
Instrukticn för flygradioett.tion Fr III är uppdelad på två 

delar. 

Del I, Handhavande och skötsel, är i . första hand avsedd för 

signalisten och innehåller uppgifter för materielens handhavande och 

skötsel samt uppgifter pci viktigare konstruktionsdata ~ch .prestanda. 

Del II, Service, är avsedd för den personal, som skall utfö

ra installation, justering och reparation av materielen ~ch inntjål~ 
.. 

ler en de-talj erad besKrivnint, över materielen jämte .särskilda anvis

ningar för trimning etc. 

Ersätta tidigare "Beskri.vning över flygradi8statioll ~typ III" 

fast",tälld 1938. 
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Flygradiostation Fr III. 

,

l. lUlmänt. 

Flygradiostation :B'r III är avsedd för jaktflygplan med 14,5 

eller 29 V nätspänning. 

Stationen är utförd för sändning och mottagning av tonmodulerad 

(A2) och talrnodulerad (A3) bärvåg" 

Stationens utseende fr1:ll1lgår av fig l., 

Stationen, som är helt fjärrmanövrerad, består av följande delar:, 

sändare för tva kristallstyrda frekvenser, . 

mottagare, superheterodyn me~ 5 rör 1 

betjän~~~rat för fjärrmanövrering av stationen, 

sändareomformar~, 

mottagareoEllormal~, 


kopplingslåda med le~ningar, 


talgarn:lJ.J:E, 


telefo!].iknapp för omkoppling mellan mottat,nine; och telefoni!5änd


ning(A3) 


För stationens inställning på marken behövs dessutom: 

kontroll~nstrument och 

j;gckkontakt. 

2. .:;tationens viktigaste data och prestanda .. 

2.1.::' . 
 Allmänt.- ,-_...... 
Sändarens frekvensomrade framgår av "Tabell över frekvenser vid, l<'v, 


radiostationer", 


S.ind,",r8n är utförd för svängningsslag A2 och 11.3 •• . 


Antenneffekten är vid omodulerad bärvåg c;a 6 W och vid A2 eller A3 


10 - 12 W. 


Sii11darer.p c-.ntennlrJ' €+'" i:ir dimensionerad för antenner med en kapaci'tet 

.di"L normal t 65 lJF och motstånd 7 ohm.. 



2. 

Rörbestyckning~ styrrör EL förstärkarrör R8 287 (FE 08/40), modu2 1 

lutorrör EL 2. 

Sä~daren består i elektriskt hänseende av tre huvuddelar: 


Styr::Ji.eg , . förs"t ä::-karsteg och modulatorstego 


Princ ipen för sändarens funktion framgår av fig 2. 


2 , 2 - l " 	 !i1-_l.l:!jnt, ., 

Mottagaren är er.. 5-rörs superheterodyn försedd med ett steg högf're

k'Tei.1sförstärAAing y ett blandarsteg [;led separat högfrekvensoscillåtor, 

ett steg mellanfrekvensförstärkning och ett kombinerat 2~a detektor

och lå0 frekvenssteg. 

Mo-i::tagaren är avsedci för mottagning av svängningsolag A4 och 1l.3. 

Mottagarens fre\ vensomriide framgår av "Tabell över frekvens er vid :EV 

~:'],diostationer". 

:~lJ:ellanfrek'ren8 ~ 450 kp/s, 


Känslighet: Bättre än 5 uV vid 4 mVl utgå.ngseffektQ 


S 81 eld ivit et ; 30 kp/s vid 40 db. 


J\;Iaxim ".ll utgingsen'ekt~ c~a 250 mW. 


Mo·;t:tearens uLg..:.ngstransformator är dimensionerad ror anslutning av 


8.1 hörtelefon med 4000 ohm likströmsinotstånd. 

Mottagarens principiella uppbyggnad i elektriskt hänseende framgår 

8\" fig 4, 

2.2,2. 	 III,:;:.1 ,1<:E~ns . ytt.E..~_c].~~ mekani.~a uJ?pbyggnaG. framgår av Hg 5. 
fJbt-tagare:ns kåpa. är utförd på samma sätt Gom sändarens men med uttagen 

för &nte~ ' !, och j ordledningar på vänstra sidan. Kå.pans upphängning och , 

El.Dc::dl:.ir...G för iru~:ontering i flygplan är även utförd på samma sätt. 

~e t:i ~illi{)p.s o:D }Hr ,: .. t f' :"" " ...- --_..... ~ .........- ... ,.. ~.... . 
~.- _ _._~ -
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på betjäningsapparatens översida äro placerade~ 

2 strömbrytare, märkta "Sändning Till - Från" och "Mottagning Till .. 


Från", med vilka man kan slå till starlreläerna för sänd1iU'e""' ..ch mot


tagareomfonnarna. 


Dä strömbrytaren för rrottagareornformaren slås till, erhålla rören i 


såväl sändare som mottagare glödstrolI).. 


på betjäninbsapparaten finnes dessutom~ 


Ratt för ljudstyrkereglering. 


Amperemeter för kontroll av sändarens antermström. 


Ratt, märkt '~n:ottagare - Finreglering" , för fininatällniBg av motta

6c:.rens frekvens. InställninGen sker via st"äckväxel och böjlig axel. 


Telegrafnyckel, värs slag kan inställas underifrån medelst en inställ 

ningsskruv. 


2.4. 	 Sändareomf onnaren. 

Utförande enligt· fig 7. 

Den i stationen ingående sändareomformaren lämnar anod- odl skärm

gallerspänilingar till sa:mtlir;'a rör i säI,ldaren. 


Jmformaren är helt kapslad och monterad medelst gurnmifötter på en fil 


t erl årla, som irmehåller såväl högfrekvens- som lågfrekVensfilter för 


avstörning. 


Omformaren anslutes genom en 12-polig flatstiftskontakt. 


2·.5. ' 	 Mottag;areomf ,onnaren. 

Utförande enligt fig ,8. 

Den i stationen ingående mottagareomformaren lämnar a,pad- och, skärm

gallerspänningar till samtliga ror i mottagare.n.. Dessutom lämnar den 

vid sändning negativ gallerförspänning till s~darens förstärkar.r~r.. 

Omformaren är helt kapslad och monterad medelst ~fötter på eh fil 

tejrlåda, som innehåller såväl högfrekvens- som lågfrekvensfilterför 

c.vstörning. 

Omformaren anslutes t:,enom en 8-polig flatstiftskontakt.• 

-.. 
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Utförande enligt fig 9, 

Ledningsplan enl bil 30 

För att erhålla ett redigt montage är0 alla in"- och utgående ledninCcJ.r 

koncentrerade till en gemensam kopplinoslåda. 

I kopplingslMan äro placerade 2 st smältsäkringar, en på 10 eller 5 11. 

och en på 30, (Ti.digare 25 A,. Märkt med "25 A"), eller 15 il för 12 och 

24 V stati',:!Ue r resp. Den större säkringen ligger i tilledningen till 

flygplanbatteriet , Den mindre säaingen ligger som säkring, för lJl,.,tta

gareornformarens lågspänninos tilledning och övriga lågspänningstilled

ningar i stu.tionen I ett mindre antal stationer ligger den 8 törre säkl ' 

rint:,en enbart som skydd för sändareomformoCl,ren. 

Dessutom ingå två reläer Re 7 och Re 6 för tillslagning av mottagare

och sändareomformarna samt kondensatorer för avstö:rning nvbatteriniitet. 

på k~p:Yo~J_int,slådans ena sida finnes intag f j r lednint,en från flygplanets 

batt eri) varifrån stationen erhåller sin elektriskaen~rgi. ]cttteri

ledningens minusilol jordas, 

Frän samma sida u-;;gå två 8-trådiga, skärmade lec nillgar till respektive 

mott~~re- och sändareomformare. 

Från k~. P1l1 ingslådans motsatta sida utga tre ledningar från vänster 

r:YJlat~ 

8-trädie; skärmad ledning till sänd:rr2;.; a~'Slutad. rood . elll 8~pol flat-· 

stiftspropp. 

_"-. till mottagaren, avslutad med en B-pol flat

stiftspropp • 

20-trådig skärm5.d l'?dning för fast anslutning till betjäningsapparaten. 

på kopplingslådan finnes dessutom t7å hylsuttag för anslutning aven 

till station8j~'. härande tryckkentakt med ledning 1 varmed särrlaren kan 

nyc~di:l. 8 vid avs-l:;ämning och provning. 

