 

1. Stjärtkon 4. Ringborste 
2. Gununipackning 5. L~sarm 
3. Knivspant 

TRANSPORTLADA 

När fällaren inte används förvaras den i en låda. se bilderna 10 och 

11. 

L~dan inneh~ller dels en vagga i vilken få'.llaren vilar stadigt, dels en 

balknos. en säkerhetssprint med varningsvimpel och en skyddskorg 

för noskonen. L~dan har fyra hjul och ett lock som fästs med spänn

lås. 
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Bild 10. Transportlåda med lock 

3 

l 

\ 
5 

Bild Il. Transportlåda utan lock 

l. Skyddskorg 
2. Vagga 
3. Säkerhets sprint med varningsvimpel 
4. Laddstake 
5. Balknos 
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VERKNINGSSÄTT 

ALLMÄNT 

I fällaren finns ett antal längsgående rör grupperade kring en längs

gående skrLlv, som driver den s k drivskivan, se bild 7. Drivskivan 

har en nylonkuts i vart och ett av rören och när skivan rör sig i 

riktni.ng mot stjärten kommer rörens innehåll, laddningen, att pressas 

ut. Laddningen består av remsor av viss längd som hålls sammctn 

av ett omslag. När laddningen passerar knivspantet skärs omslaget 

upp i tre längsgående snitt, så att remsorna frigörs. Virvelgenera

torn underlättar spridningen av dem. M'lnteln, bild 8, är öppi~n endast 

under den tid remsor fälls och stängs därefter automatiskt. 

Fällaren, vars blockschema framgår av bild 12, manövreras av föra

ren med hjälp aven omkopplare med fern lägen och en tryckomkopp

lare (fällningsknapp.en) för utlösning. Med omkopplaren, som sitter 

i kabinen, ställer föraren in ett av fyra fällningsprogram. Det första 

läget pl omkopplaren utgör nolläge, M,=d fällningsknappen startar 

föraren fällninge:l. En blänkare upplyser om att fällning pågår. Om 

fällningen ej verkställs uceblir blänkarsignalen vilket tyder p~ att fel 

föreligger. En mätare visar föraren hur stor del av laddningen som 

finns kvar i fällaren (i % av totalmängden). 

Föraren kan välja ett av följande fyra fällningsprogram: 

Program l som i.nnebär fällning högst 0,5 sekunder efter det att 

föraren tryckt p3. fällningsknappen och tills han släpper 

den. Utmatningshastigheten är 30 mm/s. 

r-------, 
I VIIxIILåda I 
I I

Program
~lja.. 1---+----1 

Elektra 
d.l 

FlIU
knapp 

I 1 
I----I-l 

I 
I 
I 

StJilrtkaa 

Bild 12. Fällare M2198-101010, blockschema 

http:f�llningsknapp.en
http:riktni.ng
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Program 2 som innebär att fö raren genom en kort intryckning av 

fällnings knappen sätter igång ett automatiskt fällningspro

gram. M ed samma utmatningshastighet som i program 

(30 mm/s) fälls tre avpassade kvantiteter remsor med 

ett tidsintervall av 2,5 sekunder. 

Program 3 som innebär att en viss kvantit e t av laddningen i förväg 

skärs upp och lagras i manteln, vilken tjänstgör som 

magasin. Vid kort intryckning av fällningsknappen öppnas 

manteln och den upplagrade mängden remsor faller ut. 

En ny kvantitet remsor fylls automatiskt p :~ , så snart 

manteln stäng ts. 

Prog ram 4 	 som används för utl ägg ning av rem so r i långa stråk. 

Remsorna fälls med en utmatningshastighet av 2,5 mm/ s. 

Om fällaren har tömts helt och hållet, skall omkoppla

ren å ter ställas i läge O. 

P å marken kan fällaren även manövreras med två tryckknappar som 

s itter p å noskonen, se bild 13. Dessa kn~ppar ä r mtirkta F och R 

och används vid klargöring och kontroll av fällaren samt vid ladd

ning. 

När knappen F trycks in ve rkställs program l, oavsett i vilket läge 

omkopplaren i kabinen står. OBSl Om~opplar en skall dock alltid 

ställas i läge O efter fällning. 

När knappen R tryck s in går f ällningsmekanism en baklänges, dvs 

drivskivan går tillbaka till utg å ngsläge t oavsett i vilket läge om\opp

laren i kabinen s dr. Driv s ki va ns hastigh et är där v id densarnJna som 

vid utmatning enligt program l. 

