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Markradiopejl Fmrp 7 är avsedd för pejling inom 

VHF-området. Pejlen förekommer i två varian

ter, A och B, som är lika så när som på an

tennelementens utformning samt några smärre 

mekaniska detalJer. I det följande beskrivs Fmrp 

7 B. 
Som pejlmottagare till Fmrp 7 används antingen 

Mrm 12 p, Fmr 7 eller SCR-522-501. Används 

SCR-522-501 som reservmottagare till Mrm 12 p 

skall styrkristallerna i sändardelen tas ur. (Se 

bilaga 1) . 

Antennsystem 

PeJ lantennen; 

HJ älpantennen: 

Frekvensområde : 

INLEDNING 


ALLMÄNT 

TEKNISKA DATA 


Noggrannhet pejlad bäring: 

Effektförbrukning: 

Mottagare: 

Schemana för hopkoppling av peJl och mottagare 

är olika, beroende på vilken mottagare som an

vänds samt om pejlen är monterad i rörligeller 

fast expeditionsplats. 

Pejlingen sköts helt från pejlens manöverplats, 

vari ingår ett vridbart ante nnsys tern , en manö

verenhet och en pe]lskala m ed indikator. 

De olika mottagarna beskrivs inte, utan för dessa 

hänvisas till gällande beskrivningar. 

Två m otfaskopplade halvvågs

element på framsidan av re

flektorm attan. 

Två halvvågselement kopplade i fas. 

ett på vardera sidan om reflektor

mattan. 

ca 102-147 MHz 

Instrumentnoggrannhet ca 2 grader. 

Praktisk noggrannhet (beroende på 

uppställningsplats) ca 5 grader. 

ca 100 W (med Mrm 12 p). 

Se gällande beskrivning över använd 

pe]lmottagare. 



Fm rp 7. Beskrl'y ,8 mng 

-
L Antennsystem 

2. Övre mast"ror 

3. KvartsvOagsanpassare 

4. eRoterandU overf" ," ormg 
5. ndre maströr 

6. Mottagare 

7. Modulator 

8. Indikator 

9. Pe]lskala 

10. Man"overenhet 

ll. Pe]lbord 

12. Pejlstativ 

Bild l a. Rad'IOpejlutrustning Fmrp 7• Monterad i fordon 



9 Inledning 

1. Antennsystem 

2. Övre maströr 

3. Kvartsvågsanpassare 

4. Roterande överföring 

5. Undre maströr 

6. Modulator 

7. Indikator 

8. PeJlskala 

9. Manöverenhet 

10. PeJlbord 

11. Fotom kopplare 

12. PeJlstativ 

Bild 1 b. RadiopeJlutrustning Frnrp 7. Fast montering 

Radiopeilutrustning M 3273 - 407010, - 407020 





HANDHAVANDE 


Monterad i fordon med Mrm 12 p 

ALLMÄNT 
Fmrp 7 med Mrm 12 p utgörs av ett vridbart an


tennsystem med en pejlskala och indikator in


stallerat i Kpl-bil eller TLF-vagn. För kommu


nikation med flygplanet används kommunikations


radion vid peJ Iplatsen . 


Beträffande upprättning och handhavande av kraft 


aggregat och fordon hänvisas till gällande be


skrivning för Kpl-bil eller TLF-vagn. 


UPPRÄnNING 
1. 	 Lyft ut antennsystemet, som under transport 

förvaras i fordonet. 

2 . 	 Skruva fast reflektorm attans ytter ändar. 

3. 	 Sätt fast antennelementen enligt bild 4. Det 

är absolut nödvändigt för pejlens funktion att 

antennelementen vänds rätt. Observera gJut

märkena. 

4. 	 Ta av kåporna från antennmasten . 

5. 	 Stick in ledningsknippet från antennsystem et 

genom övre maströret. 

6. 	 Skruva fast antennsystemet vid övre maströret. 

Observera styrstiftet i flänsen. 

7. 	 Sätt fast staglinorna i övre lagerhuset (se 

bild 5). Linorna förvaras under transport i 

antennmateriellådan. 

8. 	 Fäst de två bakre staglinorna sina öglor. 

9. 	 Anslut koaxialledningarna vid gångjärnsleden 

till motsvarande ledningar i undre maströret, 

färg mot färg (se bild 6). 

10. 	 Lås antennsystemet med låsskruven, som 

sitter i lagerhuset under bordet i vagnen 

(se bild 7). 

11. 	 Lossa remmen som håller masten. 

12. 	 Res maste n. Se till att ledningarna går ned 

i röret vid gångjärnsleden utan att bli klämda 

och skruva därefter ihop gångJ ärnsleden. 

13. 	 Fäst de två främre staglinorna i sina tak

öglor. 

14. 	 Spänn staglinorna med vantskruvarna. Linor

na skall vara måttligt spända, så att inga 

spänningar uppstår masten, när denna 

vrids runt. 

15. 	 Se till att masten är vertikal under vridnings

varvet. Justera vid behov fordonets uppställ 

ning. 

16. 	 Orientera pejlen efter följande metoder som 

anknyter till TOMT Fmrp 7 851-2. 

Metod nr l. (Punkt 17-22) 

Med tidigare erhållen bäring till en referens

punkt. 

Metod nr 2. (Punkt 23) 

Referensbäring polstJ ärnans azim utr iktning. 

Metod nr 3. (Punkt 24-31) 

Referensbäring erhållen med kompass. 

Som regel skall metod nr l eller 2 användas. 

Endast då någon av dessa ej kan tillämpas 

används metod nr 3. 

17. 	 Metod nr l. Lås antennsystemet lämplig 

riktning med hänsyn till punkt 18. 

