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S öqa,t{arngr- utrus tni4g :

IgåEeEg.
En yarnare består är en :rntennenhet och en ind.ikatorenhet.

Ån'LenneElreten (se fig. I ocir 2) ornfattar en antenn med" roterancle reflekior
unrl-er en biku'o3-liknand.e sr -d.åshuv, beniinund, rad.om, vid.are i en gjutj llrnslåd-a

d.iirtrnd.er (se fig J) d.rivnotcr och syngoneleraent samt som mottagare: filter,
I<risiall och vid-eoförstäricare.
l{uvararde :::ottagare i 10 cm. yarnare bör e:säitas av ::iottagare av bred-banås-

supertypn verige::om avseviirt ökad räckvicld rrirutes.

fnd.j4{Forenirrteq har keioCstrjilerör ::ied. rilitninijsgrad.erad. sli?:rm d.ijr varnar-
utslaget elhålles som en rai.iell s'bråLe frå.n sleij.rnt*ns centrum. Utöver nre.növer-

organ för iiatqlstråleröret har irxlj-lsatorevrheten firrst.irlin*n;sreglcrin; for
antennenhe'bens vid.eoilottagare r-rcir strilnstiiLLare för anienr,rno'torn med. oniioBplare

fc,r två hasti6heter. Uttag för ailslirining av högtatare fj-nnes. Inuti iirdikator-
er:]reten finnes lit<riktare för helil varna.ra:rläggni-ngen, först:i:icare fUr l';atod.-

stråIeröret od: ett s!3gs tonfr+k:rer:sförstärknin€i,

Anter:nreflek';orng rotationshastighet iir av storleksord.ningen 60C vaw per
orn]raJ-t' vard. si""n att under d.en iiC en roterarlC.e sänd.a;ranl;enns hurad-lob (rota-

tionstid. 1 - }rj sek) iir rijctad. mot varnarenn skall va::narantennen rotera mer

än ett varv och alttså uppfånga signalen.

Sökaren, -
Sökaren iir vad- betrSffar r,rottagaren utförd. lika som lO em yaana.Ten.

Sölca.rens antenn (se fi.g. QrJ ocin 6) i:r en verti-kal ostantenn, sorn roterar
med. en rotati-onstid. av 2o! n"inuter per va:rr; rotationshastidheten i.rr v.,ld. så,

att n'red.an si:;karantennåns hurnrd,Iob år rik-Lad. crot sänd"arantennef; sliall si:nd.ar-

antennen no:nialt hin::a rotera mer åin ett va,nr. Sikasantennens stora antennyta

ger jiirnfört necl varnaren betyd.ligt eti'rre räc1:;vici.d., d.en vertikala uSpstirtl-
ningen ger d-en nSåvr:r:Ci;lr.l stora horisontella lotxriCden ned.an ri-en verti.llala
lotrviciclen bh-r liten och rnöj1i+:S# att ai'rtennen .:ian elevere.s (fOr nl:rvarand.e

enclast öireirt vi.d. an*ennet) f"ån att mottaga enbart fart;'g och avlii8set flyg
u"i:an att alltför niycket stöz'qs av nii"rbciäget flyg till att ej r,roita;;.; fartyg
ocir avIägset flyg.

I stället för ind.jl"ator llar s''karen för rilt-bningsanglvelse ett visarinstrunrcnt

*livet av ett syngonelement. Inåikering av rad-arsdnd.niiU sicer enbart al'.ustj-skt

från ansluten hSgtalare,
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Pejlutrustrnng:

?eiLantqJslen

(se fi-g ?I, nlaeerad på stationsbyggnad.ens talc, är en horj-sontell åubbel ost-
antennn vars und.re ]ralva utryttjas tilt ett enkel* horn, med-an d.en örrce halvan

iir försed.d. ned. lotrlixtSågshorn: firå horn, niigot horisontalförskjutna i
flontytan åt var sitt håtl relartivt foltus. Figurerna 8, p oc*r 10 se uiirbild.er
av horn och vfr,g1ed"are.

Pejlantennens zxeL fortsätter nex i stat:ionens pejlrum och utnyttjas d.å:r fcr
att ep riJrtningsgradering (ang*ven i streck) n d.i,irlnvid. finnes ned.re d.elen ar

vevaxeltransnlssionen (figur 11) .

Ar:laratrulpstiillnin,q,cn i pejlrunrnet frartg,i's av l:j-ld-erna 12 odn !J, figtl-
rerna L4rl5 och 15 utgöra närbild.er från våinster till höi5er.