'l'algarni tjTY t yp IV; fig 10,' består av två st seriekopplade h"lrtelefon

cl.osor ~,€ ,1 -=3I!J'1lB.nl,,\::;·~ ..j.COO i)}.;:, l i.lrs:-römsmotstånd (10000 ohm impedans) och 

tv& s~ f:'r::r i;::koP:'l lC!de 40 ohms mikrofonkapslar av kolkornstyp. Ans lut

http:3I!J'1lB.nl
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niniSen sker iS enom en kontakt av bryttyp., 

--------"Kontrollinst .. r.ll.mentet. 
~.__._-

Kon'srcllinstrurnentet är en mA-meter av LME fabrikat typ VB] Il med 

fullt utslag för 5 mA, inre motstånd 50 ohm' och skalan graderad O-l~. 
~ 

Itlstrumentet är inbyggt i en trälåda och för::!et't med sladd och an

el'.ltningsllrollP passande till mätjacl'i:.arna på sändaren och mottagaren. 

utseen~et fr~~'år av fig Il, 

2. Materielens handhavande. 

3.L 	 Inställning ~v stationen på mw.'ke:q. 

Sändar0n• 
. _--_.. _--
l. 	 Kontrollera att kristaller för öns!:.:ade frelwenser äro insatta. 

2, 	 Sl .... till strömbrytaren) märkt "1dlottacning Till-Från" 1 på betjä

ningsapparaten. 

3, 	 Vänta 30 sek till dess rören blivit uppvärmda. Sl& därefter till 

strömbrytctren, märkt "Sändning Till-}l'rån " , på bet j äningsapparat en. 

4 o 	 ställ onlkc'pplaren på sändarens frontplatta , märkt "Frekvens 

1- 2", i anbefallt läge, d v 8 ställ in anbefalld frekvens. 

5, 	 Inkoppla k'.'ntrollinstrumentet i mät jack; märkt "x 20 'illA" •. Inkoppla 

tryckkonta.l{.ten till kGntaktplinten, märkt "Pr-.ov", < på. k.p1;51l:ngslå

dan., Tryck pa tryckkontakten. 

6, 	 Vrid ru.tten, märkt "Kristallkrets" , (efter att först hava lossat 

låssk.:n;.v-en på skylten) med början från läge O till dess att in

st:rumentet visar maximum katodström. Låsskruven pa skylten drages 

till. 

7 	 Vl'id ratten, märkt "Ant ennkret s " , från läge O" till dess instrumenI' 

tet visaT ill.nimum k:'J+odström och lås. Antermamperemetern på betjä

nin[Sappariiten skall samtidigt visa maximum ström, c~<i, 0,8 A. 

8. 	 Prova vin Dej-~ryckning av nyckeln på bet j äningsapparaten , .att an

tenrs'-rörL i ca 0)8 A, erhålles o 
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3.1.2. , Moctag.aren.,. 

1.. 	 slå till strömbrytaren, märkt "Mottagnirig Till-Från"; på uetjä

ningsapparaten., Efter 30 sek äro rören uppvärmia .~ mottagaren 

träder i fun.l{:tiön. 

2. - Anslut en hörtelefon till mottagarens telefonuttag., Ett brus 

skall härvid höras. 

3. ,· 	 Betjiiningsapparatens ratt ställes i medelläge (knasterläge) .... , 

4. 	 Rati.;en på mottagarens frontplatta lossas (genom att vrida lås

ratten - den inre - moturs). ". 

5. · 	 Mottagaren avstämmes till önskad frekvens: 

a) 	genom il!atällning på tillg'änglig (rätt inställd) sändare i när

heten (divch- eller grpch-fplsändare). , 

b) 	genom inställning på visst skalvärde enligt tabell, då lämplig 

sändare saknas. , 

6.. 	 ll.atten läse~•. 

7. , 	 Prova med påthgen hörtelefon i förarsits fininställning .och lju.d- ' 

styrkereglerin[; päbetj änil'l6sapparat en • . 

3.2. > Provmng av .stationen på rna.r!<.en före flYW!lB" • . 

l .. 	 Kontrollera att alla .kontakter och ledningar äro väl anSlutna •. 

2.. 	 Kontrollera att de rätta kristallerna äro insatta i ' sändaren •• 

3.· 	 Kontrenera sändarens inställning. , 

4. . 	 Kontrollera mottagarens ins t i:illning • . 

5.· 	 P»ft'a stationens funktion med a:nvändaM.~ av betjänirtgsapparaten 

och tryckknappen på sLyrspaken 

a) Anslut talgarnityret • . 


b) Sla till strömbrytaren märkt "Mottagning Till-Från" •. 


c) Vänta 30 sek . . 


d) Sla till strömbrytaren märkt "Sändning Till-:F'rån"., 


e) Tryck på nyckeln•.Avlyssna tonen i ' hörtelefonen ochavlä,s an


tennströrrunen (c:a 0,8 A). ,. 

f) Tryck på knappen på styrspaken, . tala i mikrofonen. AvlYpsna 

I 
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det egna talet i hörtelefonen och avl"" cmtennströmmen, 0,6 A. : 

6.. Prova ljudstyrkeregleringen genom att lyssna på bruset i mottaga

ren•.· . 

7.· Prova finavstämningen genom att lyssna på tillgänglig sändare,. in- . 

ställd p& mottagarens frekvens. 

3.3. Betjäning av stationep. i luften. 

3.3. L Sändning . . . 

l, Slå till strömbrytaren, märkt "Mottagning Till - F:rå.n ll 
. 

2. 	 Vänta 30 sek. 

3. Slå till strömbrytaren märkt "Sändning Till - Från"., 

4, Vid telegrafering använd nyckeln. 

5. Vid telefoni tryck på knappen på styrspaken och tala i mikrofonen. 

6 • . Då sändning icke pågär skall sändareomfonnaren vara frånslagen •. . 

Mot tagning" 

L 	 Slå till strömbrytaren märkt '~~ottagning Till 

Efter ca 30 sek börj&r mottagaren fun~era. 

2. 	 Drag på ljudstyrkeregleringen till dess lämplig styrka erhålles i' 

hörtelefonen, 

3. 	 Finavstämning utföres, så att signalen höres tydligt (I1'8.X) ~ : 

l, 	 Då passning är anbefalld på marken före start,ochsändning icke 

pågår, skall strömbrytaren, märkt "Sändning Till- Från", vara 

frånslagen (för att spara batteriet). 

2. 	 För anrop slås nämnda strömbrytare till och sändaren är omedelbart 

driftsfärdig , 

3.5. 	 Åtgärder efter stationens begagnande. : 

Slå ifrån de båda strömbrytarna på betjäningsapparaten. 

~le1aterielen? skötsel och vård •. : 

4 .1. 	 Allmänna fö:re ~k::,ifter • 

I~ndast &en'~,m."':0.§ore.G:fulLbehandling och noggrann materielvå.rd. är det 

112öjligt act hupa rad.i;-mate:rielen i tjänstedugligt skick. 

I flygplan m8nterad ITateriel skall, efter att densamma eller flygplanet 

http:materielv�.rd
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varit i ;:mvändning) dad,ligen överses. Så ofta tillfälle givet;, bör 

don provas, s ä att ständig säkerhe t firmes för att den filll ge rar o 

Ve,r:ie.~1.äc~t__f.Ell~~?.!!1..::s-.s.~å_E!P9-~.Lob~tydligt, skall omedel bart an~ 

mälas och avhi älUA-s. 
-:....;;.;;.;'--'''- -.. ,-~...•'---

Isärta{~ande av materielen får endast verKställas av specialutbildat! 

~sonaJ.. 

• 




Bilaga l 

Detaljförteckning jämte viktsuppgifter • 

• -. j . , ) . ,. 

ViktStati(~nsdel 
kg 

i Sändare inkl rör 
j
I l'Jlonte rings ram för sändare 
I 
, Mottagare inkl rör 

Monteringsram för mottagare 

Betjäningsapparat 

Sändarecmf c:rmare 

Mottagareomformare 

Kopplingslåda 

Lednin5ssats (för fpl J22) 
Tillgarnityr 

Telefoniknapp 

Stationens totala vikt 

6,39 

0,8 I 
6,87 ' i 
0,8 

1,58 

5,27 
4,7 
1,15 

2,45 I 
0,371 

° l 
30 ,48 
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fil , ,j 

Bilaga 2 


Förte~knin{) över istcdionen ingåend~ ele·ktronrör. 

Sändaren 

[ Användning [Antal Rörtyp 

I 


-
I 
 Styrrär l EL 2 

I I 


I 

I 
 Modulatorrör l EL 2 


, I
I
i Förstärkarrör l RS 287 el.
!i l FE 08/40 

.. 
t 

Mottagaren 
i 

, 
, EJ!, 5 el EFHögfre,kv(:: nsf'örstärkare l 

j 9 

,Blanddrrör l I 

EF 5 el EF9
I 


! ; 

, H<.igfrekvensoscillatcr l I EF 6 
, 
I 

; Ufellanfrekvensförstärkare l EF el EF 9
, I 5 

I 


I 

Detektor och LF-förstärkare l 
I 
I 

EBC ".I

I " 
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Instruktion för flY6radi.st~tion Fr III är uppdelad på två 

delar. 

Del I, H&.ndhavande och skötsel, är i första hand avsedd för 

signalisten och innehåller uppgifter för materielens handhavande och 

skötsel samt uppgifter på viktigare konstrukti8nS'data och prestanda. 