4 
Bild 13. Noskon 

l. Grön lampa 3. M~növerknapp F (S2) 

2. Manöverknapp R (SI) 4. Pro vknapp för elektronikdel 
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MANTELANORDNING 


M·::>torn M2., se bilaga l, har en seriernotors egenskaper, men har 

en mindre shuntlindning för att toppvarvet skall begränsas till ca 

12. 000 r / m. Motorn har dessutom en friktionsbroms som upphör 

att verka när bromslindningen blir strömförande. Varje g å ng frik

tionsbromsen får spänning får även slagräknaren X2. spänning och 

stegar fra~n ett steg. Emedan stora krav ställs p21 snabb inbroms

ning använder man sig även av "generatorbromsning ". Härigenom 

förkortas bromstiden med ca 30 %. Det för generatorbromsningen 

erforderliga magnetfältet erhålls från shuntlindningen, s<Jm är di

mensionerad s å att den tål kontinuerlig b e lastning. Generatoreffek

ten tas ut över R3, som in- och urkop?las av relät K8. M::>torns 

rotationsriktning ändras genom polvändning av ankarströmmen och 

bestäms således helt och hållet av reläkontakterna 8-5/6 i relät 

KlI. KlI har ca l sekunds fördröjt fd.nslag, för att 

l. garantera motorn M2. rätt rotationsriktning under drift (M2 går 

alltid till gränsläget och stannar, innan den byter rotations

riktning) 

2. 	 manteln skall stå öppen under lämpliga tidsintervaller för töm

ning av magasinet vid fällning enligt program 3 

3. 	 ge motorn M l fältström, så att den kan bromsas (generatorbroms). 

Tidsfördröjningens storlek bestäms av kondensatorn C76 och reläspo

lens resistans, dvs av kretsens RC-värde. V86 och V87 förhindrar 

att C76 laddas ur på annan väg än över reläspolen i KlI. Mantelme

kanismens arbetsperiod får följande förlopp. 

Mikroströmställaren S6 får spänning över KlI :5. När manteln är 

stängd överförs spänningen till K7:Xl och K8:Xl. Båda reläerna 

slår till samtidigt. Härvid får serie- och bromslindningarna ström 

(se bilaga l). Motorn går nu tills SS bryter, vilket sker omedelbart 

in:1an manteln har öppnats helt. I detta läge slår K7 ifrån, motorn 

M2 blir s~rö:nlö, och friktionsbromsen träder i funktion. Efter 

ytterligare ca 40 ms slår K8 ifrån, och M2. går som ge:1erator med 

R3 som ':>elastning, varvid bromsverkan ytterligare ökas. 

Tidsfördröjningen mellan frånslagningen i K7 och K8 å stadkoms med 

V85, som har den dubbla uppgiften att dels fördröja K8 och dels 

dämpa transienter i brytningsögonblicket. Tidsfördröjningen förhind

rar'uppkomsten av eventuella "belastningsspikar" i likströmsnätet. 
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Om nu Kll förutstitts sl 11 if rä n erh <il ler mikroströmstallaren S7 


spinning över K2:2-8, va rvid Y - sida n på K7 får spänning och K7 


sl11r tilL M,):orn M :~ arbetar nu i nF)lsatt riktning tills S7 bryter 


strax innan manteln tir stängd. Norm; ': :äget, dvs med stängd mantel , 


erhålls följaktligen automatiskt Orr! inte manöverknaP?3.rnil. rörs. 


M ::> torns rör e lse överförs av två drags tänger till ma.nteln över tre 


väx lar i växellådan. 


Vid laddn ing m ;h;t e manteln vara öppen och den automatiska stäng


ningen ·"a ra satt ur funktion. Därför bryts spänningsmatningen till 


S7 av relät K2, S0m i. sin tur styrs av mikroström5tällaren S4. 


S4 bryter vid återgångsläget för motorn Ml, dvs när frammatnings


m <.:kanis m ,"n står i laddningsl äg e. Därvid tänds den grö:1a lampan 


Xl. 


MATARANORDNING 

M ;ttaranordningens drivande organ är shuntmotorn MI, vars e gen 

skaper fr amgår av T e kniska data. D e ss karaktäristik visas p.~ bild 

14 . Mo to rns arbetssätt bestäms av det inst ä llda fällningspr 0 .s ra mmet. 

r /m 

kpcm 

Bild 14. Shuntm·::>torns karaktäristik 

Program 1 (omkopplaren i läge 1) 

När fällningsknappen trycks in, kommf>r spänning in på PI-D, se 

bilaga 2. Dirv id slår relät Kll till och ger motorn MI fältmatning 

och spänning till m ikroströ:nställaren S3 . R e lät Kl slår till samtidigt. 

