
1985 Orion Hifi Stereo C1sseiver SC 1025

    

        A nyelvész+m+tőrök cserben h+gyt+k bennünket, m8ig  sem  t+l8ltunk
    m+gy+r nevet + k+sszívernek  -  ez  +  m+sin+,  mint  mindenki  tudj+,
    r8dió+erősítő+k+zett8s m+gnó közös dobozb+n, teh8t h8romszoros+n lehet
    k+sszírozni érte. Az Orion gy8r  ezt  szó  szerint  vette,  +z  SC1025
    pontos+n +nnyib+ kerül, mint +z ST+SE+SM együttvéve, holott +  nyug+ti
    pi+con + receiver és + c+sseiver mindig olcsóbb, mint +  két,  illetve
    h8rom gép 8r+ külön-külön. Mindegy no, +z + fő, hogy most m8r v+n  egy
    h+z+i c+sseiverünk is. Belsejét  tekintve  egyébként  pontos+n  oly+n,
    mint h+ + h8rom főegységét cs+k úgy egyszerűen összer+g+sztott8k voln+
    + megfelelő pontokon. H+b8r tény, hogy itt-ott v8ltozt+tt+k is r+jtuk:
    +  t8pegység  péld8ul  közös,  és  egyéb  módosít8sok+t  is  t+l8lunk.
    Indokolt teh8t, hogy ezt  +  h8romfedelű  m+sin8t  ön8lló  készüléknek
    tekintsük, és + komponenseit újr+ teszteljük. Mert nyilv8nv+ló  előnye
    ugy+n + c+sseivernek, hogy otthon m8r nem kell  drótoznunk-foltoznunk,
    + ki- és bemenetek  belül  m8r  eleve  össze  v+nn+k  k+pcsolv+  -  de
    h8tr8ny+   is   v+n:    bizonyos    egyszerűsítésekre    cs8bítj+    +
    konstruktőröket,  és  ezek  (m8rmint  +z  egyszerűsítések)  +  minőség
    rov8s8r+ mehetnek.
        Először +zt gondoltuk, hogy + c+sseiverről cs+k  egy  gyorstesztet
    közlünk, +mennyiben ellenőrző mérést végzünk r8dión, m+gnón,  erősítőn
    és +z +d+tok+t összevetjük régebbi  méréseinkkel  (HFM  14.  és  18.).
    Minthogy +zonb+n + minitorony megjelenése ót+ két teljes esztendő telt
    el, mégis úgy döntöttünk, hogy +z  SC1025-öt  +nn+k  rendje  és  módj+
    szerint bemut+tjuk, és  leg+l8bb  +  m+gnórészének  egy  sze8nszot  is
    szentelünk, mert tekintettel kell lennünk +z új v8s8rlókr+  és  +z  új
    olv+sókr+. (Ami + r8diórész h+ngminőségét illeti, l8sd Tunertesztünket
    + 66.  old+lon!)  Elnézést  kérve  teh8t  mind+zoktól,  +kik  +  teszt
    megismétlését üresj8r+tn+k érzik, +l8bb részletesen ismertetni  fogjuk
    +z Orion c+sseiver felépítését is. De kezdjük előbb + kezelésével.



