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Inledning 


Den primära målsättningen för verksamheten vid en flyg
bas är att på kortast möjliga tid göra största möjliga an
tal flygplan klara för start under hela dygnet, även under 
ogynnsamma väderleksförhållanden. 

De olika verksamhetsområdena är geografiskt spridda för 
att verkningarna av eventuella fientliga flyganfall skall 

begränsas. Det krävs därför ett omfattande sambandsnät 
som är dimensionerat så, att en snabb och säker ledning 
av basens alla verksamhetsområden blir möjlig. Tyngd
punkten i detta sambandsnät är lagd på trådförbindelser. 

Bild 1 visar schematiskt hur verksamhetsområdena vid en 
flygbas kan vara grupperade. 

Bild l. Schematisk skiss över flygbas 
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Inledning 

lJl 
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Terminal för 
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Lfc ~-------------=~ 

BasIs ~--------------~__--------------------------------------~,. 

Telefon
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Bild 2. Principskiss över trådförbindelserna vid en flygbas 
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Trådkommunikationsnätets uppbyggnad och uppgifter 


ALLMÄNT 

Trådkommunikationsnätets uppbyggnad och uppgifter 
är likartade vid samtliga flygbaser . Utnyttjandet av ut
rustningarna och förläggningen av kablarna är dock något 
olika från bas till bas, beroende på de lokala förhållande
na. Text, bilder och scheman i denna beskrivning avser 
den generella uppbyggnaden av trådnätet och hänsyftar 
inte på någon viss bas. 

Principen för trådnätets tekniska utformning är fastställd 
i »Plan för utbyggnad av flygbaser, E lektroavdelnings del, 
PU F/E L». De operativa specifikationerna för tråd kom
munikationerna är fastställda i »SigFA:2 avsnitt M». 

Bild 2 visar i princip vilka områden inom flygbasen som 
har trådförbindelser sinsemellan och vilka som kan ha 
externa förbi ndelser. 
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UPPBYGGNAD 

Trådkommunikationsnätet för en flygbas är uppbyggt 
med två fast förlagda kabelsystem : baskabeln och ban
kabeln, se bild 3 . I nätet ingår dels talförbindelser, dels 
förbindelser för överföring av annan information, t ex 
från pejlstationer och vindmätare. Vidare finns trådför
bindelser för fjärrmanövrering av belysning, av landnings· 
och navigeringshjälpmedel, utrullningshinder osv. 

Trådnätet är uppbyggt på sådant sätt att trafikbehovet 

till vissa delar kan tillgodoses även om relativt omfattan
de skador uppstått på nätet. Omkopplingar kan göras 
dels genom att vissa ledningspar i de fast förlagda kab
larna omdisponeras, dels genom att skadade kabelsträc
kor förbikopplas med hjälp av fälttelefonmaterielen. 
Dessutom utnyttjas basradionätet som komplement till 
och reserv för basens interna trådförbindelser. Försvarets 
fasta radiolänknät och det luftoperativa rcidionätet ut
gör komplement till de externa trådförbindelserna. 
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INTERNA TRÄDFÖRBINDELSER 

Stommen i det interna trådnätet vid en flygbas utgörs av 

trådförbindelser mellan telefonväxlar i kc, framom, ba · 

kom, uom och stabsplatsen (signalstationenJ, se bild 4. 
Kc har dessutom trådförbindelse med flygplan i framom 
över den startorderförbindelse som kommer från Ifc. 
Samtliga dessa förbindelser överförs i baskabeln och är i 
allmänhet tvåtrådiga. Startorderförbindelsen är dock fyr' 
trådig. 

Kc,----------, 
Stabsplats 

Från telefonväxlarna går även ett antal förbindelser som 
avslutas i telefonapparater. 

Hur det interna trådnätet är uppbyggt vid varje enskild 
flygbas framgår av förbindelseunderlaget för flygbasen 
ifråga. 

Framom Bakom UomI I 
I ILi njetcgort 

I Bosch I 
I I
I IBivo 

I Ivo 

I Oruoff E§~~~~~~~E==~
I Öv riga 

HI Lv Markforsva r Tralikpos t. r abonnenter 

I Tlb i 

100 

I BandspelareI Tam I 

EJEJD 
 EJTtI ~ I 
I 
I 

I 
I 

PAR 

I SRE 

I 
I Orm 

L ___________ .J [] Fölttelelonapparat 

Bild 4. Stommen i det interna trådnätet utgörs av förbindelserna mellan de olika verksamhetsområdenas telefonväxlar 
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Bild 5. Flygbasens externa trådförbindelser 

EXTERNA TRADFÖRBINDELSER 

Flygbasen är i princip ändstation. De externa förbindel sa abonnemang, men i vissa fall kan samtliga abonnemang 

serna mellan basen och lfe, rgc, närliggande baser osv, vara anslutna till en och samma telefonstation, 

kommer in ti II basen över televerkets nät. Beroende på 
baskabelns sträckning kan de externa förbindelserna från 
televerkets nät i vissa fall gå delvis i baskabein . Bild 5 vi RADIOLÄNKFÖRBINDELSER 
sar vilka av basens områden och vilka befattningshavare 