Del II, Service, är avsedd för den personal, som skall utfö

?a installation, justering och reparation av materielen och innehål~ 

ler en detaljerad beskrivning över materielen jämte särskildaanvis

ningar för trimning etc. 

Ersätta tidicg.are "Beskrivning över flygradiostation Fr typ III" 

fastställd .1938. 
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Stationens karaktär. 

Flygradiostation Fr III är avsedd för jaktflygplan med 14,5 eller 


29 V nätspänning. Stationens utseende framgår av fig L 

Stationen består av följande delar: 


Sändare för två kristallstyrda frekvenser, 


Mottagare, superheterodyn med 5 rör, 


petjäningsapparat för fjärrmanövrering av stationen, 


pändareomf~rmar~, 

Mot t aga.r(wmf ormare. , 


Kopplingslåda med leåningar, 


Antennl~dnjngdr och böjlig axel, 


TalgarnitYT., 


Telefonik~ för omkoppling från mottagning till telefonisänd


ning (A3). 


För stationens inställning på marken behövs dessutom: 

Klnt~ollinstrument och 

!!yckkontakt . 


stationen är utföm. för sändning och mottagning av tonmodulerad (A2) 


och talmodulerad (A3) bärvåg. 


Stationens totala effektförbrukning framgår av tabell l. 

Tabell 1. 

i Driftspänning : 
Vol t . 

Mottagning 
Watt 

Sändning A 2 
v/att 

14,5 51 190 

29 70 250 

Vikten av de i stationen ingående delarna framgår av bil l. 

2. 	 Besr~ivning över materielen . 

2.,1. Sändaren o 

2.1.1. Allmänt ., 

Sändarens frekvensområde framgår av lITabell över frekvenser 

vid li'V radiostationerII " 
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Sändaren är utförd f~r svängnin0ss1åg A2 och A3 • 

.Antenneffekten är vid omodulerad bärvåg C;ä 6 iV och vid A2 


eller A3 10-12 W. 


Sändarens antennkrets är dimensionerad för antenner med en kapa


citet på normalt 65 pF och motstånd 7 ohm. 


Rörbestyckning~ StyrTÖr EL 2, först&rkarrör RS 287 (FE 08/40), 


modulatorrör EL 2. 


2.1.2. Koppling och funkt ion. 

Sändaren består i elektriskt hänseende av tre huvuddelar: Styr


steg, förstärkarsteg och modulatorsteg. 


Principen för sändarens funktion framgår av fig 2. 


Sändarens kopp1in6sschema framgår av fig 6. 


styrsteget består i huvudsak av följande delar~ Styrrör, om


kopplingsanordning för de två kristallerna och avstämbar anod


krets. 


Styrröret El 2 är kristallstyrt med avstämbar anodkrets Ll, Cl. 


Omkoppling mellan kristallerna l och 2 sker med strömbrytaren 


01 via ett relä Re 3. 


När anodkretsen avstämmes med vridkondensatorn el (ratt märkt 

"Kristallkrets") till kristallens frekvens, kommer genom åter

koppling styrTÖret att svänga. Inställningen göres med ledning 

av katodströmmen till förstärkarröret, vilken skall inställas 

på maximum. 

För att sändaren även skall fungera vid självstyrning har en 


krets bestående av drosseln Dr l och kcndensator C4 anbringats 


mellan styrrörets katod och jord. 


Vid kristallstyrning är denna krets kortsluten. 


Möjlighet finnes att i nödfall omkoppla sändaren för självstyr


ning~ Därvid borttages kortslutningen över drossel Dr l och 


kondensator C 4. 


Förstärkarsteget består i huvudsak av förstärkarrör RS 287 och 


antennkrets. 
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De i styrsteget alstrade högfrekventa svängningarna tillföras 

förstärkarrörets galler via en koppli~skondehsator C7. Den 8r
j 

forderli~a gallerförspännin5en uttages från spänninosdelaren R4, 

R5 • 

.tU1tennavstämninb skretsen består av spolen L2 och vridkondensa

torn C2 (ratt märkt II jlnt ermkr et Sil) • E'örstärkarrörets anod är an

sluten till ett uttag på L2, där bästa anpassning erhålles. Från 

en. kopplingsspole L3 placerad invid L2 uttages högfrekvens till 

ett termokors TK, vars likströmssida är ansluten till antenn

strömsinstrumentet på betjäningsapparaten. Max antennström er

hÄlles genom att ställa C2 på det läge, sern ger minimum katod

sträm i förstärkarröret. 

Modulering av sändarens bärvåg sker g enom att tillföra förstär

karrörets bromsgaller den från modulatorn erhållna tonfrekventa 

spänningen. Den negativa bromsgallerförspänningen uttages från 

mottagareomformaren och tillföres bromsgallret genom modulerings

transformatorns Tr 2 se kundär sida. 

Modulatordelen består huvudsakligen av modulatorrör EL 2, mikro

fontransformator Tr l, modul8rin~transformator Tr 2 och ett re

lä Re 2. 

Vid A2-sändning befinner sig reläet Re 2 i viloläge. Modulator

räret är då kopplat som oscillätor. Svängningskrets8n utgöres 

härvid av moduleringstransformator!ls primärsida och ~ondensatorn 

C 14. Den genererade växelspänningens frekvens är c:a 1000 p/s. 

Vid A3-sändning arbetar modulatorröret som förstärkare. Den er

forderliga omkopplin~n verkställes av reläet Re 2, sam slutes, 

då man trycker pli telefoniknappen. Den från mikrofontransfonna

wrns Tr l Geimndärsida uttagna mikrofonväxelspänningen förstär

kes av modulatorröret och tillföres förstärkarrörets bromsgaller 

genom modulerinåStransformatorns nekundärlindning. Den för miki~

fonen behövli6d likspänningen Grhålles genern spänningsfallet i 

motstånd R l. 

på grund av det här tillämpade moduleringssystemet kan vid A3

sändning distorsion uppkomma, då moduleringsgraden uppgår till 
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100 %. För att förhindra detta måste en amplitudbegränsare, be

stående dV en glimlampa Gl och ett motstånd R 18 inkopplas över 

modulering'stransfonnatorns sekundärlindning. Inkopplingen om

besörj es av reläet Re 2. När moduhringsspänningen uPPbär till 

ett värde motsvarande något under 100 %modulering, tändes glim

lampan och bildar tillsammans med R 18 ett motstånd sam dämpar 

ned moduleringsspänningens amplitud. 

Moduleringsspänningen är vid A2-sändning c:a 400 V och vid A3

sändning och 80 %moduleringc~a 150 V. 

För att kunna avlyssna den egna sändningen tillföres en del av 

moduleringsspänningen hörtelefonen genom leclnill€ (5), som via 

kopplingskondensatorn C 15 och motståndet R 20 är ansluten till 

moduleringstrarnformatorns sekundärlindning. För att ä.ven tele

grafin skall bliva hörbar måste medhörningsspänningen brytas i 

takt med nycklingen. Detta sker mt.-d hjälp av ett relä Re 5 i 

betjäningsapparaten. 

Nyckling av sändaren sker medelst ett relä Re l i sändaren och 

break-in-reläet Re 4 i mottagaren. Re l sluter och bryter anod 

och skänngallerspänningarna till styrröre,t och förstärkar.röret. 

Re l mamverström slutes aVen kontakt på Re 4, vars manöver

ström i sin tur slutes av telegrafnyckeln eller telefoniknappen. 

Re 4 har även till uppgift att vid sändning omkoppla spänningen 

från mottagareomformaren till negativa gallerförspänningar i sän

daren. Dessutom användes Re 4 till att koppla am antennen mellan 

sändare och mottagare. 

Anod- och skärmgallerspänningarna till samtliga rör i sändaren 

uttagas från sändareo.mformnren. 

på sändarens frontpla tta finnas tre mätjackar anbl'ingade, märkta 

x20 rnA; x2 V; XlOO i. Dessa användas för att med det för sta

tionen avsedd~ kontrollinstrumentet mäta förstärkarrörets kat.d

ström, nätspänningen och förstärkarrörets anodspänning resp. på 

sändare utförda för 24 V är rnätjucken för nätspänningEn märkt 

x4 V" Kontrollinstrumentets skala är graderad till 10. Vid mät

ning av exempolvis förstärkarrörets katodström gör således in

strumentet full t utslag för 200 IM.• 
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Glödströmskretsdn i sändaren vid 12 och 24 V nätspänning s 2mt 

rörens sockelkoppli~ar främgå av sammanställningsschemut fig 29. 

2.1.3. 	 Sändarens mekaniska uppbyggnad framgår av fig 3, 4 och 5. 

stdaren är medelst ~ skruvar infästad i en läda av gjuten lätt 

metall. på lådans högra sid.a framifrån sett finnas uttag för 

antenn- och jordledningar, Lådan är medelst gummiamortissörer 

och fjädrar fastspLnd på ett ramverk, vilket är avsett att skju

tas in på tva skenor, som sitta fastmonterade i flygplanet. In

fästningen sker medelst två låssprintar, vilka lossas genom att 

trycka på en knapp, 

stycklista för Fr III. Sändare. 