?e jlnottatrare.
För näirva.ra::d.e anrljnd.es en uppst:i1)-i:ing nieå tre olil-.a nottagare. En nottagare

S?n-2 (den urdre på figur 14) matas av 'i:ejlantennens urdre (enkla) ltorn.

?ejtrantennens övre (Aulbfa) horn (lobviåxlingshorn) rnqtas via lotrvå;xlingsen-

heten (placeracl- framtill ouanpå pejlind.ikai;orn nitt på bordet på figur 12)

och koaxialonkopplare (rdrt uncler d.e båd.a motta6arna SIR-2, placerad.e omed.el-

bart till väns'ber om pejlind.ikatorn fieur 12) antin€;en en mottagare $PR-2

(aen örrre på figus U) elLer en nct;agare "aPR-{ (tis* 1), unrler d.en reflek-
terande a1-uni-niumpane1en) .

ÅPR-4 har låUre känslighet 2in SPR-Z rten bättre möjlighet till förs-rlrknings-
regtering och. erforåras för närbelåUna sl,irrlare. Lotnr?rrLingsenheten har någon

d.åirnprring:, och rirclnridd.en viC pejling ned. lobviixlingshorn blir därfi:r n:ntlre

ain vid. pejl-ing rned. enkelt horn.

Uottagarna ;,:ro fiirseåd.a d.els rned högtalaranslu"Lr.ing, d.els neci uid.eoutSång.
Ttrid.eoutgiingarna iiro aeslui;na 'uiLl viåeoornkoplrl"aren (figur 1!, d.en reflekte-
rarxle ah:::riniumptnelen), d-:rr d"e ollica a;-.paraternas utgångar ltunria inl;cppl.;e

til1 pejlind.ikator, till- analysatorenhet och till d.ia6=amsl*i-'iare.

Pejlånd-j,F?.torB
(nttt pS. borilet pål figpr 12) viear två i:aral1e1la verij-ka1a avlii.irkningsutslag

mecl liingd.en propol:tionelL niot tlen :v etl'l;e ,1,:en r-tr:pfrllngede sj-g:ralens styrka.
Vid pejling mr:cl- erdlelt horn iir d.e båda.trtslagen identiska och peji.ing si<er

tiLl" maximalt utsla$. Vid- rejling mrd. lolri;:c}ingsirorn rnatar vard.era hornet
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van sitt avlirLnknirq;sutslag ':ch riitt rihtntåg markeras av att d.essa äfo

1ilia stora.

Änalyqa:lorenhgt g m.

Rad"arfbelnrensen avläses ar d.et instäLlåa viirdet på respektive pejlmottag:ares

frelsrenssl<ala,

Anal.vsatorgåhslen (mitt på figur 16) ger pr-rlslä,ngd. och pulsfrelnrens.

PuLsfrehrensen e::hålles vj-a tabell ur d.en båge ett fj:rt antal pulsperiod.er

upptar å en spiral, där puleerna incliireras so;r !-yspunkter.

liarram.sl'":'ivgren (stEymtar låingst till höger på bord.et, figr:r 1"2) anråndes

för uppteetrrnitg av respekiive sänd"arantenns antennd"ia6rarn, vilket förtSm
rotationstid. 6er $å& mojfishet tiLl r,rålid.entifikation, då två fartygs
antennd.:iagran sä1lan iiro id.entlsl<a utan variera med. avseend-e på sid"olobelrnås

gruopering och storlek.

BLockefin$se4et (fri"trast ti1l vänster på figrrrerna 12 och 14) har anrl;nts

att blockera åe böid.=_ n:ottagaxna $P3-2 för s*nclning från på l;iåilsten baserad.

rad.arstation ?S-2J.
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ll'erks arahetenq or$ani sati gn,.

Br:v'-stationens utrustning iir förd.elad. på två nim. Det ena rummet årr pejl-
rum och dess utrnstning har frarngått ry besiriv;ringen ova,I?. Det andra

nrnnet utgör chefs:r,rm och iir utrustat ned" inclil<atorenheter ii1l d.e båd.a

varnarna och rilrb:ringsinst:rur:ent till sökaren järnte tillhlbande ho€:taLare.

