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T E K N I S K A D .A T A 
===: 

Siindningsfrekvena 212 1f1p/a•••••••••• (I ..................... . 


VågläIlgd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,4 mII ••• 

"Ptllseffekt ••.....•.. ~ ••.••...•••..•••....•••...•• 85 kW 

Ptllstid ..... II .................................. (I • • 2 Jls 


Pulsfrekvens ....•.......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 400 pis 
 ! 
Ant enntyp ••••••••••••••••••••••••••••• 2 par Yagi-antenner 

JL~tennvridning ••••••••••••••••••••••••• i horisontalplanet 

Antennens rotationshastighet ••••••••••••••••• " .3 varv/rn:tn I 
Strålbredd (halvvärdesbrcdd) 20

o 
•••• " ••••• II • • • • • • • • • • • • • •• lTeoretisk räckvidd ••••••••••••••••••••••••••••••••• 160 km 

Effektiv räckvidd 

(ber'.~ende på stationens upp... o rn uppställningshöjd: 

ställningshöjd, målets enstaka fpl på lCOO m I
höjd~ 40 km , 

storlek, fpl flyghöjd) ! 
enat ak:a fpl på 4000 m ! 

I 

höjd: 70 km I 
j

Iilinsta mätavstånd (ber:~ende på atati-enens uppställnings ; 

hÖjd) •••••••••• ca 100:1 m 

lVlätno€",gran?'·'., !:;; avstånd ~ ........... _.............. " .. + 2 o~ 
I- Mätncggrannhet, vinkel •••••••••••••••••••••••••••• + l o 

Upplösningsfönnåga, avstånd ••••••••• ..,.. 300 m, skilda eken 

Upplösningsförmåga, vinkel •• f •••••••• ">'" 20°," fl 

'j5.kt .......................................... ~~ ..• fl 1500 kg -
Milt t •••.••••..•••...•••.•••••••..••••• t iiIt 3 x 3 x 2,4 m 

Erfr'rclerlig takhöjd vid montering i hus: 2,4 m 
2Erforderlig g:olvyta i förråd: 12 m

-000

" , '0" .'" ..... . ••• , •• ,< ................... ,.••" .............. ,., ........ _..... , •••••", ..."u.,•._........... , ••. " ........ rt,*"...,....._ ......_"...~ ...... ·....~...... ', •••_ .......,.h..~.·.·.....h ... H"·........... , ... , 




Kap I 

GRUNDLÄGGANDE P R I N C I P E R 

", ," , ' EKORADIONS.PIUNGIPEH 
, . 

,:, .., 

t, ',; • ,! 

EkorRdi° , förkurtat ER, är t v den fastställda svenska benämning

en. ' I Engl~l och'USAanvknd~' b~nkhnirtgen',rRadk'i' ~ '~6rn har bil

dats' genortt '. förk~rining '~v deh' b~äkrivadd.s fra~ch" i'Radi") detection 
;",; :.. : • j • 

".; " '. . ~ 

ER-tekniken har sitt namn av att ekoverkan vid ra.di~v!gnt'utnytt
jas. Om Im stråle radbvåg;~r träffar nlika föremål, re~lekteras 

undor Vi8~ab~tingelE;i;r en del en'cri,i., så att: en' mottagare place

rad. ir~Hll siindare,n påverkas.' Denna. ekeverka}t k.Jm anvähtfaa för 

:-estilinning aV i:wstMd och 'riktning til1 re'flektoi'andcforemå.l, i 

stort sett r.beroend'El' R.vväderleksf6rhåiituidena. l,' 

. ,'r "~,o'. : 'f _:' :". 	 ",": .•.• " .• :':.;', j' 't·· 

En betydMde' fördel har"ER f:ramföi-'iriss;ä:äl1dr~~ metader för Irunät

ning aV rörliga mål genom att den arbetar med r~6';'åg:-:r, lvilka 

lika snabbt snm ljusvågorna registrerar det som komnGr in i "syn
'rältet< ,,' .,j',' , "',:,;; ., 

o". ", j", 

.,; I'. 

Jic!.di()vk.~*-.t....utbredn~~hJ.!ji.l_c}ci0n"(bild' r"';'ch' 2) , : -. 

De våglärigder' som' a.riväil~ 'ner ER äX sA 'vaid~/< att' .de': :g~:r'bast,~ 


reflexisnsförhål'landen ~Rmtidigtsr;ri{d.ct 'är mojlig;;< 'att';tå. riktad 


8trålni~gmed' ~imliga:'dlinensi~~eFpä'åntöfin~Y8teihdh~ ',: :Bästa. 

re'd.cxi~ri~n 'erhliies . när d~t ·~c'ft~kt'~rartd.e' 'för8{ri~f~t, 'iiif·lika. 


.' '." t.. ..' ~ , . . . ". i..... " 

stort 8;~m halva våglängden. För ökande dimeIlaiA.ner' ho'silet . 

roflckterande föremålet svtar reflexionen aak:ta, medan däremot 

1c5r 'inin~kand~; d:iinen~itj'rier' rotl~xio'nen· a~ärl'~riabbt:1 'pK" k.timd 

h~~av& endcWt~ltrak;"rta vå.ga'r' (vågniligd'Unde'i"i(f1nr:använd·~a
, . :. ' .. _~ :":"', !; ~ : * (' '" ..' " ,: " ." :' : " 'i .'., ~',~ '. .,",' ~ :_,.~.. ~ .. ' 

ra för ER, emedMl flygplan, särskilt' i vissa vinklB.r',erbjuder 

'~rhA :r~flckt'eran:d~:,lyt(!r.' , Vid: 'de'88ii'våglähgde~:;ä'r·d.et'd~b\~tbnl' 
~öjii~ ätt te de: f6'r'B.kt'nitigsbeei'änihing:iA6;dVäi'tdigk: rikb:anteh

. ' .: :' , :. ~:. ',:..; ~ ; ... 

~. . , 

~', " ..', 	 ..._.. , .......:: :', .;,:'.. 


'. t. ;. 

'. i ~ ,: . 

• 	 I' r '. : : ." ' , ..... . 
". ,;., : 

4 

5 

'-'O', 
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6, Grundläggande princi::Dor 
c:::=:::=":",:=,==!'!!~::::::::::a:=====:C=_JCl:==.=Z:=_=.I:========a:===:::=======::::============ 

nerna rimliga dimensioner. 

De ultrakorta vågorna fortplanta.r sig på sanma sätt som ljusvågor

na d v B rätlinjigt med en hastighet a:v ca 300.000 km/eek. För 

att lDi\n skall få ett eko från, ett föremål får således inga större 

hindor 1 t e. höjdpartiar, finnas på en rät linje mellan sända.ren 

~,ch föremålet •. 

Ekots styrka är ber~ende av det reflekterande föremålete materlal 

egenskaper Jch fqrm'~~t -U:i'sträckning vinkelrätt mot strålnings

riktningen. Metallföremål reflektera.r bra; stora helmetallflyg

, plan ger sålunda. relativt k:raftiga reflexer. I träflygplan är det 

. .i 'huvudsak ,endast motcrer~ ledningar, roderlinor och andra metall 


föremål, som reflektera.r, varigenom man får svaga.re reflexer och 


mindre räckvidd. 


Fly{f,p l nll.e ts Higp'.,i ,föI'h!llF.l.tlde till etrålningsriktrdngoen inverka.r 

krai'ti,g;t på eka8tyrk~., Då ett plan flyger 'Vinkelrätt Jllot rikt 

ningen Ull en ER-station" får ~an betydligt starka.re ekon än då 

det flyger rakt mot eller rakt från atatinnen. Flygplanet ha.r 
, ' .!', • ' 

nämlig"n en ,stöITe reflekter~de yta. 8ett från sidan än framifr~ 

Aller b·j,VJ.fri\n. Om flygplanet t ex under en 8vElng helt eller del

vls vänder under- eller översidan mot ER-8tat:1,o~en, ökas ytan ')ch 

dänni;'ct (lckså ektlstyrkan. 

Av intresse är även h~ ,reflexionen eker mot vatten-eller mark.. . " 

yta. Reflex:i()nBförhållanden~ för ~n v~ttenyta fr~r ,av bild l. 
"._1 

Vid strålning rakt ned mot en vattenyta får man en ~artig äter

strålning. UtsträCkningen, av detta, område blir större ju mera 

upprörd va1it enyt an w:., em~dan vÄgbiiditingen kraftigt påverkar 

äterstrålningen i sneda vinklar. Utanför detta ~mråde 'får man 

inga. ekon från vattenytt;tn.. eftel:.'EJ~m reflt?x:i~nen sker på sanma sätt 

Bom då. en ljusstråle. träffar en sp~gel~ Detta medför att fartyg, 
. . 

öar ö dyl aom sticker upp ur vattenytan ger ekon, ~~m inte störs 

av direkt återstrålning från vatte~an. 
: .•. 

Reflexionen mot vattenytan inverk~ emellertid även på. annat s~tt. 

Om vi t e betrakta.r ett flygplan på visst avstånd och vise höjd" 

http:starka.re
http:svaga.re


Grundlägga~de principer 

träffas detta dels aven radiostråle direkt från sändaren, dela 

aven från vattenytan reflaktr.:rad stråle. Desaa båda. strålar 
I . '.' 

samverkar eller motverkar varandra ber~ende på hur etor vägskill . , 
naden är. En hnria~,ntalt~'pola.riserad rBdiovåg' ,fw\~ändeB 180') vid 

. It"eflexil",n "'ch på, grund häråv komner aträlarna att' Bamver~a cm 

vägskillnaden är enudda:'rrniltipel aV en hålv-vå~iängd, t ex 1/2, 

l 1/2, 2 1/2 ~... B V samt motverka. varandra. om vägakillnaden är en 

jämn multipel aven halv väglängd. t e:, 0, l, 2',' s v. Mot marJt

närl,\ mål, t e fartyg och flygplan på låg höjd, får ~tin alltid 
. '. . . . . , 

-en försvagning'av ekos'tyrkan, så att en ytterligare förkortning 


fJ.v räckvidden' erhålls utövor den som betingas av' övriga ·,mstän


, digheter.,:t e akä.nnnirig genant johiy~an~ kriskning~ 'Vid stigande 

, . ..,' I' " ,. '~. , 

höjd tilHar fÖTat ekoatyrkan för att sedan ät~r ,avta' n S v.. I 

samband med 'hÖjdbestämning vid ER-at'atl;,mer 's~:ni .arbetar på våg
. ",,~. \.' '. . 

längder över 1/2 meter (mom 8) baröre detta fenomen å:nyCl. 
. . ' . '. . " .f ': . , 

Yid plan markyta. (2) kan man räkna med att i st::rt sett SamIl!l

förhällanden gäller aem vid en va.ttenyta. Reflerl.:::nsförmågM 
• • ~.~•• ,: " I. 

,är dock starkt beroende av markbeskaffenheten. 

.,.. , 

'Åvståndsmätnip.p: (bild 3 och '4) 

Inom ER-tekniken används' ihuvudeak två 'skilda metod'er för aV
, . 

atåndsmätning, B~.:fni förata. hand särskiljs av det sätt på, v.i:1ket 

avståndsmätnirig sker•. De 'benflmns interferens- resp pulamet::den.-
" . 

Vid . i n t ;9 ::F ,f" e r e ns ro e t o de n utäänder man k~;ntinu-

erligt en ":å.rvåg, vara frekvens varieras rätlinjigt fram och 


, åter (3) •. I mottagaren, S (.lm är placerad intill 'sändaren, mot


:ta.s., dela en 'direktgi!ende'signal från åändarek, J:elaen ~i~al, 

.. Sf}m· fråD.· sändaren gått till ett reflekter~de mål ('ch därifrån' 

tillbak~ till mottagaren'. D$n dire·kta.~~alens' fre~e~~ i ett 

visst ö~jnblick är praktiskt taget lika med sändningsfrekvonsen 
, . '" ," .•.. "'.' . , ' : ". 

i detta.'ögonblick~" Den 'reflekterade' signa.len, som i sanrna ögun

bHck nAr mottag8ren, 'hår emeliertid. utsänts ~t'('ticiBm~m~nt ti~ 
, , . ,.. "~ ~"" • : t. ' , .... ' '.' 

,diga.re,· motsvarande' gångtiden"från :efu1danit. till målet och åter, 
#' " ..' , ',' • .:: ~ '1 ~. , • f ' .: •. : •• , • , 

,()ch har sålundl1 en arinari frekvens ~ .FrekvensElkillnaden: är di. ,", ',' .,' ; . .. .' '" '.' ~ 

rakt: prnp-::rti~:n'ell mnt, gAngtiden, på grundri.v a.tt frekverlsänd- ' 

,ringen är rätlinjig; ,b-'chutgör däinied. eti'm,ä1tt på. avat~d~t . till 
I .' : J' • .' " • '. " .:, ,/ ,'~' ~ : , ., 

" 
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det reflekterMde målet, Radiövågorna. utbreder. aig snm', bekant me(L 

an k~nstant hnstighet lika med ljusets (300000 km/sek). Skill 

nadsfrekv~nsen~ s~m man fär i mottagaren, tillför'man en m~tan~J;'d

ning, vilken t ('lo har' ett visarlnehument; vars ,utslag är dirtkt; , 

pr~p~rti~nellt m~t skillnadsfrekvensan. Instrumentet kan då y~a, 

gradprat direkt i kilcmeteravstårid till målet. ' 

Interferensmetoden h~" den nackdelen, att man endast kan ~ä~~ av

stän,d~t til~ ett mäl'i tagot;, emedan anbrdningen blirkompl~c"' ... 

rad, ~m man s~l kunna ~äta'till ett visst mål i en riktning;.där 

flera':nA1 f,innS ~Å ~iika' avStånd." ';Räckvidden blir. även' sämre ,~' 
vid pulsmetl'!den, Interferenametriden kåri·emellerlid med förde~, an., 

vändas för mät~ng av B\YCket' kr.fta avstånd', då mål(lt är entydigt., 

Den har därför 'fAtt 'Viss användri'mg bl a för höjdmätare i flYQ.l~, 

där ~en medger mätnin~ ned till höjden av nAgra meter. 

Vid p u l a m e t o d e n utsärider'man medjärnna:meJ.'lanrumkK'lrta 

pulsor mod konstant 'bärvågsfrekvene (4)-. Varje puls f,oliip;LantBl:"', 

sig med ljus~ts hastighet, och när den träffar ett förarnAl reflek~ 

toras pn liten del av energin tillhaka,till :mR~st~t~oncn_ ,Tiden 

från pulsens utsändande till ekotsank,omst är ett 'direkt mått, på 

uvståndet till målet cfter8~m vägen ;" haatighet:en x tiden och " 

hastighetenF,r knnstant 300 m/ps (mikrosekund == miljondels JIOkuptl). 

Tidmätningan sker mod hjälp av ett katr.datrålerör, , Enljus~, 

s~m ritar 	on tidaxel på. rörets skäXm, stärtas',från','sittnt:!lläge 

då pulsen utsändes. Punkten f"ar sedan gå ined jämn ,ha.spighet,. över 

knt:':dstråleröret s skärm under d~n tid soin behöva för a.t t ekon. pi 

störs:ta mätavstAnd iikall kUrih~ 'indikeras •. Under tiden till nästa 

pulsutsändnin~ fAr ljuspunkten återgå till ,utgångsläget. 

Varje m('lttag~t ek~ indikeras av att ljuspunktgn gör .ett utslag 

nedåt frän 	tida:x:eln och pA sä sätt kån' samtidigt flera. mAl på. Cl

lika. avstånd indikeråS. tjuspunkt Ims röre lse, ..ch f'örl::'lpp~ts upp

repande .sker så snabbt,·· att bilden inte' blir disknntinuB·;r:liS :utan
". . 

syna 9"m 
" 

~ lyennde linje. På denna. ger mottagarr.1'u:set ~Q. viss 

krusning ()ch reflexer från: '~lika. mål utbUktnihgar, Vilka 'Vig, rör

liga mål förflyttar sig längs linjen. I 'hörjan av tidaxeln får 



Urundl~gandA principer 9· 
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man ett ut~lag på grund av denutaända pulsen. Denna. måste vara 

mycket kcrtvarig, så a.tt den inte ~t8varar allt för st~rt av

atånds,:mråde, ty under denna tid är mottagaren blockerad. 

Pul:llä.ngden är några )ls. 

Undc-r dessA. korta tider kan eändarröret avge många. gänger störro 

effekt än vid normal (kontinuerlig) drift utan att medeleffekhn 

('ch därmed. uppvä,rmningen av rör<1!t blir för stor. Vid given rör- . 

atrrlek får man därför större räckvidd vid pulsmetoden än vid 

interferensmet~den. 

En annan sak än noggrannhet vid avståndsmätning .mot. visst mål är 

upplösningsfönnågan, d v s förmågan att särskilja närbelägn,.... mål~ 

Denna beror bl a på. sändningspuls~ns längd. Sälundo. motsvarar, 

t e 2 ~a en sträcka. av 300 m ~(eftersnm strålen' går vägen tvägång

er), ()ch då. on viss tidsfördröjning tillkomner i mottagaren,

må.ste man vid 2 )la pulaläne;ti räkna med att två. föremål i Barltl'l'a 

riktning må.ste ligga med :en ftvståndsskillnad av över 300 m för 

att ge skilda, indiker:lngar, Även om två eller flera flygplan 

ligger närmare vartpldra, kan man dock av utslagets utseende r:ch 

variati:::nema i detsamma få en viss uppfattning cm antalet. 

st'Jr erfarenhet fordras emellertid.· För en del användningsom

rådon av ER kan dot vara önskvärt med större upplösningsföxmåga. 

Man kan då 'lllvända kortare pulstider, men detta sker på bek:.)st

nad av räckvidden.· 

Riktningsmätn.ing (bild 5) ... 

Riktn:1,ngsmätningen grundar aig pä att man, ~vänder aJltermaystem' 

med riktad strålning. Strålskärpan är direkt beroende av. antann

aystpmeta storlek i förhållande till våglängden. Detta är en an

ledning till att man vid ER arbetar med ultrakoI;:t:a:-radio"~9r. ',:' . 
, ,,, ',f" ••, ,. ~ 

Man kan få god skärpa med rimligt stora antl1lnnayatem.. Förutcm 

möjligheten till riktningebeatämning medför detta även att den ut

sända energin koncentr.erae inom en liten aekt~r, varigen!":'m räck- . 

vidden för en viaa sändareffekt ökar. 

7 
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Vid riktnings~;ost~ing).igger det nännast till hands att direkt 
, .. '. > '.. '"~o •• !, ' : . • . " .,' 

uppsökA. den riktning, för vilke:n målet lip:ger mitt ,i: etr~len, 
" , '. ~ 

d v s den riktning,där man f~ ~törst ek~sty'rka. Eftor~om strå

lens maximum är ganska flackt, får man emellertid härvid i all 

mänhet inte tillräckligt stor noe:grannhet med dalJ. strålbradd, s!)m 
~, . .,' 

praktiskt kan uppnås med ER III b. Mätförfarandet blir dessutom 

gan$l$:a"mständigt, dAman"för".v~~e,wäl måst,~ vridlil-,.an~ennen fr~,\ 

(1ch, tillbaka. kring;maxi.Inum förat.t "knlJ.sta.te~a var ,dej;ta .ligg~r. 

Vid ER:'7s~a~bne:n.v:r::i,9.~~ man.d~f~r,i a.lJ.mä.nhet,st~ålen,T4llt hcri

s:-nten och rogistrerar den vinkel, under vilken mål~t ;Ligge,r ;4lorp., 
, ,. ' . . . ,. 

strålen samt avläser medellinjen (5). Man BllVänder därvid ett ka

t':"l<l,strl1ler qr, m~d ~~ rq1:;erande tid,axel, som utg~ radiellt, f:r~ , 
. .' ...-' , ':' . . ." .' , .' ,,' ',. " .', . 

centrum pås}c~~n., T;i.<l.a:x:elns lj1.l,sstyrka. styrs av ~q."!ita.garen, , så 
., . ..'. '. .... .,." ",', ". 

att m~får ljusfläckar på de avstån4 fr~, ,centrum, som m9~svar~ 
, , 

a:vståndei;till ;reflakterande rn{i.l,!, T:j.daxeln roter~, synkr~nt m,ed, 
, .,'.,; '.',' < '" o" " 

det kontinJ,lerlig1; °rot.eran4e ant.ennsyat,~met, oGl). ya:rjebågfo~g. .' . . . ,'.' " ",..' .. ,' . \.'. 

lj1.Lsflä,cks läge i förhållande ~;ill cept~ anger del,s. avat~(let 
. • , . ' , '.~ , '" . .• I" 

till respektive,mäl. ",ch o.els, den ~e;L, inom vilken- må.let;t'~-
" • <. ' ., " • , • I • • ,'; '~.. ': .• _ " 

gistre~as, d v s ~iggeF inom ~tr~len, Gepom ~~t :i.ägga ut.en linje 
" "} . ... '.' .'. .' ,'" .'.' . 

gcnc,fll" ,mittpunkten pä en ljul?fläck, S9!'l m':lteva;.t;'lU' j; e e~t flygplap., 
,', I" '.,'. '. o" • 

f.&.r man riktning(;n till detta med :r:elativt god, noggrannhet" trots .. 
~ " '.; , " "" . " ~, . " " ,,; " " :, 

att lj\lsfläckAn, upptar· en, s~or vinke).._ 
'. . ~... ; ~ • f" •• " 

Upplösning~förmåga.n i sidled, d v, s fönnågan att särsld.lja t~, 
• '" ' " o', • 

mål på s anrna avstånd men aom ligger en viss vinkel 
" 

från varandra,.. .. '.:., 
måste skiljas från nflggrannhet i bäringsbestämning. Den första 

är direkt h0r:-,ende av strålbredden. Av denna anledning kan man 
, " ~ ".'. .' ' ! 

~ ... ~ , .. ,:."". o • • • ~ 

för vissa. ändamål. tvingas att gå nedtill.. strålbredder" sl'Irn an-. 

nars inte ij,r mdi;nrade med hänsyn ,till n.(1ggr~eten i riktr,tings

bestämning. 

. .: ';,'1 


Hö ,idl?.eptämning (:--ilS\ 6) ~ . 

• '" '4' ,_ 

R E,tt sp'e~iell t pr.)blem utgör höjdbestämningen. vid, ER-stationer me,d , 
. , .. -,' .'." .'; ,..:'.' ,.'" . 

v:lglängd över t mete:r;:., 1!-v qlånga skäl. kan Ill~ inte ,gör~:,str~ls~,~-:-
, , ' I', " ", • o', • ..,':. ,I, ' " •• "':. • 

pan nå. stor, att direkt pejling i höjdläge ger tillräcJ4i,g:r;:tog- , " .. ". , ' - .' " ' 

gT:'lnnh."!t, ')Ch dCRsut",m inverkar nven !nnrkreflerl"men så a.tt etrål 

ningsl::hen splittrAB i flerA. lc'ber såsr"m heskrivita i mnm 5. 

I 



G:rundl~gande principer Il. 
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Man utför därför höjdhestämning vid dessa ER-stati~ner genom s k 

lobskiftning, d v· s "man b;ingar den: utgående åt'rål~:i.ngsl"ben att 
,>.." " '. 

vippa upp 'och nod genom ått antcnnsystem~t matas 'på'två nlika 
. ", " . 

sätt. Man får därvid i hc5jdled två "Ukä. atrålninged!agram,som 

var för sig är ganska k~mplicerade ge~om inverkan av reflexerna 

frän markytan (6) ~ ,Dessa Strålningsdi8grBll1 tae upp för varje ER
";" ," '. , 

statinn. Genr!~' att nb~erv~ra antingen det avstånd, på vilket ett 

flygplan ~'ver huvud taget' första ~en indikera:a(begynnelse

höjd) eller det avstånQ.; Vi~ .vilket styrk~ av eigrialema i' de 
. , . . ' .. " . .' 

.bMa fasl1igena' för I;lllt~nne~a är lika stor~ kan man ur diagram- men 'b98t'thnn~ h~jden för: if~ågavåi:aruie avstånd. Höjdbestämrd.n8en 

blir emellertid ganska. ('säker i de båda fallen "och'kan de8But~m 

-
 endast ske på vissa av höjden he:r;oende avstånd. Om flygplanet 


. äll~~ ~öj<:i \an ;man'. ~å,iedes' int~ k("ln~inuerligt fÖI~a ändringen. 


; .. ;. , .' 

Räckvidd 

Efte~8~~ radhvågqrna fortplantar sig praktis1{,{tag~t rätlinjigt, 9 
. :" • ' : . . ":, ." ;' • «: • , ';. " ~ ". ~ • 

hp.grEi.nsas den maximalt uppnåp.liga räckvidd~m i' åtort 'settav jord

ytans krökning. Den blir därför beroende av ER-stationens r-ch må

let.s höjd över ma.:r;ken. ,Vill man uppnå ~tora räckvitider mot lågt 

flygande plan el+er mot' fartyg,' mAsteER-etatio~en'Btäiias upp på 
, . ': . ' . ". '. '. .' , . . . . .~: ,": . ," " ' '", . . 

stor höjd. Med hänsyn till bl a fasta ekon atällerman trots detta 

cftn. upp stationerna på låg höjd över den omgivande mark":' eller 

va,tten;y1ian (!'110m 40). Inom det räckviddsanråde, som maximalt kan 
. ..' ., . . .' . " 

u Pl?nås , begränsas r~kviddeneedan av den . använda ER':'st at:toiiena 

egenskaper /'lCh:mAlet~ ~. "store: bCfDb:törb~d' ger' sÅlunda ~äevärt 
..

större räckvidder än enstaka träflygplan• 
' 

. ',:', 
. • ~ ;: ,'0 

fJkpratiions m:i;11tä.t:Q envändning . " 

. ER axr~än4e pla till'i~ft~~~ngOCh j.~Bt~.ideledning~" s:p~ 10 

:och.eldled.n:ing för lufty~,' ap~in6' oeh' eldl~dning i 'fIYgpiän 

" '~ e nattj~pl~, 'spaning och" eldi~cbl~i-ör"ma.rinen, ·må.letlkrdng 


:f.r~ flY~~~_~~~ .flyg~e.ke~~etstjän8·t·~·· . ,: ,,' " '.,' . :.' '.. 

'... • " t.' ......": ";" ",j•• ' ",.' .,' " • 

. ,.:: ~~~tation~r' fö; 'luftbe~~g ~ia.ce~aa pä.·likpli~"'~v~tAnc1 'trän 
. .... .." , . ;"..','.... '. . : '. '. .. 0>:... ,'. .,'" 

varandra inom det omrA.de san skall bev8.ka.a.· De karakteriseras av 

'.~to~·rä~~dd (100-300 .~) :men"~el'ativt'\iten:u'~w8nnh~t: vid 'be
;. "' '," ,;"':'. ,,' .:.' '," ,": : ,~, .... : 'ö+ '," .. " ',.+ o 
stämning av avstånd gch riktning (t' e' avstÅnd - 2' %~ l:iktriing - l ). 

. • ,:,'.' : ',~, ; ", . " •• ' ",' . '. ! . . .' • ,'.; ..".' .! ,': 
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ER-statbn.:r.na.· r,app<?r:t.~rar,;t.;il;t,8!'.1ll11'!anBtäl+n.in~c':m~:r~ler 'läget 
., ,- '. ~ 

nv ~gnn. o.cnf:i,.entliga; plan•.. M~4le<Wng av rapporterna kan egna 
, -,: .'" , '. " . . ,-' ': ' . .\,' .!. ~ 

plan .sättasJn mot . .fi.entligll. ;f.ö:r;}>ano..
, •. ' •.. ' ," • ,',- ",,,., . ,'o 

.;.. " 

ER-stationer för jakts""rid.aled,n.:i.J.lgp.ar ?;v:en stora räckvidder men 
• • ',,' .'.', • ,! " \.,: , :,' ,; .' ••••.: I " , .,' :',;1' : ,'; \'".' ':, '; 

alJmär>.het 'Lättre n,og@7~e:t.yidQest~.~ ay ~;~st~ 9ch r~.-

ning än luftbeval91ir.tgss~a~:LCin~I'l;la,. ~r~. de~sastatic~e; 'leds ., .. '. 

egna flygplan· ;genom; Qrderp~r·.r~". m~t'~fall~de :h~ntiiga för~ " 

knd. ,·,Häz:igenrJ;l') kane~a' fl.vgstri~sk.ra.fte~ insättas i ~rforder-
. ' . " i. I • • . ,\ ., . ;', : •. ,:' ." • ': _ ' .. ~. '" ;' .' ., ' 

lig j··mfat'ti:r;dng. 'Vxfilll,t p~ !d~Il. plst~ 4,är... <ie ,bäst, bohövs och just i 
• , • " • ",' ,., (.' , ".' , " ,. :', , '. ',~ • : ",~, ,< " ' 

rätta: ögonblick,et. ":; , "l 
" .,: i 

, ..' .' , •• '" I'~ 

,', /. . ,. 

MedEH~anHiggningena ,,hjä.lp Jtan be,8~~tn~ge,n i. ett. flygplan vid' då.
. ':", ":, '. ,.,.,:. 

lig Bikt upptäcka. fient,1ig:a pIon, QCtt äiCen :lr.f~l:c~.s;sina va.pe~ .mc't 
, ',"," ,'. '. 

dessa. 

,:'!. t. '; "r;'" :,/ : f;' . .. o, :'.' " 

ER-staticner 0mb,!r~ pii, ..farlyg k:;l11l!8:r, til:j., använQ,ning vi,d navige
• • " 'o . : I,,'. ". ' :: :": j,; ," ',:,,:':, :._ 'r.,:' : ", ..... ~ '. : ':'. L;., '.• :• 

ring samt för spaning ,och .eld~"e~in~.,llJot f=i:,ent~~~aJar~yg,och flyg
, -. '~, • " ,.'..~ .... ,.f :,.: .. J'-:~;.!t'.~' .. ""',', 

plan. 

ER-st"a.ticner, 80m används för målsökn,ing från flygpl~, fungerar 
~'" !',','o .... ~. ':':.. : .... \.,: ;".:!; ';. ~':"!. ~'.;""~'" . 

i '~orthet På.· E3~. sä,tt·, . ~tt·::fJl ;rt,\de4,. ;r~)'.:~~iråie'"·f"~' 'Bv~p'ä:hBver:':" . 
ett markområde fx:~ö.r.p;LaD:~t~ a~~" f~ .~~ en ,r.~iiefb~ld 's':;' " 

marken på ett katr:dEltrå;J.er~ .• , l :Qen,n~ bild kap.' man; jämf8~~ '~ed' ti~ 
... " t "f· I, .•0· :;:" ",,',: .: j ,~, ", ~. ': K.~.; '; ',.: ,:, o ", :" :. ·'0 .. ~ .-, 

digare vid god sikt tagna fotq~'J,·a.fi€)l:' ;. ~ät~mrä~et, t)ch, b:",inbning 
... , "'" ,.. ,"', ~ I" .":', ' ".1':'. :~; : .... ' \ '. .. " • ,:.:, <, 

km därefter eke även vid dålig sikt. ER konmer även till använd

ning vid ajöspaning.l dål~ 11,W\J"8:p~"~~~~.lt. 19tA .~,~,8;B ,~~~t1ökning . 

aV ubåt.ar. ',i övervattenol.~.~.,rw,~.tet~(h ,;~7~ ,äve,ri>~~ ,d~f,~~~er ~t't 
upptäclta U\'.1tar i underv~tt~n~~iige. har ER myy~~t ~t~:r: b~tYd~iec ...J 

.' ". • ,',: , • '. ' • : :' ••• , • , ..... " .~ •.~ :' !~" .;, ':.:' :' ':.: ',' 

men :man t'4x' då givetvi~;m,:Ln4re :t:~c~R.A~!. .{~f~.~~8'7~t,:~~~"p":~~,~.~·,p:: " 
utgör en betydligt mindre målyta. än en hel ubåt.' . . .... '. , .' 

http:11,W\J"8:p~"~~~~.lt
http:katr:dEltr�;J.er
http:jakts""rid.aled,n.:i.J.lgp.ar
http:ER-statbn.:r.na


Grundlägg:mdo principer 

ER Himpar sig i viElsa fa11 bättra än tidigare använda. metoder att 

hjälpa flygpl:m till rätta i dåligt väder genom att bestärmna de
'. .! 

ras lägen samt leda dem hem till' 'haserna. 
1.. ; 

BH-nnli.ig::;ningar kan endast angeläg~t EW plan och fartyg, däXernot 11 

inte nådana måls exlikta utseende. För att tr(')ta detta kurma. skil 

ja. på.' egna och fientliga atridsk:i-after h~ app~ater fÖl' igenkän

'~ings'9igna1er~ (förkr.rtat lIc) kons'trueråts ~ 'Med dessa avger' 
, , 	 ,'.' 

~gna plan eller fartyg autnmatiskt vissa på 'förhand bestämda sig- naier vid bestrå.lning' f~åri IK-statiöil uppställd vid' ER"'Btatil~nen 
'; ; 	 , ( 

, .på. marken. 
, . , 

~e~_~~~~motmedel -
Liksom alla nya. stridsmedel har även ER mätts avmotmedel för att 12 

minska dess verkan. Sålunda. förses flygplan med apparatur, Bem 

visai-- ~ 'pimiet ar: ,utsatt f<5t ER~bestrålning från: i1uftvätn), i 

vilket fall un~anmanöver kan göras. Flygplanet kan även släppa 

,ut aluminiumstrimior, vilka reflek-terarER-vågorna (Ich därigenom 
• ~ I' '. 

förvillar ER-9tatione~a. Även 8törs~dare använda "f'öratt för-' 

villa. motstArrlaren. Dylika ~tö~edel har '~jo:rt att man på ER

.stationerna infört speciella motå.tgärder för att undvika Btöi~

ningarna, och 'det ih- därför ll\Ycket svårt att st'öra on ER-station 

-
, . . 
så att dess möjlighet' till spaning balt elimineras. 