Kopplingsschema fig 6 
Cl 50 pF 

C2 110 pF 

c3 100 pF 

c4 150 pF 

c5 O,l uF 

c6 10000 pF 

c7 100 pF 

ce 0,1 uF 

C9 luF 

C10 luF 

Cll-C12 0,1 uF 

C13 2x200 pF 

C14 4000 p}' 

C15 10000 cm 

c16 10000 pF 

C17 100 pF 

C18-C20 10000 p1!' 

TU 10 ohm 

R2 77 ohm 

Johnnsson 

" 
Hescho 

" 
Ero el. RemiJt 
el . ..ii.lpha 

p.lpha 

Htscho 

Ero el. Remix 
el. Alp!ca 

Ero el . Alpha 

" 
Ero el. Remix 
elo Alpha 

Hescho 

Ero el. 
Alpha 

Ero el. Ducati 

Alpha 

Hescho 

Alpha 

Witrohm 
fl 

Tb 50 pF 

VK5 
NCoh 

" 

75888 

74701 

NCoh 

75888 

72310 

72310 

75888 

NCoh 

1500 volt 

1500 volt 

1500 volt 

1500 volt 

1500 volt 

75881 

74701 

NCoh 

74701 

GL 3 W 

GL 3 VI Endast fö r 24 volt 
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R3 

R4 

RS 

R6 

R7 
R8 

R9 

RlO 

Rll 

R12 

Rl3 

R1S 

R16 

R17 
. R1B 

R19 

R20 

R21 

R22 

R23 

11 

12 
13 

Drl 
Dr2 

Dr3 

Rel 

Re2 

Re3 

Tk 

Trl 

Tr2 
Tr3 
Gl 

lS kohm 

1,S kohm 
l " 

4 kohm 

1,S3 ohm 

so ohm 

22,6 ohm 

lS kohm 

10 kohIn 

20 kohm 

100 kohrn 

30 kohm 

SOO kahIn 

500 ohm 

40 kohm 

20 kohm 

S kahm 

500 kohm 

200 kO~2r~ 
4 ~cohm:t2%+ .~ 8 korun.:-27~ 

3S ohm 

Spole 

Spole ) 
Koppl.spole) 

Drassel 

Drossel 

Relä 
II 

II 

Tennokors 

Vlitrohm el. 
Neawid 

WitrohIn 
NSF 

Neawid 

SATT 

Witrohm 

" 
Viitrahm el. 
Neawid 
Dralowid Po;.ntom 
el. 'I/itrohm 

Alpha 
II 

" 
II 

" 

" 

Il el. Siemens 
II 

" 
II 

" 

Witrohm 

SATT 

" 

11 

II 

SEIJ 

" 

" 


LME 

H 6 'if 
13/128 6 W 

H S W 
4 W 

13/123 6 VY 

G1 3 v{ 
G1 HH 15 VY 
H 6 W 
13/128 
Gr III 
H 8 W 

lYT 

2W 

~. W 

*.. W 
'" 
l W 

lW 

;. W 

l W 

1.w
?
.". W 
'" 
G1 3 Yl 

VkF' 20,1,5 A 

LFS-279 

LFS-312' 

TS-1600 

1G 5, 200
-240 V 

fr o mapp. 76 
t o mapp. 7S 

SATT ritn AS-12901 

Eudast för 24 volt 

För 12 volt 
II 24 vol t 

För 12 volt, ihförd 
i ' sänd 401 o följ 

SATT ritn Ml-108
-0-24 

S.iI.TT ritn M4-109-0 

" " 5-15043 

\I M4-110-26" 

11 11 M4-111-0 
II · S-1l28~ 

-"" " 

med 2-pol bajonett 
fattning. 

Trdnsformator SEM 

_" " 
_11 II 

Glimlampa 1uma 



7. 


2.2. Mottagaren. 

2.2.1. 	 Allmänt. 

Mottagaren är en S-rörs superheterodyn försedd med ett steg hög

frekvensförstärkning (EFS) , ett blandarsteg (EFS) med separat 

högfrekvensoseillator (EF6) , ett steg mellanfrekvensförstärk

ning (EFS) oeh ett kombinerat detektor- oeh lågfr8kvenssteg 

(BbC3) • 

Mottagaren är avsedd för mottagning av svängningsslag A2 och A3~. 

Mottagarens frekvens område framgår av IfTabell över frekvenser 

vid J!'V radiostatione rlf • 

MellanfrC';kv~ns~ 4S0 kels. 

Känslighet: Bättre än S uV vid 4 mltl utgangseffekt. 

Selektivitet: 30 kels vid 40 db. 


Maxirml utgångseffekt: e:a 2S0 mV{. 


r.lJ:ottage.rens utgangstransfonnator är dimensionerad för anslut


ning aven hörtelefon med 4000 ohm likströmsmotstånd •. 

2.2.2. 	 Koppling oeh funktion. 

Mottagarens principiella uppbyggnad i elektriskt hänseende fram


går avfig 7. 


Mottagarens verkningssätt är följande (se kopplingsschema å 


fig 11. 

Då break-in-reläet står i mottagmD.gsläge, koouna. signalerna via 

antennkretsen in på högfrekvansrörets gallerkrets, förstärkas i 

högfrekvenspentoden och överföras till blandarsteget, där sig

nalfrekvensen blandas med en i den separata högfreltvensoseilla

torn alstrad fre .~ns av sådan storlek, att den ur blandarröret 

uttagna f"ignalen får en frekvens av 450 kels. Denna signal för

stärkes i mellanf~ 2<venssteget. Den från 2. MF-transformatorn 

18 uttagna signalen likriktas av duo-ai on "+l'iodAns EBC3 ena diod 

och till:fåres genom koppJingco':..ond8nsatorn C63 samma rörs triod

del , där den t>"'8nom likriktningen erhållna lågfrekventa spänningen 

förstärkes och tillföres hörtclGfonen genom utgångstransfor.ma

http:utg�ngstransfor.ma
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torn TT 4. 

Det över motståndet R48 i den andra diodkretsen uppkommande 

spänningsfallet utnyttjas till .WC-förspänning, som automatiskt 

reglerar förstärkningen i högfrekvens-, blandar- och mellan

frekve nsrör en. 

Den automatiska ljudstyrker6g1eringen börjar ej att verka, förrän 

sigl'lalspänningen uppnått eh viss nivå, vilket åstadkommes genom 

att itVC-diodens anod genom motståndet R47 får en negativ för

spänning i förhållande till katoden. 

Ljudstyrkan regleras från betjäningsapparaten medelst en poten

tiometer R56, inko.fJplad i utgångstransformntorns s ekundär:uet s • 

på mottagarens frontplatta är en snäckväxel placerad, varmed man 

fr"n betjäningsapparaten via en böjlig axel kan vrida avstäm

ningskondensatorn :t 6,7 de lstreck, vilket i madeltal motsvarar 

en frekvensändring av :t 50 kels. 

Anod- och skärmgallerspänningarna till samtliga mottagarrör ut

tagas från mott~areomforma.ren. För att sätta mottagu.ren h elt 

ur funktion vid sändning, brytes högspänningen från mottagareom

formaren av break-in-reläet. 

på mottagarens frontplatta finnas tre mät jackar anbringade, 

märkta x20 mA, x2 V och xlOO V, för mätning av belastningen på 

mottagareamformarGns högspänningssida, nätspänningen och mottaga

reomfonnarens högspänning. på mottagare utföma för 24 V är mät

jacken för nätspänningen märkt x4 v. 

Glödströmskretsen i mottagaren vid 12 och 24 V nätspänning samt 

rörens sockelkopplingar framgå av sarrnnanställningssche)ja ·~ bl 6. a " 

Mottafiarens mekanislru uJ2PPJlBll~~g., framgår av fig 8, 9 och 10. 

Mottagarens lMa är utförd på sarrma sätt som sändarans men mEd 

uttagen för antenn och jomledningar på värn tra sidan. Lådans 

upphängning och anordning för inmontering i flygplan är även ut 

föm på samma sätt. 
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stycklista för Fr III. Mottagare. 

c26-C28 

C29- C46 

C47 
C48-C55 . 

C56 

C57 

C58 

C59 

e60 

C61 

C62 

c63 

R26 

R27 

R28 

R29 

R30 
R31 

R32 

R33 
R34-R37 

R38 

R39 
R40 

R41 

R42 

R43 
R44 
R45 

R46 

3x95 cm 


0,1 uF 


100 pF 


111 pF 


55 pF 


20 pF 


1uF 

100 pF 

1000 pF 

55 pF 

luF 

10000 tn 

(35 ohm 
(105 " 

1,53 ohm 

500 kohm 

50 kohm 

5 kohm 

300 kOM 

5 kohm 

50 kt"lhm 

5 kohm 

30 kohm 

200 ohm 

500 !whm 

400 ohm 

500 kohm 

700 ohm 

50 kohm 

500 kohm 

l Mohm 

Kopplingsschema fig 11 

Johansson 

Ero el. Remix 
el. Alpha 

Hescho 

" 
" 
" 

Ero el. 
Alpha 

Hescho el. 