I chefenrraret iir 1'"T-stationen uppstä}lå. Ie bååa lrxnnen ha lokaltelefon-
fdnbind.else med. vi+raid.ra. Stationen sysselsätter twå per$oner samtid.igt,

en 1 chefsrunaet, en i pejlrurs:ret.

j)en 1åiapli6aste arbetsförd.elningen neLlan varrera-sökare och tejl åi,r,

att eventuella r:iirl fli:rst inåikerae på siikare ochrleller varnare oci:, seåan

urq;efbrlig rilctning erl:alLits uppsökas med. pejl oeh aralyseras och sed.an

fortsättn:ingsvis bevskas ned. pejlln6;ar rned. tiimpliel tid"s:nellanrrtrrtr

l{uvarand.e mottagare i varnare och srtkare har eue"Itertiö så Liten kijnsl ighet,

att d.eras räckgicld. btir rlydtet liten ji;mfört med. 1:ejlens. Iå }ejlens arbets-

uppgifter rå md.ger, bör f.'r nä:rraranite d.ärför viss söienir:g sl're ined pejt så,

att antennen sakta rrrid.es runtn med.an uoitage,::ens fbei*rei:sratt vrj-d.es freun

och tillbaka inom d-et frekvensoråråd.e som kmupr ifråga"

Ie för olilia må1s åtskillnad v:trd.efuLtaste uppgifterna ä.r rad.arfrekvens

och pulsfrekvens. 5'ör id.entifiication erford.ras l*ren antemcl"iagrarai förti'b-
1OscLttnangen irr ci.ii, att nran har tid"ig;are upprlagna åÄ';enncliagtran 6ir eanrma nåI

tille:rilgtiga och clå har kunnat erirålLa uppgift on åd.enti1s{. }tgelnkaperna

pulslixrg:d och i viss mån rotations.l;id. är av ninåre v:l-}tt för nå.lens åish6llnad

rnen viktiga vicl bed-i:rnand.et av rad-arstationens typ och använc1ni-ngsorråd.e.

Samverkarr ned" und.ers tation.
iiontakten:red. unCers"bationen virl TbeS.ge på Gotlenå sked.d"e sogu@.ren 1!;!1 per

rad.io netL speciell iiod. ocir enlcelriktad. sändninö. ;lorlerr mtijl:i"g13jorc1e för
visst målrnrnrner upr:gift om riktning, radarfrekrens och rota"Lionstid.r d.iirjlirnte

storlelcsoråan-ngen av pulslängå, puls{te}rvens och nottagrrinsstSrr}rs. Sa.ri-man-

stä1ln r:gar wid. end.era sta';ionen arr d.e båd.a statj-onernas resultat på grund.-

val av via d"enna kod. rned.Celad.* d.ata visa.de sig många gånger svåra att 6enom-

föra. Yiå C&:s övning i septernber 1!)t sliedtj"e lionnruniJ<ationen via fast upp-

kopplad. telefonförbinclelse ochT'utan i:oå ned. gott resultat" Sanrbid-iga pej-

lingar av ett nål vicl åe bååa stationerna rnöjliggör rrycl;et noggranir positions-

bestiinning.
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Iekniska_d.g-ta.

YaJ:nqFantenn: antennens rotationshastighet ungefiir 50O va:rr */nin ;

10 cm antennens lobbred.d. i horisontalptanet Z1 - ioo, '
i vertikalplanet ungefär 20o,

(Yid. omsorgsfullt hardlravsnd.e a\r varnan:lottagarens förståi.rkningskontrolL är
d.et möjligi att på indjkatcnn avl"äsa med. en noggrannhet av 1 3o via L0 cm

varnaren, ftirutsett att syngonsysteraet ?jr exakt centrerat i 3 cm.va,rnaren

n'eåger större noggrannhet) .

Sökarantenn: atrrr,'ennens rotationsha,stighet ungefär O r{ v:awfnLnl
lobyinlcel i horisontalplanet 1Bo.

Vryrr are-s ökare:qpt LjH?.{e i.
mottagare bestå4nd.e av ]rristall + rrj.d.eoförsiåirkare har kiånslig-

hetenL-2raY;
mottqlgare med. bredbandssuper har 2 st 160 l{€-banå med" kii"nslig-

het bättre * tlil; 
to.a esr 16o r&-band. rned känsrisheten 250 pv,

och 2 st 160 $G-bard merl kåinsligheten 1 mY,

i övrigt L0 mY.

Aostri Lobbred-den har angivits så att vid- d.ess gränser antennens känsliehet
åir ] dB und.er d.en naxirnala.

I{ottagarnas känslighet har angivits som åen inspåi.r:ning som nä,tt och

jbimt erford.ras för att synas på indiJratorskärrnen bredviJ bruset.

t/n .t951 .
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