18. 	 Sätt ut en riktkäpp i förlängningen av antenn

systemets reflektorm atta på ett avstånd av 

ca 75 m. Från käppen skall de tre antenn

elementen ses till höger om mattan. 

19. 	 Ställ upp en teodolit i anslutning till mast

röret och sikta in referenspunkten (se bild 
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2a). 


Ställ in az imutskalan på teodoliten så att re


fer ensbär ingen a kan avläsas . 


N 

/ Ref.,enspunkt 

D Riktkäpp 

Bild 	2 a. 

20. 	 Sikta in riktkäppen utan att inställningen på 

teodolitens skala rubbas och avläs den geo

grafiska bäringen y till riktkäppen. Eventuellt 

kan vinkeln mellan referenspunkten och rikt

käppen m ätas och adderas till referens

bäringen. 

21. 	 Subtrahera 90° från geografiska bäringen 

y (:±3600). Det vinkelvärde som erhålls är 

den geografiska bäringen till en tänkt pejlad 

sändare. 

22. 	 Omvandla den erhållna geografiska bäringen 

till lokal magnetisk bäring genom att addera 

västlig eller subtrahera ostlig missvisning 

och ställ in den övre pejlskalan, med antenn

systemet fortfarande låst, på det vinkelvärde 

som då erhålls. 

Anteckna värdena protokollet. OBS! Den 

undre skalan anger kontrabäringen . 

23. 	 Metod nr 2 är lika som metod nr l med 

undantag av att punkt 19 utförs nattetid med 

azim utriktning till polstJ ärnan. I detta fall 

är a = o (på mindre än l° när) och Y = fl 

24. 	 Metod nr 3 . Lås antennsystemet i godtycklig 

riktning, avläs värdet {} på pe)lskalan . 

25. 	 Ställ upp pejlkompassen på l äm pligt vald plats 

i antermmattans längdr iktning (se bild 2b). 

Undvik sådana platser där )ärn- och malm

förekom ster (arme rade betongbanor , intill 

liggande bergmassiv etc) kan påverka kom

passens utslag. 

N 

N 

N 

Observa 
tionsplots A 

Bild 2 b. 

26. 	 Sikta noggrant in antermm attans längdriktning. 

27. 	 Läs av och anteckna bäringen cp eller X från 

observationsplatsen till antennsystemet. Om 

de tre antennerna syns till höger om reflek

tormattan (=observationsplats A) avläses cp • 

syns antennerna till vänster (=observations

plats B) avläses X . 

I fall A blir 1/J = cp +90° 

I fall B blir 1/J = X -90° 

28. 	 Punkterna 24-27 görs om medantennsystemet 

ställt i m inst två nya riktningar. 

29. 	 Beräkna skillnaderna mellan de inställda 

värdena på pejlskalan och de avlästa bäring

arna (lP) enligt punkt 27. 

30. 	 Beräknamedel värdet av de i punkt 29 nämnda 

skillnaderna. 

31. 	 Justera pe)lskalans inställning med hänsyn 

till det erhållna medelvärdet enl. punkt 30. 



Handhavande 	 13 

STARTNING 

1. 	 Ställ · ström ställaren m ärkt NÄT på pejlens 

manöverenhet i läge TILL. Härvid skall den 

röda signallampan på manöverenheten lysa. 

2. 	 Se till att pejlm ottagaren är tillslagen och 

att rätt kanal är inställd. 

3. 	 Ställ ström ställaren m ärkt HÖGT på pejlens 

manöverenhet i läge TILL och ställ in lämp

lig högtalarstyrka med ratten LJUDSTYRKA. 

Med ström ställaren i läge FRÅN fungerar 

endast hörtelefonen om sådan är inkopplad. 

4. 	 Se tHl att instrumentet visar noll om ratten 

INSTR-KÄNSL är invriden till ca en f j ärdedel. 

Nollställ med potentiometern NOLL-JUST om 

så erfordras. 

5. 	 Vid inkommande signal Justeras ratten INSTR

KÄNSL så att fullt utslag åt endera sidan på 

instrumentet erhålls för en stark signal i den 

maximala riktningen (ca 30 grader på var

dera sidan om pejlad bäring. Instrument

känsligheten skall som regel inte behöva rö

ras om mottagarens automatiska känslighets

reglering fungerar tillfredsställande. 

Obs! 	 Vid pejling får ratten INSTR-KÄNSL 

inte vara så långt invriden, att in

strumentet slår i botten! 

PEJLING 

l. 	 Vrid pejlratten så att indikatorinstrumentet 

gör tydliga utslag åt båda hållen. 

Obs! Instrumentet får inte slå i botten. 

2. 	 Vrid därefter pejlratten till m inim iläget mellan 

maxim iutslagen. QDR-skalan visar bäringen 

till det sändande flygplanet. QDM-skalan visar 

bäringen från det sändande flygplanet. 

Instrumentet styrs med pejlratten på samma 

sätt som man styr en bil. 

å 3. 	 Vid platsgenomgång gör indikatorinstrumentet 

oregelbundna utslag. Vid angivande av plats, 

vänta tills pejlvärdet skiftat ca 180 grader. 

NEDTAGNING 

1. 	 Lås antennsystemet så att gångjärnsleden 

står bakåt. 

2. 	 Los sa staglinorna från taket. 

3. 	 Skruva isär gångjärnsleden. Nycklar till s kru 

varna förvaras i skåpet under kartbordet. 

4. 	 Fäll masten försiktigt. 

5. 	 Lossa koaxialledningarna vid gång] ärnsleden. 

6. 	 Lossa staglinorna från övre lagerhuset. 

7. 	 Linda ihop staglinorna och placera dem 

antennm ateriellådan. 

8. 	 Fäst masten med remmen på taket. 

9. 	 Skruva isär övre maströret och antennsyste

met. 