När manteln, manövrerad a v Kll, öppnat till en fjärdedel, påverkas 

ström:,tällaren S 8 och matar spänning över Kl :2-8 :. ill K6:Xl och 

ö'Jer K3:7 -5 till K9:Xl. Detta innebär att ingen utmatning av remsor 

kan ske om m a,nteln är stängd . Dessutom :-ie s motor.1 tillfälle att 

helt utbilda sitt m,1.gnetfält under d e n tid som förflyter fr å n d e t ögon 

bli ck fällningsknil.?p ::-n trycks in tills S8 slut e r. Kb kopplar ur 
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"brom.smotstlndet" R2 och K9 matar motorn Ml med ankarström 

över reläkontakterna AI-A2, varvid Ml startar. Vid starten begränsas 

ankarströmmen av motstlndet RI till ca 2::;0 A. Vid kontinuerlig 

drift är den ca 20 A. 

Motorn fortsätter nu att g~ tills fällningsknappen släpps eller tills 

mlkroström'ltällaren S3 (fällgräns) bryter. Härvid slår Kl från och 

därmed även K';l. som bryter ankarströmmen. Efter ytterligare 

40 ms slår K6 frln och MI går som generator med R2 som belast

ning, varvid bromsverkan uppstår. Tidsskillnaden mellan K9 och K6 

frånslag åstadkommer man med dioden V19. Denna tidsskiliniid utgör 

även säkerhetsmarginal mot" belastningsspikar" på likströmsnätet, 

samtidigt som reläkontakterna i K9 hindras från att bryta stora 

strömmar. Bromstiden är ca 0,3 sekunder. Efter ca l sekund slår 

KlI från, varvid fältmatningen upphör och manteln stängs. 

När motorn Mi g~r lämnar generatorn GI spänning till relät KI4, 

som sluter reläkontakterna KI4:7-3. Därvid lämnas spä.'lning över 

PI -M till blänka ren. Frånpotentiometern R4 erhålls spänning över 

PI - E till miita ren, s e bilaga 1. 

Program 2 (omkopplaren i läge 2) 

Program 2 innebär att fällningen sker i perioder på 2 sekunders 

varaktighet och med 2,5 sekunders uppehlll. Perioderna åstadkoms 

genom att m a n låter relät KI3 styras av RC -kretsar. När fällnings

knappen trycks in ett kort ögonblick kommer spänning in på PI -H 

och Kl2 slår till, se bilaga 3. Reläspolen i KI2 är högohmig 

(28 500 ohm) och bildar tillsammans med C9-16 en RC-krets, som 

Till 

~ Kl2 
Från 

Till 

~ U U KlI 
Fd,n 

Till 
KI3 

Från 

Till 
Kl 

Från 

12 s 1~, 59 -I 

Bild 15. Arbetsperioden hos reläerna Kl, KlI, K12 och 
Kl3 vid fällning enligt program 2 
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har en sådan tidskonstant, att K12 frånslag fördröjs ca 20 sekunder. 

R25 reglerar frånslagstiden till samma tid som det tar för K13 att 

åstadkomma tre perioder, dvs ca 15 sekunder, se bild 15. I till

slaget läge påverkar K12 relät K13, som följaktligen ger pulser 

(arbe tspe rioder) så länge K12 är tillslaget. 

R26 är ett temperaturberoende motstånd, som med god noggrannhet 

kompenserar för reläspolens resistansändringar. 

K12 bryter även K2, varigenom manteln förblir öppen under hela 

arbetsperioden. 

Tillslagstiden för K13 bestäms av R27 och CI-8. Genom att ändra 

kapacitansvärdet på CI-8 kan man ändra den tid det tar för Kl3 

att slå till, räknat från det ögonblick K13 strömmatning börjar . 

Från slagstiden bestäms av spolens resistans , reglermotståndet R24 

och CI-8. Genom att ä ndra R24 resistans kan man ändra den tid 

det tar för Kl3 att slå ifrån, räknat från det ögonblick Kl3 ström

matning upphör. Reläspolens temperaturberoende kompenseras med 

motstånden R20 och R21. C29 ökar strömmen genom spolen på Kl3 

i det ögonblick relät sl<1r till s<1 att tillslaget blir distinkt. 