" 
Ilucati 

" 
Ero el. 
Alpha 

Ero el. Ilucati 

Witrohm 

" 

Alpha. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 


" 

" 

" 


typ 63 

75888 
NCoh 

" 
" 

Cir 

72310 

NCoh 
eCer 

NCoh 

72310 

3 VI 
6 W 

l W 

l W 

l W 

l W 

l W 

l W 

}w 
tw 
tw 
i-W 

tw 
lw 
-l-w 
"" 

SATT ritn M3-129-1 

1500 volt 

Förekoumer som utjämn.
kond. i en del app. 

1500 volt 

1500 volt 

1500 volt 

för 12 volt 
" 24 " 

SATT ritn A5-12901 
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R47 l kohm JUpha tV{ 
II 1. WR48 l Mohm 2 

l Mohm " i · W.R4'!) 

R50 

R51 

+4 Kohm - 21~ 
8 " ± 2% 
200 ko~2% 

" 
" 

" 

tw 
.~;. W 
'" 
l W 

för 12 volt 
11 24 II 

L4 

L5 

L6 

L7 

18 

Spo1system i antennkretsen 

" I blandarlcretsen 

" Ir oseillatorkretsen 

II II L mellanfrekv·.kretsen 

II 'r, 2. - " 

SATT ritn M3-120-O 
pos 7, 8, 9 
SATT ritn M3-120-0 
pos 7, 8 

SATT ritn M3-131-0 
pos 10, Il 

SATT ritn M4-125-0 
M4-126-0 

SATT ritn M4-125-0 
M4-126-0 

pos 
" 

pM 
" 

]D 

9 
]D 

9 

Dr4 Drossel Görler F:23 

Re4 Break-in-relä SATT SATT ritn M3-116-O 

Tr4 Transform. SEM LFS-247 

2 .• 2.4. Anvisningar för trimning av mottagaren fig 12 
! 

NÖdvändiga hjålpmedel. 

- 14 

l.. Si~nalgenerator rood frekvensomrMet omfa.ttande 450 kels, 

2900-3600 kels modulerad med tonfrekvens c!a 30 %oeh med re

gl ~rba.r utspänning l uV-500.000 uV. 

2. 

4. 

Kondensator för förstämning av bandfilterkretsar, 200 pF. 

Fiiklantpsbatteri 4,5 V. 

MeJsel får inställning av spolkärnor oeh tr~erkondensatorer 

he1st av isolerande material. 

5. UtJffektmeter med impedans 10 kohm. 

Tr~ens gång. 

Mottag~en är en super med mellanfrekvens 450 kels oeh frekvens

områdel 2950 - 3550 kels. 

Trimni gen utföres med början vid sista mellanfrekvenskretsen oeh 

går se4an bakåt i apparaten, slutande med förkretsarna. Under 
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trimnin~en sätter rCBn den automatiska volymkontrollen ur funktion 


genom a~t på någon PurLJ.ct i densarrma införa en negativ spänning 


mot chassiet av 4,5 V från ficklampsbatteriet. För att undvika 


eventuell kortslutning av batteriet tillför man spänningen ge


nan ett motständ på 10.000 ohm. Ledningarna för automatiska vo


lymkontrollen igenkännas på sin gröna systoflexisolering. 


Anslut uteffeldmetern i de på frontskivan befintliga uttagen för 


hörtelefon och sätt i g~ng mottagaren. 


Mel lanfrekvensdel en. 


Mellanfrekvenstransformatorerna äro två, l MJi'- o~h 2 MF. De 


trinmas medelst de i hålen på burlr..a.mas sidor åtkomliga spol:{.är


norna, som ha mej selspår. Dcn undre kärnan tillhör primärlind


ningen, den övre sekundärlindningen. 


Trimning av 2 MF. 


10ssa toppkontakten på röret EF 5, som sitter mellan de b8.da bur


karna MF l och ioJlF 2. Inför signalen 450 kels mellan toppanslut


ningen pa roret och jord och parallellkoppla ett motstånd på 


20 kohm. Förstäm nu primärkretsen genom att mellan anoden på EF 5 


och j ord lägga kondens atorn 200 pF. Öka signalstyrkan från gene


ratorn tills ett märkbart utslag erhålles på uteffektmetern och 


inställ selrundärspolens kärna till maximiutslag på uteffektmetern. 


Man kan under dessa operationer ställa om uteffektmetern till ett 


mindre mät område och reglera signalen så att utslagen bli 3-6 mW. 


Sedan seitundiirspolen är inställd, inkopplar man förstämnin€flkon


densatom mellon den ända av scl~ärspolen, 80m går till dioden 


på EEC 3 och jord och inställer nu primärspolens järnkärna för 


maximum. Observera att då man avlägsnar förstämningskondensatorn 


utspännine:;en krafti;;t ökar med fara för uteffektmetern. Man bör 


därför innar. rna!! lo9'38I !-.':mapne"t').J::C :nins1r.c. signalstyrkan. Normal 


känslighet i detta steg är 30-50.000 uV för 4 mW ut. 


Trimning' av l MF går likadant till. Man inkopplar signalen till 


gallret på blandaT.Töret EP 5, förstämmer primärsidan av MF l genom 


att ansluta kondensatorn mellan detta rörs anod och jord och in


ställer sekundärspolens järnkärna. Därefter förstämmer man sekun

http:spol:{.�r
http:PurLJ.ct
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därs idan genom att läLga kondensatorn roollan galler och jord på 

MF-roret ~~F 5 och inställer primärspolens järnkärna. Proceduren 

bör förvdrje 1W-transformator göras 2 gånger, alltså sek.prim." 

sek.prim. Nonnal känslighet vid l JlJTh' 400 uV för 4 mil ut. 

'frimning av oscillator. 

Oscillatorn trimmas me~ sibrnalen till antennintaget. Trimningen 

s.\.er medelst två organ, som äro åtk~mliga underifrån. I den burk, 

som är märkt OSC. finnas två runda hål, det ena vettande nedåt 

och . ledande till trimkondensatorn, det andra bakå.t ledande · till 

spol:.cärnan. 

Ställ nu in ui€;nalgen8ratorn på 3550 kels och mottagarens skala 

på O. Vrid trini.";.ondensatorn tills signalen höres i mottagaren. 

Ställ därefter !:lignalgeneratorn på 2950 kcls och mottagaren på 

100. Vrid opolkärnan tills tonen höres •. Upprepa denna procedur 

några Gauger, till dess vid övergång från det ena läget till det · 

andra ineen ändring av illl3tällningB.rna behöver söras. 

Oscillato:r:n är då. färdigtrimmad. 

Trimning av förkretsar. . 

För~.retsspolarna tiitta på. ovansidan av chassiet och äre märkta 

EF och 2 HF. De kunna inställas gtmom hål i resp burkar•. 

Färkretsarnas trLrrner~ondensatorer synas underifrån på var sin· si-" 

da om den ·burk, som är märkt OSC. Först a. kretsens är närmast 

frontplattan, andra kretsens längst fr':..Ln densamma. 

Trimnin6 en gar till sålunda~ 

Ställ mottagaren på 15° och sök med signalgeneratorn upp den ·fre

kvens, som svarar mot denna inställning. Vrid trimkondensatorer

na tills uteffekten blir maximum och reglera ingfuJgsspänningenså 

att utslaget håller sig kring 3 å 6 mW. 

Inställ därefter mottagaren på 85~ och ställ in motsvarande fre

kvens ilIeci signa lgeneratorn. Vrid spelkärnorna till maximiutslag. 

Detta förfd.I'ande upprepas hkaled.es till desG inställningarna ej 

behöva Undras. Normal '{änslighet 1-5 uV för 4 mW. 

http:hkaled.es
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2.3. ~etjäningsapparaten. 

För manövrering av sändare och mottagare användes en bet j änings

appa.rat. 


Utförande fig 15 och 16. 


Kopplingsschema fig 17. 


På. bet j änincsapparat ens översida märkas ~ 


2 strömbrytare märkta ~ IISändning Till - Från II samt ''I.l:ottagning 


Till - Frän", med vilka man kan slå till startreläerna för sända


re- och roottagareomformarna. 


Då strömbrytaren för mottagareamformaren slas till, erhålla rören 


i saväl sändare som mottagare glödström. 


I betjäningsapparaten ingår för övrigt: 


Potenticrneter för ljudstyrkereglering, ined vilken önskad ljudstyr


ka kan inställas. 


Antennamperemeter , vars tennokors är beläget i sändaren. 


Fina.vstämningsratt märkt: "Mottaga.re - Finreglering" för finin


ställning .:.v motta.garens frekvens. Inställningen sAer via snäck


växsl och böjlig axel. 