'.b.ATODSTMLERÖRE'JS PRINCIP 

AIlJ:qänt (bild....ll 
,. ., '" 

Katodstr&leröret, som används i ER:";stationer, utgör i princip ett 13 

. lUft,bcmt ,( evalw.erat) rör. När en ström flyter genom glödt.rllden. 
(7:1) blir denna upphettad. Den härvid 

, 

alstrade värmen 'upphettar 

, k~tn~en (7:2), s:'~ då på gru~d a.vein 'kemieka,s'amnansätt'riil1g av

ger net;R.tivt,laddade eliektr:::met. Från katoden slungas el'ektr:J 

nerna. (7:5) ~ot eIl ~od (7:4) med relatiVt hBg p~sitiv spänning• 

.	An,,~en har ~tt ~l, genom vilket elektronerna, Bom genom' Mr-d

spänningens irverkan' fåt t' 8tf~r hA.atighet, fUUi1gas iväg mot' akär

men (7:6) • När elektronernA. träffar det 'ljuskänsliga. skiktot 

.bi,~dA.8 .gen·~'m flul')res~ena en lysande punkt på skärmen. 

, " 



14. 	 Grundlägg~~c principer 
===============~=~=====================================~========== 

Gallret (7 ~ 3), som är placerat mellan katoden .och anoden, 'tjän.st 

gör 80m en ventil. Ju mera positivt gallret görs i förhållande 

till katoden, desto_ fler elektr""f,ler släpps fram och desto, krafti 

gare ljusstyrka får mt:l.Jl. på skärmen. 

Utan andra anordningar i kat~'datråleröret, än dessa kan man endast 

reglera ljuestyr;kan. "För att röret' skall kunna användas till' in

dikering mås,te de:t dessutom-vara. försett medCl,tlordningar, 'sf.mkon

centrerar (focuserar) och avb6jer (a.Vlän.kar) ~le~t:r;onstråien~ 'Det

ta kan 	ske antingen med ett elektrostatiskt fält, som erhålla när 

spänning läggs på. mellan vissa, av elektrl'dplattf'rna inuti röret' el 

ler mede1st et t elektromagnetiskt fält, som erhålls från en s tröm
• 	 ~ ". >.' i • 

genomfluten spole, placerad utvändigt runt rörets ,hala." 

Kat"detrålerörmed elektrcstatisk focusering nch avlänkniI}g
j 	 • • 

(bild 8, 9. In) 

14 	 För att erhålla elektrostatisk focusering av strå:).en anordnar 'nian 

en "elektr':;statiek linaii inuti röret genom att dela upp anoden i 

två. rorfonnade elektrr;der med olika spänningar. Focuseringsanoden 

(9a:l) ges t e en spänning på omkring + 400 v, medanacceler~tiJne
anoden (;1R.:2) puläggs + 2000 V. Det e lektr,.,stati eka fältet mellan 

dr!8oa bå{!1l. elektroder får im fältfördelning, som får sammA.inverkM 

på elektronknippet som en lins har för ett knippe ljuseträlar (9b, 

9c). Vid variA.tion av sijänningsupå, f.()cuseringBan:~den ändras den 

elektron~pti8ka linsens bukti~het och därmed även linsens bränn

punkt (focus). Den, 'bästa skärpan på bilden får man när linsens f,.I

CUB ligger på katodstrulerörets skärm. 

lJen elektr()statiska avlänkningen sker medelst speciella a.vlänknings

plattor (två vertikala oChtvåhcirisontala) inut;i röret (8, 10). 

Mellan plattnrna l .och 3 (bild 'In ) uppkourne;t' genOjTI plat'törnas ladd

ningar et t elektr:Jl3tatiskt fält: med .riktninge~ 3 t~11·· l.:' Elektron

strålen, s~'m avlänkas mot fältriktningeI1, k:-:lrmter i detta 'fa.ll att 

förflytta sig mot 3,. ,Om ~latt~)rna 2 och 4, (bild 10r en:" kort tid upp

laddas ,'kf-mner. elektr::mstrålen att a.vlänkas nedåt. Man' 'kan enkelt 

uttrycka verkan så, a.tt en p~~8itiv spänning på en ~vlänkningsplatta. 

drar till sig de nega.tiva elektronerna, medan en nega.tiv spänning 

stöter hort dem. 

http:str�:).en


15 

Grundläbgande principer 

l~fl:tod~i!:il.erör med e~l,t.tr~'ma.gnet:i,sk fgcueer::l,l't;g.• :-;(!h-!Y.l~ 

iMl,d 11. 1.2 "ch .m 
Då. en ström flyter g~nom €'n focuseringsspole, s"m är plac~rad runt -katodstrålerörets hals (11:3, 12:10), bildas ett magnetfält i rö

ret (12:11). Magnetfältets styrka, och därmed även elektronstr!

lene rocus, kan man ändra genom att reglera strömstyrkan i focu

seringssp01en. Ju större strömmen är desto kraftigar.;. magnet

fälb l'lrhå,lls ·:·ch desto närmare spolen kommer focu8~ Den bästa 

skärpan på bilden f1j\,r mM när focus ligger på katodstrålerörets 

skärm. 

-
Avlänlmingsspolen är utförd i två halvor, som är placerade på 

var !3in slda om katodstd.leröreta hals (11:2,13:10 4). Då en 

- Gtröm flyter gen'1m sp~len, får man ett magnetfält i räret från 

wrdp"l till 8,Ydpn l (l3~ 2). Polariteten i spolhalvorna är be

rOt;nrl.., av sträm- ~ch lindningsriktningen. En elektronstrålu i 

P,bt flå.dant fält kaniner ::!.tt av1änkM vinkelrätt mot fältriktning

t,n (13; 6) • Ju större ström s ~m flyter genom avlänkningsepol,m 

dant? kraftigare magnetfäIt erhålla p.ch därmed större avlänk

ning av elektronstrålen. 

-
f ' " . 



17 • 
.MP U 

K O N ti .T R U. K ..T I o' !il O C H - F U- N- K T I 0, N' 

ALUMN 'r 
4 .' 

K!;nstru_kt~r.:,!l .(bild 14) 	 .' . . l' 

'; 	 ~,,:~;}1.,.UI.. 1:> ingår ..följande: elek:triska'~nl:let!'!r:. ·antenn·.(14;l), k~pp

l:ingslåda:' (14: 2), av~tå.ndsmäta+e, (M<5); lj.krikt·a.re· (14:A), rikt-
I" 	 : ' ,_ c • ~ • , • 

.... .	ningsmätare (l4:5J".två m('\ttagar~;(14:6),kontJ;'ollåda' (14:7), an

tennomlc:pplingeenhet (14: 8), sändare (14: 9) samt två kraftaggre

gat (38). 
, ,. ~ ". 	 .' ;; . 

" 

DAssa enheter iilgår dels i trar).sportatel markekC'radiostation typ 
, 	 .. " . "" 

"III'b ('l'mer ni b), dels i fa...qt ma.rk:ekoradio8tati~n typ III 11 

(Fmer III q). Skillnaden mellan dessa båda atationcrs.utrust
. . • 	 ~., r , . -

ning framgår av utrustnings.förteckningen i bil 2. . 	 . . .' . 

E.1mk~in (fli.ld ~5) 
, . ~ 	 .~ . 

. t 
EH III b. arh~tar enlig~ pulsmetoden. })å stindareI1 inte.?x ;igång...... . .' ". 

finns elektronstrålen, på grund av. elektrodernas spänningar, ' . 
. ' ' ,'. ....' , ", " :. .;' . :;< t: '\-:' !:- -" ... 

till vän,ster på. avst,åndsmätarens ka~nd8tr:å1.erör (.15! 13) s.arn;t. i 
..·~entr~n på r~ktningsmiitare~s katodstråla!qr (15.:9)~ . Nä,r .. s.~~ . '. 	 , ., ~ .' . .". ; -, 

daren (15:6) arbetar får man dels högfrekv~mta pul.aer, ,(15 ~5L,. 

, dels l1yn~~y\ni~Jering;PUlBe'r (~5':1). .Dessa lämnar, ~ä.r:J.51,aren.sam: 
tidigt.-	 : !' -' 
Avståndsmätningen är helt enkelt en tidmätning och avståndamä

.tarans katodAtrålerör ka:n liknas vid ett. tidt€:l€a.:rur._ M.~tI1ip.g: 
, 	 . 

en 	t~llgår~på följande sätt: 
' .. 

SynkrGlniseringspulsen från s iirld ar0:0.'"st a:rt ar,' tidaxelgeneratorn 

i aV8t?mdflmätarell. (;l5~ 12)." . DetJ..·.vänstrn avlänkningsplattrot i 

avståndsmä.tarens katodstråleröl" (15!13) får dll en negativ såg

. tandAf>rf!lM Rpänning r;:c.h den högra ~avlä.nltrPngs:plattan en posi,;., 

t iv s!tgt!U1dsformad ·spä;nn.:ing. ·Elektrol').st Jl'ålan , 80m ltestår av 

negntivtla4dnde. elektroner,kormne:r;dä ntt stj;)tas,'bort av den 

:vän.stra. avlä.n.lQ1ingsIllatt~ ~{aJttt dras till dl:in·högr.a ..... En. s k . 

tidaxel bildas ,från"vänst-er till högerpåkatodatrålerorets .'. 

17 
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KN'lstrnktion {ICh 'lunktinn 	 19. 

På riktningsn;lätarena ka.t~9.BtråV"rör (15: 9) får man bMI) riktning 

"ch avstÅnd till ett reflokterando föremål på följande sätt: 

Synkrnniseringspulsen från 6än.d~en(15:·7) startar tidaxelgen,:) 

ratorQ. i riktningsmätaren (15:A) ~ En ström erhålla' då genom av

länkning8Apl~len (15: 10) ~ch ett m~etfält :-ildaa i kat,'detråle
, 	 '. 

rörot (15: 9). Magnetfältet avlänkar elektronst.rlHen vinkelrätt 

mot fältriktningen , så a.tt strålen k('mner att förflytta. sig från 

-
'. 	 . 

c~ntrwn {'ch ut mot periferin (15: 9). Framför katodstrålerörets 

skärm är en gra.dskiva fastsatt. Av1änkningsspol~n är rörlig samt 

vrids aynkr,nt med antennen och man kAn a.11tså på riktningamäta

rens gradskiva avläsa det gradta.1, i vilket antennen är inställd. 
, . 

~ridR.X9ln startar när den utgående pu1s&n (15 :5) lämnarsändaron 

(15:6). Ha.otigheten va.rmed tidaxeln förflyttar sig är känd, ·'ch 
J. • '" 

på. grund hära.v km mm gradera en avst'åndsskala pA ·sanmaaätt· 

8~~m på a.vståndSmätarens katodetrålerör.:Den reflekterade pulsen 

(15: 16) r:mvand1ae i·m"ttagaren· (15; 15) till' en. positiv pula 

(15:14); .Bern ti1iförs gallret (15~11) '1 riktningsmä.taren~ ke.

t~dstrhl~rör. Under dehk~rta tid ga.11~t blir phaitivt släp

p!'!r· det genom fierA elektroner än noIntan., Tidaxeln kcmmer då 

att lysa Atn.:rka.re i den punkt, dit 'den' hun:nit . när ekC1t·k'-mner. 

Avståndet från cantrum på skalan m:)tsvarar avståndet till: det 

'r~fl~kt~railde föremålet" 	 . , . .... ;. 

Dot flu~r9scerande skiktet på riktningamätarens kat~dstrålerör 

är utfört så, t:ttt' man får :"n efterlysning på ca 20 sekUnder. 

På. denna: tid roterar an:tenrten o,tt varv., Målindikeringarna :. 

.. hinner'därföl'inte slockna. mellan varje varv och (lm !flera.·må~ 

. : 	befirihor 'sig' inom, atati(:'Iums rä'Ckviddsrmråds" kan man lätt, fc;l 

ja dessa' på den erhå.11mi.: '''kårtan''. ' 'öm man· i' at.ället: ,för;'gr.a.d" 

skivan -lägger entra.n:späl'ant·kart'å.i lämplig' sk);J.a:. öVer skär-o 

men:>ch c1rienterar' stat10nsplateen i centrum,. får man mAlons , 

.gergrafiska lägen··direkt ,på kartan.·: . . . '.. ' '. . '; , ",. ,... 
',," 

,. .~, .".f,: ", ' 

, ... ~ '.. . .,~. . 

. , 
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20, Knnstrukti(,}Il och funkti .n 

SÄNDARENS KONSTRUKTION OCH FUNKTION_.__ • 100 " t 

. :"; . . ~ . 
JJj . }'rontplattnnr; uts~ende framgår '!:'Y bild, .16 •. 

" 

" '," ," 

r .8?-P..O.i':rf..,n ingår följande större delar: Högepänningslikriktare 

(1'{: 3), .gnistgap (17 :4), k:~ns~le~~ing' (17 :5) ~ 8änd~ör (i7 :6), av
" . . .' 

ptämnlngskret sar (:1.7:1),. .f~Vändar~ra.t?-8f:mn~t':'lr (i7 =.i) t p~lsgenera
t : r . (17 t 2) sn:nt Sk;yd4s~ordo:i.n~~· för' .si;indai-en .(t . e 'f~äkt. :.:ch re. ., . , . ' .. :. . . ,~ 

. litar). 
;': :' : " 

'.," ; ~; .'. " . . " 

f1tI!l~:ii..2.ILQ~l9J.:.!l . ." . .~ , ,', , '",'; 

lY Sundaren alstrar dlHs utgående, högfrekventa. pulser, dels p.'sitiva 

: :.' .'.' :, 

'. " 

, ' 


S~dar~narbeta+ i pr~ncip på ,följande sätt: 
, .' '1' '. ' • '. ..: " ~.'.' «, ' , ••, • '. ., .. • . j • 

. Nä:r:'pulsgeheratcrn, .(-lS:~) ',ink(')pplas, ,a.1s:l;re,r I den n~g~tiva pulser 

ca 400: gånger ,i sekunden. 'l'iden :In$llan:v.a.rje pulfJ ~. så.leQ.es ca. 

2.500 }ls. :·Pulserna.·tillförs hjälpgnia1;gape-ts im:'~elek~r9.d (18: 10). 

Efters(~m' h j älpgnistgapeta yttre .elektrod är" jorda4.. i'eh,~8ietvia 

ett'motstånd (18!S) ,..får man på grund- av spänningskillnafi!3ma· ett 

f~istöversl~. i'hjälpgniatgapet. ,Härvid blir gasen,ih~yu~st

gapet (lth,6)joniserad,och ledande,. Om .te, hög negati;y-i.spärul.ing 

finna på huvudgnistgapets övre elektro~,( får man ett ·gn:tJ3;!;öve;r

Slag från denna till den nedre, jordade elektroden. 

, ; ... 

K ntr:l1ådan (m:ffi 36) ,lämnar SO V väx-elapänning till högspänninga

likrikta.ren (18! l), vilken 'tranBf,'·nn.erar upp;::>ch; likrik~ar.. v~el

spänningen s5. att90':() V lik8pänningtillföre:kr;:n6tledpi~~n: (lö:5) 

gen' ffi pn dr,;:- sSAl med 'mycket' Bt~i" induktans, vil;ken, är seriakepplad 

med' ett likriktarrör .. Drf)ss~ln knmner härvid a.tt. tjänstgöra. s ..:'fll 

Ap!:inning8fördu~blI'lXÅ (113: 2) cch den reEfl:llteran4e ,späz:mingen' öVi.Jr 

k·,nstledninge'rl: (18:5)' blir' därför CR. 16000 V\o ',K'r'nstledningen kan 

ur laddningssynpunkt lleiiraktM. ·aero en kC'-nclensa.t(·r, vilk,en,u.ppl.w.dns 

fullt på CA. 2100 :u-s, uppladdnine-qkurV'1'lIl framgår av bild (18:3). 

Efter CA. 2500 JlS l~lir huvudgnistgapet ledande, på grund av j~mi

r:; "ring genom enistövflrslaget i hjälpgnistg-Ilpp,t, 0ch k •.:nstledning

AllS npF,lltivn sion k"'mmpr n.lltml Rtt .j'~rdas i pulsögt:nblicket. 

I~ nntlfld.rd,np,nlHJ wl(lnl. nion. k'mmer då att "lyftllB upp" till hög p':

~ I 
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21. 
=======c=;===============~=========~===============~====~======:~ 

sitiv spänning~ '-'ch en urladdning äger rum genom sändarrören, vi1
" 

ka därvid kommer i självsvängning. Härvid alstras högfrekventa 

(212, Mp/s). pulser, Bom är:;· av 2 )18 längd, var 2500:e }ls. De8s~ 

pulser (211'1.:3) tillförs antennen ~ia antenncmkopp1ingsenhet~n och 

k-'ppling81ådan . 

Varje gång knnstledningen urladdas får man en spänningspuls, s k 

synkrnniA8ringspulA över ffii"tAtåndpt (18:8). Synkroniseringspul

nen (15:7) fasvänds i en faavändartransformator (18:7), Bä att 

den hlir positiv, arunt tillföres därefter avståndsmätaren ',ch rikt

ningsmätaren för synkrcnisering av tidaxelsvepen.,-, 
AN'!'ENNOMKOPPLINGSENHETENS KONSTRUKTION ,OCH FUNKTION 

.K:.-p.stlJ.ljcti'n J..~ild 12 I')ch 20) 


FrnntplB.ttans utseende framgår av rild 19. 


T !Uttenw'mk,:>pplinRsenhetpn ingår fiHjande större delar: Omkopp


lingnanrdning mellan sändning och mcttagning, bestående av' 


1/4-vågBl~dningar ~ch gnistgap (20:1). 


OJ:j~,:Jl)plinB'sancrdning mellan antennoyshmens matning i ,fao :;ch 

i m.-,tfaA, be8tåend~ av fas':·mkopplare och 1/4-vågsledningar 

(20:3). 

Frekvensmeter (20:2) 

-
I antennC'mk::.'pp1ingsenheten sker de ls en ele;ctrisk cmk;';ppling 

mellan sändning och mr;ttagning, dels en mekanisk omkoppling 

mellan de båda antennsyBtemens matning i fas nch i m~tfas. 

Frf'!kvonsmetern, 8;1m är en separa.t enhet monterad i antenn:)m

k:!pplingsenhoten, Rlwändo för kontroll av sändarens frekvens. 

Omk~pp1ingBanordningen mellan sändning och mottagning måste 

finnas, efters':>m samma antenn används för M,de sändning (')ch 

mottagning. De utgående pulserna, som har hög effekt, får 

nämligen int;", ktmma in i mi Itt agaren . ty då blockeras denna. 

r:ch man riHkerar att bränna sönder mottagaren"! ingl'c.lllgskretsar. 

20 

21 

22 



22 .. 	 Kcrtstruktil"n ,ch funktim 
====~==~=~=====~==========:~=;===~=========~======~==~==========~= 

..Ln~'m några f21 miljondels 80lmnder efter det a1:indningspulsen upp

hört, mtlOte m1 ttl1.garen vara klar att ta em,;:t dd relativt svaga 

pk t. Härvid måateaändaren vara bortk.:pplad, så a~t inte en del 

~'{ 8~{':')"'78ig!lalcn. absorberas i denna, vilket skulle ha till följd att.. , 

8i p:nnlc::1 :; :n in'nfl,tas i mottoga.ren skulle bli svagare ,:'ch därige


n n: förl!'''rta stat:nens räckvidd. 


<.;; Ap.t8nnO!TJY:.opplingen :melllln sändning C'ch mottagning sker i princip 

föl.janc.e Bätt~ 

J) 	 f,i;igr: R:indninr; (bild 210.) 


Ni dA utgående högfrekventa pU18e~a (21a:3) från sändaren 


(21...,: 2) k:rrarIpr till : lJL"-pplingsantJrdningen mollan sändning ('ch 

,-.. I 

.IIlnt.taf::li.~P: (2l::t:4) /'kort!31ut~s'iednfug~~ till m~ttagA.I'en (21a: l)
". 	,.," 

r,:l att pulr)fl,rna inte kan k';rrma in J denArunma •.. Daf,'crtaätter 

,,::.i dö} n.elg till nedre Mtennsys:t.ne,t, dels via .,mk',;pplingsan

or(l.nir:t~..,jl mellan "i fa~1I ,:ch ,i~c:~fasll (21a~6) till övre antenn.. . 

nyst p,met •. Oml-c pplingsallf\rd.Ylil1g:enmellan: "i fas'!' och· ·"motfas" 
....1::: ,.skriV<'JO -i D1cm 2'1" 

2) 	Läge lIl·ttA{~ning (bild 211,) 


1)c reflekte::.-ad8 pulserna. (21b:7) matas pl\. 'motsvarande sätt som 


Yt1:1 heskrivits till ':mk pplingsan -:rdningHn mellan sändrdng 

.' ch m. ,tt agning (21h:4). Denna har nu Rkiftat -'m till läge mt

!;aping, varvid sfuldar.;.Il1 (2lb:3) är bortk:;pplad i:ch m·.:ttagn.1."'Jn 

(;n.h;l) ir:k.'pplad, ol\. att all energi k.1tnmer in idennI'!.. 



Krinstruktion och funktit'::n 23. 

KOPPLINGSLÅDA 

-

l<onstrukti,.:.n (bilc!..J_2 och.w. 

K>'pplingslådans utseende framgår (f.Il bild 22. For varje an

tennsystem finns en kopplingsanordning bestående aven fast 

spele (23:1), en !'Örlig elektrostatisk skänn (2;12) samt en 

rörlig spole (23:3). Den fasta spolen är förbunden med an

tennomkopplingsenheten och den rörliga med antenhsystemet. 

24 

.
Fu~tion 

Kopplingslådan har till funktion attöverföra.den högfrek-' 

venta radi.;energin mellan det fast förlagda ledningsystemet 

i stationen och det rcterande antennsystemet. 

25 

Överföringen sker här utan galvanisk k~ntäkt'mellan ledning

arna, d v s genom induktiv koppling. Den·,f,astaxesp den rör

·11#;8. spolen tjänatgör alltåå san lindningar i en transforma

t,;r, ~)ch den elektrostatiska skärmen mellan spolarna f'år

hindrar ev kapacitiv koppling mellan dessa. 

JiNTENH AN IÄGGNING 

-
-

K' Jl~J;Iuktto.ll (bj-.1.fl-ID 
Antennanläggningen består f::W ett ötte fll1tennsystem (24: 5) ,;:"ch 

ett nedre antennsystem (24:7). I varje antennsystemingår 

två pRrallellkopplnd~ YA.gi-nntenner, vardera bestå,ende aven 

ref] 0kt ...~r (24: l), en dubbelvikt dipol (24: 2), tre 'lika i ånga , 

dlrpkk)rer (24:3) samt en kortare direktor (24:4). 

26 

run1dl.~ 

S.'m bekant uppstår ett magnetiskt och även ett elektriskt fält 

"mkring en strönlgenomfluten ledare. Genom att tillföra hög

frE"kvent väJcelström till antennsystem.etåstådk;rmmer man all:tså 

mag11.etiska6ch' elektriska. fält kring detta.~ vil.ka varierar i 

takt med växelströrrmen, 

27-

Dessa '~arierande fält kallas i dagligt tal vågrörelser eller 

ratll',vår;t'r. Man kan liknc. vi'lg-röre]sp,rne kring- antennsystemet 

med dem som uppstår på en vattenyta. niir man kastar en sten mot 

dennA." 



i 

24. Konotruktion och funktion 

Av OVmlståflnde fra.mgårattenhögfrekvent ström i'ensätldarantenn 

~er upphov till en r~iovåg med samma periodtal, och cmvänt gäl

ler även att en radiovåg, sam träffar ett antennsystem, ger upphrv 

till en elektrisk ström med s8llllla perit'dt~ :i, an1;ebn~yeternet·. '. " . 
• • ', • ' •• , . ' •• ... ,. ..~,,' .. u ,"' '", ..' ~•••• 

' .. 
Vid ekoradi.'?staticI+er axnränder man sig :a,.v. xiktiad. .st:rålning f.ör a.tt 

kunna bestänma :dktningen till .<;let. reflek.terancl.8 ,föremå.let.· Det.ta 
. . ,,' '. ' 

tillg~:r.så, att m~plllc.er~ S k P&Ssiva,.ante.nn~r (24:};3;4). .av 

lämpli~ längd på. ;:)..ämpligt avstånd från.' sändaxdipolep·;.va.rigencm ' 

radiovåg"rna koncentr~ras till ett strålknippe i en riktning. En 

dylik krmbinati,\n av antennsystemet kallas efter sin upp~~~~e . 

Yagiantenn. '. :.,
", . 

, :. . ~ " t • 

Dflt strålknippe arm erhålles aven Yagiantenn.är.dpck ganska. brett, 

vilket medför dålig riktningsbestämning. }'ör att minska. strålbred

den och därmed öka nl'ggrannheten i, riktningsbestämning l;i.r· 'antenn

twrlb~met. för Ji:H UI b utfört ~v fyra.. Ynp,iMtenner srunmllIl.ltcpplade· i 

två par, (24:5.; ,7)ettövr~~. ~:ch ett undre. 

,"" . ,; .' 
Ant~nnparen kunna matas Antingen parallellt, yarvid strömmarna. i de 

brvla pllr",n liggE'lr i flts eller i m("\tfao och kOnIner att lig'ga 180'> 

fasförGkjutnll mell::m ::mtennllaren~ 
" '. . - , ., ~~ , 

J)e!1n~t nmlwpplinr: nv ;mtennflrnaR matning har till f~lj,d,:e~ r.q~i;lAdring 

antennsystpmets tota.la strålningsförhållande , vilket för:vcarj~ 

station individuellt ~ontrol1e:x:as gen~m upptagande av. ett· s l$: ~t;rål

ningsdiR.gram • 

Då Mtennomk'pplaren stäl.~cs.:L läge I FAS uppståI:; de. s,k, :";1; fas-IC'

bc:rna" i strålningRcliagrammet, (43; 44), och då antanncmkopplaren. 

ställes i läge MO~1AS, de s k mot fas-loberna. '.
,'":..', '. 

. . ' " 

Såsrm framgår av bild .4 3 och 44 förändr&fI. "Illtennsystemets et.rålninga

diagram vid antennomkoppling(,n så att "lllotfa8.,..lcberna",:k:'~a.a.~tbil

da luck.l.tfyllning mellan "i. fas-:-l"berna". 

---) 

...-... ! 
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K~'n8trukt.t -en och funkti('n 25. 
~===~====~:=================~===:==========c~~==~==c=====~====== 

J~P.§trlJ~.!~l.:Jl_ iQ.ild 25 oc_h._.2iD. 28 


Fr ,ntqJ .•Lh::',~ utseende framgår av bild 25. 


I m-'ttngnren ingår följande större delar: Två högfrekvensförstär


lwrntg- (26:8, 9), pn l:a detekt'i' (26:6), en lokall'lscillator 


(2(;;7), tr~ mellanfr;;kvensförstärkarsteg (26:3,4,5), en 2:a. d<..

t,~;kt r (rör0t placerat på m:lttagarens undersida), ett :~lsför

sLärkbI'Eteg (26: l), ett slutets/! (26: 2), likriktare'för mottaga- ren och avsLåndomätarens lågspänning (26:11) 8~nt likriktare för 

aVGtw,dsmätarcns högspänning (26; 10). 

Kh:~I\.t.:i Fl l.1!ild 27) 29 

MJttagarcn förstärker och likriktar de reflekterade, högfrclcv~n


ta puls6rnf1., Då att de från mrttbgaren utgäende pulserna är p:.:


sitiva. 


IJ1ttngaren arbetar enligt superheterodynprincipen på följa..'1de 


sätt: 


" 

Dc) irk mmande, högfrekventa (212 Mp/s) pulserna från ante~'lJl(;m

k:: pplingst'mhct en förstärks i l: a och 2: a hÖgfrekvensfö;rstärkar

Rt""gen (27:1,2) samt tillförs l:a detekt;.rn (27~3). L.-:-1I:0.1

.: scillat,.·!'n (27: l;~) är med fr:,;kv€nsrat ten (25: 3) inetälld se." 

a.tt d~n evänger på 182 Mp/s. Även dessa svängningar tillför 

m~n l~ a. detekt::rn :'ch i denna blandas nu de båna frekvens0:::,na. 

varvid en skillnadofrekvens, s k mellanfrekvens, på. 30 Mp/a - (212-182 '" 30) alstras. Denna förstärks i 1:a, ,,2:a och 3:6 

melhnfrekvcnsförstärkarstegen (27:4, 5, 6). 2: a detekt ,',rn 

(27: 7) likriktar mellanfrekvensen till negativa puleor, vilka 

fnRvänds :ch förstärks i pulsförstärkarsteget (27 :8). 'Slut. 

ste["';;t (27: 9) förstärker ytterl~gare de p~~,sitiva pulserna, 

e-m man d~:rp.fter tillför avstånds- cch riktningsmätaron. 

I'/.r:.f~t.~~~~i..: .n_ib~ld...?~..:,.cp_.12l 
Fr,'ntplattruls utseendf'! framgår av bild 28. 

I flvotåndRmiitarcJn inp,-Jlr följ:m rl .... ~:,'rre delar: Kat:dstråJ c 

rör (29: l), tidflxe 1gen.:,r,"1 t, -r (29: 2), dffipli tudbsgTd,ns ar·.·.~':jr 
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K;'nntruldirn och funkti ,:,n 
__.=~=~~=========c=c==~==_=c=====_===~~=======__~==_==____==__=== 

:.'\l1krC'l'.1.fl"rin[';'fipulserna (29: 1), stabilisat·-·rrör för Eltabilisering 


[nr tic1:c:n?Jn j horisontalled (29: 3), stabilisatorrör för stabili 


DO.ciUE',' av tid!lX.eln i vertikalled (29:5) samt f.örstii+kaJjrör för un


d(;:rtryckAJlde nv elektronsträlens återgång (29:4). 


~)]. 	 Lu..rJ~tt.!Lc..b}~l:..d~Ql 
AVflt2mdsmiitaren arbetar i princip på. följande E.t:~t.: 

Synlc:'0nisl?!'ingf;lpulserna från sändaren begränsas i ampiitudbegränsa


rem (30: l) till + 40V samt t'illförs tidaxe'lgen'eratorn (30: 2) • I 

< : >' 

den..'1n uppladdas då en kondens~tor. Härvid ålstra.a· dels en" sägt ands

l:('.':mpd, positiv spänning (30: 3), san pAtrycls:S katod~trålerörets 
(50~ 4) högra avlänkningsplatta, dels en SD.gtandsformad, negativ apän .-:,)
rd.ng (30:5), som påtrycka den ~änstra aVlänkningspiattan. :Som ·för

ut förklaratsuppstär därvid ett tidaxelsvep från vänster till höger 

pl:. brtodstrÄ.lerörets skärm. Efti;rsrffi spänningarna varierar rätlin

.j:i.g'~ med tiden, k0mmer tidaxelsvepet att förflytta sig med jämn has

t j rr;hc+,. När Bpänninffama nätt maximum re:3pektive minimum, har tid

::l.xelsvApet kc·mmit till sitt högra ändläge.· Kc'ndenaat::;rn i tidaxel

l:eneratom urladdas nu ("'ch pli grund hiirav försvinner spänningarna. 

l'.~t avlfu1kningsplattorna hastigt Jch tidaxelsvepet återgår. till ut

r;D.ngsläget, varefter förloppet upprepas. 

Avct~nd8mätnrp-ns ire mät områden får 'man fram genom att koppla in 


'lD;:~, :::"t·'·'r.'1. kondpnsabrer i tidA.Xelgenerat~'rn. Nxanpel: Dåman 


"\T1.;lcT m/it områd.e s :mkopplaren fr~ri 16 till 00 ink")pplas en· ~törre 


knu.onllnt:r, vars uppladdnings1;id är fpin gångerläiigre. På grund 


hät:'tW ökro' sphnningen pD.~vlänknirigsplA.ttomll fem gånger långsam


r:\3::' 8 ,ch tidDxelsvepet kl"rrrne:r att flytta sig fem gånger, 'sak';are • 

. .' 

lHi.:ci r,-en 	m ökas mätnrnrådet från 16 till 80 km. . . 

.lJe fr{ln m,....ttA.r;B.n!U uti,ående positiva pulsema'påtryc.l-;,s kaL.~dstråle


:::,ÖJ·()t;s (30:4) ned.re il.vlä.nk:nirip,-~plr'.Ltl\. Härigenom f Är ,man en aV

bö jJ::.inp,- UI:'!di1t av tidaxcln, d v s on pk"mar:"pring SGm förut beskri 



K~nstrukticn ~ch funkti~n 27. 
===========~==============~==~==============a=====~~=========~==== 

lUKTNINGSMÄTARE-, 

K"lnstruktL'n (bild 31 ':'ch 32) 32 

~rf'\ntp1A.ttana utsi:'!l!nda framgilr av bild 31. 
1 riktningsmätaren :i,ngår följande störra d~lar: Kat:odatrålerör 

(32: 2) med avlänknings- (3213) :)ch vridan0rdning för dcnn1. (32:1) 

samt f~cusoringsepol/'" (32:4), tin.n.xolgeneratr.tr (32:5), siP.'nal-:- , 

amplitudbegränaare (32:6), kalibreringagen~rat\lr (32: 7) samt för-
stärkRXrör ingåendG i an0rdriing för undertryckande av ~lektr-,in

strålens återgång (32:8). 