Kl3 styr över reläkontakterna 1-3 reläerna Kl och KlI, som över

för pulserna (arbetsperioderna) till .motorn. KlI arbetar med för

dröjt fr<1nslag för att bromseffekt skall erhållas. 

Program 3 (omkopplaren i läge 3) 
Fällning enligt program 3 innebär att den laddning som lagrats 

manteln skall tömmas utan att drivmotorn MI startar och att 

drivmotorn startar först sedan manteln <1ter stängts. Motorns gång

tid, dvs magasinets påfyllningstid, är avpassad till lämpligt värde. 

Så snart omkopplaren ställts in för fällning enligt program 3 måste 

en blindavfyrning göras, så att magasinet fylls. 

När fällningsknappen trycks in ett kort ögonblick, kommer spänning 

in p<1 PI-G och p<1verkar i första hand KlI, så att manteln öppnar. 

Samtidigt sUr KIS till och förblir tillslaget under ca 7 sekunder 

med hjälp aven RC-krets. När manteln är öppen laddas C77-78 

upp över reläkontakterna 1-4 i KIS och mikroströmställaren S9. 

När KIl laddningstid gått ut, stäng s förslutningen. KIS uppehåller 

dock fältmatningen till MI över reläkontakterna 8-5. När förslut

ningen har stängts laddas det nyss uppladdade kondensatorbatteriet 

C77-78 ur över S9:C-NC och Kl6, som slår till och påverkar 

K9:X, varvid MI startar f'n.agasinfyllningen. Frånslagstiden för 

i 
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K1 6, d v s magasinets fyllnadsgrad, bestäms av värdet p~ R30 som 

ing å r i RC-kretsen K16, R30 och C77-78. Med R3l kom?enseras 

för tem;n!raturberoende resistansändringar hos KI 6 reläsp::Jle. När 

K16 slår ifr ~ n skall Kl5 fortfarande vara tillslaget för att Ml brom,,

fält skall uppeh~llas. 

Arbetscykeln avslutas när KI5 sUr ifr~n. Resistansändringar i KI5 

reläspole kompenseras med R83. När fällningsgränsen är n~dd ur

laddar sig C79-82 över motståndet R39, s~ att ingen kvarstående 

kondensatorladdning (vid körning p~ rna rken) förorsakar utlösning 

av säkringen F3 eller skador p~ relät Kl7. 

Program 4 (omkopplaren i läge 4) 
Program 4 skiljer sig från program l endast beträffande utmat

ningshastigheten, som här har reducerats till Z,5 mm/s. 

Den långsa mflla gång p<i drivmotorn Mi som härvid erfordras, er

håller man genom a tt r educera ankar spänningen. 

2 

3 

5 

Bild 16. Elektrodel framifrån 

l. Likriktarbrygga 
Z. Transduktor 
3. Komp::Jnentplint P8 
4. Komponentplint P7 
5. Komponentplint P5 
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V r/m 

30 10000 

500 

spänning 

karaktäristik 
utan äterkoppling 

vid 

4 

~------~--------------------------~~-----.. kpcm 

Bild 17. Principen för motorns Ml transduktorreglerad e 
återkoppling 

När fällknappen är intry c kt kommer spänning m på PI-C, 

varvid reläerna K3 o c h K4 slår till. Relät KlI, Kl och Kl4 arbe

tar som vid inkoppling av program l. Den reducerade spänningen 

går över K9:B2-Bl till motorn Ml. Relät K4 kortsluter motståndet 

R28 för att högre spänning skall erhållas frän generatorn Gl, som 

'1U går m e d lägre varvtal. 

Ankarspänningen, ca 4 V, erhålls från en helvågslikriktare, di

mt'nsionerad för en belastning av ca 50 A, se bild 16. Effekten 

lämnas av 400 Hz-nätet. När en motor körs med så lägt varvtal 

som rlet här är fr å ga om, uppstår lätt ojämn gång eller stopp 

vid större belastningar, emedan effekten är reducerad i proportion 

till varvtalet. För att eliminera denna olägenhet, låter man ankar

strömme n passera styrlindningen till transduktorn TDl, vars växel

strömssida är seriekopplad med primärsidan på likriktarens trans

formator. En ökning av belastningen på motoraxeln resulterar 

högre ankarström, vilket i sin tur minskar transduktorns reaktans. 