Flygbasens terminal för försvarets fasta radiolänknät äri kc som i regel har tillgång till externa trådförbindelser. 
genom baskabeln ansluten till kc och stabsplatsen. För

På basen finns även fasta telefonabonnemang. När så är bindelserna i baskabeln överförs fyrtrådigt och med 1425 

möjligt, utnyttjas två eller flera telefonstationer för des- Hz signalering. 
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Bild 6. Kabelskåp av denna typ är plocerade i vissa av basens verk
samhetsområden 

Bild 7. 	Baskabeln är vid framom, bakom och uom avslutad i 
inomhusskåp (till vänster på bilden) . I detta skåp ansluts 
telefonväxeln 

Bild 8. 	 Telefonapparater kan anslutas till polskruvstavlor, som 
sitter inne i baskabelskåpen eller i dosor på skåpens ut
sida 
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Kabelnät 


BASKABEL 

Större delen av talförbindelserna vid flygbasen överförs i 
baskabelnätet . Baskabeln utnyttjas även för erforderliga 
förbindelser frän terminalen för försvarets fasta radiolänk
nät och från terminalen för luftoperativa rad ionätet till 
kommandocentralen och stabsplatsen. 

Baskabeln finns i flera utföranden, vilket framgår av be
skrivningen »Baskc:belanläggning vid flygvapnets baser». 
För att transmissionsegenskaperna skall bli tillfredsstäl
lande, har baskabeln pupiniserats (66 mH) samt försetts 
med ledningar med två olika diametrar (1 ,2 och 0,7 mm). 
Ledningar med den större diametern utnyttjas för längre 
överföringssträckor och för externa förbindelser. 

Baskabeln är förlagd med hänsyn till terrängförhållande
na vid den aktuella basen, dock minst 150 m från start
banorna. Bild 3 visar vilka av basens verksamhetsområden 
som normalt är anslutna till baskabein . För varje flygbas 
finns mätbok och terrän~kartor, som i detalj anger sträck
ningen av baskabeln och erforderliga grenkablar, place
ringen av kabelskåp, kabelboxar, telefonposter osv. 

KABELSKÄPOCHBOXAR 

På de platser inom flygbasen där telefonförbindelser an
ordnats, har erforderligt antal ledningspar tagits upp från 
baskabeln och anslutits till kabelskåp eller boxar. I dessa 
finns dessutom speciella serviceledningar, som kan använ
das t ex vid underhållsarbeten . De grenkablar som går från 
baskabeln till kabelskåpen kan ha olika dimensioner, be
roende på tråd behovet vid de platser till vilka kablarna är 
dragna. För varje upptag på baskabeln finns distributions
tabeller, som anger hur varje ledningspar utnyttjas. 

Kabelskåpen, se bild 6, är placerade vid stabsplatsen, fra
mom 1, framom 2, bakom och uom. På andra platser är 
baskabeln skarvad med fasta grenskarvar. 

Vid framom, bakom och uom är baskabeln (grenkabeln) 
avslutad i inomhusskåp, se bild 7. I detta skäp ansluts te
lefonväxeln . Telefonapparater kan vid behov anslutas di
rekt i baskabelskåpen, till polskruvtavlor i skåpen eller i 
dosor på skåpens utsida, se bild 8. 

Om baskabeln mellan två kabelskåp skadas, kan den ska
dade kabeldelen förbi kopplas med telefonkabel. Denna an 
sluts därvid till kontaktdon, som sitter i dosor utanpå ka
belskåpen, se bild 9. Det är också möjligt att göra sådana 
omkopplingar i kabelskåpen att ett visst område tillfälligt 
kan få extra trådförbindelser. Hur överkopplingar, förbi
kopplingar och mellankopplingar skall utföras framgår av 
beskrivningen »Baskabelanläggning vid flygvapnets basen>. 

Bild 9. En skadad del av baskabeln kan förbikopplas med telefon
kabel, som ansluts till kontaktdon i dosor utanpå kabel
skåpen 
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OMRÄDESNÄT 

De interna kabelnäten inom flygbasens olika verksamhets

områden framom, bakom, uom osv, är uppbyggda med 

kablar, som vid behov kan kompletteras med stations

eller telefonkablar. 

Främre klargöringsområdet (framom) 

I främre klargöringsområdet avslutas baskabeln i ett ka

belskåp, se bild 10, till vilket startorderförbindelsens för

delningsutrustning är ansluten. Från kabelskåpet är jord

kabel dragen till boxar, som är placerade vid klargörings

platserna och som används för inkoppling av klargörings

chef och av flygplan i högsta beredskap, se bi Id 11. I varje 
box finns kontaktdon för anslutning av kablar till fyra 

flygplansförstärkare, se bild 12. Dessa kablar är upprul

lade på vindor. 

Växeln i framom är i allmänhet placerad i klargörings

chefens bunker, där den är ansluten till ett inomhusskåp. 
Utom förbindelserna till basens övriga växlar har växeln 

förbindelser till klargöringsplatserna för flygplanen och 
till vissa andra uppehållsplatser, se bild 13. 