Telegrafnyckel, vars slag kan inställas underifrån medelst en in


ställningsskruv. 


I!edhörningsrelä Re 5, vilket i sändningslät,.re kopplar medhö:rnirgs


spänning till hörtelefonen. 


Från bet j äningsapparaten utgå två 3-tradiga ledningar, den ena till 


wlslutnir~skontakten för talgarnityr, den andra till telefoni


knappen på styrspak.en. 


I betjänir~sapparaten finnas vidare en trans~~~ator Tr 5 och ett 


motstånd R 58, vil v...a tillsammans med transf""nnatorn Tr 3 i sändaren 


äro avsedda att ~ändaa vid en ev omkoppling, för att från betjä


nill6sapparaten kunna. växla mellan frekvens l och 2. 


http:styrspak.en
http:s�ndningsl�t,.re
http:Mottaga.re


Stycklisto. för betjäningsapparaten. 

RS6 20 kohIn 	 NSF 84l el. Potentiometer 
El tron 

R57 25 ohm Witrohm 3W 	 Borttaget i u:;?p. 366 och 
följande. 

R58 150 ohm 	 3 W" 
R59 2 kohm Alpha 1. W 


A Amperemeter L.\IIE VRE 10 För anslutning till sepa

1,5 ii rat termokors 

Tr 5 Transformator SEM TS-1600 

Re 5 Relä " SATT ritn M4-111-O 

..-... 2.4. Sändareomformaren. 

Utförande fig 18 och 19 

• 	 K~pplingsschema fig 20 

Den i stationen ingående sändareomformaren lämnar anod- och skänm

gallerspänningar till samtliga rör i oändaren. Data f8r en omfor

mare av fabrikat Lux typ LM 7 b enl nedanstäerrle tabell. 

: Utförande 
• Dritf •spänn. Prim. ström. S ek • spänn. Se..~.ström-o·Nom. spänn.

Volt . Vol t Amp . Volt mA 

12 8,6 500 12512 
14,5 8,6 	 615 125 

24 24 

29 

4,3 

4,3 

500 

615 

125 

125 

~----------------------~---------------------------------------

.- Omformaren är helt -~,,-ap61a.d och mont'erad- medelst guminifötter på. en 

fil terlooa, som innehåller s,å.väl högfrekvens som lågfrekvensfil ter 

för avstörning. Den högfrekventa avstörning~n sker på primärsidan 

genom de två kondensatorerna C 71 och C 72, på sekundär~idan genom 

kondensatererna C 73-C 75 och högfrekv,~sdrosslarna Dr 6 och Dr 1. 
Den lågfre~~-venta avstörningen sker genom endrOBsel med järn!.'lärna 

Dr 5 och kondensatorn C 76. 

Omf~rma.r€ n ~mslute s genom en 12-polig Joneskontakt. 
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C72 5000 pl!' Lu..-x: 29749 T o m omi nr 400 
01 uF Alpha 75[;88 Fr o m" " 401 

C?3-C74 10000 pJ!' Alpha 74701 

c75 30000 pF Erc el. 1500 volt 
dpha 75885 

C76 l uJ' Sieverts Kabelv. RMbA 

Dr5 U"'-drossel SEH DS-327 

Dr6-Dr? HF-drossel SATT Sil.TT Iitn A5-11238 

Kolborsta.r~ primär, 12 V, Lux d.et.nr 24620 
II24 V, _"- 29922 

-II se:{.undär " 29942 

2.5. Mottar,areomfonnaen. 

Utförande fig 21 och 22 


Kopplingsschema. fi5' 2) 


Den i stationen ingaende mottagareomfonnaTcn lämnar anod- och skärra


ballerspänni~ar till samtlig~ rör i mottagaren. Dessutom lämnar den 

vid sä ndning negn.tiv [o.llerförspänning till sändarans förstärkarrör. 

Data f0~ en crnformare av fabrikat Lux typ U~ 6 b enl neuanst~ende 

tabell . 

. Utförande : Drif~;. spänn. Prim. ström : Sekt spänn• Sek.ström
• Nom. s}än..n. 

Volt Am). Volt nLi.
Volt 

12 1,6 200 40 
12 

14,5 1,8 235 45 

24 0,8 200 40 , 
24 

29 0,9 235 45 
., .~-- -

Omformaren iir he lt kapslad och monterad 'iiedelst gUl1mifötter pi;. en 

filterlåda, s om ir~YJ.chål::'e:r s åväl högf'rekvens·- som lågfrekvensfilter 
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för avstörning ~ Den högfrekventa avstörningen sker pc'. prirnärsidan 

Senom kondensatorerna C 81,C 82 och C 88, på sekundärsidan 6enom 

kondensatorerna C 83, C 84 och C 86 och högfrekvensdroeseln Dr 8. 

Den lägfrekVenta avstörningen ruter genom en drossal med järnkärna 

Dr 9 och el ektrolytkondensatorn C 85. Kondensa.torn C 87 och mot

IJtåndet R 66 tjänstgöra 30m gnistsläckare för break-in-reläet Re 4. 

Omformaren anslutes g enom en 8-polig Joneskontakt. 

stycklista för mottagareomforma~. 

C8l luF Ero el. 1500 volt 
Alpha 72310 

CS2-C84 0,1 u.F .8ro e l. Rembe 1500 volt 
el. Alpha 75888 

CSS 8uF Runt DAS el. 
Alpha MR 70804 350 volt 

ca6 luF Era el. 1500 velt 
lupha 72310 

C87 0,5 uF Era el. 1500 wlt 
Alpha 76322 

GBS luF Ero el. 1500 volt 
Alpha 72310 

C89 5000 pF Lux 29749 Införd i omf 401 o följ 

R66 50 ohm ~;!itrohm 

Dr8~ ID~-drosse l Lux 29950 

Dr9 LF-drossel SEIVI D-282 

Kolborstar~ 	 primär, 12 och 24 V, Lux det.nr 29884 

sekundär II _"- 29894 

2.6. Kopplingslåda och l cdnini;ar. 

Utförande fiG 24 

Kopplingsschema fig 25 

Ledningsplan fig 26 

För att erhiJ.lla. ett redigt monta=..e äro alla in- och utgående led

ningar koncentrerade till en gemensam kopplingslåda. 

I kopplingslådan äro placerade 2 st smältsäkringar, en på. 10 eller 
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5 h och en på 30 eller 15 A för 12 och 24 V resp. Den större säk

ringen ligLer i tillednin6 en till flygplanbatteriet. Den mindre 

säkringen ligger 80m säkring för mottagi.:' reoITl.Jormarens lågspännings

tilledning och övriga lågspänningstilledningar i st~tionen. 

Dessutom ingå två reläer Re 7 och Re 6 f ör tillsl6.t;rling av mottaga

re- och sändareormornarna samt kondensatorer för avs"törnill6 dV 

bat'~,erinätet • 

Pa. kopplingslMuns ena sida finnes intag för ledningen från flygpla

nets batteri, varifrån sta.tionen erhåller hela sin elektriska ener

gi. BatterileCLnin t:;ens minuspol j ordas. 

~'rbm samma 6 ida u tgå två 8-trädiga, skärmade l edninga~ till re spek

tive mottagare- och sändarecmf orrnare • Inkopplingen framgår av kopp

lingeplan, fig 26. 

Fran kopplingslådans motsatta sida utgå tre le~ngar från · vänster 

räYJlat: 

B-trådig skärmkabel till sändaren, avslutad med en kontaktpropp 

typ Jones. 

- " - till mottagaren, avslutad med en kontaktpropp 

typ Jones. 

20-trådig akärmk:abel för f est anslutning till bet j äningsapparat en. 

på kopplingslådan finnes dessutom en tvä-polig kontakthylsa för 

slutning aven till stationen hörande tryckkontakt med l ecl nil'::" ~ 

med sändaren kan nycklas vid avstämning och provnint;· . 

an

">'FI.r-

C66,C67 

R61, R62 

Re6, Re7 

S l 

S 2 

0,1 uF 

25 ohm 

Relä 

Säkring 

II 

Ero el. Remix 
el. Alpha 

Witrohm 

SEM 

Union Fuses 

_11

1500 volt 
75888 

3 W furttaget i ap p. 76 
och fö2.jande. 

S,h'l'T ritn IVI4-lll-0 

12 V - 30 A, 24 V - 15 A 
12 V - 10 ii} 24 V  5 A 

2t7. Talgarnityret. 
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foooooor med sacmanlae;t 4000 ohm likströmamotstÄnd (10000 ohm impe

dans) och två st seriekapplade 40 ohms mikrofonkapslar av kolkorns

typ. Anslutningen sker genan en kontakt av bryttyp. 

2.8. Kontrollinst:r'lllrentet. 

Kontrollinstrurrentet är en ma-meter av LME fabrikat typ VRB 11 med 

full t utslag för 5 mA, inre motstånd 50 ohm och skalan graderad 0-10. 