Funkti~n(bild 3jl 33 

SynkroniR~ringapulserna från sändllU'en st'artar tidaxelgr,n:lratr.'rn 

(33:1), så. att ~n sAgtandsfonniui strÖln'(33:1) P"'lanflyter avlänk

ningsspol~n (33~5). Ett magn~tfält mo4:1injär förändring ~ 

fältstyrkan rildaa därv:idi katcdstrålt~l'örl')t, ~ch elektronatrålm' 
, , 

Bern i vil~~äget bcfinno~ sig i rör~tB mitt k~~~ ntt avlänkas 

m~t rörets periferi. 

Då man vrider på lino~itets- (31:1':1) och avståndBrattr:n (31:14) 

ändras sågtandsfcnnen p!i strönmen, som flyter g·::nom av;länknine;s

cp~l~n. ,Härigr.uom ändXss även magnotfältets styrka. ;,ch dänned :: 

tidaxe los ha.stigh~'!; varvid man får längre eller k,:~rta.re mätom':' 

råd.~. 

- De pcsiti1ra okoaignalerna frän mottagarc~ b'~g1'än8a.a i eil~n .:.!

arnplitudbegränsaI'fln' (33:8) till Rn m'lplitud ca 1,5 gån.gC'I' stör-' 
. '. ~ 

nin~nivån. Hä.rig~nf'lJl1 får gallret (33:3) lik:\ etor p,=sitiv' 

spänning AV "tt litet, eko som 8.V ott stort och eanma antal 

''-'lekttoner konmer att släppas igennm'. På. e~ sätt få~ man ()ld)-' 

roende AV' ~k~fJtyrkan alltid srunna lju8styrk~ på. ekämAln. Om 

,·Dir.nalsmplitudbcgrällsaren'inte funnits, akul1~,.desta.l:'k~ sig

nalerna. !ista.dkonmit en ~kai-pt lysande punkt, under d<J.t p.t t d~ 
. ~ , 

aVflgn signa.lnrna ,icke blivit synliga.' 
. ' 

" 

Tida±elr,en~rat~rn lämnar förutom ström till" a.vlänk:n.i.ngszp' hn 

även hcgativ8. etyrpulser till kalibr':'l"ingG~~nerat'rn (33: 11)" 

s~m li.latrar n~.gativa kalibrc1:'ingspule'llr var 50: 0 JlS .. 

http:k,:~rta.re
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28. 	 K0nstruktion nch funkti~n 


======~================================~===e~~==================== 


Vid tillslag av kAlibrerings1"mkC'j;>pl aren ,t33: 10) inkppla.s kalib


reringapulserna till katoden (33:2) s runt pr0vuttag nr 5 (33:9). 


Katoden blir således negativ i förhållande till gallret var 50:e 

' .. 	 '.' . /' .-, . 

)1s. Detta. är liktydigt~eci at't gai!ret blir p~sitivt i förhållan

de till katoden t')ch flera elektrc:ne.r släpps fr~. Härigencm bil 
. " '. . 	 '" 

das ljuspunkter, s k kalihrering~pUrJ.kter·; på tidaxelIi med 50 )l"S 
. , ". ..... .. . .. ' .' . 


int~rval1. Eft.erSClffi. rap.iovåg~rna på ~enna, tid hinner 300 • 50 = 

- - " ' . '.' 

== 15000. m == 15 km, motsvarar. ~arje, .sådan intervall ett avstånd på 


~;= 7.,5 km (radi;wågr:rna dP:.' sträc~ 'til~. ~let,~v~, &ger). Om 


kalibreringspunkte;ma ligg~r på var 7,5:e km,lä ,avs~ånd~skalan, är 


säl.~des riktning~taren rätt kal,ibr,~rad. 
',' ~ - f .. 

Vid kontrcll av avståndsmätarens kalibrering 'ansluter m~ en sladd ,--,
mellan 	provuttag nr 5 på riktningemätaren 0ch den nedre avlänk

ningsplattan i avståndsmät,g,+,ene katl"dstrålerÖr.'· Avi~ngaplat
. 	 ..., /" r" .. 

tan blir då negativ var 51?: e ).ls varvid de negativa elektronarna 
• > , 	 '1",' 

stöts bort, så ~tt man får,kalibreringstoppar'uppåt på tidåxeln 
; . ' 	 ~ . 

med 7,5, km intf' rval1. , " ' 	
'.. ", 

LIKRIKTARE 

34 	 Konstrukti"ln (b:lld 34 och :S5) 

Fr"ntplattans utseende fr.tllTl{l;'år av bild 34. 
. 	 ':.! • .~. . ; 

Likriktarp.n.b€Jstår av en l~gspänninga.del(35:l) ,cch en högspänninga

del (35: 2).. I högspänningsdelen ing§.r bl ~'e~· h~gap~:in~~tr~8f:-r

matr:r (35:3) :1ch Att högspänningslikritdarrör (35:4) s~t i lägspän


ning8del~n ptt regulatorrör (55:5), ett lågspänningslikriktarrör 


, (35:7) oc::h en låg8p~Btransfonna.to;: (3..:;:.6). 

35 	 l!\ulkti!!n 
.:. "., 

Bilda. .likriktarna. ,tillförs QOV växelepänning från kontroliädan. 
',' .',. ": 	 .', '" ~. ",,, .' , : ..~ : . . 

',~ " " " "':.' . I. .(;' ~.". 

Lågspänn~gsdelon tran{Jfonnerar upp och likriktar växelspänningun 
.. . '" . . ' ..... , .. /,.~ .. . - .'. 1'.,. 

·till 35c.>V, liks,pänning ~~t tr8,llsf:nnerar ned v,äxe;I.8pä.nnin~n till 
• ",' ..' .' f ..... ~ '.. " I, ~ , .. , ... 

6, 3V • De erhållna spänningarna, s,p.yänd8~ till samtliga rör' i riktnings

mntnren med undAntag av ~at"ldaträl~~öret. 'Li~iktarc~ -rämn~ desB
• ," " • ",. ' : .• .. ... ••, .' .'" •. 1 ~ " • 

utr-m ström till fecuseringaapolen srunt växclapänning tili 'skalbGlY~'!'lings

lampan 	i rj,~ning8m~t~~~.. ..' 

...' .;., : .'. 

,.J 	 'j ,I' :". I ': <t " 
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K~nstrukti~n ~ch funkti~n 29. 

Högspänningsdelen upptransformerar nch likriktar växelspänningen 

tiJ l 4000V likspänning OflJllt transfrnnerar ned växe l spänningen till 

4V. De orhållna spänningarna tillförs riktningsmätarens katod

strålerör. 

KON'l'ROLLÄ.DA 

K~nstrukti0n (~~ld 36 och 37) 
1l'rrntplatt8l1.s utseende framgår av bild 36. 
I kon Grl:llådAll ingår följande större delar: Växelspänningsregu

latrr (37:1), laddningsrelä (37:2), likspänningsregulater (37:4), 
störningsskydd (37:3), växelspänningsv~ltmater (36:4), likspän

ningsvoltmeter (36:12) samt säkringar (36:3, 7). 

36 

Funkti"m 

Kontr~llådan fördelar spänningarna till stationens olika enheter. 

Hegul~torerna hållor spänningarna konstanta vid varierande b~

lastning. 

37 

Laddningsreläet kopplar in ackumulatorbatteriet, då likspänninga

generatern lämnar tillräckligt hög spänning för uppladdning av 

ackumulatf'rn. Vid för låg laddningsström kopplar reläet bort 

batteriet, så att det inte urladdas. 

På v~ltmetrarna kontrollerar man spänningarnas värden. 

KRAFTAGGHEGAT 

'. 
~nstrukti('n (bild 38) 

Kraftaggregatets utseende framgår av bild 38. 
Kraftaggr~gatet består aven Douglas 350 cc luftlc;yld expl'Jsbns

m,-,t')r med två cylindrar (37:7, 15). Motorn driver genom rem

tra.namissic·n en 80V, 2000 p/s, 1250 vf växe18pänningsgenerat"~r 
(3A: 2 ) srunt en 29V, 350 W likspänning8gcnerat~r (38:3). 

38 

Funkti c·n 

Då motorn är igång, lämnar kraft oggregatete 

~tröm s(')m b.?hövs till stationen. 

generat·~rer all 

39-, 



31. 


Kap III 

H A N D H A V A N D E 

REKOGNOSCERING AV UPPSTÄLLNINGSPLATS 

För luftbevakningsändamål 

Först utväljer man på en karta det område, som skall ER-bevakas 

(skala 1:1000.000). Inom detta område utplaceras de ER-stationer 

man har till förfogande så att de kommer på ungefär lika avstånd 

från varandra, ca 50 km. Härigenom ernås en viss överlappning mel

lan stationerna, varigenom man nedbringar risken för att fpl kan 

"smi ta" emellan, om det senare skulle visa sig att någon eller någ

ra av stationerna har s k döda zoner. (Anledningen till att man 

journalför är att man härigenom kan konstatera förekomsten av dö

da zoner). Skulle emellertid antalet stationer inte tillåta så 

tät placering får man naturligtvis öka avståndet mellan dem, så 

att hela området "bevakas". 

Vid uttagandet av tänkta platser för stationernas placering måste 

man även ta stor hänsyn till möjligheten att försvara dessa mot 

anfall från marktrupper (commandoraider) • Det är således i vis

sa fall inte lämpligt att placera stationer på öar långt ut i 

havsbandet (Hävringe, HOlmön) , även om dessa ur ER- ooh andra 

synpunkter skulle vara synnerligen fördelaktiga. 

När platsen i stort 'är bestämd gör man en detaljgranSkning av det 
.- tänkta området på en karta, lämpligen i skala 1~100.000 eller 

1:50.000, varvid 2 a , alternativt lämpliga platser utväljs och 

inpriokas på kartan. Härvid bör man beakta att i huvudsak två 

olika typer av uppställningsplatser förekommer nämligen& 

l) ER-stn plaoeras på en plan yta (vatten eller mark) med en ut 

sträokning av minst 150 - 200 m från stn. 

2) ER-stn plaoeras på en höjd med brant stupande sida. 

3) Stundtals kan platserna vara en kombination av l) och 2) så 

att ytR.n nr plan i en riktning enl l) och brant stupande i 

en annan riktning enl 2). 

,. 

40 

41 



l 

Handhavande 

fn 11 l) kommer diagrammet at t bli som vä.nstra delen av skiss 

visar med en fyllig huvuds trålnings lob ooh en eller ett par 

minrlrn lober. Luckorna mellan loberna fylls väl av ur-fas-lo

hen18. Räckvidden är i genomsnitt 10 km på 4000 m hCSjd. 

( fall 2) kommer diagrammet att s pli ttras i ett flertal smala, 

',o :·:.Higa strålningslober med luckor emellan såsom högra delen 

c~v "lbss 1 visar. Det ant.al lober som bildas beror på statio

nom:: hÖ.l d över omgivande slät mark. Ju högre stationen står 

(l""s1:o nera och smalare lober blir det. Luckorna kan inte ut

f yl') RA ~v ur-fas':'lober. 

" 
f 

EH·,ntetionens strålningsdiagram vid olika terrängförhål
lp·l(l~n. 

I',;, "I' "" l,in tn'i ngsform som skall väljas beror på vad ER-stationen 

,k<'l il ::-U)\!8.nrlas till. Önskas möjlighet att kontinuerligt följa ett 

fpJ f Tån räckviddsgränsen och in till närheten av stationen skall typ 

-- ) 

i" 'J in ,jp,~. Härvid erhålls relativt begränsad räckvidd, 

, p L f'f)\!J hefinner. sig på 4000 m höjd. 

v; 11 man ha stor räckvidd (100 - 150 km på 4000 m höjd) 

In; nd.re avseende vid fCSrekomsten av luckor i diagrammet, 

di:i1l u.ingsform typ 2). 

ca 10 km mot 

och fäster 

väljes upp

:' .fn'~ i~!'l ekona från föremål i stationens närhet är mindre beeväran

lp i f01 l t) än i fall 2). Vid hög uppställningshöjd kan de fasta 

'!"m~. hli mynket besvärande och täcka skalan ända till 20 " 30 km 
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frAn stationAn, varf8r fpl med svårighet kan uppt"nkas inom dettQ 

omrlde. Önskas st8rstll mB.111ga frihet irAn fasta ekon bör sta

tionen uppställas i en f8rdjupning i terrängen enl skiss 2. Här

vid får man skärmning mot bortom höjderna liggande terrängföremål, 

hus o dyl. S8IIltidigt erhAlls givetvis även skärmning mot lAgfly

gande fpl. Som regel gäller att skärmande htSjder bör förhålls sig 

till avståndet frln ER-stationen som h8get 1150. 

-. 


Skiss 2. 	 ER-stationens uppställning i en terrängförd.iupning skfi.l'
mar mot störande terrängföremål men även mot lågflygande 
fpl. I 

Sedan man 	på kartan konstaterat, att lämpliga platser finns inom 

det tänkta omrAdet, b8r man unders8ka trldfBrbindelse- ooh trans

portmBj ligheterna dit. (Tråd är huvudförbindelsemedlet. Möj li"f 

hat f Hr anslutning till goda permanenta trädförbindelser ör dör

fHr n8dvMndig. Materielen är relativt Hmtälig ooh skrymmande, 

bränsle ID m skall fram till platsen. Därför måste man ha rela

tivt hyggliga båt- eller vtigfHrbindelser). 

Dl deBBa beräkningar ooh unders8kningar alutfHrte kan rek~nosoe

ringen plbHrjas. Denna utfHres om m8jligt f8ret frAn luften. HÄr

igenom vinnes en hel del tid. De platser 80m är direkt olÄmpliga 

ur ER- eller andra synpunkter kan "slAs ut" t och man kan vid mal'k

rekognosoeringen "gA" direkt på de kvarvarande lämpliga platserna. 
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Markrekognosceringen måste bli ganska, detaljerad. , I allmäni:le t, k.an . 

man säga att en hel dl:;lg behBvs förrekp8'lJqscering ;av varje platEf.•. 

Förutom de rent tekniska synpunkterna på v;al av upp8tällniIlB'sp,l~t,8 

bör stor hänsyn tas till möjligheten a~t maskera själva station~, 

kraftaggregatet samt ev väg till sm. Härvid kan det vara:rördel~ . 

aktigt att bygga in stationen i på platsen redan befintliga J~U8h, 


Själva antennen är relativt svAr att v,pptäcka. Hälu:~yn IlLå.ste .;;äv8Jl., , 


tagas till förläggnings- och utspisningsmöjligheter. Förläggning'" 


en 	bör ej ligga för långt från stationen. (Högst l - 2 km). 

Trots noggrant förberedelsearbete (detaljgranskning av karta, flyg

rekognoscering m m) kan det emellertid mycket ofta vid Inarkrekognosce

ring och prov på platsen visa sig att denna aven eller an.na.n an

ledning inte är lämplig, t e på grund av·att kraft- eller telefon

ledningar ligger i närheten av och högre än antennen. Dessa led

ningar verkar störande på stn. Ligger de .däremot under ant~nnens 

nivå har de ingen inverkan. Rekognoscering på811nan'plats mA-t. 

under sådana förhållanden ske. 

En 	 allmän regel. om tveksamhet råder vid val av stationsplats, är 

att prova ut ett par platser om tiden tillåter genom att utföra 

flygning på t e 500 m höjd. Därvid får man i allmänhet mycket 

god uppfattning om lämpligheten hos resp plats. 

---r')
44 För f1Ygsäkerhetstjänst 

Vid rekognoscering av plats för station som användes för flygsä

kerhetstjänst kan följande huvudprinciper fastfltälla~. 

l) Stn behöver inte placeras så att god höjdbestämning kan ~t~ö

ras (Fpl bestämmer ju själva sin hÖjd). 

2) Stn bör placeras så att minsta möjliga antal fasta ekon.inom 

inflygningssektorn erhålles. (Jmf skiss 2). 

3) Stn bör placeras så att längsta möjliga räckvidd erhålles i . 

olika riktningar. 

4) Avstånd till plats för anslutning till kraftnätet bör vara så 

kort som mcjligt, (kabel eto är dyr ooh avår att anskaffa) dock. 

inte nävnare radiostation än ca 150 m. Kraftiga. radiostörn,i.~-, 

ar uppstår annars. 

5) 	 ER-station bör om möjligt i likhet med landningsfyx:, ~PPS1ö~ll,a.~;.» I 

på eller s& nära grundlinjen som möjligt. 
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6) Inv~rkA.!l av dl?n,'idöda'z'!Ineni':(jmf diagTamt~:t'varje plats) bör 

i mi.ijlig-'\ste mån 8liminernB. 

'7) Avst;mdet .KC-fmr-ER Mr icke vara' så 'st~rt 'att det' medför ett 

utdragp.t förhindelsenät och iag'bei-~dska:p för personalen. 

Synpunkter e,nligt '2) o .3) motsäger jU:var~dra. DärfÖr måste ter

, rängförhållandena på de ~lika fl;';ttifj~rna' noggrant studeras och 
., . . . 

prev verkställas innan platsen för stn definitivt fastställs. 
' .... ; ." 

,'" S'lWrIONI<~NS UPPHÄT1'i!f!pE I 'l'ÄVr 

~egrepp8förk_l_aringar: " 	 45 
, . 

1. 	'l'ältets framsida är'den g"dvel på vilken tältdörren :finna. 

2. 	Höger och vänster räknas från framsidan. 

3. 	Den vruqstra, bortre hörnstolpen kallas I och de övriga

II -IV medurs räknat. 
" ' 

Upprättande (bild 45.; i;"50) 	 46 

4. 	Ta fram tält~~lvetur kapeli~r 20 och lä~~ ut det på mar

ken så att en av sidorn:a blir tä1t'ets framsida (l). 

'ra 'fr~fyra hÖ'rnst~lpar (Af ur i-;:apell nr i 24 och placera 

~t:de~på tält~ol;et'8 ryra metallplattor (2). 
6. 	rra fram tre ~ör' ni~d 'ell vinkelfläns ' '(BY 'saxrlt ett:' 'rör med 

,t;~ vi~elflänsar (C) Ur kap~ll nr 22 ~ 'Lyft'uppi:örct, c ..': . . - . ..--, 	 över hörnstolpe i och låt dess yttrevinb~lfläile 'glida ned 
0'0 	 .' • ',3 : l. : T'\· ' . .." ... t. ',." 

t~ll hörnstolpens bottenplatta•. På likiuina.e 'sättförfa

-
•r~s med rören B rå hömstoiparn~II-I\r· (3}.: ',o 

. . " ~ . , ' 

,',' 	. 
Rören måste mnnteras så, att de knmmer till vänster 

!:lm de främre men till höger om dE! bortre hörnstolparna. 
, . 	 ',....:.. ' , , . .... .. ~ . 

7. 	Ta' upp det nedre antennsta~ivet ur pMklåua nr, 9 (ASN) och 

pIncera det mItt på tältgclvet så att, sidan med de ledbara. 

flänsarna kcmmer åt vrulster (4). 

8. 	I,yft ut hörnsV'lparna frfm bottenpla.ttl'!rna och skjut där

pft~:r: in rÖrEln ,Bcch C i, de därför avsedda fläps~a pli 

npclre Rntennstn.tivat srunt dra. åt ,H:sskruvarna. (4) ~ 

'). 	 'r.a fram rören 'D och E ur' knpell n;r 24. Skjut in·en,a' än

'darl på röret E i den mitterst a flänsen på röret C • Skjut 

vink~lfl~seh;' arm är fastsatt vid röret D, över den fria 
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änd;:n pA rör~t E. Skjut A~dan~r:;r~ts D andra ände in i don 

ri.ärför A.v8 o dd" flMBAn på n~dre ant~nnsta.tivet. Dra däreft:;r 

åt d"l8sa rörs lå~skruvar (5). 

J.O. 	 Ta frron två rör föl'sedda. med tre vinkelflMsar (F) samt två 

rör utan vink~lflä.nsar (G) ur ka.p2l1 nr 22. Placora det en" 

F-rör~t urptill nch m('!llan hörnat-:- lpa:rna J: :ich II samt det 

Mdra mellan hörnst:':lpa.rflB. III cch IV. Fäst G-rören 'i }:.:..rö

r~n8 t'mIM. vinkelflänsa.I' ;~ch Bänk därefter ned 'alla. fy1'a. rö

r"in till hörnsk lparnM b-:-tten (6). 

ll. 	T!:), fram två rör m.l'!d två. vinkelflänaaJ." (H) ur kapell nr 22 ~ch 

placAra det ona upptill, mellan hörnstclparna II nch III, 

Rrunt det andra. mellan st-;lpR.I'.l'l.a I (~chII,.. sätt däreftor sprin

tarn3. i hörnst:,lparnaB hål sä a.tt H-r<:5ren k::rrmer Att vila på 

sprintarna. (7). 

12. 	Ta fram fyra rör (J) ur kap~ll nr 24~aamt placera ett på va.r

jp hörn~t;lp~. Lås däreft~r J-rören med sprintarna (8). 

13. 	'rA. fram två } :)ckad~ rör (:-:>tt K ()ch att L) ur packlåda nr 15 

Al. Skjut ih~p rören Rå att en. t'.ak:stol erhåll<l9. Placera 

denna. upptill på do främre vertikalrören J så att den led~~

rn. fläns;:m k(:mnpr till hög~r (9). 

14. 	Ta frrnn två hN~kR.de rör (ett K Ö'ch {"tt L) ur packlåda nr 16 

AU. Sk,jut :thep 'rörpn ,~ch pla.cera d~m p?~ de }'):ttre v..:rtikal

rörAn J sÅ. att d.en iedb"lI;J. flänsar. kommer till'vänster (10). 

15., 'l'R, fram (pm rör (O) ur kapell nr 23. M.onteratrQ av rören 

m""lhm i'.8 hådl1. t.<tlo'lt-:-lftmas tro högr~ flänsar samt dt! htGr

stn,,_:".rl! Tf..:rC·. mnl) 'V. främre . r'1R-::~:ktiv."l b'akre gn,vlÄ:rnas ht\,da 

lr;rih'1r~l fllinn:'l.t' (d~n E-n"\. flänse:n är fnstsCltt p& takRkL~n ;'·ch 

rl"n 'udra r/i, l!' ,-rörf~t) ., Drl'l. d~ir~ftE'r At flänsarnas låsskruvar 

(11),_ ";. 

lh. 	H'~rif~' nhl,ju~ter,'). At.ntivet Plol fiH.;andr> sätt: 
,. 

Pl'l,C1JT!1. ~tt vattpnpMRi tur och ~:rdning ph rörJ\n B ~'ch C 'ch 

',mde>rl"l()k :m någ~n D.V hörn~t':'lr:arnl1. I!'.V br>höver Justeras. Vid 
, • 1 • 

d"!t hörn där dAt är ·nödvä.nd1~~t att hö ,j Il stativet lyfter mal.. 

upp rlet "yttr; röret, vid vilket l:dt enrörcn är fastsätta, till 
, ., 

önGkad höjd. Därefter skjuter mall sprinten gen::m hål~n i y tt-

r~'')~h inre röre"U (12). 

17. 	TA. frrun d",t öVre, yttr~ (Ultp,nnGtA.ti:~etur packlå,dR. nr 1: P.fiö .. 

Idft stativ?t, med fä8t~':llv'rdningRrna uppåt, öV(Jr' det vänstra. 

:: ·,rr,r~. '. ,,:U-;:" ~lcj'.J+: 1'1.' S~ bådD. neOx'! '''~n: in· i det' nedre antt:nn

http:stn,,_:".rl
http:hN~kR.de
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stativeta båda lrdl'-a.I'a. flänsar. Dra därefter åt. låsskruvar
, 

na 	samt ·låt ~ta,tivet vila mot det vänstra. H-rör~t (13. 

18. 	Ta fram det övre, inre ~tennstativp:t ~r packlåda nr Il VA 

samt saxen ur packlåda nr.l~ AII •.Vänd stativet så att fäet

an~rdningarn8 kommer uppåt. Lyftd~r~fter:upp dat i d~t 

övr"! t yttre antennstativet (14) samt dra åt fäs trrru.ttrama.. 

Plac~ra. sedan saxen under yridan"'lrd.'''lingen, cmadc;lbart '-Van
för den yttro rördeIen, aåa:tt stativet. vilar på saxen och 

inte på H-rö~et (15). r, , 

19. 	T~ fram fyra. menteringsrör för antenn ur kapell nr 2; 0ch 
. ' .' . 

lägg dem hredvid varandrR så att dp- blir vända. å.t SMlYla. håll. 	 . . ' 

(avständ~t mellan ena. ändens båda yttre hål är mindre än. . . 

avståndet mellan andra. ändenfJ båd~ yttre hål). Para däref

ter ihop rören två och två, så a.tt varje pars inre fästan
,. " 

~rdningar (avsAdda. för de .kcrta. ba.kelitaträv·~rna.) blir rik

tade m''Jt varandra. samt rin.gmuttra.rna. uppåt (16). 

20. 	Ta fram fyra. reflektorer, två. d.i,.p:-ler, t"lvlAnga ,:"Ich fyr/\ 

k~rta di~ektcrer ur packlåda nr .16 All. sätt 'fast reflek
~ , , .., 

torema. och direkt{jr~rna.~. dc f:rr.a:monteringsr8rons respek

tive hål (refl~kt~rarna. i de än~~v ~rendär hå.le~ sit 

ter tätaat; 24:1,3,4), .så a.tt ·SanJn8 längd, ~kjuter ~t rå: ~
da. sidcr .1m rören (;1,7). 

21. 	M.:·ntora de båda. dipc.le11lapå det ~naa.n~ennp.arut ,(avs'tt 

före dOlt ·ncdre ant!;,l'Ulsystemet) .på följ~4e. ~ätt: 

·.Ta ::;rt ändekru.varna. (18): ,ch ba.kel~tstöd~~ (18) från dip;' 

·lerne..Skj'U(t däreft:er .in 1ipr.'lerna i monteringsrörens hål 

från rörens vänstra. sidcr(sett från flirek~.~rema), så att -
Allslutningsk~nta.ktern$. (l~.) kcmner upp:åt ~ch deras. utekju

tando hylsk~ntakt3r (18) åj; höger•. Skruva.. siJdan åter fast 

ändskruvarna. r.ch l:akelitstöden samt dra åt dip~)~~rnae lås

muttrar (19). 

22. 	Ta fram det ~e~re antennsyst:.:.rnet (Al) ~ paCklåda nr 15 iI 
~ch ros'upp det.sA ätt den övre monteri~g8p1at'1ian, s.m är 

. . 	 , t • 

utan l~dbara. fäetbultar, vilar m()~ ma.;rk.m. Fäst, däreft",r 

d~ färdigm~nterade antonnerna vid ~tannsystem~ts lAnga. 

.,ch k:,rta bakelltaträvcr så att. dipolarna kclt1n"::' åt eamna 

:håll och anslutningaköntakterna. uppAt. Ta fram ~Nå lW:J;". 

bakp.1itrör,försAddam~d f~ate~t ur p~~&da nr 15 Al ~ ch 

m,"'nt~ra rör~n "'~m tväretag m~llan antenn..:r.~as ändar' (2:) • 
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23. 	lijft upp d~ av de återstående antennernas båda ändar, i vil 

ka reflekt~rerna är monterade, på ett stöd så att dipolernas 

anslutningskontakter inte k~mmer mot marken vid monteringen. 

Ta from tv&. dipoler ur 'packlåda nr 15 Al och montera dem på 

antennerna, så att åhslutningskontakterna k~mmer nedåt ~ch 
.' 	 i 

d~raButskjutande'hy16kcntakteråt vänster (från direktorer

na sett; 21). 

24. 	Ta fram det övre åntennsystemet (AIl) ur packläda nr 16 AU 

'ich ställ det bredvid det nedre antennsystEmet, så att den 

övre monteringsplattan (vari' 'de korta bakelitst;rä"f?rna. är 

fastsa.tta) kcmmer uppåt. Vrid därefter de,t övre f:i.lltennsystc
, ."..... ' 

mat tilla styrtappama (22) p! de nu uppåtv~da båda. monte

ringsplattorna (22) (övre och nedre antennsystemens) kommer 

ät sanma håll. Montera sedan de återstå.ende antennerna vid 
'., . 

det övre antennsys'temet, sä att de blir vända i s~a rikt

ning som antennerna, på det nedre antennsyatemet samt med di

, pr,lernas anslutning'akon:t8.kter nedåtriktade. Ta ~ram två 

långa. '!:akelitrör,' försedda med' fästen, ur packlåda nr 15 AI 
, 	 ' , 

och montera roren s~ tvärstai ~ellan antennernas, ändar (23). 
",' 	 ' 

25. 	Vänd detnedreantennsyatemet och sätt fast det ~..vridan"rd

" ningens monteringsplatta (24 )~' " ":' , ' '".' 
26. 	Montera det övreantenn6Y6tem~t 'ovanpå det nedre (25) samt 

kontrnllera. därefter att de fyra dipo!ernas uts~jutande hyls
, ' 

kontakter är vända åt samma. hl{ll. 

27. 	 Ta fram två antennanslutningskablar ur ~abellådan, acm finns 

i packl.å.da nr 10 ASä. Koppla in en av kablarna mellan krmtak
. 

tema på det nedre ant.nnsystemets 
' 

dip~ler och den omärkta 

anslutningskontakten på vridanordningens axel. Anslut däref

ter det övre antenn'systemet till kent akt en ~ärkt ,Ö medelst 

den andrakaheln samt fäst kablarna vid det nedre antennsyate

mets axel (24). 

28. 	Res försiktigt upp antp.nnanläggningen med hjälp av ,den härtill 

avsedda saxen (26). Skjut därefter ~etnedre ont~nn8tativetB 

båda muffar' över fötterna pu det övre, yttre antenl'l;lf:I.tativet 

samt dra'åt 1åsBKruvarna. 

29.; fra fram' de åb~r8tå"mdll tre takbalkarna (O) ur kapell ,nr 23 
" 	 , 

samt mont~ra dem på tä1tatativets vänstra sida (27). 
30. 	Tafram'följande'delar till mott~are8tntivet ur packlåda nr 

12 SS: två monteringarör, 'två gavlar och fyra ,hyllor. Monte

http:packl.�.da
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rR hyll~rnn ~~h m~ntering8rören mellan gavlarna i följande 


ordning: 


a) en hylla med ett fack längst nod, 


b) två menteringsrör samt en hylla med två fack längst upp, 


c) en hylla med ett fack näst längst upp samt 


d) en hylla med två fack näst längst ned. 


Placera därefter det färdigmonterado mClttagarestativet i de 


härför avsedda flänsarna på rören C och D (28). 


31. Ta frgm 	sändarestativet ur packlåda nr 12 SS samt fäst det 

vid det övre yttre antennstativet (29). 

32. 	Ta fram hållaren för (> oaervatörens sk! (p) ur kapa 11 nr 22 

Sgmt hållaren för rapportörens stol ur kapell nr 24. fII[; ,n

t~ra därefter hållarna på det nedre antennatativet (30). 
33· 	Tn. fram två st~lar ur packlåda nr 9 ASN Sgmt placera dem 

på d~ förut mont~rade hållarna (30). 
34. 	 Ta fram handratten och d~n långa kilremmen ur packlåda nr 

11 VA. Mnntera ratten på det nedre antl'mnstativet Sl'llnt 

knppla kilremmen mellan handrattens 8ch växellådans rem

skiv~r. Sänk därefter röret ~ på vilket handratten är m\..~n

terad, så att kilremmen blir lagtm spänd (30). 
35. 	T~ fnun f~tpeda1en samt wiren till densamma ur packlåda nr 

11 VA. Fäst fdpedalen på det nedre antennstativ!'lt Sl'llTIt 

knppla wiren mellan f-: tpedaVm nch kl"pplingcnu hävarm (31). 

36. 	Ta fram ett kartbord, två fäatvinklar, två hållare samt 

fyra kr~lknr ur packlåda nr 10 ASÖ. Fäst hållDnla under rutt 

r::Jrnl1. på mottagar!'JStativets båda övre hyllor. Mentera kart 

h:;rdot ~ch krr.-karnn. på fästvinklarna. sätt därefter fsat 

fästvinklarna på hållnrnn. (32). 

Anm. Vid då.lig väderl~k (rAgn, snö) utförs 42-46 före 37-41. 

37. 	 TI\ fram apparatexna ur packlåd ::-rna nr 1-8. Insätt katd

stråleröret i riktningsmätnren enligt mom 47 samt placera 

därefter apparaterna på resp hyllor i sända:re-::-ch m",tta

~areBtativet (33). 
38. 	TI3. fram hävstången och k:~pplingBplintan ur yacklåda nr 10 

ASÖ. Skruva fnat häv:'ltängeno ena. ända vid antennomkoppla

rens hävarm samt fäst hävstångens lösa stöd på det övre, 

yttre antennstativet 8~ att ~bservatöreL bekvämt kan nå 

h~\vBtånff!;)nO fria ände (34). t~l'ntera därefter k'~pplinga

plinten på det övre, yttre antennstativet (35). 
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39. 	Placp.ra pack1åd.ä nr 13 ACK vid tältets bortre gavel, ::me

delhai't ut'anför tältgolvet '(:om det k~mue'rDyr'a pil tä.ltgnl·~ 

YAt frät s dp.t sönder)'."" 

k). 	TA. fr<UIl samtligä kabl'ar samt handlampan ur kacellådan .... 
\

, K -p1'ln in apparaterna: enligt bild, 39. }I'äst därefter samt-

Ugn blhlar; 'ut'~m'rir'3, vid stativen med t e aluminium-o 

~Elnd (36).' 

