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Den portabla Nivaskrivaren Typ 2306 ar av
sedd for noggrann grafisk registrering av 
vaxel- och likspanningar. Vaxelspanningsni
vaer (effektivvarde) frekvensomradet 
1,6 Hz till 20 kHz. Linjar eller logaritmisk 
axel. Registrering pa linjerade eller frekvens
graderade pappersremsor, 50 mm skriv
bredd. Alta pappershastigheter. Registre
ring med fiberpenna eller med safirstift pa 
vaxat papper . Balteri- eller natdrift (plug-in
stromforsorjningsenhet). Robust mekaniskt 
och elektriskt utforande, lag vikt och sma di
mensioner . 
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Denna instruktionsbok ar ett komplement till den engelska "Instruction lVIanual" vilken 
ocksa medfoljer instrumentet. For en mer detaljerad teknisk beskrivning och specifikatio
ner hanvisas hartill. 

Kontakta oss om Ni har ytterligare fragor 
Bruel & KjCBr Sverige AB 
08 / 7112730 
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1. INLEDNING 


Den portabla nivaskrivaren Typ 2306 ar avsedd for registrering av vaxelspanningsnivaer 
inom frekvensomradet 1, 5 Hz till 20 kHz samt likspanningssignaler. Den lampar sig saval 
for laboratoriebruk som for anvandning pa faltet. 

Instrumentet ar kompakt utfort och latt att bara samt erbjuder mangsidig anvandning och 
enkelt handhavande . Den ar robust, noggrann och stabil och kan anvandas med laborato
riemassig noggrannhet aven under svara miljoforhallanden. Nivaskrivaren har mojlighet 
for tre registreringsarter , vilka stalls in med en omkopplare , de bada logaritmiska matom
radena valjes med hjalp av latt utbytbara omradespotentiometrar . Skrivsystemet erbjuder 
fyra skrivhastigheter fran 16 mm/s till 250 mm/s, och registreringen sker antingen med 
fiberpenna eller safirstift pa 50 mm breda, frekvensgraderade eller linjerade pappersrem
sor som en funktion av frekvens eller tid. Med en omkopplare kan man valja mellan atta 
olika pappershastigheter fran 0 ,01 mm/s. Till- och frankopplingen av pappersmatningen 
kan fjarrmanovreras . Dessutom finns mojlighet till filtersynkronisering och externsynkro
nisering av pappersframmatningen. Den erforderliga strommen for drivning av nivaskriva
ren erhalls fran antingen : torrbatterier, laddningsbara Ni-Cd-batterier, natstrom genom 
en plug-in-stromforsorjningsenhet Typ 2808 eller fran ett norma It 12 V-bilbatteri. 2808 
kan aiten anvandas for laddning av Ni-Cd-batterierna. 



1.2. FRONTPANEL 

Pappersmatning --

Ulsspak ---=-.. 

POWER 

POWER ON 

BATTERY 

PAPER DRIVE 

PAPER SPEED 

2. MANOVERORGAN 
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l o;.vel R~'Co'd l'!r 
Type 2306 

Fig. 2.1. 2306 - frontpanel 

Tryckknapp for omkoppling mel Ian intern eller extern stromforsorjning 
av instrument. 

Indikeringslampan Iyser nar strommen ar tills/agen . 

Den rorliga nalen pa mini-voltmetern indikerar ingangsspanningen fran 
den interna eller externa stromforsorjningen nar instrumentet ar pa
kopplat Ratt spanningstillforsel foreligger nar nalen ligger inom det 
roda faltet 

Tryckknapp for start och stopp av pappersframmatningen. Vid intryckt 
knapp ar frammatningen inkopplad. 