Inst~ntet är inbyggt i en trälåda 1 0ch försett med sladd och an

slutningsprjPP passande till mät jackarna på sändaren och mottagaren. 

Utseendet framgår av f'ig 27. 

3. Materielens handhavande. 

3.1. Inställning ~tationen på mCU'ken. 

3.1.1. Sändaren. 

l. 	 Kontrollera titt kristaller för önskade frekvenser äro insatta. 

2. 	 SIa till strömbrytaren märkt: l'Mottagning Till - Frän ll på betjä

niIl6sapparaten. 

3. 	 Vänta 30 sak till dess rören blivit uppvärma. Slå därefter till 

striimbrytaren märkt: IISändning Till - F:cån ll på. betjäningsappara

ten. 

4. 	 Ställ omkopplaren på sändarens frontplatta märkt: "Frekvens l - 2'1 

i aliliefall t läge, dvs ställ in anbefalld frekvens. 

5. 	 Inkoppla kontrollinstrumentet i mät jack märkt: :x2 MA". Inkoppla 

tryckkontakt med sladd till kontaktplinten märkt: ''ProvII ä. kopp

lings lådan. Trycl'. på tryckkon -t&'k:.t en • 

6. 	 Yti4 rG.tten märkt: IIKristallkrets ll (efter att först hava lossat 

lasskruven på Skylten) med början frän läge O till dess att in

strunentet visar maximum katodström. 

7. 	 Vrid ratten märkt: "/..rItennkrets" frän läge O, till dess instru

mentet visar minimum katodström och lås. AnteLmarnperemetern på 

bet j äning s apparat en skall samtidigt visa maximum ström, c ~a 0,8 A. 

8. 	 Prova meA nootryckning av . ,n~cke!'_n på betjäningsapparaten, att an

tennström, c:a 0,8 A, erhålles. 



3.1.2. ~ttagaren, 

l. 	 Slå till ströuorytaren r.1ärkt: ''Mot taGning Till - Från" pcl bet j ä

nirIGsapparaten. ater 30 sek äro rören uppvärnrla och mottagaren 

träder i funktion. 

2. 	 I en hörtelefon, SOlll anslutes till mottagarens telefonanslutnings

kontakt höres därvid ett brus". 

3. 	 Betjäningsapparatens ratt ställes imedelläge (knasterläge) ' . 

4. 	 Ratten pci. mottagarens frontpla tta lossa8 (genom st t vrida läa':.. 

ratten - den inre - åt vänster). 

5. 	 Mottagaren avstämmes till önskad frekvel'lB: 

a) 	 genom in6'tällning på tillgänglig (rätt inställd sändare i när

heten (divch- eller grpch-fplaändare), 

b) 	 benom i~tällning på visst skalvärde enligt ta'bell, då lämp

lig sändare saknas. 

6. 	 Ratten låses. 

7. 	 Prova med pdtagen hörtelefon i förarsits fininställning och ljud

styrkereglerir~ på betjäningsapparaten. 

3.2. Provning av stacio.,nen på mc.. rken före f1yg:n.;,\:.~. 

1. 	 l~ontrQllera att de rätta kristallerna äro insatta i såmaren. 

2. 	 Kontrollera säniarens inställning. 

3. 	 Kontrollera mottagarens inställning. 

4. 	 Kontrollera ad alla kontakter och ledningar äro väl anslutna. 

5. 	 Prova stationens funktion med användande av betjäningsapparch:on "'c.h 

tryckknappon p& styrspaken; 

a) ~J.,ut. hörtelefon-nrilrrofonkontakten, 

b) slå till:. ströT,brytaren märkt: "Mottagning Till - Från", 

c) vä'YJ.ta 30 se ic 

d) sl il til~ s trömbrytaren märkt: "Sändning Till - Från", 

e) 	 gyck pa nyckeln. ,Avlyssna t CJnen i l:).örtelefonen och avläs an

teilllströurr:len (c;a 0,8 lt). 

http:v�'YJ.ta
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f) 	 tryck på knappen på styrspaken, tala i mikrofonen. AVlyssna 

det egna tulet i hörtelefonen och avläs antennatrömrnen, 0,6 A. 

6. 	 Prova ljudstyrkeregleriIl6en genom att lyssna på bruaet i m.ttfl,garen. 

7. 	 Prova finavstämnil16en .;enom att lyssna på tillgänglig sändare, in

ställd på mottagarens frekvens .. 

4. 	 Betjäning av stationen i luften. 

4.1. 	 Sändning. 

l. 	 Slå till strömbrytaren märkt: ''1~ttagning Till - Frän". 

2. 	 Vänta 30 sek. 

3. 	 Slä till. strömbrytaren märk t ~ "Sändning Till - Från". 

4. 	 Vid telegrafering använd nyckeln. 

5. Vid telefoni tryck på knappen på styrspaken och tala i mikrofoneft. 

4 • 2 • . Mottagnin,g. 

1. 	 Sla. till strömbrytaren märkt: l'Mettagning Till - Från". 

Efter c:a 30 sek börjar mottagaren fungera. 

2. 	 . Drag på ljud13tyrkei-egleringen till dess lämplig styrka erhålles i 

hörtelefonen. 

3. 	 .Finavstämning utföres, så. att signalen höres tydligt (ma.x). 

5. 	 stationens begagnande på marken. 

1. 	 Då passning är anbefalld på marken före start och sändning icke pågår, 

skall strömbrytaren märkt: "Sändning Till - Fr ål" vara frånslagen (för 

att spara batteriet). 

2. 	 För anrop släs nämnda strömbrytare till .en,sändaren är omedelbart 

driftsf'ärdig. 

6.- , 	 Åtgärder efter stutionens begagnande~ 

Slå ifrån de båda strömbrytarna pa bet j ä.ningsapparate n .. 

7.-	 Materielens skötsel och vård •. 

7.1. 	 Allmänna f'åreskrifter~. 

Endast gen-::m omsorgsfull beharrllipg och noggrpnn materielv!e är det mj
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ligt att hålla radiomaterielen i tjänstedue4igt skick. 


I flygplan monterad mat(>xiel skall, efter att densamna eller flygplanet 


varit i använlning, dagligen överses. Så ofta. tillfälle gives, bör den 


provas, så att ständig säkerhet finnes för att den fungerar. 


RadioII5terielen skall dessutom alltid provas före och efter -inmentering i 


flygplan, ä~ensem sedan materielen nedmonterateoch innan densamma in

lägGes i förråd. 

Varje upptäckt fel. om också endast obetydl~t. 81%11 omedelbart av

h;j älpas. 

Isärtagcmde av materielen för undervisningsändllmål får endast verkställas 

av specialutbildad ~ersoul. 

1.2. Omformarna. 

?2.1. Komnu.tatore~rna. 

'Omrerma.rnas koomutatore~ äre" åtkomliga. rår rungöring sedan främre och 


bakre skyddskåporna lossats. För att avIägs00 ke'lstoft, som samlat 


sig mellan lamellerna, borstas konrnutatererna med ren borste eller 


torkas, där€st lämplig borste icke finnes, med en ren linnel.app. 


Om lamellerna äro mycket anlöpta, putsas de med finaste sarrlpapper , 


varefter kerrmutatorernaborstas eller torkas. 


Sffiärgelduk fär icke användas för putsning av kommutatorer • 


. lprstarna. 


Vid utbyte av kolberetar ' lossas samna skydds-kåp,r som vid rengöring 


av kommutatorerna. 


Samtliga borstar fasthållas och styras i borsthål1arnaeeh pressas me

delst borathållarefjädrarna mot k~nsnu.tatorn. -

LågspänningsborstarIlll. är,e, av mjukare material och förslitas hastigare 

änhögspänningsborstarna. 

Smörjni!lR\' 


Omformarnas rotorer äro lagrade i kullager. -- Deese. lager rengöras och 


fyllao med köldbeetändigt fett ungefär en gång ~ året • . 


tl§.= Olja får icka an'Yiiadas för snörjning• . 
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7 .•3~ 	 Sändaren. 

Gen_m att 10ss8. de fyra skruvarna å sändarens frontpla.tta kan apparaten 

dragas ut ur sin l&1a. 

Styrrörat oeh modulat~rröret äro .försedda med yttBr!.-tontaktssockel och 

kunna dragas ur soolreln genom att lyftas uppåt. 

Sändarepentoden BB 287 är :fdrsedd ~d bajonettfattning och måste vrides 

mot s.l s , .'innan den kan frigö ras • 

Sändarens inrebläa €la vid behov rent, t ex med en handblåabälg. 

7.4. 	 Mottagaren. 

GenQlll a.tt lossa de fyra skruvarna å mottB8arens frontplo.tta kan apparaten 

dragas ut ur· sin låda. 

Rören hava ytterkontaktssoCkel och är. s~tliga föreedda med toppkontak

ter. Tillse ~tt dessa sitta ordentl~ på. 