Bild 10. Fördelnings· och strömförsörjningsutrustningen för start
orderförbindelsen är placerad i baskabelskåpet vid fra
mom 

Framom vöxel 

Bild Il. Principskiss över trådförbin6. Skorvbox i marken 
delserna till en klargörings

o Förgreningspunkt plats 
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Bild 12. Boxarna för anslutning av flygplansförstärkarna kan vara 
placerade på fundament för elcentral. 
Längst t v ses en sådan box med fyra kontaktdon och 
t h om denna kabelboxen. Ovanför kabelboxen sitter en 
dosa med polskruvar 

Kc Bakom Uom 

Klabi D Framom 

Vx 

Framom 1 

Rotemek 1 

Rotemek 2 

Reservpla ts 

Främre 
amförråd 

Framom 2 

Rotemek 3 

Rotemek l, 

Främre 
amförråd 

Transport plattalBild 13. Exempel på trådförbin
delserna från växeln i klorgpl sbfplKlargch
framom 
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Bakre klargöringsområdet (bakom) 

I bakre klargöringsområdet är baskabeln avslutad i ett ka
belskåp, från vilket kablar är lagda till boxar som är pla
cerade vid varannan eller var tredje klargöringsplatta och 
till flyglarmsirenen. Växeln vid klargöringschefens uppe
hållsplats är ansluten till ett inomhusskåp i bakomba· 
racken. Vilka förbindelser som kan finnas till växeln i 
bakom framgår av bild 14. I vissa fall kan direktförbin
delser upprättas mellan olika klargöringsplatser. 

Uppställningsområdet (uom) 

Även i uppställningsområdet är baskabeln avslutad i ett 
kabelskåp. Från detta kabelskåp har kablar lagts till ka
belboxar vid flygplanens uppställningsplatser och vid 
flyglarmsirenen. Växeln vid stationskompanichefens 
uppehållsplats är ansluten till ett inomhusskåp i uom
baracken. Vilka förbindelser som kan vara anslutna till 
växeln i uom framgår av bild 15. 

Stabspl Kc Uom 

K labi 
Bakom 

Vx 

TELEFONPOSTER 

På de ställen där lokala trådförbindelser erfordras finns 

telefonposter. För dessa har längs baskabeln och utefter 
vissa grenkablar ledningar tagits upp och dragits till boxar 
med polskruvstavlor, till vilka fälttelefoner kan anslutas. 
Boxarna är placerade på maximalt 1 km inbördes avstånd 
på separata stolpar eller i anslutning till annan utrustning. 

TERMINAL FÖR FÖRSVARETS FASTA 
RADIOLÄNKNÄT 

Terminalen för försvarets fasta radiolänknät är placerad 
med hänsyn till de topografisk förhållandena. Den ligger 
i allmänhet mellan stabsplatsen och kc, vilka över bas
kabeln och denna terminal är anslutna till radiolänknätet. 

BAI\IKABEL 

I bankabeln överförs manöverförbindelser samt vissa tal
förbindelser som term inerar intill bansystemet exempel 
vis tlf, mal, Ivplut, värnkompanichef och räfo. 

Framom 

Rotemek 1 

Rotemek 2 

Rotemek 3 

Rotemek l, 

Reservplats 

Främre 

amförråd 1 


Främre 

amförråd 2 


Upl fLyg
Klargc h 

Bild 14. Exempel på trådförbindelserna från växeln i bakom 
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5tabspl 

5tabi 

Kc 

Uom 

Vx 

Bakom 

5tnkompch 

Framom 

D Fpltroppchef 

Teletroppchef 

Reptroppchef 

Mtrltroppchef 

Motorkörn pL 

Fälthangar 

Bas ing . TeLeing 

Bild 15. Exempel på trådförbindelserna från växeln i uom 
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Bild 16. TMR 14 
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TMR 14 

Basens radiosändarutrustning (TM R 14) är placerad i en med provjackslist och kontaktdon, som är placerade i 
plasthydda. Utrustningen är med jordkabel ansluten till nedre raden av korskopplingsstativ, linjesida (se bild 
kc. I kabeln överförs förbindelser för tal och för fjärr 18). Vid sändarutrustningen avslutas kabeln i linjefält. 
manövrering av sändarutrustningen. Kabeln avslutas i kc 
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Fälttelefon materiel 

Som komplement till de fast förlagda kablarna ingår en I basens utrustning ingår även två typer av telefonväxlar: 
fälttelefonutrustning som bl a består av : kabelsatser med en för 40 linjer, som används i signalstationsvagnen (tele
kablar i olika längder och utföranden, transportlådor. fonväxelhyddan) • och en för 24 linjer, som används i fra
linjebyggnadssatser. verktygs- och materielsatser m m. mom, bakom och uom. Även telefonapparater ingår i ut

rustningen. Dessa utnyttjas inom basens olika verksam

hetsom råden . 
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Relöstativ 

F - överdrag, signalomformarutrust 
ning, telegratiinlagr ingstermina l 

MK-och OK-stativ 


KK-stativ 


Bild 17, Översilctsbild av kommandocentralen vid en flygbas 
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Transmissions- och telefon utrustning 

ALLMÄNT 

För varje särskild utrustning som ingår i trådnätet vid en 
flygbas finns en detaljerad beskrivning med tekniska data. 
I det följande redogörs därför endast summariskt för de 
olika utrustningarna. 