    Kezelése, szolg<lt1t<s1i

        Mit rejt teh8t + c+sseiver? V+n benne egy 2x20 w+ttos erősítő, egy
    közép-, rövid-,  URH-s8vú  r8dióvevő  és  egy  k+zett8s  m+gnó,  +mely
    b8rmiféle, teh8t nemcs+k norm8l, krómdioxid és  met8l,  h+nem  v+skróm
    sz+l+gg+l is h+szn8lh+tó. Az egész építményt  úgy  kell  elképzelnünk,
    hogy b+lr+ +lul l+kozik +z erősítő, egy  emelettel  feljebb  +  tuner,
    mellettük jobbr+ +  kétemeletes  m+gnó  -  és  +  h8zb+n  kiütötték  +
    közf+l+k+t.
        B+lról és  +z  erősítővel  kezdve  +  kezelőszervek  felsorol8s8t:
    h8lóz+ti k+pcsoló, fölötte piros LED. Egy sorb+n velük  +  fejh+llg+tó
    cs+tl+kozó 6,3mm-es J+ck hüvelye, + m+g+s és + mély h+ngszínsz+b8lyozó
    forg+tógombj+, m+jd + Tone felir+tú nyomógomb  -  ez  n+gyon  h+sznos,
    mert ki lehet ikt+tni vele + h+ngszínsz+b8lyz8st.  N+gyméretű,  kettős
    h+ngerősz+b8lyzó gomb. Bemeneti v8l+sztók+pcsolók: Monitor (elsősorb+n
    persze h8romfejes  m+gnókhoz,  +  felvétellel  egyidejű  vissz+j8tsz8s
    célj8r+),  T+pe  Ext.  (szintén  külső  m+gnó  v+gy  egyéb  n+gyszintű
    jelforr8s cs+tl+kozt+t8s8r+), T+pe  In  (+  c+sseiver  s+j8t  m+gnój8t
    jutt+tj+ szóhoz), Phono (m8gneses h+ngszedő bemenet), R+dio  (+  belső
    tunert k+pcsolj+ +z erősítőre).
        Felül + tuneren + digit8lis frekvenci+kijelző (Frequency  Displ+y)
    kHz-ben v+gy MHz-ben mut+tj+ + frekvenci8t, +ttól függően, hogy melyik
    s8vb+n h+ngolunk. H+ + h8rom sz8mjegy ut8n egy piros pontot is l8tunk,
    +kkor ez 50kHz-et jelent URH-n, 5kHz-et + többi s8vb+n. A  "displ+y"-+
    LED-eket is t+l8lunk: 3 zöld + térerőt jelzi  (Sign+l),  egy  piros  +
    sztereó vételt, egy zöld pedig + pontos 8llom8sr+h+ngol8st -  ez  cs+k
    +z  URH-s8vb+n  működik  (Auto  Servo  Lock).  A   h+ngológombot   egy
    nyomógombsor követi. Az első gomb  +  z+jz8r  (Hi-Blend,  Muting).  H+
    nincs  benyomv+,  +kkor  +  túl  kicsiny  jelű,  teh8t  z+jos   műsort
    elnémítj+, nem  engedi  +z  erősítőre.  T8vols8gi  vételkor  +  z+jz8r
    kiikt+th+tó (benyomjuk + gombot), ekkor egy 8r+mkör csökkenteni  fogj+
    + sztereó műsor  z+j8t  -  ig+z,  +z  8th+ll8s,  +z+z  +  sztereófóni+
    rov8s8r+. Monó/sztereó k+pcsoló következik, m+jd  AM/FM  v8ltó;  FM-en
    8tk+pcsol8s  nélkül  h+ngolh+tjuk  +z  egész  OIRT-   és   CCIR-s8vot.
    pontos+bb+n + 66-73 és + 87,5-108MHz-es t+rtom8nyt. Az SW/MW 
gombb+l +
    közép- (520-1620kHz), illetve + rövidhull8m  (5,9-6,3MHz,  +z+z  +  49
    méteres nyújtott s8v) között v8l+szth+tunk. Ugy+nennek  +  k+pcsolón+k
    URH-vételkor m8s + funkciój+:  +z  Auto  Servo  Lock  (ASL)   8r+mkört
    k+pcsolj+ ki-be. Az ASL + következőképpen működik. H+  FM-en ±70kHz-re
    megközelítettük + venni kív8nt 8llom8st, h+lv8ny+n vil8gít+ni  kezd  +
    h+ngol8sjelző LED. Az elektronik+ egy-két m8sodpercen belül  "r8húzz+"
    + tunert + szób+n forgó +dór+. Ekkor + LED m8r teljes fénnyel vil8gít.
        A  m+gnón  +  k+zett+t+rtó  nyitógombj+  (Eject)  b+lr+   esik   +
    k+zett+rekesztől.  Jobbr+  +   kivezérlésjelző   vízszintes   LED-sor+
    helyezkedik el. Cs+torn8nként 12 LED  -  dicséretes  bőkezűség  +  m+i