Om mottagarens känslighet successivt avtagit, finnes anledning misstänka, 

att något eller några av rören minalrut i emission. Rören uttagas då t)ch 

kontrolleras, eller om detta icke smbbt nog låter sig göra, insättes en 

ny rärsato. 

Det i mottagaren placerade break-in-reläeta kontakter böra da och då av~ 

slipas med fint Bmä.rgelpap~r. 

Drevet 	för fjärrmanövrering av mottagaran bör då och då rengöras och 

smörjas 	lmd ltöldbest ändigt fett. Samtidigt bör tillses, att .den böjliga 

axeln förlägges utan s:<arpa krökar. Om fara för rostning föreligger, -Dör 

B,Xa!n inoljas. 

7.5. 	 BetjäniMaapparaten. 

Iletjäningsapp:s.raten bör vid lämpliga tillfällen för kontroll och öVersyn 

unnonteras. Det umre täckl.cket ' bort skruvas , varefter k:u@gväx::eln för 

fjärrmanövrering~ratten smörjes med köldbeständigt fett. 

Telegra.fnyckeln å bet j äniIl«;sapparat en kan justeras med avseende på fjä

derspänningen, när betjäningsappB.'raten är losstagw. Då all nyckling 

sker via r el tie r, är rit.?ken för brända kantaldGr i nyckeln synnerligen li 

ten • . 

I 
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.tilltennanläggningen skall ofta kontrolleras i mekaniskt avseende.,sä att 

haverier i luftenurrlvika&_ I elektriskt avseei\ie tillses att inga 

glap~.ntakter finnas, att isoleringen är god och att antennlinan e ller 

nedtaget icke ligger anllllt·t metallföremål-. 

7.7. 	 Talgarnityret.• 

Förbindelsesladdarna till hörtelefonen och nri.krofonen böra ~ga kon

trolleras med avseende på kortslutning_h avbrott', 

7.~8. . 	 Koppliooslåda o.ch ledningar. 

Kontrollera att det finres reservsäkringar i kopplll1gs1ådan oeh att 

dessa aro hela. 

Behandla den i f lygkroppen fast monterade materiele n varsamt; drag ej i 

onödan i ledningar o dyl. 

-, 
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Bilaga 1. 

Detaljförteckning jämte viktsuagifhr . 

Stati~nsdel . Vikt kg 

Sändare inkl rör 

Monteringsram för sämare 

ffiottagar" inkl rör 

Mont eringsrrun för mottagare 

H8tjäningsapparat 

sändare omf $ rmare 

Mottagar~omformare 

Kopplingslåda 

Ledningssats för fpl 22 

Ti:l.lgarnityr 

Tol etonilmapp 

Stätionens totala vikt 

6,39 
0,8 

6,87 
0,8 

1,58 

5,27 

4,7 
1,15 

2,45 
0,37 
0,1 

30,48 



Bilaga 2,. 

Fö~teckning över i stationen ingåend·e elektronrör. 

TY}t-
Användningbet e okning 

Sändaren 

El2 

E12 

RS281 el.) 
PID8j40 ) 
It1ott~aren 

F.J!'5 el. EF9 

El!'6 

EF5 el. EF9 

EF5 el.. EF9 

EBC3 

Modulat an'Ör 

Oscillatorrör 

Effektförstärkarrör 

H-f.-förstär~Jarrör 

Oscillate-rör
• 

lllandarrör 

M-f.. -förstär:",-arrör., 

.2.det .·-AV-K.- och L-f.

.förstärkarrör 



Bilaga 3. 

Datablad för i stationen ingående elektronrör. 

.7; , RS 287 EL 2 El!' 5 EF 6 :GBC 3 

Glödspärming 

Glödström 

Volt: 

Amp 

12,6 

0.,68 

6,3 

0,2 

; 6,3

: ° 2: , 
6,3 

0,2 

6,3 

0,2 

6,3 

0,2 

l:Iax anods p änning Vol t. 800 250 250 250 250 250 

Max skärmgalle rspänning Vol t. 200 250 100 100 100 

Norm. styrgallerförspänning Volt: -80 -18 .;:2 -50 -2 -5 l 5 

Norm. bromsgctllGrförspänning Volt -250 2 2 

: Max anodförlust v/att 30 8 8 0,015 l 1,5 

IiIux skärmgullerförluat Watt: 5 2,6 2,6 
: Hax ungivem effeld Watt: 50 3,6 2000 2000 

Harm. anodström mA 93 32 :bl 0,002 3 5 

Norm. s~ärmg&llerström 

Genomgrepp 

mA 

% 
25 

l 

5 :1 2xl06 
:_:1_. ,_._.

: ° ,003 

107 

0,003 : 

0,8 

]'örstärkningsfaktor 4500 YJ 
Brant!1et 

Inre motstånd 

mA/V 

ohm 

2,8 2,8 

70000 : 

1,8 
6:

2,5xlO : 

2,0 

15000 

LämpL anpassn. impedans ohm 4500 8000: 

Kapacitd mellan styrgaller och pF 0,05 0.,003 lA 

anod 
• ____._... __~.__,.r. .... 



Bilaga 4. 
Normala mätvä:rder.tllS: .X r' Hl vid 14 15 (29) volt drift spänning. 

Alla spänningo.r mätta med Normameter GW. 

:87ängn •Mätpunkt 	 IV.a.t Enhet Arun.App. slagse Jt'r 1301 värdej~2 "" A3 

Sändare styrrör Anodspänning x x 200 volt 

Skänngall er s-...p___ x x J 70 volt 

Katodsträm x x 12 mA 

. Förstär- . 1I.lJ. od.@p~.lJ!lj.rg. x x 600 volt
karrör ---- -~~--~---

Skä.x]:!]gall 6r=::..;s' Po:..-______ v olt
' :.. ~~x x.;....;..__ 200 

• Kato~sp~~~.~·r~.g~______~_x__--x~------~5~--______v~o~1~t__~________: 

• Katodst:t'öm 	 x x : 100 mA 

Broms~.-försp x x 190 volt 

Styrg. -för sp x x 60 volt 
x 35Ö~-~----v~o~1~t~--------~ 

Moduls.- : Anodspänning x 2bO volt 
torrör x 200 volt · 

~S~k~ärm~g~a~1~1~e~r~s~p=--______~~~~x~__--~165 volt 
x: B' volt 

____________________~I;ta~to~dspännjn~g------------~x~----~l~O=----~----v::..;o~l:..t~~________~ 

lJlottp.gl.lre HF-rör · Anodspänninp; x x 200 volt 

Skärmga llersp x x 120 volt 

Katodspiinr:dng x x 2 v~~·]_t 
~ 

Anod~änn~i~~Blandar- : n.g~__~_____~x~~x~____~2~2~0____~__~v~o=1~t~___________ 

rör Skä:rmgaller~8p~__ . x 34 :.:.;~_______ x 	 lt.__~":,::,,..o-.::=-~____~__________v.;...o=-

: Katodspärming x . . x 1.
1 
2 _______..:..v.::,o;;;.l.;.t--"___________ 

Oscilla Anods pännir..g x x 195 . volt---=------:;;-------'------'-.. _._---,-_..._--------------torrör 
J Skärmgall er~J?_____~x x -'-_~~1::;..::.5___'_____v.:....o:.:l::..L..:..v-'-_________ 

ME'-ror Anodspä'''ming x x 200 volt 

Skä:rmgall~sp x X 150____---,.;...To.:..};.:..:.:..c--:.-.-----

"'-___ ~..:K.:;:a::.;t;;.;;o;.;:d:.::sp i:1'l1??-:::·rjg~_________. x x 4! 5 volt--; ::.l

Det-rör Anodspä~ni~~g___________x~__:~~--~2~0~5~--~----v::..;o~l~t~~----_____ 

"'--______ _______; x. xö:=:- ;..;... K=at.::.;odsR.,äpning ____ ._---4,.:---.....;....--~v""'o::::l::_t~~~:r-r_;r_r:_,.,. 
x x 5 . amp V1.a 14,5 v: 

Koppl- Säkr SI ström 	 x x--:-__2 ,5 _,...;.:.__-.-a:,E..~__-'--VJ_-.-·_d.,.....,.2.2. V ~ 
1åda ----,...----------~-:x::.--:- x ~ : am}? v lci 14-;5V 
_______...;.-._______...:,-=32 s t :eÖ:n x x 4 .3 : amp vid 29 V : 

Bändomf Prim. : Spännjnr, ____________ ,~x~~x~~1~~~~15~.~2~9~-----~v:~o;.;:1:..t~~--------~ 
_____S.:c.t~röm x x 8 2 6 • !,l_.:....-__....;a;;;lllP__-;.-_______-: 

Sek. 	 · Sp~-:-".lj_ ~€i... _______~_~_L x ------9Q.9 v / l t 
· . x · : ~-'T ') mA 

______----; ....;	 . . "- ~iQ mA _-'-____--:_______. _S_tr_ö:n 

Mot t
:omf 

Prim . 
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