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~fM1.Q2 ________F_or_o_rd_----,-______ 
~ KopO 

FOrord 

Denna instruktion inneh:liler fOreskrifter fOr service ihgarder pa 

flygplan 32. Utformningen ar i huvudsak anpassad till tjansten vid 

krigsflygbas. 

Speciell mekanikerinstruktion fOr flygplan 32 bestar av tva pub

likationer: 

• 	 SMI Flygplandel, som innehaIler serviceforeskrifter (B-, e 
och D-service) fOr flygplaninstallationen. 

• 	 SMI 32 Vapen,;", Kamera- och Teledel, som innehiiller service

fOreskrifter (B- och D-service) for vapeninstallationen, (B

service) for kamerainstallationen samt D-service for telein

stallationen. 

For att sarskilt utmarka om en atgard/foreskrift galler endast fOr 

viss flygplanversion ar bokstaven 

(A ) utsatt framfOr atgard/fOreskrift avseende flygplan 32 A 
II( 	 B ) " " " / " 32 B 

C ) " " II / " II 32 C 
It 	 IID ) " / 	 32 D " " 

E) " " / " 32 E " 	 " 
I vissa fall bar dessutom flygplanens tillverkningsnummer (till 

exempel 32.189) angivits for de flygplan atgarden galler. 

Flygplandelen 
Vapen - lVlmera - Tele 



(R1~ Indelning
!ill . 2----~----

Kap 0 

Indelning 

Instruktionen ar indelad i tre kapitel: 

Kap 0 Allmanna fOreskrifter 

Kap I Atgardslistor 

Kap II Detaljerade atgardslistor och sarskilda fOreskrifter. 

Anm. utaver ovanstaende kapitelindelning tillkommer dessutom 
ett flikblad "Tillfiilliga atgiirder ", placerat efter kap 1. 

Kap O. Allmanna foreskrifter 

Kapitlet innehil.ller en orientering om hur fijreskrifterna i instruk

tionEln (8MI 32 Fpl-delen och 8MI 32 Vapen-, Kamera- och Tele

delen) skall tilliimpas. 

Kap I. Atgardslistor 

Flygplandelen. 

Flygplaninstallationen i kapitlet innehil.ller kortfattade fareskrifter 

for B-, C- och D-service. Nummer till hager om at garden , till 

exempel 31.1, utgar hanvisning till kapIl, grupp 31, pos 1. 

Vapen-, ~mera- oeh Teledelen. 

Vapen- oeh kamerainstallationen i kapitlet innehil.ller kortfattade fOre

skrifter fOr B- oeh D-service. Nummer till hager om atgarden, till 

exempel 37.1 , utgar hiinvisning till kap II, grupp 37, pos 1. 

Flygplandelen 
Vapen - Kamera - Tele 
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~~2 ___________I_nd_eln_in~g___________ 
3 Kop 0 

Teleinstallationen i kapitlet innehiiller kortfattade foreskr ifter for 

D-service. Nummer till hoger om atgarden, till exempel 38. I, ut 

gor hanvisning till kap II, grupp 38, pos 1 (flik- och posnummer 

overensstammer med varandra. 

Anm . Under flikbladet "Tillfalliga atgarder" aterfinns tillfalliga 
andringar och tillagg som beror kap 0, loch II och som be
ordrats genom TOMT. 

Kap II. Detaljerade atgardslistor och sarskilda foreskrifter 

Kapitlet ar indelat i installationsgrupper 30 - 39, vilka motsvarar 


materielgruppsbeteckningarna i TO-nummer 830 - 839. 


Grupperna innehiiller detaljerade atgardslistor, som anger hur mera 


omfattande atgarder i kap I skall utfOras. I slutet pi\. grupperna finns, 


i fOrekommande fall, sarskilda fOreskrifter fOr speciella arbeten. 




r 


~~2 _________A_ru_va_r_________ 
Uu~ Kap 0 

Ansvar 

Atgarderna i denna instruktion far i vissa fall, se Teckenforkla


ringar, helt eller delvis vidtas pa eget ansvar av vpl hjiilpmeka


niker. 


Vidare giiller de narmare fOreskrifter som framgar av bestam


melserna for den tekniska tjansten vid flottilj (motsvarande). 


Anm. Allmant giiller dock, att order av teknisk natur (t ex 

andring i denna 8MI) fOrst skall gas igenom med 
berord personal. 

Instruktionen omfattar det minsta antal atgarder som befunnits 

nodvandiga fOr att flygplan med utrustning skall kunna h3.llas i 

flygvardigt och stridsdugligt (funktionsdugligt) skick. Det ar dar

fOr av sWrsta vikt att fOreskrifterna fOljs noggrant. Instruktionen 

upptar dock i en del fall inte sadana sjiilvklara papekanden som att 

nedmonterade detaljer ater skall monteras, att iakttagna felaktig

heter skall atgardas eller anmalas eller att oppnade luckor skall 

stangas och lasas nar ett arbete slutforts. 

I samband med service kan aven fOrekomma icke tidsbundna at

garder, sasom till exempel fellokalisering, reparation, apparat

byte och motorkorning. 

............ 
 Detaljerade bestammelser for sadana arbeten kan aterfinnas i fore
'<I'M 

:<:< skrifter av typen TOMT, 88I etc. 
'<1''<1' 
b1)b1) 

:5:5 UWver namnda telrniska fOreskrifter finns det dessutom allmanna 
<ll 

.-; 
<ll och eventuellt lokala bestammelser som maste iakttas.

1'1E-t 
~ I 

.-; ~ 

§p~ Flygplandelen
~~ 
~> Vapen - Kamera - Tele 
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~~2________ _______An,_var

UU3 Kop 0 

Varje grupp av atgarder i B-, C- och D-service ar helt atskilda 

fran varandra. Detta innebar att de atgarder som ingar i exempel

vis D-service inte tacker atgarderna for C- och B-service. 

Instruktionen innehaller aven skyddsfOreskrifter som skall till

lampas. Se vidare under rubriken SKYDDSFORESKRIFTER. 

For signering av vidtagna atgarder vid C- och D-service se 

TOMT 32-80-4. 

Anteckning om vidtagna atgarder skall goras i loggboken, se "IN

STRUKTION DRIFTDATASYSTEM (DIDAS). 

For loggbokens forande svarar 1. fpl-mek eller rotemekaniker. 



©J~ Teckenforklaringar 
!ill ' 2----~---Kap 0 

Teckenforklaringar 

Nedanstiiende tecken i anslutning till posnummer ges i denna in

struktion foljande innebord: 

o 
omkring posnr (punkt) innebar att atgarden inte behover 


utfOras om kontroll eller service (begransad) sker pa grund 

av att flygplan inte flugits under viss tid efter fOregaende 

motsvarande vardatgard. 

X 	 framfor posnr innebar att atgarden far utfOras pa eget 

ansvar av vpl mekaniker enligt de narmare fOreskrifter 

som framgiir av gallande Fo A angaende organisation av 

och bestammelser fOr den tekniska tjansten vid flottilj 

(motsvarande). 

(X) 	 framfOr posnummer innebar att vpl mekaniker inte far ut

fora hela atgarden pa eget ansvar. De delar av atgarden 

som vpl mekaniker i detta fall far utfOra pa eget ansvar ar 

i "Tillflilliga iitgarder" och kap II markta med X. 

(Skyddssymbol) i textavsnitt innebar att aven annan fara 

an den som finns i sjalva arbetsoperationen foreligger. 

Flygplandelen 
Vapen - Kamera - Tele 
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~~2 ______________u_n_d_e_r_h_lli_l_sp_e_r_iO_d_e_r_______________ 
U

V '3 Kap 0 

UnderhaIIsperioder 

Klarg6ring 

Se SKI. 

Service 

F Iygp loninslo110 lion 

B-service utfors 


I · senast 8 gangtimmar efter foregaende B-service. 


C-service utfors 

• 	 efter var 25 ± 5 gangtimme, nar tillsyn enligt STI inte skall ut 

fOras. 

lQ~ 
~C":) 

:-< D-service utfors 
<I'~ 

bllbll .......... 

~~ • efter var 100 ± 5 gangtimme, nar tillsyn enligt STI inte skall ut 

Q) 


Q) fOras. 
-I 
s:: 	 ro ro 1 
- ro ~~ _ 	 ro»1 

~> 

Flygplandelen 9 

Vapen - Kamera - Tele 



SNlll2 _______U_n_de_r_h_ii_ll_s::....pe_r_iO_d_e_r_______ 
Uu~ 	 Kop 0 

Vapen;nstallat;on 

B-service utfors 

I · fOre skjutning nar mer an 14 dygn fOrflutit efter fdregaende 

skjutning eller efter utford B-service . 

• fore skjutning efter montering av utskjutningsanordningar 

(balkar) 

Anm. 	 Atgardslistorna skall tillampas i den utstrackning aktuellt 
skjutalternativ kraver. Vid enbart akanskjutning utfors 
t ex inte B-se rvice pa robotinstallatione n . 

C-service utfors inte 

D-se rv ice utfors 

I • var· 100 ± 5 gangtimme nar tillsyn enligt STr inte skall utforas. 

Kamera;nstallation 

B-service utfors 

t • fOre skjutning nar mer an 14 dygn forflutit efter fOregiiende 

skjutning eller utford B-service . 

• fOre skjutning efter montering av utskjutningsanordningar (balkar). 

C-service utfors inte 

D-service utfors inte 

10 



~~~2 ______________ u_n_oo_r_h_a_ll_s_~_r_i_o_de_r______________ 
~ 	 Kap 0 

Teleinstallation 

B-service utfors inte. 

C-service utfors. 

• 	 efter var 25 ± 5 gangtimmar, nar tillsyn enligt STI inte skall ut 

fOras. 

D-service utfors . 

• 	 efter var 100 ± 10 gangtimme, nlir tillsyn enligt STI inte skall ut 

fOras. 

Service enligt ovan utfors inom de fOreskrivna gangtidstoleranserna 

och far goras flytande. Tillatna toleranser far inte ackumuleras. 

Tilisyn 

Se STI. 

l!")~ 
~C'":) 

:r: :..:t: 
~ 	~ Forradsservice 
bIlbll

00 
~ utfors pa flygplan som inte flugits under 7 kalenderdygn (dygnet da 

Cl) 

~ 	~ sista flygningen gjordes raknas inte). 
,...; 	 cd 
~ ¥ Se Fpl-delen, kap II, grupp 30, Slirskilda fOreskrifter. 
":::d 
fz.<:> 

F/ygplandelen 11 

Va pen - Kamera - Tele 



~~ Sknld"jijrp"krijll'r ~ 
!ill . 2---------

Kap 0 

Skyddsforeskrifter 

Instruktionen inneh i!ller som regel inte allmanna och speciella 

skyddsforeskrifter . 

De allmanna skyddsfOreskrifterna i OSM skall till ampas. I instruk

tionen har dock fOr vissa atgarder inlagts utdrag ur OSM. 

De speciella skyddsfOreskrifterna for flygplantypen aterfinns i 

Speciell klargoringsinstruktion (SKI). 

Nar atgarderna i denna instruktion inte vidtas enligt normal rutin 

kan skyddsfOreskrifterna enligt ovan i vissa fall vara otillrackliga. 

For att ytterligare gora personalen uppmarksam pa de all varligaste 

riskerna i samband med arbete pi! flygplanet finns det pa och i flyg~ 

planet infOrt vissa skyltar och malade varningstexter samt sarskild 

fargmarkning av handtag, reglage etc . 

...... ...... 
-=t<C':l 

;~;~ 

-=t<-=t< 


bDbD 

-+-' -+-'
:::>:::> 

Q) 

Ql 

>::t-< 

OIl I 
~ OIl 13§j~ F/ygplandelen 
~~ 
J.z..:> Vapen· Kamera . Tele 



~~2 ______F_o_"rt_e_ck_n_i_n-=g'-o_"v_e_r_v_is_s_a_T_O_M_T___--
~ KopO 

Forteckning over vissa TOMT 

Allman grupp 

(A C ) AtdragningsmomentI (B DE) " 

I 

I 


~ 

OOM 
tDl-< 
I-< ~ 
~ I-< 

1-<'8 
'8:4! 

:4! '<I' 
'<I'b.D..., 
1:/l~ 
~Q) 

Q) 
~E-< 

......"" 0.:;,:::'" 
b.D, 

Grupp 37 

(A ) Mynningsluckor 

(A ) Akaninstallation 

(A ) Upphangningsbalk G 

( E) Upphangningsbalk C 

Rengoring m m av bevapningsfasten i vingen 

(A DE) Bevapningsbalk A 

Grupp 38 

StromfOrsorjning 

Yttre belysning 

Instrument 

(A C) Kabintemperaturreglering 

Avisningssystem 

C) Kamerainstal1ation 

~'" Flygplandel ~n~;> 

Vapen - Kamera - Tele 

32-830-1 

32-830-7 

32-837-1 

32-837-2 

32-837-12 

32-837-5 

32-837-10 

32-837-23 

32-838-1 

32-838-2 

32-8381-2 

32-8385-1 

32-839-1 

32-839-2 

15 



~~2 _____________I_nn_eh_dll____________ 
UV3 Kap I 


KAP I ATGARDSLISTOR 

INNEHALL 

VAPENINSTALLATION Sid 

B- service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 - 2 


D-service ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 


(A ) 

TELEINSTALLATION 

C-service ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 


D- service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 


DE) {:~:::::A.LLA.TI~N........... ..... ... ..... 9 

D- service .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 


KAMERAINSTALLATION 


B-service . . ........................ , . . . .. .. 11 

( c ) 

TE LEINS T ALLATION 


D-service ............... _...... _ . . . . .. . . . .. 12 


Vapen - Kamera - Te/e 



~~2 __________B__-s_e_rv_ic_e_v_a-.:...p_en______ _ _
uu'3 	 Kap I 

(A ) Vapeninstallation 

Varning!w. ---------------. 
Funktionsprov fa r inte utfOras nar fpI 
lir Iaddat. Se slikerhetsforeskrifter i SKI. 

B-SERVICE 

(X) Se till att eventuella atglirder under flikbladetG 
"TillfliUiga atglirder" utfOrs. 

SIKTESINSTALLATION 

(X) 	 Funktionsprova installationen fOr reflex
siktet•.............................•. 37.1I •

(X) 	 Funktionsprova installationen fOr bomb
siktet. ......•........................ 37.2 -

(X) Funktionsprova rakettillsatsen UR6..... 37.3e 
KAMERAINSTALLATION 

• 
Funktionsprova installationen fOr ksp

. kameran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 4 

X 	 Funktionsprova installationen fOr 
registrerkameran.................... . 37. 5 

1Vapen - Kamera - Tele 



B - service vapen 

~~2 Kop I ~ 
(A ) 

(B-SERVICE, forts) 

AKANINSTALLATION 

(X) Funktionsprova installationen fOr akan... 37.6e 
INSTALLATION FOR YTTRE BEVAPNING 

(X) Funktionsprova installationen fOr raketer 37. 7 

(X) Funktionsprova installationen for bomber 37.8 

(X) Funktionsprova installationen fOr robotar 37.9 

••
•0 

• 
(X) Kontrollera BF-balkens elektriska ur

kopplings- och Hillningsiunktion......... 37.10 

Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att 
B-service pa aktuell installation ar utiord. 

2 

'
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~~~2 ___________________ __ ________________D -_S~'c_e_v_a_pe_n
UU3 	 Kop I 

(A ) 

D-SERVICE 

(X) 	 • Se till att eventuella atgarder under flik
bladet "Tillfalliga atgarder" utfors. 

SIKTESINSTALLATION 

(X) 	 Tillse och funktionsprova installationen 
fOr reflexsiktet. ........................ 37.31•

G(X) 	 Kontrollera relaforstarkarens kanslighet 
och avvikelse................ . ......... 37. 32 

(X) 	 Tillse och funktionsprova installationene 
for bombsiktet...-................. . .... 37. 33 


(X) 	 Tillse och funktionsprova rakettillsatse UH6................................... 37. 34 


(X) Kontrollera avvagningen av lodgyrot. .... . 37. 35 • 
AKANINSTALLATION 

(X) Funktionsprova installationen for akan. . . . 37. 36 

Anmal till ansvarig flygplanmekaniker 
att D-service ar utford. 

Vapen - Kamera - Tel, 
3 
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C-service tete 

5~2-----------------U
V '3 Kop I 

)(A Teleinstallation 

C-SERVICE 

Utgatt 



~N~2 ____________D_.~_rVk_e_te_k~_________
u"'3 Kap I 

I 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

00 
C":) 

r-. 
'0 
c 

:ct: 
'<l' 

~ 
;:J Vapen 

(A ) 

D·SERVICE 

Se till att eventuella atgarder i TOMT under 
flikbladet ''Tillfalliga atgarder" vidtas. 

Dtfor splinningskontroll och kontrollera fpl
batterierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.1 

Funktionsprova horisontgyron och gyrosyn
kompassen ..... " .......................... , .. 381.1 

Tathetsprova pitotrorsystemet ...................381. 2 

Kontrollera utloppstemperatursystemet •.•....... 381. 4 

Dtfor kontroll av fiiste for autom. fask.
utlosning pa stolarna. Enligt avsnitten 
2.1,2.4,2.5,3.1och3.7i. ................... 382.1 

Funktionsprova PH-11/A ........................383.1 


Funktionsprova PN-505/A .......................383.2 


Funktionsprova PS-431/A '" .................... 383.3 


Kontrollera och funktionsprova PN -794/A ........ 383.6 


Funktionsprova forstarkare F9 och APP 11 ....... 383.9 


Se till att tillslagna stromstallare slas 

ifran. 


Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att 

D-service ar utford. 


Kamera - Tele 
5 

http:2.1,2.4,2.5,3.1och3.7i


I 

~rM1.[2 _______B_-_se_rvl_·ce_v_ap_en____-----~ 
u"3 Kap I v-v 

OCJ 
M 

'0 
~ 

C:< 

"'" 2P 
;::J 

(X) • 

• 

I 

I 


Vapen - Kamera 

( E) Vapeninatallation 

Varning-----------------------, 

Funktionsprov far inte utforas nar fpl ar 

Iaddat. Se sakerhetsfOreskrifterna i SKI. 

B-SERVICE 

Se till att eventuella atgarder under flikbladet 

"Tillfalliga atgarder" vidtas. 

SIKTESINST A LLA TION 

Funktionsprova siktesinstallationen. 

KAMEHAINSTALLATION 

Funktionsprova installationen for Ksp-kameran. 

Funktionsprova installationen fOr registrer

kameran. 

AKANINSTALLATION 


Funktionsprova installationen fOr 30 mm akan. 


Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att B-

service pa aktuell installation ar utford. 

- Tele 

37.41 

37.42 

37.43 

37.45 
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8 

~~2----------~D~.~~~=·~~~prn~· __________ 
Uu~ Kap I 

( E) 

D-SERVICE 

Se till att eventuella atgarder under 
flikhladet "Tillfalltga atgarder" vidtas. 

SIKTE SINST A LLA TION 

• Tillse och funktionsprova siktesinstallationen. 37.72 

AKANINST ALLA TION 

• Tillse installationen fOr 30 mm akan. 37.73 

KAMERAINSTALLA TION 

Tillse och funktionsprova installationen for 
registrerkameran. 37.74 

Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att 
D-service ar utford och gor anteckning i fpl 
loggbok. 



~~2 ____________c.~_r_v~_e_rek~_________
u"3 Kap I 

( E) Teleinstallationf 
C·SERVICE

• Funktionskontrollera kapsel PETRUS. 383.8 


Utfors nlir drifttidsmlitaren visar 50 drift 

timmar efter senaste funktionskontroll. 


• Funktionskontrollera APP 91 B. 383.4 


utfors nlir drifttidsmlitaren visar 25 drift 

timmar efter senaste funktionskontroll. 


Funktionskontroll ska liven utforas efter in

stallation av APP 91 B. 

• Funktionskontrollera Kapsel ADRIAN. Se Komplement 
till SM! ochI utfOrs niir drifttidsmlitaren visar 25 drift- STI (Hemlig) 

timmar efter senaste funktionskontroll. 

00 
en 
M 

"2 
:< 
"<I' 


9
2fl 
;::> Va pen . Kamera· Tele 



~~~2 ___________________D_-se_r_v'_'c_e_te_k__________________ 


~ Kap I 


B DE) Teleinstallation 

D·SERVICE 

Se till att evenluella atgarder i TOMT under 
• flikbladet "Tillfiilliga atgarder" vidtas. 

utfor spiinningskontroll och kontrollera fpl
batterierna .................................... 38. 1 

Funktionsprova styrautomat 04 " ................ 38.2 

Funktionsprova horisontgyron och gyrosyn
kompassen .................... .. .............. 381. 1 

x Tathetsprova pitotrorsystemet ...................381. 2 


(X) Kontrollera utloppstemperatursystemet ...........381. 3 


I utfor kontroll av fiiste for autom. fask.
utlosning pa stolarna. Enligt avsnitten 
2.1,2.4,2.5,3.1 och 3.7 i .................... 382.1 

(X) Funktionsprova PN-50/A .............. " ........383.2 


(X) Funktionsprova PN-794/A ..................... , 383.6 


(X) Se till att tillslagna stromstallare slas ifran. 

Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att D
service ar utford. 

10 



~fMI.Q 2 ________---=B:....-_S_fTV_iC_f_k_G_m_f_rG_'_"n_SI_G_II_GI_io_n__-- 

~ Kap I 

( c ) Kamerainstallation 

Yarning ------------, 

Funktionsprov far inte uW:iras nar fpl 
ar laddat med bomber" Se sakerhets
fOr eskrifter i SKI . 

B-SERVICE 

(X) 	 Se till att eventuella atgarder under flik

bladet "Tillfalliga atgarder" utfOrs. 


(X) 	 Funktionsprova fotobombinstallationen..... 37.81 

(X) 	 Kontrollera BF-balkens elektriska ur
koppling............... ... ............. . 37.82 

Anmal till ansvarig fpl-mek att B-service 
pa aktuell installation ar utfOrd. 

C-service 


Utfors inte. 


D-service 


UtfOrs inte. 

00 
M 

I-< 
"0 
C 

:< 
~ 11

5 VGpen - Kamera - Tele 



~~ 	 D'$('rvice tele 
!ill . 2--------=-----

Kop I 

( c 	 ) Teleinstallation 

D·SER VICE 	 Kap II 

Se t ill att evenblella atgarder i TOMT under 
fl ikbladet 	"Tillflilliga atgarder " vidtas . 

Utfor splinningskontroll och kontrollera fpl
batterierna " .. ... ................ ... .. ..•..... 38.1 

Funktionsprova styrautomat 04 . ... .............. 38.2 

Funkt ionsprova horisontgyron och gyrosyn
kompas s en •.... . ..... . .............•.... ...... 381. 1 

x Tathetsprova pitotrorsystemet ...... ..... .. .. .. ..381. 2 

(X) 	 Kontrollera utloppstemperatursystemet ...........381. 4 


UtfOr kontroll av faste for autom. fask.I utlosningen pa s tolarna. Enligt avsn itten 
2.1, 2.4 , 2.5, 3. 1 och . 7 i .................... 382.1 

(X) 	 Funktionsprova PH-ll/ A ... " ...................383. 1 


(X) 	 Funktionsprova PN -505/ A ........ . .. .. ...... .. ..383.2 


(X) 	 . Funktionsprova PS-432/ A ..... .... ..... . ........ 383.5 


(X) 	 Kontrollera och funktionsprova PN -794/ A .........383.6 


(X) 	 Funktionsprova forstarkare F9 och APP 11· ....... 383.9 

Se till att tillslagna stromstallare slas lfran. 

Anmal till ansvarig flygplanmekaniker att 
D-service ar utford. 

12 



~Ml2 _________B_-_s_eTV_ic_e_k_u_m_er_u_ins_tu_ll_Q_ti_on_____ 
U 

V '3 Kap I 

( C) 

'" 

(X) 

(X) e 
(X) G 

e 

KamerainstalIation 

Yarning 
Funktionsprov far inte utforas nar fpl 
ar Iaddat med bomber. Se sakerhets
fOreskrifter i SKI. 

B-SERVICE 

Se till att evenruella atgarder under flik
bladet "Tillfalliga atgarder" utfOrs. 

Funktionsprova fotobombinstallationen..... 

Kontrollera BF-balkens elektriska ur
koppling............... . .. . . . . . . . ...... . 

Anmal till ansvarig fpl-mek att B-service 
pa aktuell installation ar utfOrd. 

C-service 

Utfors inte. 

D-service 

Utfors inte. 

Vupen - KDmera - Tele 

37.81 

37.82 

13 



GULT BLAD nr 0SMI 32 ya-Ka-Teledel 

FORTECKNING OVER GULA BLAD 


Gult blad Gult blad Gult blad Gult b1ad Gult blad 
nr utgAva nr utglva Dr utgAva nr utgAva Dr utgAva 

1 Utgatt 16 

2 UUratt 

~ UJgatt 

4 Utgatt 

5 Utgatt 

6 Utgatt 

7 Utglitt 

8B 

9 UUtlitt 

lOB 

11 utglitt 

12 Utglitt 

13 Utg!tt 

14 

15 

Efter lJIRSrande av pia blad 1 SKI, SMI eUer STI elcall det aYenltt 1 ~ 
ken 10m berGre av IndrlDpn marlreru p6 Ilmpllgt 8Itt, t ex med 
blyerte8treck 1 marglnalen. ))eDna markerlnK elcall,lSru av den IIOID 
far den telmleka tJIn8ten (t ex mekanlker) utkvltterat tutraktloDen. 



8MI 32 Va-Ka-Teledel GULT BLAD Dr 8B 

Beror ( B) 

Ag:I..r~ Kap U grupp 30. "Atgllrder pi fpl som inte 
fiugits under sju dygn". 

NedanstAende foreskrifter lOr ktSrning (motionering) av 
teleinstallationen, Yilka innebir avsteg frln "Atgirder pi 
fpl 80m inte augits under sJu dygn". ska tillimpas for 
fiygplan 32 B 80m lOrridsuppstiU1s som reservfiygplan 
eller i avvaktan pi indriDgsarbeten. 

Atgird 

Speciell utrustnlng 

M5030-883010 Batterikirra 883 

M1541-800210 Skyddskipa 


HALVARSSERVICE 

1 1'2tP'§I:~1: 

1. Anslut och sll till markstromldUlan. 

2. Still fiygplanets huwdstromsWlare i lige TILL. 

2 §!n:@!l.!9Jll,yJ~ (i samband med funktionskontroll av 
~ hydraulsystemet, se GULT BLAD 
~ nr 14B i SMI 32 Flygplandel) 

'g
lot 

1. Still stromstillaren f6r OMF m i Uige TILL. 
:< 

Sida 1 (3) 
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8MI 32 Va-Ka-Teledel 	 GULT BLAD Dr 8B 

2. 	Still man6verboxens funktlonsviljare i ligena 
FRAN - 8PAK - GIRD - KURSH och kontrollera 
enUgt 8MI 32 Va-Ka-Te1edel Kap D grupp 38 
pos 2 pmkt 4. 44. 

3. 	Sll ifrin tillslagna striSmstillare. 

3 	 D20l..ontgyro. ur.9~ml!U'§....9...9h..§YlJJgll!J!U!P.! 

1. 	Starta horisomgyrot och sviDg:lDdikatorn genom att 
slA tfll automatslkriDgen ffir OMF De 

2. 	Starta kursgyrot genom att sll till str6mstlUlaren 
GYROSYNKOMPASS. 

3. 	K6r horlsontgyro, gyrosynkompass och svlDg
Indikator 1 ca 2 miOlter. 

4. 	Sll ifrin tillslagna str6mstiWare. 

4 	 FBJ~....9~.F.R..l.~ 

1. 	Still automatsikrqen for OMF U och str6m
stillaren ffir OMF I 1 lige ':fILL. 

2. 	8tiU1 fiygradions (FR 12) striSmstillare 1 Ulge TILL. 

3. 	Still str6mstlllarvredet pi slDdaren (FR 14) i 
lIge TILL. 

. 4. Utf6r fem kanalvixliDgar pi FR 12 och FR 14. 

5. 	Sll lfrin tillslagna str6mstiillare. 

Sida 2 (3) 



SMI 32 Va-Ka-Teledel 	 GULT BLAD nr 8B 

5 	 FN.:.§9i~_ 

1. 	Anbringa skyddskApan over sindarantennen (framre 
undre).- 2. Stlill PN-50/A funktionsvaIjare i lage FORVARMN. 

3. 	Efter en minut, stilll funktionsvaljaren i !age 
30 Ian. Se till att fiaggan pa instrumentet visar 
vitt fait och att avstAndsvisaren sveper fran 0 till 
fullt u tslag. 

4. 	Stall PN-50/A kanalvaIjare MOTT i lagena A-E-A 
och utfor kanalvaxlingar. 

5. 	 WI PN-50/A kanalvaljare SAND i Iiigena 1-5-1 
och utfor kanalvaxl are 

6. 	8la ifran tillslagna stromstallare. 

7. 	Ta bort skyddskApan. 

6 	 A~..r.iij!llJP.n& 
1. 	Stilll fl lanets hu ds tromstilliare i l8ge FRAN. 

2. Sla if n och ta bort markstrom .. Ian. 

Sida 3 (3) 



SMI 32 Va-Ka-Teledel GULT BLAD nr lOB 

Kap I. Teleinstallation C-service (A ) 
och ( C) 

Orientering 


Forstirkare F9 har i ett flertal fall haft vissa felfunktioner 

som inte kan upptickas av foraren under normal flygn1ng. 


I

Reducerad funktlonskontroll ska darfor utforas vid C

service. 

Utfor atgardema i grupp 383 pos 9 med undantag for 

punkterna 2. 3 och 3. 26 - 30. 


Nypos 


(A ) Teleinstallation kap I sid 4 

C-SERVICE Kap II 

201 Forstirkare F9. Funktionskontroll 383.9 

( C) Teleinstallation kap I sid 15- C-SERVICE 

201 Forstirkare F9. Funktionskontroll 383.9 

Sida 1 (1) 
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SMI 32 ya-Ka-Teledel 	 GULT BLAD nr 14 

9'Lttad!!t.!!.~..:. 	 Tills iindrtngen tnarbetats I tnstruk
tianen 

Kap n, IlUPP 30, tlAtgiirder pA fpl som 
tnte fiugtts under sju dygn" 

32 A. Speclella virdfHreskrtfter f6r IAngtldsuppstiillds. 

flYlI?lan 


F6ljande f6reskrtfter f6r k6mlng (motlonertng) av tele

tnstallatlanen utg6r avsteg frAn tlAtgirder pA fpl som 

tnte flugtts under sju dygn". 


F6reskrlftema ska tllUimpas f6r fpl 32 A som f"drrAds

uppstii.llts I vlDtan pi att senare fiygas f6r uttag av Ater

stunde glngtid. 

KlargiSrtngstid: h6gst 4 dygn. 


Uppstii.1lntng ska ske i sMan uppvirmd hangar diir bangar

portama etc, under hela uppstiil1ntngsperloden, I st6rsta 

m6jUp utstrlckntng kan hillas stiingda sl att konstant 

tem.peratur kan hAllas. 


De nominella kalendertidema f6r f6rrldsservlce (Yecko-, 

45-daprs-. kvartals- respektive halvirsservlce) fAr I 

undaatapfall 6verskridas med upp till 25 procent av ffire

skrtVal tid. FiSr apparater giller kalendertlder angtvna 

I respekttve underhillsplan. 


Slpertq av de vtdta.pa Atgiirdema ska gijras pi blan

kett Mn02-2&3060. 


Slds. 1 (5) 

http:vtdta.pa


MIl 12 .ya-Ka-Teledel 	 GULT BLAD nr 14 

3 	 2. U or fem aiaalvbl r pi 12. 

3. 	 Sillfrln 8triSmatlliare FR 12. 

1. 	 AnbrlDp 8kyddsklpan iSver 8iiadarantennen 
(lrlmre undre) om ri8k fiSr att brandfarUga 
gaser flnn8. 

2. 	 Still PN-50/A funktion8viljare t lige FtmVARMN. 

3. 	 Efter en mtnut, 8t111 fuDktlonsviiljaren i lige 
30 km.. Sa till att flaggan pi tnstrumentet vtaar 
vitt flit och att aV8tAndsviaaren aveper frAn 0 
till funa utslag. 

4. 	 Still PN-50/A kanalviljare MOTT I ligena A-E-A 
och uttHr kanalvlxlIngar° 

5. 	 still PN-50/A kanalviljare sAND i ligeoa 1-5-1 
och uttor kanalvllxllngar. 

6. 	 still PN-50/A funktlonsviljare I lige FRAN ° 

7. 	 Ta bort 8kyddsklpan • 

5 	 .l!I-llL~_ 

1. 	 still hojdmiitaren8 striSmstiillare FRAN-BER
TILL I lige TILL. 

Sida 3 (5) 



SMI 32 Va-Ka-Teledel 	 GUL'l BLAD nr 14 

5 	 2. Ge akt pi h6jdbldtkatorns beteende under upp
vlrmnblgaf6rloppet. Vi_ren aka f6rst gA mot 
undre stoppUiget far att sedan, nlr utrustntngen 
bUvtt varm., tndtkera. 0 - 38 m beroende pi fpl 
uppstlllntng. 

3. 	 StIll h6jdmltarens str6mstillare FRAN-BER
TILL t lI'ge FRAN. 

1. 	 Still strmnstillaren f6r OMF I Uige TILL. 

2. 	 Still str6mstl1laren miirkt FRAN-BER-TILL 
pi PN-79 man6verpanel t llge TILL. 

3. 	 Kontrollera. om lamp8ll pi PN-79 manOverpanel 
t fpl lyser niir omkopplaren miirkt KONTROLL 
I - IT pi manoverpanelen hills t Uige I och att 
lampan iir sUlekt nlr omkopplaren stills t liige IT. 

4. 	 Still PN-79 str6mstlUiare FRAN-BER-T1LL t 
llge FRAN. 

1. 	 Still strmnstiillaren frAn FORST F9 t liige TILL. 

2. 	 Se eftler att lampoma VF, VB, B, HB och HF 
pi lamptablAn tlnds och slocknar efter en kort 
stund. 

3. 	 Still strmnstillaren FORST F9 t llge FRAN. 

Sida 4 (5) 



SMI 32 Va-Ka-TeIedeI . 	 GULT BLAD nr 14 

1. 	 Stall automatsiikringen fijr OMF II och strOm
sti:illaren fHr OMF I I I age FRAN. 

2. 	 Stall flygplanets huvudstromsti:iIlare I Iage FRAN. 

3. 	 SId ifrAn och ta bort markstromklillan. 

Slda 5 (5) 



SMI 3 2 Va - Ka-Tel edel 	 GULT BLA n r 15 

9!1~!gb~~§~!Q~ Tills andringen inarbetats. 

~~Q~!~g~ Kap 0 Underhallsperioder. 

3 2 	 B DE. ~ndrad underhallsperiod for B

respekt ive C-serv i ce 

Underhallsperioden for B- respektive 
C-service andras enligt nedan. 

Service 


Flygplaninstallation 


B-service utfors 


• 	 senast 12 gangtimmar efter foregaende 

B-service. 


C-service utfors 

• 	 efter var 50 ± 5 gangtimme nar tillsyn 

enligt STI inte ska utforas. 


Teleinstallation 

C-service utfors 
N 
~ • efter var 50! 5 gangtimme, nar tillsyn 
~ enligt STI inte ska utforas. 
c: 

Sida 1 (1) 



SMI 32 Va-Ka-Teledel 	 GULT BLAD nr 16 

Tillsvidare~~t~~e_~~~ : 


~_~d:r!I!s: Kap II Grupp 383 pos 6. 


Oriente ring 

Ny instiillning av HF-enhetemas riikneverk ska gilla: 
lnst!llningama giller endast for HF-enheter dar tlygplanets 
HF-enhet M3333-019048 och teletestbilens HF-enhet 
M3333-079098 sica ha lindringssiffran 2 kryssad pl mark
skylten (TOMA RADAR-079 .\33B inford). 

Anm. 	 For HF-enheter dar indringssiffran 2 inte iir kryssad 
(se kodbricka) giiller foljande: 

• HF-enhet M3333-079048 kanal 1 respektive 6. 

• HF-enhet M3333-079098 kanal 6 respektive 1. 

Instruktionen lindras enligt f61jande: 

Kap II grupp 383 pos 6 avsnitt 27. 

7. 	 Om inte annan instiillning beordrats se till att respektive 
HF-enhets riikneverk iir instiillda enligt foljande: 

:r~~\t!t~~t!l!l!ge_n_ 

• Siindaren 011 0 

• Mottagaren 0340 

fJYml!l!l~t 

• Siindaren 0270 

• Mottaguen 0050 

Sida 1 (1) 



~~ 	 Innehdll ~ till 	 '2-------Kap II 

KAP II 


InnehCiIi 

Version Grupp 

Vapeninstallation 

(A ) 37 

DETALJERADE ATGJRDSLISTOR 
SJRSKILDA FtJRESKRIFTER 

Atgarder/Foreskrifter Poser 

B-service .................... 1-10 

~service ...................• 31-36 

Kontroll av reflexsiktets in• 
riktning 

• 	Riktlinjer fdr felsokning pi!. 
installationen for fallare 

1----- '----- r------------------

( E) 37 

Kamerainstallation 

( C ) 37 

• 	Nertagning och montering av 
sikte 6A 

Barlastforeskrifter: se grupp 383• 
• 	Riktlinjer fdr felsokning pa in

stallationen fOr fallare 

B-service ..................•. 81-82 

Luftspola och tathetsprova• 
lodkamerasiktet 

Barlastforeskrifter: se grupp 383• 
Riktlinjer for felsokning pi!.• 
installationen fOr fallare 

Teleinstallation: se nasta sida 

Vapen - Kamera - Tele 



~~ 	 Innehtill 
i!2l '2------- Kap II 

Teleinstallation 

Version Grupp Atgtirder /Foreskrifter Poser 

Teleinstallation................. 1-2

(ABCDE) 38 

• 	Trimning av styrautomat 04 

381' Instrumentins tallation ........... 1-4 


382 Radioinstallation ................ 1-2 


1-9
Radarinstallation ., .... . .......... 


383 

• 	Samtrimning av PN-50/A enheter 

• 	Trimning av frekvenser PN-iiO/ A 

• Handhavande av frekvensmeter 
PN-50jA. 

• 	Felsokningsprogram PN-794/A 

• Samtrimning av PS-431/A (A ) 
och 432/ A ( C) 

• 	Barlastforeskr ifter 

• 	Monteringsanvisningar for 
PN-50/A manoverlilda i fram
sits 

• 	FelsokningsprogTam Forskri rt 
[<9 

• 	FeisokningsprogTam System 
PETRUS. 

2 

.. 



~h\{~ 2 _________ - ______ _D_e_la_II_f_ra_d_f_a_·lg_il_-r_ds_IIS_-_Io_r 

U 
V '3 	 Kap II Cirp 37 

(A ) Vapeninstallation 

(A ) Funktionsprova installationen fOr reflexsiktet 

Speciell utrustning 

Markstromkiilla 29 ± 0,5 V 

1. 	 Ansiut markstromkiillan. 

2. 	 Se till att reflexgIas, skymglas och linser ar rena. 

(Rengoring; se TOMT 885-47). 

3. 	 Stall in foljande i fpl: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

SIKTESOMKOPPLARE FAST GYRO 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

4. 	 Se efter att bada siktesbilderna syns och att Ijus

styrkan kan varieras med vredet pa bevapnings

panelen. 

5. 	 Ge akt pa att rorliga siktesbilden inte vibrerar. 

6. 	 Se efter att i Iage FAST endast den fasta och i Hige 

GYRO den rorliga siktesbilden syns. 

1 (3) 
Vapen - Kamera - Tele 



_________ _et_a_li_er_Q_d_e_ti_:_:_~~2 	 D_, ·:_dS_I~_is_to_~_r_p_3_7_____ 

1 
(forts) 

7. 	 Vrid gasspakens vridhandtag medurs till andHiget. 

Se efter att siktets avstandsskala stannar pa ett yarde 

under 200 m. 

8. 	 Vrid handtaget moturs med en lugn och jamn rorelse. 

Se efter att avstandsskalan lugnt fOljer efter och 

stannar pa ett yarde over 700 m da vridhandtaget 

natt andlaget. 

9. 	 Vrid gasspakens vridhandtag hastigt fran andlaget 

till ungefar mittiaget. Avstandsskivan skall harvid 

snabbt fOlja med och inta ratt lage med endast en 

overrorelse. 

10. 	 Justera vid behov servots kanslighet med vridmot

standet (FBM) S2-20:3. Vridning medurs okar 

dampeffekten. 

11. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage RAKETER 

ROBOT. 