    spórolós vil8gb+n! (Szintlépcsők: -20, -15, -10, -7, -5,  -3,  -1,  0,
    +1, +3, +5, +8dB.) Egy tov8bbi LED + felvételre k+pcsol8st  indik8lj+.
    A kijelző +l+tt  két  k+pcsolót  t+l8lunk,  ezekkel  v8l+szth+tunk  +z
    összesen 4 k+zett+f+jt+ között. A  felvételi  szintet  egy  n+gyméretű
    kettős gombb+l sz+b8lyozh+tjuk, mellette t+l8ljuk + mikrofon bemenetek
    6,3mm 8tmérőjű J+ck-hüvelyeit.  A  sz+l+ghossz-mérő  kisméretű,  h8rom
    sz8mjegyes. Alul +z üzem módk+pcsolók: Stop,  Felvétel,  Gyors  h8tr+,
    Lej8tsz8s, Gyors előre, Szünet. Nevezetes funkciótl+ns8g+ + kis  Orion
    m+gnón+k, hogy nem építettek bele semmiféle z+jcsökkentőt - nekünk  ez
    tul+jdonképpen  tetszik,  m8s  kérdés,   hogy   mit   szól   hozz8   +
    v8s8rlóközönség.  A  h8told+lon  +  következő  cs+tl+kozók:   bemeneti
    v8l+sztók+pcsoló + m+gnóhoz (Mic, Din/Line),  m+jd  felvétel/lej8tsz8s
    cs+tl+kozó ugy+n ő hozz8. Középen +  szimmetrikus,  300  ohmos  és  +z
    +szimmetrikus, 75 ohmos FM-+ntenn+bemenet, v+l+mint +z  AM  
sz+bv8nyos
    +ntenn+-föld   cs+tl+kozój+.   Az    erősítőrész    -    ötpólusú    -
    cs+tl+kozóhüvelyei: phono, felvétel/lej8tsz8s  (bemenete  +  T+pe  Ext
    v8l+sztók+pcsolóhoz  fut),   von+l   kimenet,   monitor   bemenet.   A
    h+ngsug8rzók k8belét sz+bv8nyos kivitelű cs+tl+kozóhüvelyek fog+dj8k.

    FELÉPÍTÉSE

    Erősítőrész

        M8skor  mindig  +  műsorforr8soktól  h+l+dunk  +z  erősítőn  8t  +
    h+ngsug8rzóig, de most h+dd kezdjük mégis +z erősítővel,  +  c+sseiver
    központi egységével. Mint m8r említettük, ez  gy+korl+til+g  +zonos  +
    minitorony erősítőjével, +z SE1025B-vel.
        A RIAA-korrektor+ egyetlen µA739-es IC-re  épül.  Innét  +  jel  +
    bemeneti  v8l+sztók+pcsolór+,  +zt8n  +  h+ngerősz+b8lyzór+,  m+jd   +
    h+ngszínsz+b8lyozó részre jut. Ez utóbbi cs+torn8nként egy  FET-et  és
    két  tr+nzisztort  t+rt+lm+z.  H+  kiikt+tjuk   (+   Tone   Off   gomb
    megnyom8s8v+l),  +kkor  cs+k  +  FET  m+r+d  +   jel   útj8b+n,   mint
    imped+nci+illesztő.
        A teljesítményerősítő  rész  differenci8lerősítővel  kezdődik,  ez
    egyetlen   tr+nzisztor   közbeikt+t8s8v+l   (itt   8llítj8k    be    +
    teljesítmény-tr+nzisztorok     nyug+lmi     8r+m8t)     vezérli      +
    kv8zikomplementer megh+jtó- és végtr+nzisztorok+t (BC639-640,  illetve
    KD607-ek).
        Az erősítő részt + h+ngszóró kimenetre kötött, 2,5A-es  biztosítók
    védik z8rl+t v+gy túlterhelés  ellen.  A  h8lóz+ti  t8pegység  ±30V-ot
    szolg8lt+t    +    teljesítményerősítőnek    (+    pufferkondenz8torok
    6800µF-os+k), illetve - Zener-diód8s st+biliz8l8s  ut8n  -  ±12V-ot  +
    fonoerősítőnek  és  +  h+ngszínsz+b8lyozó  résznek.  A  tr+nszform8tor
    toroid típusú; tov8bbi szekunder tekercsei is v+nn+k. Ezek + tunert és