Vridomkopplare med 9 lagen for frammatningshastigheten. Lage 
"Ext" anvands nar impulserna for drivning av motorn kommer fran ett 
annat instrument, t .ex . ett avstambart filter 1621 . 
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PAPPERSJUSTERING: 

FILTER SHIFT: 

PEN DRIVE : 

WRITING SPEED / LF LIMIT: 

RECORDING MODE : 

SENSITIVITY 

DC LIN POSITION 

LAsSPAK 

Tumhjul for fram- eller bakatforflyttning av pappersremsan far endast 
anvandas nar PAPER DRIVE ar franslagen. (For bakatspolning rekom
menderas att samtidigt rulla tilbaka papperet pt!J spolen.) 

Lamporna indikerar nar registreringspapperet har forflyttat sig over ett 
avstand motsvarande 1/3 oktav resp. 1/ 1 oktav , sa att filtren manu
ellt kan omkopplas synkront med pappersframmatningen. 

Tryckknapp for till- resp . franslag av stromtillforsel till skrivmekanis
men . Skrivmekanismen ar inkopplad nar knappen ar intryckt. 

4-lages-vridomkopplare for val av skrivhastigheten (mm / s) hos skrivme
kanismen . De fyra siffrorna nedanfor omkopplaren anger den lagsta re
kommenderade frekvensen (Hz) for resp. skrivhastighet. 

3-lages-skJutomkopplare for val av regi streringsarL Mojlighet finns att 
valja mellan linjar och logaritmisk registrering av likspanningssignaler 
samt logaritmisk registrering av vaxelspanningssignaler. 

Denna potentiometer medger en kontinuerlig variering av signalen i 
ingangskretsen over ett omrade av 50 dB for att ge pennan en lamplig 
installning pa registreringspapperet vid logaritmisk regi strering. Den an
vands ocksa vid linjar registrering for inJustering av lamplig kanslighet. 
Impedansen varierar med installningen av denna potentiometer , men 
den ar alltid storre an 20 kO . 

Denna potentiometer medger kontinuerlig installning av pennans noll
position over registreringspapperet vid linjar registrering av likspan
ningssignaler . Vid vridning moturs flyttas pennan mot instrumentets 
vanstra sida . 

Lasspak for att oppna pappersframmatningsramen, Lex . for byte av re
g istreringspapper . 
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2.2 . SIOOPANEL 

Ganga for vaskfastsattning 

Po lariletsomkopplare 

Flg.22 . 2306 - sldopanel 

SIGNAL INPUT 	 BNC-kontakthylsa for ingangssignalen . Ingangsspan ningen bor eJ over
stiga 1OOV effektivvarde. Inimpedansen ar beroende av SENSITIVITY
potentiometerns instal ln ing, men ligger al lti d over 20 kO. 
OBSI Det finns ingen likspanningsblocker ing har . 

POLARIETSOMKOPPLARE. 	 2-lages-omkopplare for polvaxling av ingangssignalen , anvands endast 
vid linjar likspann ingssignal . Vid lage "+" ar signalen positiv i forhal
lande till instrumentets jordning. 

EXTERNAL POWER / REMOTE 	 8-polig OIN-hyl skontak t som mOJliggor 
CONTROL 	 Stromtillforsel fran extern stromkalia samt strom for batteriladdning; 

Fjarrstyrning av och fran andra instrument; 
Se stift-specifikation i Fig.2 3 Betra ffande stromanslutningar se av
snitt3.1 .2 . 

TTL-puls-ingJng for fj arrstyr
ning av pappersmatning nl)r 
PAPE R SPEED i " Ext.", 
TT L-synkr.·puls·utgang 
nar PAPER SPEED 
i ovriga lagen 

5 mm (Tersl 
15 mm (Oktavl _-+___ Batterispanningsutgang
re liikontakt for 

max. slrom 0,7 rnAanvandn ing med fi lter 
1613/ 16 (ben 2- 31 

Fj arrstopp av motor 
genom fbrbindelse Chassis 
ben 5 till 2 jord 

780247 

Fig 2 .3 . Remote Control kontakt pa 2306 sedd fran utsidan 

GANGA FOR 

VASKFASTSATTNING . Ganga for transportva skans fastsattningsskruvar . 
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3. HANDHAVANDE 