Större delen av den fasta utrustningen - t ex transmis

sions- och telefonutrustning - finns i kommandocentralen. 
Flygbasens kommandocentral är uppdelad i ett opera
tionsrum, ett växelrum och ett telerum samt ett rum för 
ventilationsutrustning m m, se bi Id 17. I operationsrum
met finns linjetagare på samtliga expeditionsplatser. 
Överdrag, reläutrustn ing, strömförsörj ningsutrustni ng 

osv är placerad i telerummet. I växelrummet finns en 
bandspelare för registrering av såväl tråd· som radio
kommunikation i kc. (Se bild 25) 

KORSKOPPLINGSSTATIV 

I kc är baskabeln avslutad med säkringar, som sitter i 
korskopplingsstativet, linjesida, se bild 18. Även den 
kabel med vilken televerkets nät är anslutet till flyg
basen är avslutad i detta stativ. I nedre delen av sta· 
tivet finns provjackslister mad provapparat. Bild 19 
visar hur kablar och utrustningar är anslutna till kors
kopplingsstativen för linjesidan och stationssidan. 

Bild 18. Korskopplingsstativ i kc (linjesida till vänster och 
stationssida till höger) 
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TRÄDTRANSMISSIONSUTRUSTNING 

Signalomformarutrustning 

Signalomformarutrustningen sitter i ett stativ i telerum
met, se bild 20. Den används för signalering på alla exter-' 
na, direktkopplade telefonförbindelser och arbetar på 
linjesidan med frekvensen 1425 Hz. 

Ledningstransformatorer 

På de två översta hyllorna i signalomformarstativet sitter 
ledningstransformatorerna. Dessa används för att anpas
sa impedansen mellan ledning och transmissionsutrust
ning och de skyddar även transmissionsutrustningen mot 
inkommande överspänningar. Eftersom ledningstransfor
matorerna galvaniskt skiljer ledningen från transmissions· 
utrustningen hindrar de även eventuella obalanser i ut
rustningen från att överföras till ledningen. 

Transformatorerna kan utnyttjas även för s k fantomise
ring, vilket innebär att de två dubbelledningarna i en f yr
skruv ansluts tillledningstransformatorer med mittpunkts
uttag, så att tre tvåtrådsförbindelser kan erhållas. 

Bild 20. Stativet för signalomformarutrustningen i telerummet 
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L F-överdrag 

LF-överdragen kan i olika kombinationer utnyttjas som 
tvåtråds/tvåträds-, fyrtråds/tvätråds- eller fyrtråds/fyr
träds-överdrag_ Ett förenklat blockschema, bild 21, visar 
hur ledningarna kan vara anslutna_ 

I utrustningen ingår även pluggbara dämpsatser för grov
reglering av förstärkningen. Utrustningen är placerad i 
transmissionsstativet i telerummet, se bild 22. 

Telegrafi inlagringsterm inal 

Telegrafiinlagringsterminalen används för överföring av 
data trän automatpejlar. För denna överföring utnyttjas 
den fyrträdiga startorderförbindelsen. Utrustningen är så 
konstruerad att den möjliggör en dubbelriktad telegrafi
kanal och en dubbelriktad telefonikanal över fyrtrådsför
bindelsen. Även denna utrustning är placerad i transmis
sionsstativet. 

Bild 22. Transmissionsstativet i telerummet 
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Telefonsystem 46 

Telefonsystem 46 används för startorderförbindelsen, 
dvs för kommunikation mellan Ifc och flygplan i högsta 

be.redskap. Förbindelsen går genom kc, och VO kan så
ledes st~ i förbindelse ~de med Ifc och med förare och 

mekaniker. Startorderförbindelsen kan kopplas till öns· 
kad banände med en manöverenhet, som finns vid bivo. 
expeditionsplats i kc. 

Överdragsutrustningen för telefonsystem 46 sitter i trans
missionsstativet i kc, medan fördelnings- och förstärkar
utrustningen för flygplanen är placerad vid banändarna 
(framom), se blockschemat bi Id 23. Det fi nns också en 
bärbar variant av överdragsutrustningen. Den används 
om den i kc fast installerade utrustningen skulle sättas 
ur funktion eller om reservbas/reservvägbas utnyttjas. 

Startorderförbindelsen från Ifc går över en ledningsför
stärkare i kc. Denna är kopplad antingen som fyrt råds
förstärkare eller som tvåtråds/fyrtrådsförstärkare, bero

ende på om ledningen från Ifc är fyr- eller tvåtrådig. I 
kc finns även en förstärkare med delningstransformato

rer, med vilkas hjälp talförbindelse kan erhållas med 
flygförar~ och mekaniker på ~tta klargöringsplatser . 

I fördelningsutrustningen för startorderförbindelsen in

går en transformatorenhet, som innehåller två transfor
matorer - en för varje talriktning. Transformatorenheten 
sitter i kabelskåpet i framom, som även innehåller ström
försörjningsutrustningen för flygplansförstärkarna, se 

bild 10. 