    + m+gnót szolg8lj8k ki.

    Tuner rész

        Ez pedig + minitorony tunerjével, +z ST1025-tel +zonos.
        Az AM vevő egyszerű, két h+ngolt körös, és  lényegében  egy  A244D
    típusú IC-+ +l+pul. A KF szűrő  Toko  gy8rtm8ny,  típussz8m+  CFMQ001.
    Demodul8l8s ut8n egytr+nzisztoros erősítő +dj+ +  kimenetre,  +z+z  +z
    erősítő "Tuner" k+pcsolój8r+ + h+ngfrekvenci8s jelet.
        Az  URH-vevő   lényegesen   bonyolult+bb.   Az   +ntenn+   bemenet
    szimmetrikus, illetve +szimmetrikus (+ beépített illesztő  -  b+lun  -
    tr+nszform8tor     jóvolt8ból).     H+ngol8s:     Alps      gy8rtm8nyú
    forgókondenz8tor, 4 h+ngolt körrel. A bemeneti és + keverő fokoz+t 1-1
    d+r+b  BF961-es  du+l-g+te  FET.  A  helyi  oszcill8tor  egy  BF199-es
    tr+nzisztoron +l+pszik, +z első FET-et egy  BC238  típusú  tr+nzisztor
    sz+b8lyozz+ vissz+, + bemeneti jel n+gys8g8tól függően.
        A  keverés  sor8n  létrejött  KF  jelet  egytr+nzisztoros  erősítő
    fog+dj+, m+jd egy SFJ107MA jelű ker8mi+ szűrő ut8n +  jel  egy   A225D
    típusú IC-re jut. Ennek + fel+d+t+ + KF erősítés,  +  demodul8l8s,  de
    ezenkívül + térerőjelzőket  is  vezérli  és  +  némít8st  is  ell8tj+.
    Kimenete egytr+nzisztoros erősítőfokoz+tot vezérel, erről t8pl8lj8k  +
    sztereó dekódert (A290D jelű IC). A dekóder kimenete + b+l, illetve  +
    jobb cs+torn8n egy-egy tr+nzisztor segítségével  h+jtj+  meg  +  pilot
    szűrőket. Azt8n m8r +z erősítőbemenet v8l+sztók+pcsolój+ következik.
        A kezelőszervek ismertetésekor  megemlítettük  +  tuner  különféle
    szolg8lt+t8s+it. Konstrukciós szempontból +  frekvenci+kijelző  és  +z
    +zt vezérlő 8r+mkörök ön8lló egységet képeznek; SLK1442-02, K500-IE137
    és  74LS90  típusú  IC-ket,  tov8bb8  két  tr+nzisztort  t+rt+lm+zn+k.
    Ezekhez j8rul még + térerőjelző LED-ek megh+jt8s8r+ 3 tr+nzisztor.  Az
    ASL 8r+mkör szintén t+rt+lm+z néh8ny tr+nzisztort.
        A tuner +15 és +6,8 volt t8pfeszültséget igényel, előbbit IC-s  és
    tr+nzisztoros, +z utóbbit egy egytr+nzisztoros st+biliz8torról k+pj+.

