
HISTORIEN BAKOMTL-6.
Hösten 71 plagierade Sven Tyrland och jag IMF Prolf. Just för att 
det var den hästa högtalaren och vi ville veta varför den klarade 
basregistret bättre än någon annan högtalare. Själva bygget var 
enkelt, men vi kom underfund med att vi saknade möjligheter att 
pä ett enkelt sätt systematisera våra rön

D4 uppenbarade sig Sven T:s möjlighet att göra ex. 
arbete pä CTH inst. för Byggnadsakustik. Efter viss övertalning 
lyckades Sven T. att fä göra detta pä just högtalaren* Utan denna 
möjlighet med de mycket goda resurser pä mätsidan hade våra 
ansträngningar nog varit förgäves. Som det nu var kunde vi 
undersöka varje enskild detalj i konstruktionen.

Anmärkningsvärt intressanta upptäckter gjordes.
Sven löste problemet med lägfrekvensmätning. och basens 
betydelse för musikätergivningen började klama. Sven gjorde 
även en omluttande litteraturundersökning som sträckte sig anda
till 1935.

Högtalarna väckte ett mycket stort intresse. Alla som 
kom till mst. Fick ju lyssna pä dem. Och vi kunde sä småningom 
visa fram en konstruktion - visserligen lik IMF - men den 
baserade sig pä egna rön. Vi hade aldrig haft något syfte att göra 
en kommersiell högtalare, men trycket från dem som hört 
högtalaren Fick mig till slut att ta fram en byggsats.

Det var jobbigt.
De första 30 paren övervakades noga. Rera 

hygganvisningar gjordes och materialsatsen anpassades för 
hemmabyggen. Den sista bygganvisningen håller du i din hand 
och det enda problem jag har med den tycks vara att få 
TL6-byggarn a att läsa innantill.

Många använde TL6 som rcfercnshögtalare. bl.a. 
R&T. Luxor och CTH. Vi fick massor av beröm för det öppna 
ljudet och den rena basen. Den blev faktiskt också en 
försäljningssuccé. Perspektivet växte.

Det kom en hel del nya mycket bra högtalare.

DET FANNS DÅ ANLEDNING ATT OMPRÖVA HELA 
KONCEPTET.
Vi hade ju aldrig lyckats riktigt 100%-igt med delningen mellan 
HF1300 och Bl 10. Bl 10 hade ju även sina problem med röster. 
HF1300 hade även den en resonans vid S-10 KHz. Det har 
förövrigt nästan alla diskanthögtalarc och det ger upphov till en 
"pikant" diskanthöjning.**

Den nya TL6 som växte fram baserade sig på de nya 
rön som kommit fram under åren. Trälådan dämpades med 
Bitumengummi, mellanrcgistrct byttes ut mot ett franskt element 
som visade sig låta mycket bra Nu lyckades delningen och 
diskanten jämnades ut. De bästa komponenter man kunde få 
sattes in i det nya filtret.

OJ Vad det lät! Jag är faktiskt lika imponerad nu efter 
6 månaders intensivt lyssnande flera timmar varje dag 
tillsammans med många olika personer.

* Ref: Konstruktion avm monUorhögtalare CTH Sven TyHund. Se avm 
RTnr 10. II -75 och 4-76.
* * (iürun hnnbcrgi artikel I RT nr 4 -7H.

OM VAD DINA ÖRON UTSÄTTS FÖR
Vi skall inte närmare gå in på den tekniska sidan det kan var och 
en som är intresserad göra själv, se referenserna. De viktigaste 
data. mått och vikt och sånt står ju på annan plats. Men jag skall 
ta upp ett par andra saker som jag ofta stött på i mitt dagliga 
arbete och gärna vill belysa ytterligare.

Begreppet Hifi står för naturtrogen ljudåtergivning 
därav kan man lugnt påstå att: Låter bra ■ låter som i 
verkligheten. Ett gott mätt är även om musikspråkct går fram: 
man lår en musikupplevelse! Ändå vet jag hur lätt det är att 
feltolka lyssningsintrycket och förstår att just därför är det lätt att 
fatta felaktiga beslut som annars borde ta veckor att lyssna fram 
och analysera.