10. 	 Dra ur ledningsknippet ur övre maströret. 

11. 	 Sätt kåporna på anteruunasten. 

12. 	 Fäll ihop antennelementen. Se bild 4. 

13. 	 Skruva loss reflektormattans ytterändar. 

14. 	 Fäst mattändarna vid mittdelen med de till 

hörande remmarna. 

1 5. Rulla ihop koaxialledningarna och fäst sam m an 

rullen med de två tillhörande remmarna. 

16. 	 Lyft in antennsystemet i fordonet. 

17. 	 Fäst antennsystemet med remmarna, som 

sitter i bordet. Lägg kuddarna mellan bordet 

och armkorsen. 



14 Fmrp 7. Beskrivning 

Fast montering med Fmr 7 

ALLMÄNT 
Fmrp'i n,ed Fmr 7 utgörs av ett vridbart antenn

system rr,ed pejlskala och indikator rr.onterat i 

TL- torn. 

För kommunikation med flygplanet används kom

munikationsradion vid pejlplatsen. 

STARTNING 
1. 	 Ställ ström ställaren m ärkt N ÄT på pejlens 

manöve renhet i läge TILL. Härvid skall den 

röda signallampan på manöverenheten lysa. 

2. 	 Se till att peJlm ottagaren är tillslagen och 

att rätt kanal är inställd. 

3. 	 Ställ strömställaren m ärkt HÖGT på pejlens 

manöverenhet i läge TILL och ställ in lämp

lig högtalarstyrka med ratten LJUDSTYRKA. 

Med strömställaren i läge FRÅN fungerar 

endast hörtelefonen om sådan är inkopplad. 

4. 	 Se till att instrumentet visar noll om ratten 

INSTR- KÄNSL står på en fjärdedel av maxi

mal känslighet. Om så erfordras nollställ 

med potentiometern NOLL-JUST. 

5" 	 Vid inkommande signal justeras ratten INSTR

KÄNSL, så att fullt utslag åt endera sidan 

på instrumentet erhålls i den maximala rikt

ningen (ca 30 grader på vardera sidan om 

pejlad bäring). 

Instrumentkänsligheten skall som regel inte 

behöva röras om mottagarens automatiska 

känslighetsreglering fungerar tillfredsstäl
lande. 

PEJLING 
1. 	 Tryck ner pedalen mäTkt PEJL på fotom

kopplaren. 

2. 	 Vrid pejlratten så att indikatorinstrumentet 

gör tydliga utslag åt båda hållen. 

Obs! Instrumentet får inte s lå i botten! 

3. 	 Vrid därefter pejlratten till minimiläget mellan 

maximiutslagen. QDR-skalan visar bäringen 

till det sändande flygplanet. QDM-skalan visar 

bäringen" från det sändande flygplanet. 

Instrumentet styrs med pejlratten på samma 

sätt som man styr en bil. 

4. 	 Vid platsgenomgång gör indikatorinstrum en

tet oregelbundna utslag. 

Vid angivande av plats, vänta tills peJlvär

d0t skiftat ca 180 grader. 

Fast montering med Mrln 12 p 

ALLMÄNT 
Fmrp 7 med Mrm 12 p utgörs av ett vridbart 


antennsystem med en pejlskala och indikator in


stallerat i TL-torn. 


För kommunikation med flygplanet används kom


munikationsradion vid pejlplatsen. 


STARTNING 
Se under samma rubrik, Handhavande Fmrp 7. 

Monterad i fordon med Mrm 12 p. 

PEJLING 
Se under samma rubrik, Handhavande Fmrp 7. 

Monterad i fordon med Mrm 12 p. 



KONSTRUKTION 


ANTENNSYSTEMET 

Antennsystemet består av fyra antennelement och 

en reflektormatta fastsatta på en mast, vilken kan 

vridas med en ratt från manöverplatsen. Avläs

ning sker på en skala graderad i 360 grader som 

visar både bäring och kontrabäring . 

2 

Refle ktorm;ltta 
6. Fjädrande fnlö lE' 

7. Övre kopplul.&:;;:/;I()x 

8. Undre kOJ.:PlilL ~Sllo){ 

på antennmastens nedre del sitter en modulator 


och en roterande överföring. 


För anpassning av antennsystemet till mottagar


ingången är en kvartsvågsanpassare inkopplad 


(se bilaga 9). 


Bild 3. Antennsystemet 

Antennelementen 

De fyra antenneleme~ten består av lättmetallrör , 

som bockats och sammanfogats så att de har for

men av två trianglar med de spetsiga vinklarna 

mot varandra. Genom denna form får antennen 

större bandbredd än en enkel halvvågsantenn. 

Antennelementen matas i mittpunkterna. 

Elementen är fästa i reflektormattan med fäll 

bara isolerade stöd. Tre av antennelementen sit 

ter på framsidan av reflektormattan och ett på 

baksidan . De två yttersta på fram sidan bildar 

pejlantenn och de två andra utgör hjälpantenn 

(se bild 3). Varje triangel är ungefär en kvarts 

våglängd hög, och elementets längd blir således 

ungefär en halv våglängd. 

Tre motstånd och två kondensatorer är ingJutna i 

varje elements matningspunkt (se bilaga 5). Detta 

ger antennerna ett optimalt stående vågförhållande 

som försämrar deras Q-värde varigenom band

bredden ökar. 

Pejlantennen har ett strålningsdiagram med två 
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lober, vars maxima avviker från reflektor

mattans normal med ca 30 grader. 

För att pe)lantennen skall få önskat strålnings

diagram sitter dess element ungefär två tredje

dels våglängd från varandra och en åttondels våg

längd från reflektorm attan. Fasskillnaden mellan 

pe)lantennelementens EMK skall vara 180 grader, 

och eftersom ledningarna är lika långa måste den 

ena pejlantennen vändas upp och ner (se bild 4). 