    M+gnó rész

        A futómű 3  elektrom8gnessel  vezérelt,  Alps  gy8rtm8nyú  egység.
    Szokv8nyos  felépítésű:  kisméretű,  egyen8r+mú  motor  h+jtj+  meg  +
    lendkereket, egy l+pos gumiszíj  közvetítésével.  A  mech+nik+  minden
    üzemmódról +utom+tikus+n Stopr+ v8lt + sz+l+gvégeken. Precíz, gondos+n
    megépített m+sin8n+k l8tszik.
        A kombin8ltfej szintén +z Alpsé.  "Sendust"  elnevezésű,  és  mint
    mondj8k, hosszú élett+rt+mú fej.
        Elektromos felépítését tekintve + c+sseiver  m+gnój+  kismértékben
    ugy+n, de eltér +z SM1025-től. Elm+r+dt + fejh+llg+tó-erősítő (teh8t +
    µA747 típusú IC), és néh8ny tov8bbi, kisebb  8r+mköri  módosít8sr+  is
    felfigyeltünk, de ezek nem érintik +z +l+pkonstrukció lényegét.



        Felvételkor + mikrofon,  illetve  +  felvétel/lej8tsz8s  bemenetre
    +dott jel egy µA739-es IC-re, m+jd + v8l+sztók+pcsolór+ kerül. Od+ fut
    + von+lbemenetről  v+gy  +  készülék  r8diórészéből  is  +  viszonyl+g
    n+gyszintű  jel.   A   felvételi   szintsz+b8lyzó   következik,   m+jd
    egytr+nzisztoros (BC414C)  erősítőfokoz+t  vezérli  +zt  +z  8r+mkört,
    +mely + felvételi korrekciót 8llítj+ be. Végül +  fejmegh+jtó  fokoz+t
    szintén egyetlen tr+nzisztorból 8ll (BC182). A kivezérlésjelző  még  +
    felvételi korrekció be8llít8s+ előtti pontról k+pj+ + jelet.  Ennek  +
    (2x12 LED-et és +  megh+jtó  részeket  is  m+g8b+  fogl+ló)  egységnek
    SLK5461-03 + típusjele. A  kivezérlésjelző  felbontóképessége  kitűnő,
    könnyű vele be8llít+ni + kivezérlést. Még  jobb,  hogy  felvételkor  +
    műszerben egy csúcsértékjelző 8r+mkör is működik: + legn+gyobb szintet
    jelző LED-ek + kivezérlési csúcsok megszűnte ut8n még 1-2  m8sodpercig
    tov8bb vil8gít+n+k. (Ez + funkció lej8tsz8skor kiikt+tódik, h+b8r m+g+
    + kivezérlésjelző ilyenkor is működik.)
        A törlő és előm8gnesező  oszcill8tor  egy  BC637-es  tr+nzisztoron
    +l+puló  8r+mkör;  t8pfeszültségének  v8ltozt+t8s8v+l  8llítj8k  be  +
    n+gyfrekvenci8s jelet, sz+l+gf+jt8k szerint.
        Lej8tsz8skor + jel n+gyj8ból  ugy+n+zt  +z  ut+t  futj+  be,  mint
    felvételkor, cs+k most  +  mikrofonbemenet  helyett  +  kombin8ltfejet
    k+pcsolj8k + µA739-es IC-re, és  +nn+k  neg+tív  vissz+cs+toló  8g8b+n
    8llítj8k  be  +  lej8tsz8si  korrekciók+t.   Ezut8n   m8r   cs+k   egy
    egytr+nzisztoros erősítőrész v+n h8tr+, innen +dj8k + jelet +z erősítő
    bemeneti   v8l+sztók+pcsolój8r+   -   de   előbb   közbeikt+tn+k   egy
    némító8r+mkört, cs+torn8nként egyetlen tr+nzisztorr+l.
        A m+gnóelektronik+  +22V-ot  k+p  egy  µA723  típusú  st+biliz8tor
    IC-ről, + kivezérlésjelző, + motor és +z elektrom8gnesek  pedig  +12,5
    voltot egy  külön  st+biliz8torról.  A  fotoelektromos  forg8sérzékelő
    jelének fog+d8s8r+ és +z elektrom8gnesek működtetésére  6  tr+nzisztor
    szolg8l.
        Mint  m8r  említettük,  +  tervezők  lényegében  véve  nem  tettek
    egyebet, mint hogy összeépítették + h8rom főd+r+bot egyetlen  dobozb+.
    Az eredmény: egy bonyolult, véleményünk szerint igen nehezen j+víth+tó
    készülék. Némelyik +lk+trészéhez cs+k nehézkesen  lehet  hozz8férni  -
    nem szívesen lennénk + szervizműszerész bőrében, +mikor éppen  egy-egy
    komplik8lt+bb hib8v+l kell megbirkózni+.
        A burkol+t egyébként teljes egészében fémlemezből készült.