3.1 . STROMFORSORJNI NGSENH ETER OCH D ESS ANVAN DNING 

Nivaskrivaren Typ 2306 ar avsedd for saval natdrift (tillsammans med stromforsorjnings
enheten 2808) som for batteridrift. For batteridrift anvands antingen plug-in-batteri 
boxen, ett externt batteri eller nagon annan likspanningskalla . Plug-in-batteriboxen be
star av batteriboxen ZG 0146 och sex torrbatterier 08 0004. Laddningsbara Ni-Cd
batterier, OB 0008 , finns att fa som extratillbehor mot sarskild bestallning, likasa reserv
batteriboxar. For att oka drifttiden utan vantetider for uppladdning av batterierna rekom
menderas en sats laddade batterier eller en komplett batteribox med laddade batterier i 
reserv . 

OBS' DET AR EJ TILLATET ATT LADDA ICKE LADDNINGSBARA BATTERIER 

For laddning av laddningsbara batterisatser kan antingen stromforsorjningsenheten Typ 
2808 , ett externt batteri eller en annan likspanningskalla anvandas . Stromforsorjnings
enheten 2808 finns att erhalla som tillbehor de Is for drift av nivaskrivaren och dels for 
laddning av laddningsbara batterier fran ett vaxelstromsnat 100 - 25 V, 50 - 400 Hz, 
och den satts in i nivaskrivaren istallet for batteriboxen nar endast natdrift onskas. Om 
reserv -batteriboxar skall laddas utanfor nivaskrivaren , anvands laddningsadaptern Typ 
AO 0157 (fas mot separat bestallning) som satts pa batteriboxen. Adapterns kabel an 
sluts sedan till stromforsorjningsenheten 2808 . 

3.1 .1. Plug-in-batteribox 

/sattnlng av batterler 

1 . 	 Demontera batteriboxen med hjalp av den stora skruvmejseln som medfoljer instru
mentet och avlagsna boxens lock genom att vrida skruvlasningarna enl . Fig .3 . 1. 

2 . 	 Nar gamla batterier skall avlagsnas tippas batteriboxen sa mycket att batterierna gli 
der ur i den oppna andan 

3. 	 Satt in sex nya batterier (OB 0004 eller OB 0008) i batteriboxen enl . Fig.3 .1 . Se till 
att varje batteris pluspol (den upphojda delen) kommer att ligga i overensstammelse 
med pilmarkeringen i boxens bada sektioner. 

Varning' Om laddningsbara batterier placeras med felaktig polaritet foreligger explo
sionsrisk vid laddningen . Nivaskrivarens inre stromkrets ar emellertid skyddad mot felak
tig polaritet genom tva inbyggda dioder. 

4 . 	 Satt tillbaka locket och las detta pa batteriboxen genom att vrida skruvlasen 1800. 
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Fastsa t tn ingsskruvar 
for batterilock 

Lock 

Fig.3. 1. Batteribyte vid plug-in-batteribox 

Styrskena 

Batteribox ----tl.-

Usskruv ______--J 

750396/1 

Fig. 3. 2. Isattning av plug-tn-batteribox 

6 
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/sattning av batteriboxen i instrumentet 

1. 	 Avlagsna den eventuellt monterade ladervaskan KE 0135 sa att instrumentets sido
panel blir tillganglig. 

2 . 	 Satt in batteriboxen sasom visas i Fig.3.2 , sa att andan av boxens bottenkanal kom
mer att ligga ovanfor styrskenan i batteriboxutrymmet i instrumentet. 

3 . 	 Skjut in batteriboxen i det avsedda utrymmet sa att den i nastan inskjutet lage ligger 
an mot de bada fjaderbelastade polkontakterna i instrumentet. 

4. 	 Tryck in batteriboxen helt utan att anvanda vald och vrid skruvlaset 1800 (med hjalp 
av den medlevererade skruvmejseln) sa att det griper in i sparet i yttre andan av styr
skenan . 

