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Bruksanvisning 

för- Philips tongene rator 

GM 2306 (CB) 



Bruksanvisning för P~ilips_tongenerator GM 2306 CB 

Genera torn lämnar en mellan 20 mV och 20 V reglerbar sinusspänning 
inom frekvensområdet 40--40000 Hz. Generatorns utspänning regleras 
stegvis med en omkopplare och kontinuerligt med en potentiometer, 
på vars skala utspänningen kan avläsas. 

På GM 2306 CB finns dessutom ett effektsteg, som ger ca 1 W uteffekt 
inom frekvensornrådet 40-20000 Hz. Utspänningsomkopplaren har utom de 
ovan nämnda utspänningslägena tre lägen för anpassning till 5 ohm, 
500 ohm; och 5000 ohms belastning. 

Arbetssätt ~ 

Tongeneratorn består av oscillator~ effektförstärkare och nätdel. 

Oscillatorn bestå r av två mot st&ndskoppl a de förstärkarsteg, där 
V2~s anod är återkopplad till V1; s galler. Genom att fasvridningen 
i vardera röret är 1800 , kommer totala fasvridningen att bli 360 0 

och den återkopplade 3pänningc.:D på Vl ~s galler kommer därför i 
fas med inspänningen . .t+:n självsviingning komIller att uppstå. För att 
få denna självsvangning frekvensbestä~dj är de serie- resp. 
parallellkopplade RC-näte~ inkopplade mellan V2 anod V, galler och 
j ord . I dessa nä t sker fasv:~ic.nin :ye n, men då formeln 

uppfylles, 
motsatt 

är fasvridni
tecken y varför 

ngen 
ingen 

f 

i 
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de båda RC-näten 
e~tra fasvridning 

lika stor~ 
erhålles in 

men 
på 

med 
V1 ~s 

galler. För andra frekv enser kommer fasvillkoret inte att u.ppfyllas y 

vilket gör, at t RC-oscill a torn är prakt iskt taget övertonsfri, 
De båda mot stånd en Ra och Rb ko pp l ade me llan V2 anod, V1 katod och 
jord har till uppgift att stabil i sera utspänningen från oscillatorn, 
Över motståndet Rb uttages en växelspänning, som motkopplar rör V1. 
Vid en eventuell ökning av utspänningen från oscillatorn kommer även 
den motkopplade spänningen att öka ) varför oscillatorn återtager 
normal nivå. Motsatt förhåll ande s ke r v id s änkning av nivån. Rb 
består aven glödlampa, vars karak teristik är sådan, att regleringen 
sker snabbt och noggrant. 

Från andra rörets anod kopplas via en kondensator en potentiometer 
till jord, över vilke n utspannirgen från oscillatorn uttages kon
tinuerligt mellan O och 20 V. Ef ter potentiometern ligger en 
spänningsdelare j där de o l ika spanningsområdena 20 mV j 0,2; 2 och 
20 V väljes med hjälp aven omkopplare (se fig.). 

Den kontinuerliga utspänning en 0-20 V driver även effektsteget 1 som 
består av ett rör med on omk oppling s bar utgångstransformator i anod
kretsen, Denna transformator ger i mpedanserna 5~ 500 och 5000 ohm 
med hj ä lp ccv s a:2Jla omlw p plare som f ör spänningsområdena . 

Strömförsörjningen erhålles f Tån en nättransformator med rörlikriktare 
samt filter, 

För att underlätta reparation av tongeneratorn är spänningen i olika 
punkter angivna på principschemav . Des sa är medelvärden fr å n ett 
flertal apparater och kan avvi ka ca -10%; utan att funktionen på
verkas nämnvärt. De är uppmätta med rörvoltmetern GM 100, som har ett 
inre motstånd på 12 Mohm. 
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Utgång och anEassning ~ 

a) Direkt utgån g 

Vid den direkta utgången är en spänningsdelare med 4 steg inkopplad. 
Spänningsändr i ngen för varje steg är 20 dB eller 10 ggr . I ngängs 
sp~nningen till spänningsdelaren varieras kontinuBrligt mellan O 
och 20 V me d den vänstra ratten, märkt "spännj_ng" ? medan den högra 
ra tten, med v i lken s:r:änningsdelarens olika, steg inkopplas, märk"G s 
med de n max ima12. spänning, som kan fås ut på resp. ornr8,de. 
Följande omrä e n finn s: 20 V, 2 V, 0?2 V och 20 mY. Tongene ratorn s 
inre motst ånd vid spänningsomkopplarens olika lägen Hr följ ande: 