För anslutning av basradionätet till fördelningsutrust
ningen i kabelskåpet finns ett kontaktdon, som sitter i en 
dosa utanpå kabelskåpet, se bild 24. Startorder kan på ~ 
sätt sändas över radio om baskabeln mellan kc och kabel
skåpet i framom skulle sättas ur funktion. Denna förbin
delse är enkelriktad. I samma anslutningsdosa finns även 
kontaktdon för anslutning av den bärbara överdragsut 
rustningen . 
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Bild 24. Dosa med kontaktdon för anslutning av basradionätet till 
startorderförbindelsens fördelningsutrnstning. Till det und
undre kontaktdonet ansluts den bärbara överdragsutrnst
ningen 
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TELEFONUTRUSTNING 

Telefonväxlar 

Telefonväxeln i kc är en klaffjackväxel, till vars panel· 
fält 100 ledningar kan anslutas, se bild 25. Samtliga klaff· 
jackutrustningar kan anslutas till förbindelser av lokaIbat
terityp, och 20 av utrustningarna kan dessutom anslutas 
till växlar av centralbatterityp eller till automatiska sys
tem. 

Växeln är konstruerad för tvåtrådiga ledningar och för 
följande slags trafik: 

• 	 Talförbindelse mellan anknytningar 

• 	 Talförbindelse mellan anknytning och telefonist 

• 	 Talförbindelse mellan telefonist och centralledning 
eller anknytning i annan växel 

• 	 Talförbindelse mellan anknytning och centralledning 
eller anknytning i annan växel 

De externa ledningarna kan antingen avslutas i växel bor

dets panelfält eller också passera växeln och avslutas i 
linjetagarutrustningen. 

Telefonväxeln i signalstationsvagnen (telefonväxelhyd
dan), se bild 26, har kapacitet för 40 linjer och för tio 
samtidiga talförbindelser. Växeln kan anslutas till tele
fonapparater av lokalbatterityp och till televerkets nät. 
Anropsorgan och kopplingsjackar är placerade i fyra 
linjeaggregat, vart ocn ett för tio linjer . Vid förmedling 
av trafik mellan lokalbatterianknytningar och lokal
battericentralledningar kan vanliga lokalbatteritelefon
apparater anslutas till växeln. När centralbattericentral
ledningar är inkopplade måste lokalbatteriapparaterna 
vara så utförda att hålslinga kan kopplas i apparaterna 
och så att hörtelefonen skyddas mot likström. 

Den typ av telefonväxel som används i framom, bakom 
och uom har kapacitet för sammanlagt 24 linjer. Den be
står av två enheter, se bild 27. Den undre innehåller ett 
aggregat av kassettyp för tio linjer, en expeditionsutrust
ning och en delnings- och omkastarenhet. Den övre inne
håller ett aggregat för 14 linjer och en delnings- och om
kastarenhet. 

Bild 25. Telefonväxeln i kommandocentralen. T v bandspelore för registrering av den trafik som utväxlos över tråd- och 
radioförbindelserna i kc 
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Bild 26. Telefonväxel av denna typ används i signalstationsvagnen 

Bild 27. Telefonväxel av denm typ används i framom, bakom 
och uom 
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Linjetagarutrustning 

I kc finns linjetagarutrustning vid max elva expeditions antingen sex lampomkastare och en fingerskiva eller 
platser, se bild 28 och 29. Manöveromkastarinsatserna, också 15lampomkastare. Manöveromkastarinsatserna 
bild 3D, finns i tre olika utföranden. Den minsta enhe· är placerade på en speciell ram i expeditionsplatsens 
ten har sex lampomkastare. De två andra enheterna har pulpet. 

Bild 28. Expeditionsplotser i kc. Se även bild J 7 
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Bi/d 29. Från vänster ses expeditionsp/atserna 
vid automatpej/, övervakningsradar 
och /andningsradar 

!Ul!M.L fSH11lf.I WA..an 1i1 Ull lP. 

~ 

, .... ~ 
-::;;" " ... .,.. L.. lOt 

--


Bild 30. Manöverpu/peten på t/bi expeditionsp/ats. Nederst på bilden ses telefonutrustning, fr v manöverenhet med sex /ampomkastare, 
en enhet med 15 omkastare och en enhet med sex omkastare och fingerskiva. Den övre delen av bilden visar manöverutrustning 
för ban/jus, för utrullningshinder m m 



38 

L 

Transmissions- och telefonutrustning 

Till expeditionsplatserna är anropssumrar anslutna. Sig
nalerna från dessa kan kopplas bort med en omkastare. 
På de expeditionsplatser där pulpet saknas sitter manöver
enheterna i en låda, se bild 31. 

Vid anrop erhålls förbindelse mellan abonnenterna, ge
nom att lampomkastaren för den anropade eller den an
ropande trycks in. Förbindelsen bryts genom att omkas
taren N längst ned till höger i enheten trycks in. Omkas
taren ovanför, märkt L, kan ställas i två lägen för ändring 
av ljusintensiteten i lampomkastarna. 