5 	 Satt tillbaka instrumentet i ladervaskan (am sadan finnes). 

6. 	 Tryck ned knappen POWER och kontrollera matarspanningen pa minivoltmetern BAT
TERY. Om nalen stannar i det roda faltet ar batterierna tillrackligt laddade. Om na
len stannar i det bla faltet (eller i borjan av det roda faltet) skall batterierna laddas 
am de ar laddningsbara - eller ersattas med laddade batterier . Sia av strommen 
efter genomford batterikontroll. 

Byte av batterier 

Standard-torrbatterier skall ersattas nar mini-voltmetern BAITERY visar i det bla faltet el 
ler endast nagot in pa det roda faltet. Ni-Cd-batterier be hover laddas nar mini-voltmetern 
ger motsvarande utslag . For instrumentet rekommenderas laddningsbara batterier (B & K 
best . no. OB 0008) med en spanning av 1,2 V och en kapacitet av 4Ah . I fulladdat till 
stand racker batterierna till 8 - 12 timmar kontinuerlig drift av nivaskrivaren , jamfort 
med ca 2 - 6 timmar for vanliga torrbatterierna, beroende pa vilka varden for PAPER 
SPEED resp. WRITING SPEED sam installts. Laddningstiden uppgar normalt till 14 tim
mar. Nar batterierna efter en laddningstid av 14 timmar eller mer ej langre blir fullad
dade, skall de ersattas med nya. 

3.1.2. Yttre likspanningsforsorjning 

For drift av nivaskrivaren eller laddning av batterierna i batteriboxen kan en yttre likspan
ningskalla - externt batteri eller annan stromkalla - anslutas till kontakthylsan EXTER
NAL POWER / REMOTE CONTROL. Till denna hylsa passar den 7-poliga DIN-kontakten 
typ JP 0703 sam medlevereras. For anslutningarna se Fig.3.3. 

Exte rn stromforsbrj
Laddningsingang ningsingang 

+ 12 V DC + 6 till + 12 V 
ca 400 mA ca 700 mA 

Extern stromkalla 
ingang 0 V 780249 

Fig. 3 . 3. Ext. Power ingfmgskontakt pa 2306 sedd fran utsidan 
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Laddning av laddningsbara batterier i plug-in-batteribaxen 

Vid laddning av batterierna behover batteriboxen ej tas ut ur instrumentet eftersom det 
ar utrustat med ett inbyggt laddningsaggregat, som skall matas med strom fran en ex
tern 12 V likspanningskalla Harvid skall pluskabeln anslutas till stift 3 och minuskabeln 
till stift 2 (instrumentchassi) pa kontakthylsan EXTERN POWER. Tryckknappen POWER 
pa instrumentet bar da vara i lage " External" (ut) for att halla stromforbrukniilgen sa lagt 
som mojligt. Vid fullstandigt urladdade batterier i batteriboxen uppgar laddningstiden till 
ca 14 timmar. 

Om laddningen skall ske i ett fordon med plusjordat elsystem och fordonets batteri an
vands for laddningen skall instrumentet vara forsett med den tillhorande ladervaskan el
ler pa annat satt tillfredsstallande skyddas mot beroring med fordonet. Detta ar mycket 
viktigt eftersom instrumentets metallholje har en 12 V-potential , som ar lagre an fordo
nets, nar instrumentet ansluts till batteriet, varvid batteriet kan kortslutas om instrumen
tet kommer i beroring med fordo net. Detta galler aven for den ovriga instrumentutrust
ningen, eftersom signalkablarna ar anslutna till gemensam jord . 

Stromforsorjning av nivaskrivaren 

Om nivaskrivaren skall matas fran en extern stromkalla ar det ej heller nodvandigt att av
lagsna plug-in-batteriboxen. En extern likstromskalla med + 6 V till + 12 V, ansluts till 
stift 1 pa kontakthylsan EXTERN POWER / REMOTE CONTROL, och jordledningen ansluts 
till stift 2 (instrumentchassi). 