12. 	 Kontrollera att avsta..'ldsinstallningen inte kan pa

verka~ manuellt med gasspakenlO vridhandtag. 

13. 	 Stall in minsta Ijusstyrka. 

2 



L 

Detal;erade dtgiirdslistor

~~2-------------------Ka-p-rr~-G-rp-3~7------
(forts) 

14. 	 Se till att VALJARE BEVAPNING inte gar att vrida 

over sina stoppliigen (mekaniska stopp). 

15. 	 Stall in fOljande i fpl: 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

SIKTESOMKOPPLARE GYRO 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

16. Ta bort markstromkallan. 

Vapen - Kamltra - Tele 
3 



~N~ 2 ________D_e_ta_ll_oer_a_d_e_a_·tg_iI_or_ds_llS_ot_o_r------==-----:::-:=__ ~ 
UV3 Kap II Grp 37 v---v 

8 (A ) Funktionsprova installationen for bombsiktet 

1. Speciell utrustning 

Markstromklilla 29 ± 0,5 V 

Laddverktyg, balkar M6131-809810 

F lillningsattrapp B-balk 

x 2. Anslut markstromklilla. 

x 3. Ladda flillmekanismen till impuls nr 1. 

x 4 . Hang flillningsattrapp i barkroken. 

x 5. Kontrollera att flillmekanismen ar sakrad. 

6. Stall stromstlillarna i fOljande lag-en: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING BOMBER DYK 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

FALLSATTSTROMSTALLAREN IMPULSVIS 

OMF I TILL 

I 7. For - efter ca 1/2 minut - gasspaksstromstlHlaren till 

bakre Higet ett ogonblick; roo lampa GYRO ARR skall 

hiirvid indikera under max fyra minuter. 

8. Stall in fOljande varden pa manoverl3.dan: 

VIKT Last 0 i Bransle. 0 

V1ND 48 m/s MOT 

MALTRYCK ett liigre yarde an glillande 
barometerstand. 

Vapen - Kamera - Tele 



I 

2 

~~2 ________D_e_tQ_li_eT_Q_de_ti_tg_ii_Td_s_lis_t_oT--,-,-_-=_=-------::-=-_ ~ 
3 	 Kap II Grp 37 v-v 

2 9. For gasspaksstromstallaren till framre laget ett 
forts ogonbliek; orange lampa !lEG EN NIV A" oeh gron 

lampa GYRO FRI skall lysa. 

10. 	Vrid mrutryeksinsthllningen mot okat mrutryek tills 

orange lampa borjar blinka; avHis mrutryeket som skall 

overensstamma med pa platsen radande barometerstand. 
+13

Tolerans _ 3 mb. 

11. 	Oslikra. 

12. 	Tryek in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING oeh hrul den intryekt. 

13. 	Tryek in avfyringsknappen oeh hrul den intryekt; Hill 

mekanismen skall utlosas inom 10 sek. 

14. 	Slikra. 

15. 	Stall stromsthllarna i fOljande l1i.gen: 

OMF I FRAN 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

x 16. Koppla bort markstromkhllan. 



8 

(Rl ~ 	 Detaljerade atgardslistor 
till 	 . 2 ------=----------::-::---

Kop II Grp 37 PO$ 

(A 	 ) Funktionsprova rakettillsatsen UR 6 

Speciell utrustning 


MarkstromkJilla 29 ± 0,5 V 


X 	 1. Anslut markstromkJillan. 

2. 	 Stall in fOIjande i fpI: 


RUVUDSTROM - TILL 


BEVAPNING - TILL 


VALJARE BEVAPNING - RAKETER ROBOT 


SIKTESOMKOPPLARE - GYRO 


OMF I - TILL 


3. 	 For - efter ca 1/2 minut - gasspaksstromstallaren till 

bakre Higet ett ogonblick; rOd Iampa GYRO ARR skall 

harvid indikera under max fyra minuter. 

4. 	 For gasspaksstromstiillaI:en till framre Iaget ett ogon

blick, varvid gron lampa GYRO FRI skall lysa. 

5. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage AKAN MARKM. 

6. 	 Stall in Iangsta skjutavstand, 700 m (mirista siktesbild). 

7. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage RAKETER ROBOT. 

Ge akt pa att avstandsskivan sna:bbt intar minsta skjut

avstand under 200 m (stOrsta siktesbild). 

Anm. 	 Nagra sekunders fordrojning kan fOrekomma mellan 
omkoppling och rorelsens borjan om valjare 
bevapning statt i lage AKAN MARKM i mer an ca 
fern sekunder. 

1 (2) 



1Rl~ Detaljerade atgardslistor 
!ill '2 ----------::::-----------:-::--

Kap II Grp 37 Pos 

3 
forts 8. Stall in fOljande Uigen i fpI: 

VALJARE BEVAPNING - AKAN LUFTM 

OMF I - FRAN 

BEVAPNING - FRAN 

HUVUDSTROM - FRAN 

X9. Koppia bort markstromkiHlan. 

2 



~rMUl2' ________De_ta_li_er_a_d_f._Q_tg_ii_rds_li_st_or_=---::---::-___ ~ 
~ 	 Kap IT Grp 37 v--v

• (A ) Funktionsprova installationen for ksp-kameran; 

1. 	 Speciell utrustning 


Markstromkaila 29 ± 0,5 V 


2. 	 Anslut markstromklilla. 

3. 	 sum stromstlillarna i foljande lag-en: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING AKAN MARKM 

4. 	 Ta en laddad kassett, mark filmen med ett blyertsstreck 

och ladda kameran. 

5. 	 Osakra. Kontrollera att kameran startar. 

6. 	 Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING. 

7. 	 Tryck in avfyringsknappen och kontrollera att kameran 

stannar. 

8. 	 Plundra kameran och ge akt pa att filmen matats fram. 

9. 	 Slikra. 

10. 	sum VALJARE BEVAPNING i lag-e AKAN LUFTM. 

11. 	Oslikra. 

12. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NlNG. 

13. 	Tryck in avfyringsknappen och kontrollera att kameran 

startar. 
Vapen - Kamera - Tele 1 (2) 
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UV3 Kop II Grp 37 "V 

4 
forts 14. SHipp avfyringsknappen och kontrollera att kameran 

stannar. 

15. Sakra. 

16. Stall stromstallarna i fOljande Higen: 

BEVAPNING 

HUVUDSTROM 

FRAN 

FRAN 

17. Koppla bort markstromkallan. 



~~ 2 ________D_e_la_I,_"er_a_d_e_d_lg_Q_"rds_il_"SI_O_f_----,=-__----=-_=__ ~ 
3 	 Kap IT Grp 37 v-v 

e (A ) Funktionsprova installationen fOr registrer

kameran 


1. 	 Speciell utrustning 

Provlampa M3744-801610 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

2. 	 Anslut markstromkalla. 

3. 	 Anslut provlampan till elledningen fOr Rka. 

4. 	 Stall stromstallarna i fOljande lagen: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING AKAN MARKM 

5. 	 Osakra. Provlampan skall tandas. 

6. 	 Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING. 

7. 	 Tryck in avfyringsknappen, varvid provlampan skall 

slockna. 

8. 	 Siikra. 

9. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage AKAN LUFTM. 

10. 	Osakra. Provlampan skall inte tandas. 

11. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING. 

12. 	Tryck in avfyringsknappen, varvid provlampan skall 

tlindas. 

Vapen - Kamera - Tel, 1 (2) 



2 
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uu~ Kap II Grp 37 ~ 

forts 13. SHi.pp avfyringsknappen. Lampan skall slockna. 

14. S1ikra. 

15. Montera bort provlampan. 

16. Stlill stromstlillarna i fOljande lagen: 

BEVAPNING FRAN 


HUVUDSTROM FRAN 


17. Koppla bort markstromklillan. 



~ rMill2 _________ D_et_al_ie_r_ad_e_tit_g_iir_d_sl_is_to_r:--_____ _ 

UU3 	 Kap II Grp 37 

o 	 (A ) Funktionsprova installationen for akan. 

Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 
Skruvmejsel, akanlucka M6140-123010 
Utdragare M6290-804510 
Omladdningsdon M6290-802610 
Styrning omladdningsdon M6104-800310 

X 1. Anslut markstromkallan. 

X 2. 	 Ta bort radomen. 

X 3. Ta bort akanluckorna. 

X 4. Haka upp slutstyckena. 

X 5. 	 Kontrollera att patronlagena ar tomma och att inga 

patroner finns i akans inmatningsmekanism. 

X 6. 	 Se till att Iandningssakringarna ar upphavda. 

7. 	 Stall in fOIjande Iagen i fpl: 


HUVUDSTROM 
 TILL 

BEVAPNING TILL 

SAKRINGSSPARR (styrspak) LAG E OSAKRAT 

8. 	 Tryck in stromstallaren · LANDNINGSSAKRING 

AKAN. 

1 (3) 
Vapen - Kamera - Tele 
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6 

(forts) 


X 9. Se efter att landningssakringarna har fungerat. 


(Sakringsklacken skall vara helt utford till stopp


laget i magnethuset). 


X 10. 	 Upphav landningssakringarna. 

11. Se till att hydraulsystemet ar trycklost. 

12. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING och avfyra samtidigt. 

X 13. Ge akt pa att slutstyckena inte slagit fram. 

VARNING 

Fore nasta atgard; forvissa dig om att inga 
patroner finns i patronlagena eller i in
matn}ngsmekanismen. 

X 	 14. Hall mynningsluckornas mikrobrytare i nosen in

tryckta. 

15. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEV APNING och avfyra samtidigt. 


X 16. Se efter att slutstyckena slagit fram. 


17. 	 Tryck in stromstallaren LANDNINGSSAKRING AKAN. 

18. 	 Stall in foljande lagen i fpl: 

SAKRINGSSPARR (styrspak) LAGE SAKRAT 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

2 
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~w 2 _________D_e_l_al_ie_'_ad_e_u_tg_ii_,d_s_h_"sl_o_'______ _ 
UV3 Kop II Grp 37 

(forts) 

X 19. Se till att Iasmuttrarna fOr mynningsluckornas 

mikrobrytare ar atdragna. 

X 20. Satt upp radomen. 

X 2l. Stang akanluckorna. 

X 22. Ta bort markstromkallan. 

Vapen - Kame,a - Tele 3 



Delaljerade algiirdslislor 

~~2----------------uv~ Kop II Grp 37 

• (A ) Funktionsprova installationen fOr raketer 

• Skjutfoljd (impulser). Se bUd 1 oeh 2. 

Speeiell utrustning 

Markstromkiilla 29 ± 0,5 V 
Provningslampa fram 12 V M3746-803210 
Provningslampa bak 12 V M3746-803410 
Brutenkretsprovare fram M3746-803110 
Brutenkretsprovare bak M3746-803010 
Provningsdon 13,5 em raketskena M3746-802910 

X 1. Anslut markstromkiillan. 

2. Stall in foljande Uigen i fpl: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING RAKETER ROBOT 

F ALLSATTSTROMSTALLARE IMPULSVIS 

IMPULSGIVARE LAGE 1 

SAKRINGSSPARR (styrspak) LAGE OSAKRAT 

X 3. Satt provningslampor i uttagen till impuls 1 for 

saval fram- som bakanslutna raketer. 

Med monterade raketskenor 13, 5-A32 eller 
raketfasten 6-32 skall provningsdon med 
provningslampa anbringas pa skenor/ fasten 
till impuls 1. 

I (6) 
Va pen - Kamera - Tele 
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(forts) 

(X) 	 4. Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING och avfyra samtidigt. Ge akt pa att 

provningslamporna tands. 

X 5. 	 Flytta provningslamporna till uttagen for nasta im

puIs for saval fram- som bakanslutna raketer. 

Med 	monterade raketskenor 13.5-A32 eller 
raketfasten 6-32 skall provningsdon moo 
provningslampa flyttas till skenor/fasten 
fOr nasta impuls. 

6. 	 Se till att impulsgivaren star i motsvarande lage. 

(X) 	 7. Forbikoppla, avfyra och ge akt pa lamporna enligt 

punkt 4. 

(X) 	 8. Upprepa punkterna 5, 6 och 7 tills alla aktuella 

impulser provats. 

X 9. 	 Ta bort provningslamporna. 

10. 	 Stall in foljande lagen i fpl: 

F ALLSATTSTROMSTALLAREN HEL SERlE 

IMPULSGIVARE LAGE 1 

11. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING och avfyra samtidigt. Ge akt pi\. att 

impulsgivaren stegar till lage efter 12. 

2 



Detaljerade titgiirdslistor

~~1l2 -----~---:::-II~:-::--7 -Uu~ Kop Grp 3 

7 
(forts) 

12. 	 Stall impulsgivaren i Hi.ge 1. 

x 13. 	 Satt i brutenkretsprovare enligt foljande: 

• 	 Vid standardalternativ: 

Vanster vinge; bakre anslutning impulser loch 3. 

Hoger vinge; framre anslutning impulser 4 och 6. 

• 	 Vid specialalternativ: 

Vanster vinge; bakre anslutning impulser 1 , 2 och 3. 

Hoger vinge; framre anslutning impulser 4, 5 och 6, 

Med monterade raketskenor 13, 5-A32 eller raket

fasten 6-3 2 anbringas provningsdon med bruten

kretsprovare pa skenor/ fasten enligt foljande: 

• 	 Vid standardalternativ 

Vanster vinge; balklage loch 3 


Hoger vinge; balklage 4 och 6. 


• 	 Vid specialalternativ 

Vanster vinge; balklage 1, 2 och 3. 


Hoger vinge; balklage 4, 5 och 6. 


14. 	 Hall stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING intryckt och stega samtid igt impuls

givaren mekaniskt till lage efter 12. 

x 15. 	 Ge akt pa att brutenkretsprovarnas eltandare inte 

avfyrats. 

3
Vapen' Kamera - Tele 

-
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4 

Detaljerade atgiirdslistor 

~~2 Kop II Grp 37 

(forts) 
X 16. Ta bort brutenkretsprovarna. 

17. Stall in fOIjande lagen i fpl: 

SAKRINGSSPARR (styrspak) LAGE SAKRAT 

IMPULSGIV ARE LAGE 1 

FALLSATTSTROMSTALLARE IMPULSVIS 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

X 18. Ta bort markstromkallan. 

Bevapningsalternativ, utrustning och skjutfOljd: 

Standardal terna tiv Specialalternativ 
Bild 1, sid 5. Bild 2, sid 6. 
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~ rMI.!l Detal;erade (lIgiirdslistor 
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(forts) 

STANDARDALTERNATIV J 

B A L K L A G E N 
~4 2 1 1 2 3 ~ 

L~ L~ -......... ~ LJ L) L 

"----" 
BEVAPN . ALT UTRUSTNING 

-- - - - .. 
BALK A @ Ingen underra ket i (!!)

LATT rakfcisle ® @@ balkllige 6H d~ flilla re ®0 ® 
RAKET all . @ CD@ CD a r hangd. CD @(l) (Drakskena -

Ingen tung raket i1 1 1-11 11-1 1 , 
TUNG BALK A 

(f)@ CD balklage 4H eller 6H CD
RAKET rakftisle I Id! fallare ar hangd .

-1 1 11- - · 
Ingen l ysbom b i balk-I I 1

LAn BALK A 
BOMB bombslod 

@ @@ @) l iige 4H dA fallare ® 
IIdm ® 

ar hiingd. 

I 1

250 KG 
BALK B{BF) CD CD 0 1BOMB 

1I I 
500-600 KG 

BALK B CD CDBOMB 
1

AKAN 
20rrrn AKAN 3[. G 
m/49 

BALK BF 
FALLARE 0I 

~ 

Omlirkt uttag Omarkt uttag
BALK A 
rakftisleo '46'46' 

bVNRAK skjutfoljd6. &6 & n an nalt . 
1 1 3 1rakskena ';oom;rk.3uttav , 

3 
Rlidmlirkt utlall 

BALK A 

bVNBOMB ovnbomb- @®®@


stod ® 0®® 

Bild 1 

5 

Vapen - Kamera - Tele 
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7 

(forts) 


I SPECIALALTERNATIV 

SAL K LAG E N '"""""-;-,...--,. 
----,---.~,----,--r-..,.L. 1 1 2 3 4 1 1 
lyyy~ ........... 7 j...--'" r I 

r-S-EV-A,-PN-.-A- L-T"""U-r-R-U-ST-N-IN-G-' I 'T I J 
I I - 11 - I -

BALK A ~~ Ingen underrakel i '4VE'~® 
LATT rakfiiste ~~ balkliige 6H da fli!lare ~~ 
Ii'AKET ~~tskena ~<W) lIr hlingd. G)(f)~
f------+----r-I I I I 1 I----;;:-~ ~ r~k!--I 1 I 1 1 1l i 

TUNG BALK A ~QXD balkliige 4H e!ler (f;(Z)(3'~J6) 

RAKEr rakfiiste llUll II~i I~rirhtingd'll I I T
1
_ 

LATT BALK A Ingen lysbomb I balk-
BOMB 6 ~ liige 4H dA. flillare lIr ~ ~® 

bombstod \ \ hllngd. I \ \_ 
250 KG BALK 
BOMB B(BF) + D 00 0 0CD 

I I I 1

500-600 KG BALK B+O 

BOMB 
 o 0 0 

1

RB 04 BALK G 

------1

20mmAKANAKAN 
m/49 I 

~---~---~---------------------------II-

BALK SF
FALLARE oI 

o 

I3ild 2 

6 
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V '3 Kop II Grp 37 VV 

G (A ) Funktionsprova installationen fOr bomber 

1. Speciell utrustning 

F allningsattrapper A-balk M 

Laddverktyg balkar M6131-S09S10 

Mellanstycke M3746-S03119 

Provningslampa 24 V M3746-S03310 

Fallningsattrapper B-balk M 

Lasdon forbikopplings avfkrets M6150-S13110 

x 2. Anslut markstrOmkalla. 

x 3. Ladda fallmekanismerna. 

x 4. Rang fallningsattrapper i barkrokarna. 

x 5. Kontrollera att fallmekanismerna ar sakrade. 

6. Stall stromstallarna i fOljande liigen: 

RUVU.OOTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING BOMBER PLAN 

FALLSATTSTROMETALLAREN IMPULSVIS 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

ARMERING FRAMRE OCR BAKRE TILL 

7. Osakra. 

S. Tryck in knappen FORBIKOPPL A VFKRETS BEVAP

~ NING och hall den intryckt. 
tIS 

~ 
bJl.... 
::> 

Vapm - Kamua - Tel, 1 (3) 
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~1MI.ll 	 Detaljerade titgiirdsli8tor ~ 
uu~2------------------------------~K~a-p~rr~~G~r-p~3~7--~ 

8 
forts 9. Gor 12 avfyringar och kontrollera att ratt bomblas ut

loses vid varje impuls. Se bild pi\. skjutfOljden.oAvtryckaren Hir MIlas intryckt hogst 10 sek. 

10. 	Stall stromstallarna i fOljande lagen: 

FALLSATTSTRONffiTALLAREN HEL SERlE 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

11. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING och avfyra samtidigt. 

12. 	Kontrollera att impulsgivaren stegat tilliage efter 12. 

13. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING och hrul den intryckt. 

x 14. 	Montera provlampor i balkarnas uttag fOr elarmering 

och kontrollera att lamporna lyser. 

15. 	Montara mellanstycke med provlampa i A-balkarnas 

kontaktdon. Kontrollera att lampan lyser nar kontakt

donet ar i utfj1idrat lage och sllickt i intryckt Hige. 

x 16. 	Kontrollera att armeringslinorna inte kan dras ut. 

17. 	SHi.pp stromstaIlaren FORBIKOPPL AVFKRETS BE

VAPNING. 

18. 	Stall stromstallaren ARMERlNG FRAMRE OCH BAKRE 

i lage FRAN. 

x 19. 	Montera provlampor i balkarnas uttag fOr elarmering 

och kontrollera att lamporna inte lyser. 
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~~ Detaljerade titgiirdslistur ~ 
lill 2----------,.,~~Kop n Grp 	37 

forts x 20. 	Montera mellanstycke med provlampa i A-balkarnas 

kontaktdon. Kontrollera att lampan iIite lyser i utfjadrat 

och intryckt lage. 

21. 	Kontrollera att armeringslinorna inte 1ir liista samt att 

de ater draa in i armeringsdonet efter en utdragning pa 

ca 0,5 m . 

22. 	Slikra. 

23. 	SHm stromstlillarna i fOljande Uigen: 

IMPULSGIVAREN 	 LAGE 1 

FALLSATTSTRONffiTALLAREN IMPULSVIS 

VALJARE BEVAPNING 	 AKAN LUFTM 

BEVAPNING 	 FRAN 

HUVUOOTROM 	 FRAN 

x 24. Koppla bort markstromkallan. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 



©l~ 	 Detaljerade titgiirdslistor 
!ill '2---:-------- 

Kap II Grp 37 

8 (A ) Funktionsprova installationen fOr robotar. 

r- Obsl 
Vid upprepad B-service pa samma installation 

far ny service inte paborjas fOrran 15 minuter 

efter fOregaende service. 


En B-service omfattar tva funktionsprov. 
(Separata prov fOr varje balk). 

Speciell utrustning 

Markstromkiilla 29±O,5V 
Provningsdon M3 746-823210 
Laddverktyg balkar M6131-809810 
Lasdon fOrbikoppling avfkrets M6150-813110 

X 1. 	 Anslut och sla till markstromkiillan. 

X 2. 	 Anslut provningsdonet till elanslutning S3G-3 i balken. 

X 3. 	 For upp barkroken i fallmekanismen till last lage. 

X 4. 	 Kontrollera att fallmekanismen ar sakrad. 

X 5. 	 Kontrollera i bakre apparatrummet att fOljande auto
matsakringar ar tillslagna: 

VANSTER RB 

HOGER RB 

1 (4)
Vapen - Kamera - Tele 
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9 6. Kontrollera pa siikringspanel V2 i fOrarrummet att 
forts fOljande automatsiikringar iir Wlslagna; 

YTTRE BEVAPNING MANOV 

" VARME V 

" VARME H 

VS ROBOT 

LS CENTRAL-INSTR 

7. Stiill stromstiillarna i fOljande liigen: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING RAKETER 

ROBOT 

ARMERING FRAN 

AVSOKN OMRADE RB LAGE 1 

ROBOT UPPVARMNING FRAN 

UPPVARMN RB BATT FRAN 

FALLSATTSTROMSTALLAREN IMPULSVIS 

IMPULSGIVAREN RAKET LAGE 1 
(hoger balk) 

IMPULSGIVAREN RAKET LAGE 2 

(viinster balk) 

OMFI TILL 



Detaljerade d/iliirdslislor 

~~2----------------U"3 	 Kap II Grp 37 

9 8. sum stromsmllaren UPPVARMN RB BATT i Hige TILL 
forts och ge akt pa att provningsdonets lampa 2 ilinds. 

Obsl 
Om lampa 2 inte mnder~ avbryt och kontrollera 
skarvdonet mellan balk och flygplan. 

9. 	 H:HI stromsmllaren FORBIKOPPL AVFKRETS BE
V APNING intryckt med hjalp a v lasdonet. 

10. 	 Silill stromsilillaren ROBOT UPPVARMNING i lage 
TILL. Starta samtdigit fpl tersur och ge akt pa att: 

• 	 orangefargad lampa ROBOT UPPVARMN PAGAR 
tands omedelbart 

• 	 provdonets lampor 3 och 4 mnds omedelbart 

• 	 provdonets lampor 5 och 6 mnds efter 35 ± 5 
sekunder. 

• 	 orangefargad lampa ROBOT UPPVARMN PAGAR 
slocknar efter 210 ± 20 sekunder. 

11. 	 Smll stromstiillaren AVSOKN OMRADE RB i Iage II och 
ge akt pa att provdonets lampa 7 tiinds. 

12. 	 Osakra och ge akt pa aU provdonets lampa 9 mnds. 

13. 	 Stiill stromstiillaren ARMERING FRAMRE i Hi.ge TILL 
och ge akt pa att provdonets lampa 8 mnds. 

14. Tryck .in avfyringsknappen och ge akt pa att provdonets 
~ lampa 10 ilinds. 
H 
'0 

:~ 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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9 15. Tryck in tryckstromstiillaren Sl1 pi!. provdonet och 
forts kontrollera: 

att fallmekanismen utloses• 
att roo lampa fOr faUning ROBOT V respektive H• 
pi!. vapenpanelen tiinds 

att provdonets lampa 4 slocknar.• 
16. 	 Th bort li!.sdonet fri\.n stromstiillaren FORBIKOPPL 

AVFKRETS BEVAPNING. 

17. 	 Sakra. 

18. 	 Stall stromstiillarna i foljande Higen: 

ROBOT UPPVARMN FRAN 

A VSOKN OMRADE RB LAGE 1 

OMFI FRAN 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

UPPVARMN RB BATT FRAN 

ARMERING FRAN 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HTJVUDSTROM FRAN 

X 19. Koppla bort provdonet. 

X 20. Sa ifran och koppla bort markstromkallan. 

4 



Detaljerade atgiirdslistor 	 ~ 

~~2----------~--~37---Uu~ 	 Kap II Grp 

o 
(A ) Kontrollera BF-balkens elektriska urkopplings

och fallningsftmktion


I FallningsfOljd se pos 7 bild 2 


1. Speciell utrustning 

Laddverktyg balkar M6131-809810 

F 1Hlningsattrapp B-balk 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 


X 2. Anslut markstromkillla. 


X 3. Ladda nHlmekanismen. 


X 4. Hang Hillningsattrapp i barkroken. 


X 5. Kontrollera att filllmekanismen ar sakrad. 


6. Stilll 	stromstallarna i foljande lagen: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING BOMBER PLAN 

FALLSATTSTROMSTALLARENIMPULSVlli 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

X 	 7. Tryck in stotstangen pa balkens Wldersida och hall den in
tryckt. 


8. Osakra. 

9. Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAPNING. 

10. 	GOr en avfyring. Ge akt pa att bombIaset ~utloses. 

~ Avtryckaren far hallas intryckt hogst 10 sek. 

1 (2) 

Vapen - Kamera - Tele 

-
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10 
forts 

X 11. SHipp stOtstangen pa balkens undersida. 

12 . 	Stall IMPULSGIVAREN i lage 1. 

13. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFYRKRETS BEVAPNING 
och avfyra. Ge akt pa att bomblaset utloses. 

14. 	Sakra. 

15. 	Stall IMPULSGIVAREN i lage 1. 

16. 	Stall stromstallarna i fOljande lagen: 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

X 17. Koppla bort markstromkalla:n. 



(Rl~ 	 Detal;erade litgiirdslistor ~ 
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(A ) Tillse och funktionsprova installationen for reflex

siktet. 

1. 	 Speciell utrustning 

MarkstromkaJ.la 29 ± 0,5 V 

Friktionsprovare M3746-S01410 

Provningsdon 1 M3746-S01110 

URI-meter AVO S M361S-10S010 

OmstaJ.lningsnyckel UH-6 M613S-S0SS10 

x 2. Anslut markstromkaJ.la. 

3. 	 Besiktiga kiselgelen i torkcellen fOr sikteshuvudet. 

Byt ut den vid behov. 

4. 	 sum in foljande lagen i fpl: 

HUVUDSTROM - TILL 

BEVAPNING - TILL 

VALJARE BEVAPNING - AKAN LUFTM 

5. 	 Osakra. 

6. 	 Stall in avstandsskivan pa 500 m och spannviddsskalan 

pa 22 m. 

7. 	 Kontrollera genom matning i matuttag F PLNAT i fOrar

rummet att natspanningen ar 29 ± O,5V. 

S. 	 Kontrollera efter 2 min genom matning i MATUTTAG 

SIKTE att spanningarna ar fOljande: 

Regulator typ 22 = 22,0 ± 0,5 V (justeras med staJ.lskruv 
pa regulatorn) 

Regulator typ 22A=22,0 ± 0,5 V (justeras med mot
stand A i ballistikenheten. 

Vapen - Kamera - Tele 
1(6) 

http:markstromkaJ.la
http:kstromkaJ.la
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31 

forts 9. Stall stromst1illaren VALJARE BEVAPNING i lage 


RAKETER ROBOT och kontrollera att spanningen 


fran regulator typ 22A ar 19,0 ± 0,5 V. Justering ar 


inte mOjlig. 


10. 	 Se efter att i lage FAST endast den fasta och i lage 

GYRO endast den rorliga siktbilden syns. 

11. 	 Stall siktesomkopplaren i lage FAST + GYRO. Se efter 

att b3.da siktbilderna syns och att Ijusstyrkan kan 

varieras med hjalp av vredet pa bevapningspanelen. 

12. 	 Kontrollera att avstandsinstallningen inte kan paverkas 

med gasspakens vridhandtag. 

13. 	 Stall stromst1illaren VALJARE BEVAPNING i lage 

AKAN LUFTM. 

14. 	 Vrid gasspakens vridhandtag medurs till andlaget och 

kontrollera att siktets avstandsskala stannar pa eti 

yarde under 200 m. 

15. 	 Vrid handtaget moturs med en lugn rorelse. Se efter 

att avstandsskalan lugnt fOljer efter och stannar pa 

ett yarde over 700 m da vridhandtaget natt andlaget. 

16. 	 Vrid handtaget hastigt fran endera andlaget till ungefar 

mittlage. Kontrollera att avstandsskivan snabbt fOljer 

med och intar ratt lage med endast en overrorelse. 

Justera vid behov servots kanslighet med vridmotstandet 

(FBM) S2-20:3. Vrids motstandet medurs okar damp

effekten och servots kanslighet minskar. 

2 
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31 
forts 17. SHill in avstandsskivan pa 500 m. 

18. 	Sakra. 

19. 	Stall stromstiHlaren HUVUDSTROM i lage FRAN. 

20. 	 Koppla in friktionsprovaren (omkopplaren franslagen) 

meUan sikthuvudet och fplinstallation. 

2l. 	Stall stromsthllaren HUVUDSTROM i lage TILL. 

22. 	Sla till friktionsprovarens stromstallare och kontrollera 

att den rorliga siktbilden gar ner under den fasta sikt

ringen. 

23. 	Slil ifran friktionsprovarens stromstallare, varvid den 

rorliga siktbilden skall borja vandra uppat. 

24. 	Mat tiden fOr denna vandring. Tidtagningen bOrjas da 

den rorliga siktprickens ovre kant tangerar ringen och 

avbryts da "lodruteressets" ovre spets tangerar ringen. 

Tiden far inte understiga 15 sek. Se nedanstaende skiss: 

(\
+ 

~.~ 
Borja tidtagningen 

• 
 A_v_b_r..::..yt...:.......;t..:..id_t_a~g!...Jl_in....!:!:ge_n~~_--I/
• 
Bild 1. 

25. 	Stall stromstallaren HUVUDSTROM i lage FRAN. 

26. 	Koppla bort friktionsprovaren. 
3 

Vapen - Kamera - Tele 
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31 27. Stall stromstallarna pa provningsdon 1 i fOljande lagen: 
forts 

TEMPSPOLE SPANNINGSJUST TEMPSPOLE 

IB TILL 

I AVST TILL 

I EL TILL 

SPANNINGSVALJ 30 V 

28. 	 Koppla in provningsdon 1 mellan sikthuvudet och fpl

installation. 

29. 	 Stall stromstallaren HUVUDSTROM i lage TILL. 

30. 	 Koppla in URI-metern mellan provdonets uttag G (gyro

kretsar) och G2 (-). Se bild 2 . 

31. 	 Osakra. 

32. 	 Stall provdonets stromstallare I A VST i lage FRAN och 

mat strommen i avstandsspolarna enligt nedanstaende 

tabell: 

Insthllning Installning Installning Stromstyrka 
VALJARE BEVAPNING a vstandsskiv rakHi.ge UH-6 rnA 

AKAN LUFTM 	 500 280 ± 10 

200 484 ± 20" 

"- 700 223 ± 10 

AKAN MARKM 150 ± 10 

RAKETER ROBOT 1,3 och 4 105 ± 10 

- 2 120 ± 10" 

"  1 x) 100 ± 10 

BOMBER DYK 85 ± 5 

BOMBER PLAN 520 ± 30 

4 x) UH-6 med ovningstillsats 

http:rakHi.ge
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forts 

~~----=---

-

Bild 2. 

Vapen -lVlmera - Teu 

-
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31 
forts 33. Stall provningsdonets stromstallare I A VST i lage 

TILL. 

34. 	 Sakra. 

35. 	Stall fpl stromstiillare i fOljande !agen: 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING 	 FRAN 

HUVUOOTROM 	 FRAN 

36. 	 Kontrollera att stromstallaren VALJARE BEVAP

NlNG inte gar att vrida over sina stopplagen. 

(Mekaniska stopp). 

37. 	 Koppla bort URI-metern fran provningsdonet. 

38. 	 Koppla bort provningsdonet. 

39. Koppla siktets elanslutningar till fplinstallationen. 

x 40. Koppla bort markstromkallan. 

... 




~fMljl2 ________D_e_'o_I'-ie_ra_d_e_o_·'8_D_ _______·rd_s_lis_'_or ~ 
Uu~ Kop II Grp 37 v-v

• (A ) Kontrollera reHiforstiirkarens kanslighet och av
vikelse. 

1. 	 Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

Provningsdon 2 M3746-801210 

x 	 2. Anslut markstromkalla. 

3. 	 Stall provningsdonets stromstallare i fOljande lagen: 

Huvudstromstallaren FRAN 

MANUELL RADAR MANUELL 

Trelagesomkopplaren RAMKI 

4. 	 Besiktiga kiselgelen i torkcellen for relaforstiirkaren. 

Byt ut den vid behov. 

5. 	 Lossa skarvdonet fran relaforstiirkaren och anslut 

provningsdonet till forstiirkaren. 

6. 	 Koppla elledning fOr driftstrom mellan provnings

donets eluttag "24 V" och FPLNAT i fOrarrummet. 

7. 	 Stall fpl stromstallare HUVUDSTROM i lage TILL. 

8. 	 Stall provningsdonets huvudstromstallare i lage TILL. 

9. 	 Vrid potentiometern fOrst i ena riktningen och sedan 

i andra riktningen. Se till att reHierna arbetar. 

10. 	Vrid potentiometern sakta sa attf.lA-metern gor ut

slag pa gront falt. AvIas och anteckna strornviirdet 

som erhiills i det ogonblick voltmetern andrar ut

slag fran den rOda till den grona markeringen. 

Vapen - Kmnua - Tele 1 (2) 
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32 
forts 11. Vrid potentiometern sakta sa att fJ.A-metern gor 

utslag pa rott nilt. AvIas och anteckna stromvardet 

nar voltmetern gor utslag fran grona till roda marke

ringen. 

12. 	 Li:igg samman vardena i pkt 9 och to, varvid total 

kiinslighet erhalls. Vardet skall vara 350-500 fJ.A. 

13. 	Berakna avvikelsen genom att ta halva skillnaden 

mellan vardena i pkt 9 och. Tillaten avvikelse ar 

100 fJ.A . 

14. 	Om vardena for total kanslighet och avvikelse inte 

innehalls skall reHiforstarkaren urmonteras och 

reHierna justeras enligt ghllande TOMT. 

15. SHill provningsdonets huvudstromstallare i lage FRAN. 

16. 	Stall fpl stromsthllare HUVUDSTROM i Hige FRAN. 

17. 	Koppla bort elledningen for driftstrom till provnings

donet. 

18. 	Koppla bort provningsdonet fran relaforstarkaren. 

19. Anslut fpl skarvdon till relaforstarkaren. 

x 20. Koppla bort markstromkallan. 
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e (A ) Tillse och funktionsprova installationen fOr bomb

siktet 

1. Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0 ,5 V 

Laddverktyg balkar M6131-809810 

F1Hlningsattrapp B-balk 

x 2. Anslut markstromkalla. 

x 3. Ladda fallmekanismen till impuls nr 1. 

x 4. Hang fallningsattrapp i barkroken. 

x 5 . Kontrollera att fallmekanismen ar sakrad. 

6. Stall stromstallarna i fOljande lagen: 

HUVUDSTROM TILL 

BEVAPNING TILL 

VALJARE BEVAPNING BOMBER DYK 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

FALLSATTSTROMSTALLAREN IMPULSVlS 

OMF i TILL 

7. For - efter ca 1/2 minut - gasspaksstromstallaren 

till bakre laget ett ogonblick:, rOd lampa GYRO ARR 

.. skall harvid indikera under max fyra minuter. 

8. Stall in foljande varden pa manoverl3.dan: 

VIKT Last OJ Bransle 0 

VIND 48 m/s MOT 

MALTRYCK . ett lagre yarde an gallande 
barometerstand. 


v4pen - Kamera - Tele 
 1 (2) 
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33 9. For gasspaksstromstallaren till framre Higet ett ogon
forts bHck; orange Iampa "EG EN NIV A" och gron Iampa 

GYRO FRI skalllysa. 

10. 	Vrid maItrycksinstaIIningen mot okat m:31tryck tills 

orange Iampa borjar blinka. AvIas m:31trycket som 

skall overensstamma med pa platsen radande baro
+13

meterstand. Tolerans _ 3 mb. 

11. 	Osakra. 

12. 	Tryck in knappen FORBIKOPPL AVFKRETS BEVAP

NING och hall den intryckt. 

13. 	Tryck in avfyringsknappen och MIl den intryckt. 

Kontrollera att faIImekanismen utloses inom 10 sek. 

14. 	Sakra. 

15. 	Stall stromstaIlaren i fDIjande !ligen . 

OMF I FRAN 

IMPULSGIVAREN LAGE 1 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM FRAN 

x 	 16. Koppla bort markstromkallan. 
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(A ) Tillse och funktionsprova rakettillsats DR6. 

1. 	 Speciell utrustning 

Provningsdon, gyrosimulator M3746-802310 

Slang, provtryckning M1741-802710 

Snabbprovapparat Original-Bruhn M3731-809310 

Omstallningsnyckel DR6. M6138-808810 

x 2. Anslut markstromkli.lla. 


x 3. Lossa skarvdonet till lodgyrot. 


x 4. Koppla gyrosimulatorn mellan skarvdonet och lod

gyrots stifttag. 

x 5. Anslut provslang och snabbprovningsapparat till 

centralinstrumentets statiska trycksystem. 

x 6. sum in foljande varden pa rakettillsatsen: 

RAKETTYP LAGE 1 
0

RAKETTEMP + 25

7. 	 Stli.ll in ett undertryck i statiska systemet motsva

rande 700 kIn/h. 

8. 	 Stall in fOljande lagen i fpl: 

RUVUDSTROM - TILL 

BEVAPNING - TILL 

VALJARE BEVAPNING - RAKETER ROBOT 

OMP I - TILL 

Va pen - Kamera - Tele 1 (3) 
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forts 9. 	 For - efter ea 1/2 minut - gasspaksstromstallaren till 
bakre Iiiget ett Ogonbliek; rOd Iampa GYRO ARR skall 
harvid indikera under max fyra minuter. 

10. 	 For gasspaksstromstallaren till framre lliget ett ogon
bliek~ gron Iampa GYRO FIU skalIIysa. 

11. 	 Ge akt pa att gyrosiktets avsmndsskiva ar installd pii 
210 ± 30 m. 

12. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage AKAN MARKM. 

13. 	 Vrid gasspakens vridhandtag moturs till andIiiget sa att 
avsmndsskivan stannar pa max avsmnd (700 m). 

14. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i lage RAKETER ROBOT. 
Ge akt pa att avsmndsskivan snabbt fOIjer med oeh 
intar sitt ratta Iiige (210 ± 30 m) med endast ,en over
rorelse. Justera vid behov servots klinslighet med 
vridmotstiindet FBR (S2-20:4). 

Anm. 	 Nagra sekunders fOrdrojning kan fOrekomma 
mellan omkoppling oeh rorelsens borjan om 
vliIjare bevapning statt i Iage AKAN MARKM 
i mer an ea fern sekunder. 

15. Stall stromstiillarna i fOljande Iiigen: 

OMFI FRAN 

VALJARE BEVAPNING AKAN LUFTM 

BEVAPNING FRAN 

HUVUOOTROM FRAN 

x 16. 	Koppla bort provslang oeh snabbprovningsapparat 

fran centralinstrumentet. 

x 17. 	Anslut fpl tryckslang till centralinstrumentets sta

tiska trycksystem. 
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forts 	 x 18. Koppla bort gyrosimulatorn. 


x 19. Anslut fpl skarvdon till lodgyrot. 


20. Tathetsprova flygplanets pitotrorsystem. 

x 21. Koppla bort markstromkallan. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 



~ rMlR 2 	 D_e_taljer___tg-:-: rdS__;li;y-________ ___ade li_ a~- stor_____=:_____;;_;:;_----
u~ 	 Kap II Grp 37 

CD (A ) Kontrollera avvagningen av lodgyrot. 