Se på dig själv, första stereon du köpte tröttnade du ju 
på och det berodde säkert på att du litade mer på data och andras 
synpunkter än på dina egna öron.

Tjugotvå öron har visserligen vittnat om hur lätt det är 
att bygga TL6 men tvivel kan ju alltid uppstå om den egna förmågan 
Och då kan du lugnt vända dig till mig. Jag ställer nämligen upp 
helt och hållet med de omfattande resurser jag har. Filtret är 
numera färdigmonterat så då bortfaller ett stort 
osäkerhetsmoment Oeh så har du ju dina öron, inte sant?

OM HÖGTALARE OCH NV ATT-TAL 
Den i särklass vanligaste fråg3n om högtalare är: Hur mycket 
effekt tål den? Frågan som sådan blottar en viss grad av 
okunnighet och eftersom den så ofta ställs Finns det anledning att 
ta upp den. Vi gör det på följande sätt:

Tillgänglig dynamik på de flesta skivor är 50 dB vilket 
svarar mot ett effektuttag på 0,005 VV-50 W vid en given 
inställning på volymkontrollen Mcdclcffcktuttagct kan då 
antagas ligga pä ungefär 0,5'V. Det spelar vi inte sönder någon 
högtalare med. Eftersom överensstämmelse råder mellan 
autentisk ljudnivå och en förstärkareffekt på 50W och vanlig 
verkningsgrad på en anständig högtalare (max nivå 100-105 dB) 
så borde alla problem vara ur världen.

Men vad tycker vi om jag vill spela dubbelt så högt?
Då visar det sig att vårt öra tycker att dubbelt så högt är en 
höjning på 10 dB och inte alls är en höjning med dubbla effekten 
vilket är = 3 dB. Vi skulle då behöva en 500W förstärkare i stället 
för vår 50 Wattare.

Förstärkaren ville men kunde inte ge 500W den 
klipper = total distorsion och skickar ut det som nu är ett 
onjutbart vrål på vår stackars diskanthögtalarc och ljudet 
omvandlas raskt till en luktsensation. Hade vi haft en 500 Ware 
så hade ju mcdclcffcktcn legat på 5 W och det spelar vi ju inte 
heller sönder våra högtalare med. Det är alltså lättare att spela 
sönder högtalarna med 50wattaren än med 500 Wattaren.

Anledningen till att vi köpt våra högtalare år ju ingen 
annan än att vi skall spela musik på dem och inte att använda den 
som något värmeelement. Men detta är ju saker som man så 
småningom kommer på själv, det hörs ju.

OM AKUSTIKENS BETYDELSE
Det har alltid varit mycket prat om data, dels ett förakt dels ett 
ofta okunnigt frågande om datu för jämförelsens skull. Om detta 
kan sägas att en högtalare som låter bra nästan alltid mäter bra 
Dock ej tvärt om. Mätrum och mikrofonplaccring spelar en 
oerhört viktig roll på mätresultatet. Man kan faktiskt få fram ett 
riktigt snyggt fyrkantsvar på nästan alla högtalare bara man letar 
fram rätt mät place ring.

Men det är ju inte det man har mätningarna till utan 
de skall underlätta och komplettera lyssnandet, när man 
konstruerar högtalare. Om mätrummet och mikrofonplaccringcn 
tycks påverka mätresultatet så mycket så tycker jag att vi skall 
hänvisa myckel av de problem med ljudreproduktion över 
anständiga ljudanläggningar till rummet.

En vettig akustikreglering av ett bostadsrum behöver 
inte kosta mer än en skivspelare och kan ge en ljudförbättring 
som man knappast får om man fördubblar priset på sin vettiga 
ljudanläggning. Att rummet sedan blir avsevärt behagligare att 
vistas i det är ju också ett plus!



Så här bygger du
med etc spikförband. Tvingar ar inte 
nödvändiga och spikarnas uppgifl är 
au hälla ihop limfogen under den lid 
det lar för limmet att sätta sig, detta tar 
ca en halvtimme. Efter denna tid bör 
man inte röra den limmade detaljen 
på ca 3 timmar vid rumstemperatur,

Mängden lim är viktig att avpassa. 
Sugande ytor som ändträ skall ha ett 
extra lager lim (dubbellimmas).