Om en extern 12 V-likstromskalla skall anvandas for drift av instrumentet, kan denna 
samtidigt ladda de laddningsbara batterierna i plug-in -batteriboxen om matningsledning
ens pluskabel ansluts till saval stift 3 som stift 1 i kontakthylsan EXTERNAL POWER. Vid 
anvandning av ett 12 V-bilbatteri galler samma forsiktighetsregler , som tidigare beskri
vits. 

K antral! av matarstrommen 

Innan en extern stromkalla anvands rekommenderas en kontroll att denna kan leverera 
tillrackligt mycket strom for att driva instrumentet. Detta sker genom att tryckknappen 
POWER stalls i lage "External " (ut) medan tryckknapparna PAPER DRIVE och PEN DRIVE 
trycks in samtidigt som instrumentet ar inkopplat for avsedd anvandning. Om den ex
terna stromkallan nu levererar tillrackligt mycket strom, skall nalen pa mini-voltmetern 
BATIERY sta i det rbda faitet. 

Kom ihag att stanga av instrumentet nar det ej anvands genom att koppla fran den ex
terna stromkallan och se till att tryckknappen POWER star i lage "External" (ut). Om 
plug-in-batteriboxen ar urtagen sker avstangning av instrumentet genom intryckning av 
tryckknappen POWER till lage "Internal". 

3.1.3. Plug-in-stromforsorjningsenhet Typ 2808 

Om instrumentet skall matas med natstrbm 100 - 240 V vaxelstrom och 50 eller 60 Hz 
skall plug -in-strbmforsorjningsenheten Typ 2808 anvandas, vilken levereras mot separat 
bestallning. Denna kan anvandas antingen utanfor instrumentet for drift av nivaskrivaren 
och samtidig laddning av batterierna i plug-in-batteriboxen eller insatt i instrumentet 
(istallet for plug-in-batteriboxen), om endast natdrift av nivaskrivaren skall aga rum. 
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Fig. 3. 4. 	 StromforsorJningsenhet Typ 2808 

Val av spanning och sakring 

Fore anvandningen av stromforsorJningsenheten 2808 kontrolleras att den inbyggda nat
sakringens markdata och enhetens spanningsvaljare VOLTAGE SELECTOR overensstam
mer med den natstrom som skall anvandas Utforliga uppgifter angaende spanningar och 
val av sakringar finns i instruktionsboken for Typ 2808 . 

Anvandning i instrumentet 

For detta andamal skall skJutstrombrytaren CHARGE SWITCH pa frontpanelen hos 2808 
vara installd pa "Off", varefter 2808 monteras i batteriboxutrymmet istallet for plug-in
batteriboxen . Insattningen av 2808 liksom kontroll av stromtillforseln sker enligt beskriv
ningen i avsnitt 3 . 1.1 

Anvandning utanfor instrumentet 

For extern anvandning skall OUTPUT-kontakthylsan i frontpanelen hos 2808 anvandas 
och anslutas till kontakthylsan EXTERNAL POWER pa nivaskrivaren med en kabel med 
anslutningar enligt Fig.3 5 (Kabeln AQ 0035, som ingar i standardutrustningen, kan an 
vandas; visserligen ar samtliga 7 stift av denna kabel anslutna, medan det endast be
hovs de ansiutningar som visas i Fig.3.5 , men det ar ej nodvandigt att lossa de reste
rande anslutningarna.) Om 2808 skall anvandas bade for drift av instrumentet och for 
laddning av batterlerna i batteriboxen som ar insatt i instrumentet stalles laddningsstrom-

Suomfo rso rjni ngsenhe t 2808 
2306 " External Power" " Output" 

JP 0703 	 JP 0703 
750 304 

Fig 3 5 . 	 Erforderliga stiftforbindelser for yttre stromforsor/ning till 
2306 samt for laddning av inbyggda Nt-Cd-batterier genom 
2808 - sett fran utsidan 

9 



brytaren CHARGE SWITCH i frontpanelen av 2808 pa "Charge". Om batterierna i batteri 
boxen redan ar fulladdade eller om skrivaren ar forsedd med torrbatterier skall CHARGE 
SWITCH stallas pa "Off". 