- ~J_g .20 V området; O IDa" . ca l 5 kohm (se -f' 2) 

2 V 5100 oh 


0,2 V 
" 

550 ohm 
" 
20 nV " 50 ohm 

För att spänning s kalibreringc D s kall stämma hättre ~n 10% i 
spänningsoJ koppl a :L"ens olika läge n i måste b e last:.1ingsmotståndet vE_C:'::' 
minst 10 ggr. större än j_ nr e IJ1_o t s tån -- et o Om så inte ar fallet) ~{(~n 
utspänningen beräkn as e l 1 i gt följ a nde formel: 

V , = avläst npänning X R 
UT ---- - --='- R ----------~ii

y 

Ry = belastningsmots-t~nd 
Ri = tongen eratorn s i nre motst ~n d 

b) "Sffektsteg e t me d omkoppling s c 8.:' trG,n slormatoru -:E~2.n .; (e nd _- ::;-i; 
Gr 2306 eB). hr-ed hö gra omkopplaren ~:~m ei' fektst eg~t i llkoppla.',; 1 va r:~-' 
utgång är omkoppl ino sba r '=' C::L , att mc::.xi rn&J.. o tgs.ngse -f 'fe!ct 8,\1 c a 1 r: 
kan erhållas vid tre 01 i 1<::a an pa ssn i ngsi:npe d. 3.TI':er ; 5 ~ "; 00 OC1. )000 O rIli. 

E--l felan"aoc.'n l' } O' me o" c~ 2 g :,--r ""-:-lk -::> 11 --O"' I1f_ - , , ~> --"' L'el? I-"'l~ ,--.,---:>r'l -nd 0<:<t 0 :--:: "/ :.11 -' lJ "-'I.... }.. o . et :;, g '- l': L.A ·' f-,.. t.::'UV ...1... ~ _l,t.;; - 'il.............. . - - L... ...I/'') 7
f' I.

varför följan _e anpessn~ngsvärden fö r or 2ak r obd ~ ydl\e Gffck~~ins~~ i )~ ~ ; 

Omkopplingsläge An~assni rlg 

5 ohm 2 , 5 - 10 ohm 

500 ohm 250 -- 1000 ohm 


5000 ohm 2500 - 10000 0hm 


Maximal utgå ns-seffekt: 
"\Tid rl'ktl- g -~ -' ~ "C'''' Y1 i l1 rr i"--r Q-ien max---j 'na1 q 1 - -t (r ? n J:;'~ 0f JC',, 1 ~ t--r '1 i 1 d,, i-; ;:;C :\1 "'" , . _ Jo. ~ c . ) .....) __ _ _ -:> _ ___l ~ ___ L.- 0 '" l..... ~)"-'o_ .0 _ o" __ " .0_ ./ '] -" Jv 

och 5000 ohm hos anpassn ingsomko p l a rPD normalt ca 1 D i n om f r8 cvcu 3-
oTiXådet 50-16000 Hz. Vid a ndra fre j:cvensel' ä r d2n m,:,,:c:__.8l t ut t o.'c D2.rc:_ 
effekten något l ä 5 re . 
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TEK.!"fISKA DATA 

Frekvensområde 40 -- 40000 Hz. 

Distorsion 

lVIaximalt förekommande distorsion i utspänningen är vid direkt 
utgång 1% med undantag av 20 mV samt låga utspänningsnivåer vid höga 
frekvense r, där högre distorsion kan förekoITlllla. 

I .J, .A.. /" I ..,. , ~ -~ I" .! C" • :: c. -t - - _ ':J- • 
I I 

Nätspänningsberoende 

Tonfrekvensgene rat orn är praktiskt taget oberoende av normala nät
spänningsvariation er både vad be träffar utspänning och frekvens. 