För de i manöverenheterna utnyttjade lampomkastarna 
gäller följande ljuskod : 

1. Släckt lampa indikerar ledig, vakant eller nattkopp
lad ledning 

2_ Hastigt blinkande lampa indikerar anrop 

3_ Långsamt blinkande lampa indikerar väntkopplad 
ledning 

4_ Starkt lysande lampa indikerar upptagen ledning 

5_ Svagt lysande lampa indikerar att ledningen är an
sluten till egen talanordning. 

Speciella funktioner är markerade med en bokstav på 
linsen enligt följande kod: 

H anger inkoppling av passningshögtalare 

N anger nedkoppling 

S anger svar på anrop över intern ledning 
mellan olika expEditionsplatser 

anger ljusdämpning. 

På bivo expeditionsplats är en passningshögtalare an
sluten till startorderförbindelsen, se bild 32. Längst till 
vänster på bilden sitter den manöverenhet med vilken 
bivo kan koppla in startorderförbindelsen antingen 
samtidigt till samtliga banändar eller till endast en av 
dem_ På orm: expeditionsplats finns en H-knapp med 
vilken högtalaren för luforledningen kopplas in, se bild 
33_ 

På expeditionsplatsen för tl i kc finns både telefon- och 
radiokommunikationsutrustning_ Samma talgarnityr an
vänds för båda dessa utrustningar. För anpassning av tal
garnityret till radioutrustningen finns en anpassare som 
kopplas in med en fotomkopplare vid övergång från tråd 
till radio. 

Bild 31. Om pulpet saknas på expeditionsplatsen sätts manöveren
heten in i en låda. 

Bild 32. Längst t v ses manöverenheten [ör startorderjörbindelsen. Till höger om manöverenheten sitter passningshögtalaren. 
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Telefonapparater 

I basens fälttelefonutrustning ingår ett antal Is-telefoner 
(telefonapparat 386). se bild 34. Ls-telefonerna är i för
sta hand avsedda att anslutas till direkt kopplade förbin
delser, men de kan även användas som abonnentapparater 
anslutna till en växel. 

Telefonapparaten är omkopplingsbar för två- eller f yr
trådsförbindelser. Den är konstruerad för signalering med 
frekvensen 20 Hz eller 1425 Hz. 

Bild 33. Högtalaren för lufor·ledningen 

Bild 34. Ls-telefon 
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Mellankoppi i ngsstativ 

För mellankopplingen av telefonutrustningens olika or
gan används tre mellankopplingsstativ_ I ett av stativen 
ingår ett omkopplingsfält, se bild 35. De flesta ledningar 
som avslutas i eller går genom kc passerar detta omkopp
lingsfält och kan där kopplas om med proppsnören. Även 
samtliga trådtransmissionsutrustningar är anslutna till 

Mellankopp
lingsdel 

omkopplingsfältet, och det är således möjligt att tillfäl
ligt koppla in eller byta en utrustning. 

Under omkopplingsfältet sitter en panel med omkastare 
för omkoppling av de ledningar som är anslutna till kon
trolltornet när kc är obemannat . 

Omkopp
lingsfält 

Omkastare kc-TWR 

Bild 35. Mellankopplingsstativ. Längst upp t h ses omkopplingsfältet och under detta panelen för omkoppling av ledningar till kontroll
tornet. 
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Reläutrustning 

Linjetagarutrustningens samtliga funktioner är relästyrda. 
Den erforderliga reläutrustningen är placerad i fyra stativ 
i apparatrummet. Ett av dessa stativ visas pli bild 36. 

TAR-ra 

Panel- och säkringsfält 

Bild 36_ Ett av staliven för reläutruslnlngen i kc 
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Bild 37. Slröm!örsörjningsulruslning i kc 

Bild 38. Feltablån i växelrummet 
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STRÖMFÖRSÖRJNIINGSUTRUSTNING I KC 

För strömförsörjningen av telefonutrustningen i kc finns 
likriktare, strömförsörjningspanel, säkringsläda och ett 
36 V ackumulatorbatteri, se bild 37. Likriktaren matas 
från växelspänningsnät för 220 V. 

Likriktaren och batteriet är parallellkopplade. Härigenom 
undviks driftavbrott vid bortfall av nätspänningen. 

Säkringar och larmanordningar 

För övervakning av driftspänningar och säkringar finns i 
växel rummet en för all telefonutrustning gemensam fel
tablå, se bild 38. Spännings- eller säkringsavbrott indike
ras av lampor och en summer. Signalen från summern kan 
efter larm kopplas bort med en omkastare på feltablån. 
Lampsignalen kvarstår tills felet är avhjälpt. 

I likriktarens och batteriets distributionskretsar finns en 
säkring som är placerad i säkringslådan, se bild 39. Säk
ringen är ansluten till larm kretsar, som vid avbrott i säk
ringen dels tänder en lampa på säkringslådan, dels utlöser 
larm på feltablån i växelrummet. En annan lampa på säk
ringslådan tänds om nätspänningen faller bort. 

Utrustningen i varje relästativ är säkrad med en huvud
säkring i fördelningsplinten ovanför stativet, se bild 40. 

För växeln i kc finns en huvud säkring i fördelningsplin
ten på väggen i växelrummet. 