Extern /addning av separata batterisatser 

Om reserv-batterisatser skall laddas utanfor nivaskrivaren 2306 , erfordras laddnings
adaptern Typ AQ 0157. Utforliga uppgifter om tillvagagangssattet vid laddningen finns i 
instrul<tionsbol<en for 2808. 

3.2. BYTE AV OM RAoESPOTENTIOMETER 

Det dynamisi<a omradet for fullt pennutslag bestams av den omradespotentiometer som 
anvands. Det finns tva , sinsemellan utbytbara omradespotentiometrar: 

ZR 0015 25 dB dynamiskt omrade 

ZR 0016 50 dB dynamisi<t omrade 


Bada dessa potentiometrar ar logaritmiska. Nar nivaskrivaren anvands for linjar reg istre 
ring satts en antilogaritmisk forstarkare (genom inkoppling) mellan ingangsforstarkaren 
och 	omradespotentiometern. 

Utbytet av omradespotentiometern sker pa foljande satt: 

1. 	 Stang av nivaskrivaren. 

2 . 	 Lossa bada fastsattningsskruvarna for omradespotentiometern med hjalp av den 
medleverade lilla skruvmejseln - det ar ej nodvandigt att he It ganga ur skruvarna ur 
potentiometern . 

3 . 	 Drag forsiktigt ut omradespotentiometern nedatlutat genom att fatta tag om under
delen tills den gar helt fritt fran instrumentet. 

~:::~;;~~~~~~!~~~~___ Sty rs tift for 
po ten tiometer 

----=---- Glidkontakt 

~~~~~!e~~---l--- Kontakter 

~~~~~~l~L-JL-- FaSlsattningsskruvar!: 	 for potentiome ter 

Fig. 3.6. Montering av omradespotentiometer 
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4. 	 Hall utbytespotentiometern i rail lage och skjut den forsiktigt med den vita delen upp
at / inat in i instrumentet mellan den grona yllre ramen och den svarta inre ramen 
tills den befinner sig i rail lage i instrumentet (se Fig .3.6). lakllag storsta forsiktighet 
sa all inte omradespotentiometern, nivaskrivarens kontakter eller glidkontakten for 
skrivsystemet skadas. Nar omradespotentiometern har sill ratta inbyggnadslage vilar 
den pa sina styrstift (se Fig.3.6). 

5 Drag at fastsattningsskruvarna. 

Skotsel av omradespotentiometern 

Det rekommenderas all omradespotentiometern forblir insall i nivaskrivaren for all 
skydda kontakterna och forhindra att damm tranger in i instrumentet. Omradespotentio
metrar som ej anvands skall omsorgsfullt forvaras i den avsedda forpackningen sa all de 
forblir rena och skyddas mot skador . Omradespotentiometrarna skall rege/bundet rengo
ras med hjalp av den medleverade kontaktrengoringsvatskan QI 1000. 

Demontera omradespotentiometern enligt tidigare beskrivning och lagg den med texten 
nedal. Avlagsna overdelen av flaskan med rengoringsmedel och for forsiktigt det pasatta 
stalroret over de svarta kontakterna pa omradespotentiometern sa all en liten mangd 
rengoringsvatska forblir kvar. Atermontera potentiometern nar kontakterna ar torra. Vid 
behov kan kontakterna torkas forsiktigt med en mjuk trasa. 

3.3. INSATTNING AV REGISTRERINGSPAPPER 

Till nivaskrivaren Typ 2306 anvands endast 50 mm brell registreringspapper. Insall 
ningen av pappersrullen sker pa foljande sail 

1. 	 Sia av strommen till instrumentet. 

2 . 	 Flytta lasspaken for pappersframmatningsramen framifran sell mot hoger och fall ra
men utat / nedat tills den har det lage som visas i Fig.3.7 . 