Frekvensnoggrannhet 

lVIaximala frekvensavvikelsen är + 3% eller + 3 Hz, beroende på vilket- som är störst . 

Frekvenskarakteristik 

Utspänningens a mplitud som f u nktion av frekvensen ligger inom + 1 dB 
- på spänningsutgå ngarna. Efter effektsteget kan avvikelsen vara-större. 

HANDHAVANDE 

Tongeneratorn är vid leverans kopplad för 220 V nätspänning. Önskas 
istället 11 0 -127 V, får chassiet uttagas ur kåpan och en lödd strapp
ning på nättransformatorn skiftas till detta område, 

Sedan apparatens stickkontakt anslutits till nätet, ställes nät ström
brytaren i läge "till", Efter ca 1 min, är den färdig att tagas i 
bruk. 

Inställningen sv fr ekvensen sker med två rattar) varvid den stora 
ratten på frekvensskalan reglerar frekvensen kontinuerligt mellan 
40 och 400 Hz och med mittersta c:mkopplaren under frekvensskalan 
omko pplas frekvens stegvis med 10 ggr, för varje steg. Lägena på 
omko pplaren är märkta x1, x10 och x100. Med något av dessa värden 
skall de n nä frekvensskalan inställda frekvensen multipliceras för 
att erhålla ut gående frekvens. 

Om exempelvis visaren på frekve nsskalan inställts på 50 och frekvens
områdesomkopplaren på x10, så har den av tongeneratorn alstrade 
växelspännin gG n en frekvens av 50 x 10 = 500 Hz. 

Uts pänn in en fr å n tongen~ratorn in s tälles med hjälp av de på båda 
rattarna märkta "Spänn ing" res p . "Utgång ". Den kontinuerliga 
regleringen sker med ratten märkt spänn ing, som graderats mellan 
O och 20. Då denna ratt ställs på skalstreck 20~ är utspänningen 
lika med det värde, som utgå ngsomkopplaren står på 20 mV, 0, 2 V, 
2 V eller 20 V. Om exempelvis spänn ingsratten är inställd på 15 och 
ut g å ngsomkoppla r en på 2 V, är utspänningen lika med 1,5 V. 

Inkoppling av effektsteget med olika anpassningar: 

För typ GM 2306 DB ligger även effekts tegens utgång via utgångsom
kopplaren. Uttag sker mellan p o lskruvarna, som är märkta UT och O 
(ej t- ), Denna omkopplares lägen är här kompletterade med effekt
stegets utgångsimpedanser 5, 500 och 5000 ohm. Med spänningsratten 
på skalstreck 20 erhålles i detta fall ung. 1 W på lägena 5, 500 
eller 5000 ohm vid riktig anpassning. Beträffande felanpa~sning, se 
under "Utgång och a npassn ing ". Effektstegets Ldgå ng är symmetrisk. 
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Felsökning och trimning (se principschema) 

Vid felsökning eller trimning måste chassiet uttagas ur kåpan y varvid 
skruvarna på frontpanelen samt en mitt på kåpans baksida lossas. 
Därefter utdrages frontpanelen och det på denna fastsatta chassiet 
ur kåpan. 

Apparaten är utrustad med tre variabla trimningsmöjligheter 1 nämligen 
R4 för intrimning av RC-oscillatorns medelutspänning samt - C51C4
med vilka frekvensen och dess utspänningsfördelning över frekvens
området bestämmes. 