H)älpantennens båda element är kopplade i fas, 

och den blir således i princip rundstrålande. 

Från pejlantennens element går skärmade hög

frekvensledningar (tvåledare) till övre kopplings

boxen på maströret (se bild 3). HJälpantennernas 

två ledningar går till undre kopplingsboxen. 

Längden på dessa ledningar är en halv våglängd 

och karakteristiska impedansen är 95 ohm. 

Antennledningarnas anslutningsimpedans i kopp

lingsboxen är ungefär 100 ohm. Därför måste en 

impedanstransformator av kvartsvågstyp i form 

aven koaxialledning med 35 ohms impedans kopp

las in mellan kopplingsboxen och 50 ohms led

ningarna (se bilaga 9). 

Reflektormattan 

Reflektormattan är tredelad och består av tolv 

1,9 meter långa reflektorpinnar av 12 mm lätt 

3 

metallrör . Dessa är fastsatta i två tvärgående 

rör, som i sin tur är fästa vid övre maströret 

med armkors. Mattans yttre ändar (med fyra 

pinnar i varje) fogas till mittdelen med flänsar 

på de tvärgående rör en. I varje fläns sitter 0

förlorbara skruvar som endast får dras med där

för avsedda sexkantnycklar. När antennsystemet 

är nedmonterat kan antennelementens stöd fällas 

ner, varvid elementen fästs vid mattans mittdel 

i fjädrande fästen som sitter på tvärrören (se bild 

3). 

Masten 

Masten består av övre och undre maströr . Till 

sammans med antennens maströr är mastens 

hÖJd över taket 5,7 meter. En gångjärnsled 

mastfoten underlättar resning och nedtagning av 

antennen. 

Antennens maströr i vilket reflektormattan är 

fäst, är 2 meter långt. Upptill är röret slutet 

med ett påsvetsat lock och nedtill finns en fläns 

med skruvar och styrstift. Flänsen är utformad 

så att den passar till övre maströret. Övre mast

röret är 3, 3 m eter långt och stagas upptill m ed 

fyra stållinor, som är fästa i ett lagerhus (se 

bild 5). 
Staglinorna spänns med vantskruvar som är fast 

satta i linornas nedre ändar. 

-----c:J-

------=--/ ---.=--/

I, 

-----c:r

2 

Gjutmärken p6 pejlantenn 1 och 

hjälpantenner 3, 4 vänds uppåt 
Gjutmärke 

Gjutmärket på pejlantenn 2 vänds nedc!.t 

Bild 4. Antennelementens montering 

i 
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L An t() III\Il'IEI.1f.I 

2. Skydd!dtipll. 

J. Sti\.l ll l\1 

~ . O" rf' mutrtl r 
5. L lnlå:: 
6. !oi.;tu ). 

7 . Vants kruv 

8. 3chle.ltl! l 

9 . S~.pb.lt:L 

Bild 5. Övre lagerhuset 

Lagerhuset innehåller ett kullager som täcks av 

skyddskåpan. I rörets nedre ände är infäst en 

gångjärnsplatta (se bild 6). 

l. Övre ma.::;lrör 

2. Undre Olaslrör 

3. 80tteflplatla 

'l. Plankbldd 

5. Tätn1n!l.81ock 

Bild 6. Mastfoten 

Det undre maströret är lagrat i mastfoten samt 

i ett lagerhus som sitter i pejlbordet (se bilder

na 6 och 7). 

Mastfoten innehåller dels ett koniskt rullager 

som tar upp antennsystemets tyngd, och dels ett 

kullager som styr masten i horisontalled. För 

att fördela tyngden över en större yta på taket 


är foten fastskruvad på en bottenplatta av Järn 


som i sin tur vilar på en plankbädd. 


Lagerhuset i pe]lbordet innehåller ett rullager, 


som t ill s amm ans med m astfotens kullager styr 


masten i hori sontalled. 


I undre lagerhuset finns också en låsskruv med 


vars hjälp masten fixe r as i l äm pligt läge vid 


resning och fäl lning. 


l. L 511.r uv 

2. Undre tttOlblr/:5 r 

3. L ock 

Bild 7. Undre lagerhuset 

Över bordskivan sitter en modifierad bilratt, 

med vilken pejlmasten kan vridas (se bild 1,2,8 

och 9). Ovanför ratten finns pejlskalan som är 

fäst i en hylsa, vilke n i sin tur är fastspänd i 

mastr öret med två kordongerade skruvar. Med 

denna hylsa I an man sedan antennen orienterats, 

ställa in skalan på antennens bäring. Skalan är 

graderad i 360 grader för såväl QDM (övre gra

deringen) som QDR (undre graderingen). på hyl

sans översida finns en skala med vars hjälp man 

kan kontrollera att huvudskalan inte vridit sig 

förhå llande till masten. Skalan har 36 delstreck 

med var 30;e grad angiven. 

Hylsan s ty r s av ett kullager som sitter i ett 

lagerhus och detta är fjädrande upphängt på en 

konsol (se bild 1,2, 8 och 9). 

Över skalan sitter en skyddskåpa med ett fönster 

av plexiglas. på fönstret är ett index graverat. 