1. 	 Lodgyro med andringssiffra 4 makulerad. 

1. Speciell utrustning 

Riktverktyg M6245-802310 

Riktplan M6245-802319 


X 2. 	Ta bort skyddspl aten over konsolen fOr riktinstrumentet. 

X 	 3. Placera riktplanet i konsolen med pilen i flygriktningen. 

Bild 1. 

4. Kontrollera avvagningen i rolled . 

. 1 	 Placera riktverktyget i riktplanet med anliggning 

mot stopppinnen och med libellen tviirs over rikt

planet. Nolistiililibellen och las. Avlas installt 

yarde. Bild 2. 

Bild 1. 	 Bild 2. 

1 (5) 
Vapen - Kamera - Tele 
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forts 4.2 	 Flytta riktverktyget till gyroenhetens referensplan i 

rolled. Riktverktygets sHillskruv skall vara vand at 

samma hiUl somi pkt 4.1. BUd 3. 

BUd 3 . 

. 3 	 Se till att riktinstrumentet visar det i punkt 4.1 avlasta 

vardet,nar libellen star i nollage. 

Tolerans ± 0,2° (1 mm pa riktinstrumentet = 1°). 

Korrigera gyrots lage genom att justera lllsdubben i 

sidled. 

5. 	 Kontroller a avvagningen i tippled . 

. 1 	 Placera riktverktyget i riktplanet med anliggning mot 

stoppinnen och med libellen langs med riktplanet. 

NollsUill libellen och his. AvHis installt yarde. Bild 4. 
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forts 

5 .2 

Kap II Grp 37 

Flytta riktverktyget till gyroenhetens referensplan i 

tippled. Riktverktygets sUUlskruv skall vara viind at 

s amma hatl som i pkt 5. 1. Bild 5 . 

. 3 Se till att riktinstrumentet visar det i pkt 5. 1 avHista 

vardet,nar libellen star i nollage. Tolerans ± 0,2°. 

Juster a gyrots lage med stallskruvarna och las med 

laslack. 

Anm. Om justering utfOrts i tippled m aste vaglaget 
i rolled kontroller as pa nytt. 

X 6. Om spannbandet oppnats; las bygeln med lastr ad. 

X 7. Ta bort riktplanet och skruva pa skyddsplaten over 

konsolen. 

Bild 4. Bild 5 . 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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forts 
2. Lodgyro med andringssiffra 4. 

1. 	Speciell utrustning 

Riktinstrument fpl M3298-801610 
Lutnings indlkator M3254-800110 

X 2. Ta bort skyddspliiten over konsolen for riktinstrumentet. 

X 3. Placera riktinstrumentet pa konsolen. 

4. 	Placera lutningsindikatorn pa riktinstrumentet med 

justerratten i flygriktningen. Bild 6. 

Lutningsindikator 
M3254-800110 , 

~,--",----

Bild 6. 

5. 	Stall in lutningsindikatorn sa att den markerar viiglage. 

6. 	 Ta bort lutningsindikatorn och oka installt varde med 

1,:30 . 
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forts 
2. 	 7. Placera lutningsindikatorn pa gyroenheten med juster

ratten i flygriktnin gen. Bild 7. 

i 

',l 

I 

/ 

r · \ 
I 

Bild 7. 

8. 	Se till att indikatorn markerar viglage. Tolerans ± 0,2°. 

Justera gyrots lage med stallskruvarna och las med 

laslack. 

X 9. Om spannbandet oppnats; las bygeln med lastriid. 

X 10. Ta bort riktinstrumentet och skruva pit skyddsplaten 

over konsolen. 

Vapen· Kamera - Tele 5 
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(A ) Tillse och funktionsprova installationen fOr akan. 

Speciell utrustning 

Markstrom kalla 29 ± 0,5 V 
Hydraulhandpurnp M6457-800110 
Skruvrnejsel, akanlucka M6140-123010 
Utdragare M6290-804510 
Omladdningsdon M6290-802610 
Styrning omladdningsdon M61 04-800310 

x 1. Anslut markstromkallan. 

2. Koppla hydraulhandpumpen. 

x 3. Ta ner radomen. 

x 4. Ta bort akanluckorna och oppna luckorna fOr am-

magasinen. 


X 5. Ta bort bandledare och ammagasin. 


X 6. Haka upp slutstyckena. 


X 7. Kontrollera att patronliigena iir tomma. 


8. Besiktiga bandledare och magasin avseende skador. 

1 (4) 
Va pen - Kamera - Tele 
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36 

(forts) 


9. 	 Se till, i den utstrackning det ar mOjligt utan nermon

tering, a tt nedanstiende detaljer inte a r skadade: 

• mynningsluckor 

• vagga med infastningar 

• hyls- ocb lankledare 

• elledningar med anslutningar 

X 10. 	 Se till, att lasmuttrarna fOr mynningsluckornas mikro

brytare ar atdragna. 

X 11. 	 Upphav landningssakringarna. 

12. 	 Stall in foljande Iagen i fpl: 


HUVUDSTROM TILL 


BEVAPNING TILL 


13. 	 Osakra. 

(X) 	 14. Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING och avfyra samtidigt. Ge akt pa att 

slutstyckena inte slar fram. 

15. 	 8akra. 

X 16. 	 Pumpa upp erforderligt hydraultryck. 

17. 	 Osakra. 

2 
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(forts) 

X 18. Se efter att mynningsluckorna oppnats. 


(X) 	 19. Tryck in stromstallaren FORBIKOPPL AVFKRETS 

BEVAPNING och avfyra samtidigt. Ge akt pa att 

slutstyckena slar fram. 

20. 	 Siikra. 

21. 	 Tryck in stromstallaren MYNNINGSLUCKOR 

STANGES. 

X 22. 	 Se efter att mynningsluckorna stangts. 

23. Tryck in stromstallaren LANDNINGSSAKRING AKAN. 

X 24. Se efter att landningssakringarna utiosts. 

25. 	 Gor hydraulsystemet trycklost. 

26. 	 Stall in fOljande lagen i fpl: 

BEVAPNING FRAN 

HUVUDSTROM 

27. 	 Ta bort hydraulhandpumpen om den inte skall an

vandas vid efterfoljande atgarder. Hor efter .ned 

ansvarig fpl-tekniker. 

X 28. Slitt upp radom en. 


x 29. Satt upp bandledare och ammagasin. 


3
Vapen - Kamera - Tele 
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36 

(forts) 


30. 	 Se till att lank- och bandledare ar ratt i.njusterade 

enligt TOMT 32-837-2. 

X 31. Satt upp akanluckorna och stang dem fOr ammagasi.nen. 

X 32_ Ta bort markstromkallan. 



~~2 ___ ____Sii_""_rs_ki_lda_fi_Or_es_kri_"f_tl't"_______ 
U
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Riktlinjer for felsokning pi installation 

for fillare M2198·101010 

(A C 	 E) 

Anm. 	 Funktionskontroll av inte upphlingd fallare kan ut
fOras om den ansluts till fpl eluttag i vingen via 
skarvkabel F1250-206324" 

1. 	 Vid felaktig programfunktion ligger felet i flillaren. 

2. 	 Vid utebliven funktion hos ·flillaren kan felet ligga i 
fpl-installationen. Funktionsprova enligt 4. 

3. 	 Om MATARE M2198-101119, pa fpl instrumentpanel, 
ger fel information kan felet ligga i fpl-installationen. 
Funktionsprova enligt 4. 

4. 	 Funktionsprov av installationen fOr flillare. 

Speciell utrustning 

M3740-201010 Provdon 
M5031-883010 Batterikarra 883 

Forberedelser 

1. 	 Ta bort balknosen. 

2. 	 Lossa fallarens elanslutningar i vingen. 

3. 	 Anslut provdon M3740-201010 till fallarens elan
slutning i vingen. 

4. 	 Anslut och sla till markstromkallan. 

5. 	 Ta bort luckan f'6r bakre apparatrum. 

1 (4) 
Vapen . Kamera - Tele 
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Riktlinjer fOr. .. 2 

forts 

6. 	 Se till att stromstallaren F ALLARE pa fnav
platsen star i lage FRAN. (Stromstallarens pla
cering, bild 1). 

7. 	 Stli.ll in fOljande i flygplanet (ff-plats). 

Stromstallare F ALLARE FRAN 
HUVUDSTROM 	 TILL 
OMF I 	 TILL 
Omkopplare FALLARE Lage 1 
Automatsakring LS F ALLARE TILL 

• Placering av fli.llarens manoverorgan, bild 2. 

8. 	 Se efter att mataren M2198-101119 pa flygplanets 
instrumentpanel visar 50 procent. 

Anm. 	 Om mataren inte gor utslag men den 
grona lampan, markt 29 V, pa provdonet 
lyser foreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
Om den grona lampan pa provdonet inte 
lyser saknas 29 V likspanning till elan
slutningen i vingen. 

9. 	 Stall automatsakringen VS F ALLARE i lage TILL. 
Se efter att den gula lampan miirkt 115 V pa 
provdonet lyser. 

10. 	 Stli.ll stromstli.llaren OMF I i lage FRAN. 

11. 	 Se till att omkopplaren F ALLARE star i lage 1. 

12. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPLING LAND
STALL FALLARE och fOr stromstallaren FALL
ARE tilliage ATERFJADR. Ge akt pa om blank
aren i matare M2198-101119 aktiveras. 



4 

(Rl~ 	 Siirskilda foreskrifm 
~ '2------- Kap II Grp 	37 

IUktlinfer fOr. .. 3 

forts 

13. 	 Anm. Om bHinkaren inte aktiveras men den rooa 
lampan markt MANOVER pa provdonet 
lyser fOreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
Om den rooa lampan MANOVER pa prov
donet inte lyser saknas manoverspanning 
till elanslutningen i vingen. 

14. 	 Upprepa atgarder och kontroller enligt punkt 4.11 
med omkopplaren FALLARE i lagena 2,3 och 4. 

15. 	 sum in fOljande i flygplanet 

Omkopplare 	FALLARE Uige 0 
Automatsakring LS F ALLARE FRAN 
Automatsakring VS FALLARE FRAN 

16. 	 Se efter att matarens M2198-101119 visare gar 
ner bakom skarmen. 

17. 	 Stall stromstallare HUVUDSTROM i lage FRAN. 

5. 	 Aterstall 

Vapen· Kamera . Tele 
3 
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Riktlinjer fOr. .. 4 


Stromstiillare FALLARE 


Bild 1. Fnav-plats 

Stromstiillare FALLARE 

I 
I + 

Automa tailkringa rna
Omkopplare FALLARE 

LS och VS FALLARE 

Bild 2. Ff-plats 



Siirskilda fareskrifter 

~~2--------~~~-Uu~ 	 Kap II Grp 37 

Kontroll av reflexsiktets inriktning 

(A 

Speciell utrustning 

Markstrom kalla 29: 0,5 V 

Inriktningsmall M3298-805210 

Stativ, inriktningsmall M6127-879010 

Riktinstrument fpl M3298-801610 

Riktram, reflexsikte M3298-802710 


1 stall upp inriktningsmallen. 

X 1. 	 Ta bort fOljande detaljer friin flygplanet: 

• Fdimre apparatrumsluckan 
• Skyddsplaten over hallaren for riktinstrument fpl 

X 2. 	 satt upp och liis inriktningsmallen pa sitt stativ. Lossa 
lasmuttrarna 11, bild 2, (en mutter pa vardera fram
och baksidan). Stall mallen i mittlage sa att mOjlighet 
till finjustering i sidled finns. Las. 

X 3. 	 Oppna undre radomlaset pa flygplanet. 

X 4. 	 Placera inriktningsmallen framfOr flygplanet. Dra ut 
matlinorna 13 och haka fast ena Hnans fastplat i urtaget 
fOr undre radomlasets spannarm. Den andra linans karbin
hake hakas i halet pa den fOrsta linans fiistplat. 

X 5. 	 Flytta stativet sa att inriktningsmallens linje MPL fpl sa 
niira som mojligt sammanfaller med flygplanets mittplan 
och bacta linorna blir strackta.-.:t< 

C\l 

H 
'0 	 X 6. Skruva ner elevatorskruvarna 12 och 16 sa att stativets hjul 
:~ gar fria fran underlaget. 
-.:t< 

.Efl 
::> 

1 (6) 



Siirskiida fareskri/t"' 

S~2 Kontroll av... 2 Kap II Grp 37 

X 7. Justera mallens lage i tippled med elevatorskruven 16. 
HaIl upp ett lod och syfta fran sidan (900 fran mallens 
linje MPL fpl) mot mallens ram 17. Las elevator
skruven med l!smuttern. 

8. Stall in mallens liige i rolled enligt fOljande: 

. 1 Sm bakom inriktningsmallen oeh syfta over konsolen 
fOr vattenpass mot antennerna for PN 50, bild 1. 

. 2 Justera med elevatorskruvarna 12, bild 2, sa att syft
linjen over konsolen tangerar topparna pa antennerna 
for PN 50. Las elevatorskruvarna med l!smuttrarna. 

Fpl antenn fOr 
PN 50 

Fpl antenn fOr 
PN 50 

Mallens konsol for 

Bild 1. Instiillning av inriktnings

2 
mall i rolled. 



Siirskilda fareskrifter 

~~2 Kontroll av... 3 Kap II Grp 37 

1 	 9. Placera riktinstrument fpl i hallaren pa vanster reling 
i framre apparatrummet. 

10. 	 Stall in mallen i hojd- och sidled, sa att harkorset i rikt
instrument fpl sammanfaller med korset pa mallens rikt
marke 4. 

• 	 Instiillningen i hojdled sker genom att lossa 111S
muttern 18, varefter hojdlaget stalls in med 
stativets domkraft. Las darefter med lasmuttern. 

• 	 Installningen i sidled sker genom aU lossa las 
muttrarna 11 (tva) varefter mallen fOrs i sidled. 
Las darefter med lasmuttrarna. 

Anm. 	 Under den fort satta inriktningen enligt punkterna 
2-4 skall uppmarksamhet h8.llas pa att flygplanet 
inte andrar Hige. Kontrollera dii och dii under 
arbetets gang med hjalp av riktinstrument fpt 
Justera mallens lage vid behov. 

2 	 UtfOr inriktning av reflexsiktet. 

X 1. 	 Anslut och sla till markstromkJ:i.llan. 

2. 	 Placera riktramen ovanpa linsen fOr den rorliga siktbilden. 

3. 	 Stall stromstallarna i fOljande lagen: 

HUVUDSTROM 	 - TILL 
BEVAPNING 	 - TILL 
VALJARE BEVAPNING - BOMBER PLAN 
SIKTEOMKOPPLARE - FAST GYRO 

4. 	 Varmkor siktet ca 2 minuter. 
"<1' 
C\l 

J.< 5. Oslikra. 
'tl 

:~ 
"<1' 6. Fall ned siktet i dumpat lage. 

2fJ 
;:::> 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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Siirskilda fareskrifter 

~~2 KontroIl avo .. 4 Kop II Grp 37 

2 	 7. Rikta in rorliga siktbilden mot riktmarket 10, bild 2, 
pa maIlen. Siktesinstlillningen skall i fOrsta hand grov
justeras i sidled med fastskruven pa sikteshusets 
undersida. I andra hand justeras insOOlningen i hojdled 
med reflexglasets omstlillningsskruvar. Samtidigt fin
justeras i sidled. 

8. 	 Rikta in fasta siktbilden mot riktmarket 9 pii mallen med 
hjalp av stlillskruvarna pa sikteshusets bakstycke. 

9. 	 Stall siktet i normallage. 

10. 	 Justera siktesinstlillningen i hojdled med hjalp av konsolens 
justerskruv. Rorliga och fasta siktbilden skall ligga i hOjd 
med riktmarket AKAN-MARK pa maIlen. 

11. 	 Rikta in rorliga siktbilden mot riktmarket AKAN-MARK. 
Justera med reflexglasets omstallningsskruvar. 

Anm . Om stora justeringar maste goras (mer an tva rikt
prickar) skall siktet anyo fiillas ned i dumpat liige 
och siktbildens lage kontrolleras. Rorliga siktbilden 
maste faHa helt inom mallens toleransomrade 10. 

12. StliH VALJARE BEVAPNING i lage AKAN-MARKM och 
kontrollera att rorliga siktbilden tlicker mallens riktmarke 
AKAN-MARK. 

13. 	 Stall VALJARE BEVAPNING i liige AKAN-LUFTM och sOOl 
in avstandet 500 m. 

14. 	 Rikta in rorliga siktbilden mot riktmarket AKAN-LUFT. 
Justera med motstandet S2-20;5 i justerboxen. 

Anm. 	 Siktbilden kan hiirvid vandra ut nil.got till hoger. 
Normalt mindre an tva streck. 

15. Stlill VALJARE BEVAPNING i liige RAKETER-ROBOT. 



Siirskilda fiireskrifter 

~~2 Kontroll avo .. 5 Grp 37 

4 

C'l "" 
H 

"0 

:..;j 

"" ¥' 
;:J 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10 . 

ll. 
12. 

13. 
14. 
15 . 
16. 

17. 
18. 

(GPL fpl) 

5 
5 

6 

15 

7 

10 

11 I 

18 

Riktmarke AKAN LU FT 
Riktmarke AKAN MARK 
Riktmarke RAKET 16 
Rlktmarke RlKTmSTRUMENT FPL 
Rlktmiirke YTTRE AKAN 
Rlktmlirke LODLlNJE MPL 400 mm 
Riktmiirke mRE AKAN 12 12 
Rl ktmarke KKA 4 
Riktmiirke FAST SIK TBILD 
(dumpad) 
Riktmarke med loleran som
rade RORLIG SIKTBILD 
(dumpad) 
LAsmutter, sidinsUillning 
ElevatorSkruvar. instiillning 
r olled 
MaUinar 

Konsal, vattenpnss 
Faste. avvagningslinjal 
Elevatorskruv. lnstiill ning 
t ippled 
Ram 
LAsmutter, domkraft Bild 2. Inriktningsmall med stativ 

5 
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~rMl!!. Detaljerade atgiirdslistor 

uu~2 Kontroll av... 6 Kap II Grp 37 

2 	 16. Rikta in rorliga siktbilden mot riktmarket RAKET. 
Justera med motstandet S2-20: 7 i justerboxen. 

Anm. 	 Siktbilden kan hlirvid vandra ut nag-ot at vlinster. 
Normalt mindre an tva streck. 

17. 	 Sakra. 

18. 	 Aterstall stromstallarna i fOljande Higen: 

VALJARE BEVAPNING - AKAN-LUFTM 
BEVAPNING - FRAN 
HUVUDSTROM - FRAN 

19. 	 Ta bort riktramen. 

20. Slil. ifran och koppla bort markstromkallan. 

X 2l. Ta bort riktinstrumentet och satt skyddsplaten over 
hiUlaren. 

X 22. Satt upp framre apparatrumsluckan. 

X 23. Aterstall inriktningsmallen. 



©J~ Siirskilda fiireskrifter 
Iil) ~'2--------

Kap II Grp 37 

Riktlinjer for felsokning pi installation 

for fillare M2198-101010 

(A C 	 E) 

Anm. 	 Funktionskontroll av inte upphangd flillare kan ut
fOras om den ansluts till fpl eluttag i vingen via 
skarvkabel F 1250-206324. 

1. 	 Vid felaktig programfunktion ligger felet i fiillaren. 

2. 	 Vid utebliven funktion hos flillaren kan felet ligga i 
fpl-installationen. Funktionsprova enligt 4. 

3. 	 Om MAT ARE M2198-101119, pa fpl instrumentpanel, 
ger fel information kan felet ligga i fpl-installationen. 
Funktionsprova enligt 4. 

4. 	 Funktionsprov av installationen fOr flillare. 

Speciell utrustning 

M3740-201010 Provdon 
M5031-883010 Batterikarra 883 

Forberedelser 

1. 	 Ta bort ballmosen. 

2. 	 Loss a flillarens elanslutningar i vingen. 

3. 	 Anslut provdon M3740-201010 till flillarens elan
slutning i vingen. 

4. 	 Anslut och sla till markstromkallan. 

5. 	 Ta bort luckan fOr bakre apparatrum. 

1 (4) 
Vapen - Kamera - Tele 
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U"3 	 Kap II Grp 37 

Riktlinjer fOr. .. 24 
forts 

6. 	 Se till att stromstallaren F ALLARE pa fnav
platsen star i lage FRAN. (Stromstallarens pla
cering, bild 1). 

7. 	 Stli.ll in fOljande i flygplanet (ff-plats). 

Stromstallare F ALLARE FRAN 
HUVUDSTROM 	 TILL 
OMF I 	 TILL 
Omkopplare FALLARE Lage 1 
Automatsakring LS F ALLARE TILL 

• Placering av fli.llarens manoverorgan, bild 2. 

8. 	 Se efter att mataren M2198-101119 pa flygplanets 
instrumentpanel visar 50 procent. 

Anm. 	 Om mataren inte gor utslag men den 
grona lampan, markt 29 V, pa provdonet 
lyser fOreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
Om den grona lampan pa provdonet inte 
lyser saknas 29 V likspfuming till elan
slutningen i vingen. 

9. 	 sum automatsakringen VS FALLARE i lage TILL. 
Se efter att den gula lampan markt 11 5 V pa 
provdonet lyser. 

10. 	 Stli.ll stromstli.llaren OMF I i lage FRAN. 

11. 	 Se till att omkopplaren F ALLARE star i lage 1. 

12. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPLING LAND
STALL FALLARE och for stromstallaren FALL 
ARE till lage ATERFJADR. Ge akt pa om blank
aren i matare M2198-101119 aktiveras. 

2 
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~~2 ________Sa_"T_sk_i_lda_fi_oT_e_sk_n_'ft_I'T____ ___ 

u~ 	 Kop II Grp 37 

Riktlinjer fOr ... 3 

forts 

13. 	 Anm. am bHinkaren inte aktiveras men den rooa 
lampan markt MANOVER pi\. provdonet 
lyser fOreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
am den rooa lampan MANOVER pi\. prov
donet inte lyser saknas manoverspJ:i.nning 
till elanslutningen i vingen. 

14. 	 Upprepa atgarder och kontroller enligt punkt 4.11 
med omkopplaren FALLARE i Hi.gena 2, 3 och 4. 

15, 	 Stall in fOljande i flygplanet 

Omkopplare F ALLARE Ll:i.geO 
Automatsakring LS F ALLARE FRAN 
Automatsii.kring VS F ALLARE FRAN 

16. 	 Se efter att matarens M2198-101119 visare gar 
ner bakom skarmen. 

17. 	 Stall stromstallare HUVUDSTROM i lage FRAN. 

5. 	 Aterstall 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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Riktlinjer for. .. 4 

Stromstill.lare FALLARE 

Bild 1. Fnav-plats 

Stromstiillare FALLARE 

I 
I ... 

Automatsakringarna
Omkopplare FALLARE LS och VS FALLA RE 

Bild 2. Ff-plats 



~~2 _______D_e'_a_'ie_r_ad_e_ti_'g_ii_rd_s_lis_'_or________ 

u"'3 	 Kap II Grp 37 

( C) Kamerainstallation 

• C) Funktionsprova fotobombinstallationen. 

Speeiell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

Laddverktyg, balkar M6I3I-8098I0 

Provningslampa M3746-8034I0 

Fallnirigsattrapp 


FallningsfOljden framgar av bild 1. 

X 1. 	 Anslut markstromkallan. 

X 2. 	 Ladda fallmekanismerna oeh hang upp fallningsattrapper 
i barkrokarna. 

X 3. 	 Kontrollera att fallmekanismerna ar sakrade. 

X 4. 	 Satt i provningslampor i bevapnlngsblakarnas uttag (S3A-7) 
fOr anslutningskabel. 

5. 	 stall stromstallare HUVUDSTROM (V6) i lage TILL. 

6. 	 Nollstall stegrelaet BOMBVALJARE (VI3) genom att MIla 
knappen NOLLSTALL intryekt tills indikeringslampan lyser. 
Om lampan inte lyser; se efter om den ar hel genom att 
tryeka in hll.llaren. 

7. 	 Stall stromstallarna lillVUDSTROM (BOMBER) oeh ARMERlNG 
(VI2) i lage TILL. 

cs 	 8. Osakra. 

'"' "0:.!il 9. Tryek in fOrbikopplings1qmppen BOMBER (VI3) och Ull 
'<!4 den intryekt. 
j:Il 
o 

1(4) 

Vapen - Kamera - Tele 
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81 

forts 


X 10. Ge akt p3. att provningslamporna lyser. 


X 11. 	 Tryck in distanspinnen pa balkarnas undersida och ge akt 
pa att provningslamporna slacks nar distanspinnen ar i 
uppfOrt (intryckt) Hi.ge. 

X 12. 	 Slapp distanspinnen. Provningslamporna skalllysa. 

13. 	 Stall stromstallaren ARMERING i lage FRAN. 

X 14. 	 Ge akt pa att provningslamporna ar slackta. 

15. 	 Slapp forbikopplingsknappen BOMBER. 

16. 	 stall in foljande i fpl: 

VALJARE DAG-NATT (V12) NATT 
HUVUDSTROM Ska 23 (V12) TILL 
BEREDSKAP (V12) TILL 
INTERVALLGIVARE Ska 23 5 sekunder 

• 	 Ge akt pa att indikeringslamporna fOr huvudstrom SKA 23 
och beredskap lyser. 

17. 	 Tryck in fOrbikoppUngsknappen BOMBER. 

X 18. 	 Ge akt pa att fallmekanismerna inte utloser. 

19. 	 Hall fOrbikopplingsknappen BOMBER intryckt och avfyra. 
Se efter att indikeringslampan Ska 23 BOMBER (manover
liida V106) blinkar vid varje avfyring och att riikneverket 
BONIBER stegar fram. 

X 20. 	 Ge akt pa att fallmekanismerna utloser i ratt ordningsfoljd. 

Vid fallning i serie; hall avfyringsknappen 
intryckt. 	 Forsta fallmekanismen skall dll 
utlosa. Efterfoljande utlosningar skall ske 
enligt intervallgivaren. 

2 
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~ Kap II Grp 37 

81Iforts 

21. S'kra 

22. SHipp fOrbikopplingsknappen. 


23, Nollstall rakneverket. 


24. Stall in fOljande i fpI: 

INTERVALLGIVAREN OFF 

BEREDSKAP FRAN 


0

HUVUDSTROM Ska 23 FRAN 

HUVUDSTROM (BOMBER) FRAN 


25. ~ollstall stegrelaet BOMBVALJARE enligt 6. 

26. Stall stromstallare HUVUDSTROM (V6) i Iage FRAN. 

X 27~ Aterstall. 

FallningsfOljden. Se sid 4. 

(X) 
C'J 

] 
f-o 

:<t! 
~ 

.EP 

;::J Vapen - Kamera - Tele 
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(.Cilr\n~ Siirskilda foreskrifter ~ 
~~32--------------~~~Kap 	II Grp 37 

Luftspola och tathetsprova lodkamerasiktet 

Anm. 	 Efter ingrepp i siktet skall luftspolning 

och tathetsprov alltid utfOras. 


1. 	 Speciell utrustning 

LufWickningsprovare M3734-107010 

Tryckluftkarra M5048-805011 

2. 	 Se till att stallskruven pa tryckluftkarrans reducerventil ar 

helt utskruvad. 

3. 	 Se till att sthllskruven 1 pa Uickningsprovarens reducerventil 

ar utskruvad. Oppna kran 2 och stang urluftningsventilen med 

ratten 3. 

r-\ Principschema med reglagens numrering ar placerat 

Y i locket pa lackningsprovaren. 

4. 	 Anslut slangen fran tryckluftkarran till luftlackningsprovarens 

primarsida. 

5. 	 Montera ner luckan under lodkamerasiktet pa fpI. 

I 6. Anslut slangen fran luftlackningsprovaren till nippeln pa lod

kamerasiktets okular. 

7. 	 Reglera sekundartrycket fran tryckluftkarran till luftlacknings

provarens primarsida, sa att manometern stannar pa ca 10 
2

kp/cm (fOrsta delstrecket). 

8. Lossa skruven tva vary pa lodkamerasiktets utblicksdel. 

Vapen - Kamera - Tele 
1(2) 
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Lodkamerasiktet . .. 2 

9. 	 sum in sekundartryeket pa l1ickningsprovaren till 0,2 kp/cm

med stallskruven loch ge akt pa att luft strommar ut vid den 

lossade skruven pa siktet. 

10. 	Lat luft genomspola siktet under 15 minuter. 

11. 	Dra at skruven pa utblicksdelen. 

12. 	Stang kran 2 oeh stall in trycket med ratten 3 pa urluftnings
2

ventilen till 0,2 kp/em . 

Knaeka pa glaset med fingret vid avHisning av 

manometern. 

13. 	Ta tiden med ett tersur. Under 5 min far tryeket inte sjunka 

mer an en visarbredd pa manometern. 

Vid laekage i siktet skall tatningsringen mellan 

okular och prismahus bytas ut. 

14. 	Oppna urluftningsventllen med ratten 3 oeh se till att tryeket 
2

sjunker till 0 kp/cm . 

15. 	Lossa luftslangens snabbkoppling franlodkamerasiktets okular. 

16. 	Aterstall efter provet. 



[il~ Siirskilda joreskrijtl.'r 
i!dl '2--------~Kop II Grp 37 

Riktlinjer for felsokning pc\ installation 

for fillare M2198-101010 

(A C 	 E) 

Anm. 	 Funktionskontroll av inte upphlingd flillare kan ut
fOras om den ansiuts till fpI eluttag i vingen via 
skarvkabel F12S0-206324. 

1. 	 Vid felaktig programfunktion ligger felet i fallaren. 

2. 	 Vid utebliven funktion hos flillaren kan felet ligga i 
fpl-installationen. Funktionsprova enligt 4. 

3. 	 Om MATARE M2198-101119, pa fpl instrumentpanel, 
g~r fel information kan felet ligga i fpl-installationen. 
Funktionsprova enligt 4. 

4. 	 Funktionsprov av installationen for flillare. 

Speciell utrustning 

M3740-201010 Provdon 
MS031-883010 Batteriklirra 883 

Forberedelser 

1. 	 Ta bort balknosen. 

2. 	 Lossa flillarens elanslutningar i vingen. 

3. 	 Anslut provdon M3740-201010 till flillarens elan
slutning i vingen. 

4. 	 Anslut och sla till markstromkallan . 

S. 	 Ta bort luckan fOr bakre apparatrum. 

1 (4) 
Vapen - Kamera - Tele 
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u"3 	 Kop n carp 37 

Riktlinjer fOr ... 24 
forts 

6. 	 Se till att stromstallaren FALLARE pa fnav
platsen star i Hige FRAN. (Stromstallarens pla
cering, bild 1). 

7. 	 stall in fOljande i flygplanet (ff-plats). 

Stromstallare F ALLARE FRAN 
HUVUDSTROM 	 TILL 
OMF I 	 TILL 
Omkopplare FALLARE Lli.ge 1 
Automatsakring LS F ALLARE TILL 

• Placering av fli.llarens manoverorgan, bild 2. 

8. 	 Se efter att mataren M2198-101119 pi\. flygplanets 
instrumentpanel visar 50 procent. 

Anm. 	 Om mataren inte gor utslag men den 
grona lampan, mli.rkt 29V, pa provdonet 
lyser fOreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
Om den grona lampan pi\. provdonet inte 
lyser saknas 29 V likspli.nning till elan
slutningen i vingen. 

9. 	 Stall automatsakringen VS FALLARE i lli.ge TILL. 
Se efter att den gula lampan markt 115 V pa 
provdonet lyser. 

10. 	 Stall stromstallaren OMF Ii lli.ge FRAN. 

11. 	 Se till att omkopplaren FALLARE star i lli.ge 1. 

12. 	 Tryck in stromstallaren FORBIKOPPLING LAND
STALL FALLARE och fOr stromstallaren FALL
ARE tilllli.ge ATERFJADR. Ge akt pa om blank
aren i matare M2198-101119 aktiveras. 

2 
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forts 

13. 	 Anm. Om blankaren inte aktiveras men den rOda 
lampan markt MANOVER pa provdonet 
lyser foreligger fel i mataren eller dess 
anslutning. 
Om den rOda lampan MANOVER pa prov
donet inte lyser saknas manoverspanning 
till elanslutningen i vingen. 

14. 	 Upprepa iltgarder och kontroller enligt punkt 4.11 
med omkopplaren FALLARE i lagena 2. 3 och 4. 

15. 	 Stall in fOljande i flygplanet 

Omkopplare 	F ALLARE Lage 0 
Automatsakring LS FALLARE FRAN 
Automatsakring VS F ALLARE FRAN 

16. 	 Se efter att matarens M2198-101119 visare gar 
ner bakom skarmen. 

17. 	 Stall stromstiillare HUVUDSTROM i lage FRAN. 

5. 	 AterstaIl 

Vapen - Kamera . Tel, 
3 
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Riktlinjer for .. , 4 

Stromstlillare FALLARE 

Bild 1. Fnav-plats 

Stromstiillare FALLARE 

Orrikopplare FALLARE 

I • 
Automa tsakringarna 
LS oeh VS FALLARE 

4 
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Teleinstallation 

• utfOr spanningskontroll och kontrollera flygplanbatterierna. 

1. 	 Speciell utrustning 

M3618-125010 Volt-Amperemeter eller motsv 

2 . 	 Speciella foreskrifter 

TOMT 830-17 

3. Arbetsbeskrivning 

1. Mat spanningen i fpl-batterierna. 

1. 	 Anslut matinstrumentet i fpl matuttag. 

2. 	 Natspanningen ska vara minst 21 Vi batteri 

erna med str:llkastarna och OMF II inkopp

lade som belastning. 

2. Ta ner batterierna fOr rengoring och kontroll. 

1. 	 Kontrollera att elektrolyten inte runnit ner i 

ladorna. Ge akt pa och kontrollera vid behov 

elektrolytniviin (elektrolyten ska sta 10 mm 

over plattorna). 

Batterierna ska sandas till avd 6 om elektro

lytnivan behover justeras (laddning och kon

tro Il). 

1 (2) 
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3. 	 2. 2. Se till att gummipackningarna ar hela, ventil 

propparna atdragna och att luftkanalerna inte 

ar igensatta. 

Rengor vid behov ventilpropparna. Se 

TOMT 854-49. 

3. 	 Kontrollera urluftningsslangarna avseende 

skador och montering. Se till att ror med 

slanganslutningar inte ar igensatta. 

Anm. 	 Var forsiktig om tryckluft anvlinds. 
Risk fOr elektrolytstank. 

4. 	 Se vid behov TOMT 830-17 betrliffande neutrali 

sering av ackumulatorvatskor. 

Batterierna ska slindas till avd 6 fOr revidering 

vid den kalendertid som anges i UHPLAN-A 

(TOMT 32-80-2). 
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I.(BCDE) Funktionsprova styrautomat 04. 

1. Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

M3500-025020 Dynamometer (0-25 kp) 

M3618-102011 URI-meter MT 

M3618-121010 URI-meter (rorvoltmeter) 

M3731-803010 Hydraulprovaggregat ( C) 

M3731-80 7310 Hydraulprovaggregat ( B ) 

M3742-80661O Balanserinstrument 

M3 744-850100 Styrautomatprovare (JK 02 FH 4-3) 

M3744-850700 Magnetventilprovare 


Vid eventuella justeringar och trimningar, se Sarskilda 

fOreskrifter grupp 38. 

Speciella foreskrifter 

TOMT 32-834-17 

2. Forberedelser 

X 1. Se till att stotdamparna i fjadrande badden till for

starkaren ar felfria. 

X 2. Se till att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta. 

X 3. Se till att styrautomatens enheter ar val fastsatta och 

inte har nagra yttre skador. 

X 4. Anslut markstromkalla och hydraulprovningsaggregatet. 

X 5, Stli.lI styrautomatprovarens omkopplare EJ 23 i Hige 

UTF 6. 

1 (10) 
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2 X 6. Anslut styrautomatprovaren till proppskarvdonen 
forts 

K2-15C (anslutet till testbox K2-15) och K2-5P 

(placerat pa fOrstiirkaren K2-5) i navigatOrsrummet. 

X 7. 	 ( B ) Sla till stromstiillarna HUVUDSTROM, 

OMF II, OMF III och GYROSYNKOMPASS. 

C) Sla till stromstiillarna HUVUDSTROM, 

OMF I, OMF II, och GYROSYNKOMPASS HORI

SONTGYRO. 

X 8. 	 Se till att indikeringslampan pa manoverboxen ar 

tiind, nar funktionsvaljaren star i lage FRAN. 

C~	Uppvarmningstid fOre kontroll ca 15 minuter 

3. Kontroll av spanningar 

Spanningarna mats mellan de markta banankontakt

hylsorna pa styrautomatprovaren. 

1. 	 29 ± 0,5 V Is mellan K2-15C: 28 (+) och K2-15C:24 

(jord) . 

2. 	 115 ± 4 V vs mellan K2-15C:1 (fas A) och K2-15C:3 

(fas C). 

3. 	115 ± 4 V vs mellan K2-15C:1 (fas A) och K2-15C:5 

(fas B). 

4. 	115 ± 4 V vs mellan K2-16C:3 (fas C) och K2-15C:5 

(fas B). 

2 
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forts 


3. 	 5. Koppla balanseringsinstrumentet till styrautoma t

provarens banankontakter. ROd ledning till K2-15C:15, 

gul ledning till K2-15C: 33 och svart ledning till 

K2-15C: 24. Milt moo balanseringsinstrumentets om

kopplare i lagena -20V och +20V. Utslagen skall vara 
+2 

20 -1 V. 

~ Se till att "stickan" pa PS-42/A manoverbox 
star i neutralHige. 

Aven om de bada spanningarna inte ar precis 20 V. e 
sa maste de vara lika stora. Stall instrumentets om

kopplare i lage BALANS. Instrumentet skall da visa 

o ± 1, 5 skaldelar. Vid behov; justera mittpunkts

balanseringen pa potentiometern i matarenheten 

E033 sa aU utslaget blir sa nara 0 som mojligt. 

4. Fun k t ion s k 0 n t roll 

1. 	Anslut hydraultryck till fpl huvudsystem. 

2. 	 Stall manoverboxens funktionsvaljare i lage GIRD. 

3. 	 For sidservots kolvstang i laslage genom att manov

rera med styrpedalerna och halla emot i sidrodret om 

sal erfordras. 

3 
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2 

forts 


4. 	 4. Tryck in provdonets knapp STROM VH16 samt knappen 

"0-6 rnA". 

5. 	 AvHis och notera stromstyrkan som far vara max 

± 3 mAo Denna strom kompenserar servoventilens 

hydrauliska obaians. 

I 
 Anm 

Vid en obalans upp till ± 5 rnA utfO-rs justering en

ligt TOMT 32-834-17 punkt 6. 


6. 	 Stang av hydrault-rycket till fpi huvudsystem. 

7. 	 For sidservots aterfOringsgivare i bisHige genom 

manovrering med styrpedalerna. 

8. 	 Stall med manoverboxens sidtrimratt in sam rna 

stromstyrka som erholls under punkt 4. 5. 

9. 	Anslut rorvoltmetern mellan K2-5P:8 och jord 

(signaljord) . 

10. AvHis spanningen som far vara max ± 250 mV Is. 

11. SHipp upp knappen STROM VH16. 

12. Anslut hydraultryck till fpi huvudsYstem. 

13. Stall manoverboxens funktionsvaljare i iage SPAK. 

4 
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4. 	 14. Tryck in provdonets knapp STROM VH14 samt 

knappen "0-6 rnA ". 

15. 	AvHis stromstyrkan som far vara max ± 3 rnA. 

Denna strom kompenserar servoventilens hydrau

liska obalans. 

I 
Anm 

Vid en obalans upp till ± 5 rnA utfOrs justering 
enligt TOMT 32-834-17 punkt 6. 

16. 	 SHipp upp pro,\/donets knapp STROM VH14. 

17. 	Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag ROR

VOLTM. 

18. 	 Tryck in provdonets knapp ATERF SKEVK. 

19. 	AvHis spanningen som far vara max ± 100 mV Is 

med fri spak, centrerad av spakcentreringsfjadern. 

20. 	 Stall manoverboxens funktionsvaljare i Iage GIRD. 

21. 	 Sidroderservots kolvstang fors i laslage genom 

manovrering med styrpedalerna och eventuellt mot

MIl i sid rodret. 

22. Tryck in provdonets knapp MOMGYRO H. 

5 
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2 
forts 4. 23. Nollstall efter ca 10 sekunder visaren pa provdonets 

hogra instrument med manoverboxens sidtrimratt. 