Snickarlimmet fyller mycket bra, det 
innebär praktiskt att de ytor som ?' U 
hoplimmas ej behöver vara helt sl^rtf 
Rätt limmängd har man fått när lite lim 
tränger ut ur skarven. Dessa limrester 
bor man torka bort omedelbart. I detta 
sammanhang kan det påpekas att pre
cisionen i träsatsen är så god att d' 
största felen vid passningarna just ^,- 
kommer vid limningen. Se till att du får 
hjälp med de stora detaljerna som skall 
limmas dä går det fortare och pass
ningarna blir mycket bättre!

Träsats:
4 sidor A.
2 överdelar B.
2 underdelar C.
2 baksidor D. - -
2 nedre frontdelar E.
2 övre frontdelar F.
2 främre kanaldelar G.
2 bakre kanaldelar H.
6 övre kanaldclar bestående av 2 st 

2.5 cm I, 2 st 10 cm .1. 2 st 11.5 cm 
vinkelsågadc bitar K.

6 stöddelar som är märkta i under
kanten med pilar (de skall peka mot 
fronten) L, M. N.

2 mellanregisterläddelar O.
2 kilformade delar P.
8 lister Q.

Högtalare:
2 KEF B139 
2 HTL17B
2 Cclestion HF2000 modifierad.
2 Cclcstion HFI300

Diverse:
1 skiva mineralull 12 cm tjock.
2 ullvaddar ca I kg.
2 masonitbitar 9x9 cm R.
4 polskruvar.
Monterat delningsfilter.
Spik 17x35.
8 m kopplingssladd.
Lodtenn.
Bitumen matta.

Det här 
skaffar du

Tätningsmassa Tremco, Bostik eller 
liknande.
1 kg vitt snickarlim. exempelvis 
Cascol 3304.
1 tub silikongummi.
2 fronter enligt ritning.
K hjul. list till sockel.
Snöre till ulldockorna. Träskruv för uti 
fästa front, mcllanrcgistcrdcl och 
ulldockor med.

Hammare, tång. hyvel eller surform- 
hyvel, skruvmcjscl. borr. ett 4 mm ett 
6.5 mm. Limspruta för Tremcotubcn. 
Tumm stock, vinkelhake Biåslampa 
eller gasolbrännare.

Allmänt.
Högtalarkonstruktioncn är resultatet 

av mycket arbete.Grundforskning ligger 
bakom mänga detaljer. Se Sven Tyr- 
lands examensarbete. Byggsatsens 
hopsättning är noga avpassad for ama- 
törbyggc och bör således cj utgöra någ
ra problem ens for den helt ovane.
Följ således byggbeskrivningen utan 
avvikelse!

l.ädan skall vara lät och stadig, 
detta är av yttersta vikt. minsta lilla 
läckage resulterar i distorsion, lösa de
lar i lådan ger även det distorsion (det 
skramlar). Du bör kolla alla delar noga 
innan du börjar monteringen!

Bra att veta om limning med vitt 
snickarlim: Presstryck åstadkommes

Lådans ^ 
montering.

Tag fram sidorna A, over och under
delen B. C. Dubbellimma. Spika ( 
från sidan och dels uppifrån i varjP-/ 
skarv. Lägg sedan lådan framåt (fram
sidan har djupare fals). Passa sedan in 
bakdelen med mycket lim, spika endast 
från baksidan.
Asfaltmattan är vävförstärkt och har 
mycket god vibrationsdämpande för
måga. Dela bilen i två st 47,5 cm bitar, 
de skall täcka hela fronterna. Skär upp 
resten i 10 st 8 cm breda bitar. Dessa 
bitar skall fästas i lådan enligt skiss. En
klast och bäst värmes bitarna på plats 
med gasolbrännare. Börja i ena endan 
och värm (skvddsfolien skall eldas bort) 
tryck biten på plats. Detta är inget arbe
te man göra köket asfalten ryker, rin
ner. om du eldar lör kraftigt. Det kan 
vara lämpligt med en hink kallt vatten i 
närheten. Lacknafta löser asfalten. Se 
till så au remsorna inte kommer ivägen 
för kanalen.
Tag fram nuisonitbiten R. Borra hål för 
polskruvarna, diameter 4 mm. Montera 
polskruvarna stadigt. Löd dit 80 cm 
kopplingstråd, svart eller märkt kabel



på svar! polskruv. Limma och spika 
sedan platian från insidan för hålet i 
lådans baksida. Se till ail polskruvarna 
kommer rakl i hålet och atl spikarna inte 
kommer ul på baksidan.