För trimning av oscillatorn användes en frekvensnormal, oscilloskop 
sQmt rörvoltmeter. Utgångsomkopplaren ställes på läge 20 V, 
spänningsratten på 20 och frekvensområdesomkopplaren på läge x10. 
Frekvensen väljes till 1000 Hz och med R4 injusteras utspänningen 
till 20 V för denna frekvens. Därefter inställes frekvensen 400 Hz 
och med hjälp av frekvensnormalen och oscilloskopet kontrolleras, 
att frekvensen är 400 Hz. Om så inte är fallet, lossas frekvens
ratten från gangkondensatorns axel och injusteras så y att skala och 
verklig frekvens överensstämmer vid 400 Hz. Utspänningen vid denna 
frekvens avläses och antecknas, varefter frekvensen ändras till 
4000 Hz på frekvensskalan (frekvensområdesomkopplaren under hela 
mätningen på läge x10). Med C4 och C5 injusteras frekvensen från 
RC-·oscillatorn så j att den stämmer med frekvensnormalen , men dess 
utspänningsnivå skall även vara lika med den vid 400 Hz. Är inte så 
fallet~ ökas t.ex. kapacitansen C4, medan C5 minskas i motsvarande 
grad och utan a tt frekvensen ändras, får vi därvid en ändrad 
spänningsfördelning av den återkopplade frekvensen och utspänningen 
vid denna frekvens kommer att sjunka. Önskas en ökning av utspänningen 
vid 4000 HZ j får istället C5 ökas och C4 minskas i motsvarande grad. 

Vid ändr i n g av frekvensområdesomkopplaren till läge x1 eller x100 
skall frekvens och utspänningskurva sedan stämma, eftersom de nu 
ändrade kapacitanserna är gemensamma för alla tre områdena och de 
i RC-bryggan ingående motstånden är av noggrannhetsklass 1%. 
Skulle frekvensområdena, trots detta, inte stämma, får en uppmätniilg 
av motstå ndsvärdena ske för kontroll y om någon Komponent blivit 
skadad. 
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RESERVDELSFÖRTECKNING 


Schemabeteckning 

T1 
T2 
DRl 
02 
01 
V2, V3 
V4 
V1 

Antal Benämning 

1 Nättransformator 
1 Utgå ngstransf, 
1 Drossel 
1 Omko "9plare 
'I Omkopplare 
2 Rör 
1 Rör 
'I Rör 
4 Rörhållare 
1 Ratt 
1 Strömbry tare 
1 Polskrtiv 
2 Polskruv 
3 Vred me d pil 
1 Potentiometer 
1 l/Iot st å nd 
1 "Motstånd 
1 Motstånd 
\ Niotstånd 
1 Mo tstånd 
-\ Motstånd 
3 M.otstånd 
1 Motstånd 
2 Motstånd 
1 Mots t ä nd 
2 Motstånd 
1 l!J:otst å n d 
1 Motstånd 
2 Mo tst å nd 
2 Motstån d 
2 Mo~st ånd 
'\ Motstånd 
1 Motstånd 
1 Mo tstånd 
1 IVIotstånd 
1 Motstånd 
1 Vridkondens, 454 
2 Trimkonde n s, 30 pF 
1 Torrelektrolytkond. 
1 Torrelektrolytkond, 
1 Keramisk kondens. 
1 
4 

Pap perskondens. 
El e ktrolytkondens. 

1 Omkopplingsbleck 
1 Parfymlampa 

Typ e ller ritning 

RP 553,34 
RK 437.43 
RP 553.83 
1 -pol" 7 -vägs 
2-pol., 3-vägs, 
EL 4-1 
AZ 41 
EP 40 
5904/36 
~ 66 mr 
20 I 01, 2 A 
5311 svart 
5313 svart 
5211 svart 

1-gang 

20 kohm, 3 VY, 838 10A/C20K 
1 kohID, + 10%, 10 W m.b. 

2 j 7 kohm,-+ 10%, 10 W 
- rtf l51 ohm, + 5/,0, zW 

- d l100 ohm) + 5/,0, 2W 
130 ohm, ~ 5%, iw 
500 ohm, ~ 5%1 tw 
1000 ohrn,-+ 5%, tw 
80 kohm; +-1%, 1 W 
2000 ohm,-+ 5%1 tw 
5000 ohm, ~ 5%, 
50 kohm, +-5%, 
200 kOhm,-+ 5%, 
800 kohm, +" 5%, 
80 kohm, +-1%j 
800 kOhm,-+ 1%, 
8 Mohm , + T%, 2 
68 kO hm ,-+ 5;1~ i 
1 kohm, +-5%, 2 
150 ohm,-+ 5%, 
80 kohm, + 5%, 
47 kohm. 