H ~lIare----

Spindel ----'- 

r------+--'~-___7-- Pappersstyrning 

Kugghjul -----='-

Ulsspak ----__~ 

Fig. 3.7. Pappersframmatningen klar for pappersbyte 
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3. 	 Drag isar de bada fjaderbelastade armarna och Iyft ur spindeln. (Om det redan ar en 
pappersrulle insatt, skall denna tas ur tillsammans med spindeln .j 

4. 	 For in spindeln i centrum pa en ny pappersrulle och hi'lll rullen sa att kuggtanderna 
ligger pa vanster sida , sett mot den tryckta sidan . 

5 . 	 Drag isar de bada fjaderbelastade armarna och satt tillbaka spindeln med pappersrul
I en . Se ti II att sp i ndeln Iigger ratt i ha len i a rma rna. 

6 . 	 Avlagsna forsiktigt den svarta pappersstyrningen av plast genom att dra ut den hori 
sontellt. 

7 	 For pa pperet runt pa ppersfra m matningscyl indern och kontrollera att papperet Iigger 
korrekt i kugghjulet 

8. 	 Satt tillbaka pappersstyrningen av plast och fall in pappersframmatningsramen till 
baka i instrumentholjet 

3.4. INSATTNING AV FIBERPENNA/ SAFIRSTIFT 

Till nivaskrivaren Typ 2306 anvands antingen en fiberpenna for engangsbruk eller ett sa 
firstift Fiberpennan ar avseddd for normalt vitt papper, medan safirstiftet skall anvandas 
pa svart . vaxat papper . Monteringen av fiberpennan resp. safirstiftet sker pa foljande 
satt 

1 . 	 Stang av strommen till nivaskrivaren. 

2 . 	 Drag fram pappersframmatningsramen enl. beskrivning under 3 .3 . 

3. 	 Hogst upp i det oppna utrymmet i nivaskrivarens frontpanel finns en stifthallare av 
plast (se Fig.3 .8) . Om en fiberpenna eller ett safirstift redan ar insatt, drages denna 
utat forsiktigt men bestamt. varvid pennan lossnar fran hallaren . 

\ 
I 
I 

Pennhallare 
\. 

? 
I 

I 
I 
I 

/ 
1503 19 

Safirstift 

Fig.3. 8. Montering av fiberpennalsafirstift 

4 . 	 Skjut pa den nya fiberpennan eller det nya safirstiftet och se till att dess spar griper 
val om hallarens styrtappar. 

5. 	 Fall tillbaka pappersframmatningsramen i sitt ursprungliga lage. 
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3.5. REGISTRERING 

Nivaskrivaren Typ 2306 ar ett spanningsavkannande instrument som kan arbeta med 
vaxelspanningar fran 5 mV till 42 V effektivvarde och likspanningar fran 10 mV till 42 V 
for logaritmisk registrering . For linjar registrering galler 15 mV och 30 mV for 25 dB 
resp . 50 dB omradespotentiometer som lagsta spanning vid vilken fullt skalutslag erhal
les. 

Nedanstaende anvisningar for registrering av vaxel- och likspanningar ar avsedda som 
allmanna riktlinjer for anvandning tillsammans med varje kornpatibelt instrument . Start
frekvensen har endast valts godtyckl igt for att utgora ett exempel. 

3.5.1. Registrering av vaxelspanningar fran 20 Hz 

1. Kontrollera att matningsspanningen (intern eller extern) ar tillracklig , att en fiber
penna eller ett safirstift ar insatt samt att nivaskrivaren ar laddad med en rulle av 
lampligt registreringspapper . 

2 . 	 Stall ratten SENSITIVITY pa "0". (Ratten DC LIN POSITION ar bortkopplad vid logarit 
misk vaxel- eller likspanningsregistrering.) 

3. 	 Stall strombrytaren RECORDING MODE pa "AC Log" . 

4 . 	 Stall ratten LF LIMIT pa "10Hz". (Lagsta frekvens av intresse ar 20 Hz, varfor LF LI
MIT skall stallas in pa en lagre frekvens.) Samtidigt erhfliis harigenom en hogsta moj
liga skrivhastighet WRITING SPEED av "100 mm / s" . 