Pe]lskalan belyses med en glödlampa som sitter 

i indikatorns skyddskåpa. 

i 
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MODULATORN 


Modulatorn är m onterad på det undre maströret kontaktdon och en oktalsockel. I övrigt innehål

mellan pe]lskalan och roterande överföringen ler m dulatorn yra mot tänd, fyra dämpspolar 

(se bild 1,2 , 8 och 9). Stommen är av mässing och fyra kondensatorer sam t fy r matchade ger

plåt och har en form som ans luter ig till mas  maniumdioder i e tt oktalr ör av metall. 

tens rundning. på s tommen sitter sJu koaxial-

Bild 8. Pe]lplatsen Fmrp 7. Monterad j fordon med Mrm 12 p 
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Bild 9. Pejlplatsen Fmrp 7. Fast montering med Fmr 7 

ROTERANDE OVERFORINGEN 

Roterande överföringen är monterad runt mast torn över roterande överföringen till kvartsvågs

röret i taket i pe)lrummet och täcks aven skydds anpassaren i en kapacitiv-induktiv koppling. som 

kåpa. bildar en bredbandig avstämd krets (se bild 10). 

Signalspänningen förs symmetriskt från modula- Kopplingen består dels aven innerring av koppar 
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som iiI fastskruvad i en plexiglasring på mast modulatorn är anslutna serie med var sin 


röret, och dels aven ytterring som är fast  kondensator. Ledningarnas skärmar är anslutna 


skruvad i en plexiglasplatta, fäst i överföringens till maströret. 


fästplatta . 

Den yttre ringen är uppslitsad på två diametralt 

motsatta ställen. ev r va r je slits ligger två 

kondensatorer. Från slitsarna går två högfrekvens

ledningar (tvåledare) till kvartsvågsanpassaren där 

de parallellkopplas (se bilaga 7). 

Innerringen roterar med masten, ytterringen står -
stilla. Genom att innerr ingen är uppslitsad på ett 

ställe och ytterringen på två ställen, får man 

kontinuerlig överföring på hela vridningsvarvet. 

Kondensatorerna är avpassade för optimalt stå

ende vågförhållande hos antennsystemet. 

Referensspänningen från manöverpanelen förs 

till m odulatorn genom två dubbla kolborstar och 

två släpringar (se bild 10). Kolborsthållarna sit 

ter på en isolerad bult, som är fastskruvad i 

överföringens fästplatta. Släpringarna är av fos

forbrons och fästa på en i· maströret fastskruvad 

ring av fiberväv . 
Bild 10. Roterande överföringen 

Från släpringarna går en koaxialledning till mo

Den inre ringen är uppslitsad på ett ställe där dulatorn och från kolborstarna går e n tvåledare 

m ittledarna på de två koaxialledningarna från till hylsproppen P5 (se bilaga 7). 

KVARTSVAGSANPASSAREN -

\ 

Slltp rUlp.r 

2. KolboriiW 

3. YtlIlrr'"il \ 
4 . lnl\ O! fT111i 

S. Undre ma.8O'~r 

Kvartsvågsanpassaren sitter i närheten av den innerdiam eter . Innerrören är fastlödda till plattan, 

roterande överföringen. Anpassaren transforme som i sin tur är fäst i ytterröret med tre skruvar. 

rar roterande överföringens symm etriska utgångs Kvartsvågsanpassarens utgång är en osymmetrisk 
impedans till mottagarens osymmetriska ingångs ledning dragen i det ena m ässingröret fram till 
impedans. Genom ömsesidig verkan av högfrek anpassarens matningspunkter. (Ledare och skärm 
venta strömmar i kvartsvågselementens ytskikt, anslutna till var sitt mässingrör.) 
erhålls en omvandling av impedansen för den I anpassarens öppna ände är de dubbla koaxial
aktuella frekvensen. ledningarna från roterande överföringens ytter

Kvartsvågsanpassarens ingång är en i ena änden ring anslutna parallellt. Dessa ledningars impe

kortsluten symmetrisk ledning, en kvarts våg dans är 95 ohm, vilket ger en im pedans i anslut

längd lång, (se bild 11) bestående av två mässing ningspunkten av ca 47 ohm. Den enkla koaxial

rör inneslutna i ett ytterrör av samma material. ledningen till mottagarens ingång går från ett an

Innerrören fixeras med två stöd av dielektriskt slutningsdon genom den ena av anpassarens led

material. Kortslutningen består aven rund m äs ningar och ansluts till ledningarnas öppna ände. 

singplatta med samma diameter som ytterrörets Ledningsimpedansen är ca 50 ohm . 
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Fr~n roterande 
överföring 

Till antennväxlingsrelä 

eller mottagaring~ng 

Bild 11 . Kvartsvågsanpassaren 

MANOVERENHETEN 

Manöverenheten är monterad i pejlstativet (se bild 

1,2,8 och 9). Enheten består av förstärkardel 

m ed diskrim inator, högtalardel och likriktardel. 

De olika delarna sitter dels på stommen och 

dels på frontpanelen. 

Detaljernas placering framgår av bLId 12, 13 

och 14. 

på panelens framsida finns högtalaröppning, 

indikeringslampa, glasrörssäkring, tre ström

ställare för till- och frånslag av nätspänning. 

skalbelysning och högtalare, fyra potentiometrar 

för inställning av skalbelysning, ljudstyrka, in

strumentets känslighet och för dess nolljustering . 

Vidare finns ett hylstag där en hörtelefon kan 

anslutas. Bild 12. Manöverenheten 

INDIKATORN 

Indikatorn är ett vridspoleinstrument med noll skalans huv (se bild 1,2,8 och 9). 

punkt på mitten av skalan. För maximalt 

fordras plus eller minus 500 tJA. 

utslag 
I kåpan finns också två glödlampor för belysning 

av indikatorinstrumentet och den underliggande 

Instrumentet som har fyrkantig skala, är inbyggt pe]lskalan. 

i en kåpa av lättmetallplåt, som är fäst på peJI
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Bild 13. Manöverenhetens baksida 

Bild 14. Manöverenhetens undersida 
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ALLMÄNT i m inim umril<tningen eller i någon av de två lo

I modulatorn polv änds signalen från p Jlant nnen 


periodiskt m ed periodtalet 50 ggr /sek. Denna 


polvända signal blandas i modulatorn med signa


len fr ån hjälpantennen. De båda signal erna skiljer 


sig från början 90 grader i fas, men genom att 


hJ älpantennens ledning är längr e än pe]lante nnens, 


är de vid m odulatorn i fas eller i motfas. Under 


ena halvperioden av referensspänningen erhålls 


därför beloppssumman av peJlsignal och h] älp 


signal, under nästa halvperiod av referensspän


ningen erhålls beloppsskillnaden mellan hJälp


signal och peJlsignal. 