,H. SeriekrpplCll ackurmilat,:,:rerila meQ. eten k~;rta l-led~lI"ekabeln 


\ K')ppla in sl'i'l.ddlampan i k~p'p'lingsplintens arislut'ningsk n


trud, märkt' LIGHT • ' ' 


/l2. 	 'fR. fram tältets innerl'ak, gavlar och aiiL-r ~r kapell nr 20, 

Vp.ckln ut r;f'!.V1anl~1 (")ch sid:~rnit p',l miLrken or/); , Filst oi 

drrrn,'l. vin G- och' H-rönrn' och l!H' do: iitE'rst:'L'n<18 et81arna 

h:inr,:1. n"d tills Vid!1Xe (do slmil 'APnåI-~' :1'lisfns viet Yt tA:C

tn,k('\t i' :SA). M"nb1:>ra sednn gavlarrw, p& tUltstäilriingens 

hi1rnstolpar 'ch takrit~~lar '(58) •.' Lnr::":'diir~fte:t pAillilerta

ke>t: fi'1n höger' sida, s3.att det k:"mmer under', d.~' håda övre 

tnkbalkarntimen ~~vanpå' den nedrekppt~ilriken ~ch de å

tp.rståm-rdi3 t akhallcarna .(4'0) ~ . Knyt f~9t innertaket vid den 

yttr~röFd~len, . s'·,m ä.Tmcnter~~i (1TIedelbå:rt ovanför den ned

TI:;i .t'J:pptallriken. 'Snör ih')ptnl{:P.t;\I"änstra sida::~b9) snmt 

,fUst tllk~t' vid tält'ställningen (40) .In~";rtr.tJ~ets b5:da 

n8drCl d."lar får tills "id'arp 'hfinga låsa '(deskålI senare 

,. fi'istas yid tält~ts sid::"r). ,:. '.", 

'43.' Arim~' utfors endast ~:m"det'är så varmt:i tältet' titt ma:1. ;,0
: .:~ 

hövrlr fläkt: 


'fn frnm ,fläkten ur P8Fk~åda:np 14 FStIDlt monter~,,~~n innan


för ventilen på tältstativets b(")rtre gavel. 


44 ~ 'Il'a fram fY;~' b;)ckad~ rör' (M) ur paCl,då~a, lIX 11 VA 8~t två 

takbalkar () ur kapell nr 2,3. M.ontera tVd bockad.erör på 

vu.'rje . t al<::st;, l så' ~t t "rören delo hlll~er upp, ?q.y~a;rlJ.a, d81p 

bildl1X Atöd för de bå~D. t~ba.lk~a (41). Sät~, di;i;ro:1::;:Jr' 

f~l.At ta.kbalkarna mp,llan da bl"lcka.de rören (41). 
I '. 	 '. ,.' 

45. 'ra fram ytt8rtaket ur k~pell nr 21 och veckla ut Q.f\t på 

. 'marl~",n med fästanr~dninp,;~a nedåt ,(42).' "RU~l~"i,h"P ytt.'I' 
~ .' • • ~. " J,,: 

t aket kring dess cent:ru.mhål så att. den extra .flil';:.en krnrl1(\l. 
" 	 . ' ," ~ 

ytterst (43). Lyft vid hörnstolpe IV upp yttertak:e'\'s t. FP 
, 	 .. ~.. .• I ',: 

till vrj(lan:rdningen. Dra ~xtr.q,f1ilren till hörrstolpe III 

S!)ffit fäst flikens st;v;;.,treck vid tii.J h:~3.11ningen. Ru1] n 

http:bl"lcka.de
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Hnndhc"l.vandc 	 41. 

: -

11 t tak'1t m"durs kring vridan:rdningen (44). TnlC0t k ~flr 

rl:'1, ,q,tt 81utn vid hörnot ..·lpA IV :lch man får en överlappning 

på ett kvarts varv. Fäst yttertakets kpp vid den yttre 

rördelp.n. 

46. 	'ra fram den övre t--pptallrilten ur packlåda nr 11 VA samt m"'n

tera den på don yttre rördeIen, nå att inte va.tten kan rin

nn. ned.i tä.ltet. Fäst de cAde. stagstrecken, El.ffi ål fast

nattA. i yttertakets övre flik., i yttertakets fästan~rd.n1ng

ar (45). 

47. 	Fäst, vid varje hörn, tältets åidol' vid yttertakets undre 

nnörningar (46) samt enör ih(,p yttertakets båda fll.kar me

d~lst yttertakets övre snörningar (47). 

48. 	 Britsarna på tältets båda. sidrr erhålls på följande sätt: 

Fäst yttertakets flikar i sid"rnas yttre fästM"rdningar 

(4q) samt sid~'rnae remmar i fäatancrdningama på ytterta

kets insida (49). Dra innertakets r!'mmar gen"rn yttertc.-' 

kats söljor ~:ch fäst sedan remmarna i aid':rnas fästan:"rd

,ningar (49). 

49. 	Placera packlåda nr 25 i den högra britsen så att en arbeta

'}länk erhålls. 

50. 	Ta frrun 20 tältpinnar samt 1 träklubba ur' kapell nr 2:' • 

Slå ned fem tältpinnar vid varje sida av t~ltet, en 3 ~ 

från deteamna. ~'äet y ttc.rt aket s stag i tältpinnsi'!la ch 

sträck därefter etagen (50). 
, , 

51. 	Ta fram krafta&:,"1'egJi,tete al1slutningskabel ur pnCiä&dll. n1.

In ASÖ. Kcppla.' in kahelne enda. ände i k .ntr' ll!drin '. ch d,'1. 

ut den andra. så långt s:.:m möjli~. Ställ djirefter ett 

kra.ft Aggregat vid kabelns löaR. ände. 

52. 	L~t; tillbaka. övertalig ma.teriel i resp packU.da ellel' k'1

pell samt pla.cera. låd:::rna. ('ch kapellen under yttc~~tllkcts 

regnskydd. 

1. 'ra tr:rt de två Skruvar, B,-:rn håller riktningsmät/U'i:nfl l ck. <7 

Densa okm:V'nr är pIncerade ca. 2,5 cm frÄn kanten viel fram" 


sidans övre h()rn. 


2. '111'l. l, 'rt l~}ckE't gew'm I'l.tt drll det framåt. 

http:packU.da


l 42.. 	 Handhavande,l =~"::==--..~,:.; =:...::.;..::;-;:::===.==~=x"'_~:!IH#=~~=ai'..~a--....-....;..=:::!'.:===~=:~:==-•.~~.,~~7'=-:~. 
~ , ",.;", 

. 3. }1kjuA, ' ..wdell.ka.::elne en~,..~~.~~:g"n~:m:häl.~tpä~~smäta:rens 

sida. sa'Ilt fä8t.~ ka~:e!ri{ ~ .. ~vi~.~i!:!8'",enf1etGns ·k~~ppl~ttag. 
" /;' ' 'c' : ,,: ''', ~ e" '·r,to .' . .'" .' ": ' '. ' , . 


~~, ' ',.' ,\ 
 1/.., T..<l .bo~ ·.p~\;lenmed .den, g~~cm,~~,n~i..ga.,~a,d~~,!'P1. ~en!,:m:att 

, .' ·:l.'·.8.~a de fem ·SkrUVarna. 'iängs lAdans övarsida;' ·13~da ..~ch..b,tten.
'j' :.:. l 

5. 	~ss~rl:. två ekl:uvar, sern. häll~rk\.-amneI'I).pä.d~t b~erör
st!·d~t. ,." ' '" ~:, ':,'.'~ .... /;,.":';...:,.:...,.: ...... , ..',' ',.. ,,:.'':' '.' ". 

" 6. L ~esq. m('lta.l1}811,dc;;t· vid :frärp:J;-~ ~ör.*ad;8t igenom" att slauva..uPP 
, ' , . :' '~' f'" . i'" • . • ~ .., ,!", ,",o 

fa.stsät~l1-i.ng.,skruv~n~· 	 .' '." " : 
," '. ,.<1" , , : • , ,<,' ',' ' 

'7. Ta 'fr:JJl\ ka.t~:dst'räleröret ur pa.cklMa nr 19' KR;' '. 
,\ ,':'.' .'. 

~.',.Qh.Il! ' Tillse alltid a~~[s~~D;J>l.r1k.tn1ng~~~åre~~~t\~d

:stra,lerör 'int~ utsätts' ·föri.:'lja;-k;,be~~;··t.y/di,.:~ d"t. 	 ' . - " .~. 	 " 

flupres'cerånd.e Skiktet. .' ~ '.. <:~;:;:~: .. ;', ~.:, i ~:~ .. .' ': 'IJ ~ ,: '." 
, ,I, ".. ' 

l .' • 

tJ •. Vänd kat.:;dstråler?rst, ~ä: a~tia.n~dk~ntaktän ltqr~er;:u.p:PAt S8l'l1t 	 rQ .... 
s,kj1,ltförsiktigt .~tnd~~rAl~Jr"Äre:ts. haJ.s ge~Di.~ .tJ.Vl.ä.n.kningsspn

l~, focu'ser:tng8sp~1~n nch, det::bakrerörstgdet ;så. att 'varken 
< ' ", • "'. ':". ( • 

röret eller &vlänlO:u.ngsspolen skadas., : { : _ -,',: ~ " 
• :, < , • ~.' 	 ". 

9•.Sättfa.st pan:;len med,gra4sk;ivan'i ll'ätt lEi.g9 :me.si:.d.e .. 1;idigare 
,. bC)rttagna.BkruV~a..· .. ' ' ..;; ',::'. ~ 

i':":'" 

..].'0. -Skjut försiktigt, katQdstrA.~~raro'\i·tram.1t tills .8~en:b8fin
.. .' . ',' 	 ' ' .' 

ne:r sig t,ätt intill den sfäriska gradskivan aamt:,s.påml,metall 

bandet framtill: på röret lag("~·hbt' :sä:a.tt' rö~ot.'~l~:L~:f~t:. 
Il. ställ in, det bakre rörstödet _A, att .k&t~dBtrA~erörets.. &xel 

. . "..:; .. 	 " : :.: t • 1. 

blir .h:)ris~!l.teI1 samt dra At ,k}:ammerns'·htld.a.·' ektU.vå:r•. ·.. 
o' • 	 • • 

"o' ' 
, ' ,,'

.' ", , 

. , 

Om rörstödet behöver ,hajas eller ··sänka.s'l:ssarman.Q1Uttrarna. .'.' ' 

'!' , , ....:, 

< !l' 

,'" .' 

12. Kt:,ntr':'lle:t>a.. '~tt a.vlä.nk:n:i.ng:ssp(' leris a:x:el·ärkoncentr.isk ..m.ed ka~ 

tr,dstrålerörets axel gen:om ;att .:vridasp6iå;stEmtet .runt-, m.ed 

h';'wdenkabeln', ,samt' ~ttå.VläzJkningBBPi;'lens' irämi'o d.el ~befinner 
sig ,ca i,5'm frän utbÖjningen på. katndaträlernrats'glaaballong 

vid över~dngQn till halsen• 

.., 
.... ',', 

~ I, f .~' ~."i. \.:', •• 
',~, "!,., . 'o, . '~ .. ":. 
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Handhavande 
•••8 ••••••••••••••••••••••• *•••••••••·········--······•••••••••••••• 

~D avlänkningsspolen behöver skjutas framåt eller bakåt lossar 

man de fyra skruvar som håller avlä.nkn1ngsenhetens stomme vi d 

bottenplattan samt flyttar hela aVlänkningsenheten. 

13. Sä.tt på 8ll0dkontakten och x'örhållaren. 

14. Sätt jn riktningsmätaren utan look i stativet. 

AN'l'EJlNSYSTIJ1l1fS ORn.aHERING 

Med hjä1.l!.. ':;v komE~ss och riktpunkt i terrän6!n 


'['I) med hjälp aven kOOlpas s u t bäri flgen till en riktpunkt, t e et t 


kyrk tOtt), Bom ligrr,er sä ]ångt bort ::bm möjligt. Kompassbä.ringen mås.. 


to !1"rJ'n; korrigf!l'aS på g!'lmd av homr,ussena missvisning. Denna står 


IIJIp' i.v Im p!t genera lr, tabens k~irtor oeh lir.i &'verige i regel västlig, 


d If .'J ~(llI1p'H.,snJllell pekar Ull vliulJter (väst) om den geografiska nord


[10 l.en. M.~Il'l korrigerar kompassbHringen genom att vid västlig missvis


niug' mi nska oeh vid östlig öka gradtalet med missvisningen. Exempel a 


Kompas'1l,~jringen till en riktpunkt: är 92
0 

samt missvisningen 2
0 

väst


Hg. Dnl korrigerade bäringen blir dÄ 90°. 


Vri.d antermH;Ys t(!Jnet och rikta in på riktpunkten enligt skiss j. 

--- -- -

// --- r----I 

Direktorer 

----- --- -~----_w_---

Uefl.ektor 

Skiss 3. Antennaystemets inriktning. 

Lossa. den på. vridanordningena axel befintliga gradskivan samt vrid 

densemma tills visaren, som är pla.cel>ad ovanför gradskivan, pekar på· 

den enl kompassen erhållna korrigerade bä.ringen till riktpunkten, 

t e 900
, enligt skiss 4. 

Obs l TIllse härvid att det 2 inriktade antennsystemetinte rubbas. 



Handhavande 
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JJ__--------~iNn 


Ski ss 4. Vridanordm.:ngens gradskiva. 

I 

Fä;!1. gl:a/~tjldvan v j d vtidanordning8D8 azel. 

Km.l:"ollr::!< att bKn.ngen till en.riktpunkt blir densamma på kartan 

t. 

'·l9 ~edJ.!,l<HLlr·,.2_!'~ko.m12ass men utan riktpunkt i terrängen 

p J 0(' f:!l8. på en rdativt lång sträcka ut riktkäppar i 

ring fr~l}1ER-·Bta.tionen. 

t e 
o

O kompassbä

. i Vrid antennsystemet tills antennemas strålningsriktning sammanfaller 

mer} de llt;plnce-ro.de riktkäppama enl skiss 5. 



Handhavande 45. 
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---- ..,c.-- - ---'"- -- - *"- - ----"".

/' BiktkäpparReflektor Dipol Direktorer 

- Skiss 5. Antennsystemets inriktning. 

Lossa gradskivan på vridanordningens axel (skiss 4) samt vrid grad

skivan tills visaren pekar på den korrigerade bäringen till rikt

käpparna. 

Obs! Tillse härvid att det inriktade antennsystemet inte rubbas. 

Fäst gradskivan vid vridanordningens axel. 

STATIONENS IGÅNGSÄTTNING OCH STÄNGNING 

Igångsättning 

Kontrollerat 

l) att de båda strömställarna, märkta 350 V (3414) resp 4 kV (3415), 

på likriktaren är frånslagna, 

2) att lågspänningss~römställaren (16:11) på sändaren står i läge 

"från" , 

3) att säkringarna P 2 och F 3 (se mom 92) på kontrollådan är ur

tagna. 

Starta kraftaggregatet och tillsA att det går jämnt. Aggregat med 


bensinmotor startas på följande sätt (för aggregat med elmotor 


finns särskilda föreskrifter): 


l) Tillse att oljan (SAE 20) når till mätstickans (38:6) övre (full) 


märke och att bensintanken (;8:1) innehåller tillräCkligt med 

bensin (B-bensin). Bensintanken ~mmer ungefär 16 liter och ben

sinförbrukningen är ca 2 Ii ter/tim. 

50 
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46. 	 Handhavande 

2) Öppna bensinkranen (38:16) genom att dra ut knoppen på densamma. 

Flöda inte fnrgasaren utom när det är mycket kallt, ty en för rik 

blandning försvårar starten. 

3) 	 Dra, om motorn är kall, först upp trottelventilens handreglage 

(38:10), märkt LIFT TO START, samt Skjut därefter ned det ca i 
cm (trotteh dnti len är då nästen stängd). Om motorn är varm, bru

kar den starta bäst då handreglaget ställs i mellanläget. 

4) 	Ställ, om motorn är kall, startventilens hendreglage (38:11) i lä

ge ST~\RTING. Om motorn är varm brukar den starta bäst då hand

reglaget ställS i mellanläget. 

5) Slå ti11 tändningsströmställaren (38: 12) (läge ON). . 

6) Tryck in startveven och veva medurs. Motorn bör starta efter två 

eller tre snabba varv. 

7) 	 Kontrollera oljetr,ycket på mätaren (38:5). Det bör vara något 

högre än normal t tryck under drift, eftersom kall olja har högre 

viskositet (det normala trycket är ungefär 3-6 skaldeIar). 

8) 	När motorn är varm vrids startventilens handreglage i läge NOR

MAL RUNNING. 

9) 	öppna trottelventilen genom att trycka ned handreglaget. Motorn 

går upp i ca 3000 v/min, vid vilket vnrvtal regulatorn övertar 

kontrollen och hindrar motorn f~.n att rusa utan belastning. 

(Utförs om aggregatet är försett med. bensinmotor): Anslut kraft 

kabeln i aggrega,tet (38 :4). 

Kontrollera: 

l) 	att växelspänningen f~n aggregatet är 76-80 volt (avläses ~å 

kontrollådans övre voltmeter (36:4)} Om växelspänning~n behöver 

åKas eller minskas vrider men på potentiometern, som är placerr.d 

på kontrollådans växelspänningsregulator (37:1), eller på denna 

regulators centrumskruv. 

2) 	att likspänningen från aggregatet är 27-29 vol t (avläses på 

kontrollådans nedre vol tmeter (36: 12». Om likspänningen behöver 

ökas eller minskas vrider man på centrumskruven på en av kontroll 

Iådans likspänningsregulatorer (37:4). 

Sätt i säkringarna F 2 och F 3 på kontrollådan. 



K ntr"llera:52 

l) 	~tt frekvensmoterns ,avstämningsindikat_'r (19:5), ("magiSka. ögan ) 

l;y ser, 

2) 	att en ljuspunkt ellor ~tt ljusstreck finns till vänster på av

ståndsmåtarena katodstrålerör (:-:m ej, vrid på ratten märkt 

LJUSSTYRKA (28:4)). 

Slå likriktarens båda strömställare i läge 'TILL. 

Slå sändarens strömställare i läge TILL (lågspänningen 'in- ~ 

kpp1as). 

K Yl,tr· ,llera följande i sändaren: 53 
l) att fläkten går, 

2) ~tt glödtrådarna i samtliga rör lyser (glöm ej de båda elut

rören, o::m kan ~''!"!serveras från sändarens baksida1 ) 

3) att hjälpgnietan i gnistgapet startat samt att den arbetar 

jämt. 

(utförs ej rm sänq.aren är avstämd): 
, 	 , 

l) Vr,id sändarens r~ttar för an-tennk<:;ppling (16:5)' ~ch kakdav

stämning (16:6) CA. 5 varv åt höger från vänet('!r ältd1äge.' 

2)'Vrid frekvenaratten (16:0), märkt GALLER , ca 2 varv åt 

, vänster från höger änd1äge. 

Frekvensen blir då. inställd ("mkr 212 Mp/s :'IC'h ,doken 

för genomslag (s(m för0rsakar brännsår) i antennmkcpp

lingsenh,eten,s 'l/4-vågledningar, när sändar.:;nahö'R'åpän"': : -	 ning slås till, minskas. 

Slå efter 1-30 min (a;l.lteft~r' fuktighet) till Eläridårerie högSpän

ning genrm att trycka. in den röda knappen, märkt HÖGSPÄNNING, 
" " 

TILL. 

Anm. , Då den ~ la. ,lampan lyser (efter ca. l' mizi') ,~ mClll slå " 

till högspänningen 'om sändaren är fri frAn'rtikt. 

(utförs ej cm aäp,daren är 'a\rst'ämd): Vrid snabbt'åända.:rot1s fr....k 

veneratt, märkt GALLER ·+'1.l1r: .;::ve!"~~ud]a gen:m~lag i antenn~r.l-

k~ppling8'3nhden.upphör~ 
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48. 	 Handhavande 
= ==========;:::=r==.:::: =:.-==-==-==e::=====2!::=:================================'===== 

K0ntrclierl'\~ 


1) a.tt hUVudgnist~ i sändartmsgnistgap' starta.t samt att den arbe


tar jämt, 

2) att tida.xeln på avståndsm~ta.rez:. starta~., '" 

3) att tida.xeln på' :dktningsinätä.t'en startat (em ej, vrici på. ra.tten 

märkt LJUSSTYRKA (31:12); 

4) att 'de båda gllistgapen' i' antennomknppliii.gsenheten lyS9:r; j~t '(om 

sändaren är ungefärligen avstämd). 

, " 

55, " Stängning 
" .~ . , 

Slå från sändarens högspänning g~~om att ,trY,ck,a in den ~-:r:9n.a ~~p'pen, 
märkt' HOGSPÄNNING, 'l!'fu\N.' , ,." ", " 

., ' 

Slå från likriktarens båda strömställare. ' 

Slå. från sändarens lå.gspänning. .~, 	 ; ...;" 	 '", " 

.r:, ';.".
l' ~ '.. ,I 

Ta ur säkringarna F 2' och F 3 på kontrv\l1åd~. 

Stanna. kraftaggregatet.' Om det äX försett' med 'b::-nsinmotcr förfars på 

följande sätt (för aggregat med elmotr'lr 'finit~: sä;;sktlda :fö~e~krifter): 
l) stäng benaintillförseln genom a.tt trycka inbensinkran01:'8 knapp. 

2) stäng luftventifen, genom a.tt'långsamt dra. upp·hM.dregi~·,.,t, mä:J..kt 

LIi'·T TO:START. 

3) stäng a.v tändningen genom att ~lå' 'strömatäilla.ren i låge' OFF .. då 

m0tC'rn stann",t • " 

PbAl' Genom ::"vansti'Lende tillvägagångssätt und~"I'jke::: m~ St~tbild':"' 

ning' 'på tändfltiften.' 

(utförs cm aggreRR.tet. är försett med beI'isinmobr) : 


IJcssa. kraftkabeln vid. aggrega.tet i' ' 


Or.S! E'atta. härvid i kabelns mäasingshylaa cch ej i gumnikabeln, ty 


vid dr~ng i den senare l,,·ei:is.r ledningarna. Vid kont~teitiften cch ' 


detta är på g:rund av k~ntaktens k,')nstruld:iorl, mycket svh"t 'a.tt' :h3'parera. 


(utförs vid kall eller fuktig väderlek vid "ensindrift.) 


l) Rulla. ih~p kraftkabeln och lägg den inomhus. 


2) Ställ kraft aggregatet inomhus, helst i uppvännt rum. Beakta här


vid explr:sicnsriskenL 



Handhavande 	 49. 

Obs! LosBa avgasslangen (38~8) fråh a\rgasröret före flyttningen 

av krafta.ggregatet.~' 'D1\:avgasslangen med'ljudd~pareJl (38:9), ';' , 

släpar mot marken, brukar nämligenljliddämparen fastna i markens 

ojämheter och den böjliga slangen sliiras av.. 	 , ... :" . . " 

JlJb'rEHING AV.. IUKTNINQ0MATARENS r~!D.AXE~ 

" 

Vrid pil de båda r.attarna., märkta Av'S'rÅND (31:14)· oghLINENUT~T 56 
• I . 	 • ' , 

(31:10), tills tidaxelna längd ungefär motsvarar avståndet mellan 

katcdstr,ne;rörets centrum och periferi (fininst.äl~pinge~ av ~es,!i3a 

rattar utför~ vid riktning~:it~en~ l~ali'br~ri,n~Y~"" ... ";',:": ',' 
-. 

Vrid på potentiometern,.märkt TJ.D~L:.SYNK .:(31;9), tills tidaxeln 

blir synlig och stabil. Om potent~ompteI'l"!-R. man9v~raxel .ä:r vriden 

för li1.pgt mnturs k~mmer ,tidaxeln att "blixtrall • 

Vrid rat-:en, märkt, SKÄHPA.. 01:13), ,tills. bfipta· Bkärp~ erhålla . , 
på tidaxeln d v 8 så att tida.x:eln !blir så;. smal. s.qn möjligt... 	 ,,' 

Om tidaxeln ~jutgärfrån ·cent::r:urn påkatodstråleröret,s fijkärm, då 
. 	 ~, , . ;/ :.' . 

riktningamätarens lock är löst. pålagt, juste.ras: :Eokuse~in~iB.PQ~ ... 
. " r, . '. . 

lens läge i förhållande till katodatrdleröreta hals på följande 

sätt: 

l) 	Lägg P;1 riktningsmätarens lock från höger aida, så att endnst 

avlänkningserUteteii blir åtkOOllig.. 	 , ., .'. . .. " 	 ' . 
.... •• 	 , , • . '-...., .. J' "•• 

2) 	Vrid au.ccess:i.vt på. f~kllseringa8pr:,lens tre fjäder1>elastade 

upphängningssknivar tills t idrotelIq utg~r från', k9.t ;~d8t~åle:: 

l. -	 Obs t , Iakttag försiktighet, ty i riktni~SIh~t,aren' f!inns livp,-: 
, '.' . 

farlig BPä.nn~. 	 ' :,.\ . " 

, . . . . 
3) 	Lägg helt på riktningamätarens l~ck samt ki::mtr~:li~rh åiivil 
'. 	 " •• < .. • ••~. " ,I :', . > •• 

" ket håll ti~axeln då flyttar ~ig. 

4) Lyft borb locket till hälften samt korrigera tidaxelns 'läge 
, "" 	 . ',;,; , ..' . ',:, l,' ,.... ~, 

så att ~en~torrrner at'!; utgå från centrum" när}~~ket åt~r.:'.. ,. 

" 1~8 på. . 

'5)' Lägg helt på 16~k~t samt kontrC' Hera att tid~~ln:lui~~ f~å.n·:' 
, . " 

centrum (även då tidaxelr. ~rrida runt m"l"r-'s: .:)wd~nkci~· ili)'. ,', 

9) .~lå. från· 1ll,c;ri~~a:r:en8 båda .ströms::;~ , 3Xe • 
, '~'\" . :'( -: , ....' 

.'. : .. .', ' .... 

http:au.ccess:i.vt
http:Eokuse~in~iB.PQ
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7) 1-,88a vid riktningsmätaren de tre kablarna st:m går mellan rikt

ningsmä t C\ren o ch likrikt aron. 

R) Skjut riktningsmtltarena l~ck i dess rätta läge samt skruva fast 

l: eket • 

9) Anslut de tre kablarna i riktningsmätaren och slä till likrikta.

.rena båda. strömställare. 

10) K~ntr~llera åter att tidaxeln utgår från centrum. 

~nfi.r~~_sera tidaxeln med antennslstamet på följande sätt: , 
l) Vrid antennayatemet så att det blir inställt i 0° bäring (a.vlä. 

ses på gradskivDll, s~m är p~a.cerad på vridanordningens axel). 

2) vrid medelst bowdenkabelne lösa. ände riktningsmät~ens" tida;lCel 

så att d~n blir inställd på 0°. 
3) K~ppla in ~owdenkabelne lösa ände i uttaget på vöxellådans bak

sida (40: 2). 

~,) Efterjustera tidaxeln genom att vrida pA skruven,' ,söm är plaCe

rad pli. växellådans framsida (41~ 2). 

5) Låt antennsYBtemet rotera nå.gra. varv s,amt stanna. det därefter 

och kontrollera. a.tt riktningsmätarena tidaxel Y,isar samma. bä

ring söm vridanordningens gradskiva.. 

AVSTÅMNING 
! 

Avläs på frekven~etern sändarens frekvens på följande sätt: 
Pi 

l) Vrid frekvensmeterns båda känslighetsrattar(19:?,12) 1(ills aV-

stämningsindikatorn (19:5) börjar dra ih~p sig. 

2) Vrid frekvenmneterne avstämningsratt (19:13) och avläs det grad-

tal vid vilket indikat"rn drar ihop sig. 

!nm. Efterjustera härvid känslighetsrattarna, sÄ a.tt största 

noggrannhet erhålla. 

3) Avläs på. frekvensmeterns kalibreringskurva. (42) den mot gradta .... 

1st svarande frekvensen genom att gå in med deterhållna-gradta.

let påkalibrerings~ansvhgrätn gradering ~ch 1ärifrÄn ~a.kt 

uppåt till kurvan samt från denna rakt ut åt vänster till den lod

räta frekvenagTaderade skalan. Exempel (42:1j 1- 50,5 grader mot

svarar 212 Mp/ B • 

Vrid sändar~ns frekv"nsratt (16:8), märkt GALLER, tilla frekvensen 

blir 212 Mp/ R, 

,.....", ) 



Handhavande 51. 

-

Ställ in mottagaren på sändarens frekvens (212 Mp/s) på följande sätt: 

l) Vrid avst&ndsmätarens ratt, märkt FÖRST (2816), i höger ändläge, 

s~ att största möjliga förstärkning er~lls i mottagaren. 

2) Vrid antennsystemet så att ett avlägset fast eko fås på avstånds

mätaren. 

3) Vrid mottagarens frekvensratt (25:3), märkt TUNE, tills det fasta 

ekot ger största utslag. 

4) Vrid successivt mottagarens båda trimskruvar för högfrekvenskret

sarna (25:4,5) tills det fasta ekot ger största utslag. 

Anm. I~kttag försiktighet, speciellt i skruvarnas ändlägen, så 

att inte trimspolarna bryts sönder. 

rj) Kontrollera att maximal brusni.v& och maximal ekostyrka erhålls vid 

samm~ läge på mottagarens frekvensratt. Om detta ej är fallet, 

mhste h()gfrekvenskretsarna ånyo justeras. 

Avstäm sändaren p& följande sätt så att den lämnar maximal effekt: 

l) Vrid sändarens katodavstiimningsratt (16:6) tills det fasta ekot 

ger största utslag. 

2) Vrid sändarens antennkopplingsratt (16: 5) så att det fasta ekot 

om möjligt blir ännu större. 

Efterjustera sändarens frekvens till 212 Mp/ s (frekvensen ändras 

nF~ligen n~got då avstämningen för maximal effekt utförs) genom att 

vrida på sändarens frekvensratt. 

-
Stationen är nu avstämd på den normala arbetsfrekvensen, men då en 

del sändare lämnar största effekt pö. omkring 211,5 Mp/s, måste för 

kontroll avstämning även utföras på t e 211,5 samt 211 Mp/ s. Det 

är nämligen tillåtet att köra sändaren på frekvenser mellan 211 o~h 

212 Mp/s och man väljer den frekvens där sändaren lämnar största 

effekt, d v s där det fasta ekot ger största utSlag. 

KONTROLL OCH JUSTERING AV AVSTÅNDSMÄTARENS KALIBRERING 

Kontroll av kalibreringen 

Kalibreringsgeneratorn, som lämnar de för kalibreringskontroll nöd

vändiga impu1 serna, inkopplas på följande sätt: 

1) LOBsn, vid mottap,Aren(25:9) , signalledningen som går mellan mot

tagaren och :wståndsmätaren (39: 3) • 
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2) Sätt en provkrm!:flkt i fliGnallpdllingen8 lossade änd!'!. 


3) Sk.iut in provlwntakten i uttag 5 på riktningsmätarens provuttag 


(31:5). 


4) 	Slå ned riktnj ngsmätarens kaHbrerj ngsomkopp 1are (31: 11), märkt 


KALIBRERING. Kali.breringstoppar erhålls härvid eventuellt på av


ståndsmätarens tidaxel. 


Vrid på riktningsmätarens potentiometer, mp.rkt KAL.INT (31:7) tills 

kalibreringatopparna blir så höga som möjligt. Om potentiometern är 

fel inställd erhålls inga eller små kalibreringstoppar. """'.0 
Vrid riktningsmätnrens ratt, märkt AVSTÅND (31: 14) i höger ändläge, 


så att kelibreringstoppar erhålls på avståndsmätaren. Om ratten är 


vri den i vänster ändläge får man inga. kaHbreringstoppar. 


Vrid på avståndsmätarens ratt, märkt SKÄRPA (28:3), tills bästa 


skärpa erhålls på kalibreringstopparna. 


Inkoppla avståndsmätarens mätområde på 16 km genom att vrida omkopp


laren, märkt MÄTOMRÄDE (28: 2), i höger ändläge samt kontrollera 


(skiss 6): 

~I 
.'. 

Skiss 6. Kali.hrprinp,-stoppnrna.') Higlm pri <wfltJ'lmlö/Iliitarens 16 km skala. 

l) 	att tidaxdn hijr~jar pA. O km ("n mJ.ndrl1 :fämkjutning ;o,t h;:iger brukar 

vara ofrånkomlig på detta omn"lde) och slutar unw~fär vid den svar

ta punkten, till höger om graderingen (f~r ~ sluta tidigare än gra

deringen) , 

2) 	att ti daxeln 0rh va U hreri nf,'s tf) pp r:trn n r: tl~ r n ti Ila, 

3) 	 att l: a koli hreri ugstoppcn H {:!~E;r 1',11 () km (rv en mtndre fi:irAkjut


ning åt högE>r), 2:n på 7.5 km och 3te ph 15 km (avläses på skalan 


som 111' grac'!!!rna till 16 km). 
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Anm. 	 Om tidaxeln ligger för högt eller lågt, så att noggrann av

läsning försvåras, kan mRn höja eller sänka den genom att 

vrida, på potentiometern, märkt V (28:11). Härigenom ändras 

ej ka.libreringen. 