5. 	 Om "100 mm/s" ar for hog hastighet for den erforderliga analysen eller registre
ringen valjes en lagre, lamplig skrivhastighet. Harvid erhalls samtidigt ett lagre 
varde for LF LIMIT, men eftersom detta fortfarande ligger under 20 Hz har detta 
ingen betydelse. 

6 	 Stall in onskad pappershastighet med "PAPER SPEED" 

7 	 Med POWER och PEN DRIVE til's'agna kalibreras nivaskrivaren med hjalp av ratten 
SENSITIVITY. Harvid anvandes kalibrerings- eller referenssignalen fran det instru
ment som levererar den signal som skall registreras. Vrid ratten SENSITIVITY tills 
pennan eller stiftet kommer att ligga pa en lamplig punkt pa papperet (se 3 .6). 
Denna signal skall anslutas till kontakthylsan SIGNAL INPUT pa nivaskrivaren 2306 . 

8 . 	 Anslut den spanning som skall matas till hylsan SIGNAL INPUT. 

a} 	 Om denna signal vid sitt maximalvarde forflyttar pennan bakom fullt skalutslag 
upprepas justeringen enl . punkt 7 ovan och kalibreringsnivan stalls 10 dB /agre 
pa skrivpapperet. Vid behov justeras annu en gang . 

b) 	 Om den maximala niva som skall registreras ej kommer att ligga inom de ovre 
10 dB av skrivpapperet utnyttjas ej he/a det dynamiska omradet. Signa/en som 
skall registreras behover da forstarkas, varfor INPUT eller OUTPUT ATTENUA
TOR pa det signalgivande instrumentet okas 10, 20 dB o .S .V . efter behov. 

9. 	 Tryck in strombrytaren PAPER DRIVE . 

10 	Nar tillracklig registrering skett stoppas pappersmatningen med PAPER DRIVE . 
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3.5.2. Logaritmisk registrering av likspanningar 

Proceduren ar lika v id registrering av vaxelspanningar (se 3 5.1). dock med foljande avvi
keiser: 

3 . 	 Stall strombrytaren RECORDING MODE pa "DC Log". 

4 . 	 Stall in WRITING SPEED / LF LIMIT pa "250 mm / s" I "25 Hz" , eftersom de hogsta 
5 . 	 vardena alltid skall anvandas vid likspanningsregistrering . 

3.5.3 . Linjar registrering av likspanningar 

Proceduren ar lika som vid registrering av vaxelspanningar (se 3.5 .1), dock med foljande 
avvikelser : 

2 . 	 Stall SENSITIVITY pa "0" och DC LIN POSITION pa "10". 

3. 	 Stall RECORDING MODE pa " DC LIN". 

4 . 
Stall in WRITING SPEED / LF LIMIT pa "250 mm / s"!,, 25 Hz".5 . 

7. 	 Med POWER och PEN DRIVE ti"s'agna kalibreras nivaskrivaren med hjalp av rat
tarna DC LIN POSITION (nollpunktsinstallning) och SENSITIVITY (kanslighet) och en 
kalibreringslikspanning ansluten till SIGNAL INPUT. (Se 3.6 .) Om sa erfordras kan 
signalens polaritet vaxlas med omkopplaren bredvid "SINGAL INPUT". 

8 . 	 Anslut den spanning som skall matas till SIGNAL INPUT. Om den maximala signalni
van forflyttar pennan till fullt skalutslag , eller om den forflyttas endast en kort 
stracka pa papperet, upprepas justeringen enligt punkt 7 ovan, tills en annan , lamp
lig kalibreringsniva erhalls, sa att maximalnivan kommer att registreras nara pappe
rets ovre kant. Om sa erfordras kan signalpolariteten omkastas , men den skall vara 
lika for punkt 7 och 8. 
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