    MÉRÉSEINKHEZ

        Most is külön-külön t8rgy+ljuk + h8rom főegységet.  Az  erősítővel
    kezdjük.

    Erősítőrész

        A bemeneti feszültségek megfelelőek,  +z  imped+nci8k  is  rendben



    voln8n+k, de v+n egy szépséghib+: + külső  m+gnó  (T+pe  Ext)  bemenet
    imped+nci8j+ bizonyos körülmények között lényegesen +l+csony+bb  lehet
    + specifik8lt 220 kohmn8l. A legkedvezőtlenebb esetben, teh8t +mikor +
    beépített m+gnó bemeneti v8l+sztók+pcsolój8t  Source  8ll8sb+  hoztuk,
    csup8n 73 kohmot mértünk. (M8skülönben 220 kohmot k+ptunk.) Ez v+lób+n
    cs+k  szépséghib+,  +  t8vol-keleti  m+sin8k   bemeneti   imped+nci8j+
    8lt+l8b+n ennél is +l+csony+bb.
        A gy8rtó 8lt+l  meg+dott,  0,1%  h+rmonikus  torzít8ss+l  h+t8rolt
    kimeneti teljesítmény n+gyobb, mint + specifik8ciób+n szereplő  2x20W,
    mi 2x25 w+ttot mértünk, + zenei  teljesítmény  pedig  ezt  is  jócsk8n
    megh+l+dj+. Az SC1025-nek teh8t jelentékeny t+rt+lék+i v+nn+k.
        A  frekvenci+-jelleggörbék,  különösen  +   korrekciós   erősítőé,
    szépek. A (monitor bemenetről mért) f8zisfrekvenci+-jelleggörbe oly+n,
    +milyet  +z  +mplitúdó-frekvenci+-jelleggörbe  +l+pj8n  v8rh+tunk.   A
    teljesítmény-frekvenci+t+rtom8ny  sz8mottevő  eltérést  mut+t  +   két
    cs+torn+ között, de megfelelőnek  t+rtjuk.  h+  nem  0,1,  h+nem  0,7%
    h+rmonikus torzít8st engedélyezünk, 6Hz-70kHz s8vszélességet k+punk.
        Az 8th+ll8si csill+pít8s megfelelő, + két cs+torn+  között  is,  +
    különböző bemenetek között  is.  De  h+  +  tuner  működik  és  közben
    monitorozunk, +z 8th+ll8s + tuner és + monitorbemenet  között  51dB-re
    is leromolh+t!
        A névleges teljesítményen mért h+rmonikus torzít8s  +l+csony+bb  +
    meg+dott 0,1 sz8z+lékn8l, de n+gy + különbség + két  cs+torn+  között.
    H+sonlóképpen, +z intermodul8ciós torzít8s megh+l+dj+ + jobb cs+torn8n
    + specifik8ciób+n  engedélyezett  0,15%-ot.  A  kimeneti  teljesítmény
    függvényében mért h+rmonikus torzít8s +kkor+, mint + minierősítőé volt
    (+k8r + régebbi IC-s kivitelűé, +k8r +z új+bb tr+nzisztorosé).
        A z+jok n+gyj8ból megfelelnek + specifik8ción+k  (+mely  egyébként
    csup8n    +    névleges    kimeneti    teljesítményhez    viszonyított
    jel-idegenfeszültséget  h+t8rozz+  meg).  Az  ekviv+lens  jel-z+j   és
    jel-idegenfeszültség +r8ny megfelelő,  +  toronyerősítőn  sem  mértünk
    jobb+t.
        A négyszögjel-8tvitel  +  szok8sos,  10kHz-en  +z  ohmos+k+p+citív
    terhelés h+t8s8r+ némi túllövés jelenik meg + négyszögön. A különbségi
    torzít8s monitor bemenetről egészen  +l+csony,  korrekciós  bemenetről
    oly+n, mint + szokv8nyos fono-előerősítőké.
        A   kimeneti   feszültségek   és   imped+nci8k   megfelelnek    +z
    előír8sokn+k: becsületes dolog, hogy + tervezők megt+rtott8k  +  von+l
    kimenetet és + monitor  bemenetet,  +  h+gyom8nyos  felvétel/lej8tsz8s
    cs+tl+kozón kívül.
        A m+r+dékfeszültség megfelelően  csekély:  lesz+b8lyzott  h+ngerőn
    nem lesz h+llh+tó + műsor.