24. 	Tryck in provdonets knapp JORDN ROR V. 

25. 	Tryck in provdonets knapp MOMGYRO H varvid hOgra 

instrumentet skall gora utslag och darefter aterga till 

nollage. 

26. 	Tryck in provdonets knapp JORDN ROR V. 

27. 	Tryck in provdonets knapp MOMGYRO V. 

28. 	Nollstall efter ca 10 sekunder visaren pa provdonets 

hogra instrument med manoverboxens sidtrimratt. 

29. 	Tryck in provdonets knapp JORDN RORV. 

30. 	Tryck in provdonets knapp MOMGYRO V varvid hogra 

instrumentet skall gora utslag och darefter aterga till 

nolHi.ge. 

3l. 	Tryck in provdonets knapp JORDN RORV. 

32. 	Stall manoverboxens funktionsvaljare i lage KURSH. 

33. 	Tryck in provdonets knapp HORGYRO H. 

Provdonets hogra instrument skall gara utslag inom 

grant omrade. 

34. 	For ut bankningsreglaget till 450 at vanster. 

Provdonets hogra instrument skall aterga till svart om

rade. 

35. 	Aterfor bankningsreglaget till noll och tryck in prov

donets knapp JORDN ROR V. 


6 


http:nolHi.ge


2 

~~ 	 Detaljerade atgiirdsliBtor ~ 
till 	 . 2-----------=:-- .

Kap II Grp 38 

forts 4. 36. 	Tryck in provdonets knapp HORGYRO V. 

Provdonets hogra instrument skall gora utslag inom 

gront omriide. 

37. 	For ut bankningsreglaget till 45
0 

at hOger. 

Provdonets hogra instrument skall aterga till svart om

rade. 

38. 	Aterfor bankningsreglaget till noll och tryck in prov

donets knapp JORDN RORV. 

39. 	Tryck in provdonets knapp KURSIND H. 

Provdonets hogra instrument skall gora utslag inom 

gront omriide. 

40. 	Tryck in provdonets knapp JORDN RORV. 

41. 	Tryck in provdonets knapp KURSIND V. 

Provdonets hogra instrument skall gora utslag inom 

gront omrade. 

42. 	Tryck in provdonets knapp JORDN RORV. 

43. 	Sla ifran OMF IT och ( B ) OMF ill ( C) OMF 1. 

Stall flygplanets huvudstromstallare i lage FRAN. 

Koppla bort provdonet. Montera pluggen i fOrstarkarens 

provskarvdon K2-5P samt skyddslocket for provskandor; 

K2-15C. Stall flygplanets huvudstromstallare i Iage TILL 

och starta OMF IT och ( B ) OMF ill C) OMF 1. 

44. 	Kontrollera med manoverboxens funktionsvaljare i Hige: 

FRAN 1. 	att indikatorlampan pa manoverboxen ar 

tand. 

7 
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forts 4. 44. FRAN 2. att sid- och skevstyrningen fungerar nor


malt. 

SPAK 1 . 	att indikeringslampan pa manoverboxen iir 

sUi.ckt. 

2. 	att sld- och skevstyrningen fungerar nor

malt. 

GmD 1. 	att indikeringslampan pa manoverboxen iir 

sUi.ckt. 

2. 	att sidroderservot kopplar in. Sidroder

servots kolvstang fOrs i lasHige genom 

manovrering med styrpedalerna och even

tuellt mothiill i sidrodret. 

3. 	att sid- och skevstyrningen fungerar nor

malt. 

4. 	att sldtrimrodret inte kan manovreras. 

5. 	att sidrodret gor utslag at hoger vid med

urs vridning av manoverboxens sidtrimratt 

och at viinster vid moturs vridning. 

6. 	att sidrodret gor utslag for motsatt svang nar 

fpl vrids (nos at hoger - roder at vanster). 

7. 	att bankningsreglaget fjadrar mot neutral

Hi.ge utan snapplagen. 

8 
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forts 4. 44. KURSH 1. 	att indikeringslampan pa manoverboxen ar 


slackt. 


2. 	att sid- och skevstyrningen fungerar nor

malt moo overmanningskraft i skevstyried 

av max 10 kp med dynamometer anbringad 

oinkring styrspakens mittlage. 

3. 	att sidtrimrodret inte kan manovreras. 

4. 	att styrautomaten kan urkopplas genom in

tryckning av knappen pa styrspakhandtaget. 

Aterinkoppling kan ske fOrst sedan funk

tionsvaljaren stallts i Iage FRAN. 

5. 	att med bankningsregiaget installt fOr bank

ning skevrodren gor utsiag at ratt hall (vans

terbankning - hoger skevroder ned). 

6. 	att spak och skevroder gor utsiag for upp

skevning nar gyrohorisonten vrids. (Instru

mentpanelens fjadring ar tillracklig. Vid 

vridning medurs falls hoger skevroder ned 

och spaken fors at vanster. 

7. 	att sidrodret gor utsiag for motsatt svang 

nar fpl vrids (nos at hoger - roder at vanster). 

8. 	att skevrodren gor utsiag for motsatt svang 

nar fpl vrids (nos at hoger - hoger skev

roder ned). 

9. 	Stang av hydraultrycket till fpl huvudsystem. 

9 
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2 
forts 5. Kon tr oll av nodu tiosningen 

1. 	Se till att automatslikring IB STYRA UT ax tillsiagen . 

2. 	sUi till fpl huvudstromstlillare. 

3. 	Se till att indikeringslampan pa manoverboxen ar tiind 

nax funktionsvaijaren star i Hige FRAN oeh sHi.ekt i 

Hige SPAK. 

4. 	 Undersok att styrautomaten kan utlosas med nodutlos

ningsknappen pa spaken oeh funktionsvliljaren i Iage 

SPAK genom att kontrollera att avstangningsventilerna 

VH18-2 i bakre apparatrummet gar ifdn. 

Vid tveksamhet om ventilerna arbetar pa ratt satt; 

montera provaren pa ventilerna. 

Lamporna pa provaren skall tiindas vid nOdutlosning. 

5. 	 Stall funktionsvliljaren i Iage FRAN. 

6. 	 A ter stall 

x 1. ( B ) Sia ifran stromstlillarna for OMF ill, GYROSYNKOM

PASS oeh automatslikringen fOr OMF II. 

C) 	SIa ifran stromstallarna fOr OMF I, GYRO

SYNKOMPASS HORISONTGYRO oeh automat

slikringen fOr OMF II. 

x 	 2 . Stall fpI huvudstromstlillare i Iage FRAN. 

x 	 3. Koppia ur oeh ta bort markstromklillan. 

x 	 4. Montera borttagna Iuekor. 

10 
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Trimning av styrautomat 04 

Har fOrutsatis att kontroll av sidstyr-, skevstyr- och 


hydraulsystem utiorts enligt gallande TOMT . 


Vid behov skall trimning ske enligt fOljande: 


Anm. Uppvarmningstid fore trimning ca 15 min. 


FORSTARKARE 


Erforderlig utrustning} 


Forberedelser se grupp 38 pas 2 


Kontroll av spanningar 


1. KONTROLL OCH TRIMNING AV FORSTARKARE 

Hydraultryck obehovligt. 

1. 	Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag markta RV. 

2. 	Stall manoverboxens valjare i Hige KURSH. 

3. 	Tryck in knappen JORDN DRIV 0 SLUTSTEG. 

2. 	 Sidstyrkanal 

1. 	Tryck in knappen STROM VH16 . 

2. 	 Tryck in knappen V2 och aven knappen "0-6 rnA" 

pm utslaget p a provdonets vanstra instrument 

tillater. AvIas stromstyrkan som skall vara 4±2 

rnA och slapp upp knapparna V2 och "0-6 rnA". 

Vapen - Kamera - Tele 
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Styrautomat 04 . " 2 

2. 	 3. Tryck in knappen V3 och aven knappen "0-6 rnA" om 

utslaget tilIater. AvIas stromstyrkan, som skall vara 

4±2 rnA och slapp upp knapparna V3 och "0-6 rnA". 

,1. Tryck in provdonets knapp "0-6 rnA". Max tillatet 

.utslag ar ±3 rnA. 

Eventuella justeringar utfors for V2 med trimpoten

tiometer P3 och fOr V3 med P4 pa sidstyrkanalens 

driv- och slutsteg. Trimpotentiometrarna bUr at 

komUga genom att fOrstarkarens YX5- ovre lock tas 

bort, se bild 1. Satt pa locket efter varje justering. 

~ Efter trimningen skall - pa fOrstarkarenheter 
T 

med ingjutna trimpotentiometrar - haIen fOr 

A trimskruvarna fyllas med vax Okerin 1218. 

Pa fOrstarkarenheter som inte har ingjutnaT 
trimpotentiometrar lases och tatas trim

A 
'-- skruvarna med laslack. 

5. 	 Avlas darrspanningen som skall vara 0,8±0,2 V pa 

hogra instrumentet. 

Justering av darrsp1inningen uWirs med trimpotentio

meter PI pa sidstyrkanalens driv- och slutsteg. 

6. Slapp upp provdonets knapp STROM VHI6. 
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Styrautomat 04 . .. 3 

Driv- och slutste 

Driv- och slutste 

Summator 

Vapen - Kilmera - Tele 

kanal 

rkanal 

TRIMPOTENTIOMETRARNAS PLACERING 
P A KOMPONENTENHETERNA AR EJ 
EXAKT LIKA lALLA FORSTARKARE. DEN 
INBORDES PLACERINGEN OVERENS
STAMMER DOCK MED BILDEN. 

Bild 1. Forstarkare 
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Styrautomat 04 . .. 4 

3 . 	Skevstyrkanal 

1. 	 Tryck in provdonets knapp STROM VHI4. 

2. 	 Tryck in provdonets knapp V2 och aven knappen 

"0-6 rnA" om utslaget pa provdonets vanstra instru

ment tillater. Avlas stromstyrkan sorn skall vara 

4±2 rnA och sHipp upp knapparna V2 och "0-6 mA". 

3. 	 Tryck in knappen V3 och aven knappen "0-6 mA" om 

utslaget tillater. Avlas stromstyrkan som skall vara 

4±2 mA och slapp upp knapparna V3 och "0-6 mA". 

4. 	 Tryck in provdonets knapp "0-6 mA". Max tillatet 

utslag ±3 rnA. 

Eventuella justeringar utfors; for V2 med trimpoten

tioner P3 och for V3 med P4 pa skevstyrkanalens 

driv- och slutsteg. 

5. 	 Avlas darrspanningen, som skaU vara 0,8±0,2 V, pa 

provdonets hogra instrument. 

Om toleransen inte innehaIls justeras med trimpoten

tiometer PI pa skevstyrkanalens driv- och slutsteg. 

6. 	 Slapp upp samtliga knappar pa provdonet. 

4. 	 Summator 

1. 	 Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag RORVOLTM. 

2. 	 Tryck in provdonets knapp BALANS SUMMAT. 

3. 	 Avlas spanningen som far vara max 250 mV Is. 

Om spanningen inte ligger inom toleransomr3det juste

ras med trimpotentiometern pa summatorn. 
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4. 4. SHipp upp provdonets knapp BALANS SUMMAT. 

5. 	 Stall manoverboxens funktionsvaljare i Hige GffiD. 

6. 	 Tryck in provdonets knapp FORSTARKN MATN. 

5. 	Sidstyrkanal 

1. 	 Tryck in provdonets knapp STROM VH16. 

2. 	 Stall - med provdonets potentiometer - in spanningen 

+ 1 V Is. Avlases pa rorvoltmetern. 

3. 	 AvHis stromstyrkan pa provdonets vanstra instru

ment, som skall visa 20±3 mA. 

4. 	 Stall - med provdonets potentiometer - in spanningen 

-1 V Is. Av1ases pa rorvo1tmetern. 

5. 	 AvIas stromstyrkan pa provdonets vanstra instru

ment, som skal1 visa 20±3 rnA. 

Om stromstyrkorna inte ligger inom to1eransen juste

ras med trimpotentiometern P2 pa sidstyrkanalens 

driv- och slutsteg sa att de vid + 1 V Is och -1 V Is 

ligger inom 20±3 rnA. 

6. Slapp upp provdonets knapp STROM VH16. 

6. 	Skevstyrkanal 

1. 	 Tryck in provdonets knapp STROM VH14. 

2. 	 Stall - med provdonets potentiometer - in spii.nningen 

+1 V Is. AvHises pa rorvoltmetern. 

Vapen - Kamera - Tele s 



6 

~~2 _________S_il_'r_sk_il_d_Q_f,_ii_res_k_r_iJi_te_r________ ~ 
Uv~ Kap IT Grp 38 '!/ 

Styrautomat 04 . .. 6 

6. 	3. AvHis stromstyrkan pa provdonets vanstra instru

ment, som skall visa 15±2 mA. 

4. 	 Stall - med provdonets potentiometer - in spanningen 

-1 V Is. Avlases pa rorvoltmetern. 

5. 	 Avlas stromstyrkan pa provdonets vanstra instru

ment, som skall visa 15±2 rnA. 

Vid avvikelser; justera med potentiometern P2 pa 

skevstyrkanalens driv- och slutsteg sa att strom

styrkorna vid +1 V Is och -1 V Is ligger inom 

15±2 mAo 

6. 	 Slapp upp samtliga knappar pa provdonet. 

7. 	 Efterkontrollera darrspanningen enligt pkt 2:5 och 

3:5 om fOrstlirkningsjustering utfors. 

7. 	 KONTROLL OCH TRIMNING A V GIVARE 

Hydraultryck obehovligt. 

1. 	Stall manoverboxens funktionsvaljare i lage SPAK. 

8. Sidroderservots aterforingsgivare 

1. 	Sidroderservots aterforingsgivare fors i laslage 

genom manovrering med pedalerna. 

2. 	 Tryck in provdonets knapp ATERF SIDK. 

3. 	Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag RORVOLTM 

och avllis spanningen, som far vara max ±70 mV Is. 

Vid 	service kan ±l50 m V Is tillatas. 