'"’Montera mellanregisterlådan:
Spika och limma den kilformade delen 
P mot den stora delen O. Fasa bak
kanten med hyvel så att anliggningen 
mot lådsidan blir god och att framsi
dorna kommer i samma plan som fron
ten. Skjul in hela delen i det frästa 
spåret. Limma och skruva fast. Detta 
moment utföres lättast om lådan ligger 
nå sidan.

Montering av 
ull mineralull

En ullvadd väger ca 450 g. Varje ull- 
docka i kanalens bakdel skall väga ca 
90 g. Ca 150 g hör till mellanregister
lådan. Ca 110 g skall sitta bakom 
bashögtalaren. 10 g skall 
formas till en krans om 
mc II an regis t re t. Ullen skall 
luckras upp ordentligt

>

Detta är viktigt. När du 
vägt upp ullen till de olika 
delarna tag då varje del för 
sig och lägg på golvet och 
luckra upp så mycket att 
du kan se igenom ullen.

Ulldockorna i kanalens 
bakdel tillverkas på följan
de sätt:90gull fästes i ena 
andan, i andra ändan vrider 
du ullen 10 varv. Se till att 
varven blir jämt fördelade 
över hela ullängden. Fatta i mitten på 
uliängden, för sedan ihop ändarna, de 
skall rulla ihop sig 4 till 5 varv. Fäst ett 
snöre i varje ända. Minimidiametern 
på ulldockorna är 12 cm och dess längd 
är 75 cm. Ulldockorna monteras i 
mitten på de tvä sektionerna och följer 
bakre kanaldclcns lutning. De fästes 
med skruv i lådans över- och underdel 
7 cm från underdelen.

Markera var listen O skall sitta pä 
lådsidan med hjälp av bakre stöd
delen L.

Nu skall samtliga skarvar tätas in
ifrån med Trcmco. 3 mm öppning i

G »en på tuben är lagom. En flaska 
cknafta och en stor trasa befriar dig 

från klibbig Tremco.

Mineralull skäres upp enligt skissen. 
Forma till sidan pâ en bit så att den 
ansluter till mellanrcgisterlådans sida.

Stryk lim där mineralull skall sitta, 
sätt sedan in den tillformadc mineral- 
ullbitcn vid mellan registerlådan först, 
sedan den på motstående sida. sist de i 
mitten. Färullcn skall sticka in några cm 
i mineralullen.

De små bitarna mineralull längst ner 
monteras när bakre kanaldelen kommit 
på plats.

Kanaldelarna
monteras.

Spika och limma listerna Q mot de 
markeringar du ritade innan du tätade 
lådan. Denna list skall bakre kanal- 
delen sedan fästas i. Bakre stöddclcn L 
limmas sedan mot bakre kanaldclcn H.



Delningsfiltret 
och högtalarna 

monteras.
Borra häl (hr sladdgenomföringen i 

mellanregisterlådan.
Spika och limma Övre frontdelen F. 

Spara inte pä limmet. Skruva även fast 
fronten med fyra st 2” träskruv i kanten

Cå mcllanrcgistcrlädan. Täta alla 
tkomliga skarvar med Tremko.
Läge asfaltmattan pä fronten, elda 

fastenbit pä mitten.akär rent kanter
na. Elda fast resten. Skär ut hälen med 
en vass kniv. Det är lättast att göra detta 
medan asfalten fortfarande är ljummen. 
Tag hort asfaltmattan runt hälet för mel- 
lanregistret. Mellanregistret skall fästas 
mot träytan.