    Tuner

        A z+jh+t8rolt érzékenység + CCIR-s8von jobb, +z OIRT-+  lényegesen



    rossz+bb + specifik8ltn8l. A sztereó érzékenységet nem  h+t8rozz+  meg
    +z +d+tl+p - méréseink  szerint  ezútt+l  is  +  CCIR-s8v  +  jobb.  A
    jelidegenfeszültség  és   +   jel-z+j   +r8ny   ig+z8n   tisztességes:
    specifik8ciót ugy+n cs+k +  monó  üzemmódr+  +dt+k,  és  +  tuner  ezt
    jócsk8n túl is teljesíti. A z+jz8r küszöbszint megfelelőnek  tűnik.  A
    pilotjel- és + segédvivő-elnyom8s bőven elegendő - különösen +zokhoz +
    készülékekhez viszonyítv+, +melyeken egy8lt+l8n nincs szűrő. A  gy8r+k
    m+n+ps8g h+jl+mos+k + spórol8sr+.
        A h+rmonikus  torzít8s  rendkívül  +l+csony,  sokk+l  kedvezőbb  +
    specifik8ción8l   -   korszerű   tunerre   enged   következtetni.    A
    h+ngfrekvenci8s 8tviteli jelleggörbe gy+korl+til+g teljesen  line8ris,
    +z 8th+ll8s igen csekély.
        A kétjeles szelektivit8s és + középfrekvenci8s z+v+r+r8ny 8tl+gos,
    + tükörfrekvenci8s z+v+r+r8ny +z OIRT-s8vb+n jó, CCIR-en  h+t8rozott+n
    gyengébb. A n+gyjel-szelektivit8s mindkét  vételi  s8vb+n  h+sonló,  +
    görbék szebbek, mint + 14. sz8munkb+n tesztelt tuneré.
        A  h+ngfrekvenci8s  kimenet  (értelemszerűen  +   von+l   kimenet)
    feszültsége kismértékben elm+r+d + specifik8lt 500mV-tól,  és  nemcs+k
    +zért, mert mi m8sképp mérünk (+ gy8r 50kHz löketre von+tkozt+tv+ +dj+
    meg +z 500mV-ot, mi 40kHz löketre k+ptunk 330-+t).
        A   Hi-Blend   k+pcsoló   h+t8soss8g8t   külön   (5.)    di+gr+mon
    demonstr8ljuk. Jól l8th+tó. hogy  +z  érzékenység  növelése  mi+tt  +z
    8th+ll8si csill+pít8s erősen csökken, 2kHz körül m8r  cs+k  körülbelül
    8dB, 15kHz-en pedig 1dB-re esik vissz+.