Inkoppla. mätområdet på 80 km genom att vrida mätområdesomkopplaren 

ett steg åt vänster (mellanläget) samt kontrollera (skiss 1): 

- O 10 20 40 50 60 

~[ lSkiss 7. K~llibreringstopparnas lägen på avståndsmätarens 80 km skala• 

. . l) att tidaxeln bC1rjar på O km oeh slutar ungefär vid den svarta 

I punkten, till höger om graderi ngen, 

:i 2) att tidax~ln och kali breri ngstopparna står stilla, 

!I 3) att 1 t a kali breringstoppen Ii gger på O km, 3: e på 15 km, 5: e på 
" 'jJ'i: 30 km, 7:e Fl), 45 km, 9:e på 60 km och 11:e på 75 km (avläses på 

skalan, som är graderad ti Il HO km). 
l - Inkoppla mätområdet på 160 km genom att vr'ida mätområdesomkopplaren 

i vänster ändläge samt kontrollera (skiss 8): 

O 

Skiss 8. 	 Kalibreringstopparnas lägen på avståndsmätarens 160 km 
skala. 

l) 	att tidexeln börjar på O km (en mindre förskjutning åt vänster 

brukar vara ofrånkomlig och slutar ungefär vid den svarta punk

ten till höger om graderingen, 
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2) 	 att tida.xeln och ke,H brerlngstopparna står sttlla, 

3) 	 att l:a kalibreringstoppen ligger på O km (even mindre förskjut

ning åt vänster), 5:e på 30 km, 9:e på 60 km, l;:e på 90 km, 11:e 

på 120 km och 21:e på 150 km (avläses på 16 km-skalan, vilken här

vid multipliceras med 10). 

Anm. 	 För att kunna se l:a kalibreringstoppen måste man öka ljus

styrkan genom att vrida på ljusstyrkeratten (28:4). Pör att 

underlätta räkningen av kalibreringstopparna kan man först 

vrida riktningsmätarens avståndsratt (31:14) i vänster änd

läge, varvid topparna försvinner, samt därefter sakta vrida 

ratten medurs varvid en topp i sänder erhålls. 

Justering av kalibreringen 


(Obst Får endast utföras AV teknisk personal). 


Tidaxelns nollinställning felaktig. 

l) 	Vrid på potentiometern, som är placerad pli vänster sidA" tills 

tidaxeln börjar i samma punkt på de tre mätområdena (en mindre för

skjutning åt höger på det kortaste området samt åt vänster på detli 

lägsta området brukar vara ofrånkomlig) samt tillse även att tid

axeln ~ijrvid blir stabil. 

2) Inkoppla mätområdet på 80 km. 

3) Vrid på potentiometern, märkt "H" (28:8), ti Ils tidaxeln börjar 

på O km. 

Tidaxelns längd felaktig. 

l) På 16-km området: 

Vrid på den främre övre potentiometern på höger sida. 

2) På 80-km området: 

Vrid på den mellersta övre potentiometern på höger sida. 

3) På 160-km området: 

Vrid på den bortre övre potentiometern på höger sida. 

Kalibreringstopparnas lägen felaktiga (tidaxelns hastighet felaktig). 

l) På 16-km området: 

Vrid på den främre nedre potentiometern på höger sida. 

2) På 80-km området: 

Vrid på den mellersta nedre potentiometern på höger sida. 

'-"',) 
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( 

3) 	 Pä l60-km områdets 

Vrid på den bortre nedre potentiometern på höger sida. 

KONTROLL OCH JUSTERING AV RIKTNINGSMÄTARENS KALIBRERING 

Kontroll 


Vrid avståndsmätarens ratt, märkt FÖRST (28:6), i vänster ändläge. 


Härvid försvinner bruset och de fasta ekona på avståndsmätarens tid

axel och samtidigt de fasta ekona på riktningsmätarens tidaxel, var


igenom kalibreringskontrollen underlättas. 


Kontrollera: 


l) att tidaxeln utgår från centrum, 


2) att tidaxeln visar samma bäring som gradskivan på antennsystemets 


vri danordning• 

Slå ned riktningsmätarens kalibreringsomkopplare (31:11). 

Kontrollera om riktningsmätaren ä.r försedd med gradskiva och avstånds

skala (bild 31 och skiss 9)= 

3~ 

2~ 

280 

270 	 r-----------------~~ 

260 

!9(> 100 170 

Skiss 9. Ka.libreringspunkternas lägen på riktningsmätaren. 

100 
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l) 	att kalibreringspunkterna står stilla, 

2) 	 att l:a kalibreringspunkten ligger på O km (d y s i centrum), 3:8 

på 15 km, 5:e på 30 km, 7:e på 45 km, 9:e på 60 km och ll;e på 

75 km. 

Kontrollera (om riktningsmätaren är försedd med karta) I 


1) att kalibreringspunkterna står stilla, 


2) att de ligger på de på kartan inriktade små cirklarna, 110m är in


prickade med ett inbördes avstånd av 7,5 km enl kartans skala. 

Låt antenns.ystemet rotera och kontrollera härvid att kalibreringspunk

terna ritar cirkulära ringar runt katodstrålerörets centrum (sldss 10). 

N 


80 
280 

270 90 

2CO 100 

200 160 

~, 

~.~ 

190 180 170 

Skiss 10. Kalibreringsringar på riktningsmätarens katOdstrålerör. 

Justering av riktningsmätarens kalibrering 


Tidaxeln utgår ej från centrum. 


Se mom 56 
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Tidaxeln och antennsyatemets gradsk!Ta Yisar ej samma bäring. 

Se mom 57 

Kalibreringspunkternas lägen ~elaktiga 

l) Vrid på ratten, märkt LINEARITET (31: 10), tills lika stora aT

stånd erhålls mellan kalibreri:ngspunkterna. 

2) Vrid på ratten, märkt AVSTm (31: 14), tills rätt antal punkter 

erhålls. 

3) Efterjuatera med dessa båda rattar. 

Kalibreringsringarna blir ej cirkulära. 


Detta kan bero pAs 


1) att potentiometern, märkt TIJlA.XlU, 8rNlC C~l'9), är ~el inställd, 


sA att tidaxela och kalibreringspunkterna ej stAr atiIla, 

2) att katodstrålerörets hals ej ligger i avlänkningsspolens centrum 

(mom 47:12). 

JUSTERING AV RlKTNING~T.AREN~ POTENTIOMETRARj lIÄRK'.U "TIDAXEL SYNK", 

"KAL.INT" OCH "SIGNAL" 66 

TIDAXEL SYNK. 


Se mom 56 


KAL.INT. 


Se mom 59 


SIGNAL. '. - l) Vrid aTstånds~taren8 ratt, märkt J'ÖRST (28:6), i höger ändlä

ge, sA att atörsta möjliga f6rstärkning erhAlls i mottagarell. 

2) Vrid antennsystemet tills ett litet fast eko erhålls pA aTstAnd

mätaren. 

3) Vrid pA potentiometera SIGNAL tills största möjliga ljusstyrka 

erhAlls aT detta fasta eko pA riktningsmätaren. 

UPPGÖRANDE AV TABELl, ÖVER 'ÄSTA EKON 

Mätförfarande 	 67 

l. 	En tabell aTer fasta ekon uppgörs dl stationen lämnar max pres

tanda samt är riktigt kalibrerad på sA sätt att man Yrider an



~';':tt'S"l:.~~"Ir;'::JI:':!l4;._J;'.::~=';.;;~.~;t4 ...~_=P;••••_"••_•••_••_••••••••••................. 


tewuwstemet rnnt och antecknar bäring, aTstAnd och sterlek pl 

fss ta ekrm, som ligger i olika riktningar. 

2. 	Bädng oeh ~~torl~k avläses då max utslag erhålls på a-w:atåndadia

rell. Om det max utslaget är brett,t e mellan 30 och 40 grader, 

Hnt.8ckn9.13 även bredden i bäringskolumnen (se tabell). 

3. 	Om u\'olaget på avståndsmätaren når till strecket närmast grade

rIngen (fi5l"l'lta strecket), är storlek.en l~ Når utslaget till 2sa 

Btreol\e t är Gtorlek.en 2 OST (sk.iss Il). 

o 
I 

2 

4 

S~tss ll. Bed&ming av utslagets storl.ek. 

4. 

Tabell 

,r ~ ___ ,,~.,,_.,,-_ ,.'" 

Bärj ng
JG1'.§'-dgrL_ 

30,·40 

l I () 

I iD 

280 

3~JO 

över fasta ekon 

Avstånd 
(km) 

Utslagets 
storlek 

15 
23 

27 

3'7 

33 

5,0 
2,5 
0,5 
0,5 
2,0 

UrrTAGNING I RITNING OCH KONTROLL AV SruLlUNGSDIAGlWl 

t) 'J 	 A~ lY!!}!'} t_ 

};lin ~ll.ati nnntl ä r försedd med antenn rör riktade radiovågor. Om fält 

I1tyrk~H\ fr~n en ~l!\rJ;ln antenn uppmäta på ollka höjder och STstAnd, GJch 

de värden I;jOlll erhålls inprickas i ett; diagl'wa, finner man att strAl

ni Xlgen samma,IHllitter sig i ett antal lober. Dessa lober utgår i li>lika 

.i nk~ l från antennHn och är beroende av antennens höjd öTer marken 

http:storl.ek
http:Gtorlek.en
http:storlek.en
http:Hnt.8ckn9.13
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Drunt den omgivande terrängers utseende. Eftersom ER-stationen är 

försedd med två aritennpar, S'lm kan kopplas antingen i faeieller 

motfas', finns det två aiterrtativå 'st:tålningsförhållanden' att väl

ja på medelst e'n r-mit"'pplare~' När' antennsystemet matas' i fas, fär' 

man vid O m uppställning.shrljdtvå kraftiga strålningslober (431 • 
Mellan dessa l~ber finna en lucka, där strålning saknas. Om an

tennsystemet mata.s i mötfås'i'år man även tv& kraftiga strålnings

lOber, men av d~ssa ligger den enal..,ben mellan del .'i'öregående 

fall erhållria stråln:l.ngsbberna och den andra loben ovanför. Genom 

denna ('\mknppling täcka ~Aledesde luckor, srm u'ppsth i ett vanligt· 

stråln'int5sdiagr~~ 'inpfic~' alla'fyra atrålningsloberna.·i 'ett 

gemensamt diagram, kan man mellan de båda undrd loberna. ci.ra en iil'l.-: 

II"""'- je, där fältstyrkan är lika stor i båda loberna. Detta förhållan

de utnyttjas ";'id ER~statiorierna: pA så sätt, att när den nio~ta.gna 
signalen blir lika stnr i de båda faslägena, kan 'man då' ett flyg

plans avstånd ärkänt'gå-in i diagrammet·Qch avläsa höjden,vid 

denna lirlje. 

. . 

Förfaringssätt vid utmt8.imi!!&.im 
, . 

}'ör upptagning -av diagr~ ro1väiJ.der man sig av ett plan, som får 

flyga i bestämda riktningar Mh på bestämda höjder: 
, • I "'. 

", 
Vid mätning ställer man in antennsystemet i planets loxro.~ch de 

. o . • • , .'. ' .,~ . , . ~. . 

eken, s,()m erhall~ av planet, :mtecknas i ett ~:t:'0t~kcll. .Dessa an

teckningar används sedan när mm: ritar upp diagranmet. :p;i.agram 

upptas qndast för de huvudrik~ningar, i Vilka .ifrågavarand~ ER
,< ' ", .' " : • 

station skall ha:sitt verkarunheta:fält •.- .. . . 
För upptagamleav diagram fördras flygning på minst tre höjder. 

Flyghöjderna 500,' 2000 nch 4000 m bör· anvälldos.,I: var.je huvud.,., 

riktning företas 'en ,flygning på :varje höjd. ,Därvid iakttas, att 

planet g!J:r upp till ifrågavarande höjd'pakom st.ationen i huvud

riktningens kontrabär1ng" Radi",förbindelse skall cm möjligt 

hållas med, planet. ,När höjden är nådd, gäl," flygplanet ;\l.t i" 

exakt kurs över ER-stationen, varvid.ER...staticmen me~delas "flyg

ning ,börjar" ,och- flyger sedan i denna kurs tills ER-atatir,nen 

meddelar IIvänd" i. Planet återgår i kontrabäringen på. sanma höjd. 

Under flygningen meddelar planet ungefärliga avståndet tiliER- ; 

stati(oirten vid ungefär var iO~km. t;ventuell kura- eller höjd";' " 

förändr1ngmeddelas f'cksä: till ER-stati",nen. Utgör tvlt:huvud;" . 

http:varvid.ER
http:utmt8.imi!!&.im


I 

=;==~=======~======~=========================================~==== 

riktpingar kontrabäring till varandra,. flyges give~vis i båda rikt

ningarna på samma höjd i ,en följd. ' Övergång från en höjd. till en 

roman bör ske utanför huvudriktningarno.. När Jlygn~en börjar på 

elen, rätta höjden, meddelas ER-stati"nen ,~'flygning börjar". 

Kan radioförbindelse ej hållas, flyger planet eftep .ett detalje

rat skriftligt pr~gram (se nedan) S~ görs upp i.2 ex, varav det,. ' ' 

~na til~delas flygföraren ech.det ,andra b~hålls av ~R-stati~nen. 

detta fall måste föraren göra. noggranna anteckningar. a.n,gående för

ändringar i kurs, höjd m m, samt när flygning börja.r, vid vändning.. ". ,. 

("'Ich när flygni.ng f:llutar. 

Exempel på. flygprogram för en ER-station •. s~m har, huvuq.r~tningar~ 

na 90~, l80~ och 270°. 

!r":--F-l;;i;~ -;'~'~-~/-~~94-~"'"--ER~"-··o-t...a....t-i-o.....n-.-.-•.-.~••...,.•.:.:.."".~.-.-.-.-.-.---r 
I POB [ ~--I~~~_. ~----_. Arun --..... '-..:-;id',

från ER-stn. Jr-!----------.i--j----f- ; ..!,!I l. 270 t9 . 4000 m
I ' 

0I 2. 90 4000 m 

' 4000 mI 3. 180
0 

I 4. 27d" 2000 m 

I 
5. 90':') 2000 m

Il 6.! 180: 12000 m 
i 7 270 I 500 m 

•

l 8: 90° I 500 roj
9 I l80Cl . j 500 m . I . o_! 

Flyg Ca AOkrn., Vänd ,j c,a 25 min 

och å~;r~~-stn 


c~ 25 min· .:""- ' 

ca 25 min-"

_" ,.: ,',," 

ca30Iriin 
.Ca ~5 rniIi' . 

. l, '. . ,
·1 ca. 25 min 


.Flyg ca 50 'km. .Vänd' I; Ca 25' min 

I ~nch återgå ER-atri . 


ca.,;20 min
-"
''''''- 20 minI c.a==j', i 

f l 
.~v 

jluun l. lllcakta tidpunkter för fpl pass_ öVBr Ell-utat, ionen" samt, .,' 


I ·vändnmgar lmteclmas av ff.


I 2. Platser för vändningåt 8llteclmas· av"ff ~ ,'. I 

L·=:: ::h~~~:Ö~r:-=~~~~~Öjden snteck-I 


Mätningen'tillg~ på följande sätt: , 

Antennsyat8met inställa i planets flygriktning. ,Mottagarens för
. '. . . . -...,. 

st::1rlming regleras så. a,t,t .brusnivM ger ca 6. qm ,utsl,ag, på, aVBt~d8-

http:flygni.ng


Handh8.vand~ 61. 
=======-=====-==~======================;=;================~======= 

mätaren. Härigenom korrmer ett signal!störningsförhållande av l/l 

att göra ett utslag till dot första stre?ket~ E~t .~örhållande p,å 
2/1 gör utslag till andra strecket ~sv. Vid utslag utöver fjärde 

" '. o', , ••• '" , . ' • 

strecket är förhållandet 5/1. ]'ör enkelhetens skull anger man ·en

. da.$t "den första siffran: ett: förhå.llanda2/1förk.'1rlarman .aå;Le. . ','. 

des till 2 nav. 
<" ',' • ,~. ~ .... ........, ... 


Då flygningen börjar ski.ftar man~t"eruv::mk~pplBX;en" tills flyg-': 

pltmets eköhitta.s. Vanligen;' finns en . mängd fasta' ;ekol'l.; 'vifka.t~-. 

möjliggör. ,incI:tkerlng på nära. .håll (ca 10 km) • När man hittat pla-' 
i_ 

net, ante~~as bäring, höjd,avet5.nd, utslag:o\ts flt0,rlek:·'i fäS "ch 

motfas snmt med jämna mellanrum tiden för avläsning; i ett prdo
., ." 
,.,J,koll enl följande. 

l..' ..... -~- '"'' .......... ,. .,'... ,'. 

, ...., , ........ 1'~ •• 


,..... Ii .~. 

l'" 

~ ".<. :,; ,". 
~ ,. " .. , ,.Jt..... , ...•.. " ........... '. , .... ,., ........ ~ 


'. ~ {, .. ,' :' ~.. 
, ... ' . ~. .. .' . t •• ' " .,.: ,,~ : 

" 

,r". ~', .. :' .' :'., :.r '.;.' .' ••} ;\! ;' , ; , I'" 

http:h�jd,avet5.nd
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62. Handhavand~ 

=====:::::;==:::========~::!:=::::=.==:::::==~======:=====::================:::================ 

Exempel på prot~kollföring. 

l lillH.G1 . l 
blad 1i F1YlriÖRVALTNINGEN IER-st a.tion -_i~tr~lningsdiagram för ER-stati~niMATERIELAVDELNINGEN ant blad IACU l 

", 
5 .,I 

lsignal-störning 

f Elektr sekti()nen I ." 

bäring 1 hö jd Iav.tändl tid mun lo m· km· I i fas i motfas" I I,-.., 
l 
I180 4000 11 l 2I 11.00.10 Flygning ut från sta. 

12 2 2 ti('nen 

I 
1 13 3 I 1. . 14 , 4 l 


15 
 In.055 I 1 
16 5 

I 
2 

17 I 5 I3I I18 I 
I 5I 4 II

I 3! 
I 19 4 !20 I 2 02.10 l5 I 

! 

I 
! 21 I 

I O 5
I I I. 

I 

l I ,i 
22 2 5 

l23 

I 
O 5 l 

25 O 02.555I 26 l I 
5 I 

27 l 5I I i2 ! 5
I 

28 
2 529 

5 04.00 
4 
4 
4 
3 
3 05.05 
3 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 


44 5 
 1 
• 06.5745 5 I46 5 I

I 
°C 


47 
 5 OI 
! 

pI --~-------------E;typf uppt aget av datu:nuppstijllningeplats höjd över omgivande 
torräng O mStenholmen _~.__ 2~r S~:::s~~::.._:?~5-4) 

30 2 
31 3 
32 3 
33 3 
34 4 
35 4 
36 4 
37 4 
38 5 
39 5 
40 5 
41 3 
42 4 
43 5 

J)iagramritning (bild 43) 


Diagramnen uppritas på millimeterpapper f:::nno.t .A4 (2l0x297 nm). 


Höjd- och längdskalorna inprickaa så att för höjdskalan 20 rrm = 


'" 1000 m cch för längdskalan 20 nm = 10 km. 
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D8 f'rh.ni~a '~ära~r1a pricl~aB: 'iiI på':pb.PP8ret·B&Bom:·s1?flPt~!'!le~/~as~~:,., .. 

vid. d~~ "hijjd; ~~å~vhl~en rrygnitigefi gjorts..: H~'ri~:~~nk.~t~:a~:~:.~e~:,,~. 
värde;:;" ii ~'~: ~rhäliita 'vid'f'lygriing J'Hm EH-et.n.ti{'!ll~t:). ~n.flr?-c*as"~:l?p-... ' .. 

ilt "ch de vä.fdort: 'S'N:n·~rhåi.'llts'; Vfd:':f1ygning,.mi .B:1;i:~:tionEm:C,i~p;r:~S?-:. ' 

kas nedå.t. Staplarnas längd bestäms av det signaJ./störningsför

hållandå'; '~~~:·~·rteclmat8.'·Dä.:r!irid ,gäller;: at:kl:ö;t'h.ållmde:t" 2. '" 2· . 
, , . , .. " .," 

mm," 4,,; 4·~.'o :s'v.' ']1'517 att :loitlnask.ilja ".i faB'~-väF'd.~~p.lfrån.,o ", 

Ilmot'f~lI-=viJde'na'prlckåi mari·t'/g· :in: de'~förramed;' blye~~~:·tH~h··de' . ' " .. ·.ft 

s~·~dre'~edrödpe'tu:'1·a~: . 'Exempel':, ;- På ''bi Id', 43 ':är,"1; fasl'~?-t;v~~e1l! ,,'01, ,:I 
• ~ , •• .' • ','., n'" "'.'! .. . '. '.. " ,~'. i ~ .... ~. ~".. ~ 

inprickade Vidhöjdeme: 2000·'m: r;eh 4000-:m•.l, Märk' :,~tt:;de :~pät~~k-: ,. 

tade staplarna i allmänhet är k~rta.re än de necL1trikt904a .. ~ :D~tta ~"": 

förhållande är n~rmalt och ber~r på att flygplanets reflekterande 

yta. b'li~ mi~dr~" :\"iii' :'flY~:i..r;;g1 fråri ,gtatioiHm~ ä.n ,vid, fl,ygn:j.ng~, " 
de'~~imlria ~'. :: :,' ,.' :"." ..: ~ :~' r. i' ':! ",:J '. rf '.:: . " , .' 

I. Je ~ ,". J '. !": 

. t',' 

'r .":~ ; ".'.;, . 

NäX' ailå -:V~tden 'rOr Olika höjder':'inprickats) .,u:pp:rit.!l8.,.di.~~et;.:;, 
, . .. ~ . .',~ 

Av sta.pla.:rn:a~:'8t~~le~·'kart inåhsa' V'ä11'~lobemas maxiItta och, minima ",' 

är b~läina. ' iiiriima ri>':tde ;61!tlCa"höJde~ä"'8tmlWn:bindS·,.;,.~c~ ~i.'.~ ,
;'~ ",' . ,. ' '" ,',. ,., ': t ". ",~ '. r',' I 

sätt f Ax' m'än!" ~tt':!~t'~ rbber~; ':'Efiersöm<:fI11gning;~~t~,t::Ö:r;:e..tagit.~ 

högre:kn 4önd ....ni··~:iti.tår·rnan;me·(i loberna ömedelb~,PYat:lf~Ji~::qr)~:. ;;' 
höj4·. iEttdi~i:rnJuWl'ft~a' iLifet'Vib:·.flö·r':'varje::bw~.~~~~~n~, :'~", .: 

, ~, •• • ~ .. , '.... ;. "':.':, , •••• lo' ~ ".. • '".: '<, .. 

vilken ,d.,et'flugite. ,.'.", ' ,'. rö',';' '.',: ",r(:,;'::.>'",! .....·1':; .' . ',', 
k' ,,: '. :, ~. ::~ ~';:;:<" ~.: 

• '", ..~ .:•.: '~,~~:'. ''::''~~'.,:" .... '". '"., •.•• ,'<r, .." ',".",,:1'",' .. ..'::: rT " ~, 

ExemRel'~i\ii§#:'atn'(bil~:f42'''ö:Ch! 44'·:··'" '·,i'··..;·: ::;",,: '.: ·'!J'[.'ii· .. 

~.. 
72 

Bild 43 visar ett strålningsdiagram för en ER-station uppställd 

pc1 slät mark (uppatällningshöjd :: O m). I dettar~~~~.,:ut;v.I?g,~.,..~,
~'_'. _ :': 1':, I~',' .;~~. ':... ;' ~ .•• ,'. "·~',f\: • .,.,:,: •. ,;&.; ... 'i""';...:~!._'~"',:..;'~'~::..jo, 

las i huvudsa1:c'två: 'l:l"!asft;"lob'fff, 'Vars m:i:n~' .llg-g,e~,;vit~ ~Q."" 
resp 2"',0 ele'v';a:!t"i:' ~;;':8;v· ~,';'l~c;l'.'''': ;i'~ ;..., .••.: '; ':,' ,,,i .. , ' " '''''' ", 

r _\i OU....L1J.l\. ,':'~: L'~~4 ~." .',' '. "'~; ~'.'.:',' ' • 
; ;: \' . ;.:,'~ " ~~-" 

Str,llningsdiN;'rClll1lnClt för de bådn ant~nn:eYf\t('1u.H~n...mQ.:tade .. ~ mot;fSt3 

(mot f lls-diagramnet ) utgörs äver. 1\~":l;.1i~~Sak .,!iv:<l1 ;b~~t'~:, .f.V,· ' '. 
dessa hAr den nedre maximum vid ca."ld' elevatir::nsvinkel ('ch den 

övre vid en 2(')0. Härig~n.om t~cks de luckor, sr.m uppst~ !l.. :;:.' 
. ;. t : i."'! ~'~:' ~(.~: ! . ." ,:!.~, .. ,:.,' '~>:..l ", ~,:,

i faa~d~agrammet.
," . : " ":." .!": ,; :'~X ~~",..:~;:.~.~::: '. ~i·.~" ~ 

• ":'",,, .. : ',.'.'::"'~'~,_::~.~:;, ,'J f; 
.. ~": ".;' '.!.:"'!':'(';'~'...... , ":~"'.: ",."~,~ '"::'. \# ,~ ,r~ 

Mellan d~ båda nedre i faa-<,ch: motf~;':VbEi'ih"ä'ar 'dr~ en lin

je, st)m markerar lika akt -1ä.lt'·fltyll'Råf d vts l;;U::'~~.:Bt?ft::y:~~;L,ag 

p!\ avståndsmätarens katl'ldstrålerör för ett"i~~a~ .~k?, ~ an

tennsystenen matas i antingen "i II - eller ,IIU:!:,'faa". Denna 8 k 

höjdbeEltämningslinje nl'lVär..dF vi:: be~Mmninf.' ",'- ..:tt. .f'lygplans 

http:H�rig~n.om
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höjd. När ut8l~t för ett fpl fBrsta gången blir lika et,rt på 

,<tvståndsmätarens katodAtrillerör då antenne:rna ma.tas i "i" - resp 

"ur fas", ka.n man t!fter att ha avläst avståndet bå in i diagram... 

met och avläsa flygplanets höjd vid höjdbestämningalinjen:'. ' 

Bild 44 visar ett strålningsdiagram gällande för en stati:m' med en 

uppställningshöjd av 10 m. I detta. fall utvecklas ett 'flertal lo~ 

ber. De fyra nedre l ~rema., vid ma.tnirlg i' fa.s, är kraftigast och 
, 1)' l) o 'o ' " , ' 

har minima på resp 2;e, 5~6, 8,4 ~ch 11,2 elevati~nevinkel. Strål~ 

ningslnberna för matning i ur fas har maxima på resp' '2:8, 9' och 

20~ elevati~navinke1. 

Eftersr:m i f~,-diEloar~et vid höga. ~ppställningBhÖ'jder består av 

ett stort antal l"ber, upp~tår avår'igheter att bestänniå hö'jden med 

hjälp aV ~n höjdbestämningslinje • lnl"lra sådana linjer med rela

tivt liten vinkelskillnad kan nämligen inläggas, och det är svårt 
, , 

att avgöra vilken som skall användas för ett visst 'flygplan, -.:-m 

man inte i detalj' kunnat följa flygplanet's väg. I detta fäll'är 

en av höjdbestämningslinjerna inritad mellan motfa:s:"diagramne'ts 

huvudlob ~ch den nännast under denna liggande i fas-loben. Om 

ett plan b"finri~r sig på. en höjd' Bvar 1350 m, kan denna linje an

vändas för höjdbestämning när ekot första. gången blir lika ettrt 

i de båda. faslägena.. En höjdbestämningslinje gä.llande för flyg

höjder under 1350 m finns nämligen i den nedre motfas-l~ben • 

.. 
För kontroll a.v do erhållna' diagrammens riktighet kan man be-rälme.' 

de vinklnr, dtir i fas-Inhemn har ma.rl.mumreep minimum. 

Minima finne i tle vinklar 0.(, 
, _ n • Il 

för vilk~ aln O( - 2 (h,+b ) 
" , Bo m, 

A'" v8.g1ängd i m (ER IIFb:l,4 m)' 


h ;: antennens höjd över markytan i m (ER III b:4 ro)

8" , 

h == stationsplatsane höjd över omgivande terräng i m. ro 


Omräknad för ER III e r.1ir'fqrmel!i:' 

': .~

iX := n ,. .12d 
4+~ 



~, ~. 

======~==~======================~==============================m== 

Då n sätts =: l får man l: å i~bens mininrum. Om n sä.tts 2 får man11= 

2: a l~bena mininrum ("\ 8 V. 

Lrberna8 maxima ligger vid de' vinklar p : 
f " 'llp~ i P (2n+l)or Vl. .r...c:o. S n :.: 4 '(h +h )' , 

a m, 

'~ 

, Kap IV . 

'-
. ,, ' 

'rILLSYN OCH VÄRD 

POllORD 	 74 
l. 	Din medverkan fordras för att dessa 10reskrifter ska,bli, vad 

de borde vara: ut t ömnande , riktiga, ändrunålsenliga och vä.gle

dande! 

2. 	Har Du funnit något fel eller har Du. ett uppslag till n~1; . .' .. . 
nytt; t e en enkel, effektiv mätmetod, sam Du kommit fr~ till, . ". .' 	 ~., ' . -. 

sä 	behåll inte iden för Dig själv. Genom samarbete kan vi k:.;m.
, , 

ske så smånineom göra dessa föreskrift~r,mönstergilla. Men 

det är Din praktiska erfarenhet, som måste genansyra raderna. 

Hjälp oss med Dina. ideer och uppslag. Skriv ned dem på ett 

papper, ,gärna med blyerts, och adressera dem till: Kungl Flyg

förvaltni~n, MujEl, st~CkhOlni 80. ' ", ' 
I 

3. Var inte rädd för att kritisera - vi,är taclq3amna för. kritik,,. 
och framför allt för positiv sådan.:· 

, " 

VAHN,IpG FOR L;J:VSFARLIG SPÄNNING 

, , 
1. I materielen förekemner ofta livsfarliga spänningar. Även':!:; 

så lilga spänningar san 50 v:Jlt kan under ogynnsanrna förhållanden 

vaxa livsfarliga. Ha, ~ltid uPJ?Rlärksrunh~iien fåa:\; ,på denna risk. 
. 	 .' . . .. 

2. Att ha händerna i byxfickorna ansos allmänt vara en ful 
.t • . • o'. ". • o 

ovana. Men den spm är tekniker och gör ingrepp i en spännings

förande apparat,. kan ~ärna M.lla vän,s,tra handen i byxfickan., . 

Gör det till en vana!" Det kan ;rädda livet l 
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66. Tillsyn nc~ vArd 

BEGREPPSP~::JPINI~.;rONER. 

," 

Materielvården 

uppdelas med avseende på ~idpunkt, omfattning, plats och personal 
,på följande stadier: 

" ' 


1) Daglig tillsyn 


2) Mänadstillsyn 


3) Förrådstillsyn 


4) Liten översyn 


5) st:-r översyn 


6) Funktionakontr~ll 


Med daglig tillsyn 

förstås en serie systematiska åtgärder utförda på i tjänst varande 
, 

materiel i syfte a~t förebygga funktionsavbrntt cch haverier och för 

att säkerställa att materielen vid användning kcmmer att lämna max , 
utbyte. 

Den dagliga. tillsynen utövas dels av den personal, ac-m'betjänar ma

tor!elen, dels av den tekniska personal" Bom nännaat svarar för ma
, . 

terieiene tekniska. värd. Daglig tillsyn skall av vederbörande ut

föras utan särskild anmaning. 


Med må.nadstillsyn 
. ( 


förstås en serie systematiska åtgärder utförda aV särskilt utbildad 


personal, som en gd.ng i m~aden. besöker staticnen. Tillsynen skall 


om möj'ligt eke så' att materiel.~n inte behöver tas ur tjänst längre 


tid än högst en dag, 
<, 


M.ed förrådstillsyn 


förstås en serie systematiska åtgärder utförda på materiel i förråd. 


Med liten översyn 


föratås'erl systematisk gen~mgång av materielen med avseende på meka


nisk hållfasthet ~ch ,elektri8k funkti~nsduglighet. 


. 
Vid liten översyn får atörr?, ingrepp i: materielen 

, 

inte utförac unnat 

än i direkt anslutning till reparatir:n av uppdaertVI ,p~, Aktighet. 11



Kap V, 

F E L 5 Ö K N I N G 

.SAMnmA1tNAS PLACl!:IUNG 

Säkring Fl tillhör likriktarens högspänningsdel. , 

II F2 fl tf U.gspänningsdel, , ' 
If F3 reservsäkring. ..'. , 

1"'"" ." ......~..........................._.._......"._.-.... _ .......... "......_ ................. :........ - ...._....... _ ...._.........- .................... ·_-_·_·..••..--·~·I
~ 

1 - 1-· _- -
I - .- -. '.. 