Resultatet blir en modulation av signalen med 


(grund)frekvensen 50 Hz . 


PeJlantennsignalen byter tecken i m inimum och 


därför beror modulationens fas på vilken sida om 


peJlm inimat som flygplanet befinner sig. 


Den modulerade summasignalen förs över den 


roterande överföringen genom kva rtsvågsanpassa


ren till mottagaren där den förstärks och detek


teras. 


Den lågfrekventa signalen tas ut i detektorns peJI


uttag och förs vidare till manöverenheten, d:ir den 


ytterligare förstärks och förs till diskr im inatorn 


och fasJämförs. FasJämförelsen sker med refe


rensspänningen, som även pol änder peJlantenn


signalen. Fasdiskrim inatorn ge r en likström. 


vars riktning beror av peJlantennsignalens fas, 


och som läses av på indikatorinstrumentet. Ut


slagets storlek är proportionellt mot peJlante lm


signalens styrka och antennsystemets vridnings


vinkel i förhållande till signalens infall sriktning . 


PEJLMETODEN 

Ett flyg-plan kan tänkas ligga i tre utpräg lade 

riktningar från antennsystemet sett: 

berna. 

I för ta alternati et antas (se bild 15 alt l) att 

fl gplanet befinner s ig i pejlantennens minimum. 

De båda halv ågsantennerna nås sam tidigt av den 

högfrek enta signalen, eftersom dessa befinner 

s ig på samma a vs tånd från signalkällan, och en 

sp änning induceras i vardera pej lantennelementet. 

Dessa sp änningar är lika varandra till storlek 

m en 180 grader fasförskjutna, eftersom pe]l

antenne lem nte n är vända åt olika håll (den ena 

anslutn ingsledningen är vänd 180 grader). 

Resultantsp änn ingen i pej lantennens koppl ingsbox 

blir noll , och mgen modulering erhålls. Summa

signalen är lika med hJ älpantennsignalen, som 

tillför ro ottagaren för att detekteras. 

ågon lågfrekv nssignal erhålls inte från den 0

m odulerade summasp änningen, och indikator

instr um nte t gör inget utslag. 

I andra alternative t antas (se bild 15 alt 2) att 

flygp lane t befinner s ig i ena loben. En fasbestämd 

spänningsskillnad e r hå lls nu i kopplingsboxen. 

Fasläget bestäm s av flygplanets läge i förhållande 

till m inim um, och den inducerade spänningsskill 

naden bes t äm s av vägskillnaden för signalerna 

fram till de två pejlantenne lementen. 

Fran kopplingsboxen förs signalen till modulatorn, 

som under inverkan av referensspänningen pol

vänder pe]ls ignalen 100 gånger i sekunden. Denna 

polvända pe jlsig11al blandas med hJälpantennspän

ningen i modulator n. 

Under ena halvp r ioden av referensspänningen 

erhålls be loppssum man av peJlsign a l och hjälp

sign:~l. Under nästa halvp r iod av referensspän

ningen erhålls beloppsskillnaden mellan hJ älp

signal och pe] lsignal. 

Den modulerade s um masignalen förs över rote
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m ~ ldJ
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Bild 15. PeJlm e toden 
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rande överföringen genom kv arts vågsanpassaren 

till mottagaren där den fö rstärks och detekteras. 

Den lågfrekventa signalen t as ut i detektorns pe)l 

uttag och förs vidare till manöverenheten i en 

skärmad, lågkapacitiv kabel. Skärmningen är 

nödvändig för a tt skydda mot 50 Hz stärfält. 

Om kabelkapacitansen är för hög erhålls otill 

låten fasvridning . 

Lågfrekvenssignalen förstärks i manöverenheten 

och förs till diskrim inatorn där fas) ämförelsen 

sker med samma referensspänning som polvänt 

pe)lantennsignalen. E.t ut s lag vars storlek är 

proportionellt m ot signalens styrka erhålls på 

indikator instrumentet. Utslagets riktning är be

roende på antennsystemets vridningsvinkel. 

I tredje alternativet antas (se bild 15 alt 3) att 

flygplanet befinner sig i andra loben. En fas

bestämd spänningsskillnad erhålls även nu i kopp

lingsboxen. Fasläget bestäms av flygplanets läge 

och eftersom det nu befinner sig i andra loben 

har spänningsskillnaden bytt fas i fö rhållande till 

förra alternativet. I övrigt är förloppet detsamma 

som i alternativ 2 fast i motfas. 

Den lågfrekventa signalen tas ut i detektorns 

pejluttag och förs vidare till manöverenheten. 

Lågfrekvenssignalen för s tärks och förs till diskri 

minatorn där fasJänl förelse sker. Fas)ämförelsen 

sker med samma referensspänning som tidigare, 

varvid den nu fas vända signalen orsakar ett ut 

slag åt andra hållet på indikatorinstrumentet. 

(Diskrim inatorns funktion beskrivs under rubriken 

Manöverenheten. ) 

Detta pe)lsystem har den fördelen att mottagaren 

kan förses med automatisk känslighetsreglering, 

varvid fältstyrkevariationerna blir m indre m ärk

bara. Därem ot kan reflexer ge upphov till mindre 

variationer i indikatorutslaget om fältsty rkan är 

liten. 

