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Nøjagtigheden paa Prekvensskalaen er i Omraadet 100-1900kIIs 
ca. +0,2$ og i Omraadet li9-32ffife bedre end 0,5$. Disse Tal 
gælder e.fter en Opvarmningsperiode paa ca. 10-15 hiinutter.
Bærebølgen holdes ved en særlig Diodekobling paa konstant Ki- 
veau .fra 100kHz til ca. 50Hz, og den fra Attenuatoren afgiv- 
ne Spsnding er i dette Omraade rigtig indenfor 10-20$. I 
Omr-aaderne 5-13~521IHs varierer* Bærebølgen i Forholdet 1:ca.2.
Ved Følsomhedsmaalinger, Trimning, Selektivitetsundersøgelser 
etc. moduleres Bærebølgen 30$ med 400Hz fra en indbygget Os
cillator, naar Omskifteren U - I staar i. Stilling I, og i 
denne Stilling kan man. aftage en Del af Kiodulationsspændin- 
gen i Bøsningerne mærket "400Hz” og "ilodulaticn11. Lied Fo- 
tentiometret midt paa Porpladen kan Spændingen varieres mel- 
lem 0 og 10 Volt./ Taljene paa Skalaen angiver med god Til
nærmelse, hvor mange Volt der befinder sig paa 4-OOIIz Bøsnin
gerne, naar Omskifteren til venstre for Potent i ometrec fkiar

'llaalesenderen rudeliolder en -ebelgebs?.ilis. tor, en Llodula- 
tionsoscillator, en Ai tec.ua to r somt Anordninger to* kodula- 
tion fra udvendig T on egenerotor og Bøsninga.’ i il 1 • tagelse 
af .lavfrekvent Spænding (400itz).

-ilk-'-e.T

Frekvensomraadet er lOOkllz - .5211'3 og dtekkes i b Trin ved 
Rattet mærket LOO-280-“00-1900-5*^13-32 cg den direkte ksli- 
brerede Fi-ekvensskala. iudsi;.illingen pan den' ønskede Fre
kvens kan ske enten direkte ved at dreje paa Knappen paa Fre- 
kvensskalaen eller gennem en Udveksling ved at dreje paa Pin- 
Indstillingsknappen, der sidder forheden paa venstre Side 
af Skalaen.
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Den afgivno Højfrekvensspænding reguleres ved den kapacitive 
Attenuator og kan varieres kontinuert mellom 1 Mikrovolt og 
100 Mi 11 i vol t. Attenuatox^skalaen er logari tmi.øk, saaledes 
at Aflæsningønøjagtigheden er den samme overalt paa Skalaen.

1 Sti. . .. Om-uo ti ei er> * f4i
fuu$ J.onhol1/10 og 1/100 : :: ion \. * 
pedans.en pau kdgangøbr-aningernfe varierer j-f' 
lOkn i

For hver 1000Hz Modulationsfrekvensen overstiger 3000Hz 
skal dens Spranding foitmindøkeø med. 3% for at hold© konstant 
Modulationsdybde. Laveste hiodulations.frckvens er ca. 30Hz. 
Indgangsimpedansen paa Modulationsbøsningeme er ca. 30kn.

Den i Attenuaxox*en indbygged© kunstige Antenne hestaar sam
men med Skærmkablet af 200pF, shuntet med 0 .lika. Ved di
rekte Tilslutning til et Modtager-rørs Styregitter behøves 
derfor ingen særskilt Afledningsniodstand.

tilslutte en lunageuttratur Fad.. ometer To^-.-g:y
nerator Tyve H06 ©11-rr Type TF£?) til /z.suii»g i.rne merket 
r;kcåulo.tisnf’ og stille- Omskifter^n paa 1 ke.n Senderen frem- 
medmoduleres, f «Eks. til Optagel.re af au Modtagers Fil©!?- 
tetskurve. Den til. Hciu?. at ionen n"dv©niig©' S /ending andra- 
ger 0,6 Volt per Proccnt ModuZ.atlon, Til 30^ •ludulation 
altsua ?>0 z 0;,6 18 Volt. Oed -lOOhr kan Sml Teen a^zi^lt
moduleres 75^ «• Den ho jest tilladoligo Mc dulations fr ekvsns 
afhænger af Ikarebclgens Frekvens- f ed en Modul^tlonedybde 
paa 30% er‘j'.en ma.ximalt . tillr-lel Lg.j Modul&M onsf rekvens 2% 
af Bsrsbølgefrekvsnsan >*■ lODCHjgy dog ikke over 10.100Hz. 
Ved 100kHz findes ultsaa:
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Ved. TJdskiftning af Rør fjernets Skruerne i Kanten af Korpl?.- 
den, og Viseren stilles paa 280kHz i Omraade lf hvorefter 
Maalesenderen kan tages ud af Kassen.
Der er 4 Rør ialt,

1 Stk. EZ2
4687 
EBL21 
EL2

I Lang- og Mellembølgeoraraadet findee uden videre F-ølsom- 
hedstal, der er i Overensstemmelse med. amerikansk Standard, 
idet den kunstige Antenne efter amerikansk Standard opfwrer 
sig som 200pJ? helt op til 1500kHz. ’ I. Kortbslgeomraadat fra 
6MHz og opefter skal man for at opnaa en til den handardi- 
seiede Antenne svarende Virkning indskyde en 400 Ohms — 
stand i. Serie med Antennekablet umiddelbart før kodtageaen» 
Nøjagtigheden paa Dølsomhedsmaalingerne er 10-20% ondt, agen 
i Kortbølgeomraadet, hvor iføjagtigheden er mindre , 

• \ > ' ' Senderen er meget oxuhyggeligt skærmet og af.koblet fra Kei
tet, saa at den laveste TJdgangeswnding i. Lang- og Mellem- 
bølgeomraadet ligger under 1 Mikrovolt og i Kor-tnølgromras.- 
det under ca. 2 Mikrovolt I Dog maa Maalesenderen og Mod‘i-a- 
geren ikke staa for tset sammen, ligesom Antenne- og .bekled
ning ikke maa følge Kassen paa Lengere Stykke end strengt 
nødvendigt,
Maalesenderen er udført for æ 11 slutning til 110-127-KO- 
200-220 ellex- 240 Volt Vekselstrøm og forbruger ca. 45 Vatt. 
Den afgivne Anodespænding stabiliseres ved Hjælp af et Sta- 

Som Dølge heraf paavirkes Drek^ens og Ud- 
gangsspænding ikke af Netspsandin^svariationer indei-ifor rime
lige Grænser.