,~ uvs fAl '"'1 SPANNIHC 

• 

Bild 39. Säkringslåda med lampor som indikerar säkrings- och 
~pänningsavbrot t 

Bild 40. Fördelningsplintar med huvudsäkring för reläutrustningen 
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Säkringar och larmlampor för högtalarenheterna. man
överenheternas lampkretsar och för anpassarnas omkopp
lingsreläer sitter ien säkringslåda i operationsrummet. se 
bild 41. 

Vissa utrustningar har säkringar med larmkontakter. Bild 
42 visar hur larmsystemet är kopplat. 

I telegrafiinlagringsterminalen utlöses larm dels vid spän
ningsbortfall. dels om den inkommande bärfrekvensnivån 
är för låg. Nivåiarm indikeras aven lampa på kontrollpa
nelen. 

Ett särskilt larmsystem övervakar gastrycket i baskabein. 
Hur detta larmsystem är arrangerat framgår av bild 43. 

Som en extra säkerhetsåtgärd finns i batterilådan en säk
ring. som vid bortfall av larmminus för såväl distributions
kretsen som larm kretsen ger larm till en ringklocka som 
finns placerad på väggen i växelrummet. 

Bild 41. Säkringslåda med säkringar och signallampor för högtalarenheterna, manöveren
heternas lampkretsar och för anpassarnas omkopplingsrelaer. Under säkringslå
dan sil/er en anropssummer med brytmöjlighet. 

Huvu dsåk r In 

Sakringshållare 

LBA 1002 

Larmkont 

Sökringar 

Sokringar 

larm kOnt 

r-----------~------~~~------__0+ 
36 V 

Stativjord 

lBA 1002 
SL2 =Säkringslarm från överdrag~hynor. bosöverdrag 

Säkrings larm från huvudsä kring 

MK(LLM) 

....: y- + 

SL3 

Stiftfölt B 
r' -'-'-'~ 

Stiflfä!t I 

Sakr,ngsenheten

,'--1 
" I 

., 

" 

IS 

" 

L. ~7. 

Överdrags-
hyllor,-

I 
! 

" _. ~ . x-plint 

I L----A------tB4 

L----r----4-----4B5 

Sl1 = Sökringslarm från 

och Inlagr,ng (VT2F) 

SL3 c 

Larmtablå 
i kc växelhytt 

o ~l-t---.LI 

Stlfttölt 

I 
(Il Hylla 1 

(Il Hylla 2 '-' 

(II Hylla3 

(II Hylla 4 

(II Hylla 5 

(II Hylla 6 

SL2 

i hytta 6L. . _._._._. -' 
_. Inla'g-;;;;~ (vyiF)l 

kontrollenhet I 

I 
i 

. ....J 

Te-lefonutrustning, larmar i stati v 
för transmissionsutrustning 

Bild 42. Schema över larmsystemet för telefonutrustningen i kc 



45 
Trädkommunikationer vid flygbaser 

Larmram 

.o....l..
I 

+ 
Lampa 12 

Central 
feltablll 

Lokal feltabld 

:.--.--.--.--.--.--.--.~ 

MKILarm frdn 

IManometer L l 
pö gastubiITubt ryck) 

+ Manometer pli gastub 
I Tubtryck ) 

Tryckvakt pd L 2 
baskabel i kc 
I Kabel tryck) 

Tryckvakt pli baskabel+ 
i kc IKabeltryck) 

Tryckvakt L3 
pli yttre 

baskabe I 

I Kabel tryck) 


I Tryckvakter pli baskabel 

I 
I + 

L. __ .__ .__ .__ .__ .__ .__ ....1 Fbrdelnlngspllnt i 
stativ för signal
omformar utrustning 

Bild 43. Schema över larmsystem för kabe/trycksskydd 



46 
Transmissions- och telefonutrustning 

TRÄDFÖRBINDELSER FÖR DATAÖVER
FÖRING OCH FJÄRRMANÖVRERING 

Kc har även trådförbindelser för överföring av pejldata 
samt för överföring av information från vind· och moln· 
höjdsmätare. Pejldata från obemannade automatpejlar 
överförs på startorderförbindelsen. 

På expeditionsplatsen för tlbi finns trådanslutna kon
trollenheter för fjärrmanövrering av bl a navigeringsut
rustning, banbelysning och utrullningshinder, se bild 30. 

TRÄDKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I 
TRANSPORTABEL SIGNALSTATION 

Den transportabla signalstationen, som är placerad vid 
stabsplatsen, består av två plasthyddor, en telefonväxel
hydda och en rapri-rafaxhydda uppställda på ett släp
fordon, se bild 44. I telefonväxel hyddan finns, som tio 
digare nämnts, en telefonväxel och dessutom LF·över
drag och signalomformarutrustning, se bild 45. 

Bild 44. Transportabe/ signa/station. Te/efonväxe/hyddan för trddkommunikationsutrustningen liingst t v 
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• 

Bild 45. Stativ för LF-överdrags- och signalomformarutrustning i telefonväxelhyddan 



48 
Transmissions- och telefonutrustning 

Signalstationens trådkommunikationsutrustningar ansluts skriftförbindelser från televerkets nät samt kabel från 
med stationskabel till ett annexskåp, som är placerat in terminalen för luftoperativa radionätet. 

till baskabelskåpet, se bild 46. I baskabelskåpets nedre 
Bild 47 visar vilka förbindelser som kan vara anslutna tillhögra hörn ansluts eventuell kabel för telefon- och fjärr
signalstationens växel. 