I 
IU _"J 1J ..J u·u U[] 

~ •• l' . ' • 
•• , ••" •••• -............._ ............~.................,." ...~ ........ , .... , ...; ••~•••H ............. , .. · ...... ' ••• " ...................._ ••• t'>- ......... ., ............." .....H·.. ' .................., ........... .,•••• 


FO F7 F6 F5 F4 F3 F2 Fl. 

'.- Säkring Fl tillhör likriktarens lågspänningsdel:: . " 

" ',t, 

II F2 mottagare och avståndsmätare." 
F3 .f:t;:skvensmeter ': " " 
F4 res ervsäk;ring." ,.' . 
F5 tillhör .sändare." .. 

F6 If drlvmotnr för lUlt enn syst emon. ., " " 
F7 belysning." " 
F8 r,es9rvsäk:ring.

. '" . ,. " 

.', 

91 

92 
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80. 	 FelaBkning 
=============~===================~=c========:==================== 

93 

•••••••.J '.' 

Ätgäxd: 
Felets art: Felet kan bero på: (T)= Får utföras en

da.s t av tekniker. 

l. Ingenting händer då låg

Bpänning9at~ömställaren 

(16:11) slåe till. 

2. 	Ingen hjälpgnieta då låg

spänningsströmetällaren 

elås till. Fläkten funge~ 

rar ~ch glödtrådArna i 
samtliga. rör lyfter. 

-",' 

Säkring F5' på. k~ntrnllädan 

felaktig~ 

l) 	Pulsgeneratorn (17:2) 

felaktig. 

2) M,:tattmdet R '13 (10000 

rhm) felaktigt. 

3. Hjälpgnistan arbetar ostadigt. Pulageneratorn arbetar 

4. 	Ingen huvudgn,ista då hög

spänningsknappen (16: 4 ) 

trycka in. 

AY.Fl_t9F.d"sJ!lät 0:.I'..st 

5. 	Ingenting erhålls på katod

stråleröret. 

6. 	Ingen tidaxel, men punkt 

till vänster på skärmen. 

Tidaxeln "'t'lixtrar" på. rikt 

ningsmätaren. 

ostarligt • 

Ett av högapänningslikrik-' 

tarrören (17:3) felaktigt. 

l) Säkring F2 på l~:-:ntr~)ll
lådon f~laktig. 

2) 	Högspänningslikri~tar..;., 
rö:&;et (26:10) i m':;tta.... 

ga;-~, felaktigt'. 

l) 	Avbrott eller k.-.rtalut

ning i kabeln, S('ffi gh 

mollan avst&ndamätaren 

och sändarens aynkroni

seringsuttag (39:1). 

~eparera. sälaingen 

med 5 A silvertråd. 

l) ~t röret VR 65 
2) II " ev 73 

3) Kuntr'~ llera. att 

motst&ndet R7b är 

pli 5000 ',;hm (T). 

,'Byt motståndet (T) 

Se ovanL 

; ~t röret. 

'. 
Reparera säkringen 

med 5A Dilvertr~. 

Reparera kabeln (T) 



<-

Felsölming 	 81. 

------"-------  ---------------- 
Felet kan bero på: Åtgärd: 

#. __,_.______ .,_.. _________.... "'_,__•• r4,____~----,----~--__________ 

2) 	Kortslutning i l~~boln, Aom 

går mellan avst.:mdEinätaren" <Reparera kab~ln (T) 

och ril:;:bningsmätarens ut 

tag SYNK (39:5). 

7. 'l'idaxeln C'stadig. l) Pulsgonerat~rn arbetar Se punkt 2. 
, 

1- ostadigt t. 

2) Sändarens avstämning Just'era avstäm

felaktig. ningeil'. 

3) Avståndsmätarens kalibre .Kali1:rera avstånds

ring felaktig. mätaren (T) 

8. 	Inget brus och inga ok('m l) Åvbrott i potentiometern 

m~n tidaxel. Inga eknn FÖRST (28:6). (Brus ~ch 

men tidaxel på riktninga- ekon erhålls då ström- B,ytpotontiometern 

mätaren. ställaren på mottagaren (T) 

(25:2) slåe i läge FJÄRR). 
2) 

Kertslutning<i eignalled

ningen, "Bern går mellan" "' Reparera kabeln (T) 


mottagaren ochavatånds

mätaren (39: 3)'. 

3) Kcrtslutning i signalled

"ningen, s:;m går mellan 

.mottagaren och "riktnings':" 

mätaren .(39:4) • 
. 4) Rörfel" i mottagaren. 	 Byt rören (börja. 

med högfrekvensför

stärkarrören, 

26:8,9). 

9. 	Inget brus <~ch inga ek~n Avbrott i signalledningen, 

men tidnxel. J~kon och tid- e~ g3.r mellori. mottagaren Reparera kabeln (T) 

axp,l på riktningsmätaren. ("Ich a.~ståndsmät?Xen (39: 3) •.. ' . 

10. För mycket brus (ev ~ed Hörfel i ~("lttagB.ren. 	 Byt rören (börja 

t"'ppar) • med högfrekvens för-. 
8tärkarrören~ 26:8,9). 



A2. 	 Felsökning 
~=:~======e=~~~===~=======~=====================================0 

--~ ... ._---'--._.. _-------_._----~-----------------
Felet kan bero på: 	 Åtgärd:,-----'--..--------........_--_.__....-_._,-------_. .------- __ 

11. Inga ekon men normalt brus. l) Sändar~n ej a.vstämd. ' " " 

Inga ek~n på riktningsmäta. 2) Avbrott eller kortslutninr. 

ren, i s1gnalledningen, eern går 

mellan antennomkopplingsen- Reparera kabeln (T) 

heten uch mottagaren (39:2). 

12. 	För lite 'fasta eken (endast Rörfel i mottagaren. B,yt rören (börja 

till ca. 6 km) mot norma.lt. med högfrekvenaför-." 

Sändaren ",;ch mcttagaren rätt stärkarrören; 26: 8, 

inställda ~ch avstämda. 9) • 

13. 	Styrkan på fasta ekon ca Ett 
\ 
av elutrören (17:6) i Byt röret.. 

hälften mot nörrnalt. Sändar- sändaren felaktigt. 


ren ~ch mottagaren rätt in

ställda. och avstämda. 


14. 	Inga eller små ltalibreringe- l) KAL.INT (31:7) på rikt- Justera inställning

toppar vid kalibrering. ningamätar,en fel inställd. en. 

Inga eller svaga kalibre ,2) Ett av röre~ (32t6) i ka B,yt röret. 

ringspunkter på riktninge libreringsg~neratörn fel 

mätaren. , aldigt. 

95 Rikin~~ätare 

15. 	Ingentmg erhålls på katod- ~) Säkring Fl p! likrikta:r:en Reparera sä.kringen 

atråleröret. felaktig. med 5A silvertråd. 

2) 	 Högspänningstraneforma

tern (35~3) i likrikta ,. Reparera eller byt 

r~ felaktig, transfonnat;')rn (T) 

16. 	Ingen tidaxel P~l katcdetrå- l) Säkring F2 på. likriktaren Reparera säkringen 

leröret, men en ljuspunkt i felaktig. med 5A silvertråd. 

mitten. Ljuspunktene styr i ..... ?) :3.kring Fl på kontrr.llå Reparera säkringen 

kar. regleras. Punkten kan dan felaktig• med5A silvertråd. 

inte 	fr: cuseras • . 3) Lågapänningslikrikt arrö

. ret (35:7) i likT.tktaren • Byt r:iret. 

felaktigt • 

4) Motståndet R2 i likrikta '. Byt m(.tatånd~t eT) 

ren felaktigt. " . 



l' 
l 

l 

===:::=::::================",,==::[~1~g!H:~~~=";===I:I=======:::============.:::;::.=:;:;:=~3 .• '1·: 
. '. ,,' , ........~. . ..
" 

'.- . 	 '. ~ . ~..,.--_________________________ "_._;;,;;;.-.,,,t"...'._._._-.... 

Ji'elets art: . FeletkllZl.b~::rp på.: i . "!,'.. .,. -"....... ,.. ~........~ _"".", e. 

17. Ingen tidaxel på. katodstrå- l) Avbrott i avlänknirigsap~"" :Reparera'el;l.er byt \ 

leröret, men en ljuspunkt i len i riktningsmäta.ren~ "",i,: aVlit1kn.ings,spolen. I. 
mitten. Ljuspunktens styrka 2) Kondensatorn c6 i rikt 

kan reglera.s. Punkten kan 

focuseras. 

18. 	Tidaxeln "blixtrar". Focu

seringen fungerar. Tidaxel 

finns på avståndsmätaren. 

19. 	Tidaxeln "blixtrar". ]'ocu

seringen fungerar. Ingen 

tidnxel på. avståndsmätaren. 

men roterar. 

-
21. Tidaxeln para.1lellförflyt

tar aig då man börjar vri 

da antenn·systemen. , 

22. 	Inga ekon, men,,'t.idEpCC:1.. 

Ekon och rrus finns på av-,.. 
ståndsmätoren. 

ningsmätaren felaktig. 

".: ,. 
. 	 ,; ~ ~. , .' 

l) 	Avbrott i kabeln, sem går 

mellan riktningamätarens 

uttag "synk" och 'avstårtds- . 

~ätaren:"(39:·5). .'; .~':' 

2) 	"Tidaxel.synk" (31:9) fel 

inställd. 

20. Tidaxeln "blixtrar" med jäm- Smuta eller oxid. 'plr'avlänk.;.. 

na mellanrum då antennsyste- ningsspolens släpringar. 

t 
__.... '. IrO, 	 ........ 


I:Ä:tg,ärd: l 

.' .., ..... ,.. , , .... li 

(I]) .':.~ ,'.;.;1 . 

Byt 	kondensatorn (T) I 
f,: ..... 

Reparera kabeln (T) 

Justera tnställ 

ningen • 

. axelgeneratorn felaktigt. 

Se 	punkt 6. 

Avlänknings9p~len gj'dX m~:t 

katodstråleröret. 

, , 

:. " 

. .. '. ~.' . 

':" : 	 ~ , .: 

:." . 	 1 

' .• ' ~" 	 ,t,. • .. ~ "~:".i 

;':,;"-' . 

, :"f 

Rengör 'elii.:rrir~gar
na med:tl;'jls.lorety

len. 

Justera avlfuUc~s

sp':,lens läge. 

~n, som e$r meilåilmbtta;.-,. R'ePlU'e;r~.kabeln er) 
, garen ci6h riktlti.n~ä{a-tj, .... .- , . : ' 

ren (39:4). ; ':.,.. , . '.,.'.:~. '. ' 

2) SIGNAL (31;8) fe'fin~; ':) J'U:st:~r:a in9täll 

ställd. " ningen. 

3) 	Signalamplitudbegränsar

röret (32:6) i riktnings

mätaren felaktigt. 

http:Reparera'el;l.er
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84 ~ Felsökning, ' ' ' ," ,._....." 

.===:::======:======:::==~======-=!!:~=:!::=='=~'~'=========:::====~::::~=:-===:=::=== 


. '. . ~ 	 ,.. ..' ~" 

--------------------------~------~._'~._.--------------------.~--------------
+ ...Felets art l 	 ,F,e.1et kan' bero på: X:Jgar.d : 

23. 	Inga ek-:-'n men tida:x:.el. Inga 

ekon och inget brus på av

st.!lndsmät aren. 

24. 	Inga ek~n men tidaxel. Inga 

elton men brus på avstånds-' 

mätaren. 

25. 	Inga eller svaga kalibre

ringspun~er vid kaJ.ibre, 

ring. 

Likriktare 

26. 	Det ryker samt lukt ar 

bränd isolation ur likrik

taren. Blåvitt ljus i hög

spänningslikriktarröret 

(35:4) i likriktaren. Säk

ring F5 på. kMtrollådan 

eller Fl på likriktaren går 
sönder. 

27. Dot ryker ur likriktaren; 

. ~ ! 

, ' 

Se punkt 8. 	 • Se I1U-~,~. 

" 
. ',; . 

Se punkt 11. 

".. ,. 	' 

Se 	pmkt ~4. 
. ,

"1' ,," 

, 
. '. 

Genomslag i högspännings

transfonnatorn (35: ~ ) .• ' . 

~ . , . 	 ,. 

, . 
: " 

Genomc31ag i' en ay högspän~ 
(m,~tståndet RI). Ingenting,' .ningsk~bla.rna., B,}m pfir mellan 

erhålls på riktningsmäta.... . . 'likriItt8re~' OCh".I?,ktnings

ren. Blåvitt ljus i hög- mätaren' (39:6). 

spänningslikriktarröret 

(35:4) i likriktaren. 

:. ~ , 

" ..~ 

Se vtlIllct. .11. 
,_'i' 

Se punkt 14 • 

l) , . 
'" 	 Slå .omcd~lb.art 

." :\ . 

. 'från .strärmrtäl
.. ': 

:" . "\la.r~n 'fBr hög

spänningen '(34:5). 
2)'1:r~~~:e~~e,li~r" , 

. ; byrt:::ansfo.nna
tOin'(T).! .. ',

:;) ReparcT.'fL elen, 

,fe'iai~tigCl 's~.,. 
:,'::' ~ rin~n. (~5 '~~d 

lÖÅ;;Fl"m~d 5~ 
'. silvertråd). " 

, '~....' .' 	 ,. 

l) . ,: - " .:.' 
, '. Slå "::medClbart , 

fr~'Btröm~t;ä:.~ , 

laren fÖT.' hög

spänningen (34: 5) • 

2) Rep[u:era kabeln 

(T). 

http:tida:x:.el
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Felsökning 	 85. l. 
i~~=========================~===~==================================== 

l 
,------.--------------------------------------------------------------

Felets art: " 	 Felet kan bero på: Åtgärd: ! 
", .. I28. 	Ett "lm ~,strande" ljud hörs 


f2';ln en, av . högspänningskab..,; . Överslag ~i en av högspäil  t 
lm:71.a (39: 6). Vid v:arje' ningskablaina,' som går mel- Se punld 27. t 
·'lmadring" erhå11s e;tt blå lan lilcriktaren 'och rlkt- f 
vHt ljus i högspänningslik ningsmätaren (39:6). 

~ 

! 
:r-j kt a:uJcet (35: 4) i likrik

taren. Katodstråleröret i 

riktningsmätOJ;'e~,"flamrnar upp" 

me] lan varje "lmastring" 4 

29. Överslag 'i likrikt~e,n', un , Överslag från en, av, gummi
, . .... ... . ..~ 

der högspäiUlings~ran8forlna.:,' kabl~a! som'~d.r, 'U~.l:h9g-.:S~, pUnkt 27. 

torn (35: 3). ' Bl'åv::Lt t, 'lj~8 ;1. spänningslikri~a;rrörets, 

högspänningslikriktarröret glödtråd, ,tillc.hassiet'. " . ' . . . .' • • p 

(3"5:4) vid varje överslag. 	 (S~ricka i ,gLl!1IIIli~s~,ler:ing- ;. 

Katodstråleröret i rikt~ 	 en-).~ '-, 

ningsmätaren "fh.rnmar'ullP"'" 

mellan varje överslag. 

A'l~.e~C?!!1kopp_l_:lngsenhet 	 97
.• ! '," 

o . ' 	 • • '. 

30. Gnlstgapen arbetar o jämt • Qni8tga~en för g~la4 utbyts mot spän
.. o', • 

ningsprov""de • 

98 
31. AV8'~ärnhingsindikatorn ·ly~cr. Säkring F 3 på k':ntx:,-,llä,- Reparera säkringen

-; . 

-.. ej. dan felaktig. med 5A silvertråd. 

...., 

32. Avstämllingsindikatom fun ,l) Antennen till .. f:J:'ekvens,- .Sätt i, antennen. 

gerar 	ej men lyser. metern har L ssn~t. 


'2) . T'(", pp''Ir'ontakt en p'å: " , ' 
'" rör~.t", Sä:t.t pätoppkon-'
• 	 J .... ' • 

V2 har lossnat. takten (T) • 
."! ' 

33. 	 Belysningen fungerar ej Säkring F7 på kontrollAdan" .Reparera' säkringen 

(TIner III b). 
, . felaktig.,., ,.. '" ,··med ~51i silvertrå.d. 

• ,'o " • ,I .. ",' 

~ . '. ::,,'
• ' le • :.'. ~ .. " ~ . 

Drj_"'m!.QtoI.:_tq,r_flnte1!:!l.systemen ..: . .' . ",:' .' .. ~ 99 
34 • Drivmotorn fungerar e j. Säkring F6 på kontrollåd(l..'1. Reparera ~äkri.ngen 

felaktig. med 5A silvcrtråd4 



=~=~~~=~=~==~=e============~.================:====~===~==~===~==== 

~l'E AV ELEKTROliRÖR -OCH GNISTGAP 

JOO 	 E "P.t:.-~Ii.!lg: 1 p 'ri· :co"">,,-,·;·:;:::,,.J:~·..:.~·.... ... ~;!'.::;.;.:~:.. "...::.:::_':' Yr' _ _ 

Hi5n:I. skllll vid bvrtt.agning dras raJd upp ur s~')c~ln och: vid isätt ... 

:"lin&, 3kjutns rakt ned i densamna, . ~Y om det höjs åt sid'jma spric
'. . . 

1';C"" glnsk-lvcn vid kont~ttpinnarna. och luft.träntJer in. 

101 	 E!.t~?:d;~9al:Ör t.:tl2...QD~. 

Rörbyte tillgår på följande sätt: 

l) l,ossa glödtrådens båda mjuka. kC'pparkablar f~ån katodlecherled

njngens 	ändplattor. 

Qp..§) ]Je metallstavar. som sticker ut gen"m glaskolven.Jir ytter

]j.g:L~si:r.~....:E..ltJåF inte 1.:7~ij.ttas för någon som helst böjni,ng, ty 

t så. fall s.2.!'inger .de fmedelba.:r:1i av. För att undVika detta hål

J.er man lämpligen ena handen om metallataven och lossar med den 

ondra honden kläms~ven, under' vilken resp kopparkabel är fästad. 

2) Lossa den gängade'bussningen ·pa rörets undersida~ 


3) L:-s8a de tre skruvar som fasthåller rörens överfall. 


4) Ta bort röret samt sluuva 108s· galleranslutningen. 


5) Skruv~ fast g~lleranslutn~en på röret Bern skall insättas. 


6) Insätt röret i omvänd ordning mot evanstäende srunt tillse härvid: 


at t glödtrådens tilledningar int e bryts, 

att don €';I\'Va I;lödtrådstillodningen ansluts t'illdcn kon

tru~t, som är förbunden med lecherröret, 

att den tunna glödtr~stilledningen ansluts till den kon

takt, s·:-m är förbunden med ledningen inuti lecherröret, 

... . att k:'rtslutning :ej finns mellan glödtrådstillednin~a:rna. . 

Nya sändarrör typ CV 92 måste "åldras" tills gnistöverslagen inuti 

rören. upphör. Detta tillgär' på; följande sätt: 

l) Vrid~mltopplar8n för gallerlookorna:,miirkta Rl-4 (16 :9), i 

-vänster ändlä1;e. 

Obs 1 . Sändarens högspänning' fär ej vara tillslagen när man 'VTi

der på omkopplaren., 

2)~lå t;i.ll sändarens högspänning. Sändarens slutrör (ev 92) ar-' . , . 

betar nu utan gallerförspännine och minsta möjliga gnistöver

slag erhålls inuti rören. ::,: '::~. 
,C#< • 

, ' 

http:t.:tl2...QD


Folsökning 
================================================================== 

3) Slå från sändarens högspänning, när gnistöverslagen upphört 

(efter ca 10 min). 

4) Vrid omkopplaren ett steg medurs samt sIA åter till sändarens 

högspänning. 

Om gnistöverelag erhålls i detta läge måste man fortsätta åld

ringen. 

Om inga gn1stöverBlag erhålls är rören färdigåldrade. 

5) Kör därefter med cmkopplaren i det läge där sändaren arbetar 

bäst. Detta b.ru.kar vara ett steg medurs från vänster änd1äge. 

Övriga elektronrör 

Fatta cm sockeln och.!.1 an glaak:"lven vid byt4 av rör, som är för

sett med standardsockel. Glaskolven lossnar nämligen lätt. 

103 

Gnistgap typ VI 207 
Bryt .@.j konto.ktstiften i sidled, ty da spricker glaskolven och 

luft tränger in i gniBtgapet. 

104 

gnistgap tYR ev 100 

TillBe vid byte att kontaktBtaven som går in i gnistgapets centrum, 

ansluts till pulsgeneratorn och den andra kontaktetaven till det 

trådlindado motståndet. 

-
\ .:. 



106 
Gäller för karta i Sk ila 

1:300.000 

2 

10 100 

o 
150 

700 
km/tim 
hastighet 

E:I:.. Ett aVl!ltånd av 200 lID pA. kartan och en flygtid aY 

6 min ger en f1yghaetighet 8V 600 kDV't;1m 



--

107 
Gäller för karta i skala 

l:~.OOO 

100 

2 

10 

- 150 

; 

20 

200 

4 

40 

50 

60 
6 

70 
80 
907 

-100 

- " ......s· -
....... 
 ...... ,

9 ........ ....... 

......10 

minuter flygtid 

700 
lan/tim 
haetisbet 

Ex. Ett avstAnd av 120 DID pl kartan ooh en flygtid aT 

6 min ger en flyghaetighet a;v 600 km/tim 



___ l 

:Bilaga l c. NomoQTRID för be"I"Hlrnil'U" av f1v..:mAAti..:met - ...~....--......~_•••~g;;;••~... 
Gäller f6r karta 1 skala 
1:500.000 och 1:1.000.000 

Skala 1:1.000.0006 70 

60 

5 	 50· 

40 

, 
", 

.20 
,/ 

/
/ 

/ 15 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 	 10 

/ 
/ 

2 


,-.,
. 

5: --4-- 10 
t. -

5 

l 2 --1-- 4 20 
minuter flygtid Skala l :l.OOO.OOClll Skala l: 500.000 Jarv'tim 

mm pl kartan hastighet 

Ex. 	 Ett a-ntA.nd av 40 IIID pi. kartan i skala 1:500.000 eller 20 DIn p! kartan 

i skala l :1.000.000 samt en flygtid av 2 min ger en flygbastighet av 600 

km/tim. 

Skala l: 500.000 700140 	 ' 

120 	 6-,> 

100 	 600 
/ 

SO / 5-'>
/ 

70 / 500 
/

60 / 

450 
50/ 

// 

/ 
400/ 

40 

'50 
-'O 


25 


20 


15 
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Bilaga 2. 

a) Sats gemensam för Tmer III b och Fmcr III b. 

Låda eller ]tapell nr Innehåller (i stort) 

l S 

2 AO 

3 MI 

4 MIl 
, 

5AM 
6 R 

7 L 

8 K 

9 ASN 

10 ASÖ 

11 VA 

J2 SS 

i3 ACK 

:;.4 F 

':'5 Al. 

1.6 AU 

n 
l8 

19 
20 

21. 

23 
24 

l 

Antennomk\'pplinffsonhot l 

Sändare st 

" 
Mottagare II l 

Mottagare II l 

Avståndsmätare l" 
Riktningamätaro l" 
Likriktare l" 
Kontrolllida l" 
Nedre antennBtntiv l" 
Övre antennstativ l" 
Kabelläda l" 
Roservdelsläda för kraft aggregat II l 

Vrid anordning för antennBYBtemet l" 
Sändarcstativ 

Mcttagarestativ 

ACkumulator, 12 V 

Flältt 

Nedre antennsystem 

Övre antennsystem 

Kraft aggregat 

Kraft a&,rrregat 

Ka.todstrålorör VCR 516,. 
DiverBe tältdelar 

Tältets yttertak 

Diverse rör för tältstativ 
If" " " 

" " " " 

" l 

" l 

" 2 

" l 

" l 

" l 

" l 

II l 

~I l 

sats l 

st l 

sats ] 

" l 

" l 

b) Tilläggs~atu för TmGr III b. 

Packl1ide. nr 25 innehållande ver1';:.tYb och reservdelar sats l 

110 

c) Tilläggssats för Fmcr III b. 

St~tionshus med inventarier 

JllotorhuC? 

sats 

st 

l 

l 

111 



Eko
sfyrka 

------------~-a~~--~h~'-A~~ 

l 
h 

h För IPI /7Q,. ~~pyrk.'!S. 6#1
ropnt1'tP av hijftlWn t:lI'1!/IVI'Is. 

Bild l. ReflexionBförh~llanden för en vattenyta 

1 
h 

Eko
s/yrka 

För fpl hor ~~.5Iyhb:7ns 6e
/T).~ eN #<*'7 angivikl. , 

l' 

I 
I " 

~-------------?--~-A~ 

Bild 2. Reflexionaförhållanden för en markyta 



FrtJ!'I(Vf!na' - ufslJncl ~ignt11, ---r~flt!kler(/d signal. 

~,l...~ I\, 
.I ...~ " ; j.4 t' ~ 

~ ...4 

'~~l/' ~ /'fin. fnMv.ttBI:::
12'''' 5 67sa,ol1't 123451.7.'1011 12 
Tid Tid 

I 1Frekvensski/ll1ad för rt!!$p. höjde 
/FrttkVensSkillnad

Isu::t= 
- --330",

, I 
I 

Sändare gQ,l'1oll'ogare 

I -I~kve,:slcid__ 

.--ts ___ _ ____ _ 
-- - -165m 

I 

Bil::! 3. AvstÄndsmätning enligt interferenemetoden 



1 2 .3 4
l. 	 Glödtråd 

2. 	 Ka,:tod. 

5. 	 Galler 

4. 	 Anod 

Elektronstråle5· 
6. 	 Skärm, invändigt försedd 

med ett fluorescerame 

skikt. 

Bild 7. 	 KatodstrÄlerörets princip 

Bild 8. 	 Katodstrålerör ,med elektrostatisk focusering och elektrostatisk 

avlänkning 

l. 	 Oscillogr8ID 8. Sockel 
.: ~ 

2. 	 Glaskolv 9. Isolerande genomföringar 

3. 	 Plattparet för horisontal 10. RAllare för gettret 


a.vlänkning av katodstrålen 11. Ringformad glasfot 


4. 	 Plattparet för -vertikal av- 12. Katod med bifillr glödtråd 

länkning av katodstrAlen 13. Accelerationsanod 

5. 	 Kontaktfjäder för anslutning 14. Glimmerskiva tör elektrod-

SY accelerationsanoden till systemets eentrering 

innerv-Hggens ledande belägg- 15. Fästring SY kalit 

ning 16. Katod Bt rllen 

6. 	 FokuBeringeanod 17. LedaD1e belilBgning 

7. 	 S t yrelektr04 18. Fluorescerande skärm 



a. EkYipotential- och kraftlinjernas fÖrdelning mellan 

focuserings- och accelerat1onsanod 

1 

b. Det elektronoptiska linssystemets inverkan på elektronstrålen 

c. Optiskt linssystems inverkan på ljusstrålar 

Bild 9. Principen för elektrostatisk focusering 

Bild 9 3~ 
l. Focuseringsamxl. 

:!. Accelerationsanod ,. EkYipotentiallinje 

4. Kraftlinje 

Bild 9 b: 

l. Katod. 

2. Galler ,. Foeuaeringaa.nod 

4. Accelerationsanod 

5. Elektronoptisk lins 

~. Elektronstr!le 

7. FOCU8 

Bild 9 el 
l. Ljusstr.§.lar 

2. Optiskt linssystem 

;. Focu.s 
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l. Platta tör horisontalavlänkning 

2. _"- _"- verl1kalavlänkning 

+ 	 3. _"- _"- horisontalavlänkning 

4. _"- _"- verlikalavlänkning 

5. Negativ elektron 

+ 
l 

+ 


Bild 10. Principen tör elektrostatisk avlänkning 

Bild Il. 	 Katodatr!lerör med elektromagnetiSk focuoering 

och elektromagnetisk avlänkning 

l. Anod 	 4. Galler 

2. Avlänkningespole 	 5. Katod 

3. Focuseringsspole 



Upp1htD ..u 
A 
~--;---- --- ------- ---,..----

A 


~.--.--'--_~ S.U htD o14a 

--.....-c---___._________ _________ _2 

Bild 12. Principen för elektromagnetisk focuseriDg 

1. Glödtråd 7· GlasballoDg 

2. Katod 8. Anodkontakt 

,. Galler 9. Avlänkn1ngsspole 

4. Skärpereglering 10. Focuseringsspole 

5. Anod (ledande beläggniDg) Il. Magnetfält 

6. Fluorescerande skikt 12. LjU8styrkereglerins -
", 

Bild 13. Principen för elektromagnetisk avlänkning 

l. Avl~ingsspolens ena halva 5. ElektronstrAlens rörelseriktning 

2. Magnetfält mellan spolhalvorna mot läsaren 
_It_3. nmt elektronstrAlen 6. ElektronstrAlens avlänknings

4. AvI. inkningsepolens andra halva riktning 
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~~4~ Tmer III b 
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l. Antenn 6. Tv! mottagare (varav en 

2. KopplingsU.da i reserv) 

;. Avståndsmätare 7. KontrollAda 

4. Likriktare 8. Antennomkopplingsenhet 

5. Riktningsmätare 9. Sändare 

http:KopplingsU.da
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Bild 15. Blockschema över Tmer 111 b 

M S 
\.. :l, i,. .) 

tf 

,
L ___ 

~ 

l. Antenn 

2. Ull 

3. Kopplingalåda 

4. Antennomkoppling.eDhet 

5. utgående, högfrekvent puls 

6. Sändare 

.1. Syulc:roniseriD88P1ls 

8. Riktningsmätare 

9. Katodstrålerör 

10. Avlän.lmingespole 

11. Galler 

12. .lvstlndaDäta:re 

13. Katodstrålerör 

14. Renekterad, likriktad pul. 

15. Mottagare 

16. Reflekterad, högfrekvent pula 



Bild 16. Sändarens f'rontp1atta" 

l. Används ej 

2. Används ej 

,. Fr!nslag av högspänning 

4. Tillslag av högspänning 

5. Antennkopplingsratt 

6. Katodsvstämningsratt 

1.' Hö~rekvent puls till an

tenn~ppling8enhet 

8. Frekvensinställningsratt 

9. Omkoppling av galleriäcka 

10. Justering av pul sf'rekvens 

Il. Tillslag av lågspänning 

12. 	Strömförsörjning från kontrollAda 

13. 	Används ej 

14. 	Synkroniseringspulstill 

avståndsmätare 
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Bild 17. Sändarens inre 

l. Fasvändartransformator 5. Konstledning 

2. Pulsgenerator 6. Sändarrör 

3. Högspänning~likriktarrör. 7. Avs tämningskretsar 

il • Gnistgap 8. Spänningafördubblare (dros
.. sel och likriktarrör) 
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Bild 18. Blocksohema över sändare 

I 2 
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l. Högspänningslikriktare 
2. Spänningsfördubblare 

3. Konatledningens laddningslauva 

4. SålJdarrör 

5. Konstlednil18 

6. Huvudgnistgap 

3 

t 
i 

TIll 
antenn I 

1--111-....11----1... omkopp l 
I 

a,oo ,..--- l1n8s
2 ,_ 2500 p. enhet 

® 
----------------------~6 

~11 
1---.........----"----1.... aT.tAnda 

ooh r1k1
ning_mätare 

7. Fasvändartransformator 

8. Motstånd 

9. lUIsgenerator 

10. Hjälpgniatgap 

11. Gnistgap 



Bild 19. Antennomkopplingsenhetens frontplatta 

l. 	 Utgående puls till och reflekterad puls frän kopplingslåda (övre uttag) 

2. 	 Fasomkopplare 

3. 	 Fininställning av frekvensmet~rn8 känslighet 

4. 	 Frekvensmeter 
. .J 5. 	 Avstämningsindikator ("magiskt öga") 

6. 	 Mottagargnistgap 

7. 	 Utgående puls från sändare till ornkopplingsanordning mellan sändning 


och mottagning 


8. 	 Sändargnistgap 

9. 	 Utgående puls till och reflekterad puls från fasomkopplare och kopp


lingslåda (nedre uttag) 


10. Reflekterad pula till mottagare 

11. Strömförsörjning från kontrolläda 

12. Grovinställning av frekvensmeterna känslighet 

13. Frekvensmeterna avstämningsratt 

14. Utgående puls till och reflekterad puls från faaomkopplare 



Bild 20. Antennomkopplingaenhetens inre 

, 
_o 	 Omkopplingaanordning mellan ,. Omkopplingaanordning mellen 

sändning och mottagning antennsystemens matning i 

2 o 	 Frekvensmeter fas och motfas . 



rUl övre an Till nedre an Från Ö'l'X'e an FrAn nedre an
tennsystem tennsystem tennB1atem terJD.q8tem 
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a. Sändning 	 b. Mot tagning 

Rild 21. Blocksohema över antennCIDkoppllngsenhet 

'-"..-J 

Bild 	21 as BLld 21 b: 

l. 	 Mottagare l. Jlottagare 

2. Sändare 2. Högfrekventa p11ser 
,. Högfrekventa p11ser ,. Sändare 


4. 	 Omkopplingsanordrdng mellan 4. OmkoppliDgasnordn1ng mellan 


sändning och mottagning sllndn1ng och mot:t881d ng 


5. 	 Högfrekventa pulser 5. Högfrekventa pUsar 

6. 	 OmkDppl1ngsanordning mellan 6. Omkoppling'sanordning mellan 


antennsystemens matning i antennsystaaens matning i 


fas och motfas fas och motfas 


1. 	 Högfrekventa pulser till ~tenD- 1. Högfrekventa pW.aer trAn antenn

systemen via koppliD6S1Ma systemen v.la kappliDgslMa 


I 
I 
I 
I ~ 



1. 	 Utgående puls från antennomkopplings

enhet till övre antennsystem; reflekterad 

puls från övre antennsystem till antenn

omkopplingsenhet. 