(RlM ~ Siirskilda foreskrifter ~ 
~~~2----------~~~~Kop II Grp 38 

Styrautomat 04 . .. 7 

Om spanningen ligger utanior toleransen justeras 

aterfOringsgivaren. Diirvid lossas skruvarna 1 oeh 2, 

bUd 2, samt klamman 4, varefter hylsan 3 vrids sa 

att spanningen minskar till noll. Diirefter vrids hylsan 

ytterligare sa myeket att narmaste slits mojliggor 

skruvarnas isattande. Vid vridnfug av hylsan fasthruls 

aterfOringsgivarens fria linde. Skruvarna lases med 

l:3.stril.d efter monteringen. 

, Skruvarna 1 oeh 2 iir olika langa oeh far inte 

• fOrvaxlas. 

4. Slapp upp provdonets knapp ATERF SIDK. 

2 

1. Skruv (lang)
3 2. Skruv (kort) 

3. Hylsa 
4 . KlammaBild 2. Sidroderservo 

Vapen - Kamera - Tele 7 
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Styrautomat 04 . .. 8 

9. Spakfoljegivare 

1. 	Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag K2-5P:9 

och jord (signaljord). 

2. 	For spaken kraftigt at hoger och avliis spiinningen pa 

rorvoltmetern, som skall visa -0,7 +0,2 V Is. 
-0 ,1 

3. 	For spaken kraftigt at viinster och avIlis spiinningen pa 

rorvoltmetern, som skall visa +0,7 +0,2 V Is. Om 
-0,1 

spiinningsjustering erfordras utfors denna genom att 

spakfOljegivarens jiirnkiirna justeras med skruven 2, 

bild 3 i sMan riktning att spii.nuingarna kommer att 

ligga inom toleransen vid spakrorelser at hoger och 

vanster. 

• 
, Fore justering med skruven 2 maste Hl.sskruven 

1 lossas, Lasskruven dras at efter justeringen. 

... .......<.:::::~....'~-¥--2 


1. 	Lasskruv 
2. 	 Justerskruv for jarnkarna 

Bild 3. Spakfoljegivare 



~~Il 	 Siirskilda foreskrifter ~ 
32 ---------- ----K-a-p-n--G-rp-3-S- v-y-

Styrautomat 04 .. . 9 

10. Kursindikator 

1. 	 Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag K2-5P:20 

och jord (signaljord). 

2. 	 AvUis spfumingen fran kursindikatorn som far vara 

max ±160 mV Is. Om splinningen inte ligger inom 

toleransomr3.det provas kursindikatorn i provplint 

M3744-S00410. Max tillaten nollsplinning ar 50 mV Is. 

11. Horisontgyro 

1. 	 Stall fpl pa domkrafter och horisontera det med hjalp 

av ramvattenpass pa en linjal som placeras over 

kabinrelingarna. 

2. 	 Anslut rorvoltmetern lill provdonets uttag K2-5P:12 

och jd>rd (signaljord). 

3. 	 Avlas splinningen fran horisontgyrot som far vara 

max ±1l0 mV Is. 

Om spanningen ligger utanfOr toleranserna vrids hori

sontgyrot i sin infastning i instrumentpanelen, som 

har avlanga infastningshal fOr horisontgyrot. 

Max tillaten pendling ±20 mY. 

Vid tillsyner behover fpl inte horisonteras om 

horisontgyrot inte varit nermonterat och om 

inga anmarkningar foreligger. Toleransen 

±1l0 mV Is kan darvid komma att overskridas 

emedan horisontgyrots utsplinning varierar med 

ca 220 mV Is per grad rollvinkel. 

Vapen· Kamera - Tele 9 
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Styrautomat 04 ... 10 

12. Sidtrim 

1. 	 Anslut rorvoltmetern till provdonets uttag K2-5P:8 ocb 

jord (signaljord). 

2. 	 Vrid sidtrimratten pa manoverboxen max medurs. 

3. 	 AvHi.s spanningen som skall overstiga -1,4 V Is. 

4. 	 Vrid sidtrimratten pa manoverboxen max moturs. 

5. 	 AvHis spanningen som skall overstiga +1,4 V Is. 

6. 	 Stall sidtrimratten i nollage. 



~1MUl Detaljerade titgiirdslistor ~ 
~Uv~2 ------------------------------~K~a-p~IT~~G~r-p~3~8~1-- ~ 

o Funktionsprova horisontgyron och gyrosynkompassen (an

vand markstromkalla 29 V). 

1. 	Horisontgyron 

1. 	Stall fpl huvudstromstallare och automatsakr OMF IT 

i lage TILL. 

2. 	 (A C) Starta horisontgyrona genom att sUi. till strom

stallaren GYROSYNKOMPASS HORISONTGYRO. Ca 

1 1/2 min atgar fOr gyrona att komma upp i fullvarv. 

( B ) Starta horisontgyrona genom att sla till auto

matsakr OMF IT. Ca 1 1/2 min atgar fOr gyrona att 

komma upp i fullvarv. 

' " 	 Under start upptracter vanligtvis mindre vibra
1 ~ 1 tioner eller sma svangningar hos balken. Om

/	 1 
" balken, efter gyronas start, borjar kranga eller 

\: / svanga runt, ar instrwnentet felaktigt och skall 

b omedelbart stas ifran for undersokning. 

Om horisonten pa reservgyrot inte ligger ratt; 

snabbres gyrot genom att trycka pa knappen markt 

FAS T EREC TION och MIl den intryckt tills balken 

nattrattlage,dockinte langre tid an 60 

s e k. Skador kan annars uppsta pa instrumentet. 

Under snabbresningsfOrloppet skall balken rora 

sig med en hastighet av ca 20 /sek. 

3. 	Se efter att balken efter ett par minuter ligger jams 

med fpl-bilden. 

Vapen - Kamera - Tele 
1 (2) 

d 
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forts 
2. 	Gyrosynkompassen 

1. 	Starta kursgyrot genom att sla till stramstallare 

(A C) GYROSYNKOMPASS HORISONTGYRO ( B 

GYROSYNKOMPASS) Kontrollera att gyrot startar 

genom att trycka in och vrida ratten KURS INST. Om 

kursskalan fOljer med kursvisaren nar ratten vrids 

har gyrot inte startat. Kursgyrot skall da slas ifran 

omedelbart, annars kan instrumentet ta skada. Ca 

2 min atgar for gyrot att komma upp i fullvarv. 

2. 	Synkronisera kursgyrot med kursgivaren med hjalp 

av den punkt-kryssmarkta ratten (punkt-kryss stalls 

in i fonstret). Ratten skall trycj<as in vid manovreringen " 

Se till att kursgyrot och kursindikatorn visar samma 

kurs efter synkroniseringen. 

3. 	Kontrollera att den indikerade kursen stammer unge

far overens med en kand baring. Om kursgyrot visar 

kontrakurs, stalls kursskalan om 1800 
• 

4. 	Prova kursvisarens insUillning genom att trycka in och 

vrida ratten KURS INST. 

5. 	Vrid kursgyrots kursskala 100 fran ratt kurs och kont

rollera att kursskalan automatiskt aterfars mot ratt 

kurs med en hastighet av ca 2°/min. Prova bade at 

hager och vanster. Se efter att kursindikatorn och 

kursgyrot fOljer varandra. 

6. 	Vrid ratten MISSVISN pa kursindikatorn och se efter 

att missvisningsskalan ror sig. Stall in missvisnings

skalan pa 0
0 

• 



~~2 ________ _	 ~D_e_la_lie_ra_d_e_ti_lg_ii_rd_s_li_sl_o~rK;-;-a-p-;II;:;---;:G;-r-p---;3~8:;-1~ 

e Tlithetsprova pitotrorsystemet. 

Anvand snabbprovningsapparat "Org Bruhn" eller Hicknings

provare M3731-809310 samt anslutningsdon M3734-903399. 

Provet utfors enligt fOljande: 

1. 	Montera anslutningsdonet pa pitotroret och skjut pa det sa 

langt att pitotrorets spets bottnar. Koppla snabbprovnings

apparaten till anslutningsdonet. 

2. 	Nollstall hOjdmatarna. 

3. 	Sank trycket tills hOjdmataren visar 1000 m. 

Trycksankningen far inte ske sa snabbt att variometerns 

maxutslag overskrids. 

Max till aten lackning ar 10 m pa 3 min . vilket kontrolleras 

pa hojdmatarna. 

4. 	Aterstall efter provet. 

Vapen - Kamera - Tele 1 (1) 



~fMill 2 ________D_ et_a...:.li_er_a_d_e_a-.:·tg=..G_or_d_sl_is_to_r____---
u~ 	 Kop IT Grp 381 

( B DE) Kontrollera utloppstemperatur systemet. 

1. S pe ciell utrustning 

M3742-706010 Provuingsdon 
M5031-883010 Batterikarra 883 

Lasanordning med varnings
vimpel 

2. Forberedelser 

x 1. Anslut provningsdonet till fpl provuttag B2 - 31. 

x 2. Skruva i temperaturjusteraren (B2-23) nagra 

ganger fOr att sakerstalla god kontakt till fOr

starkaren. 

x 3. 	 Anslut markstromkalla 29 V. 

x 4. 	 Slii till fpl huvudstromstallare och automatsak

ringen fOr OMF II. Uit den ga ca 5 minuter for 

uppvarmning. 

x 	 5. Anhringa Iasanordningen for mikrostromstallare 

Al-39 i nosstallsrummet. 

3. Provning av givarkretsen 

• 	 Fore provet s.kall spanning och frekvens fran omfor

mare II kontrolleras. 

1. Stall provningsdonets stromstallare 03 i Hi.ge 

TILL och stromstallare 01 i l age A. 

1 (4) 
Vapen - Kamera - Tele 
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forts 

2. 	 For over stromstallaren O i lage INSTALLNING:
2 

SHill in 100 procent (undre skalan pa mA-metern) 

med rattarna MATSTROM. 

3. 	 For over stromstallaren O i lage MATNING. Se 
2 

till att mA-metern visar 100 ± 5 procent. En fel 

visning pa mer an 5 procent anger ett fel i nagon 

givare eller givarnas ledningar. 

4 	 Kontroll av utloppstemperaturindikatorn 

1. 	 Stall in 650
0 

C med rattarna A B och nollstall gal

vanometerinstrumentet. 

2. 	 Stiill in rattarna MATSTROM sa att utlopps

temperatl!rindikatorn visar ca 650
o

C. 

3. 	 For over stromstallaren 0 i lage MATNING.
4 

Justera rattarna MATSTROM sa att nollutslag er

halls pa galvanometern. Avlas indikatorns utslag. 

4. 	 Upprepa punkt 4.1 - 3 pa var 50
0 

till 750°C. Max 

felvisning pa indikatorn iir vid 650 ± 10°C samt 

mellan 700 - 750 ± 5°C. 

5. Kontroll av maxtemperaturregulatorn 

1. 	 Sla till stromstiillaren UTK B2-20 i fpl och man

ovrera rattarna MAT STROM sa att ett utslag pa 

100 rnA erhalls pa mA-metern. 



~~ 	 Detaljerade atgiirdslistor (!}j '2--- Kop II Grp 381 

3 
forts 

5. 	 2. For over stromstaJlaren 04 i Uige MATNlNG och 

balansera till noll med rattarna A B . Avli:i.s det 

erh311na gradtalet A pa bilden. 

3. 	 Oka matstrommen s a att mA-metern visar 400 

rnA. Balansera till noll och avlas gradtalet C pa 

bilden. 

4. 	 Upprepa punkt 1 - 3 nagra gang'er s a att vardena 

A och C kan faststallas sil. noga som mojUgt. 

5. 	 Bar skillnaden mellan A och C och skall vara 
o + 00

8 - 12 C. C skall vara 750 C. Se bild. 
- 5 

Solenoidstrom rnA 
C 

400 --------------------~--------------------
350 

300 

250 
 C 
200 

150 

100------------~~ 

O--------------------~----------------------
Utloppstemperatur 

6. 	 Vid behov kan vardet C justeras med trimskruven 

pil. magnetfdrstarkaren B2-13. Om vardena B 

och C inte kan innehil.llas ar magnetforstarkaren 

felaktig. 

3 
Va pen - Kamera - Tele 
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3 
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5 At e r s tall 

x 1. Slit ifran automatsakring OMF II och fpl huvud

stromstallare. 

x 2. Slit ifran och ta bort markstromkallan. 

x 3. Ta bort litsanordningen i nossthllsrummet. 

x 4. Ta bort provningsdonet och itterstall provuttaget 

B2-31. 



~rMill2 ________D_e_ta_17_·er_a_de_ d_tg_t1_·T-::cds:-list_ 0T_----::-:-:-____ 

u~ 	 Kap II Grp 381 

• (A C) Kontrollera utloppstemperatursystemet. 

l. Speciell utrustning 

Provningsdon M3742-706010 

2. For b ere del s e r 

X 1. Anslut provningsdonet till fpl provuttag B2-31. 

3. Provning av givarkretsen 

1. 	Stall provningsdonets stromstallare 03 i Hige TILL 

och stromstallaren 01 i Hige A. 

2. 	 For over stromstallaren 02 i Hige INSTALLNING. 

Stall in 100 %(undre skalan pa mA-metem) med 

hjalp av rattarna MATSTROM. 

3. 	 For over stromstiillaren 02 i lage MATNING. Se 

till att mA-metern visar 100 %± 8 %. En felvisning 

pa mer an 8 %anger ett fel i nagon av givarna eller 

deras ledningar. 

(2) 
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4 
forts 4. K 0 n t r 011 a v u t lop pst em per a t uri n d i kat 0 r n 

o
1. 	Stall in 650 C med rattarna A B och noll stall galva

nometerinstrumentet. 

2. 	 Stall in rattarna MATSTROM sa att utloppstempera
o

turindikatorn visar ungefar 650 C. 

3. 	 For over stromstallaren 0 i lage MATNING. Justera
4 

rattarna MATSTROM sa att nollutslag erhalls pa 

galvanometern. Avlas indikatorns utslag. 

I 	
o 0 0

4. 	 Upprepa punkt 4. 1-3 pa var 50 till 750 C. Max fel

visning pa indikatorn ar vid 650
0 

± 10
0

C samt mellan 
0 0

700 - 750 ± 5 C. 

5. Aterstall 

x 1. Ta bort provningsdonet och aterstall provuttaget B2-31. 



~1Mlll2 ________D_ef_a_lier_ade__df_g_iir_ds_l_ist_o_r__:--____ 

~ Kop II Grp 382 

• Funktionsprova FR 12 

1. Speciell utrustning 

F1230-310907 Provningsdon (tva) 
M2795-o01001 Talgarnityr (tva) 
M3613-206010 HF-effektmeter 
M5031-883010 Batterikarra 883 

2. Forberedelser 

x 1. 	 Anslut markstromkalla till fpl, provningsdonen 

till ff- och fnav-stolarnas fallskarmsuttag 

(viinster stda) samt talgarnityren till talgarni

tyrans lutn ingarna. 

x 2. 	 Ta ner luckan for bakre apparatrummet. 

x 3. (AB DE) Lossa antennledningen fran SM-enheten. 

Koppla HF-effektmeterns kopplingsenhets anslut

ningar LOAD till SM-enheten och TRANSMITTER 

till antennledningen. 

C ) Lossa antennledning 155 F3 (roo markning) 

fran filtret. Koppla HF-effektmeterns kopplings

enhets anslutningar TRANSMITTER till antenn

ledningen och LOAD till fiUret. 

1 (3) 
Vapen - Kamera - Tele 
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UU'3 	 Kop II Grp 382 
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forts 


x 4. 	 SUi till fpl HUVUDSTROMSTALLARE, OMF II 

och automatsiikringarna LS FR, VS FR och (DE) 

INTERFON. 

x 5. (BCDE) SHm omkopplare pa FR 12 manover

apparat i liige ''RADIO I". 

3 Kontroll och funktionsprov 

x 1. 	 Stiill flygradions stromstiillare i liige TILL. 

2. 	 Miit siindarens uteffekt med HF-effektmetern. 

Miitningarna ska utforas pa hogsta och liigsta 

frekvens samt en frekvens mittemellan. 

Antenneffekten ska vara minst 4,5 W vid 

omodulerad siindning. 

Vid misstiinkta fel pa antennsystemet: 


mat antennens SWF. Uppkoppling och 


utforande: se TOMT 871-97. 


Max SWF 3:1 


Ska utforas utomhus. 


I 
3. Sedan samtliga enheter och anslutningar aterstiillts 

efter miitningarna; utfor forbindelsekontroll pa tva 

kanaler. Siind en gang fran framsits och en gang fran 

baksits. 

4. 	 Kontrollera innertelefonin mellan fnav- och ff-plats. 

DE); stiill omkopplarna INTERFON pa man0ver

och betjiiningsapparat i Hige TILL. 


2 
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______________ 
Grp382 

1 
forts 

I x 5. Kontrollera om UK-dampningen fungerar. Kon

trollen utfors i bade framsits (vred i ga'sspaks

handtaget) och baksits (fotomkopplare). 

x 6. 	 Kontrollera om mikrofontystningen fungerar (Uige 

TRAJAL). Kontrollen utfors i bade framsits och 

baksits. 

I 
DE).miller : endast framsits. 

x 7. Ta bort provningsdonen och lyssna. Avbrott i tele

fonikretsen ska erhallas pa bada platserna. 

4 Kontrollera 

x 1. 	 att flygradions enheter ar val fastsatta och inte 

har nagra yttre skador. 

x 2. 	 att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta. 

x 3. 	 att stotdiimpara ar felfria och att jordningsblecket 

till fastsattningsramen iir felfritt och val anslutet. 

x 4. 	 att talgarnityrledningar och ljudstyrkereglage ar 

felfria. 

x 5. 	 att ledn"ingar och beslag i ovrigt ar i fullgott skick. 

I 
5 Aterstall 

x 1. Sla ifran flygradions stromstallare, OMF II och 

fpl huvudstromstallare. 

x 2. Koppla bort markstromkallan. 

x 3. Satt upp luckan fOr bakre apparatrummet. 

'<!' 

~ 3 
;:J Vapen - Kamera - Tel, 



~~ Detaljerade atgardslistor 
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Kap II Grp382 

• ( Be) Funktionsprova FR 14 enligt foljande 

Anm. 	 Utfors i samband med D-service av FR 12 pos 1. 

1. Speciell utrustning 

F1230-310907 Provningsdon (tva) 
M2 795-001 001 Talgarnityr (tva) 
M3613-206010 H F -effektmeter 
M5031-883010 Batteriklirra 883 

2. Forberedelser 

x 1. 	 Anslut markstromkalla till fpl, provningsdonen 

till ff- och fnav-stolarnas fallskarmsuttag (vanster 

sida) samt talgarnityren till talgarnityranslut

ningarna. 

x 2. 	 Ta ner luckan for bakre apparatrummet. 

x 3. 	 Lossa antennledning 155 F3 (rOd markning) fran 

antennfiltret. Koppla HF-effektmeterns kopplings

enhets ansiutningar TRANSMITTER till antenn-

Iedningen och LOAD till filtret. 

x 4. 	 Stall fpl HUVUDSTROMSTALLARE i lage TILL. 

x 5. 	 Se till att automatsakring LS FR 14 ar tillslagen 

(placerad pa panel V67). 

00 
M 

!-< 
'0c::
:< 

"" ~ 	 1 (3)
o 

Vapen - Kamera - Tele 
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3. Kontroll och funktionsprov 

1. 	 Stall stromsHillaren pa sandaren i Bige TILL. 

2. 	 Kontrollera att belysningen av kanalindikeringen 

kan regleras med Ijusstyrkereostaten fOr rod

lyset. 

3. 	 Stall omkopplaren pa FR 12 manoverapparat i Bige 

"RADIO II". 

4. 	 Kontrollera att medhorning finns och att ljudstyrkan 

kan regleras med Ijudstyrkeratten pa FR 12 man

overapparater. 

5. 	 Tryck in mikrostromstallaren i mottagarens 

frontpanel. Brus ska da horas i hortelefonerna. 

6. 	 Mat sandarens uteffekt med HF-effektmetern. 

Matningarna ska utforas pa hogsta och lagsta 

frekvens samt en frekvens mittemellan. 

Antenneffekten ska vara minst 2,0 W vid 

omodulerad slindning. 

Vid misstlinkta fel pa antennsystemet: 


niat antennens SWF. Uppkoppling och 


utforande: se TOMT 871-97. 


Max SWF 3:1 


Ska utforas utomhus. 


7. 	 Ta bort effektmetern samt aterstall koaxialkabeIn 

till antennfiltret. 

2 
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3. 	 8. ( B ) SUill antennomkopplaren i lage "Rund". 

9. 	 Kontrollera innertelefonin mellan fnav- och ff

plats. 

10. 	 Sedan samtliga enheter och anslutningsdon ater

stallts efter matningarna funktionsprovas statio

nen pa en kanal. 

4. Kontrollera 

x 1. att samtliga enheter ar vlil fastsatta och inte har 

nagra yttre skador 

x 2. att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta 

x 3. att stOtdamparna ar felfria. 

5. Aterstall 

x 1. Stlill stromstallaren pa sandaren i lage FRAN och 

I omkopplaren pa F R 12 manoverapparat i lage 

RADIO 1. Ta bort provningsdonen pa stolarna. 

x 2. Stall fpl huvudstromstallare i lage FRAN. 

x 3. Sia ifran och ta bort markstromkallan. 

x 4. Satt upp luckan fOr bakre apparatrummet. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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DE) 	Funktionskontrollera FR 21, interfonsystem, 

stOrgenerator och bandspelare. 

1. Speciell utrustning 

F1230-310907 P rovn ingsdon (tva) 
M2795-D01001 Talgarnityr (tva) 
M3618-2060 10 HF -effektroeter 
M5031-883010 Batterikarra 883 

2. Forberedelser 

x 1. 	 Ta bort luckan over framre apparatrummet. 

x 2. 	 Anslut och sla till markstromkallan. 

x 3. 	 Se till att automatsakringarna LS FR 21 och 

INTERF SAKR ar tillslagna. 

x 4. 	 Anslut provningsdonen till fallskarmsanslut

ningarna. 

x 5. 	 Stall fpl HUVUDSTROMSTALLARE i lage TILL. 

x 6. E) Stall stromstallare OMF II i lage TILL. 

x 7. E) Lossa koaxialkontrakten ANT pa hog

effektsteget i apparatrummet och anslut HF

effektmetern mellan hogeffektsteget och antenn

ledningen. 

D ) Lossa koaxialkontakten B pa anpassnings

enheten i apparatrummet och anslut HF-effekt
OCJ metern mellan anpassningsenheten och antennM 

1-0 	 ledningen.11 
:< 
~ 

~ 	 1 (6) 
~ 	 Vapm - Kamera - Tel, 
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3 
forts 

3. Fun k t ion s k 0 n t roll FR 21 

1. 	 Stall stromstallare FR 21 pa panel V 12 i Uige 

TILL. 

E) Kontrollera att flakten pa badden till 

hogeffektsteget roterar. 

2. 	 Kontrollera om belysningen av kanalindikeringen 

kan regleras med Ijusstyrkereostaten fOr rodlyse. 

3. 	 Stall omkopplaren pa FR 21 manoverapparat och 

betj1i.ningsapparat i Hige "RADIO n". Se till att 

INTERFON -omkopplarna star t lage FRAN. 

4. 	 Stall in onskad frekvens med rattarna pa s1i.nd

tagaren, Himpliga provfrekvenser 103,00, 

126,90, 147,00 MHz. AM-FM-omkopplaren t 

lage AM. 

5. 	 Mat s1i.ndarens uteffekt pa lagsta och hogsta 

frekvens och en frekvens mittemellan. Ut-

effekten ska vara minst 15 W ( E)alt 

5W( D ) vid omodulerad s1i.ndning. 

Anm. 	 ( D) For lageffektsteg med 
serienummer under 301 ar mot
svarande varde minst 2,5 W. 

• 	 Vid misst1i.nkt fel pa antennsystemet, ska 

antennanlaggningen staendevag-forhallande 

matas. Matningen ska utforas utomhus och 

forhiUlandet far vara hogst 3:1 pa varje an

v1i.nd kanal. 

2 
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6. 	 Ta bort HF-effektmetern och anslut koaxial

kontakten. 

7. 	 Utfor fOrbindelsekontroll pa tva kanaler fran 

saval framsits 80m baksits. Kontrollera att 

UK-dampningen fungerar i bade framsits 

(vred i gasspakshandtaget) och baksits 

(fotomkopplare). 

Obs. 	 For att frekvensval fran frekvens
installaren i baksits ska kunna ske 
maste stationsomkopplaren pa FR 12 
manoverapparat sta i lage RADIO I, 
samtidigt som stationsomkopplaren 
pa betjaningsapparaten i baksits stalls 
i Uige RADIO II och funktionsvaljaren 
( E) stalls i lage TALKOMM. 

I 
4. Funktionskontroll interfonsystem och 

E) storgenerator. 

1. 	 Stall omkopplarna INTERFON pa manover-/be

tjaningsapparaterna i fram- och baksits i lage 

TILL. 

Kontrollera att god forbindelse finns mellan ff 

och fnav-plats. 

2. 	 Stall omkopplarna INTERFON i det aterfjiidrande 

laget och kontrollera om samma forbindelse finns. 

3. 	 E) Stall omkopplarna pa betjaningsapparaten 

i baksit d i llige AUT, S och BRUS. 

3 
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I 4. E) stall omkopplaren i framsits i lage 

RADIO I. stall stromstallare FR 12 i lage TILL. 

Stall in lamplig frekvens (anviind en extra 

kanalforvaljare "plottrad" for Provfrekvensen 

132,55 MHz). 

5. E) Stall stationsomkopplaren i lage RADIO II 

oeb stall in 132, 55 MHz pa FR 21 frekvensinstallare 

i baksits. Tryek in oeh slapp siindarknappen i fram

sits. Brus ska horas under 2 - 5 sekunder 1 hor-

I 

I 

6. 

7. 

lurarna. Kontrollera samtidigt om indikerings 

lampan pa betjiiningsapparaten i baksits ar tiind sa 

lage FR 21 siinder. 

E) Stall omkopplaren pa betjiiningspanelen 

i baksits i lage TON. Tryek in oeh slapp siindar

knappen i framsits. Ton ska horas i 2 - 5 sekunder. 

E) Upprepa 4.6 oeh variera med pot TON 

HOJD under tiden som tonen hors. Kontrollera dar

vid att tonens karaktaristik andras. 

8. E) Upprepa 4.6. Stall stromstallare MEDHORN 

DAMP i baksits i lage TILL . Lyssna att tonen 

dampas. 

4 

9. E) (Baksits) Stall omkopplaren pa betjiinings

apparaten i lage MAN. 

Tryek in siindningsknappen pa manoverapparaten oeh 

kontrollera att indikeringslampan pa betjiinings

apparaten ar tiind oeh att medhorning erhalls sa 

lange sandningsknappen halls intryekt. 

.,. 
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5. E) Funktionskontroll, bandspelare 

Se till att stationsomkopplaren pa FR 12 manover

apparat star i Hi.ge RADIO loch att stationsom

kopplaren pa betjaningspanelen i baksits star i Hige 

RADIO II. Stall in lage MAN. 

1. 	 Stall omkopplaren pa betjaningsapparaten i bak

sits i lage BSP och TAL. Se till att ratt frekvens 

(provfrekvensen) ar installd pa FR 21 och FR 12, 

se pos 4.4. 

2. 	 Tryck in bandspelarens hastighetsvaljarknapp 

och for ner den i Hige m. Tryck in knappen 

SPAR 1 (vanster knapp markt 1 pa bandspelarens 

front). 

3. 	 Tryck samtidigt ner tangentema START oeh 

RECORDING (INSPELNING). 

4. 	 Tryek in sandarknappen i framsits och rakna till 

tio i fpI talgamityr. Nivaindikatorn i bandspelarens 

front ska gora utslag. 

5. 	 Tryck ner tangenten STOPP. 

6. 	 Tryck ner aterspolningstangenten -:::::J nagra se

kunder sa att bandet backas till utgangslaget. 

7. 	 Stall omkopplaren pa betjaningsapparaten i Hi.ge AUT. 

Tryck ner tangenten START pa bandspelaren. 

Kontrollera att FR 21 automatiskt sander det inspelade. 

8. 	 Tryck ner tangenten STOPP. Stall hasttghets

valjaren i sitt ovre lage (FRAN -lage). 

5 
Vapen - Kamera - Tele 
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6. Aterstallning 

1. 	 Stall stromstallarna FR 21 och FR 12 i lage 

FRAN. 

2. 	 Stall fpl HUVUDSTROMSTALLARE t lage FRAN. 

3. 	 Ta bort talgarnityren samt provningsdonen 

pa stolarna och forvaljarspade, om extra sadan 

har anvants. 

4. 	 SIll. ifran och ta bort markstromkallan. 



~ fMIll. Detaljerade titgiirdslistor ~ 
~uu~2 --------------------------------~K~o-p~rr~~G~r-p~3~8~3,- ~ 

G Funktionsprova PH-lIlA. 

1. Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

Provningsutrustning PP-ll M3743-433010 

URI-meter M3618-102010 

2. Forberedelser 

x 1. 	Anslut markstromkallan. 

x 2. (A C) Montera bort luckan fOr bakre apparatrummet. 

B 11x 	 ( ) " framre" " 	 " 

3. Kontroll och funktionsprov 

x 1. 	Se till att hojdindikatorns visare lir mekaniskt noll 

stalld. Den skall peka pa det tunna streck som finns 

strax under strecket som indikerar 0 meter. 

x 2. 	Fpl huvudstromstallare i lage TILL. 

x 3. 	HOjdmatarens stromsUillare i llige TILL. Ge akt pa 

hojdindikatorns beteende under uppvarmningsfor

loppet. Visaren skall forst ga mot undre stopplliget 

fOr att sedan, nar utrustningen blivit varm, indikera 

9-30 m beroende p a fpl uppstallning . 

x 4. 	Mat med URI-meter pa P N-505/A splinningsstabili sa

torenhet att splinningen ut fran enheten iir 19 ± 0. 5 V. 

Se till att fHikten i enheten fungerar. (Pa vi sa s pan 

ningsstabilisatorenheter finns en voltmeter monterad 

fOr kontroll av utspanio.in gen). 1 (4;' 
Va pen - Kamera - Tele 
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forts 
3. 5. Ta bort kablarna fOr sandar- och mottagarantennerna 

fran hojdmatarens apparatenhet och anslut PP-ll. 

• Koppla darvid utrustningens ena kabel CA-I02 mellan 

hojdmatarens sandaruttag (roo fargmarkering) och 

PP-ll uttag B-LOW. Anslut PP-Il andra kabel 

CA-I02 tillsammans med dampsats L-IOIA mellan 

hojdmatarens mottagaranslutning (gran flirgmarke

ring) och u ttaget A-LOW pa PP-l1. Stall damp

satsen pa 40 dB (hansyn maste harvid tas till PP-ll 

korrektionstal. Se skylt i PP-ll). 

• Indikeringen pa fpl hojdindikator skall vara 0 ± 2 m. 

d v s visaren skall peka pa nedre delen a v splirr

strecket mellan 0 och 10 m. 

• Om sa inte ar fallet nollstlills PH-Il l A enligt 

foljande: 

Tra en skruvmejsel genom den hylsnyckel som med

fOljer PP-ll, varefter man med hylsnyckeln lossar 

potentiometerns 6POI lasmutter. (6POI ar atkomlig 

genom ett hal pa oversidan av PH-IllA monterings

badds kopplingslada). Nollstall hojdmataren genom 

vridning av 6POI med skruvmejseln, varefter 1:3.s

muttern ater dras fast med hylsnyckeln. Se hlirvid 

till att nollstallningen inte rubbas. 

6. Flytta den kabel CA-I02,som i andra anden ar an

sluten till PH-IllA sandaruttag (rod flirgmarkning). 

2 
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1 3. 6. fran PP-ll uttag B-LOW till PP-ll uttag D-HIGH. 


forts 
 Forbind 	PP-ll uttag B-LOW med C-HIGH med 

kabel CA-IOl. Skjut in kolven helt i dampsats L-IOl. 

Indikeringen pa hojdindikatorn skall vara 87 ± 5 m. 

Om 	sa inte ar fallet: byt PH-ll/A apparatenhet och 

repetera pos 1 fran borjan. 

7. 	 Prova hojdmatarens kanslighet genom att mycket 

sakta oka dampsatsens L-IOIA dampning (kolven 

dras ut). Hojdindikatorns utslag kan variera 1 - 2 

meter fran ursprungligt yarde for att vid ett visat 

yarde pa dampningen "falla ur" och ga mot noll. 

Detta yarde avIases pa dampsatsen och far inte vara 

mindre an 63 dB. Hansyn maste darvid tas till PP-ll 

eget korrektionstal. 

I 
 8. Koppla bort fpl indikator och koppla in PP-ll indika


tor. Se till att denna visar 87 ± 5 m vid inskjuten kolv. 


x 	 9. Koppla bort PP-ll. 

X 10. 	 Anslut mottagarantennens kabel (gron fargmarkning) 

till hojdmatarens sandaruttag (rod fargmarkning). 

Hall antenneffektprovaren J-IOI (ingar i PP-ll) ca 

1 dm under mottagarantennen och pa sadant satt att 

antenneffektprovarens dipolantenn befinner sig hori

sontellt och vinkelratt mot mottagarantennens Hingd

riktning. Hall antenneffektprovaren i skarmen kring 

Iampan (inte i nagon av dipolerna). Lampan i antenn

effektprovaren skall Iysa svagt. (Mottagarantennen 

ar den framre). 

Vapen - Kamera - Tele 	 3 
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forts X 11. 	Lossa mottagarantennen fran sandaruttaget. Koppla de 

bada antennkablarna till deras anslutningsstallen . Folj 

fargmarkningen. UtfOr provet enligt pkt 10 med antenn

effektprovaren pa sandarantennen. 

12. 	 Kontrollera under antenneffektprovet att glappkontakt 

inte fOrekommer i sandarantennen, genom att med 

handen bryta lite pa koaxialam;lutningen. 

X 13. 	Se till att alla kablar som varit losskopplade blivit 

ordentligt fastsatta och kontrollera att fpl indikator 

visar 0-30 m pa samma satt som i pkt 3 :3. 

X 	 14. Stall hojdmatarens stromstallare i lage FRAN. 

X 	 15. Sla ifd.n fpl huvudstromstallare. 

X 16 . 	Se till att hOjdmatarens enheter ar val fastsatta och inte 

har nagra yttre skador. 

X 17 . 	Se till att stotdamparna i den fjadrande badden ar fel 

fria. 

X 	 18 . Se till att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta. 

X 	 19. Koppla ur och ta bort markstromkallan. 

X 	 20. (A C) Montera luckan fOr bakre apparatrummet. 

( B 	 ) " framre apparatrummet." 	 " 
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• 	 Funktionsprova PN-50/A 

1. Speciell utrustning 

Batterikarra 883 M5031-883010 

Provningsutrustning M3743-447010 
PP-50 

Frekvensmeter M3617-173010 alt 	Frekvensme
PN-50/A 	 ter W1649. 

driftsp 220 V 
50 Hz alt 
115 V 400 Hz 

URI-meter M3618-102010 

(AB ) Provinstrument M3743 -841710 

( 	 B ) Indikator F5225-002925 
PN-50/A 

2. Speciella foreskrifter 

3. Forberedelser 

SERVICE OCH TILLSYN AV PN-50/ A SKALL SKE 
PA PLATS SOM ERFARENHETSMASSIGT AR GOD
TAGBAR UR VAGUTBREDNINGSTEKNISK SYN
PUNKT. 

PERSONAL ELLER OVIDKOMMANDE MATERIEL 
FAR INTE FINNAS OMKRING ANTENNERNA. NAB. 
PROVNING ELLER TRIMNING PAGAR. 

1 (15)
Vapen - Kamera - Tele 
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x 

x 

x 

x 

1. 	 Anslut provningsutrustningen enligt bUd. 

Anm .1. Anslut frekvensmetern till fpl 28 V. 
Alt: kontrollera W1649 koppling och 
anslut till matjacken fOr OMF I vid 
driftspanning 115 V 400 Hz. 

2. 	 PP-50 HJALPANTENN skall anvan
das vid kontroll av sandarens fre
kvensmeter med frekvensmetern. 

Om RADARTYSTNAD ANBEFALLTS: anslut den 

extra koaxialkabeln med dampsatsen till PN-50/A, 

sandarens gula uttag med den ena anden och till 

PP-50 kontakt markt MOTT med den andra anden. 

Se da till att den inre koaxialkabelforbindningen i 

PP-50 mellan nyssnamnda kontakt och PP-50 

pulsenhet ar ansluten. 

2. 	 ( B ) Lossa och ta fram elanslutningsdonet fOr 

PN-50/ A indikatorn i fnav-utrymmets nedre 

vanstra sida. Anslut PN-50/A indikatorn och 

naja upp den pa lampligt satt. 

3. 	 (AB ) Se till att bada manoverladorna PN-50 star 

i lage FRAN. Sla darefter till fpl huvudstrom

stallare samt vid behov OMF 1. 

4. 	 Kontrollera om bilda PN-50-instrumentens av

stiinds- och kursvisare ar mekaniskt nollsthllda. 

Avstiindsinstrumentets visare skall justeras med 

centrumskruven sa att visaren star mitt pa noll 

strecket. Efter ev justering skall justerskruven la

sas med lilslack. Tolerans pa kursvisaren 0,5 mm. 
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I 
x 5. SUi.ll PN-50/A funktionsvhljare (baksits) i Ui.ge 

FORVARMN. 

( B 	 ) Oppna luckan, vanster sida, for iitkomst. 

6. 	 Stall stromstallaren pii PP-50 SM-enhet i lage 

TILL och se efter att lampan ANODSP pa PP-50 

SM-enhet lyser. 

Hjalpantenn (sand) 

-PP-50 SM-enhet 

Frekvensmeter 
PN -50/A --f--+---rL~_~__-t_....J 

Vapen - Kamera - Tele 
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4. 	 Kontroll av landningsfunktionen 

1. 	 sum PN-50/A funktionsvaljare (baksits) i lage 

LANDN, PP-50 funktionsvaljare i lage LANDN 20, 

omkopplare markt 6 och9 f-l. s -4 och 12 f-l. silage 

4 och 12 f-l.s samt stromstallaren FORSTARKN i 

lage AUTOM. 

I 

2. Mat med URI-metern pa spanningsstabilisatoren


hetens framsida att spanningen ut fran enheten ar 


19 ± 0,5 V och se till att flakten i enheten fungerar. 


3. 	 Stall stromstallaren KAL i lage TILL. Stall in 

rattarna INTENSITET och FOKUS (eventuellt po

tentiometern ASTIG), sa att en tydlig och val foku

serad bild erhalls pa indikatorn. 

4. 	 Stall ratten LANDN pa PP-50 manoverlada, sa att 

pulsforhallandet 1:1 erhaIls pa indikatorn. 

5. 	 Kontrollera med hortelefon, ansluten till PP-50 

manoverlada, att uttriggningen ar korrekt. 

I 6. Se till att PN-50/ A ar last pa 20 ± 0,5 km och att 

instrumentets lagesvisare star stadigt i mittlage 

± 1 mm. Flaggan skall visa svart faIt. 

Anm. 	 Erhalls inte lasning: utfor kontroll av 
frekvenserna enligt Sarskilda fOre
skrifter. 
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4. 7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Vapen - Kamera - Tele 

Se till att svarspulserna fdin PP-50 avHi.nkas at 

hoger, med korrekt amplitud pa indikatorn och 

att deras nedre kant tangerar kalibreringspulsen 

fOr 20 km . 

Vrid ratten LANDN pa PP-50 till medurs andHi.ge. 

Se till att PN-50/A lagesvisare gar ut till hoger 

andlagesindex (vit punkt) . 

Vrid ratten LANDN pa PP-50 till moturs andlages


index (vit punkt). 


Stall PP-50 funktionsvaljare i lage "LANDN 0 km Ii. 


Se till att flaggan pa instrumentet vaxlar till vitt 


faIt samt att avstandsvisaren under ca 3 sekunder 


star stilla pa 20 km eller mycket sakta ri)r sig 


nedat fOr att darefter svepa upp till fullt utslag och 


slutligen hastigt ga tillbaka och lasa pa 0 ± 0 km. 


Liigesvisaren skall sedan gora utslag till vanster 


iindlagesindex (vit punkt). Kontrollera om ff-in


strumentet har samma funktion och om nollaget ar 


lika. 


Vrid sakta ratten LANDN medurs tills pulsfOrhall 


andet 1:1 erh:Uls pa indikatorn. Se darvid till att 


lagesvisaren fOljer med till nollaget. 


Med PN-50/ A och PP-50 i lage LANDN skall kod


lampan lysa kontinuerligt. 


5 
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4. 	 13 . SUill omkopplare mli.rkt 6 och 9 f1 s -4 och 12 f1 s i 

lli.ge 6 och 9. Kontrollera att fnav-indikatorn och 

ff-instrumentets Higesvisare har samma funktion 

som i punkt 6, 9, 10 och 12 . Stall tillbaka omkopp

laren till 4 och 12 f1 s-laget. 

5. 	 Kontroll av navigeringsfunktionen 

1. 	 Stall PN-50/A kanalvaljare MOTT (baksits) i Hige 

C (antennomkopplare i l age ANFL) och funktions

valjare i lage 30 km. 

Frekvens: se tabell 1. 

2. 	 Stall PP-50 funktionsvli.ljare i lage "NAV 0 km" 

och kanalvli.ljaren i lli.ge 3. Se till att PN-50/ A 

l:'l.ser pi! 0 km. Se till att pulsfiirhallandet 1:00 

erhalls pi! fnav-indikatorn. Kontrollera om lages

visaren gar utslag till vanster andlli.gesindex (vi t 

punkt). Flaggan skall konstant vi sa svart falt. 

3. 	 Stall PP-50 maniiverliidas omkopplare HJALPANT 

i lli.ge TILL. Se till att pulsfOrhi!llande 00 :1 er

halls pa fnav-indikatorn. Kontrollera om PN-50/A 

lagesvisare gar utslag till hoger andlagesindex 

(vit punkt). Stall HJALPANT-omkopplaren i fr:'ln

lage. Lagesvisaren ska aterga till vanster and

lagesindex (vit punkt). 

6 
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I S. 4. 

S. 

6.I 
7. 

8. 

Vapen - Kamera - Tele 

sum PN-sOl A antennom kopplare i Uige A VST. Se 

till att Higesvisaren staller sig i mittlage ± 2 mm 

och att avstandsvisaren fortfarande ar last pa 0 

till 0,3 km. 

Stall PP-SO funktionsvaljare i lage "NAV 20". 


Tryck in och slapp knappen SOKNING och se till 


att instrumentet omedelbart sveper upp till och 


Hiser pa 20 ± O,S km samt att flaggan under svepet 


visar vitt faIt. 


Stall PN-SO/ A funktionsvaljare i lage "300 kIn ". 


Tryck in och slapp knappen SOKNING och se till 


att instrumentet laser pa 20 ± 2 km . 


Stall PP-SO funktionsvaljare i lage "NAV 200", 


Tryck in och slapp knappen SOKNING och se till 


att avstandsvisaren sveper upp till och laser pa 


200 ± 8 km samt att lagesvisaren staller sig i 


mittlliget. 


Anm. Om ingen lil.sning erhaIls. GOr en fre

kvensomstallning med frekvensomkopp
laren fran andlage till den aktuella fre
kvensen . 

Stall omkopplaren pa PP-SO mannverlil.da i lage 

KOD. Se till att PN-50/A kodlampa lyser upp tyd

ligt och utan blinkningar samt slocknar, nar om

kopplaren KOD stalls i lage FRAN . 

7 
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5. 	 9. Stiill omkastaren FORSTARKN i Hi.ge MAN. Stall 

omkastaren KAL i lage FRAN. Justera ratten 

FORSTARKN sa att svarspulserna far lamplig 

amplitud. Se till att svarspulsernas amplitud ar 
lika pa bada sidor om svepet. 

10. 	 Stall antennomkopplaren i Hige ANFL. Se till att 

svarspulsernas amplitud ar stOrre pa hogra sidan. 

11. 	 Stall omkopplaren i lage HJALPANT och se till 

att svarspulsernas amplitud ar stOrre an pa 

vanstra sidan. 

12. 	 Stall omkopplaren FORSTARKN i lage AUTOM. 

Stall omkastaren KAL i lage TILL. Se till att 

svarspulserna sammanfaller med kalibreringspul

sen ftsr 200 km och att Hi.gesvisaren gar utslag at 

hager. 

13. 	 Hill knappen SOKN1NG pa PN-50/ A manoverlil.da 

intryckt. Se till att avstandsvisaren sveper fran 0 

till fullt utslag och tillbaka till 0 pa 'f 15 sekunder. 

14. 	 Stall PN-50/ A funktionsvaljare i lage "30 km" och 

kontrollera om sveptiden 0-30-0 km ar 4 - 6 se

kunder. 

http:manoverlil.da
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6. Kontroll av mottagarfrekvenser 

I 1. 

2. 

I 
I 3. 

4. 

5. 

6. 

Vapen - Kamera - Tele 

sum PP-50 kanalvaljare i lage 4 och avstiindsvalj 

aren i lage 200 km samt PN-50/A kanalviUjare i 

lage D och avstiindsomra.det i liige 300 km. 

Tryck pa knappen SOKNING. 

Se till att instrumentets avstandsvisare 11lser pa 

200 ± 8 km. 

Anm. 	 Laser inte PN-50/ A maste frekvens
trimning av aktuell mottagarkanal ske. 
Se Sarskilda foreskrifter, Trimning av 
frekvenser. 

Stall omkopplaren pa PP-50 manoverlada i lage 

KOD. Se till att PN-50/ A kodlampa lyser upp tyd

ligt oc h utan blinkningar. 

Stall PP-50 kodomkopplare i lage FRAN. 

Upprepa punkt 1-4 pa kanal E pa PN-50/A respek


tive 5 pa PP-50. 


Kanal A och B anviinds inte . Potentiometern vrids 


till min-lage (medurs). 


Sla ifriin PP-50. 


• 	 MOTTAGAREN KAN ANSES FULLT ACCEP
fABELT TRIMMAD OM SAKER LASNING OCH 
KOD ERHALLS PA 200 KM . 

• 	 OM INTE GOD LASNING ERHALLS: UTFOR 
UPPREPADE FREKVENSOMKOPPLINGAR FOR 
ATT UTRONA OM DALIG ATERINSTALLNINGS
NOGGRANNHET FORELIGGER . 

9 
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7. Kontroll av sandarfrekvenser 

I 


10 

• 	 Kontrollera PN- 50/ A sandarfrekvenser pa kanalerna 
' 

1 - 5 samt LANDN med frekvensmetern PN-50/ A 

(alt W1649). PN-50/ A skall vid kontroll av sandarfre

kvenserna ha varit tillslagen ca 10 minuter, vilket ar 

fallet om service fOretas i den ordning , som har an

getts . 

• 	 Frekvens och tolerans: se tabell 2 . 


Anm. Kanalerna loch 5 anvands inte men skall 

intrimmas p g a storningsrisker . 

Betraffande handhavande av Frekvensmeter PN-50/ A, 

se kap II grupp 383 Sarskilda Foreskrifter, alterna

tivt TOMT 871-96). 

Om sandarfrekvensen konstateras ligga utanfor tole

ransgranserna skall forst aterinstallningsnoggrann

heten provas genom upprepade frekvensomstallningar 

innan trimning enligt Siirskilda foreskrifter grupp 3 83 

utfOrs. 

8. (AB) Kontroll av manoverl a da framsits 

Sandar - och mottagarfrekvenserna skall vara intrim


made. 


1. Stall funktionsomkopplarna pa bada manoverladorna 

iDa 	 FRAN. 
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8. 2. 	 Lossa manoverladan i framsits och dra ut den, sa 

att baksidan blir atkomlig. 

3. 	 Satt in provinstrumentets M3743-841710 propp i 

jacken markt MOTT och stall bada manover~ 

Iadornas funktionsomkopplare i lage FORVARMN. 

4. 	 Stall in kanal C pa bada manoverladornas omkopp

lare markta MOTT. 

5. 	 Trimma potentiometer C pa baksidan av manover

lada framsits sa att provinstrumentet visar O. 

6. 	 Trimma enligt ovan in de iivriga potentiometrarna 

D och E. 

7. 	 sum bada funktionsomkopplarna i lage LANDN och 

trimma till O-utslag med potentiometern miirkt 

BA. 

8. 	 Stall bada funktionsomkopplarna i lage FRAN. 

Flytta provinstrumentets propp till jacken markt 

SAND. Stall bada funktionsomkopplarna i lage FOR

VARMN och omkopplarna markta SAND i Hi.ge 1. 

9 . 	 Trimma potentiometer 1 pa baksidan av framsit 

sens manoverlada tills provinstrumentet visar O. 

10. 	 Trimma pa samma satt in de ovriga potentiomet

rarna 2 - 5 sa att provinstrumentet visar O. 

Vapm· Kamera· Telt 

11 



2 

12 

~~12 __________________ __a_lg_a_·rd_s_l_~_to_r________________D e�_al~~_r_ad_e 
Uv~ 	 Kap II Grp 383 

forts 

8. 11. 	 Stall hilda funktionsomkopplarna i lage LANDN och 

trimma slindarens potentiometer markt BA till 0 

pil provinstrumentet. 

12 . 	 Stall hilda funktionsomkopplarna pil FRAN och ta 

hort provinstrumentet. Satt ater fast framsitsens 

manaverlilda. 

13. 	 StaIl funktionsvaljaren pa framsitsens manaver

liida i lage FORVARMN och efter 30 sekunder i 

lage LANDN. Stall PP-50 funktionsvaljare i lage 

LANDN 20. 

Kontrollera att PN-50 liiser (flaggan visar svart 

faIt) och att instrumentet visar 20 ± 0 ,5 km. Kod

lampan pii manoverliidan skall lysa . 

14. 	 Vrid ratten LANDN pii PP-50 mani)verliida sakta 

medurs och kontrollera att instrumentets lages

visare gar hi)gerutslag. 

15. 	 StaIl PN-50 funktionsvaljare i lage NAV 30 KM och 

omkopplaren MOTT i Iage C. Knappen ANFLYG

AVST skall stii i lage ANFLYG. Stall PP-50 man

(lverliida i lage NAV 20, kana1 3. 

Kontrollera ominstrumentet visar 20 ± 0,5 km 

och vansterutslag. 
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8. 	 16. sum omkopplaren i lii.ge HJALPANT pa pp-so 

manoverlada och kontrollera om instrumentets 

Hi.gesvisare gar hiigerutslag. stall omkopplaren i 

liige FRAN och instrumentet atergar till fullt 

vansterutslag. 

17. 	 Stall PN-SO funktionsvaljare i lage 300 KM och 

PP-SO i lage NAV 200. 

Kontrollera om instrumentet visar 200 ± 8 km. 

18. 	 Stall omkopplaren ANFLYG - AVST i lage AVST. 

Kontrollera att lagesvisaren slar i mittlage ± 2 

mm . 

19. Tryck in och slapp knappen SOKNING. PP-SO skall 

omedelbart lasa upp, och instrumentet skall svepa 

upp till fullt utslag fOr att sedan ga tillbaka till 0 

och darefter ater lasa pa 200 ± 8 km. 

20 . 	 Aterstall manoverlactan. 

I Montering och borttagning av PN-SOj A 
manoverlada i framsits: se Sarskilda 
fOreskrifter. 

9. Tillse dessutom 

x 1. att PN-SOjA enheter ar val fastsatta och inte har 

nagra yttre skador 

x 2. att stOtdamparna i fjadrande baddar ar felfria 

x 3 . att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta. 
13 

Vapen - Kamera - Tele 
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9. (A C) Nar fpl 32 flyger utan spaningsradarstation skall 

fastsattningen av PN-50/A indikator med konsol kon

trolleras enligt fOljande: 

• 	 Se till att lastapparna har snappt in i ovre skenornas 

lasjack och att indikatorn med konsol sitter val fix

erad i laslaget. 

• 	 Se till att frignringsarmen ar last med 0,8 mm las

trad MS 47. 

10. Aterstall 


x 1. Stall PN-50/ A funktionsvaljare i lage FRAN. 


x 2. Sla ifran fpl huvudstromstallare. 


x 3. ( B ) Ta bort PN-50/A indikator, satt skyddshatt 


over elanslutningsdonet och spann fast elkablarna 

i parkeringslaget. 

x 4. Satt upp luckan iiver framre apparatrummet. 
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Tabell 1 

Mottagare 

Funktions
valjare 

Kanal
vhljare 

Frekvens Pot Anm. 

Land 232 MHz 

Nav A medurs Anvands inte 

" B medurs Anvands inte 

" C 229 MHz 

" D 235 MHz 

" E 241 MHz 

Tabell 2 

Sandare 

Funktions- Kanal-
Frekvens ToL Anm.

valjare vhljare 

Land 211 MHz ±0,4MHz Reservfrekvens 226 MHz 

Nav 1 224 MHz ±l,OMHz Anvands inte 1) 

" 2 224 MHz ±O,4MHz 

" 3 229 MHz ±0,4MHz 

4 235 MHz ± 0 ,4MHz" 
5 235 MHz ± 1,0 MHz Anvands inte 1)" 

1) Intrimmas p g a stOrningsrisker. 

OBS. 	 Vid vl:lxling av sandar- och mottagarkanaler; utga alltid fran den 
kanal, vars frekvensskillnad ar storst i forh3.llande till den 
onskade kanalen. 

Vapen - Kamera - Tele 
15 
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) Funktionsprova PS 431/ A. 

Kan slikerhetsavstiinden enligt SKI 32 P g a utrymmessklil inte 

uppfyllas ska antennen stlillas i sadan position att stra.l 

ningsfara inte foreligger. 

1. Speciell utrustning 

M1841-800710 Mlitplint 
M2659-101011 Kraftvagn 101 MT } altM2659-103011 Kraftvagn 103A MT 
M3268-805210 Inr iktningsmall 
M3656-102010 Oscilloskop 
M3733-703010 Luftllickningsprovare 
M3743-002010 Radarprovnings 

I 
instrument 2 

M3743-033010 Ekosimulator 
M3743- 109011 Ekol iida 
M3743-424129 Synkkabel 
M3743-437011 Inriktningsenhet MT 
M3743-472010 Antennprovningsdon 
M6460-800110 P iify llningsaggregat 

2. Forberedelser 

Kontrollera hydraulkopplingsanslutningarna avseende 

smuts och fororeningar. SkOlj med nafta 15 vid behov. 

Efter kontrollerna ska kraftvagnens anslutningar , 

fOrses med skyddshattar. 


1 (14) 

Vapen - Kamera - Tele 


• 
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2. 	XL Ta ner radomen oeh framre apparatrumsluckan. Anslut 

kraftvagnens 29 volt och kylluftanslutning till flygplanet 

samt hydraulledningarna till snabbkopplingarna i zun 1 
2

(hydraultryek 50 kp/cm ). 

2. Anslut ekoliidan till riktkopplarens koaxialuttag. 

X 3. Kontrollera att overtrycket i SM-enheten, modulatorn 
2

och kraftenheten ar 0, 5 - 0,6 kp/cm . Fyll pa med 

torr luft vid behov. Kontrollera att v:\gledarsystemet 

inte har for stor lackning. Anslut luftlackningsprovaren 

till intaget pa den rorliga vligledarskarven. Fyll pa 
2tryckluft till 0,55 kp/cm i luftlackningsprovaren. 

Kontrollera att trycket efter 3 minuter ar minst 
2

0,45 kp/em . 

4. 	Dra upp fnav-indikatorn i normalt observationslage och 

anbringa ljusskarmen pa indikatorn. Kontrollera att 

indikatorn ror sig latt i gejderna och att hydraulstOt

damparna fungerar tillfredsstiillande. Se vidare till 

att indikatorn utan svarighet kan parkeras och fixeras 

i de olika UsHgena. 

• 	 Ge sarskilt akt pa att de bada lastappparna sam

tidigt snapper in i skenornas lasjack. 

• 	 For ned indikatorn i parkeringslaget och se till att 

den inte kan dras upp utan att liisarmen frigors. 
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2. 	X 5. Lossa tacklocket pa hoger manoverpanel och an

slut radarprovningsinstrument 2. Stall instrument

omkopplaren i l3.ge IAFR. 

X 6. 	 Anslut oscilloskopets synkingang till FNAV-indi

katorns uttag INRE SYNK. 

X 7. 	 Anslut antermprovningsdonet mellan hylstag F5-9A 

och stifttag F5-9A (servoenhet). Stall stromstallare 

PROGRAM GIV/ POT i Hige PROGRAMGIV samt 

omkopplaren i lage SIDA. 

X 8. 	 Stall upp inriktningsmallen med stativ ca 12 m 

framfor fpl nos. Montera ekosimulatorn till in

riktningsmallen. Anslut synk kabeln mellan eko

simulatorn och inriktningsenheten (plac vid friimre 

apprummet). Ans lut inriktningsenheten till modu

latorns provuttag. Stall ratten A VSTAND pa inrikt

ningsenheten i lage 17.5 km. 

3. 	 Kontroller fore tillslag 

Hoger manoverpanel 

Se till att : 

1. HUVUDSTROMST star i lage FRAN. 

2. Ratten SKALBELYSNING ar vriden helt moturs. 

3. Omkopplaren INDIKATOR star i lage FRAN. 

Vanster manoverpanel 

Se till att : 

4. Ratten FORSTARKNING ar vriden helt moturs. 

"<j< 5. Omkopplaren AVSTKAL och SVKAL star i l3.ge 
~ TILL. 3 
:::> Vapen - Kamera - Tele 

. 




4 

~~~ Detaljerade dtgardslistor 
~2 ------------~I G '::"':S'-3 - Kap I~- -rp-3 

3 

forts 


3. 6. Ratten CENTRUMEXP ar nedtryckt och i snappUige. 

7. Vredet FREKVENS RADAR star i mittiage. 

S. 	 Omkopplaren FILTER star i lage FRAN. 

9. 	 Omkopplaren AFR star i lage TILL. 

10. Ratten NED ar vriden helt moturs. 

Fnav-iooikatorn 

11. Se till att ratten STYRKA ar vriden helt moturs. 

4. F u nkti on s kon troll 

1. 	Starta kraftvagnen. 

2. 	 Stall flygplanets stromstallare HUVUDSTROM i Hige 

TILL. 

3. 	 Stall automatsakringen OMF II i lage TILL. 

4. 	Stall stromstallare GYROSYNKOMPASS HORISONT

GYRO i lage TILL. 

5. 	 Stall stromstiillare OMF 1 i lage TILL. 

6. 	 Stall PS-431/A HUVUDSTOMST i Hige BEREDSKAP. 

7. 	 Kontrollera att indikatorns instrumentbelysning 

fungerar och att Ijusstyrkan kan regleras med ratten 

SKALBEL. 
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4. 	 8. Kontrollera att AFR-svepgeneratorn sveper med ca 1 Hz 

och att visaren pa radarprovningsinstrument 2 pendlar 

i takt med svepgeneratorn. 

9. Stall omkopplaren AFR i Hige FRAN. 

10. 	Efter minst en minut i liige BEREDSKAP, stall oro

kopplaren INDIKA TOR i liige TILL. 

11. 	Vrid ratten STYRKA pa fnav-indikatorn mOOurs tills 

svagt svep erh:'ills och ratten FORSTARKNING medurs 

tills svagt brus framtriider pa indikatorn. 

12. 	Stall stromstiillare PROGRAMGIV/POT pa antennprov

ningsdonet i liige POT. 

13. 	Stall moo antennprovningsdonet antennen i baring 0°. 

(Kontrollera pa antennens vinkelskala. ) Se till att 

svepet pa indikatorn ligger pa 0°. Vid eventuell 

justering, se SMI 32 Va-Ka-Tele Grupp 383 siirskilda 

Wreskrifter. 

14. 	Justera skiirpanpa tidaxeln moo ratten SKARPA. 

I 15. Stall ratten AVSTVALJARE pa 20, dra ut ratten 

CENTRUMEXP. 

16. 	Se till att svepet utgar fran skarningspunkten fOr biir 

ingslinjerna. Justera vid behov moo potentiometern 

X- och Y-LAGE. 
5 

Vapen - Kamera - Tele 
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4. 	 17. Tryck in ratten CENTRUMEXP. 

18. 	 Se till att avstiindsmatmarkena i baring 0 pA samtliga 

avstiindsomrarlen sammanfaller moo den graverade 

skalans cirklar. 

Justera vid behov enligt fOljande 

8 km: potentiometrarna Y-HAST-8 KM och O-JUST 

sa att avstandsmatmarkena sammanfaller med 

varannan av den graverade skalans cirklar. 

Se till att svepet niir den svarta masken pa 

indikatorn. Justera vid behov med potentio

metern SVEPLANGD-8 KM. 

20 km: 	 justera pa samma satt potentiometern Y-HAST

20 KM och potentiometern R4 pa vanster man

overpar 1. Se till att svepet niir den svarta 

masken pa indikatorn. Justera vid behov med 

potentiometern SVEPLANGD-20 KM. 

80 km: 	 justera pa samma satt potentiometern Y-HAST

80 KM. Se till att svepet nar den svarta masken 

pa indikatorn. Justera vid behov med potentio

metern SVEPLANGD-80 KM. 
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4. 	 18. 160 km: potentiometern Y-HAST-160 KM sa att 

avstandsmatmarkena sammanfaller med 

varje cirkel. Kontrollera att svepet nar 

den svarta masken pa indikatorn. Justera 

vid behov med potentiometern 

SVEPLANGD-160 KM. 

19. 	 Stall avstandsomkopplaren pa 20 km. 

20. 	 Justera med manaverspaken, antennens tiltvinkel sa 

att ekot fran simulatorn framtrader. (Eventuellt 

behover "FREKVENS RADAR" justeras nagot). 

Obs. Omkopplare AFR i lage fran. 

21. 	 Dra ut ratten CENTRUMEXP. Justera med pot R1 i 

vanster manoverpanel sa att cirklarna sammanfaller 

med ritsarna och ekot syns mellan fOrsta (20 km) av

stiindsmarkeringen och svepstarten (15 km). Se till 

i detta lage att svepet nar den svarta masken. Justera 

vid behov med potentiometer SVEPLANGD 20 KM. 

22. 	 Stall avstandsomkopplaren i lage 8 km. 

23. 	 Med pot R5 vanstcr manoverpanel okas eller minskas 

expanderingen sa att ekot pa 17,5 km syns langst upp 

pa skarmen. Justera sedan sa att narmast undre 

kalibreringsring sammanfaller med cirkeln for 8 km. 

Omradet ar da justerat fOr max avstand 16 km. 

00 	 Kontrollera att svepet nar den svarta masken. 
M 

H Justera vid behov med pot SVEPLANGD 8 KM. 
"dc:: 
:4! 

.q< 

72P 
;:J 	 Vapen - Kamera - Tel, 
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I 4. 24. Tryck in ratten CENTRUMEXP. 

25. 	 slim avstandsomkopplaren i Hige 80 km och kontroll 

era pii oscilloskopet att repetitionsfrekvens ar 790 Hz 

(1265 IJ.s mellan noll-pulserna). 

Justera vid behov med potentiometern REP FREKV pi!. 

fnav-indikatorn. 

26. 	 sum stromstiillaren SVKAL i liige FAAN. 

27. 	 sum antennen med potentiometern pa antennprovnings

donet i baring 30
0 

hoger. Kontrollera pa antennens 

vinkelskala. 

Se till att svepet sammanfaller med den hogra 30
0 

-linjen pa samtliga matomraden. Justera vid behov 

med potentiometer X-HAST fOr varje matomrade. 

28. 	 Stall antennen i baring 300 vanster och avst:1ndsom

kopplaren i liige 80 KM. Kontrollera pa antennens 

vinkelskala. Se till att svepet sammanfaller med 

viinstra 30
o

-linjen. Justera vid behov med potentio

metern X-JUST. 

29. 	 sum stromstiillare PROGRAMGIV/POT pa antenn

provningsdonet i lage PROGMMGIV. 

30. 	Stall stromstiillare SVKAL i lage TILL. 

8 
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4, 31. Koppla in program 2 och se till att sidvinkelmarkering

arna sammanfaller med motsvarande linjer pa s kalan. 

Sma avvikelser vid 60° - vinklarna kan till3.tas. 

32. 	Kontrollera att avstAndskalibreringslinjerna pa samt

liga avst3.ndsomraden sammanfaller med den graverade 

skalan. Vid behov utfors justeringar enligt punkt 26 

och 27. 

33. 	 Se till att tiltvinkelinstrumentet indikerar 0°, da man

overspaken star i nolHige (ungeflir vinkelratt mot 

panelen) och att antennen sveper i horisontplanet 

(gyros tabilisering). 

Vid ev justering: stiill stromstiillare PRO

GRAMGIVjPOT pa antennprovningsdonet i 

liige POT. Stall antennen med hjalp av pot pi 

antennprovningsdonet i baring 60° och hojd 0°. 

Vrid tiltinstrumentets nolljusteringsskruv sa 

att instrumentet indikerar 0°. Efter justering 

stall stromstallare PROGRAMGIVjPOT i liige 

PROGRAMGIV. 

Vapen • Ka tnera - Tele 
9 
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4. 	 34. Efter minst tre minuter i Hi.ge BEREDSKAP; stall 

huvudstromstallaren i Hige TILL och instrument 

omkopplaren i lage IMAGN. Se till att instrum ent

vardena for olika avstandsomr3.den och upplOsrung 

fOljer tabellen nedan: 

Avstandsomrade Tolerans 

UpplOsning :1:2 
8 20 80 160 

Grov 220 210 180 130 Skaldelar 

Fin 70 70 60 50 

35. 	 Stall avstandsomkopplaren pa 8 km och omkopplaren 

UPPLOSNING pa GROV. 

36. 	 Stall omkopplaren pa radarinstrument 2 i lage IMF och 

avstam ekoladan till max klangspar (EKO). EkoIadans 

avstamning kontrolleras under korningen. 

37. 	Kontrollera att vredet FREKVENS RADAR star i mitt 

lage och AFR i lage FRAN. 

38. 	Justera med skruven FREKV RADA R pa VMP till max 

kristallstrom pa radarinstrument 2 som skall vara 

350 :I: 50 skaldelar. 
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4. 39. 	 Stiill omkopplaren pii instrumentet i Hige IAFR och 

kontrollera att kI:istallstrommen ar 350 ± 50 skaldelar. 

Anm 

SM-enheten trimmas i provbank till basta brusfaktor, 

varfOr kristallstrommen kan ' fa ett yarde som kan 

ligga nil.got utanfor de i punkterna 38 och 39 angivna 

vardena. 

40. 	Kontrollera mottagarens avstamning genom att stiilla 

AFR i lagena TILL och FRAN. Se till att ekolangd och 

max kristallstrom ej minskar nagot vid till- och fran

slagen. Normalvardet pa ekolangden ar 30-:-35 J.lB. 

Justera vid behov enligt fOljande: 

1. 	Kontrollera att vredet FREKVENS RADAR star i 

mittlage och att AFR star i lage FRAN. 

2. 	 Mat med oscilloBkopet att spanningen i uttag 7 p! 

matplinten ar ungefar -140 V eller -90 V. Justera 

vid behov' med skruven FREKV RADAR. Anslut 

darefter oscilloskopet till uttag 5 p! matplinten. 