-
~ 5%, 

" 

IvI 2-gang 
7864/01 
8 uF, 500 V 
16 uF, 500 V 

iw
iw 
i W 
t VY 

1 W 
1 VI 
W 

1 W 

VY 


i W 

i W 

l 
"2 W 

15 pF, 1500 V provsp. 
0,1 uF, 1000 V=82664A/V100K 
50+50 uF, 350/400 V 9 53 -14 K 
5217 
250 V; 15 W klara 
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RADIO/TV-AVDELNINGEN 

Radiomottcgare. Radiogrammofoner. Transistor

radio. Stereo. Bilradio. Skivspelare och -byta ra. 
Bandspelare. High Fidehty. Televisionsmottagare. 

LAMPAVDELNINGEN 

Normallampor. Julgransbelysningor och eli jus

slokor. lysrör, gosudoddningslompor, arma tur och 

tillbehör. Bil- och speciollompor. Fotolampor 
Kvarts- och värmelampor. 

AVD. ELEKTRONRöR och KOMPONENTER 

Bildrör. Elektromekaniska komponenter. Ferrit· 
maieriaI. Fotoceller. Halvledare. Högtalare. Industri· 

rör. Katodstrålerör. Kondensatorer. Kvartskristaller. 
Motstönd- Potentiomelrar. Rodorrör. Radio- och 

TV-rör. Radiokomponenter. SpecioJrör. SönclorrÖr. 
Tyratroner. TV-komponenter. Termistorer. Transis

torer. Varistorer 

TELEAVDELNINGEN 

Civil och militör telemateriel för såväl fast som 
mobilt bruk sösom radaronläggningar, radiosän

dare, lelefonianläggningar m. m. Navigationsut
rustningor sösom ekolod, pejlmottagare, kom

mandaanläggningar m. m. 

RONTGENAVDELNINGEN 

Röntgen fö r diagnostik och terapi. Acceleratorer 

och Co·kanoner för terapi. Bildförstärkare och 
röntgenutrustningar. Röntgenfilm o. tillbehör. 
Framkallningsutrustningar Elmedicinska apparater. 
Hörapparater. 

INDUSTRIELL RONTGEN OCH ISOTOPTEKNIK 

Röntgenspektrograf- och diffroktionsutrustningar. 
Elektronmikroskop. Jndustriröntgenapporater. Gas

kromatografiapparater. Möl- och indikeringsinslru

ment för radioaktiv strålning. Isotoper. Högspän

ningsanläggningar för kornfysik. Röntgenfilm och 
tillbehör, 

SVETSAVDELNINGEN 

Svetsaggregat för växel- ach likström. Flermans
svetsanlöggningar. Svetselektrader ach ti ll behör. 

Automater för pulver- och (O.-svetsning. 

INDUSTRIAVDELNINGEN 

BaUeriladdare. Speciollikriktore. Fotocellapporater 

för industriell automatisering. Magnetiska och me
koniska vötskefilter. Diamantdrogskivor och dia

montverktyg. eryo.maskiner. UJtraljudonläggningor 
för rengöring, borrning, svetsning m. m. Högfrek

vensvörme, anlöggningar för vörmebehandling, 
lödning, smidesvörmning, trölimning och plost5vets

ning. Glas, metaller, ädelgaser 

MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Elektriska och elektronisko instrument för meka

niska, fysikaliska, kemiska och elektriska mätningar. 
Registrerande och reglerande instrument. Stabili

salorer och vridtronsformatorer. Industri-TV. 

AVD. HU$HALLSAPPARATER 

Rakopporater. SOld hushål lsapparater, vispar, eng

strykjärn, termostatstrykjorn, fJCjktor. Da mmsugare. 
Storo hush6l1sapparater: kombinationsskåp, frys
skåp, frysboxar, diskmaskiner. 

KEMISKA AVDELNINGEN 

Preparot mot icke önskvärd vegetation och skade
insekter inom jord· och skogsbruk. Rövaror och 

halvfabrikat för läkemedelsindustrien. Råvitaminer. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS 

GOTEBO RG STOCKHOLM MALMO 

Burggrevegaton 15 Postfack 441 Gdvlegoton 16 Pastbo;( 6077 Koslerögoian 5 
Tel. 0311197600 Tel. 010/34 9500 Tel. 040172290 