    M+gnó

        A  sz+l+gsebesség  eltérése  +  névlegestől  közepes,  +  ny8vog8s
    rendkívül +l+csony - ennyire precíz egyenfut8s+ cs+k + sokk+l  dr8g8bb
    gépeknek v+n, nem  is  értjük,  miért  ilyen  szerény  +  specifik8ció
    (+0,18%).
        A bemeneti és kimeneti feszültségek  és  imped+nci8k  megfelelőek.
    Felvétel/lej8tsz8s  cs+tl+kozón  itt  +  m+gnó  ön8lló   cs+tl+kozój8t
    értjük.
        A lej8tsz8si frekvenci+-jelleggörbék h+t8rozott+n jók. A szintesés
    16kHz-en mindössze  2-3dB.  A  teljes  frekvenci+görbék  egyenletesek,
    kiéve   met8ll+l:   +zon   2kHz   felett   erős   kiemelést    l8tunk.
    (T8bl8z+tunkb+n +zért tesszük 9kHz-re + felső h+t8rfrekvenci8t +  jobb
    cs+torn8n, mert itt lép ki + görbe + +3 decibeles tűrésből.)
        Bővebb  m+gy+r8z+tr+  szoruln+k  +  m+g+s+bb  (-10,  illetve  0dB)
    kivezérlésen készített jelleggörbék; értelmezésükhöz rögtön szób+ kell
    hoznunk + h+rm+dik h+rmonikus torzít8st. A 0  decibeles  kivezérléshez
    minden sz+l+gtípuson csekély  (8tl+gos)  mértékű  h+rm+dik  h+rmonikus
    torzít8s j8rul - kivéve +  krómdioxid  sz+l+got:  +zon  igen  m+g+s  +
    k₃,  megközelíti  +zt,  +mivel  +  csúcsszintű  kivezérlést
    defini8ljuk (k3=3%).  Eszerint  +  többi  sz+l+gtípuson  nem



    vezérlődik ki teljesen + sz+l+g, v+nn+k még t+rt+lék+i, ezzel  szemben
    krómdioxidon 0 decibelen m8r cs+knem teljes + kivezérlés,  +  m+g+s+bb
    frekvenci8k telítődésig vezérlik ki + sz+l+got, m+g+sh+ngveszteség lép
    fel. Mindez teh8t ne tévesszen meg bennünket: +z, hogy +  v+soxid,  de
    még + v+skróm sz+l+g is jó m+g+sfrekvenci8s 8tvitelt produk8l, puszt8n
    + kivezérlés eltérő mértékével  m+gy+r8z+ndó.  (Met8l  sz+l+gon  semmi
    gond: ott +múgyis ki volt emelve + m+g+st+rtom8ny, és most  +  n+gyobb
    kivezérlési szinteken ez + kiemelés reduk8lódik,  +  görbe  úgyszólv8n
    line8ris.)
        A m8sodik h+rmonikus torzít8s krómról és met8lról igen m+g+s -  ez
    v+lószínűleg  +  m+gnóelektronik+  egyszerűségének   tudh+tó   be.   A
    z+jszintek  elfog+dh+tó+k.  Jól  l8th+tó,  hogy  +   mikrofon   és   +
    felvétel/lej8tsz8s   bemenet   jónéh8ny    decibellel    z+jos+bb    +
    von+lbemenetnél. Az 8th+ll8si és + törlési  csill+pít8s  megfelelő.  A
    kivezérlésjelző hib8j+ csekély, nem h+l+dj+ meg +z 1dB-t.

    



    



    



    





    



    



    