3. 	 Vrid skruven RADAR pa SM-enhetens front max 

moturs. 

Vapen - Kamera - Tele 
11 
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4. 	 40. 4. Kontrollera ekoliidans avstaning. 

Anm 


Skall kontrolleras cIA och da under intrimningen. 


5. 	Vrid skruven RADAR medurs tills eko upptrader 

pa oscilloskopet. Justera till max ekolangd. 

6. 	 Justera skruven FREKV RADAR till max kristall 

strom. 

Obs 

Punkterna 5 och 6 paverkar varandra, varfOr vaxel

vis justering erfordras fOr att max eko och kristall 

strom skall erhllias samtidigt. 

7. 	 stall AFR i Hige T.ILL och kontrollera a tt ekolangd 

och kristallstrom inte minskar. Om sa ar fallet 

maste trimningen enligt ovan upprepas. Vid stora 

avvikelser, byt klystronmod moo hjii.1p av skruven 

FREKV RADAR. 

8. 	Kontrollera med radarprovinstrument 2 att IMF och 

IAFR ar 350 ± 50 skaldelar. Se anm under punkt 39. 

9. 	 Stall AFR i llige FRAN. Vrid vredet FREKVENS 

RADAR at ena hAllet tills instrumentutslaget minskar 

till 1/3. stall darefter AFR i liige TILL och kontroll 

era att AFR laser. Upprepa fOrfarandet med vredet 

FREKVENS RADAR vridet at andra Iulliet. 
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4. 	 40. 10. Stiill AFR i Hige FRAN oeh justera med vredet 

FREKVENS RADAR till max kristallstrom. 

41. 	Stim omkopplaren FILTER i Hige TILL. Ekot fnav

indika torn skall dlirvid "fOrsvinna". Stiill dlirefter om

kopplaren i llige FRAN. 

42. 	Vrid vredet mlirkt NED (SSF) medurs. Ekot pa fnav

indikatorn skall sueeessivt fOrsvinna vid 12 km. Vrid 

dlirefter vredet helt moturs. 

43. 	Kontrollera avst3.ndsindikeringen antingen genom att 

iaktta klinda markekon eller genom anvandning av eko

l3.dan samt avllisning av ekots llingd pa oseilloskopet 

oeh fnav~indikatorn. (Ekots llingd pa fnav-indikatorn 

ea 4,5 km.) 

Anm 

Anvlinds klinda markekon skall ekoladan fOrst kopplas 

bOl't. 

44. 	Vrid rattarna STYRKA oeh FORSTARKNING max 

moturs. 

5. 	 Ate r s t li 11 0 e h k 0 n t roll era 

X 	 1. stim omkopplare INDIKA TOR i Hige FRAN. 

X 	 2. Stim huvudstromstiillaren pa HMP i lage FRAN. 

Vapen - Kamera - Telt 
13 
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5. X 3. 	 Stang samtliga luckor pa manoverpanelerna. 

X 4. Slii ifran omformare loch II. 

X 5. Stall flygplanets huvudstromstall~re i Hige FRAN. 

X 6. Sla ifran och ta bort provningsutrustningarna. 

X 7. 	 Se efter 

1. 	att den bojliga viigledaren mellan SM-enheten och 

antennenheten inte ar deformerad 

2. 	 att kylluftsslangen och kylluftskopplingen till SM

enheten och modulatorn, kraftaggregatet och servo

fOrstarkaren inte ar deformerade eller felaktiga 

3. 	 att lackningen i antennenhetens hydraulsystem och 

snabbkoppling inte ar onormalt stor 

4. 	 att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta 

5. 	 att stotdamparna och spannbanden i fjadrande 

baddarna ar felfria 

6. 	 att samtliga enheter !ingaende i spaningsradar

installationen ar val fastsatta och inte har nagra 

yttre skador. 

8. 	 Montera radomen enligt TOMT 32-830-5samt framre 

apparatrumsluckan. 

• 	 Radom med platkalott far inte monteras pa 

flygplan med spaningsradar. 
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Vape" 

E) 	Funktionskontrollera APP 91 B. 

Vid markkorning ska i mojligaste man sandning ske 

i inkopplad konstlast. Om sandning andock sker via 

antenn ar sakerhetsavstandet 10 meters radie. 

Speciell utrustning 

F1250-440206 	 Kabel 
M2659-103011 Kraftvagn 103A MT 	 (eHer motsv 

stromkalla 29 V 
200 - 300 A) 

M3334-241628 H ogeff ektav s lu tare 

M3656-204011 Oscilloskop MT TETRO 533 

M3743-848510 Provare App 91 B 


Kodforteckning 	 eVA skrivelse 
No HM 306:10 

Forberedelser 

1. 	 Ta bort radomen och luckan for bakre apparatrum


met. Se till att aHa enheter ingaende i APP 91 B 


ar val fastsatta och inte har nagra yttre skador, att 


luft- och elanslutningar ar val litdragna samt att 


stOtdampare i fjadrande baddar ar felfria. 


2. 	 Dra upp styrenheten i normalt observationslage 


och kontrollera att enheten ror sig latt i gejderna, 


utan svarighet kan parkeras och fixeras i de olika 


laslagena, samt att hydraulstOtdamparna fungerar. 


• 	 Ge sarskilt akt pa att de bada lastapparna sam

tidigt snapper in i skenornas lasjack. 

1 (6) 
- Kamera - Tele 

J 
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2. 	 • F or ned styrenheten i parkeringslaget och se 

till att den inte kan dras upp utan att 1l1sarmen 

frigors. 

• 	 Kontrollera att elkablingen bakom enheten lnte 

har klam- och notskador. Justera vid behov 

fastsattning och uppnajnlng av elkabllngen. 

3. 	 Kontrollera att elkablingen till vanster manover

apparat i box V17 ar val uppnajad sa att reglage

linor etc inte skaver mot elkabllngen. 

4. 	 Ta loss koaxialkabeln vid riktkopplarens utgAng. 

Anslut konstbelastningen till riktkopplaren via 

koaxialkabeln F1250-440206, se bild. 

5. 	 Anslut kraftvagnens 29 V till flygplanet. 

6. 	 Anslut vid behov kylluftslangen till framre apparat

rummet i fpI. (Om stationen avses att koras i lage 

SAND en HiJlgre tid, mer an 2 mlnuter, t ex vid 

felsoknlng). 

7. 	 Starta kraftvagnen och se till att spii.nningen ii.r 

29~~'~V .
• 

8. 	 Stall fpl huvudstromstallare i lage TILL. 

9. 	 Stall stromstiillare OMF 1 i lage TILL. 

10. 	 Se till att automatsiikringarna LS APP 91 och VS 

APP 91 ar tillslagna. 

3. 	 Funktionskontroll 

1. 	 Stiill huvudomkopplaren pa HMP 1 i liige BER.2 
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3. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vapen - Kamera - Tele 

Kap II Grp 383 

Kontrollera "fellampan" fOr transistorchassierna 

i slindarens provuttag. Lampan ska inte lysa. 

Stall omkopplare.6 F1 pa styrenheten i Hige E. 

Stall ratten REF-FREKV pa frekvensen B 20. 

(Se frekvenskod CVA-skrivelse). 

Stall huvudomkopplaren pi!. HMP i lage FRAN. 

Ta bort "fellampan" fran uttag PROV pi!. slindaren 

och anslut provare APP 91 B till provuttaget. 

Stall huvudomkopplaren i liige BER och starta fpl

uret. Mat tiden fram tills lampa KLAR pi!. HMP 

tlinds (ska vara 3,5 - 4,5 minuter). Vrid ratten 

BELYSN pa HMP. Ljusstyrkan pa styrenhetens 

frontpanel ska variera. 

Vrid omkopplare SANDARE till lagena 1 - 6. 1n

strumentet ska visa enligt mattabla F1250-415039 

(tillhor provaren). Ta bort provaren fdn siindaren. 

Anslut provarens telefonpropp P2 tillmatjack 

PR OV 1a2 pa VMP. 

Nar lampan KLAR pa HMP lyser; stall huvud

omkopplaren i lage SAND (tryck ner och vrid). 

APP 91 B far i lage SAND koras i hOgst 
2 minuter utan kylluft. Vid for varm 
station eller fel i siindaren lyser lampan 
FE L pa HMP. Kontrollera en gang till i 
lage SAND nar stationen svalnat. Om 
lampan FEL iinnu lyser; sla uran 
stationen enligt 3.20 och felsok. 

3 
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3. 	 10. Tryck in knappen LEDNINGSSTROM pa provaren. 

Instrumentet ska visa inom gront Hilt. AFR

lampan pa styrenheten aka lysa med fast sken. 

11. 	 Stall huvudomkopplaren pa HMP i lage BER. 

Lossa koaxialkabel Fll-13 D pa styrenheten. 

Anslut oscilloskopet till natspanning 220 V 50 Hz. 

sa till huvudstromstallaren samt stall omkopp

lare V/CM och omkopplare TIME/CM i lampliga. 

lagen. 

12. 	 Stall huvudomkopplaren pa HMP i lage SAND 

Mat med oxcilloskopet, signalen som ska vara 

10 V t-t :i: 1 V med frekvensen 33 :i: 3 kHz. Stall 

huvudomkopplaren i lage BER. Koppla bort 

oscilloskopet och anslut koaxialkabeln till styr

enheten. 

13. 	 Stall huvudomkopplaren i lage SAND. Vrid sakta 

med ratten REF-FREKV pi\. styrenheten mot 

frekvensen B 22. Kontrollera om AFR-Iampan 

lyser med fast sken. (Om markstromkallan bar 

storningar ("rippel") pi\. 29 V kan stationen lasa 

upp fore den installda frekvensen B 22). 

14. 	 Stall omkopplare 6 F 1 pi\. styrenheten i lage A. 

Vrid med ratten REF-FREKV in frekvensen 

B-18. AFR-Iampan ska lysa med fast sken. 

Vrid ratten REF-FREKV mot frekvensen B 17 

tills stationen Hiser upp. 

AFR-lampan ska blinka (AFR sokning). 

Aterstall ratten REF-FREKV till frekvensen B 20. 4 
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3. 15. Fortsiitt enligt 3.20. Franslagning av station. 

Anm. 	 am givna varden inte erhii.lls enligt 3.6 
3.14, ska miitning enligt 3.16 - 3.19 och 
eventuell felsokning utforas. 

16. 	 Med huvudomkopplaren pa HMP i lage FRAN; an

slut provaren till sandarens provuttag. 

17. 	 Stiill huvudomkopplaren i liige BER. 

18. 	Nar lampan KLAR pa HMP lyser; strul huvudom

kopplaren i liige SAND (tryck ner och vrid). 

19. 	 Vrid provarens omkopplare SANDARE till lagena 

7 - 14 . Instrumentet ska visa enligt miittablii. 

FI250-415039. 

20. 	 Stall huvudomkopplaren i lage BER (tryck ner och 

vrid). Vanta i 2 minuter, stiill diirefter omkopp

laren i liige FRAN (temperaturutjiimning av kyl

oljan) . 

4. Aterstallning 

1. 	 Stiill stromstrulare OMF 1 i liige FRAN. 

2. 	 Stall fpl huvudstromstallare i Iage FRAN. 

3. 	 Sla ifran kraftvagnen och ta bort anslutningarna fOr 

29 V och kylluft. 

Vapen - Kamera - Tele 
5 
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4. 4. Ta bort hogeffektavslutaren och anslut koaxial

kabeln till riktkopplaren. Lossa och ta bort 

provaren. 

5. Anteckna APP 91 B drifttid pa stationens driftkort. 

isandare _ - - Antenn
.,." - anslutning 


/' Antennhorn '/ = ~ 
I
/ \ It \\( [j=- 11- - --------; 
\. \\ ,.---'" 

.......... 


Konstbelastning 
Koaxialledning (Hogeffektavslutare) 
provningsutrustning 
F 1250-440206 

Uppkoppling av hogeffektavslutaren 
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• C) Funktionsprova PS-432/A. 

Kan sakerhetsavstiinden enligt SKI 32 P g a utrymmesskal.inte 

uppfyllas, skall HF-avslutare anvandas eller antennen stiillas 

i sadan positIon, att stralningsfara inte fOreligger. 

1. Speeiell utrustning 

Kraftvagn M2659-103011 alt -101011 

Ekolada M3743-109011 

Oseilloskop M3656-102010 

PiHyllningsaggregat 
tryekluft M6460-800110 

Radarprovningsins tru
ment 2 M3743-002010 

Luftlaekningsprovare M3733-703010 

Balanseringsinstrument M3742-806610 

Matplint M1841-800710 

Antennprovning sdon M3743-472010 

2. Forberedelser 

Kontrollera hydraulkopplingsanslutningarna avseende 

smuts oeh fOroreningar. Skolj med tvattpetroleum vid 

behov. Efter kontrollerna forses kraftvagnens anslut

ningar med skyddshattar. 

1(11)
Vapen - Kamera - Tele 
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2. 	XL Ta ner radomen ·och framre apparatrumsluckan. Anslut 

kraftvagnens 29 volt och kylluftanslutning till flygplanet 

och hydraulledningarna till snabbkopplingarna i zon 1. 
2

(Hydraultryck 50 kp/ cm ). 

X 2. Anslut ekoladan till riktkopplaren koaxialuttag. 

X 3. Kontrollera att overtrycket i SM-enheten, modulatorn 
2

och kraftenheten ar 0,5-0,6 kp/ cm . Vid behov:fyll pa 

med torr luft. Kontrollera att vagledarsystemet inte 

har fOr stor lackning. Anslut luftlackningsprovaren 

till intaget pa den rorliga viigledarskarven. Fyll pa 

tryckluft i luftllickningsprovaren till ett tryck av 
2

0,55 kp/ cm . Se till att trycket efter 3 minuter ar 
2

minst 0 , 45 kp/ cm . 

4. 	 Dra upp fnav-indikatorn i normalt observationsli:ige och 

anbringa ljusskiirmen pa -indikatorn. Kontrollera att 

indikatorn ror sig HUt i gejderna och att hydraulstot

damparen fungerar tillfredsstallande. Se till att den 

utan svilrighet kan parkeras och fixeras i liislagena . 

• 	 Ge sarskilt akt pa att de bilda lastapparna samtidigt 

snapper in i skenornas lasjack. 

• 	 For ned indikatorn i parkeringslaget och se till aU 

den inte kan dras upp utan att lasarmen frigors. 
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2. X 5. Lossa tacklocket pll. hager manoverpanel och anslut 

radarprovningsinstrument 2. Stall instrumentom

kopplaren i Hige IA FR. 

X 6. 	 Anslut matplinten till kraftenhetens proVuttag. oscillo

skopets signalingang till uttag 5 och synkingangen till 

u ttag 3 pa matplinten. 

7. 	 Anslut antennprovningsdonet mellan hylstag F5-9A och 

stifttag F5-9A (servoenheten). Stall stromstallare 

PROGRAMGIV/ POT i lage PROGRAMGIV samt om

kopplaren i lage SIDA. 

3. 	 K 0 n t roll e r for e till s 1 a g 


Hoger manoverpanel 


Se till att 


1. 	HUVUDSTROMST star i lage FRAN. 

2. 	 Ratten SKALBELYSNING ar vriden helt moturs. 

Vanster manoverpanel 


Se till att 


3. 	 Ratten FORSTARKNING ar vriden helt moturs 

4. 	Omkopplaren AVSTKAL och SVKAL star i lage FRAN 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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3. 5. Batten CENTRUMEXP ar n edtryck och i sniipplage 

6. Vredet FREKVENS RADAR stir i mittlli.ge 

7. 	 Omkopplaren FILTER stir i Hige FRAN 

8. 	 Strobomkopplaren a r i Hige STROB FRAN 

9. 	 Omkopplaren AFR a r i lli.ge TILL 

10. Ratten NED ar vriden helt moturs. 

Fnav- ind ika torn 

11. Se till att ratten STYRKA ar vriden helt moturs. 

4 . Funktionskontroll 

1. 	Starta kraftvagnen, 28 V. 

2. 	 Stall flygplanets stromstiillare HUVUDSTROM i Uige 

TILL. 

3. 	 SOOl automatsakr lngen OMF II och i lage TILL. 

4. 	 Stall stromstallare GYROSYNKOMPASS HORISONT

GYRO i l li.ge TILL. 

5. 	 Stall stromstallare OMF I i Ulge TILL. 

6. 	 sum PS-432/A HUVUDSTROMST i lli.ge BEREDSKAP. 

http:mittlli.ge
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4. 7. Starta hydraulaggregatet, oka trycket sakta till 50 kp. 

8. 	 Koppla balanseringsinstrumentet till antennprovnings

donet. 

9. 	 Stall balanseringsinstrumentets omkopplare Llagena 

-20 och +20 V, las av instrumentet Lbada lagena. 

Anm 

Aven om de bada spanningarna inte ar precis 20 V, sa 

maste de vara lika stora. Stall instrumentets om

kopplare i lage BALANS och tryck in knappen FIN INST. 

Instrumentet skall da visa 0 ± 2,5 skaldelar. Vid 

behov, justera mittpunktsbalanseringen pa potentLo

metern i matarenheten E033, sa att utslaget blir sa 

nara 0 som mojligt. 

10. 	Kontrollera att indikatorernas instrumentbelysning 

fungerar och att ljusstyrkan kan regleras med ratten 

SKALBEL for fnav-indikatorn. 

11. 	 Se till att AFR-svepgeneratorn sveper med ca 1 Hz och 

att visaren pa radarprovningsinstrument 2 pendlar i 

takt med svepgeneratorn. 

12. 	Stall omkopplare AFR i lage FRAN och ratten AVSTANDS

VALJARE i lage 20 KM. 

Vapen - Kamera - Tele 
5 
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4. 	 13. Vrid ratten STYRKA pit fnav-indikatorn medurs tills 

svagt svep erhitlls och ratten FORSTARKNING medurs 

tills svagt brus framtrader pit ind ika torn. 

14. 	Kontrollera att antenn och indikator sveper at samma 

MIl. 

15. 	 Stall antennen i baring 0° med antennprovningsdonet. 

(Kontrollera pit antennenhetens vinkelskala). Se till att 

svepet pit indikatorn ligger pit 0°. Vid eventuell 

justering, se SMI Va-Ka-Teledel, grupp 383, Sarskilda 

foreskrifter. 

16. 	 Stall stromstallare PROGRAMGIV/POT pit antenn

provningsdonet i Hige POT. 

17. 	Justera skarpan pa tidaxeln med ratten SKARPA. 

18. 	Justera med potentiometrarna markta X-LAGE och y

LAGE pit fnav-indikatorn, sa att sveplinjen utgar fran 

den punkt pit bildskarmen som befinner sig rakt under 

de ritsade baringslinjernas skarningspunkt. Anvand 

CENTRUMEXP och AVSTKAL. 

19. 	Se till att avstandsmarkena i baring 0° pit samtliga av

standsomraden sammanfaller med den graverade skalans 

cirklar. 
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4. 19. Justera vid behov enligt fOljande 

20 km: 

80 km: 

160 km: 

240 km: 

Vapen - Kamera - Tele 

potentiometrarna Y-HAST 20 KM och O-JUST 

20 KM sa att avsmndsmarkena sammanfaller 

med varannan av den graverade skalans cirklar. 

Se till att svepet nar den svarta masken pa 

indikatorn. Justera vid behov med potentio

metern SVEPLANGD-20 KM. 

justera pa samma satt potentiometern Y-HAST 

80 KM och potentiomern R4 pa vanster man

overpanel. Se till att svepet nar den svarta 

masken pa indikatorn. Justera vid behov med 

potentiometern SVEPLANGD-80 KM. 

justera pa samma satt potentiometern Y-HAST 

160 KM sa att avstandsmarkena sammanfaller 

med varje cirkel. Se till att svepet nar den 

svarta masken pa indikatorn. Justera vid beov 

med potentiometern SVEPLANGD-160 KM. 

justera pa samma satt potentiometern Y-HAST 

240 KM sa att avstandsmarkena sammanfaller 

med varje cirkel. Se till att svepet nar den 

svarta masken pa indikatorn. Justera vid behov 

med potentiometern SVEPLANGD-240 KM. 

7 

J 
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4. 20. Stall avstandsomkopplaren i lage 20 KM. Dra ut ratten 

markt CENTRUMEXP och stall den tillhorande potentio

metern i det snappHige som motsvarar expandering 

noll. Justera potentiometern markt Rl (snapplages

justering), i vanster manoverpanel under tacklock A. 

sa att avstandsmarkeringarna star kvar i samma lage 

oberoende av om ratten CENTRUMEXP ar utdragen 

eller inskjuten. 

21. Vrid darefter ratten CENTRUMEXP maximalt moturs 

och justera potentiometern markt R5 (max neg centrum

exp). i vanster manoverpanel under tacklock A. sa 

att den avstandsmarkering som motsvarar 45 Ian 

sammanfaller med den ritsade avstandsringen fOr 20 Ian. 

Justera i detta lage potentiometern markt SVEPLANGD

20 KM sa att svepet nar den svarta masken pa indikator

skarmen. 

22. Tryck in ratten CENTRUMEXP och stall avstandsom

kopplaren i lage 240 KM. Vrid potentiometern markt 

Y-Hast-240 KM moturs och trimma potentiometern 

markt SVEPLANGD-240 KM, sa att den 9:e avstands

markeringen.just framtrader. Stall darefter ater av

standsmarkeringen sa att de stammer overens med de 

ritsade avstaridsringarna med potentiometern Y-HAST

240 KM. 
8 
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4. 	 23. Stall antennen i baring 30
o 

hoger med potentiometern 

pa antennprovningsdonet. Kontrollera pa antennenhe

tens vinkeiskalor. Med de fyra potentiometrarna 

markta X-HAST bringas svepet att sammanfalla med 

den ritsade hogra 30
0 

-linjen pa sam tliga matom raden. 

Vrid darefter antennen till baring 30
o 

vanster oeh 

stall avstiindsomkopplaren i lage 80 KM. Med poten

tiometern markt X-JUST-20 KM oeh 80 KM bringas 

svepet att sammanfalla med den ritsade vanstra 30
0 

-linjen. Inkoppla darefter 160 km matomrade oeh 

justera in svepet med potentiometern markt X-JUST

160 KM oeh 240 KM. 

Anm 

Pa grund av att antennenhetens kontaktgivare har otill 

fredsstallande vinkelnoggrannhet skall stromstallare 

SVKAL inte vara i lage TILL oeh de elektroniska sid

vinkelmarkeringarna saledes inte anvandas. 

24. 	 Stall antennprovningsdonets stromstiillare i llige PRO

GRAMGIV. 

25. 	 Kontrollera att avst8.ndskalibreringslinjerna pa samt

liga avstiindsomraden sammanfaller med den graverade 

skalan. Vid behov utfOres justeringar enligt punkt 22. 

9 
Va pen - Kamera - Tele 
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0
4. 	 26. Se till att tiltvinkelinstrumentet indikerar 0 nar antenn

en sveper i horisontalplanet (gyrostabilisering) och 

manoverspaken star ungefar vinkelratt mot panelen. 

Stall in manoverspaken i de tre lagen som bestammer 

avsokningsprogrammet och se till att ratta funktioner 

erhalls. Kontrollera gyrostabiliseringen. 

27. 	 Stall strobomkopplaren i lage STROB AVST OMR, av

standsomkopplaren i lage 240 KM och strobrakne

verket pa exakt 210. Trimma potentiometern markt 

MAX STROBAVST sa att strobmarket sammanfaller 

med kalibreringssignalen for 210 KM. Stall darefter 

omriidesomkopplaren i lage 20 KM och strobrakne

verket pa 20. Trimma potentiometern markt MIN 

STROBAVST, sa att strobmarket sammanfaller med 

kalibreringssignalen fOr 20 KM. · Gor vaxelvisa justering

ar pa de bada potentiometrarna vid eventuell trimning. 

28. 	 Efter avslutad trimning av strobkretsarna, stall om

kopplaren for strobvaljning i lage STROB FRAN och 

kontrollera att strobmarket fOrsvinner pii bildskarm

arna. Stall darefter omkopplaren i lage STROB AVST 

OMR. 
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4. 	 29. Kontrollera med tersur och strobdikneverket att strob

market fOrflyttas fran 16 till 248 km pa max 30 sek da 

reglaget SNABB FORFLYTTN STROB halls i lage full 

fart UTAT. Da reglaget halls i Iage halv fart UTAT 

skall strobmarket fOrflyttas fran 16 till 40 km pa max 

30 sek. Kontrollera aven att strobmarket pa max 

30 ser: i lage full och halv fart INAT fOrflyttas fran 

248 till 16 km respektive fran 40 till 16 km. 

30. 	 Stall reglaget SNABBFORFLYTNING STROB i neutral

lage och reglaget STROBHASTIGHET i lage MAX. Kont

rollera moo tersur och strobrakneverket att strob

market fOrflyttas 20 km pa 60 ± 5 sek. Stall darefter 

reglaget STROBHASTIGHET i min lage och kontrollera 

att strobmarket forflyttas 20 km pa 150 ± 10 sek. 

Just~ra moo potentiometrarna markta STROBHAST 

R2 + och R6 - under tacklock A i vanster manaverpanel. 

31. 	Kontrollera pa oscilloskopet att tiden mellan fram

kanten pa synkpulsen fOr expanderat matomrade 

(uttag 3 pa matplint) och mitten pa strobmarket (ut

tag 5 pa matplint) ar 100 J1.s. Eventuell justering gars 

i provbank. 

Vapen - Kamera - Tele 
11 
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4. 	 32. Flytta matplinten till SM-enhetens provuttag, anslu t 

oscilloskopets prob till uttag 5 pa 'matplinten och synk

ingangen pa oscilloskopet till fna v-indika. toms uttag 

INRE SYNK. 

33. 	 Efter minst tre minuter i Hige BEREDSKAP~ stall 

huvudsilimstiillaren i lage TILL och instrumentom

kopplaren i llige lMAGN. 

34. 	 Stall avstindsvaljaren i llige 20 Ian. Mat darefter PRF 

(pulsrepeterfrekvens) till 1000 Hz pa oscilloskopet 

(1000 J.!s mellan noll-pulserna). Eventuell justering 

utfors med potentiometer markt REP FREKV. 

35. 	Se till att instrumentvarden for olika. avstandsomrilden 

och upplOsning fOljer tabellen nedan: 

Avstandsomrade 
ToleransUpplOsning 

20 80 160 240 
±25% 

Grov 200 170 120 80 Skaldelar 

Fin 60 50 40 25 

36. Stall omradesomkopplaren pa 20 kIn och omkoppla ren 

UPPLOSNING pa GROV. 
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4. 	 37. Suill instrumentomkopplaren i Hige IMF och vrid ratten 

STYRKA pa fnav- indikatorn helt moturs. 

Bildskarmarna skadas eljest. 

38. 	Kontrollera pa VMP att vredet FREKVENS RADAR sta r 

i mittHige och AFR i lage FRAN. 

39. 	Avsilim ekoIadan till max klangspar (eko). 

40. 	 Justera med skruven FREKV RADAR pa VMP till wax 

kristallstrom pa radarprovinstrument 2. Den skall vara 

350 ± 50 skaldelar. 

41. 	 Silill omkopplaren pa instrumentet i lage IAFR och kont

rollera att kristallstrommen ar 350 ± 50 skaldelar. 

Anm 


SM-enheten trimmas i provbank till basta brusfaktor, 


varfor kristallstrommen kan fa ett yarde som kan ligga 


nagot utanfor de i punkterna 40 och 41 angivna vardena. 


42. 	 Kontrollera mottagarens avsilimning genom att sililla 

AFR i lagena TILL och FRAN. Se till att ekolangd och 

max kristallstrom inte minskar nagot vid till- och fran

slagen. Normalvardet pa ekolangden ar 30-35 MS. 

Vapen - Kamera - Tele 
13 
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4. 43. Justera vid behov enligt fOljande: 

1. 	Kontrollera att vredet FREKVENS RADAR star i 

mittHige oeh att AFR i lage FRAN. 

2. 	 Mat med oseilloskopet att spanningen i uttag 7 pii 

matplinten ar ungefar -140 V eller -90 V. Justera 

vid behov med skruven FREKV RADAR. Anslut dar

efter oseilloskopet till uttag 5 pii matplinten. 

3. 	 Vrid skruven RADAR pii SM-enhetens front max 

moturs . 

4. 	 Kontrollera ekoliidans avstamning. 

Anm 


Skall kontrolleras dii och dii under intrimningen. 


5. 	Vrid skruven RADAR medurs tills eko upptrader pii 

oseilloskopet. Justera till max ekolangd. 

6. 	 Justera skruven FREKV RADAR till max kristallstrom. 

Obs 


Punkterna 5 och 6 piiverkar varandra, varfOr viixel


vis justering erfordras fOr att max eko och kristall 


strom skall erhiillas samtidigt. 
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4. 43. 	 7. slim AFR i lage TILL och kontrollera att ekoliingd 

och kristallstrom inte minskar. Om den minskar 

maste trimningen upprepas. Vid stara avvikelser, 

byt klystronmod med hjiilp av skruven FREKV 

RADAR. 

8. 	 Kontrollera med radarprovinstrument 2 att IMF och 

lAFR iir 350 ± 50 skaldelar. Se anm under punkt 41. 

9. 	 Sliill AFR i lage FRAN. Vrid vredet FREKVENS 

RADAR at ena hallet tills instrumentutslaget minskar 

till 1/3. Stall diirefter AFR i Uige TILL och kont

rollera att den hiser. Upprepa forfarandet med 

.vredet FREKVENS RADAR vridet at andra hallet. 

10. 	Stall AFR i lage FRAN och justera med vredet 

FREKVENS RADAR till max kristallstrom. 

44. 	 Stall omkopplaren FILTER i liige TILL. Ekot pa 

oscilloskopet skall differentieras. Aterstall diirefter 

omkopplaren i lage FRAN. 

45. 	 Vrid vredet miirkt NED medurs. Ekot pa oscilloskopet 

skall successivt forsvinna och bruset undertryckas till 

ca 12 km. Vrid diirefter vredet helt moturs. 

Vapen - Kamera - Tele 
15 
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4. 	 46. Kontrollera avsmndsindikeringen antingen genom att 

iaktta kanda markekon eller genom att avlasa klang

sparets langd pa indikatorn. (Ekots langd pa indikatorn 

ca 4,5 km.) 

47. Vrid rattarna FORSTARKNING och STYRKA helt moturs. 

5. Aterstall och kontrollera 


X 1. Slit if ran omformarna loch II. 


X 2. Stall flygplanets huvudstromsilillare i lage FRAN. 


X 3. Stang sam tliga luckor pa manoverpanelerna. 


X 4. Slit ifran och ta bort provningsutrustningarna. 


X 5. Se efter 


1. 	att den bojliga vagledaren mellan SM- och antenn

enheterna inte ar deformerad 

2. 	 att kylluftsslangen och kylluftskopplingen till S:vr

enheten och modulatorn, kraftaggregatet och servo

fOrstarkaren inte ar deformerade eller felaktiga 

3. 	 att lackningen i antennenhetens hydraulsystem och 

snabbkoppling inte ar onormalt stor 
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5. 5. 4. att samtliga anslutningsdon ar val fastsatta 

5. 	att stOtdamparna och spannbanden i fjadrande 

baddarna ar felfria 

6. 	 att samtliga enheter, ingaende i spaningsradar

installtionen, ar val fastsatta och inte har yttre 

skador. 

6. 	 Satt upp radomen enligt TOMT 32-830-5 och framre 

apparatrumsluckan. 

Vapen - Kamera - Tele 
17 
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• 	 Kontrollera och funktionsprova PN-794/A 

1. 	 Speciell utrustning 

Markstromkalla 29 ± 0,5 V 

Provningsutrustning M3343-43IOll PN-79 

Absorptionskapor M2433-704010 (tva) 
-704020 

2. 	 Forberedelser 

I 
x 1. Ta ner framre apparatrumsluckan och se efter om 

alla anslutningar och koaxialkablar ar ratt monte

rade, om enheterna ar val fastsatta i baddarna och 

om ratt programpropp lir monterad till pulsenheten. 

x 	 2. Anslut markstromkallan. 

x 	 3. Stall fpl huvudstromstlillare i lage TILL. 

x 	 4. Starta omformaren: 

(A ) omformare I 

( B ) omformare II 

( 	 C) omformare III. Se till att automatsakringen 

i framre apparatrummet ar tillslagen. 

C"J"'" x 5. Anslut provningsutrustning PN-79 till kraftklilla 
!-< 
'0 	 29 V Is (alt 115 V 400 Hz).
~ 
:~ 

x 	 6. Anslut provningsenhet PN-79 synk- och signalut"'"bJ) ..... 
;:J 	 tag till oscilloskopet.I 1 (7) 

Va pen - Kamua - Telt 
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3 

[jer 

o 

I'~ill 
(lJ 

I CD II 
Kontroll 

1. Manoverpanel PN-79 

2. Kontrollampa 

3. Omkopplare 

4. Anterm 1 

5. Anterm 2 

4 

5 

2 
BUd 1. 
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x 7. Kontrollera att bada rakneverken pa HF-enheterna 

i fpl och testutrustning ar installda pa for respek

tive HF-enhet gallande varden (angivna pa eller 

invid enheten) om inte annan installning beordrats. 

Anm. Installningarna ar individuella fOr varje 
enskilt exemplar av HF-enhet. 

x 8. Stall omkopplaren markt FRAN-BER-TILL pa 
provningsenhet PN-79 i lage BER och kontrollera 

om lamporna GLOD och MAN lyser. 

x 9. Montera de tva absorptionskaporna. Kapan med 

sond ska monteras pa framre antennen, se bild 1. 

Anslut denna kapa till PROVNINGSENHET PN-79 

uttag, markt ANTENN, med koaxialkabel. 

x 10. Stall omkopplaren FRAN-BER-TILL, pa PN-79 

manoverpanel i fpl, i lage BER. 

Obs. Se till att samtliga antenner ar monterade 
och att antennkabeln ar ansillten till fpl 
HF-enhet. 

3. Kontroll av teststation 

1. Stall stromstallaren FRAN-BER-TILL pa PROV

NINGSENHET PN-79 i Hige TILL och kontrollera 

om lampan markt ANOD lyser. 

0 
'<I' 

... 
'0 
<: 

:<t: 
'<I' 

M...., 
;:J 

2. 

3. 

Stall omkopplaren SAND INT  SAND KONT pa 

PROVNINGSENHET PN-79 i lage SAND KONT. 

Stall omkopplaren S pa PROVNING3 ENHET PN-79 

i lage 1. Kontrollera plliserna pa oscilloskopet med 

omkopplaren markt MAT OMK pa PROVNING3

Vapen - Kamera - Tete 
ENHET PN-79 enligt tabell 1. 

3 
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3 , Tabell 1. 

MAT OMK Iage Osc - installn Ampl Anm 

1 

2 

3 

3 

4 

2 fl. s/ruta 
5 V/ruta 

2 fl. s/ruta 
5 V/ruta 

2 fl. s/ruta 
10 V/ruta 

1 ms/ruta 

2 fl. s/ruta 
0,5 V/ruta 

ca 8 V 

ca 6 V 

ca 30 V 

2-4 ms 

0,2 V 

Enkel puIs 

Tva puiser 

Tva puiser 

PRT (puls
repeter tid) 

Tva puiser 

4. Stall omkopplaren markt SAND INT- SAND KONT 

pa PROVNINGSENHET PN-79 i Iage NEUTRAL. 

4. Kontroll av fpl forstarkare och tillsats 

1. Stli.l1 stromstallaren mlirkt FRAN-BER-TILL pa 

fpl manoverpanel i Iage TILL. 

2, Kontrollera om Iampan pa PN-79 manoverpanel i 

fpl Iyser nar omkopplaren markt KONTROLL I-II 

pa PN -79 manoverpanel halls i Iage I och om Iam

pan ar slackt nar omkopplaren halls i Iage II, se 

bild 1. 

Obs. Aniaggningens uppvarmningstid li.r ca 60 sek , 
Vid ev felsokning: se Felsokningsprogram 
grp 383, Sarskilda foreskrifter samt STI 
grp 38 pos 898 vid matning av HF - kablarna. 

4 
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5. 	 Forbindelsekontroll 

1. 	 Stall omkopplarna markta S och MAT OMK pi\. 

PROVNINGSENHET PN-79 i Hi.ge I samt ll-lages

omkopplaren pi\. PN-7 9 manoverpanel i lage 1. 

2. 	 Stall omkopplaren SAND INT-SAND KONT pa 

PROVNINGSENRET PN-79 i lage SAND INT. Kon

trollera om lampan 2 pi\. fpl manoverpanel samt 

lampan markt FORB KONTR pa PROVNINGSEN

RET PN-79 lyser. 

3. 	 Stall omkopplare markt MAT OMK pi\. PROVNINGS

ENRET PN-79 i lagena 5 och 6. Kontrollera om 

pulser enligt tabell 2 och bild 1 erhalls pi\. oscillo

skopet nar stromstallaren SAND INT - SAND KONT 

sthlls i lage SAND INT. 

1 Tabell 2 

MATOMK Osc-insthlln. Ampl Anm 

5 	 5 fls/ruta 0,1-0,2 V 5-7 pulser 
0,5 V/ruta Se bild 2. 

6 	 5 fl s/ruta ca 10 V 5-7 pulser 
5 V/ruta 1 V brus Se bild 2. 

Jl D 0 D n 00 

R 

Obs. Bilden visar endast ett exempel. 

Bild 2 5 
Vapen - Kamera - Tele 



~~ Delaljerade lilgiirdslislor 
till · 2------~Kop II Grp 383 

6 
forts 

5. 	 3. Anm 1. Forsta pulsen (R) skall alltid vara utan 
bottenlinje. 

2. 	 En del av pulserna kan over lappa varan
dra helt eller delvis. 

3. 	 Om ett dip upptrader mitt 
pa pulsen enligt bild 3, ty
der detta pa frekvensfel i fVl 
flygplanets HF -enhet eller ~ L 
fel i kablaget mellan prov
ningsutrustningen och Bild 3 
flygplanets H F -enheter . 

4 . 	 Stiill omkopplaren S pa PROVNINGSENHET PN-79 

och omkopplaren 3 pa manoverpanelen i samtliga 

korresponderande Uigen och utfor kontroll enligt 

5.2. 

5. 	 Aterstiill omkopplarna S och 3 till Hige 1. 

6. 	 Flytta kapan med sond till bakre antennen. Hall 

omkopplaren markt SAND INT - SAN!:;> KONT pa 

PROVNINGSENHET PN-79 i lage SAND INT. 

Kontrollera om lampan FORB KONTR pa PROV 

NINGSENHET PN-79 och lampan pa PN-79 man

overpanel lyser. 

Anm. 	 Vid matning ska den andra antennen ha 
absorptionskapa. Stromstiillaren SAND 
INT - SAND KONT skall sta i neutral
lage vid pasattningen av absorptionskap
orna. 

6 
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6. AterstaIIning 

x 1. Ta bort absorptionskaporna fran antennerna. 

x 2. Stall omkopplare FRAN-BER-TILL pa fpl och 

radarprovarens manoverlador i Hige FRAN. 

x 3. sum omkopplare 3 (ll-Uigesomkoppl), bild 1, i 

Iage 1 om inte annan installning beordrats. 

x 4. Sla ifran omformaren och stall fpl huvudstrom

stallare i Iage FRAN. 

x 5. Sla ifran och t.a bort markstromkallan. 

x 6. Satt upp framre apparatrumsluckan. 

Vapen - Kamera - Tele 
7 
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E) Funktionskontrollera system "PETRUS". 

Anm. Vid felsokning, se "TestfIOdesplan". 

1. Speciell utrustning 

F1230-310907 P rovningsdon 
M2659-103011 Kraftvagn 103A MT (eller motsv 

stromkiilla 29 V 
200 - 300 A 

M2795-001001 TalgarnUyr 
M3656-204010 Oscilloskop 

TETRO 533 . 
M3656-999029 • Oscilloskoptillsats 

typ CA 
M3743-633011 Provningsutrustning 

Petrus MT 

Teknisk Beskrivning, Ovningsstorutrustning 
Kapsel Petrus K Hemlig 

Kurvblad over frekvensinstiillning for aktuell kapsel. 

2. Forberedelser 

1. 	 Anslut kraftvagnens 29 V till fpI. 

2. 	 Ta bort luckan for bakre apparatrummet. 

Fixera kraftvagnens kylluftslang sa att den 

blaser pa OMF I. (Viinster sida i bakre 

apparatrummet) • 

1 (13) 
Vapen - Kamtra - Ttlt 
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2. 	 3. Oppna kapselns serviceluckor, en pa vardera 

sidan om kapseln. 

4. 	 Se till att koaxial- och elanslutningar ar val at 

dragna. 