Bild 46. Baskabelskåp (t v) med annexskåp vid stabsplatsen 
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STABSPLATSENS TELESAMBAND 
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Bild 47. Telenätet vid stabsplatsen kan vara uppbyggt som bilden visar 



50 
Transmissions- och telefonutrustning 

TLF-KÄRRA 

Tlf-kärran, bild 48, har två alternativa uppställnings
platser som är så belägna att trafikledaren därifrån kan 
hålla uppsikt över landningsbanor och inflygningssekto
rer. Bild 49 visar de kontaktdon med vilka trådförbindel
serna ansluts till kärran . 

Från expeditionspanelen i tlf-kärran se bild 50, går två 
förbindelser med direktinslag till landningsradarn och 
övervakningsradarn i kc. 

I kärran finns telefonapparater. Dessa är bl a anslutna till 
växeln i kc och till räddningsfordon. Även andra abonnen
ter kan vara aktuella t ex vägposter. 

Tlf-kärran har, liksom kc, trådförbindelser för överfö
ring av data från vind- och molnhöjdmätare. Dessutom 
finns trådförbindelser för fjärrmanövrering av banbelys
ning samt av vägtrafik ljus och utrullningshinder. 

Bild 48. Tlf-kärra Bild 49. Kontaktdon för trådförbindelser 
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Bild 50. Expeditionsp/atsen i tlj,*ä"an 
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Litte raturförteckni ng 


FACK- OCH LÄROBÖCKER 

Allmän transmissionsteknik , del I och IlA 

Anvisningar för förläggning av jordkablar vid försvarets 
anläggningar 

Baskabelanläggning vid flygvapnets baser 

Instruktion och anvisningar för luftbevakningsstation 
(Lsl) 

Instruktion och anvisningar för luftförsvarsgruppcentral 
(Lgcl) 

Datamaskinteknik I 

Samverkansbestämmelser för arme-, marin- och flyg
stridskrafter (SAMF) 

Lfc m/50 . Teleteknisk underhållsinstruktion TTI 

Föreskrifter och anvisningar för FV signaltjänst, del I 
(Sig FA :1) 

Föreskrifter och anvisningar för FV signaltjänst, del II 
(Sig FA:2) (Hemlig) 

Signaltjänsten vid flygvapnet (Signal F) 

Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer. 
Ekberg. Laurent 

Transmissionstekniska riktlinjer för krigsmaktens tele
fonförbindelser 

MATER I E U3ESKR IVN INGAR 

Tfn-, telefax-, telegraf-, datatransmissions mtrl 

Datatransmissionsterminal M3981-1 01 01 O, -102010 
(T1 F3) 

Datatransmissionsterminal M3981-1 0101 O, -102010 
(Typ T1 F3) . Del 2. Löptidsutjämnare M2434-102000 

Datatransmissionsterminal M3981 -103010 (T1G2) 

Datatransmissionsutrustning 106, M3981-106001 

Expeditionspanel M3925-101010, -101020, -101040 

Fjärrskriftsförmedling Siemens M91 . Del 1 

Fjärrskrivmaskin M3. Del I, delIlA+B 
(KAF S761) 

Fjärrskrivmaskin 4 . Del 1 (KAF S788) 

Fjärrskrivmaskin 4. Materielvårdsschema 
(KAF S757) 

Fjärrskrivmaskin T typ 68 

Förmedlingssystem typ ES för fjärrskrift. Del lA-C, 
ilA-B, III 

6 MHl systemledningsutrustning 

Kabeltrycksskydd M6727-801111 

LF-överdrag M3982-102000 

linjeövervakningsutrustning M3780-301 010 

Magnetraka m/56 (FF typ F R48598-1). Beskrivning 

och reservdelslista 

Orienteringsfördelare FR 45032 

Orienteringsförstärkare Lfc m/50 

Signalomformare 1225 Hl M2580-103011 

Signalomformare 1425 Hl M2580-1 04021 

Signalomformare 1425 Hl (Tonsignalutrl 

Snabbtelefonanläggning Ifc m/50 

Stationsutrustning 3 för fjärrskrift. Del 1 (KAF S792) 
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Telefaxmottagare M3940-110010 BS 110S. Del 1 och 2 

Telefaxstativ Fr 23396 

Telefonapparat 386 M3926-3860 1 O 

Telefonsystem 46 MT bärbar M8321-800610 

Telefonsystem 46 MT fast M8321-800620 

Telefonutrustning i Igc m/50. Del 1 - Handhavande 

Telefonutrustning kc M3918-202011, del 1-4 

Telefonutrustning kc M3918-202021, del 1-4 

Telefonväxel 24 DL 

Telefonväxel 40 DL 

Telegraferingsövningsanläggning 

Telegrafiinlagringsterminal M3983-211011 (typ VT 2 Fl 

Telegrafväxel för 50 och 60 förbindelser. Instruktion 

Växelcell 3 DL m/30 och At-Cb-cell m129 