PEJLANTENNEN 

Kretsschema bilaga 5 

Varje element är ca en halv våglängd långt. 

Matarledningarna är skärm ade tvåledar med 

95 olun t> karakter istisk impedans. Mellan antenn 

e lem entens anslutningspunkter Ii ger motst åndet 

Rl, som m edverkar till bät tre anpas sning mellan 

antenne lementen och m atarledningarna. Andra 

änd n a dessa ledningar är kopplade till övr e 

kopplingsboxen på maströret. Båda m atarledning

a rna är s åledes parallellkopplade i kopplings

boxe n . 

Motståndet Rl t illsamm', ns med mots tånden R2 

och R3, sänker an tenne ns Q-v ärde och gör den 

breclbandigare . Kondensatorerna C 1 och C2 till 

sammans med nyss nämnda motstånd ger antennen 

optimalt s t ende vågförhå llande. Antennelem enten 

sitter ungefär två t redjedel s våglängd från var

andra och om kring en å ttonde ls våglängd från 

r e fl ektorm attan. 

För att fas för skjutningen skall bli 1800 mellan 

pe)lantennelem enten, har de t ena elementet vänts 

upp och ner. Genom denna fa sförskJutning får 

pejlantennens d iagram två lober, skilda av ett 

ska rpt minimum, m~d sinsem Ilan 180° för

skJuten spänning och m ed m axim a ca 30° på var 

de ra s idan om refl ktormattans normal. 

P e] l antelUlens strålningsdiagram m r två ol ika 

f rekvenser v isas på bilderna 16 och 17. 

180 

Bild 16. 


P el lantenne ns st rålningsdiagram vid llO MHz 
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"' --t--t-H-+-t-t-t~:=eIEiS'<-t-+-if-+--t-+--CH--" 

'lO 

Bild 17. 

Pejlantennens strålningsdiagram vid 140 MHz 

HJÄLPANTENNEN 

De båda hjälpantennelementen är identiskt lika 

pejlantennelementen. De kopplas in med skärmade 

tvåledare med 95 ohms karakteri stisk impedans 

till undre kopplingsboxen på maströret. 

De båda ledningar na paralle llkopplas och hj älp

antennelementen utgör en antenn, som i princip 

är rundstrålande. Spänningen har således samma 

fasläge runt hela varvet. 

Bild 18 och 19 visar hjälpantennens strålnings

diagram för två olika frekvenser. 

,.. 
Bild 18. 


Hjälpantennens strålningsdiagram vid 110 MHz 


17!l ++-H-+..p.,H-E::E;~e-t---J,.LH--t-+-I1-t- 90 

.. 
Bild 19. 

Hjälpantennens strålningsdiagram vid 140 MHz 

MODULATORN 

Kretsschema bilaga 6 

Signalsp änningen från pejlantennen kopplas till 

kontaktdonen Jl2 och J15 . Signalspänningen från 

h] älpantennen kopplas till kontaktdonen J18 och 

J2l. För att man i modulatorn skall få rätt fas

läge på signalspänningarna från pejlantennen och 

hjälpantennen är hjälpantennens matarledning ca90 

elektriska gr ader längre än pejlantennens. Efter

som signalhastigheten i den kabel, som används 

som matarledning, är lägre än vid fri utbredning 

innebär detta teoretiskt 38 cm l ängre ledning. 

Emellertid sker en viss fasvl'idning av pe]l 

antennsignalen i modulatorn varför hjälpantennens 

matarledning i pra ktiken är 49 cm längre än 

pe)lantennens. 

En referensspänning på 6,3 V 50 Hz kopplas till 

kontaktdonet J24 och genom motståndet R1 till 

modulatorn. 

Denna spänning reglerar diodernas genomsläpps

tider. Under ena halvperioden är punkten a positiv 

i förhållande till b (se bilaga 6). Dioderna V3 

och V4 är då ledande, under det att V10ch V2 

är spärrade. Under denna halvperiod kommer 

alltså pe]lspänningen att polvändas . Under nästa 

halvperiod kommer dioderna V1 och V2 att leda 
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och pejlspänningen kommer att "gå rakt igenom". 

Pejlantennspänningen polvänds alltså 100 gånger 

sekunden och adderas därefter till hJälpanterm

spänningen. Under ena halvperioden blir resul

tantspänningen större än enbart hjälpantennspän

ningen och under andra halvperioden mindre. 

Resultatet blir en modulation av den resulterande 

högfrekvens signalen med frekvensen SO Hz och ett 

fasläge som beror på fasläget hos referensspän

ningen samt i vilken lob flygplanet befirmer sig. 

Den modulerade högfrekvenssignalen överförs 

genom den roterande överföringen och kvarts

vågsanpassaren till mottagaren. 

Totala dämpningen av peJlsignalen i modulatorn 

är ungefär 13 dB. PeJlantermsignalen har därför 

lägre amplitud än hJälpantennsignalen, och över

m odulation undviks. 

I roterande överföringen (plus kvartsvågsanpassa

ren) dämpas den modulerade signalen ca 4 dB. 

ROTERANDE tJVERFtJRINGEN 

Kretsschem a bilaga 7. 

Den modulerade högfrekvenssignalen från m odu

latorn förs över kontaktdonen J22-P22 och J23-P23 

genom koaxialkablar till roterande överföringens 

inre ring. 

Genom induktiv koppling överförs signalen till 

den yttre ringen. Roterande överföringen kan ses 

som två bredbandigt avstämda kretsar med en 

öm ses idig induktans. Den yttre ringen är upp

slitsad på två diam etralt m otsatta ställen vilket 

ger Jämnare överföring under hela vridnings

varvet. 