5. 	 Anslut, genom hoger servicelucka, provllidan till 

kapselns provuttag. Kabel J3 till generatorns uttag 

P3 och kabel J291 till sandarens uttag P291. 

6. 	 Haka fast markflakten pa kapselns rammluftintag 

och anslut flaktens kabel till provladans uttag P21. 

7. 	 Placera HF-generatorn med stativ 1 - 2 meter 

bakom och i samma hojd som kapseln. Anslut HF

generatorns kabel J2 till provladans uttag P2. 

8. 	 Starta kraftvagnen. Spanningen ska vara 


29 ± 0,5 V. 


9. 	 Stall fpl huvudstromstallare i lage TILL. 

10. 	 Se till att automatsakringarna LS PETRUS och 

VS PETRUS ar tillslagna. 

(Tva LS PETRUS, en pa ff- och en pa fnav-plats. 

En VS PETRUS pa fnav-platsen). 

11. 	 Stall stromstallaren PETRUS SPANING pa ff sido

panel V4 i lage FRAN (SPANING). 

12. 	 Stall stromstallare OMF 1 pa ff-platsen i Hige TILL 

samt kontrollmat 115 V/ 400 Hz. 

Anm. 	 utfors vid matuttagen OMF 1 i forar
rummet och ska vara 118 - 120 V. 
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2. 	 13. Ansiut provningsdon F1230-310907 till fall 

skarmsuttagen vid respektive stol. Ansiut hor

telefon till ff-platsen och stall automatsakring 

INTERF i Iage TILL. 

I 14. Stall omkopplare KANSL pa manoverenheten i 

Iage LAG. 

3. 	 Funktionskontroll 

Yarning ----------------------------~ 

f 

For att man ska undvika straIning ska kapsein 

manovreras fran stallpanelen (om inte annat an

ges). Vid manovrering fran manoverenheten i 

fpl, lage SAND TILL, ar sakerhetsavstandet 

10 meters radie. 

1. Kontroll a v provlii.dans Iampor. 

1. 	 Tryck in tryckstromstallare TILL pa sta ll 

panelen. 

2. 	 Tryck och hall kvar aterfjadrande stromstallare 

LAMP KONT/ S1M OVEHSTROM pa provladan i 

lage LAMP KONT. 

Samtliga Iampor pa provlii.dan ska Iysa. 

3. 	 Slapp s tromstallaren. 

2. Kontroll av sakerhetskretsar fOr overstrom
<Xl 
M 

I-< 	 1. Kontrollera om indikeringslamporna OVERY,"g 

:< GLOD, KOLL och HELIX pa provhidan lyser. 


oo:j< 

~ 3 

:;J Vapen - Kamera - Tele 
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3. 	 2. 2. Stall vanster vridomkopplare pa provlidan i 

lage 13 och kontrollera om visarutslaget ligger 

inom 70 - 90 skd. 

3. 	 Tryck och hill kv.ar aterfjadrande stromstiillare 

LAMP KONTISIM OVERSTROM pa provladan 

i Uige SIM OVERSTROM. 

Lamporna GLOD och HELIX pa provladan ska 

slockna och visarutslaget ga mot noll. 

4. 	 Slapp stromsthllaren. 

Lampa HELIX ska lysa men GLOD ska vara 

sHickt. 

5. 	 Tryck in tryckstromstallare FRAN pi stall 

panelen. 

6. 	 Aterstall vanster vridomkopplare i lage O. 

3. 	 Kontroll av tillslagsfOrdrojning. 

1. 	 Tryck in TILL pa stallpanelen och kontrollera pi 

manoverenheten i kabinen om lamporna KLAR 

och 7~ FRAN lyser 3,0 ± 0,5 minuter efter 

tillslag. 

2. 	 Stall stromstallare FLAKT TEST OSC pa prov

ladan i lage T. Hor efter om markflakten startar 

och kann med handen att det blaser i luftutslappen 

pa kapselns sidor. 

4 
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3. 4. Kontroll av SAND TILL 

1. 	 Tryck in tryckstromstallare SAND TILL pa 

stallpanelen. Foljande lampor ska tiindas: 

SAND 	 pa prov11l.dan 

SAND TILL pa staIlpanelen 

~ ~TILL pa manoverenheten 

2. 	 Tryck in tryckstromstaIlare SAND FRAN. 

Lamporna ska slockna. 

5. Kontroll av MOD och FREKV-VAL 

1. 	 Stall omkopplare MOD och FREKV-VAL enligt 

tabell1. 

Indikeringslamporna pa provladan ska lysa 

enligt tabellen. 

~ 

~ 

~ Vapm - Kamera - Tel, 
 5 
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3. 5. 1. 

Tabe111 

FREKV-VAL 
i liige 

MOD 
i liige 

INDIKERINGS
LAMPA 

Anm 

AUT 
MAN 
F1 
F2 
F1-F2 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 
AUT 

IB 
IB 
IB 
IB 
IB 
IB 
LA 
EF 
LAS 
EFS 
IEF 
GEF 
GB 

AUT 
MAN 
F1 
F2 .... 
F1-F2 < 

I..G 
LA 
EF 
LA, S 
S, EF "

1.. G, EF 
1.. G, G, EF 
I. .G, G 

F1 och F2 
lyser vaxel
vis med en 
hastighet 
beroende av 
G-FREKV tn
stallning 

Anm. Fler an angivna lampor lyser i oHka liigen 
men paverkar inte utviirderingen. 

6. Kontroll av mottagare 

1. Stiill UG-pot i moturs andlage, OG-pot i medurs 

andlage, omkopplare FREKV-VAL i liige AUT 

och ANT-VAL i lage V. 
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3. 6. 2. Kontrollera att proviadans indikeringslampor 

ANTENN-VAL/V. VARNAR/V och LAST 

Iyser. 

LAST har fast eller bi inkande sken beroende av 

MAN -potentiometerns installning. 

Vid behov. iindra HF-generatorns lage. 

Lamporna RVL i RVL/V och LAST 'pa manover

enheten ska Iysa. 

3. 	 Vrid omkopplare DAMPN fran Iage 0 till 18. 

Blinkfrekvensen pa lampa VARNAR/V ska 

iindras med dampningen och overga fran 

blinkande till fast sken. 

Aterstall DAMPN till O. 

4. 	 Stall omkopplare ANT-VAL i lage H. Indike

ringslamporna ANTENN-VAL/H. VARNAR/ H 

och LAST ska lysa. 

Vid behov. lindra HF-generatorns lage. 

Lamporna RVL i RVL/H och LAST pa manover

enheten ska lysa. 

5. 	 Vrid omkopplare DAMPN fran lage 0 till 18. . 

Blinkfrekvensen pa lampa VARNAR / H ska andras 

00 med dampningen och overga franbl inkande till 

'" fast sken.] 
:<t: Aterstall DAMPN till O. 
~ 

2P 
::::> 	 7 • Vaprn - Kamera - Tell 
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3. 6. 6. Flytta HF-generatorn 1 - 2 meter framfor 

och i samma hojd som kapseln. 

Stall omkopplare ANT-VAL i lage F. 

7. Kontrollera att proviadans indikeringslampor 

ANTENN-VAL/ F, VARNAR/ F och LAST lyser. 

Vid behov, andra HF-generatorns lage. 

Lamporna RVL i RVL/ F och LAST pa manover

enheten ska lysa. 

8. Vrid omkopplare DAMPN fran lage 0 till 18. 

Blinkfrekvensen pa lampa VARNAR/F ska 

andras med dampningen och overga fran 

blinkande till fast sken. 

9. Aterstall DAMPN till 0 och tryck in tryck

stromstallare FRAN. 

10. Stall in manoverenheten i fpl enligt fOljande : 

Potentiometer FREKVENS helt moturs. 

Omkopplare FREKVENS i lage AUT. 

Omkopplare P ASSIV - FRAN -TILL i lage 

PASSIV . 

Starta samtidigt fpl-uret. 

11. Kontrollera att lampa SPAN tands och lampa 

RVL i RVL/ F blinkar. Tryck in RVL/ F. 

Lampa F ska lysa. Stoppa fpl-uret nar 

lampa LAST tands. Tiden ska ligga mellan 

40 - 80 sekunder. 

8 



8 

s~2 _______ __ _______D_et_al_ier_ade a_·tg_il_'T_ds_Iis_t_OT 
uu~ 

forts 
3. 6. 

'<I' 

.EP 
;:J 

Vapen - Kamera - Tell 

Kop II Grp 383 

12. 	 Vrid potentiometer FREKVENS pa manoveren

heten medurs och avHis instiillningen dar 

lampa LAST overgar fran fast till blinkande 

sken. 

Avlast varde kontrolleras mot kurvblad for 

aktuell kapsel. 

13. 	 Lyssna i hortelefon pa fnav- och ff-plats att en 

signal hors. Kontrollera om ljudstyrkan kan 

regleras med potentiometrarna LJUD pa 

manoverenheten och PETRUS LJUDSTYRKA 

pa sidopanel V4. 

14. 	 Stall omkopplare PASSIV-FRAN-TILL i lllge 

FRAN. 

15. 	 Tryck in tryckstromstallare PETRUS TEST 

pa ff-sidopanel V4. Tre lampor i ff-indika

torn ska lysa. 

16. 	 Stall stromstallare PETRUS SPANING pa ff

sidopanel V4 i lage TILL. 

Framre lampan i ff-indikatorn ska.lysa. 

Pa manoverenheten ska,SPAN och RVL i 

RVL/F lysa. 

17. 	 Aterstall stromstallare PETRUS SPANING i 

lage FRAN (SPANING). 

9 
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3. 7. Kontroll av utsignal 

Anm. Max 10 minuters korning i sandHige. 

1. 	 Se till att dampare UTEFF pa sUillpanelen ar 

insta1ld pa angivna skaldelar. 

2. 	 Tryck in tryckstromstallare TILL. 

Anslut oscilloskopet till provladans matuttag 

JI7 PULS-UT och trigga fran JI8 POS SYNK UT. 

3. 	 Stall omkopplare och stromstallare pa stall 

panelen enligt fOljande: 

Omkopplare FREKV-VAL i lage AUT 

Omkopplare ANT-VAL i lage F 

Omkopplare MOD i lagena EFS respektive EF 

Vippstromstallare MAN/ AUT i lage AUT 

HF-generatorns omkopplare AM ska sta i 

lage TILL. 

4. 	 Kontrollera att lampa KLAR pa manoverenheten 

lyser. 

Tryck in SAND TILL. 

5. 	 Kontrollera oscilloskopsbilden enligt: 

Teknisk Beskrivning OvningsstOrutrustning 

Kapsel PETRUS K, avsnitt Provning 



~~ 	 Detaljerade atgiirdslistor 
~1I2----------------

Kap 	II Grp 383 

8 

forts 


3. 	 7. 6. Tryck in SAND FRAN och gor fOljande install 

ningar pa stallpanelen: 

Potentiometer LA i lage 1 

Potentiometer A VHAKN i lage 4 

Potentiometer FORDR i lage 50 

Omkopplare MOD i lage LAS 

Vippstrom- MAN / AUT i lage AUT 
stallare 

7. 	 Tryck in SAND TILL och kontrollera pa oscillo

skopsbi.lden om upprepade forlopp erhills. 

8. 	 Kontrollera om indikeringslampa FORDR pi 

provlidan lyser 4 - 7 sekunder efter ett fOrlopps 

start och slocknar nar fOrloppet ar fardigt. 

9. 	 Tryck in SAND FRAN och stall vippstrom

stallare MAN / AUT i lage MAN. 

I 10. Tryck in SAND TILL. 


Endast ett forlopp ska erhillas. 


Lampa SAND TILL ska lysa !lnder forloppet. 


11. 	 UtfOr fOljande installningar pi stallpanelen: 

Omkopplare FREKV-VAL i Hige F2 

Omkopplare G-FREKV i lage 0,8 

Omkopplare MOD i lage IB 

Vippstrom- MAN/ AUT i lage AUT 
stallare 

11Vapen . Kamera . Tele 
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8 

3. 	 7. 12. Tryek in SAND TILL. 

Oseilloskopsbilden ska visa en intermittent 

signal. 

13. 	 Tryek in tryekstromsUillarna SAND FRAN oeh 

FRAN. 

I 
 14. Stall stromstallare FLAKT TEST OSC pa prov


ladan i lage FRAN. 


4. Aterstallning 

1. 	 Utfor foljande installningar i fpl : 

Stall stromstallare FR 21 i lage FRAN. 

Stall stromstallare OMF I i lage FRAN. 

Stall huvudstromstallare i lage FRAN. 

2. 	 Sla uran kraftvagnen oeh ta bort anslutningarna for 

29 V oeh kylluft. 

3. 	 Aterstall luekan for bakre apparatrummet. 

4. 	 Aterstall provningsutrustningen oeh montera kapselns 

servieeluekor. 

5. 	 Ta bort hortelefonen samt provningsdonen pa stolarna. 

I 
 6. Anteekna kapsel PETRUS drifttid pa kapselns drift 


kort. 


12 
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(A C) Kontrollera och funktionsprova fOrsllirkare F9 


och APP 11. 


Ar APP 11 ej installerad utgar punkterna 3.10 - 15. 


1. Speciell utrustning 

Lamptabla M3743-087149 
Radarprovare M3743-087011 
Hortelefon 
Kraftvagn 	 M2659-103011} eldrift alt 

M2659-101011 bensindrift 

2. Forberedelser 

x 1. Anslut kraftvagnens 29 V till flygplaneto 

x 2. 	 Ta ner framre apparatrumsluckan. 

x 3. 	 Anslut kraftvagnens hydraulledningar till hydraul 

snabbkopplingarna i ZON 1. 

x 4. 	 Se till att fOrsllirkarenhet F9 med kontrollenhet 

(och APP 11) ar val fastsatt och inte har nagra 

yttre skador samt att luft- och el-anslutningarna 

ar val atdragna. 

x 5. 	 Satt fast lamptablans M3743-087149 klamma vid 

apparatrumssargen. 

x 6. 	 Anslut lamptabIans kabel till extra uttaget pa 

kontrollenheten M2491-800210 i framre apparat

rummet. 

Vapen. Kamera - Tele 1(6) 
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9 x 7. Anslut radarprovaren till miituttag OMF loch 
forts 

FPL NAT pa panel V2 i fOrarkabinen. 

x 8. Anslut en hortelefon till fpl telefonianliiggning ° 

x 9. Se till att automatsiikringarna LS och VS FORST

I F9 samt VS F ALLARE star i liige TILL. 

3. 	 Funktionskontroll 


Stall 


1. fpl huvudstromstiillare i liige TILL 

2. 	 stromstiillaren fOr OMF I i liige TILL 

3. 	 stromstiillaren for Fr 12 i Hige TILL 

4. 	 stromstiillaren fOr FORST F9 i liige TILL. 

5. 	 Se till att lamporna VF, VB, B, HB och HF p~ 

lamptabIan tands och slocknar efter en kort stund. 

6. 	 Stall stromstiillaren NAT pa radarprovaren M3743

087011 i Hige TILL och vanta ca 30 sek tills radar

provaren blivit varm 

7. 	 Stiill ratten pa radarprovaren i lage "max medurs"o 

8. 	 Tryck in tryckstromstiillaren markt "F9 TEST" i 

flygplanets fOrarkabin och uppmiirksamma att 

lamporna VF, VB, B, HB, HF pa indikatorn i fOrar

kabinen tands och att en ton erhiills i hortelefoneno 

2 
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~~2-----~-~ ~ 	 Kap II Grp 383 v-v
9 3. 9. Tryck in knappen UK-damp och kontrollera att 

forts 


tonen i Iurarna fOrsvinner. 

10. Tryck in tryckstromstiillaren PROV Pi fram

anden av fiillaren. Se till att den ovre lampan pa 

indikatorn, i fpl fOrarkabin, och lampan framfOr 

tryckstromstiillaren P Iyser. Hor efter att en ton 

erhiills i hortelefonen. 

11. Tryck in knappen UK-damp och kontrollera att 

tonen fOrsvinner. 

12. 	 Placera radarprovarens sugkopp pa fallarradomens 

framande , ca 1 dm nedanfor spetsen. 

Strack ut matlinan och rikta radarprovarens mathuvud 

mot radomens spets. 

13. 	 Tryck in tryckstromstiillaren pa mathuvudets hand

tag och se till att den ovre Iampan pa indikatorn i 

fpl fOrarkabin tands. Lyssna samtidigt att en ton er

halls i hortelefonen. 

14. 	 Vrid ratten pa radarpovaren till max moturs Iage och 

I 
 darefter sakta medurs tills Iampan pa indikatorn tands. 


Avias viirdet som skall vara 0,80 - 0,95 skd. 

15. 	 Stall ratten pa radarprovaren i lage max medurs. 

3 
Vapen - KiJmera - Tele 
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4 

3 16. 	 Rikta radarprovarens mlHhuvud mot framre hogra 

antennen. Matavstand ca 1 m fran flygplankroppen. 

Anm. 1 m = matlinans laIigd. 

17. 	 Tryck in tryckstomstiillaren pa mathuvudets 

handtag och se till att lampan HF pa lamptabl:in mnds 

och att ton erhil.lls i horlurarna. 

IS. 	 Vrid ratten pil. radarprovaren max moturs och dar

efter sakta medurs tills lampan HF pli lamptablan 

lyser. Avlas rattens varde"'" O,SO - 0 ,95 skd. 

19. 	 Vrid ratten till lage "max medurs". 

20. 	 Rikta radarprovarens mathuvud mot framre vanstra 

antennen. Matavstilnd 1 m. Upprepa fOrfarandet 

enligt pkt 3.17 - 3.19 men i texten utbyts HF 

mot VF. 

21. 	 Rikta radarprovarens mathuvud mot bakre vanstra 

antennen. Matavstilnd 1 m. Upprepa fOrfarandet 

enligt pkt 3.17 - 3.19 men i texten utbyts HF mot 

VB. 

22. 	 Samtidigt som mathuvudet riktas mot den bakre 

antennen och tryckstromstallaren pli mathuvudets 

handtag halls intryckt:, tryck in tryckstromstallaren 

markt Fr 12 SANDN. Ge akt pa att indikeringen pli 

lamptabliln fOrsvinner. 
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9 3. 23. 
forts 

24. 

25. 

26. 

27 . 

28. 

29 . 

x 30. 

x 31. 

32. 

Vapen - Kamera - Tele 

Rikta radarprovarens mlithuvud mot bakre mittre 

antennen. Matavstand 1 m. Upprepa fOrfarandet 

enligt pkt 3.17 - 3.19 men i texten utbyts HF 

mot B. 

Rikta radarprovarens mathuvud mot bakre hogra 

antennen. Matavstand 1 m. Upprepa fOrfarandet 

enligt pkt 3.17 - 3.19 men HF utbyts mot HB. 

Sla ifran stromstallaren NAT pa radarprovaren. 

Stall huvudstromstallaren fOr PS-43 i lage 

BEREDSKAP. Starta hydraulaggregatet och stall efter 

ca 3 min huvudstromsUillaren for PS-43 i lage TILL. 

Stall avstandsvaljaren pa 20 km, omkopplaren 

FPL FAST - GYROSTAB i Hige FPL FAST och 

manoverboxen pa program I. 

Ge akt pa att ingen lampa tands pa lampindikatorn. 

Blockering fran PS-43. (Anslutning F5-13F pa 

indikatorn). 

Sla ifran huvudstromstallaren for PS-43 . 

Sla ifran hydraulaggreg'atet. 

Sla ifran OMF I. 

Kontrollera att Ijusstyrkan pa indikatorlamporna 

andras med omkopplaren HEL- och HALVLJUS. 

5 
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9 3.x 33 . Stall stromstlHlaren FORSTARKARE F9 i Hige 
forts 

FRAN. 

I 
 34. Slii. ifran automatsakringen VS F ALLARE. 


35. Stall stromstlillaren fOr Fr 12 i lage FRAN. 

x 36. Ta bort anslutningarna till radarprovaren och 

hortelefonen. 

x 37. Stall fpl huvudstFomstallare i lage FRAN. 

x 38. 	 Lossa anslutningen t\lliamptablan pa kontroll 

enheten. Satt tillbaka skyddslocket over anslutnings

donet och ta bort lamptablan fran apparatrumssargen. 

x 39. 	 Koppla bort el- och hydraulanslutningarna fran 

kraftvagnen. 

x 40. 	 Siitt tillbaka friimre apparatrumsluckan. 

6 
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Samtrimning av PN-50/A enheter 

Vid byte av nagon av PN-50/A enheter skall kontroll och 

vid behov trimning ske enligt nedan. 

1. SM-enhet 

I Utf6r D-service med noggrann kontroll och trimning 

av sandar- och mottagarfrekvenserna enligt grupp 383 

pos 2 eller Sarskilda foreskrifter grupp 383. 

2. Tidaxelenhet 

I Utfor FORBEREDELSER enligt D-service grupp 383 

pos 2 samt foljande punkter. 

1. 	Stall ratten INTENSITET pa manoverlactans framsida 

sa att liimplig ljusstyrka erhaJ.ls pa indikatorn. 

2. 	Justera rattarna FOKUS och INTENSITET samt po

tentiometern ASTIGM (pa manoverlactan) sa att basta 

bild erhaJ.ls. 

Potentiometrarna R V3-8 finns pa tidaxelen

hetens framsida. 

3. 	Justera med potentiometer RV8 svepets lage iX-led 

och med potentiometer R V6 laget i Y -led. 

4. 	Injustera med potentiometer RV3 sa att tidaxelsvepet 

tacker hela rorskarmen. 

5. 	Justera med potentiometer RV7 sa art liimplig ampli
-.:j< 

bJ) tud erh:llls pa kalibreringstaggarna. 
1 (2) 

Vapen - Kamera - TeleI 
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PN-50!A enheter ... 2 

2. 	 6. Trimma svephastigheterna med potentiometrarna 

RV4 pa 30 km-omriidet och RV5 pa 300 km-omriidet 

sa att sju kalibreringspulser syns pa svepet. 

3. Spanningsstabilisator 

I 

Utfor FORBEREDELSER och KONTROLL AV LAND


NINGSFUNKTION enligt D-service grupp 383 pos 2. 


4. Indikatorn 

1. Trimma enligt punkt 2 ovan. 

5. Instrument 

1. utfOr FORBEREDELSER, KONTROLL A V LAND

NINGSFUNKTIONEN och KONTROLL A V NA VIGE

I RINGSFUNK'I10NEN enligt D-service grupp 383 

pos 2. 

6. Manoverlada 

1. Kontrollera och trimma enligt punkt lovan. 

I 
7. Monteringsbadd med kopplingsUida for 

SM-enhet 

1. utfOr D-service grupp 383 pos 2. 