2. 	 Utg!ende puls frful antennomkoppl1ngs

enhet till nedre antennsystem; reflektera« 

puls från nedre antennayete~ till antenn

omkopplingsenhet. 

Bild 22. Kopplingslådans yttre 

/

Bild 23. Kopplinge1ådane inre 

l. 	 Fast spole 

2. 	 Rörlig elektrostatisk skärm 

3. 	 Rörlig spole 

4. 	 Utgående puls till och reflekterad pula frän övre antennsystem. 
5. Utgående pula frän och reflekterad puls till antennomk.opplingsenhet 

6. 	 Utgående puls till och reflekterad pula frän nedre antennsystem 

7. Utgående puls f.rån och reflekterad puls till antennomkopplingsenhet 



I • 

',}" ! 

~fftC------~ 5 

~~~----------~7 

Bild 24. Antennanläsgning 

6. StrAlningsriktning1. Reflektor 

2. Dipol 	 7. Nedre antenns.yetem 

,. 	 Tre lika lAnga direktorer 8. Till kopplingBlAdans övre epolsy-etem 
ft fl nedre4. Kortare direktor 9. " ,. ÖVre antennayetem 
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Bild 25. Mottagarens frontplatta 

l. Reflekterad, högfrekvent puls frAn antennomkopplingaenhet 

2. Strömställare för lokal- och fjärnnanÖVrering (skall stA i läge "lokal") 

,. F rekvensinställniDgsratt 

4. Trimsluuv för 21a högfrekTenskretsen 
II II 11& " 

6. Strömförsörjning trAn kontrollAda 

7. Används ej 

8. Strömförsörjning till avstAndsmätare 

9. Reflekterad, förstärkt och likriktad pills till avståndsmätare 

10. " ," " n " " riktningaDätare 
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Bild 26. Mottagarens inre 

LOka" 	 " 
l. Pulsförstärkarrör 7. H~~le~ oscillatorrör 
2. Slutrör 8. l:a hög-frekvensförstärkarrör 
3. 3:e mellanfrekvensförstärkarrör 	 ..9. 2:a 
4. 2:a " 	 la. Likriktarrör f ör avstÄndsmär
5. l:a. II 	

tarens högs pänning 
6. l:a ctetektorrör 11. 	 J,jl'.rikt arrö:r f ör mot Lagaren samt 

aV:3 U'L nd;;Tli:it Hrens lågspänning 



) ) ) ) 


I 2 3 5 E5 7 8 9 

hin 

ILIILlIi III I~. OOhO n oI I Iantenn-O 'I' n JIL'ILMJ II-fI ni i i i
omkOJ,lJ,l Jl'LJlr'LJlf'J LJ-,. .. aT.tAnd.lingsenhet 

och :r1kt
Ding_Itu•• 

II • I 

Bild 27. Blockschama över mottagare 

1. l:a högrre~ensrörstärkarsteg 6. ;:e mellanrre~ensrörstärkarsteg
2. 2:a " 7. 2:& detektor 
;. 1:& detektor 8. Pulsförstärkarsteg 
4. 1: a mell&nfrekvensförstärkarsteg 9. Slutsteg
5. 2:& " 10. Lokaloscillator 
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Bild 28. Avståndsmätarens frontplatta 

l. Katodstrålerör 8. Horisontaljustering av tidaxel 

'"' rl!ätomr~de9omkopplare 9. Synla'oniseringapuls frän sändareL. 

3. Skärpereglering 10. Reflekterad, förstärkt och lik-

If • Ljusstyrkereglering riktad puls frän mottagare 

5. 	 Används ej Il. Vertikal justering av tidaxel 

6. 	 Förstärkningareglering 12. Strömförsörjning frän mottagare 

1. 	 Synkroniseringspuls till 

riktningsmätare 



/ 

Bild 29. Avståndsmätarens inre 

l. 	 Ka.todstrålerör 5. stabilisatorrör (för vertikalsta. 

2. 	 Tidaxelgeneratorrör bilisering) 

3. 	 Stabilisatorrör (för hori 6. 6 st potentiometrar för kalibre

sontalstabilisering) ring av avståndsmätarens skalC\r 

4. 	 Rör ingående i anordning för 1. Amplitudbegränsarrör 

undertryckande av elektronstrå

lens återgång 
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Bild 30. BIJckschema över avståndsmätare 

~.. 	 Ampli tudbegränsare för synkro 4. Katodsträlerör med avlänknings

niseringspulser plattor 

2. 	Tidaxelgenerator 5. Spänningskurva för vänstra av

3. 	Spänningskurva för högra av 1änkningsplattan dA mätområdet 

länkningsplattan dA mätomrAdet för 160 km är inkopplat 

för 160 km är inkopplat 



Bild 31. Riktningsmätarens frontplatta 

l. 	 Katodstrålerör 

2. 	 Strömförsörjning (lågspänning) 

från likriktare 

3. 	 Strömförsörjning (högspänning), 

från likriktare 

4. 	 Reflekterad, förstärkt och 

likriktad puls från mottar

gare 

5. 	 Provuttag 

6. 	 'Synkroniseringspuls från sän

dare via avståndsmätare 

7. 	 Justering av kalibren.ngspulser

nas intensitet 

8. 	 Justering EN signalemplitudbe

gränsare 

9. 	 Justering av tida.xel 

10. Linearitetsreglering 

11. Kalibren.ngsomkopp1s.re 

12. LjuBstyrkereglering 

13. Skärpereglen.ng 

14. Avståndsreglering 

15. Skalbelysningsreglering 

http:Sk�rpereglen.ng
http:bren.ngsomkopp1s.re


Bild 32. Riktningsmätarene inre 

l. 	 Sn~ckväxel för vridning av avlänk 5. Tidaxelgeneratorrör 


r,in;;sspolen. Här inkopplas den böjliga 6. Sigm.lamplitudbec;r::m'arrör 


bowdelli.abe l n från växellådan. 7. Kalibreringsgeneratorrör 


Z. 	 Katodstr!a~rör 8. Rör insående i ana rdning för under

3. Avl tln'; n i 1l!j:03pO le tryckande av eleldr:msLrålens IHer

, 4. Foc1lserin, ;ss;Jole gång. 
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Bild 33. Blockschema över riktn~smätare 

l. Tidaxelgenerator 7. strömku.Iva rör avlänkningsopolen 

2. Katod 8. Signalamplitudbegränsare 

3. Galler 9. Provuttag nr 5 

4. Focuseringsspole 10. Kalibreringsomkopplare 

5· Avlänkningsspole 11. Kalibreringsgenerator 
6. Anodkontakt 



Bild 34. Likriktarens frontplatta 

l. Provuttsg 5. S~römstäl.lare för högspänning 

2. Säkringar förinkonmande 80 V 6. stränförsörjning (högspänning) 

3. strömförsörjning frAn kontroll- tiIl rikt!rl.ngsmätare 

låda 7. strömförsörjning (lågspänning) 

-1. Ströms'~ällare för lägspänning tillriktningsmätare 
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Bild 35. Likriktarens inr!l 

l. IAgspänningsdel 5. Regulntorrör 

2. Högapärmingede l 6. lAgepänningatranefonnator 

3" Högapänningatr;msf ormator 1. IAgspänningslikriktarrör 

4. Högapänningslikriktarrör 



Bild 36. Kontrollådans frontplatta 

l. 	 Laddningsström till ackumulatorbatteri; strömförsörjning frän acku

mulatorbatteri 

2. 	 Strömförsörjning till motor för vridning av antenns,ystemen 
. ~ .--	 . ~ ..---- " . . , ~3. 	 Säkringar för utgående 29 V likspänning 

1 ;4. 	 Växelspännings"lOltmeter 

5. 	 Strömförsörjning till likriktare 

6. " " mottagare 

7. 	 Säkringar för utgående 80 V växel spänning 

8. 	 Strömförsörjning från kraftaggregat 

9. 	 Reservuttag, 80 V 
i , 

\

10. Strömförsörjning till sändare 
l ! ...'

I 

J 

!I . " 
, I ., ( -11. 	 frekvensmeter" 	 I" j, ' - o" ( 

" 	 .--=- _..:. ~~}12. Likspänningsvoltmeter 

13. Strömförsörjning till handlanpa, kartbord och fläkt via kopplingsplint 

14. Reservuttag, 29 V 
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.Bild 31. Kontrollädans inre 

l. Växelspäzmingsregulator 3. störningsskydd 

2. Laddningsrelä 4 • Likapänningsregulator 

l 



Bild 38. KraftaggTegat 

l. 	 Bensintank 9. Ljuddämpare 

2. 	 Växelsträmsgenerator 10. Ventil för reglering av gasbland

3. 	 Likströmsgenerator ningen vid start (handreglage) 
-4. 	 Strömförsörjning till kontroll- 11. startventil . (handreglege) 

låda 12. Tändningssträmetällare 

5. 	 Oljetryckmätare 13. startvev 

6. 	 01jemätsticka 14. Prnsinfilter 

7. 	 Cylinder 15. Cylinder 

8. 	 Avgas s lang 16. Bensinkran 
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Bild 39. Kabelmontaseplan 

l. Koaxi alka.be 1 , 250 cm, märkt l 10. Skärmad 2-ledare, 215 cm, märkt 10 

2. 	 , 130 " 2 11. 2- 215 " , 11" " 	 " " " 
3. 	 , 80 " , " 3 12. 2- , 135 " , 12" 	 " " " 
4. " , 65 " , " 4 1;. " 4- " , 195 " " 13 

tf5. " , 60 , " 5 14. " 4- " 80" , " 14 

6. Skärmad l-ledare, 19 cm, märkt 6 15. 6- , 275 " , 15" " 	 " 
7. 2- , 360 " 7 16. ,6- , 100 " , J' 16" " " 	 " " 
8. " 2- " 350 " " 8 17. " 6- " , 19 " , " 17 

9. " 2- " 290 " II 9 18. Högfrekvenska.blar 

Alt l. Koppling då två antennsystem används. Alt 2. Koppling då ett antennsystem använda. 

Anm. 	 Antennsystemet skall vid alt 2 vändas så, att antennerna komna uppåt. Antennan

slutningskabeln skall inkopplas i uttaget märkt ö. 



Bild 40. VäxellMans baksida 

l. Växellåda 3. Bowdenkabe.L 

2. uttag för bowdenkabel 

) 

': .. 

Bilc. 41. '.I f ., U å dJU1S fnlrlB idn 

l. 

2. 

Växellåda 

~usterings8kruv för 5,YDkronioering av riktningsmätarens tidaxel 

med antennsystemet 
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l. Exempel på kalibrerinsskurvane användrdng 
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13ild. 45 ~ {Tr r rättruld13 av Tmer III b 

Bildern a äru desamma SOlD 

ingå i bildband 851-1. 
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80 km skalan, stillastAende 

antenn i bäring 110°, 

a) Fasta ekon mellan O och 5 lan 

b) Fast eko på 45 km avatAnd 

c) Fpl eko på. 48 lon " 

d) " " " 59 n n 

Exakta bäringen till dessa 

ekon fAs ur bild 47 

Bild 46 Ekon på avståndsmätaren 

Roterande antenn 

a) Fasta ekon mellan O och 5 km 

i bäring 90° 

b) Fast ekopA 45 km avatAnd 

i bäring 105° 

c) Fpl eko pA 48 lan avstånd 

i bäring 10)0 

d) Fp1 eko pA 59 km avstAnd 

i bäring 115° 

Bild 47. Ekon på riktningsmätaren 



-

l' 

..~ . ! 
1, , . ·_'--:/t L 

- >.'

MARKEKORADIOSTATION ER IIIb 




/ 



'il ,,' ... /(( . r.~I/~ , , ".7 

-.. 

- ---_ ...' .. _----1-._----
•I. 

-1

-

.

1
I 

I 

)t
·1 

.l 
(~.:.' "7 :.,: 



-




Blad 4~ 

50 ÅnteI1ne~", ma.tarlednings818t~m 

2G1 Ha!~_rledn!~r 

T-stycke"i';A2 (bestående av kalllarna Ld) A22, .423) ansluter det Ö'VY'9 atl'"t$Dn

pa.ret till utta.get B2 på vridanordnil\[;"G ,lB JlL.'lst. De lika längderna. A21 Q'Ch 1\22 

består s-y oslmrmad 127 ohms m.'1.ta.rledzDs;,~, dessa hopkopplas i en 1/4··~tl 
tra.nefor;.oo:tor och a.nslutas genom A23:> e n ma.tarledniJlg av samsa typ, UH ut

taget 112, Vid hopkopplingaatället me:\.;'B.J. A21, A22 och A23 ör illl}leda:l":fl $t.t 

från A23 lika med hal-va imped:msen i el branch. ADp&ssniD8Gn är utf"&l'd i';~lllJO'll' 

att man runt A23 vid hoplcopplingGstäl:'.l.!tanbrir.,gat ett ca ~/4 l~bgt mäl5id;llIf!"" 

rör, sä att impedansen hoa de:ana strH<:};l. nedbringas till ~ av kabe).., Q

akärma.de värde .. Anordningen kallas 1/ vlgstrax(sformatOl' \ se fig 5). 

Kablarna el och C2 ansluta den fa.sta )3Iolen i (~en roterande kopplingen 'till 

antennoIickopplingsenhetetla Der\ ova.n a12~rvm anpa;,ssJl1Dc8meioden tillämpa. ~ftJ;i· 

pä kablarm C21, C22 och C23, Då e~,B"> det undre antennpa.ret anväm.a b~1"'t

faller kabeln C2 och ersättes med er. ~:nkel kabul D, med impedansen 127 l?>:tma., 

vilken enslutas mellan H och U i fig 4

2Q2 Df)!L!.21e:ra.nde antGnE1i! . .ollEl1ygen 

Antenrren kan äwn under rotation matGls med lIF- t3D1'1rg1, genom den roteral1ds 

a.ntennkopplingeZl. Denna 88.lllml3.nkoppl.ex :atarledm.Dprn& trin antennoIlkcIc t l1nt;'-v

enheten (01 ocll C2) och lrAbla.rm 'Bl {iCl B2', vilka. roterar aed anf;eJ11lS1',,·t••e'L 

överföringen sker indukt:1.vt. Varje kcp';lling bei)tAr aT tvi. ijpp_ aetallt1.llt,;'!li.l;~ 

vara ä.ndar äro vinkelrätt uppvikta ft"r a.tt åstl.dko_ DÖd1, paralle,U~e~wi.U 

Me.tarl(Htninga.:rna analutoB til.l de UHvkta. ändJ.rDa genom ett di.lectrti~, fr:.; 

a t. t äat~dkomma.nöåig serleka"paoitam;: b 

http:indukt:1.vt
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-. 

,f'L" lj,;u 0:e~,;t:~·;;i(,tai;is:.c: k·.)ppl:,:n!~ ä::c icke önsk~'b:>~k ;run~i
"il :' ,,- ~ , 

r"rie.t'B be'~yd.ligt 'lic'\. rots,'tj,on av a,n'~ennL~S3tl'~:Pl,..... : \,; ~ , 

:~', ·1 

, ~ 

~ .' . 



~-
---, 

\ 
~'[:i-=:[$SOmkoP.P~l"(~n 531, J:.tgg(!1~ i hög:(U·1.B.'5<iö ~f.)m :L f::.g 4, il!:;~:':;AZ, d.•d; ihni.!.n- t~nt'n'l.r.,.~·-- ... - ..... 

_ .__ 	;;'luE:·~.~"i:.'n?::_~ len DYL. Inga.n emn'S~, G~l:r genom Ui~L l)å gn~4d av :i\ti~ d.eli öppr'iil. 

l/d.-~,gelt?!dni.ng'6n X~ '7er(.:';,n so;:;; (:f'. ){Ox'tsliltn:ixG i pUllktac;l X {)c::.l e'11 öpp:~i~ kcw;;,.' 

~: iI!(,d, oänd.Ugt mo{;gy"nd i I>v.nIdt)·u l: ';Qt·~ i ~jkt2i,~, Zl[; mot X~ 

j>, tt 1:i,Ji;'m.:nd13 fi;r:~o'pp ~;:'Cb.~.:U.~s dl~ omk(lppln,r'f~Il. E.;t ).7' i vän;:; ~erli:j.f:,", (iJ~i; :o:-6..:re 
n . ".11 \.J : l, ~e 1'".. '7 J 1 . 

;';' -:,t.emma:ret ma,ia:3 (Hi f5~~nc!ll c:e};::,:t:I ;:;XL~ och :-'Xl~Jil'tl e;;i.~;t'g:i g;\r genom deJen U!~~l,~ 
'$' .,~::\r ... ilub' ,., , 

T ... 
:.(~:grvJ'.Id·. ~&ft d.e ,bägge br[1u(;he;:c:19.I~ .längd fil' \. !.~;,. !)"J,,:~le.>:l 9;lvJ;t.m:·1l~1 Ti:'i"h '.1 

OoblfJ.t:b .4~'t &l~ 0:l\:anch>sns ladn:tll~C3,r ~l·ol\.o::~sa.o,\?l m(m :i. ck€; "dei; N.:;:,·L!D, },;~:LY jlJ:t 
. ' 

S.!!:S:. _...Sän~;::::.mo·t~i)a.rr:llik9.u~l.a..rar~ 
:;:i <i 3änd~:d,~;i.s\\)~sbörja...n kor'l.: s 1:\.. ter gl;,is 't€::a.p"di S 

..., I 

f'4.;T J,i 

- d;;oaii?,Y.lB.,len kOf1uoerti llbalta ;il~ sändr-tren OVt3]~:ro;).r!; och båll·SI. «41:i.~:di~90.r;. h~'.~· 

,~j.ocl::n8.t\ E·tt o~h),d1igt högt motatftnd hu.r llildt;~t3 :t. PUJ1J-.:tGn (}l{på gI1.'.:mi ~·pr a~";. 

-
·'..t .. ii.:l}lL~~~;g.,;I~0illJ~:':..12!:.:...!~'!!..ta..g~!;~t9!~ 


Del.! inkoJl',llw.nde slgll.alel'l ~lcdea frå!G at~(umol:lrop):U.Dgsenheten till mot-r.t.t.~.1.01 :iS.!l i!;~;:l: 


en 46 ohms ltoa.r.ia.H::abel" Följa.::<::tHgen måste lI.aa använda sig av ananpac.sni.Uf,}" 


i'!:linga. mellan 127 ohm:ii!.:a.baln c·~h mot.t~{p.:L'eHe 1;rJax.1alkabe:' ~ S$ 'tJ.g 4. 


http:ananpac.sni.Uf
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- Denna anpe.ssnillgSslir,.ga är utförd enligt fig 7.. l<~fteraom de tvi aektiolllltzm. 

ha en lä:ngdskillmd av 1/2 våglängd och matas i motfas kOJllller da aotia(pa 

signalens späunings- ooh strömkompouenter att 11g.;,'1l i fas vid bopJtappl~ 

"......., 	 stället.. Föra tt gi"TI]: erford,grlig impedanstransfol'!Jation består anpaasniDgS- . 

slingan a.v ett par 15 ohms kablar avl/4- och 3/4-väglängis l.ängd med höljet 

jordat .. Varje kAbel tl'anafol"',d/,srar frsn 63,5 ohms ingängeimpedans till 92 olma 

utgångsimpedaDSo (TeoNtisktfordras f"'or 't:rausformationen att Z-"fäz.oda pi ka;.. 

belbita.:Ml8. = V63,5 ~?92",.. 76.4 ohm) så att 46-ohmS mtarledningen till Il1Ot

taga.ren blir rätt att;)assad till två :parallella 92 ohms impedanser. 

http:anpe.ssnillgSslir,.ga


i 

Bl~d 6. 

1/4-väg3lro~binattonen i antem:l.omkOwlingae:Db.ew~ ar lQ'Cket bero.lide av att 

dsn uts,i1:nda VägBDB frekvt'ilDa är. ;dktig, va.rfar en trGlt'veD8lDIter är inkopplad 

för att kolltroll~z'a ,dell83.lllllB. F::!'ekvonamoterJJ8 antenn är plaoar3.d lnae 1 4ntean

omkoppliDgilGMGten vari:flån den leder IDJ'..energi t1U en i f N ln'el18me wm 

placera.d mv.rkret5omtor vilken ä.l:' svstämbar med eD 'Variabel kond.emJator. StröiDIIl8I1 

deDlVl h-ets 11kriktaa av dioden Yl. DOD, p08it1~ ,späDni:agen från dio4eZUI 

katod fasvti.ndes i lika'hÖDiafiSratärmren V2 ocbplftrllar indikatorn 13. 

Frekvenametern har egen liJnr.i.ktare, och tv! kontroller fÖl.'\ltom avstllln1»ge

koadeJ35.:l.torn.. 

http:antem:l.omkOwlingae:Db.ew


Blad 7. 

8. Modulato:rn o(lh säridaTar 
.,.. .,...~~-------... 

Sändaren kan 1.lppdela.f: l tyl't\Sl. ;lUvauenhe t-erl 


tt) BF-cl:;:::illE',torn rill$n s,l~t:r:':.u' ,~n 2 mikl'osli:Ikun.der län'f JlF-pulG. 


HJi'-,tl$cilla.f.o1'n. bestå:l::' av t ve, ·J:A37,l~lJU,I~(w;~opplad.t} tJ:'lod-al' iued galler- och lI;atod

le{'~herledIlj,D{.;a,I'", Oscilla:i;orn il:t' a.noäruoCl:.llorad g~noi1! 1}.rladd:ninge.n fråD e)!l lroUfJt·= 

\edDing~ Vie ett g 'tyr't g::liat.gtip '\?!fö:res allOde:rna en appl:ox:'tmatirl fyxok:a:l.ttig -
lJu1a av lt>8 :,::i.ll 2 mikI'OIJel·Q}.nd.a1"s lä,nget och C~~ 8 :'1..'1 8.mpl:i,tud, :med puls!rukw&' 

sen Ola 400 IJ tJ ~ :fu18f)ff{p},ten ä.r oml:;:ring 100 lO'! vid 176 Hp! s of~h 85 kW Ttd 212 

Up/s" 

\ -
€taller- och katodlechel·:~I:dmr.q;a.r~.J. i!x',) försedda med förekjutbaxs, JcortalD'n1.~ 

bl.ok fö:!.' frokver"sj1ll.:d:;<:<J:·:).ng~ 'TldaN :l'lfiooa på den iM.liSI.i'. katodlecherledAillgen 

en juetel'har glidkontalrt för nntellIlko:i:"\~:lj~:o. Imti danoa lechsrlednizsa 11'0 

sl'U.tröre:~ g1ödtrådar d~("<:;grn ::'ör a. tt fc.t.'hindxa. liF förlu.ster i C1Mstr6M)1a-ann

forma. tor:J.c 

l:Xtr-.a.kap;,;\;cite,neen för ka;':,odavr;t.i:I!:w.ngel, är plecer~d vid .t,3re.m:: glöa.trä4dn~~. 

m:~h bes'~i:h' a.v små Eatal1':?la:ttor, Vid ,ie"l högre frek:vt;:tlwon a.n'la.Ild~s ett par 

p::'s t.tor ill·..!(iar~ v-ld den )}t8:ra f';:@k;en;;:en~l (; !(; iJ.~ylJ) y-tterli.g&re ott r/u" påko-ppia.l;Ii l 

http:frokver"sj1ll.:d:;<:<J:�:).ng


GallerleGherledninge:n är a.nslutem ti 11 jox'd f ;;lnom e,:t stegvis va.r:ls.bt:lt mot

a i;il:nd , C-encrn varia:~iN'l, av C1Clil'lB t1P.11e,cliii.ck1. l ~:n at\~::! ituden på likatr,:imapuleell 

b:t"a.ll'i;':t·;s.': att 1\IOC-:l..1J-ltOl"'/Jn;)ens !)ela:3tningan a·!:!:;t13.zr ~lltid k:a.n stål..a.s in till 

CHi 225 ()~.c IJ.kst:1:Örw::rul.;~em.: amplHuj uppgäl. till!:8. ;5 a.mp. 

4 ohm kopplat ti"l jorc\< 

·tl'S:.l':5ifoI'i1latol'n T . De I1os:i.t:iva 6r171< >-p';lI~'\r.DJi!. användes för a.tt 

h'vs.tB,n0.e (,en ·d:i·el'lil1gf;t.!ä;l~~:i:~m\. 

-. 
<;) o i: Konst ls(lx:dn;:r<..):(;tiiSi b :!.1hörsnä.a k:,,,,n';aa r 
_,.~_~~,.juh",,~-=---.,,~~__ .. -,_______ 

F.ig 9 ·~·j,Si).X' ett pritlt:i~?lH;lH.n[e, pl\. komtlsdni:r.lg XXi.., 'tl:\:,ken modulerar KF-oscillatorn. -. 
l~{)lwtl<)ClntngeT:, 'bestär: a.v D€!:t: -::'-'C se)r.tioner va :'6 sililta induktans är öllU.d rr!tJ, 


42 p,H 'h n. e4 }11J" 


,...J((.h.' er~ l:()n~:t,le{i.rti:ng ,:'·'ii c).e';i,a :;:13E kF.'..D impela!:3:;!j;1. l:lf;~::di1ala8 till iL/"c- c::h deE,~ 

·(~!d.l,.O:'l:;d"m~: ~r "" II ~<lfE; /~ä,< s::. e nts.le;,; sel;: tj.cJor" 

i},<W8 (l;~ n ,~n'.pl;!Q.J,lI;i; e:t':':J.i~:nnf en f;t;P1Jro;r,'i,lW_ tf Tt "yrkalr;ig pula av 2 :'.1891<.. lärlg~L 

de i GC'!l'iQ k'il"{,,'lm?,~~ !J-C l::edj,)rna ":dl1a et".:; lägpasefilter kOUllB de b,ög

re öw::-'\:onern...iI. e,tt lto:I!'-'>:slHi;a.s och en ..dealis'k f'yrka.1Jtvåg Jm.n icke ertAllaBo 

Kom t1i~(n.l,:t.S;';l.i.i. 'J.pplarlhfl' :':rår: e;:..t r:'pä.."l:liI1gS E'ör Illbb1&ld.e likriktare, vi !kan läm

tia)' ~:>: H~ 8 ACV, med po::"i:!.:::i~: ::si d::>..:Q jordu,d < Yld tO,gfreJ:. V<!l'lS :ka.n konstledningeD, 

~nf.I€:9 s\',m en enkel ke:idennatc-r l:lJ:.:1J. mnd su.:illl19."l av ..J.la sbu.ntk&paoi'tarsena, ~, 

d<:thl :l:~all c~a. 4000 P::'.·inci98~he:rc,a för ·ipp\e.ddILi.:n:;;aförlopp& t v1aas i tig ;'0 a 

d52 }:';nl:':Jtl,s6.ni.Y!gt.il'l rr..\I:~"\';;nta.·~a,s all' kond.0n."3-ato~':'11 ; och ls,.;:;,w.M3 f'ren batte::.1et .E g;'1~~1t 

http:ls,.;:;,w.M3
http:�w::-'\:onern...iI
http:komtlsdni:r.lg
http:a�!:!:;t13.zr


f~ 

:L,:.ili:
·-"7--' 

:..-..,. 

.......~ 


. _,(i~..t4' 

i: A 
f 
• 

I
Vr i _. 
ti(
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,_~.,~~lM 

r/....:) -1 i:' 
''l. ~ - . 
t ~-.,

i ,. "~"'."- ,..~- ... ,_.....,...-~ 
, 

""t ~ 
'. A-. ... ~., __ .. _ • 

!. i 

'" -'" ~.  .... ...... 

:;}allrn. to:ei:s b.':?oT.' 1~:'1:r.8$0l1·;msfreln1tni\l a~J' e~f:\ ;~?j) "fIS (Ich fn.ll}('Id.f!.:r'·;~rsr.~, lAl'l' 

·.t:H.!:d.)dex. r,å ca, ~200 \lsek, ;3r,fulni!{~'(:} to..llCLi';j;· t·öI'f.i.~ h,llYp'),"'ic},,,;uIblL lu·~,ItiO.'.
~ I . ~ 

r l:l!<!f::;> ril'2n o,l);'.1.',3, h::t.lv,ptCu"i')<!'3l'r 6kl.1.:.1~~ str,ö:lrn:r..t i. ~l~e·~r:la:aQ!;r!i.,,".'·•.(: vau,ie,- (:!Cf) :n'i~ 

iO t ~"ltrec~:;'j.ö e !c.::I.rva.n), meI, det";;.v. ':öx'hilt..h·aa lY d:LoQ.\!.Q V l v'ri.UJ,.u ~lPVhi~'r.-

f~ tt lr;}i!a oc:n ia(!h~r3.I' ko:nder.stl.:wJ'U l: frårl u.pplE.:d.dnilllgl'ls,?ä.zJIil.ng-en" 13pUlwj.ug~ri' 

dvv,I' .;: kval'~)1:,11t:1.3 ~d hjälp av {~.Od'Jll vi;:;, ·~15,t. leVi.stälJG'I; :\:'1.;]." ~i,t ene.t," 

:'J!J/~(;I'H;~'j:lV d~iznpning ·u.ppnå ...8 kf. 

Jä i:L').gg~r:P\ d.r:.eri 'tri§.n ·pu.i..Sg,::llEl re; ;()X'Hl påJ.ij.,~,S'es f1J1s·t,5f.l?~i; 'teu'J.er h;i l1p'€:r.itl~;::U) 

.)t b.~l~ gro,1;,:!. av dan dA b1.1d.~~.de jtml ;'3rin[;tLl tru:,d.el' l1U''f.;;.l,r;nitl+.t1.D. sa ;!:.'~'.; kr,.l1'J!'!1>~ 

te·:)~l'!ij~.gens ';:aga,.1~.t'i8 sida 3'1:;:j.t~:I~ '~il L jCerc\~;.:;c)1;an";~··laJ.. tt ~tOO rnli i:n.dukt~\.nat~A: L 2 ) ,:->:; •• 

lert'i,r (zeo i ;,\:: ',1.1' r:f.i'-aynjl'lI'.::ti:) pos:i.'d·v~ sjdf..;C [:tåt. jo:d., f'l "lt,1: u:rlatlln:i.:nt;: (,~~~,ri.t'·.~i' 

lt'm;.k,~ f.,"Gllil!" Jf,"'ils~::illa CC:rll., v:Lke.:l ut.gö::: 1-::l1.'.!: tlEliu:ittg.a:ns hf1 ~tr1.i3tniIJgQ~ilJ'v t L::: ., -

ö.e:".:ne. ;:!pä.nntl'lf.)' l)ffl'CJ.,' !S Zn btilf'(~.'. .t::.1X1het. 
,",.11 

http:tru:,d.el
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1: ,d,,·,·t~l fa:n €i..:r ';::;1'. ,ta1;n;;Lngen 2~>5 o,brl! för hlnmd.pt;.:Ultsn, sit B:.tt vid. t i den ;;: ':~ 

j,gg:'';'il: 'm ... i, teL:C; xtilr e'päml) ng: :pä kons U~j.n:l..!l~:('n o\:.'h ctfilc:;;J.l~,'i.cr'J': )lPt::.hö.;; 

.,- 
._--~---. 

( 
J 

J 

l. --,' 
) '.:'1 

:}. D ~'ug?L-;~:h"t 12,d;n.:. "~;n, :å:~k..;!r ~t gadom d:SJ8 .(;:'.1,. L 2 till jord, k::.."'f!i::30n ii:", 


S1U',6n gf.'no~~ ,5l1btgt,,,~-€ti:, "ilk0t fortfc,ralle,() ii:' til1räcklig,t .;j\)niGcre.t f 01' e,i','i 


3./':' d'\, Dp., pa:>s<l.le l1kc:' pIa.de motstål'w.e r!: R 4 a, b och '1 ml.l.'der.& på l; k.im: IS:,' 


'~:'1 ' 'd5::: f.,.t.';:örJ:in:l;~ l&g.?!'(~kq(ilr'f 'rf.:ngnil:e: t.nder u:rladclninf$forlcppf.:t. 


,""'T l' ·r:t~nj' :llcdt.lr;;1': ngsli llsen::: '\~Sl',,!'lllc
... 

-

I 
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..tu.au ';1 .. 

<''t' ;, 'I' 

UrlE,dd..ningall ge:a.i)1!i gnistgapet sty.rr:1fl av' yt:J.age:o.e:<""':il.tol:'l!. vlll~en be6't~'l' r,tV rö:;:en . 

rör 	~n;lG{.se~;;:,.?"t-,)rl1 vi~ar: l i'lg 12" Pentod;;},\ 

;y ~~:> kopplad. tI<)lll t:c:lod; ä:t' en bloo}:e'1'i,n.gz

mm i113."t{H,', i kB. tocl,~: re tsen 'irtgål' d.:":\.Qd~;t'1 'if .4 

t:llls&:mmt1.US med. ani:1a ko)t'P',nenter föl.' att, 

::I'l:a~,,:lli5€1'a pulsf'1'elV0t\Bf;lZl till ett vir.:'illl'l;; 