Därmed tillförs transformatorn och följaktligen även motorn MI 

hÖg.re spänning. Motorn har alltså fått en belastningsberoende åter

koppling, se bild 17. Transduktorn har ytterligare en styrlindning, 

nämligen en för anpassning av återkopplingsgraden och varvtals

reglering. Varvtalet regleras m e d potentiometern R5. 

Manövrering med tryckknapparna på noskonen 
När tryckknappen F (S2) trycks in, se bilaga l, arbetar mataran

ordningen på exakt samma sätt pom vid fällning enligt program l. 

När mataranordningen skall föras tillbaka till laddningsläget, 

trycker man in knappen R (SI), varvid reläerna Kl och Kl7 omedel

bart slår till. K17 vänder polariteten på Ml fält lindning, så att 

motorn byter rotationsriktning. KIl matas från SI över V34 och 

i 
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motst~ndet R44 samt V86. R44 ger tillsam :nans med C76 fördröj


ning av tillslaget d. att Kl 7 sl~r till före Kli. Härigenom sker 


alltid polväxling till fältet för MI när fältlindningen är strömlös. 


Reläkontakterna 9, 10, 11, 12, 13, 14 relät Kl7 kan annars skadas. 


Av sam-:na skäl f~r Kl7 håll ström över reläkontakterna 7 -S från 


KlI :S, vilket innebär att K17 inte kan slå ifrån förrän KlI slagit 


ifrån. V23 bidrar till att fördröja Kl7 frånslag. 


Slutligen ger VS9-KI7:2-4 stomförbindning för Kl och K3, vilkas 


stomförbindelse har brutits av mikroströmställaren S3 (fällgräns). 


S2 erhåller matning öve r KI7:3-2 först när K17 slagit ifrån. 


BLÄNKARSIGNAL 

Blänkaren skall inform e ra föraren om avsedd fällning äger rUIn. 

Generatorn Gl lämn.ar spänning till e tt känsligt relä, K14, som 

i sin tur matar 29 V likspänning till en blänkare, som är synlig 

för föra r en , se bilaga 1. Relät matas av generatorn över motsdindet 

R28 vid fäll n ing enligt program l, 2 och 3. M ,)tståndet .kortsluts 

av relät K4 vid fällning enligt program 4. 

MÄNGDMÄTNING 

En tiovarvs , lägohmig potentiometer tjänstgör som givare till en 

voltmeter i förarkabinen. Den utgående spänningen från potentio

metern är propor tionell mot drivskivans läg e i [ällaren och därrned 

mot den laddning smängd fällaren innehåller. R6 och R 7 är justerbara 

motst<'l.nd och de skall ställas in så, att ett instrumentutslag av 

25 V motsvarar fyllt magasin och 3 V motsvarar tomt magasin, se 

bilaga l. 

Blänkar
fönster 

Bild 18. Mätare M2198-101119 
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Mätsystem 
l 2 3 

Blänkare 


~~--L.;...J 

ca 300 ohm ca 300 ohm 


4 

2 kohm ca 50 kohm 

5 

Anslutningsdon US 11 Ol-OF Bild 20. Mätarens konstruktion 

ansluts till Pl:E l . Polkärna för blänkaren 
L-__ ansluts till Pl:M 2. Alnimagnet 

3. Polsko av järn C = O, l 0/0 
4. Vridspole för blänkaren 
5. Vridspole för mängdrnätaren 

Bild 19. Mätarens krets schema 6. Polkärna för mängdrnätaren 

MÄTARE M2198-101119 

Mätare M2198-101119 tjänstgör d e ls som mängdrnätare, dels som 

blänkare, se bild 18. Dess inkoppling visas på bild 19. 

Mätsystemets vridspole befinner sig i ett homogent magnetfält 

som går från polskorna genom polkärnan, se bild 20. Då vridspo

len genomflyts av ström vrider den sig i pilens riktning. Vridning

en motverkas av två spiralfjädrar av fosforbrons, som samtidigt 

överför strömmen till vridspol e n. 

Blänkarens vridspol e befinner sig det shuntfält som går g e nom 

blänkarens polkärna. 

D å vridspolen genomflyts av ström vrider den sig i pilens riktning, 

så att blänkaren blir synlig i blänkarfönstret. Rörelsen motverkas 

även här av t':å spiralfjädrar av fosforbrons som utgör strömtill 

förs e Iorgane n. 
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