Kondensatorerna Cl-C6 är till för att ge kopp

li~gen lämplig avstämning och för att man skall 

få optimalt stående vågförhållande hos antenn

systemet. Kvartsvågsanpassaren är ansluten till 

den yttre ringens två uppslitsningar. 

MOTTAGAREN 

Se beskrivningen för den använda mottagartypen. 

KVARTSVAGSANPASSAREN 

Kretsschema bilaga 7 

För att anpassa roterande överföringens symmet

riska utgångsimpedans till mottagarens osymmet

riska ingångsim pedans är en kvartsvågsanpassare 

inkopplad. Kvartsvågs anpassaren har till uppgift 

att förlustfritt anpassa en balanserad sida till en 

obalanserad. 

Koaxialkabeln från mottagaren passerar genom det 

ena av de båda mäs singsrör, som utgör kvarts

vågsledningen. I kvartsvågsledningens öppna ände 

är kabelns skärm ansluten till samma rör medan 

innerledaren är ansluten till det andra röret. Den 

symm etriska ledningen från roterande överföringen 

är ansluten i samma punkter. Genom att kabeln 

går inuti den ena ledaren i kvartsvågsledningen 

blir impedansen i skarvpunkten symmetrisk i för

hållande till Jord . Ytterröret skärmar kvartsvågs

ledningen från omgivningen. 

Anm. För Mrm 12 p kopplas kvartsvågsanpassaren 

direkt till mottagaren och för Fmr 7 och SCR-S22

SOl över ett antennväxlingsrelä som växlar motta

garingången till pejlantennen från komm unika

tionsantermen då pejlpedalen trycks ner på fot

omkopplaren (se bilaga 2). 

MANtJVERENHETEN 


OCH INDIKATORN 


Kretsschema bilaga 8 

Lågfrekvenssignalen från mottagarens pejluttag 

förs över potentiometern Rl till styrgallret på 

röret VIa. Efter förstärkning förs signalen över 

kondensatorn Cl och motståndet RS till styrgall

ret på röret Vlb där den ytterligare förstärks. 

Eftersom katoderna på röret VI inte är avkopp

lade blir rörets båda halvor strömrnotkopplade. 

Transformatorn T2 har kondensatorn C2 parallellt 

över anodlindningen, varigenom övertonerna i låg

frekvenssignalen unde rtrycks i förhållande till 

grundtonen 50 Hz. LF-signalen blir alltså mera 

sinusform ad efter detta steg. 
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Referensspänning --------------, 

Referens
apänning 

fasläge 1 

T2 

Pejl
spänning 

fas läge 2 

Pejl
spänn ing 
fasläge 3 

a 

Lågfrekvensspänningen 

på transformatorn T2, för att därefter föras till 

diskrim inatorn. 

I diskriminatorn fas)ämförs lågfre kvensspänningen 

som kommer in över den rörliga armen på po

tentiom e tern R9 och det stomanslutna mittuttaget 

på transformatorn Tl med referensspänningen som 

kommer in över andra lindningen på transforma

torn Tl. Denna referensspänning har samma fas

läge som referensspänningen till modulatorn. 

Referensspänningen kan uppdelas idelspänningarna 

El och E2 , som är lika stora men motriktade 

varandra (se bild 20). 

Potentiometern R9 ställs in så att indikatorn visar 

noll när ingen pe)lsignal kommer in. 

Fasdiskrim inatorn ger utspänning så snart de 

båda inmatade signalerna inte är exakt 90° skilda 

i fas. 

Anta att 	 referensspänningen El och E har fas
2 

läge l (se bild 20) och pe)lspänningen E har fas
3 

läge 2 dvs spänningarna har samma fasläge . 

El samverkar då med E och E motverkar E .3 2 3
Under första halvperioden kommer likriktaren V3 

att leda medan likriktaren V2 är spärrad. PeJl

spänningen har då sin positiva halvperiod. Detta 

innebär att spänningsskillnaden mellan punkterna 

A och e (se bild 20) blir relativt stor. 

b 

Bild 20. 	Diskriminatorns fWlktionsdiagram 

tas ut i andra lindningen 

_'_OO"~+------""O._+--_60_·_ " ~' 


Bild 21. 	 Diskrim inatorns utspänning som 

funktion av antennens vridningsvinkel 

Under nästa halvperiod när likriktaren V2 leder 

och V3 är spärrad, har pe jlspänningen sin nega

tiva halvperiod . Dettamedför att spänningsskillna

den mellan B och e blir relativt liten och att 

A blir positiv gentemot B. 

Vi kommer alltså att få en positiv spänning från 

punkt A till indikatorinstrumentet, och detta gör 

utslag åt ena hållet. Kondensatorn e3 ut] äm nar 

spänningens pulsationer så att strömmen genom 

instrumentet blir Jämnare. Om inkommande pe]l 

spänning har fasläge 3 kommer ptmkt B att bli 

positiv i förhållande till A och instrumentet kom

mer att göra utslag åt andra hållet. 

Indikatorinstrumentet är kopplat så att om det 

pejlade flygplanet ligger i vänstra loben gör in
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strumentet utslag åt höger. Pejlratten skall då 

vridas åt vänster för att man skall få minimum. 

Vrider man pejlantennen ett varv varierar diskri

m inatorns utspänning i huvudsak enligt bild 21. 

Indikatorinstrumentets utslag är proportionellt 

mot diskriminatorns utspänning. 

EMBALLAGE 


PACKNING 

Antennsystemet packas och förvaras i en speciellt Denna förvaras vid uppställningsplatsen och an

tillverkad transportlåda. vänds vid transport av antennsystemet. 

(Se bild 22) 

STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 

FLYGVAPENMUSEUM 
Biblioteket 
UNKÖPING 

Bild 22. Transportlådan 