jcotäUit yäl~;le (n,:;rul1:1t 40IJ p/:I:J).' 
(a, 

'\:i', "I 2 bÖl'j~U lf;~d.~.. I'; t1.g1SZ ' .. llOdetrtl:ml<;;l!\ 

;:m!;.',i:)lit b{):t'c"lnde 11å, l ilofi.•• gdlhu:, &tr~'l'J.r;;.lpp'" 

1j ll;gen gE~:OO:~11 trl?\,nsfr rIllatel'n If 6 'Je·hmtOQ.

:,;.c ndJml*ltt)l:',~r:m fj :;. a. o(:h e 6 6l. UP;) la,dds.f: . 

:a{. dessa, börjar bl:h 3. :(lll1.e,ddade s 'I;~S'eI· 

.',l";f..},:1.et:l?Öli":lJne:il Jnirldre 'msbb; OC~J. (len i (.!.all~n;~. 	 
kZ'€~t::71;;J:a. :,l1di_.'~erade t:päi}1.li~:~'3n fall-ill' plöt·· -
e:Hi.Jt och :blockcrar l!"öret. 

c :> Gl, {lrl~~ddar 5i e; d:; genom R 7 a. p':;-h R a 
med. en 1.:w\6t:Lghot ·beJ.'Xlnde 'På iXlfitäl1r,::"Ll:g·en 

,!nr '.,ten 31i11lS>::e, a.(Hlre. expone ntj,alQrJ..addni;niX 

l:;cil~ro:LleJ~a~.' f:J:mel1eI' i;:id. iOk'3 direkt 'bör-je,ll 

,·1,. 

Ii:~ l'Öni!t Ki.()ckeru.$ :[111a1' g<'~l}.el'ti:i.pt~nIli;ag~H.l. 

f:lZ}~'bbtel:!. a1;t ~r 4- bC.:je,l' leda och C 6'Sl. bö]: 

,:,ar.- ur.J.ad.t1.a sig över indu.~Utw:;;en L 6. K:':'e:te;~:r 

c~ 6 eI., V 4 (Ich i:' 6 s'iäIlge~ l~frlllk~m,t och 

ö.0~3e; fl:ekv<HI!3 b,;HJt!~l:'leS aN L 6 (S8 .fig 1] J • 

V f ?::-- CJet • (;< fet, / !<- g 
/....--~ . 

. .•i·. IIt""'"'-ji .. 
< r-':~----1-';" \ J (.., .( r _1_.. \,~_.~/ L e: IIt~ 

'le., i 	 -r- /.&, JI( / 1." , 	 eGet / ,
! 	 l_~.. _.._.____._.__ 

f'la., 

r', " l 
/ ( <,i 
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II 

/J) !
I.JI .::tel 

Endast en halvperiod knn ux'1a.dda. sig gfnlOm v 4.. C 6 Il blir le,ddad met. omvänd 

polaritet medan L 6 bi5j~jax svänga sw.bld;, avstiimd maG. ain egen kapD,citat, Q'ch. 

blockerir:l.gSoscillatornH bJ1;1J,lerpotsiltiaJ: stiger ::.mab'bt. 

Förutsa.tt (;l.tt }..~todkrei,sen är riktigt ;.Lujus~iGrad, u.pphäver denna snabh. potlln

tialändring blpckering\,xLa.·,r Y 2 och förloppd t'ite:rupprepas. Då R 8 vrldes i sitt 

optimala. läge skall blooke:.:ing;soacillatol'1lf! frHkwIll3 wro två gånger €:genhI3

kvensen hoa oscil1a.tol"l;;ret~;en C 6 s., L 6 fÖj~ a'tt en pulsfrekvens varia,bel m-allan 

375 - 425 pJe skall erhällt:,s. 

F~:.g 14 visar vad som OOno.81' vid fel

alrlig inställning IlV f.. 8. Om R 8 är---'I 
för f. tort hinner aj C 5 8, u:dadda!\, Cjt1- 1I'f'1()-,d~ . 

I"~ sig tillräckligt och e:;vängniDg3D från 

L 9 orltar icke upph.ä.w, blocl~er'1ngen av 

'V 2 e.l att nästa puls kommer e j förrän 

en stund senare .. Pulefrekveil5en I.tom

:mer då att bli mindre än '2 fo ~ där te 
itf.' egenfrekvensen a.v C 6 9. och I, 6 

(:as fig 14 a) 

F'i~ 14 b illustrer;lr 1'a{l. som händer 

då. R 8 är försUtet. I de t te. fall ur~ 

laddar sig kondensa.to~:'ll C 5 a fÖT 

snabbt och startar bloekering808cilla,

torn innan svängningen från 1 6 hö;;:

jal'"., P:>.lsfrekvellsen kommer diA ~tt bU 

större än 2 fo. 

I bM.a. fa.l1on kommer pulsfrGkvenatH! 

att bli inatacdl o~h findJ.-as Jlled vari·· 

erande laddning av C ~; B,

En kondensator C 5 b kan genom en 
tfnyokel.'! ahunt.as mr c 6 fl, t detta. 

fall bUr pulsfrekvallt:len '.:1@. 330 pis. 

lied hjälp härav kan mE,:l sända. meddeland.en mu'dan stationen a.rbetar llOma.lt. Ut... 

gången rm V 2 anod liigge~~ som an positiv ~.)uls pi. V 5 galler geml) en oelmndäT

lindnirig pl-trt.mSrol'ma-~ornT 6" Detta. :t'ör,:V 3) 80m är normalt blc,cke:rat. kommer 

att dra ström under dEl:l pOiJit1va pulsen och pA gnuld a.v den mycket haatiga atrHm

ä.ndringen :1 &nodinduktanseu L 7 dl rör,~t bli)ckerae uppstår Vid ano(~en en Mtrativ 

pula av storleksordningen a kV vilken -i;ände:r bjälpgmstan och på. et sätt sty.l' 

hIlV\ldgrJ1stgapet. 

-

., 

'~"'" {"fils ~ 1:,(0 

'. 

'. 
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Dlad 10.. 

8.4 KOntrol1kfetearna 

SiDdareDB kontrollkretear är till för 

a) att förh:LDira tillslag av glöd- och högspäl;ml:og till rören V 6 a. och b 

om qlfllltten ioks skulle fungera 

b) att rarbiDira. tUlslag av högspänning t'örri~ oecillatol?rö%'ens katoder upp" 

nltt arbetsteBlperatur 

o) att skydda högBpänningslik:riktaren mot 6wrbelaetnilllt 

d) att begräDSa strClllstötarm 'rid. till och fräl'l3lagDing. 

V~d tillslagning av brytaren S l 

Den inkommande spänninaen 80 V, 2000 rJs höjes aven autotrarJSforfliator ~ 1 till 
86" volt och pAlägges tmnsforma.to.rn Il' ; (vilken levererar 4 V glödspinning till 

h6gspäJmiugslikriktarr6ren V l fL och b samt· dioden V l o).. T:ra.naformatOl'D T 4 S1"

hiller samtidigt 80 V :t>rimärspänning. denr.a trs.nsforl1!A tor levererar ~pämd.rIg till 

po.lsgeneratorDS balv!gslikrikta.re V 5 på 500 V liPpä.nn1ng samtidigt sOa den leve

1'81"&r ~3 V och. 4.2 V glödspänniug 1'6:1' pu.lsgeneratol'llS rör.. Vidare finnes ytterliea- . 

1'\9 en linc1ring f'dr 24 V aelenlikriktax'Ell!. vilken likriktar späm::Lin,sen till kyl

f'Uktea och kontrollkretsarm.. Dä utgåDg6spthminaen frän denna likriktare uppnAr 

8 volt alAr relä Re 2 till och alnter etrömkretaen senoR tl'8.ufor_tom T l prtmä:r

lindD1l1lr. Genom 4,5 V-uttaget ii cl.enDa. transformator amlutee termorelIet vy .. 
Motståndet R 2 justeras så att V 1 sluter efter 10 sak._ 

-.
Då knappen B l tryokes in alär relä Re l till. f'ömtss.tt att termoreläet V 1 är 

Slutet, och strömkretsen genom högapär~ingstransformatorns T 2 primärl1Ddning -
slutes genom 5 ohms motetändet R ~6" Eftsr ett par sekunder' släppes laIappen B l 

och R 16 koxt81utes och transforma.torr. ger då· full u tgåwepä.m:l1ng 4,5 kV. 

-- ED hlllkoDtald; I. relJl. .Be 1 sluter at:römkretsen över '11 2 när kmppen B l uläppe. 

DA raläet Re l slAr till slutes även 80 V strÖI!lla'etliJen (Svar 4 kV-tra.naforma. torn. 

i PPI-llkriktaren. 1'ransformatol'n i likriktaren elqddas pil sa aätt för hastiga 

spinningsfindring&r dåhögspännir.gen 1 sändaren alår till. och från. 

Den pOSitiva sidan på högapännillg5likrikta.ren är ansluten till jord via ett relä 

Re 3 vilket bryter kretsen gemm relä .Re' l vid 5<> ma. och pi sI sätt bryter tmns

formatorn f 2 .. 

Frllwlas' ,"y .hög§pänni~brytaL~ 

DA knappen J, 2 tryckes in brytos relä Re ). ooh därmed spänningen till högspä.m;ilJBB

likrikta.ren~ lAtssPänningen fi!m~B fortfal"'.ulds kvar tills ströDIS"tällaren S l öppnaa .. 

Det bör obs~I'Vera.s att relä 2 icke slq(ldar Ilända.ren mot fel il fiäktmotorn, eftersom 

det 1ir inkopplat Sver likriktarens 2t: -v och icke p!-verk:!.\.s 11.'" luf'tsträmnen från 

http:f'�mtss.tt
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Blad 110 

I varjo mottagare fim.1~m ett g'l:listgap av sal!1iOO. typ som i e.nto~'loJik.opplings

enheten fe>!' ,El.tt slqdda notta,{;!;':,r~u för sändarpulaen om Biincl.a.r - motta.gt1romkop),}"· 

larsn icke fJru.lle fUDgSra. 

HF-kretCf.f,I·ll~, äro h:~''ildh;u:.dig& c.ä:'~' rör'.:r.w:l in- och u tg~impeda.noor äro be"'· 

6tä.mm..L1~.6! flO,k:torer .. ..\vstämiungou fu' u tfUrd medelst tvi vaI,mblrJ. induk't:a.ncmr 

sä att :;i-tt !ög't tic f'örl',!11a:Hd,o k/:u.\. Grhallas .. Denm kopj}ling l'".an ansef;i imiJ0...• 

dans tj~J..ns:i:'crmerali.de och för;! tät'lts~ren kB,n smraN betraktAts Hom en effekt 

Till lGI:a·loecill&t'.jrn (Colpitto typ) ~',n,"ändee en triod 7 4 (YR 1]7) Vi'J.ken 

svänger med en frokwns=-.212 -, 30 Mpfs .. 162 ltp/6. J4ellai.lfrerJ'e:asen ä:.t. ,11un(\Et

,O 1Ji.p!s. Met5, avatäuming;;:'kontIollen -varieJ.'C'l,S koZldeMe.tOl'n C 17 i lokal,C·301.:n@r- torn. tf b~Jitl€,,;m frå::l lokalosc:i ll~~ torn tages från katoden på röX'(1i; V 4 (,ah :;'il~ 

föres p,Q 'pe:t~todblandara-ns V ~ (VR92)~tod ... D-signalen lägaea på Sa.1UlIJB. r&'5 

galler b 

Andra. önt.aktorn V a mata.r lågfz'(lkve:oa!'ÖI'StärHa?rö:ret V 9 vilkej(i arbetE,J,." mod 

indukti'l s.ncdbelas'tning beräkZi?d. för lägf'l""ekvensavängmngar u.pp t1111 1l 5 Mp!r::,. 

Detekto~>n ä!' a.npiI. aoad med sin e {,'enk,'lp8ci taDfl till LF-föl"8tärkal"Sns' iIJgi.b:J&'S

kapaei t!';\ ne. Negativa aignalet på V 9 galler fö:r:'stärkeo och f't1svärsdee innan 

signalen ll'J,ggea pil avstil.ndsme.taren och riktDingmnät&ren gemm' de båda pa:r-s:.l:1.011.. 

kopplad",] la todfötjal"'JJa, V 10 och V 110 

JIottag&.:r-ems töratäl"knitli: regle:re..e gsnom en potentiometer Ii 51 p lacera';i, i a'v"'· 

stärldemäta.:rGn.. Denna. bilda.r tillsa.mms:os med motståndet n 47 en I3pätID17.igedela:::e 
i 

Mott~.:i;·ens li.kr1ktnre levererar Ht....mottad!:ren 280 V likspän.ni.Dg~ 6,3 V lfl{k:,~ 

apäIl:1l1ng' aan:t ~~'!!!!l!t.a~E:' 6~; V glödapänning, 4J:·O V och -2000 l! l:.lt·... 

spämliIlt~ o 

http:liksp�n.ni.Dg
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lO" "'TBtlDdsmätaren (se ritning FR 42349) 


.... e1lhet au'Vändes för avatåndsmar;cering samt vid aV8t&,ni~ av IIOttaPft'u 

l!.o,,/- Q"',sl Ic/,.,9f 01<"':;t, (ekostyrlut.n ikall vid rät t a..UaD1ac 

~~r. !':~". .!~!:/;;: I~)..f It;:~r"
. . .> .- - / --~- -t-,·)


HR..... 

. 
.., Dr V l cmod..c;>1, .c:::1 

.. =;" tM . - ~1t4u.1 "II' ~.H~"'.II" o~yon.HII' (f',..e r .le. 

vara JI&.1.;imal: _ AV'8tåndsmätaret~ 1014

axel är omkopplingsbar för tre "11lra . 

hastigheter "'ilka mota_ra aw'tla4a,,:, 

ekalorllB. O-l( km, 0-80 km ooh':l-l60 

... 
Avetbdf:Jlnä.ta~~n styree av, fri'il ~

ren kommande; positiV8.ay1lk:l'OJ:.;'HrilW&

impulser. Dst.;;s& äro begrilXl.8a4~ till 

40 V gen-~'m eu.\ halvan av di.tj4,6\i) V 2 

ooh plläggea därefter Udaxel(/6..'li81"&tQ!.... 

rörets V 1 galler vilket 1'61'O.1'>$<I.1ca1' 
. 

i;r~;;.. 'o''p~rlr.· 4"''''''')' '04fJPseA" /~o ",...,\ YJjo4)'tt r6ret dra.I' hög galler8,~ i'ch 
O'I"'fU/'':Jr•.; L .,/ A "1' .t' 

.... lO ~ --t7 -..L ~I·./ blockerar detta nQ slutet av :t;7Dl:.rO-

J.- - N"",.... V' --r:Jr niser1Dgl~imrn:lseno Pot.nt1omet~rn 
II.? itu/tid. R '57 reglerar spärmiDge.o till J'()r4

"'!.:::/ "--, 1/4" I~ r-r-_,...../c;.........,J]Ioo.._rt:..,,/'_::=L mellan O och + 100 V ooh pi si. sitt 

~ +

--
~ V.t/1qller väDdsa) geDODi amc:baotetAnden..Ji " o=. 

.r~~ "'-':'::::::="_-F==~---f=/!?, R 3. Tldttonstanten tar korta-, ..1).u.

-
11, ' 
80

/
pdS/r,; p"lsl--b~f,..l,.;i";Qt;/ 

rIIY ~(/II~"~~ 

.JO: i U.A U· +r--.......t=::J-"'1"....;I'1oII.,,---rc:--/~. 
ro.. ;) l / 

t 

V.3- eJnurj 

je. bestämmer V J. blocDriDgSt1d. l.ftotil1·, 

laddaa en av kondensatorer_;\ 2., C 

ni.~ skall nOrMlt vara eA~t; 160 
V:I km ....pet he:\ t h.1l1ner fullborcaa. pI. 

onoel dem.a tid. .. D~~ V l är bloo_rat app

" / .If : C 4' (bercendl." pl vllkell skala .081 &D

och 1l.Dgtl om1'Adet är 2000, 60Ul och 

"4 
(""(Jr!. 
A 

Vf 9&lIer 

12000 pS respektive. V :l ekJi.nt,pller 
är endas!; a:vl::.opplat dA. läDga. ~la.n 

an"9indes, detta. för att ~a. .. ",1a44
Y'li ..._1n, 
~_rw.n:. 

Tidaxelupärm:.,\l1g'81l från 1"1 "'1I~ ..... 
11k8tröm~åte('fJtälld (feSr att'.wkt'ta 

.frAn ~or1p(:t.;n~al) &e1lO1I cliO!~~;_ V 2 

andra hal:va 4 Denna. tid&x4l1a-pI: \f.I~ 

begräneai" t:Ul omkriug 15 l 1'.,;liOII att 

förBtii.rk".rl"ö:;·/jt T , d.ra.r ge.ll~tatröa 

(Ich f6retärk.,.s tUl c:a 180 , pi &1104

sidan. För v~.!"je omrlde f11U1tu ett 

särskilt _todJlotatbd {a 41, R 42 ocn 

http:t;7Dl:.rO


1 
j 

1 

R 4:3) och ett sä:rskilt anodmotstånd (n 40! Tt. ~~ ~c:hF.: ::3&) ,,:Ka.~~t~'bH:tlM'" ,,';':. 
~"t-~-'!'I~~ ".... -,-~;-....j. 

lerar tiden tilla gallerst:römmen sätter :1l! och på s~. sätt :>.ve't:åndet- för val:-jtt . 

sve,r: l.x;~~dtåtäb€i~n :ceglerårs';'epeta:l amp:.~tt.1.d f'<#' a,t:t~fä ~;t~M 19&tciSv-mIö&

·~tnt: ~l~a:i~r.l,!i'ipe.~€;rurl.a a.y att-endast en 1iten~d~i:a~än~~' ax' ~~ondenaa.\~\~~· 
...t'kdd!~i~~~T~~~·€ii\r tidaxelii i det 1.l&.l'mau1~ 'U.nja.;!" ~',,! I \""'''.:'-l\'''~:''!\~i _...", f. 
I:!i.Ii. t:.. • '. ,. '" : ". • ': "'. "w" .. \., . \. , t ,1 ....T • 

-!,~11~. el:ft.~d~~ a~' d~.Q~ nt!gattvt ~ende tiOE.xe~.1."UriJ·n fCl"'fJ t1f'ltc ;; oC~fa .indEla: ;.v l' 
~'.:N 'I '{ilket ~l~lsaJl!~:n mGO. V ? ,bildar ett· I\lsh-~k.op:pla.t .3,lutate. t:öl::-l@.t.od-., 

strå.lerörets x-aviäl'ii;;:ningt> Dezma förstärk.?··!';:! dela.: sitt ar:lO~otstäl1d. med t:ld

axelgenal'e,toITöret' "if l (se o·tran) så a.tt ,er:. l'fl,gåriCp:.r"ti'l' åtfi':t'.:toppling GrldiU.lil{\ 
,f!l:l ;\... "~ . ,," . «r'--~ ...-.----., "'. J 
.~, för att' förbättra. 'tio.nxelktimn. ',! l~~,........ -:::;::-~~r--' t 

"i;~."~. ',."{ .. ,~' 

. De båda ti,~Q.Xel1plrrorna, den ~egativt g;iieztde frårl. V , och -i3n. os! ti...a. fr:iil1. Q..Qft~~ 

" 'ilen p{! V L:~ l~~t~ömsiiterst.~l~as i d..:\.oden 1f 6 :J.nnan de pAlägga.s -Platto~ på ! 

:.a.. J!a toslt9~rö~:t 7. ti~elns \.1..t~äll~6pUnkt besHiJliitee av d!-ll:,ifter 440 koppl~e \ ~ .,,'. 

1",~l'än:ningsd~:t.a~n4 f:ute:äng'SP"~~k~~n. för Xl...P].aittam....e.br!hB:ir,g.~om: ~~!:i:r~ ;. i 

,riktning, ian. f9.·.r~kjutaB mB~els;t vari~tiol1 i:l.f~l.\~, '~~1'l X2~_Jl. Sil_~ .~ 
~. r3 4" ::: ~. J.. ': ..".. ~,,, .. .". t ~-t-.~,\ ;,if.:..~'\~ ~ ..u.:',i'.. ··, "'''' ...... 

..~!:1}J.tarP?r fl4~ kt},-:,s,koprörets Si6~;~UiOdB~~·~e~_~::::. r~7:~:1te~~3:~~r"ä~~ .' ," 
,;til1f~ör »-~t fö~~ndr8, förf~Y,~tning a.v titiaxeln'im. olika om!,~e ~~~,~p' ..:' .. ~ 

!'i:tergåligSltl:<rckerj.q:tgsröretV: 5' erh!ll~r en negativi: gående tidaxe llw.rw. frän 

f' V. 3' anOd '~enomaiffrentielkrElt6an C l~.:~ n. ~.1_"~~'.t~~~~c:nt;~-~~~~Cr"s~_. '". 
ij' ~Deu appr<m1man'\r.t; :linjärt fallande ingängHspänningen, 'dlke~ varaktighet är 

.~ lAng i förMl~de till ti~:tanten'''er:;: elt •.tw.,ligen....(\Od negativ :r.v:~nt~_ l 

l,.; på v: 5' ga.:me7.'~:a7T :;t.50 V ocb>""'12 V ampl~tu.~ p~'kort~lh me:i.lanomr et 1fespaltti'get 

.~ . -denn'a '8pänirl~ är ·tillräcklig: rör a.tt '-bloel~ra r~l.'Ct på det lä olllrädet I ,-'i. 

,........ : däremet sjunkerHlpänningen pi: ge.llret~+l.~t til~ - ~ volt ooh rö et b11e~f~1'J. 
.• ~t.i:oket' helt ..1:I~å: deiita o:mrAde ;ök'a;s anod.spänn:~l1gfilV9.r:t<!t:.tionen genom, ppliDg.1av 

.~) ·a.I-1Odmotståbdet aLl; och pä :eä-';eätt erl1AlJ,E,IS,(!amma. puls på k!ltoskoprö're~tJ\ 
•• _._._, I 

...• ; •. • .~ ~ '.':::; ::,,:... --;:Jf"~: ,- I . '-r ._-.. ,r ' 't. .' 

" ~..-~.: .\ ~ if 


,....-...." .::. '." " . l;,/~. {.; . ~_. /. .. f.~ 

FbI' att tidaxeln skall lmnna viiu"iaXSI3 i y.·J.ad gendm potentiomete.rn R 47 är 

. '. .' \ i I 

\'"denf~;n Ll0tta~~n konrmande !~ositiva. lofJig:Blen liks\römsätel'ställd g~nbm dt-c,
,', :dena V- 8 erlii ~1.Jä~ Dessa signaler ia€!.rea på y2-Plat.\an fö~:, a.tt ~gn!J.l~rM\ .'~ " 

.: skall ~vutn.k:&' t~d8.xel:n nedä1i. ·'Den andnl. h .. lvt\JLIlY d.io4~n V 3 ä.~ ~:eJ>~~ 8C;t~: . 

en likströmsåteretälla.,re f(;r yl·-platta.n,. ~"i1ken äl' avsedd f1y~.~lP~~~~;\\:~;" '.~.~ . 
IFF-signaler,,:J)å~'F iake Qnv.ändea kortah:tss' it'Öhde~~orn 9 15...:pt:.~~lIeB."·. 

" ~ , ' ~ . -. --J .,. i t l i 
" sidan.. .;, . : : !t, J F ',: \I " i l;.i 

: f ,. j' . 

t ~ ( I, :-t ~. :" ~'.. i ~ I 

"id kalibreririgdav avr;;tändsmätaren anslutEs de frAn r-iktnin;!smätarena teat

~"htta:g X5k~~a.näe'lkaHbl!'erirtgS1in-puiaerm. M.ll sigmlingångEi'.lu J..vståmiet mellan 
" ! ~'" ~<: ~ : ,{, ..( ". '1 • \ '" 

;TcllAama.!Jk8.11'Vå'ra 7of 5 km; i
l l' .' 
i ' , I 

..~ l : 
i·,. ' , ' .. ', " 

, "'. 
• ••1 
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Dlad 13. 
" \ 

Till riktI:intjsoiitaren hör en särskild likriktare .. RiktningsmUtaran beetår i. j ~$I:plrl:-. huvudsak.av ett el~ktromagnetifJkt ~vlänka.t ~ __ I 


T 
1 I 

/C. 
J;5{plrl 

f ~i
)~~I..JJ ___ 


v 

_fR2,. 
.f, -f./t"2. 

O 

X l. p, 9" katoskoprör saot avlänkni'l"H~s6Polar mod'""U + 

tillhörande tida.x:elgenerator .. Tid.aJceln av

länkas radiellt o~h utBår frtm rörets centrum 

J;.d plrt i den riktning som bostä:mo.es av antennen, 
)/ :J.. , från vilken avlUnlmincrsspola:rna vrides genom 

en böj1ig axeL 

Fig 16 visar typiska lmrvor rör tidmi:eigene

ratorn.. De f'r~m sä~darcn kor:J;~ande poaitiva 

styriropuIscma. puläcees dubbel triodens V l 

förf)"G8. styrgaller T!l€q. en aopli tud bestämd av 

potentiometern P l (usynko") o Detta rör a.rbe~ 
tar som en s k Flip-Flop vaxs tidkons"'liant. 

justeras med poten"/;iometorn P 2. ( nAvntå.i:l.d") ., 

BlockerinssspLtaniDG~n pu första triodha.lvan 

-;:1/ l1stadl:ommes av det ger:1ensa..T.lakatodmotståndeto 

- Den från första anoden konmande nega.ti~ fyr

;;$1pk!: kantvågen blocker~ tidaxelgoneratorröret
%~ 

P.? V 2 u.nder den tid som bestöI:r!asa a.v potentio-

I{l?2. IdC''7)metern P 2. Ti·;:tuelgeneratorn bootår av anod

-;f: rotståndet R 9, kondensatorn C 4 och poten- . 

tiomewrn P 3 (IILillOa:t'i tett') denna kreta vi

sas i fig 17 där komponemterna betecknas Rl, C 

tJch R 2 fl Ticlkonljtantey'l 'l1=:C (11 l + R 2 ) och 
. l trö ... EOE:l&l1no ses mmen 1. ax (R:i:+R2') o 

Då blir.Vut"'" E-iRl""E- ~l:F~l e - ~ ;: 

ER2 ElU _, t 
~. -~-> .\- - ("\"-0- - ) ..,

RhR2 Rl+R2 T' 

Tid~xelkurvan består sulades aven oxponential 

kUXv'a överlagrad pö.. on fyrka.."ltvåg, :rörhU11

Emde:t DC11a:n de sea in~trrl1as med potentio

mete:c?:.. ~ :; ( l1 L:meru.?it:et" ) d v s genom R2 i 

fig 17 c Om tidaxelkn."":"rans vaJ:>aktighet lir för

h!tllnndevia 11 ton blj.::" exponentialk0!!lp6nenton 
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Bcerä.nSfl..:'!.u{!Sdj.oden.V 4 fir n()l."l!\ali; lnd'lIld(.;! sll att s'trÖtl flyter {.JOn\r.l R 16, V ~h R 17 

Ull jord" 

-
-

t---...,.. J, ~"I Ull. 

LLil.L 
o 

- ~o()o" 
nå. inet'l sicnaJ.er kOl!lIlla fr&:: rnottaBf.J.'<.m har V 4 anod och katod en potential SOI!l 

Gr urJv-ef.:ir lika mod h!llva t'l,9,.""l11iIl{;'(m mellan )otontiometerne P 7 arm ooh jord" 

Dl\. po 131 -':;-lYU t;;:\..@lD..lor li:it.3'Ow på lr.a tod(~n mineItas atröI!l1!len eenom rörat och när aib-rnal·· 

ar.rpli tudan ä' like mod en:.:.;}' swrro ::i.n Bpiinnincsfal10t över R 16 blockeras V 40 

Diodens anod.potential stiCOl.' då ti:.l det, l!lG<lolst P '1, inställda. v'drdet och 

p:lltiC.ga:3 därefter katoskopl'<:irei;:':i galler mod en amplitud bestl'il:ld av P 7o Den andra 

ha.lvan av dubbeldioden V 4 anviinde,3 aj" -

mailto:t;;:\..@lD
http:sicnaJ.er
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'fr :i. f':5:?:atta :mod k.JTJl1>.&!.de lle{~L).t:L\T8. fyr"", 

r ~!::ard;;{/lgaJ!).". :)& V ~) llloc:!m:;.'I:4'3 svi:.nga:t.' 

d.r:i"lH ::nr:s:tfu.lldll an, )ctr::....~ tsell 111:'.J. 2C kp!a,. 

·)r)J!,LH. ;::.v~5D{,:'ll:L"lg' Ö":mrföre~3 ·t"lll rörwta 

:::r~i:;!{1J.tt:ng cmmy~~ l ::.t,~:f'tig-'J av motst5ndet 

:R ~:·4:; ;Jåleö.os a~L3"'Q:'a.S vii:l.:ol'ris nega.

ti't;':';:, onn r·()l-:n•.'ti"'.$ pu!sel' (btiZ'j~~:r mnd 

.~ . 1~,n(\ri.8n och. 111an'lai3 d:1tt' matt en likstrÖ1:lS
d (il 'l':'r 
. I I ~1!wmlHIl.1: 1:,iJ3tänd· fc~' in.stE..1::t!:l:i.tl€;.'Em SV' 
f /(,c.. ,;'li' 

.90·:ili?Idi:~OIllCi;frrn ~) ~) (mL,iJlt .. ) '" DeUUs, 

.-.t.... 

".... 

fui.oo. 1:KtBI'Ul'lSa'f' de negatiVE!. pulsGZm 

t:),:~1 (.m. ~)1ifud ul'lgi!fä:r lika IDGd halva, 

r.;lI1Ut.ningev. rnel1nn 1'0tenti<::!:.W tersrmon 

I:;c,h :.i Ol~d", 

j'W.'l(l <t~l t'l.(igut5.1'i\ ::):xjmnt'\"!\.g'er\. i ;röret 

';' r' '?'frr;'/ l. d.utta tj ful. d;gor å:i1ey, ,JOlt kalibre

:d.ng8r;nnet't,to.l.'!!l> llJ.11:i2:';)1' ". Den negaiiiva 
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V 
I. 

./. r:1/~ /y..' ~/ 5 ~/;. 

Till rada:r~;ta.tionell hör enväxelaträriagenerator pI 80 V, 2000 pis och 

en likström.sgenel'ator på 29 V (positiva polen jardad) 'Yilka. drivas av 

en bensinlTlotor (vid fasta. stationer aven el-motor). Växelstrtsmsgenera.torn 

förser re.dsxatat1onens samtliga. apparater med strlim. LikströmsgeDeratom 

leve:te:raJ:'; tillsanmana med 24 V ba.tteriet, str8m till vä:Eelst:römspnera

torns fältlindning, anteDnv-ridmotorn och tlJ,ltbeqeningen. Batterieta upp

gift är a,;;t uppte.ga onormalt höga etrömstötar. Splnnixtgs- och st~

la;torer av kolstapeltyp äro monterade i kontroll44an.-


, , 

http:uppte.ga


l. 	 Utgående pula från antennomkopplings

enhet till övre antennaystem; reflekterad 

puls frAn övre antennaystem till antenn

omkopplingaenhet. 

2. 	 Utgående puls från antennomkopplings

enhet till nedre antennsystem; retlekteraa 

pula från nedre antennsystem till antenn

omkopplingsenhet. 

Bild 22. KoPPlingslådans ;yttre 

l. 	 Fast spole 

2. Rörlig elektrostatisk skärm 

;. Rörlie spole 

4. 	 Utgående puls till och reflekterad pula från övre antennsystem . 
5. 	 utgående puls frAn och reflekterad puls till antennomkopplingsenhet 

6. 	 Utgående puls till och reflekterad puls från nedre antennsystem 

7. 	 Utgående puls från och reflekterad puls till antennomkopplingsenhet 



',Fp/ekon 
I 

-' 

) 

\ 
\ 

Vinke/skala \ 

Bild på rikfnin9SH'/I!ifarens 
/rolodsfrå /9rJ"r 

/,6pr~~ 
l· l 


j / I 

/ . I 

/ / ! 
'""' (/)/ 

\~--

Ifok'rande sfnJ/e 

Bild 5. Riktningsmätning 

I --
An!. z.~"" 

_-

.. 

(.::$kalon överor/v."J 

) 

~ " "i I1'1OI-lin. 

Bild 6. Höjdb.' tämnintr 

Likooml'!lft/d i 
/' håda IåiJlågtma 

Höjclbc8'l-ömninqs
I/nje 

Strålnin9s/oh> 

strålning:Jdi"!!1ram 

'k.H&: "" :e AnknMmo molad" i 1å!!1, 



T meH1lL.._____ _*"....,j'l11-_P_L/._I_.se_r_('_2_S_0_0_~_'$_~_--1-
1 

I • 2
(jtsondI'u/S , ~s. ,_ 

10 20 
I 

_. 

~1F~ 
. i I 

30 

'kan från IPI 

:. 

l---

~: 
Sånd. 
110lf. 

;,. IOO,us /'fål 

-l-=----.:----;1 
L_~_~_!~o~:m .----1 


I. 
1 

km 

AV!5tJndsgrvdtN-t.7ci 
fidQxtIll 

lJildprJ kQfotl.sfra..~*f!.
,or 
...-, 

RodiovQ9ornQS 
forfplanlnin9shqsf. 
"" 300.000 krn/sek.:II . 

... 300 ml..-ps A 

300,." 

Bild 4. Avståndsmätning enligt pulsmetoden 
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