2 



I 

~~~2 ________Sa_··r_sk_i_ld_a_fi_o_re_sk_r_ifi_te_r--------~ 
uv~ Kap II Grp 383 v-v 

Trimning av frekvenser, PN 50/A 

Handhavande av frekvensmeter (se sid 7) 

1. Trimning av mottagarfrekvenser 

Om mottagaren inte kan anses acceptabelt trimmad enligt 

KONTROLL AV MOTTAGARFREKVENSER grupp 383, pos 2, 

utfOrs frekvenstrimning av kanalerna enligt fOljande: 

I 
1. Stall PP-50 i lage NA v 200 km, omkopplare markt 6 

och 9 fJ.s - 4 och 12 fJ.s i lage 4 och 12 fJ.s samt PN-50/A 

i lage NA v 300 km. 

Anm. 	Om pulsen ar svar att fa in pa indikatorn: 
justera forst med PP/50 i lage NA V 20 km och 
PN -50/A i lage NAV 30 km. 

I 2. Kor PN-505/A minst 10 minuter innan fOljande prov

ning utfors. 

3 . 	Stall omkopplaren FORSTARKN i lage MAN och justera 

fOrstarkningen till maximum med ratten FORSTARKN. 

I 
4. Justera med potentiometern C med kanal C pa PN

505/A och kanal 3 pa PP-50 instiillda tills puIs pa 

indikatorn iakttas. Dra da ned fOrstarkningen sa mycket 

att pulsen natt och jamt syns. 

5 . 	Justera grovt med potentiometern tills maximal am

plitud erhilllits. Efterjustera hela Uden med for

starkningen sa att endast en liten pulsamplitud syns 

(galler aven fOljande). 

6. 	COr en omstallning till kanal E och vanta ca 5 sekunder. 

Stall tillbaka kanal valjaren i lage c. Ge akt pa 

Vapen - Kamera - Tele 	 (11) 



2 

Siirskilda foreskrifter 

~
Kap IT Grp 383 

I Trimning av PN-50/A... 2 

pulsen,nar den aterkommer. Gar den over sitt maxi

mala Hige och stannar pa en Higre amplitud; justera 

da med potentiometern _C ytterst litet moturs. 

• 	 Gor en om- och tillbakastaIlning av kanalvaljaren och 

ge ater akt pa pulsamplituden. Har pulsen da antagit 
den amplitud, som var storst vid det forsta fOrsoket, 

ar frekvensen val installd. 

• 	 Om pulsen fortfarande gar over sitt maximala lage; 

justera ytterligare litet moturs med potentiometern C 

och gor en kanalomstallning. Om pulsen daremot inte 

nar sin maximala amplitud, justera medurs. 

7. 	Stall PN-50 kanalvaljare i Hige D och PP-50 kanal

valjare i llige 4. Stall fOrst in frekvensen grovt med 

potentiometern D. 

• 	 Gor sedan en om- och tillbakastallning till kanaI A 

och ge akt pa pulsamplituden. Denna kan da fOrst 

oka till maximum, sedan ater minska och nastan 

fOr svinna, varpa den aterkommer och slutligen staller 

in sig pa en viss amplitud. 

• 	 Har denna amplitud da ater gatt over sitt maximala 

lage; justera potentiometern D litet moturs. Om den 

i stallet inte uppnatt sitt maximala llige; justera med

urs och gor omstallningar till kanal A. Nar puls

amplituden natt sitt maximiHige ar frekvensen viH 

instlilld. 

8. 	Slutkontroll: Skifta forst till kanal A och ge akt pa om 

pulsamplituden i omskiftningsogonblicket startar med 

att minska. Stall tillbaka till C , varefter omskiftning 

till D utfors. Ge akt pa pulsamplituden; aven denna 
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UU'3 Kop II Grp383 


Trimning av PN-50/A . .. 3 


skall da i omskiftningsogonblieket starta med en minskning. 

• 	 Pulsen far inte starta med en okning av amplituden och 

sedan minska. Om installningen inte ar korrekt; justera 

vidare enligt ovanstiiende anvisningar. 

9. 	 Upprepa samma manover med PN-50/A kanalerna E oeh 

LANDN oeh med PP-50 kanalerna 5 oeh LANDN. 

Omstallning till annan kanal bor ske till lagre kanal oeh 

i lage LANDN till lage NAV med kanal A inkopplad. 

Kanal A oeh B anvands inte. Potentiometern vrids till min

lage (medurs). 

2. 	 Trimning av sandarfrekvenser 

Om inte sandaren kan anses aeeeptabelt trimmad enligt 

KONTROLL AV SANDARFREKVENSER grupp 838 pos 2, 

utfOrs frekvenstrimning av kanalerna enligt foljande: 

Innan trimning av PN-50 sandarfrekvenser utfors i flyg

plan skall fOljande kontroll utforas. 

1. 	Anslut oseilloskopet till saIidarens positiva trigguttag 

(BLA fiirgmarkning). 

2. 	 Stall in oseilloskopet sa att pulsamplituden tacker 

sex rutor. Se bild. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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f	Trimning av PN-50/A... 4 

2. 	 3. PuIsens framkant, mellan 10-90% , far inte jittra mer 

an 0,2 fis avlast vid 50% av pulsamplituden. Pulsens 

amplitud far jittra max 1 skd. Se bild 1. 

4. 	Stall in oscilloskopet sa att 3 st sandarpulser fram

trader. Kontrollera att tredje pulsen ar stabil i 

frekvens. Se bild 2. 

Frekvensjittret far uppga till max 1/2 skd. 

Kontrollera att pulsen har nara konstant amplitud 

pa hela frekvensbandet. 

5. 	Kontrollera koaxialanslutningen for sandarantenn, sa 

att den ar helt fri fra.n hydraulolja och andra foro

reningar. 

6. 	Om varden och toleranser enligt pkt 3 och 4 ej inne

haIls skall SM-enheten bytas och nytt prov utforas. 

7. 	Trimma in samtliga sandarkanaler 1-5 och LANDN 

till ratta frekvenser. PN-50/ A bor nu ha varit igang 

minst 15 minuter. Se pos 2 tabell 2. 

Anm. 	Potentiometern 5. som intrimmas sist, stalls 
fran borjan in i bottenlage moturs. Varje 
justering av frekvensinst3.l1ningspotentiomet
rarna skall fOljas av en om- och tillbakastall 
ning a v kanalvaljaren till kanal 5 (till kanal 1 
om kanal 5 om trimmas). Vanta 5 sekunder 
innan tillbakastallning utfors. 

8. 	PN-50/A sandare gor "frekvenshopp" nar den ansluts 

till en antenn (vars staendevag-fOrhallande alltid ar 

stOrre an 1:1). 
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I 	Trimning av PN-50/A... 5 

Dessa hopp yttrar sig sa, att nar sandaren avstams 


hoppar den over vissa sm a frekvensomr aden 4-8 MHz 


kontinuerligt utmed hela bandet. 


Frekvenshoppens antal, storlek oeh lage i bandet ar 


beroende av anvand SM-enhet, sandarkabel samt 


antenn. 


Har nagon av dessa bytts eller andrats utfOrs prov


ning enligt foljande: 


1. 	 Lokalisera frekvenshoppen genom att avstamma 

kontinuerligt utmed hela bandet med frekvensin

sthllningspotentiometrarna 1-5. 

2. 	Berakna mitten pa det frekvenshopp som ligger nar

mast mottagarens frekvens i lage landning. 

Se beskrivning RADARNA VIGERINGSUTRUSTNING 

PN-50/A sid 132-134. 

Flytta h:ekvenshoppet sa att detta blir symmetriskt 

lokaliserat kring denna frekvens genom justering av 

kabellangden (inkoppling av fOrlangningskabel) ea 

1,5 em/MHz. Varje justering av kabellangden skaU 

foljas av en kontroll betraffande frekvenshoppen ut

med hela bandet. 

3. 	Trimma samtliga sandarkanaler enligt pos 2. 7. 

Vapen - Kamera - Tele 5 
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Trimning av PN-50/A... 6 

A 
I- 

% 
r:

90 
~ 

: 
J : 

I I 1111 I I II I I I .- -I] II50 : 
J 

II 
10 r~ 

TIME/cm = 1 f1 S B 

Bild 1 

-I 
-r 
:t: 

PRF 200 Hz I I r.1 I 


= 5 ms 


TIME/cm = 

1 ms r

-t: 
-r-

Bild 2 

A"'" 1,1 ± 0,3f1s 

B= 3,0 ± 0,6f1s 


\ 

\ 
IIJ 'ij L Lui ~Il I 

~. 
\ 

\ 
\ 

I II II II 



[iI~ 	 Siirskilda fareskrifter 
~ 	 ~I 2 ----------::::--------------:-::-::-----

Kop 	 II Grp 383 

Trimning av PN-50/A... 7 

Handhavande av frekvensmefer 

Frekvensmeter PN-50 ar avsedd fOr matning av barfrekven

sen hos den pulsmodulerade sandaren i Radarnavutrust

ningen PN-50/ A. 

Frekvensmetern skall placeras pa instigningsstegens platt 

form med frontpanelen vand mot flygplanskroppen. F ast 

hakarna pa frekvensmeterns gavlar skall fallas framat och 

tryckas fast sa att de gruper om kanten pa stegens plattform. 

StromfOrsorjningen sker fran flygplanet, 28 V. Yttre antenn 

(PP-50 Hjalpantenn) skall placeras pa hoger sida om flyg

planet, pa ett avstand av 2 m fran PN-5U/A sandarantenn. 

Trimning och kontroll av PN-50/A sandarfrekvenser skall 

ske enligt gallande foreskrifter i SMI/STI. 

Kalibrering av frekvensmetern skall alltid utforas fOre fre

kvensmatning. 

1. 	 Manoverorgan 

1. 	 Stromstallare med lagena TILL, FRAN. Strom

fOrsorjning 28 V. 

2. 	 Omkopplare markt KANAL med sex lagen motsva

rande frekvenskanalerna fOr sandaren i PN-50/A. 

Med omkopplaren stalls kalibreringsoscillatorn 

till onskad frekvens genom val av styrkristall samt 

avstamningsspanning. 

3. 	 Potentiometer markt KALIBR fOr kalibrering av in

strument markt AVVIKELSE i anslutning till den ka

nalfrekvens som valts med omkopplare markt KANAL. 

Vapen - Kamera - Tel, 7 
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Trimning av PN-50/A... 8 

9 8 7 10 

AVVIKEtSE 

KAlIIiR 

5 6 2 3 4 

1. 4. Omkopplare markt KALIBR. Sluter drivspanning till 

kalibreringsoscillatorn och ar placerad i anslutning 

till pot. KALIBR fOr att medge enhandsmanovrering 

och samtidigt anvandning av b3da des sa manover

organ. 

5. Anslutningsdon markt HJALPANT. Anslutning fOr 

inkommande HF -signal. Till donet skall anslutas 

koaxialkabel fra.n PP-50 hjalpantenn. 

6. Anslutningsdon markt 28 V. Till donet ansluts 28 V 

Is fran flygplanet. Kraftkabel tillhorande frekvens

8 
metern skall anvandas. 
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Trimning av PN-50/A... 9 

1. 	 7. Signallampa mlirkt 28 V skall vara Hind nlir strom

stiillare TILL, FRAN star i Hige TILL och 28 V ar 

anslutet till frekvensmetern . 

8. 	 Sakring 500 rnA avslikrar 28 V-spanning till stabi

lisatorkretsen som ger spanning till frekvens

meterns matkretsar. 

9. 	 Instrument mlirkt FREKVENS indikerar den fre

kvens som frekvensmetern har last till. Instrumen

tet ger en uppfattning om hur frekvensen for sand

aren i PN-50/A ligger i fOrhallande till onskad ka

nalfrekvens. 

10. 	 Instrument markt AVVIKELSE indikerar efter in

lasning, hur mycket PN-50/ A sandarfrekvens av

viker fran nominell kanalfrekvens. Avlasning kan 

ske for avvikelser ± 800 kHz. Instrumentet har ett 

gronmarkerat omrade tackande tillaten tolerans fOr 

PN-50/A sandarfrekvenser. 

2. 	 Kalibrering 

1. 	 SHill stromstiillare markt TILL/FRAN i lage TILL. 

Den grona lampan mlirkt 28 V skalllysa. Instru

ment FREKVENS skall kontinuerligt svepa och av

soka omradet 250 - 200 MHz. 

Vapen - Kamera - Tele 
9 
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Trimning av PN-50/A... 10 

2. 	 2. Stall omkopplare markt KANAL i det kanalHige som 

motsvarar den PN-50/A sandarkanal som skall 

trimmas eller kontrolleras. 

3. 	 Tryck ned omkopplare markt KALlBR med hOgra 

~andens l3.ngfinger. 

4 . 	 Frekvensmetern skall lasa till kalibreringsfrekven

sen och instrument markt FREKVENS skall stadigt 

indikera den aktuella kanalens frekvens. 

5. 	 Vrid med hogra handens tumme och pekfinger ratten 

markt KALlBR till dess instrument markt AVVIK

ELSE visar exakt noll. Omkopplare markt KALlBR 

skall hallas nedtryckt med langfingret. 

3. 	 Frekvensmatning 

1. 	 Slapp omkopplaren markt KALlBR. Instrum entet 

FREKVENS skall pa nytt svepa varefter inlasning 

skall ske till PN-50/A sandarfrekvens, som da in

dikeras pa instrumentet. 

Anm. 	 Detta instrument far inte anvandas for nog
grann frekvensavlasning. 

2. 	 Avlas pa instrumentet m arkt A VVIKE LSE skillnaden 

mellan PN-50/A sandarfrekvens och nominell kanal

frekvens. 
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Trimning av PN-50/A... 11 

3. 	 3. Trimma slindarfrekvensen sa att instrument markt 

AVVIKELSE visar inom gront omracte och sa nara 

noll som mojligt. 

Gor en kanalomstlillning pa PN-50/A samt aterga 

till den aktuella kanalen. Se till att den trimmade 

frekvensen sHiller in sig sa att instrumentet ater 

visar inom gront omrMe och sa nara noll som 

mojIigt. 

4. 	 UtfOr Kalibrering och Frekvensmatning enligt av

snitten 2 och 3 fOr nasta kanalfrekvens som skall 

kontrolleras. 

4. 	 Aterstallning 

1. 	 SHill stromstallare stromfOrsorjning i lage FRAN. 

2. 	 Koppla bort anslutningen fOr 28 V i fpl. 

3. 	 Ta bort koaxialkabeln fran hjalpantennen pa fre

kvensmataren och ta ner frekvensmataren fran in

stigningsstegen. 

Vapm· Kamera - Tele 
11 



Siirskilda jOreskrifter 

~
Kap II Grp 383 

Felsokningsprogram PN -7941A 

1. Speciell utrustning 

Batterikarra M5031-883010 

Provningsutrustning M3343-431011 
PN 79 

Oscilloskop M3656-102010 ingar i provnings
utrustning 

Absorptionskapor M2433-704010 
M2433-704020 

2. Arbetsbeskrivning 

1. 	Anslut provningsenhet PN-79 synk- och signaluttag till 

oscilloskopet (insilillningar 2 fLs/ruta och 5 V /ruta). 

Det kan vara svart att direkt lokalisera en fel 

aktig enhet. Samma felyttring kan indikeras till 4 

olika stallen. De atgarder som ar fOreslagna ar 

darfOr endast att betrakta som en rekommendation 

och bar utfaras i den ordning de star i det 

• fOljande. 

1 	 (5) 
Vapen· Kamera - Tele 
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FeIsokningsprogram PN-794/A ... 2 

2. 	 F elindikering pa oscilloskopet vid olika inst3.1lningar 

med MAT OMK pa provningsenheten. 

2.1 	 PuIs saknas med MAT OMK i Hige 1. 

Atgard: Byt provningsenhet M3 743 -431119 (ingar i 
provningsutrustningen) . 

2.2 	 PuIs finns med MAT OMK i lage 1, men inte i lage 2, 

da stromstallaren SAND INT - SAND KONT star i 

Iage SAND INT. 

Atgard: 	Byt pulsenhet M3333-079118 (ingar i prov
ningsutrustningen) . 

2.3 	 PuIs finns med MAT OMK i lage loch 2, men inte i 

Iage 3, da stromstlillaren SAND INT - SAND KONT 

star i Iage SAND INT. 

Atgard: 	Byt HF -enhet M3333-079098 (ingar i prov
ningsutrustningen) . 

2.4 	 PuIs finns med MAT OMK i Hi.ge 1, 2, 3 men inte i 

lage 4, da stromstallaren SAND INT - SAND KONT 

star i lage SAND INT. 

Atgard: 	Byt HF-enhet M3333-079098 (ingar i prov
ningsutrustningen) . 

2.5 	 PuIs finns med MAT OMK i lage 1, 2, 3, 4 men 

inte i liige 6, da stromstiillaren SAND INT- SAND 

KONT star i Hige SAND INT. 

Atgard: Byt HF-enhet M3333-079098 (ingar i prov
ningsutrustningen) . 
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Felsoimingsprogram PN-794/A ... 3 

2.6 PuIs finns pa oscilloskopet moo MAT OMK i liige 

I, 2, 3 och 4 men inte i Hi.ge 5, da stromstii.llaren 

SAND INT - SAND KONT star i lage SAND INT. 

Detta tyder pa fel i fpl-enheter eller fpl kablage. 

Atglird: 	Kontrollera pa PN 79 man8verpanel i fpl att 
lampan lyser, da omkopplaren KONTROLL 
I-II stlills i liige I, och att lampan lir slackt 
med omkopplaren i lage II. Genom att vax-
la absorbtionskapor kan fel i antennerna 
upptackas. 
Q!!l_~le.!..!<~~~~~, anslut oscilloskopet med 
T-skarvstycke M1835-008000 till koaxial
propp F pa HF -enhet M3333-079048 i fpI. 
Q!!l~ul~e.!_el.!~~~ byt HF -enhet M3333
079048 i fpI. UtfOr reflektionsfaktormat
ning, se STI grp 38, pos 898. 
Q!!l~l!!~eIjinE~, anslut enligt ovan oscillo
skopet till koaxialpropp E pa pulsenhet 
F 605 7 -0034 75 i fpI. 
Q!!l~l!!.~eI_ejl~!!~ lir felet att soka i till 
sats M3333-079568 eller pulsenhet F6057
003475. 

3 Felindikeringar pa lampan FORB KONTR och 

oscilloskopet. Vid olika instii.llningar med MAT 

OMK och omkopplaren Spa provningsenheten samt 

ll-Higesomkopplaren pa PN 79 manoverpanel i fpl. 

J
Vapen - Kamera - Tele 
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Kap II 	 Grp 383 

Felsolrningsprogram PN-794/A ... 4 

3.1 	 PuIs finns. Lampan ar sHiekt med MAT OMK 

i lage 1, 2, 3, 4, 5 oeh 6 med omkopplaren S oeh 

l1-lagesomkopplaren installd i korresponderande 

lagen, nar stromstallaren SAND INT - SAND 

I 

KONT star i lage SAND INT. 


Atgard: Byt pulsenhet M3333-079118 i provnings
utrustningen. 

3. 2 	 Om lampan ar slaekt med MAT OMK i lage 7 oeh 

spanning till lampan £'inns. 

Atgard: Byt lampan. 

4. 	 Felindikeringar pa lampan i PN 79 manoverpanel. 

4. 1 	 Lampan ar slaekt, nar omkopplaren KONTROLL 

I - II stalls i lage 1. 

Atgard: Kontrollera att 115 V 400 Hz finns till 
PN 79-enheten i fpl genom att se till att 
lampan pa PN 79 manoverpanel i fpl 
"glimmar till'_', da omkopplaren FRAN
BER-TILL pa PN 79 manoverpanel i fpl 
stalls i liige TILL (forutsatt att omkopp
laren statt i lage BER min 1 minut). Kon
trollera att 115 V 400 Hz innehaJ.Is. Som 
nasta atgard byts pulsenhet F6057-003475 
i fpI. 
Kvarstar felet bor som tredje atgard HF
enheten M3333-079048 bytas. 
Om felet andoek kvarstar kan det ligga i 
tillsats M3333-079568. 

4 

http:innehaJ.Is
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Felsokningsprogram PN-794/A ... 5 


I 

4.2 Lampan lyser, nar omkopplaren KONTROLL I-II 


stalls i lage loch II. 


Atgard: Kontraliera att 115 V 400 Hz inneh:lils. 

Byt pulsenhet F6057-003475 i fpI. 

I Utfar D-service enligt 8MI efter byte av PN 79 enheter 

i fpI. 

vapen - Kamera - Tele 
5 



Siirskilda fareskrifur 
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Fel.aknlngsprogram Forsttirkare F9 

Speciell utrustning 

Se SMI grp 383 pos 9. 

Forberedeiser 

1. 	 UtfOr forberedeiser enligt SMI grp 383 pos 9. 

2. 	 Stall fpl huvudstromstallare i Hige TILL. 

3. Stall stromsUillaren for OMF I i Uige TILL. 

4. Stall stromstallaren fOr OMF II i Uige TILL. 

5. Stall stromstallaren for FR-12 i Iage TILL. 

Arbetsbeskrivning 

Anm 1. 	 UtfOr felsokning enligt sammanstallningsschema, 
bild 1. 

I 

2. Borja varje felsokning med punkterna 6, 7 och 8. 


Fortsatt darefter med punkt fOr utebliven funktion. 


3. 	 Vid byte av bakre antenn, se till att skyddsiocken 
(plast) iir avtagna. 

1(7)
Vapen - Kilmera - Tele · 
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Kap II 	 Grp 383 

Felsokningsprogram Forstiirkare F9... 2 

6. 	 Stall stromstiillaren FORST F9 i Iiige TILL och se 

till att Iamporna pa indikatorn tands. 

6.1 	 Om nagon Iampa ej tands. byt indikator. 

6. 2 	 Byt fOrstarkarenhet och kontrollenhet. 

6.3 	 Sok eventuella fel i fpl-kablingen. 

7. 	 En kort stund efter tillsiag av FORST F 9 skall 

indikatoriamporna slockna. 

7.1 	 Om lamporna inte slocknar. mat 115 V-spanningen 

fran OMF I i matuttagen pa panel V2. 

7.2 	 Fel i OMF I eller dess kabling. 

8. 	 Tryck in tryckstromstallaren F9 TEST och se till 

att indikatorns lampor tands. 

9. 	 Prova vanstra framre enheten med radarprovaren. 

Miitavsmnd 1 m. 

9. 1 	 Minska matavstandet tills indikering erhills. 



~~ 	 Siirskilda foreskrifrer 
!ill . 2 -----------:-:--------:-:-:-- 

Kap II Grp 383 

9.2 	 Byt vanstra framre enheten. 

9.3 	 Prova en av bakre enhetens kanaler. 

9.4 	 Se till att sakringarna Floch F2 pa fOrstarkar 

enhetens frontpanel ar hela. 

9.5 	 Byt trasiga sakringar. 

9.6 	 Lossa anslutningen F9-5E pa forsilirkarenhetens 

frontpanel. 

9. 7 	 Byt vanstra framre enheten. Anslut hylspropp 

F9-5E till forsilirkarenhetens frontpanel, stifttag E. 

9.8 	 Byt bakre enheten. Byt trasiga sakringar F1 eller F2 

pa forsilirkarenheten. Anslut hylspropp F9-5E till 

fOrsilirkarenhetens frontpanel, stifttag E. 

10. 	 Prova hogra framre enheten med radarprovaren. 

Matavstand 1 m. 

10.1 	 Minska matavstandet tills indikering erhalls. 

10.2 	 Byt hogra framre enheten. 

10.3 	 Prova framre vanstra enheten med radarprovaren. 

3
Vapen - Kamera - Tele 
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1l. 	 Prova bakre enheten med radarprovaren. Mat

avstand 1 m. 

11. 1 	 Minska matavstandet tills indikering erhalls. 

11. 2 	 Byt bakre enheten. 

11 . 3 	 Prova kanalen intill den felaktiga. 

11. 4 	 Prova vanstra framre enheten med radarprovaren. 

1l. 5 	 Mat med URI-meter spanningen mellan stommen och 

hylsa 1 i hylspropp F 9-50, som a r ansluten till fOr

starkarenhetens frontpanel. Spanningen skall vara 

ca 28 V =. Den skall fOrsvinna na r F r-12 

sandning trycks in. 

1l. 6 	 Sok fel i Fr-12-installationen. 

12. 	 Vrid rada rprovarens ratt medurs fran max moturs. 

Indikering skall erhallas vid ca 0,8 - 0,9 skd. 

13. 	 Tryck in F9 TEST i fpl forarkabin och se till att en 

ton erhalls i horte lefonen samtidigt som indikering 

erh:llls pa indikatorn. 



Sarskilda foreskrifter 

~~2--------------------K-a-p-II--G-r-p-3-8~3------

13.1 Stall Fr-12 pa en kanal, dar radiotrafik fOrekommer. 

13.2 	 Fel i fpl telefonianlaggning. 

14. 	 Tryck in UK DAMPN och se till att tonen enligt 

pos 13 fOrsvinner. 

14.1 	 Stall Fr-12 pa en kanal,dar radiotrafik fOrekommer, 

och se till att ljudet kart tas bort med UK-DAMPN. 

14.2 	 Mat med URI-meter spanningen mellan stommen 

och hylsa 3 i hylspropp F9-5E, som ar ansluten till 

forstarkarenhetens frontpanel. Spanningen skall 

vara ca 28 V =. Nar UK DAMPN trycks in skall 

spanningen fOrsvinna. 

14.3 	 Sok felet i Fr-12-installationen. 

15. 	 Kor radarn enligt grupp 383 pos 9 punkterna 19-24. 

Inga indikeringar skall erhallas pa F9- indikatorn. 

15 . 1 	 Mat med oscilloskop pulsen i koaxtag A pa signal

fordelaren i framre apparatrummet. 

Oscilloskopinstallning 

Kli.nslighet 1 V / ruta 

Sveptid 5 j.ts/ ruta 
Trigg INT + 

Vapen - Kamera - Tele 
5 
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u~ Kap II Grp 383 "']./" 

15. 2 Sok felet i radarn. 

16. Tryek in F9 TEST oeh stall stromstiillaren HEL

oeh HALVLJUS i Hige HALVLJUS. Se till att ljus

styrkan pa indikatorn minskar. 

17. Rikta radarprovarens mathuvud mot bakre enheten. 

Tryek samtidigt in Fr-12 SANDNING oeh ge akt pa 

att indikeringen bakifran forsvinner. 

17.1 Mat med URI-metern spanningen mellan stommen 

oeb hylsan 1 i hylspropp F9-5G,som iir ansluten 

till forstiirkarenhetens frontpanel. Spiinningen skall 

vara ea 28 V =. Niir Fr-12 siindning tryeks in skall 

spanningen fOrsvinna. 

17.2 Sok fel i Fr-12-installationen. 
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(Rl~ Siirskilda fiireskrifter 
~ '2----------~~~---Kap II Grp 383 

(A ) 5amtrimning av P5-431/A 

( C) 5amtrimning av P5-4321A 

Niir nag-on av spaningsradarstationens enheter bytts skall den 

samtrimmas med ovriga enheter i stationen enligt fOljande. 

1. Speciell utrustning 

Kraftvagn 103A MT M2659-103011 
Matplint M1841-800710 
Antennprovdon M3743-472010 
Inriktningsenhet MT M3743-437011 
Ekosimulator M3743-033010 
Synkabel M3734-424129 
(A ) Inriktningsmall M3298-805210 
(A ) Stativ M6127-879010 
( C) Inriktninssatt M3298-805711 
UIU-meter MT M3618-102011 
Riktinstrument M3298-801610 
Ekol3.da MT M3734-109011 

2. Manoverbox 

1. Funktionsprov. 

2. Aterstallning se punkt 12:1-10. 

to- 3. Pro g ram g i vare 
C\l 

Samtrimmas med servofOrstlirkare och antennenhet. 

1(17)Vapen . Kamera· Tele 

http:Ekol3.da
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5arskilda fOreskri/ter
~NlR2---------~UU3 	 Kop II Grp 383 ~ 

Sam trimning a v PS-431/A resp PS-432/A... 2 

4. 	 Servoforstarkare 

1. 	 Anslut elkraft och hydraultryck till spaningsradarsta

tionen. 

2. 	 Anslut antennprovningsdonet mellan hylstag F5-9A och 

stifttag F5-9A. Stall stromstallare PROGRAM, GIV/POT 

i Hige PROGRAMGIV samt omkopplaren i lage SlDA. 

3. 	 SMI 32. Kap II Grp 383-3 pos 4 punkt 1-6. 

4. 	 Koppla in avsokningsprogram 2 (manoverspaken vriden 

till mittlage). 

5. 	 Vrid fOrstarlrningspotentiometrarna V20 och darrspannings

potetiometrarna V21 pa de tre fOrstarkarenheterna helt 

moturs. 

6. 	 Vrid potetiometern V20 'd medurs tills reflektorn bor;ar 
St a 


rora sig. 


7. 	 Vrid potentiometern V21 'd medurs tills reflektorn sluta r 
St a 


fladdra. 


8. Vrid potentiometern V20 'd ytterligare medurs sa att 
St a 

avsokningsvinkeln okar och fortsatt tills vinkeln inte kan 

bli stOrre. 

9. Vrid potentiometern V21 'd medurs om reflektorn 
S1 a 


tenderar att fladdra. 
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~ IMlIl 	 Siirskiida ~Oreskrifter 
uv~2 ----------K-o-p=n-G....,-·r-p-;:-:38:-:::3--

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 3 

4. 10. SliUl omkopplaren i Hige ROLL. 

1l. 	 Trimma rollkanalen pa samma siHt som i punkterna 4: 7 

och 8 med motsvarande potentiometrar V20 och
roIl 

V21 roll' 

12. 	 Stall omkopplaren i liige HOJD. 

13. 	 Trimma hojdkanalen pa samma slUt som i punkterna 4:7 

och 8 med motsvarande potentiometrar V20 och
hojd 

V21hojd· 

14. 	 Aterstallningse punkt 12:1-10. 

5. 	 Antennenhet 

l. 	 Stall flygplanet pa plant underlag. Ta bort radomen. 

2. 	 Anslut kraftvagnens hydraul till snabbkopplingarna i 

ZON 1 och 29 V till flygplanet. 

Anm 

Besiktiga hydraulanslutningarna avseende smuts och 

fororeningar fOre anslutningen. 

3. 	 (A ) sum upp inriktningsmall M3298-805210 med 

stativ framfOr flygplanet och utfOr inriktningav maIlen 

enligt SM! 32 gr 37 "Sarskilda FOreskrifter". Kontroll 

av reflexsiktets inriktning punkt l. 1-10. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 
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S~2 ________________ __ __ _______________sa_"r_sk_i_~ ~_~_e_Skrif_re_r 

U
V '3 	 Kap II Grp 38" 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 4 

5. 	 4. C) Stall upp inriktningsmallM3298-805711 med 

stativ ca 12 meter framfOr flygplanets nos. 

• 	 Ta bort skyddsplaten fOr riktinstrumentets hallare pa 

vlinster sargkant. 

• 	 Plaeera riktinstrumentet i hiillaren. 

• 	 Justera inriktningsmallen sa att riktinstrumentets 

harkors (lodlinje) sammanfaller med inriktningsmallens 

linjal. 

5. 	 Satt fast ekosimulatorn pa inriktningsmallen. Se bild. 

6. 	 Anslut inriktningsenheten till modulatorns provuttag. 

7. 	 Anslut koaxialkabeln mellan inriktningsenheten oeh 

ekosimula torn. 

8. 	 Stall ratten AVSTAND pa inriktningsenheten i lage 17,5. 

9. 	 Anslut antennprovningsdonet mellan hylstag F5-9A oeh 

stifttag F5-9A, stall stromstallare PROGRAM, GIV/POT 

i lage POT oeh omkopplaren i lage SIDA. 

10. Anslut matplinten till antennens provuttag. 

11. Starta kraftvagnen 29V. 

12 . Stall flygplanets stromstallare HUVUDSTROM i lage TILL. 

13. Stall automatsakring OMF II i lage TILL. 



~~ 2 S_a_·r_ ________________ sk_il_da_~_or_e_sk_n_jt_er 
'3 Kop II Grp 383 

Samtrimning av PS-431 / A resp PS-432/ A ... 5 

Riktlinjal 

Galler fOr fpI 32A 

Ekosimulator 

Riktlinjal 

Galler fOr fpI 32C 

Inriktningsmallar 

Bild 1. 

Vapen - Kamera - Tele 5 
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(Rl~ 	 Siirskilda foreskrifter " 
~ . 11 2------~--::-:-:--- ;;2'> 

Kap II 	 Grp383 - 1/ 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 6 

5. 	 14. Stall stromstallare GYROSYNKOMPASS HORISTONTGYRO 

i lage TILL. 

15. 	 Stall stromstallare OMF I i lage TILL. 

16. 	 Stall stromstallare HUVUDSTROM, pa hoger manover

panel, i lage BEREDSKAP och efter en minut, strom

stallare INDIKA TOR i lage TILL. 

Obs 

Huvudstromstallaren far inte stallas i Hige TILL under 

detta provo 

17. 	 Stall stromstallare GYROSTAB/ FPL FAST i lage GYRO

STAB. 

18. 	 Stall pa vanster manoverpanel 

• Stromstiillare AFR i lage FRAN 

• Stromstallare AVSTKAL och (A ) SVKAL i liige FRAN 

• Omkopplare AVSTVALJARE i lage 20 km 

• Ratten CENTRUMEXP nedtryckt och i snapplage. 

19. 	 Trimma pa samma satt som i punkt 4:1-12. 

20. 	 Vrid ratten STYRKA medurs tills svag svep erhalls pa 
0

indikatorn. Stall indikatorsvepet pa +60 med antennprov

ningsdonets potentiometer. 



~rMill2 ________S_iiT_s_ki_·lda_fo_Or_e-:-:skr:---ift:;:f!T:----=----:::-::-:::----
u~ 	 Kop II Grp 383 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 7 

5. 	 21. Stall omkopplaren AVSTKAL pa vanster manoverpanel i 

liige TILL. 

22. 	 Trimma, med omkopplaren ELGON KOMP pa fnav

indikatorn, sa att avst3.ndskalibreringspunkterna kommer 

sa langt ut pa indikatorsvepet som mOjligt. 

Om omkopplaren inte racker till (ger ett maximum), 

stall den cta i ett medellage och justera i stallet pa 

liknande satt trimkondensatorn ANALYSA TOR 

FREKV, 	som sitter under den ovre tackplaten. 

23. 	 Stall omkopplare A VSTKAL pa vanster manoverpanel i 

liige FRAN. 

24. 	 Anslut URI-metern, instiilld fOr vaxelspanningsmatning, 

till matplintens uttag 3 och 4. 

25. 	 Vrid med hjalp av potentiometern pa antennprovnings

donet antennen sa att URI-metern ger minsta utslag. 

26. 	 Kontrollera att svepet ligger pa indikatorns nollinje. 

Anm 

Avviker svepet fran indikatorns nollinje skall 

justering utfOras i bank, se TOMT RADAR 043-3t pkt 142. 

27. 	 Koppla bort matplinten och URI-metern. 

Vapen - KameTa - Telt 
7 
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Kop 	 Grp 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 8 

5. 	 28. Stall antennprovningsdonets stromstallare i Hige PRO

GRAM GIV. 

29. 	 Stall omkopplaren pa manoverboxens spakhandtag i sitt 

mittHige (Program 2). 

30. 	 Vrid ratten FORSTARKNING pa vanster manoverpanel 

medurs 	tills ett svagt brus framtrader pa indikatorn. 

031. 	 Ett eko skall nu upptrada i vinkel 0 pa 17-18 km avst<'ind. 

Justera antennens hojdvinkel sa att ekot framtrader star

kast. 

Anm 

Ekots llige kan justeras med ratten A VSTAND pa inrikt

ningsenheten. 

32. 	 Justen med rattarna FORSTARKNING och STYRKA sa 

att ekot erhaller god skarpa. 

33. 	 Justera ratten SKALBEL pa hoger manoverpanel sa att 

skalans gravering framtrader tydligt. 

34. 	 (A ) Stall pa vanster manoverpanel stromstallare SVKAL 

i lage TILL. 

35. 	 Kontrollera att savlil ekot som kalibreringslinjen fOr 00 

overenSStammer med skalans 00 linje med toleransen ± 10. 



~~~~2 ________S_iir_s_ki_lda_fi_Or_e_sk_r_ift_I?r________ 
UU3 	 Kop II Grp 383 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A..• 9 

5. 	 36a. Vid avvikelser fran ratt yarde justerar man antennen en

ligt fOljande: 

1. 	Anteekna avvikelsen i grader oeh riktning hos ekot 

oeh kalibreringslinjen fran skalans 00 linje. 

2. 	 Vrid ratten STYRKA pa fnav-indikatorn max moturs. 

3. 	 Silill, pa hoger manoverpanel, stromsilillarna INDI

KA TOR oeh lillVUDSTROM i llige FRAN. 

4. 	 Ta bort servofOrsilirkaren oeh k:apan fran antennen. 

36b. Vid avvikelse hos ekot: 

1. 	Lossa medbringaren pa elgonen. 

2. 	 Om ekot intraffar till vanster resp hoger pa indLl{'l

torn, vrid elgonens axel medurs resp moturs samma 

antal grader som ekot a vviker fran O. (Maste upp

skattas. ) 

3. 	 Fast medbringaren pa elgonen. 

4. 	 (A ) Lossa de tva skruvar som haIler kontaktgivaren 

oeh vrid denna som elgonens axel enligt punkt 36b: 2. 

5. (A 	 ) Dra fast kontaktgivarens skruvar. 

Vapen - Kamera - Tele 
9 
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UUlJ3 	 Kop II Grp 383 

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 10 

5. 	 36c. Vid avvikelse hos kalibreringslinjen: 

1. 	Lossa de tva skruvar som ha.ller kontaktgivaren. 

2. 	 Om kalibreringslinjen fOr 0
0 

intrliffar till vanster 

resp hoger om skalans 0 -linje; vrid kontaktgivaren 

medurs resp moturs det antal grader som ekot a vvike ' 

fran O. (Maste uppskattas. ) 

3. 	Dra fast kontaktgivarens skruvar. 

Anm 

Om kontaktgivarens regleromrade ar otillrackligt, 

lossa kontaktgivarens konsol och andra ingreppet pa 

kontaktgivarens kugghjul. En kugge motsvarar 120 

vridning av kalibreringslinjerna pa ihdikatorn. 

37. 	 Satt tillbaka k:lpa och servofOrsUirkare pa antennen. 

38 . 	 Sllill, pa hoger manoverpanel, stromstallare HUVUDSTROM 

i lage BEREDSKAP och efter 1 min stromsllillare INDIKA

TOR i lage TILL. 

39. 	 vrid ratten STYRKA pa fnav-indikatorn sa att ekot far 

god skarpa. 

40. 	 Kontrollera att vardena enligt punkt 35 innehalls. 

41. 	 Sllill stromstallare PROGRAM, GIV/POT i lage POT , 

stromsllillare A VSTKAL i lage TILL och (A ) SVKAL 

i lage FRAN. 



Sarskilda foreskrifter 

Kap II Grp 383 

Sam trimning a v PS-431 / A resp PS-432/ A . •. 11 

5. 42. Stall avstandsvaljaren pa vanster manoverpanel i lage 

(A 	 ) 8 km ( C) 20 Ian. 

43. 	 Justera sa att avstandsmarkena sammanfaller med 

varannan av den graverade skalans cirklar med potentio

metra rna O-JUST och Y-80 KM. 

44. 	 Justera pa samma satt potentiometrarna Y-20 KM och 

R4 pa vanster manoverpanel med avstandsvaljarna i 

lage 20 km. 

45. 	 Justera pa samma satt pa 80-km-omradet med potentio

metern Y-80 KM. 

46. 	 Justera 160 Ian-omradet med potentiometern Y-160 KM 

sa att avstandsmarkena sammanfaller med varje cirkel. 

47. 	 C) Justera 240 km-omradet med potentiometern Y-240. 

km sa att avstandsmarkena sammanfaller med varje cirkel. 

48. 	 (A ) Stall SVKAL i lage TILL. 

49. 	 Stall med antennprovningsdonets potentiometer svepet till 

+30 resp -30 0 och justera enligt nedan. 

50. 	 Justera +30
0 

- upplysningen pa varje a vstandsomrade med 

X-hastighetspotentiometrarna . sa att den sammanfaller 

med hogra 300 
- linjen pa s lmlan. 

Vapen - Kamera - Tele 
11 
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Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 12 

5. 	 51. Koppla in SO km-omra.det och trimma med potentiometern 

X-JUST, sa att -30
0 

- upplysningen sammanfaller med 

vanstra 300 - linjen pa skalan. 

52. 	 Kontrollera avsmndsindikeringen, antingen genom att iakt

ta kanda markekon eller genom inkoppling av ekoladan och 

a vlasning a v ekots langd pa oscilloskopet och fna v- indi

katorn. (Obs. Ekoladorna bar individuell kalibrering.) 

Obs 

Ekosimulatorn far inte vara placerad framfor flygplanet 

da stationens huvudstromsilillare silills i lage TILL. 

53. 	 Atersilillning se punkt 12;1-10. 

6. Kraftaggrega t 

1. Funktionsprov. 

2. Aterstallning se punkt 12;1-10. 

7. Modulator 

1. Funktionsprov. 

2. Aterstallning se punkt 12;1-10. 

12 
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Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 13 

8. 	 Viinster manoverpanel 

l. 	 Anslut elkraft och hydraultryck till spaningsradar

stationen. 

2. 	 Stall spaningsradarstationens huvudstromstallare i lage 

BEREDSKAP och koppla in avsakningsprogram 2 (man

overspaken vriden till mittliige). 

3. 	 (A ) Stall - efter 1 minut - omkopplaren INDIKA TOR 

pa hoger manoverpanel i lage TILL. 

4. 	 Stall avstandsvaljaren pa vanster manoverpanel i lage 

20 km och A VSTKAL i lage TILL. 

5. 	 Justera potentiometern R4 pa samma enhet sa att avstands

kalibreringslinjerna sammanfaller med motsvarnade linjer 

pa indikatorskarmen. 

6. 	 stall centrumexpanderingsvredet i snapplage och dra ur 

det. Vrid vredet sakta moturs och rakna avstandslinjerna 

(5 km-linjer). Justera med potentiometer Rl sa att av

standet fOr yttre linjen pa skalan motsvarar 45 km da vredet 

ar helt moturs. 

7. 	 (A ) Gar pa samma slitt pa 8 km-omradet (2 lan-linjen). 

Justera med R5 sa att den yttersta linjen motsvarar 20 km. 

Tryck in ratten CENTRUMEXP. 

Vapen - Kamera - Tele 
13 
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~ rMUl Siirskilda fiireskrifter 
~Uu~2-------------------K-O-PI-I--~-r-p-3-83------

Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 14 

8. 	 C) Stall avsmndsomkopplaren i Hige 240 km och strob

rakneverket pa exakt 210. Se efter att strobmarket samman

faller med kalibreringssignalen fOr 210 km. Justera vid 

behov pa potentiometer MAX STROBA VST. Stall avsmnds

omkopplaren i lage 20 km och strobrakneverket pa 20. Se 

efter att strobmarket sammanfaller med kaHbrerings

signalen fOr 20 km. Justera vid behov pa pot MIN STROBA 

VST. 

9. 	 Kontrollera avstandsindikeringen antingen genom att iakt

ta ldinda markekon eller genom inkoppling av ekoladan och 

avlasning av ekots langd pa oscilloskopet och fnav-indika

torn (Obs. Ekol:3.dorna har individuell kaHbrering. ) 

Obs 

Ekosimulatorn far Ll1te vara placerad framfOr flygplanet 

da stationens huvudstromstallare stalls i lage TILL. 

10. 	 Stall huvudstromstallaren i lage TILL (minst 3 min efter 

det att den stallts i BEREDSKAP). 

11. 	 Stall vredet FREKVENS RADAR i mittlage och AFR-om

kopplaren i lage FRAN. 

12. 	 Vrid skruven FREKV RADAR sa att maximal MF-kristall 

strom erha.lls . Den skall da vara 350 ± 50 !lA. 



~~ill!. Siirskilda fareskrifur 
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Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A ... 15 

8 . 13. Aterstallning se punkt 12:1-10. 

9. 	 Hoger manoverpanel 

1. 	 Funktionsprov. 

2. 	 Aterstallning se punkt 12:1-10. 

10. Fnav-indiktator 

1. 	 Anslut elkraft och hydraultryck till spaningsradar

stationen. 

2. 	 UtfOr samma uppkoppling som i punkterna 5: 9 och 10. 

3. 	 Stall spaningsradarstationens huvudstromstallare i 

Hige BEREDSKAP och pa (A ) efter 1 minut omkopplare 

INDIKA TOR i Hige TILL. 

4. 	 Stall avstandsvaljaren pa vanster manoverpanel i lage 

(A 	 ) 8 km ( C) 20 km och AVSTKAL i lage TIL L. 

5. 	 Vrid ratten STYRKA pa fnav-indiktatorn sa att svepet 

just framtrader. 

6. 	 Stall indikatorsvepet pa +60
0 

med antennprovningsdonets 
~ 

C"I potentiometer. 
s... 
c: 

7. Trimma pa samma satt som i punkt 5: 22. 

Vapen - Kamera - Tell 
15 
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Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A•.. 16 

10. 8. Trimma pa samma satt som i punkterna 5:24 och 25. 

9. Koppla bort URI-metern. 

10. 	 Dra ut centrumexpanderingsvredet pa vanster manover

panel och vrid det helt moturs. 

11. 	 Foriagg svepets borjan till skiirningspunkten fOr barings

linjerna med potentiometrarna X- och Y-LAGE. 

12. 	 Tryck in centrumexpanderingsvredet. 

13. 	 (A ) Koppla in 20 km-omr3.det. 

14. 	 Trimma pa samma satt som i punkterna 8:6 och 8. 

15. 	 sum omkopplare A VSTKAL i liige FRAN. 

16. 	 Kontrollera pa samma satt som i punkt 5: 26. 

17. 	 Kontrollera avst3.ndsindikeringen, antingen genom att 

iaktta kanda markekon eller genom inkoppling av eko-

13.dan och avHi.sning av ekots langd pa oscilloskopet och 

fna v-indi,katorn. (Obs. Ekol3.dorna har individuell 

kalibrering. ) 

Obs 

Ekosimulatorn far inte vara placerad framfO r flyg planet 

da stationens huvudstromstiillare stalls i lage TILL. 

18. 	 Se punkt 12 Ate rstiillning. 



__ ~rMlll2 ______sa_-_rski_·lda fOr_e_skri_·ft-:tr::--_--=-=~---
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Samtrimning av PS-431/A resp PS-432/A... 17 

11. 	 SM - e n h e t 

1. 	 Anslut elkraft och hydraultryck till spaningsradar

stationen. 

2. 	 Stall spaningsradarstationens huvudstromstallare i lage 

BEREDSKAP och efter 3 minuter i liige TILL. 

3. 	 Trimma pa samma satt som i punkterna 8:4 och 13. 

12. 	 Ate r s tall n i n g 

1. 	 Vrid rattarna FORSTARKNING och STYRKA helt moturs. 

2. 	 Stall omkopplare INDIKA TOR i lage FRAN. 

3. 	 Stall stromstiillare HUVUDSTROM pa hager manoverpanel 

i lage FRAN. 

4. 	 Stall stromstallare AFR i liige TILL. 

5. 	 Stang samtliga tluckor pa manoverpanelerna. 

6. 	 Stall stromstiillare OMF I i llige FRAN. 

7. 	 Stall automatsakring OMF II i liige FRAN. 

8. 	 Stall flygplanets stromstiillare HUVUDSTROM i lage FRAN. 

9. 	 Sla ifran kraftvagnen. 

10. Ta bort provningsutrustningarna. 

Vapen - Kamera - Tele 
17 
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Monteringsanvisningar for PN-505 

manoverlada i framsits. 

Da manoverlfu:!a M3333-050118 monteras i framsits blir kodlampan 


i manoverladan seriekopplad med lampan pa manoverladan i bak


sits. Detta innebar att ljusintensiteten pa lampan i baksits minskar 


och kodsignalerna blir svara att uppfatta. Med anledning harav 


maste kodlampa GLI 21 i manoverlfuia baksits ersattas med GLI 23. 


Vid montering av ny manoverlfu:!a i baksits skall denna vara utrustad 


med GLI 23. 


Nar manoverlada framsits inte ar monterad skall dock GLI 21 an


vandas i manoverlada baksits. 


Nar manoverl:1da baksits tas ur fpl skall lampa GLI 21 aterstaIlas 


i manoverl:1dan. 


l. Montering av PN-505/A manoverlada i framsits 

l. 	Ta bort tackplaten for panel V9. 

2. 	Lossa hylspropp F4-500 fran parkeringsdonet (placerad pa 
spantet bakom panel VI0) och dra fram kabeln genom hillet 
i panel V9 (ff-indikator PS-43/A). 

3. 	Anslut hylsproppen till manoverladan. 

4. 	Byt kodlampa i manoverlada baksits. 

5. 	Justera och trimma in manoverladan enligt grupp 383 pos 2.8. 

6. 	 Lossa £astringen fran manoverladan och satt fast den med 4 
skruvar (AS 212126 F M 5 x 16) pa panel V9. 

7. 	Satt fast manoverladan pa £astringen. 

8. 	Atcrstall tackplaten fOr panel V9. 

"0'"' :12 	 Va pen - Kamera - Tele 1 (2) 
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2. 	 Borttagning av PN-505/A manoverlada fr a m-

sits. 

1. 	Ta bort tackplaten fOr panel V9. 

2. 	Skruva loss manoverladan och fastringen fran panel V9. 
De fyra skruvarna Hi.ggs i en tygpase vid fastringen. 

3. 	Lossa hylsproppen fran manoverlactan. 

4. 	Anslut hylsproppen till parkeringsdonet. 

5. 	Aterstall tackplaten over panel V9. 

6. 	Byt kodlampa i baksits. 



---

~Ml2 ________Sa._"r_sk_il_da_fOr_'e_skri_Jt_er_______ 
Uv~ 	 Kap II Grp 383 

Barlastforeskrifter 

(A )PS 431/A ska vid urmontering ersattas med barlastvikter 

enligt folj ande: 

Apparat Pos 	 Barlastbeteckning Antal 

1 	 F6400-047157 2 
SAJ\B-1116207-000 

PS 431/A 2 	 F6400-047158 1 
SAJ\B-1116209-000 

3 	 F6400-047156 1 
SAJ\B-1116211-000 

3 

Bild 1 

Vapen - Kamera - Tele 
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Barlastfdreskrifter ... 2 

E) 	StOrovningsflygplan: App 91 B, G 23 och PN 794 ska 

ersattas med barlastvikter enligt fOljande: 

Apparat Pos Barlastbeteclming Antal 

3) 	 1 F1230-302004 1 

App 91 B 2 F1230-100705 1) 

3 F1230-201044 1) 1 

3) 4 F123i-201927 1 

App G23 5 F1230-102299 2) 1 

6 F1230-303009 2) 1 

PN 794 7 F6400-048860 1 
SAAB-1132189-000 

1) 	 Barlastvikterna pos 2 och 3 ar permanent monterade och 
ska inte tas ur vid montering av App 91 B. 

2) 	 Barlastvikterna pos 5 och 6 ska endast vara monterade 
nar App G23 1ir monterad. Barlast pos 3 utbytes mot pos 6. 

3) 	 Barlastvikterna pos loch 3 (6) utgar nar App G23 ar 
monterad. 

Bild 2 
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BarlastfOreskrifter ... 3 


( 	 B ) Stoftinsamlingsflygplan: PS 42/A, PN 794 och G 23 ska 

ersattas med barlastvikter enligt fOljande: 

Apparat Pos Barlastbeteckning Antal 

1 F6400-023127 1 

3) SAAB-1l32221-000 1) 

2 F6400-023128 1 

PS 42/A 
SAAB-1l32223-000 1) 

3 F6400-023125 1 
SAAB-1l32217-000 1) 

4 F6400-046214 1 
SAAB-1132187-000 1) 

PN 794 5 F6400-048860 1 
SAAB-1l32189-000 

3) 6 F1230-201927 1 

App G 23 7 F1230-102299 2) 

1) 	 Barlastvikterna pos 1, 2, 3 och 4 ar permanent monterade. 
PS 42/A har utgatt. 

2) 	 Barlast pos 7 ska endast vara monterad nar App G 23 ar 
monterad. Barlast pos 4 utbytes mot PO!! 7. 

3) 	 Barlastvikterna pos 1, 2, 3 och 4 (7) utgar nar App G 23 ar 
monterad. 

(7) 	 ---- 6(:1 FF{ 
-- 

'--_ 1±t CD 

4 5 
(7) Bild 3 

Vapen . Kamera . Tele 3 
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D) 	Ml1lbogseringsflygplan: Akan, Am, PN 794 och 

(PS-42/A) ska ersattas med barlastvikter enligt fOljande: 

Apparat Poe Barlastbeteckning Antal 

PS-42/A 1 F6400-046214 
SAAB-1132187-000 

1 

Akan yttre 2 F1230-102324 2 

Am 3 M1259-802210 
SAAB-1156109-000 

4 

PN 794 4 F 6400- 048860 
SAAB-1132189-000 

1 

Akan inre 5 F1230-102323 2 

Anm. Barlastvikterna ar permanent monterade. 
(PS- 42/A har utgatt) . 

3 

5 


Bild 4 
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Barlastforeskrifter ••• 5 

C) 	PS 432/A, PN 79 oeh kamerainstallation SKA 23 ska 

ersattas med barlastvikter enligt foljande: 

Apparat Pos Barlastbeteekning Antal 

(" 
1 	 F6400-047156 

SAAB-1116211-000 

PS 432/A <: 2 	 F6400-047157 2 
SAAB-1116207-000 

3 	 F6400-047158 1 
SAA~1116209-000 

PN 79 4 F6400-048860 1 
SAA~1l32189-000 

Kamerain- 5 	 F6400-054367 4 
stallation 	 SAA~1135521-000 1) 
SKA 23 

6 	 F6400-054471 1 
SAAB-1157877-000 


FOljande 

vikter ska 


<: 7 F6400-054365 1 
alltid vara SAAB-1135517-000 
monterade 

8 F6400-054366 1 
SAAB-1l35519-000"

1) 	 Nar barlaster SAA~1l35521 tnte ar monterade ska 
skruv SAA~1l35527 vara monterad pa tapp 
SAAB-1135523 oeh slikrad med lastrlid till tappeM hiB. 

Vapen - Kamera - Tele 5 
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Bild 5 
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Felsokningsprogram system PETRUS 

Anm. Fore byte av Kapsel PETRUS ska foljande beaktas: 

• 	 Om kapseln kan anvfuldas fOr aktuellt (a) upp
drag trots felaktighet. 

• 	 Finns annan kapsel tillganglig. 

• 	 Gor anteckning pi kapselns driftkort samt avisera 
eventuellt reparattonsbehov pi hvst. 

1. Speciell utrustning (utover SMI grp 383pos 8.1) 

F 1250 -415044 Kabel 
M1835-615000 Overgangsdon 
M1835-615300 Overgangsdon 
M2540-013010 Detektor 
M3613-231011 HF-Effektmeter MT 
M3613-990 109 Termistorhillare 

2. Forberedelser for manuell felsokning 

2.1 Se till att utrustningen ar uppkopplad och installd 

enligt SMIJgrp 383 pos 8:3.7 Kontroll av utsignal. 

3. utsignal 

3.1 Saknas signal i provlMans matuttag J17 PULS-UT, 

anslut oscilloskopet via detektor till kapselns prov

uttag J292. 

3.2 Trigga oscilloskopet fran J18 POS SYNK UT. 

3.3 Kontrollera signalen enligt SMI grp 383 pos 8:3.7. 

~ Funktionskontroll av utsignal. 

] 
J.< 

:<r: 

1 (3) 
Vapen - Kamera - Tele 
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Felsokningsprogram system PETRUS... 2 

3.4 	 Ar utsignalen utan anmarkning ligger felet i 

testanslutningarna till J17 eller provlA.dan. Inverkar 

inte pa kapselns funktion. 

4. 	 Uteffekt 

4.1 	 Anslut effektmeter och termistorhA.Uare via overgwgs

don M1835-615000 till J292. 

4.2 	 Gar fOljande installningar pa stallpanelen: 


Omkopplare MOD i lage KB 


Omkopplare BRUSB 1 i llige 200 


Tryck in tryckstramstallare TILL 


4.3 	 Tryck in SAND TILL nar lampa KLAR Uints och utfOr 

kontroll, vid installningar enligt tabell 1. 

Tabell 1. 

FREKV-VAL UTEFFEKT Anmarkning 
(stallpanel) i lage (dBm) i J292 

AUT 0±3 Last ska indikera 

F1 o ± 3 

F2 o ± 3 

4.4 	 stall omkopplare FREKV-VAL i lage MAN. 

4.5 	 Kontrollera att uteffekten varierar max 6 dBm, 

nar potentiometer MAN vrids frw ca 100 skaldelar 

till ca 800 skaldelar. 

4.6 	 Tryck in tryckstramstallarna SAND FRAN och FRAN. 

4.7 	 Ger kontroll av uteffekten fel Yarde, mats uteffekten 

frw generatorenheter. 
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Felsokningsprogram system PETRUS . .. 3 

5. 	 Uteffekt fra.n generatorenhet 

5.1 	 Lossa koaxanslutning P224 i sandarenheten. 

5.2 	 Anslut effektmeter och termistorhallare via overgangs

don M1835-615300 till den losstagna koaxledningen (J224). 

5.3 	 Gor fOljande installningar pa stallpanelen: 


Omkopplare MOD i lage KB 


Omkopplare BRUSB 1 i lage 200 


Tryck in tryckstromstallare TILL. 


5.4 	 Kontrollera uteffekten fran generatorenheter vid install 

ningar enligt tabell 2. 

Tabell 2. 

FREKV-VAL UTEFFEKT Anmarkning 
(stallpanel) i lage (dBm) i J224 

AUT - 13 ± 3 Last ska indikera 

MAN - 13 ± 3 stall pot MAN pa 
ca 25 skaldelar 

F1 - 13 ± 3 

F2 - 13 ± 3 

5.6 	 Tryck intryckstromstallare FRAN. 

5. 7 	 Koppla tillbaka den lossade koaxledningen till P224. 

5.8 	 Ar uteffekten utan anmarkning, ligger felet i sandar

enheten. 

6. 	 Ater stallning 

6.1 	 UtfOr aterstallning enli.gt SMI grp 383 pos 8.4. 

Vapen - Kamera - Tele 
3 