Sladdarna lödes in pä filtret och 
märkes ut. de skall vara 1.10 m för HF 
2000.1 m för HF 1300oeh mellanregis* 
tret. 0.8 m till basen. Vid koppling av 
högtalarna var noga med att rätt fas er- 
häfles. Slät sladd markerar +. Högta
larna är dels markerade med + tecken 
och dels med röd markering. Delnings
filtret placeras vid bashögtalarcn mot 
väggen A. Det skall gå att ta ut och det 
skall fästas så det inte kan skramla.
Drag igenom sladdarna till mcllanregis- 
terlådan. Täta.

Tag bort burken på HF 2000: Mar
kera först + på högtalaren. Löd sedan 
bort sladdarna från lödöronen. Ta bort 
den svarta taperingen. Lossa skruven pä 
baksidan tryck ut högtalaren ur plåt
burken. skruva tillbaka skruven.

Borra två små hål i frontplattan för 
sladdarna där de skall anslutas till sladd- 
stumparna på HF 2000. Montera slad
darna till diskanthögtalarna. Fäst högta
larna i hålen HF 2000 överst, med 
stickor. Fyll skarven med silikongummi. 
Tag bort stickorna när silikongummit 
torkat, täta med mera silikongummi.

Obs. räta vinklar. Här har du det enda 
mått du måste sätta ut det är 13,5 cm, 
se skiss. Montera.

Nu lägger du de små bitarna mineralull 
på plats. Märk sedan ut var främre 
kanaldelen H skall sitta med hjälp av 
mittersta stöddclcn N. Täta. Spika, 
limma fast listerna. Limma fast främre 
kanaldclcn G på mittersta stöddclcn N. 
Montera i lådan och täta.

Spika och limma nedre frontdelen F 
på plats. Mycket lim. Pröva nu att 
främre stöddclcn M verkligen pressar. 
Om den når till lådbotten ulan att 
pressa tag upp den och kapa av cn bit. 
Stryk lim på biten och kila sedan fast 
den.

De övre kanaldelarna monteras nu. 
Den del J som övre frontdelen F mon
teras i spikas och limmas fast mot 
listen I innan de sättes i lådan. Limma 
fast i lådan, spika fast från framsidan 
genom nedre frontdelen. Stryk sedan 
massor av lim på biten som är sned- 
sågad och lägg in den på sin plats.
Låt limmet torka och täta rikligt med 
Trcmco. Det är nämligen här det är 
lättast att få läckage!

Om monteringen av kanaldclarna ut- 
föres på detta sätt är arbetet enkelt och 
går fort. Arbetet med montering av 
kanaldclarna bör inte avbrytas då det 
annars inte blir press från nedre front
delen med hjälp av främre stöddclcn 
bakåt i lådan.

Gör cn löst lindad rulle av den ull 
som hör till mellanregistret, lägg in den i 
mcllanrcgistcrlädan. Löd anslutningar
na och linda 10 g ull löst runt mcllanrc-

!;istrct. Stoppa in ull och högtalaren i 
ådan. Peta undan ullen som ligger mot 

konen. Läggen sträng silikongummi på 
kanten och tryck dit högtalaren. Det 
kan vara lämpligt att fästa högtalaren 
provisoriskt med ett parspik. Mcllanrc- 
gistret och diskanthögtalarna fästes allt
så enbart med silikongummi. När du 
sätter in högtalaren i lådan se till att du 
inte skjuter in ullen i lådan. Del är lät
tast att göra ett hål med handen i ullen 
och sedan dra ut ullen utanför kanten 
och sedan stoppa in högtalaren.

Luckra upp den sista ullen (110 g), 
och gör en krans med tvä varv. Stoppa 
in denna krans i lådan, den kommer att 
uppfylla nästan hela Övre delen av lå
dan. Magneten på högtalaren kommer 
att hjälpligt hålla kvar ullen. Skall hög 
talaren transporteras är det lämpligt att 
fixera ullen med pinnar. Montera basen 
med medföljande skruv och spikmutter. 
Tätningslistcn skall sitta i fördjupningen 
på bashögtalarens kant. Man kan ge
nom att ändra ullen bakom bashögtal.^ 
ren påverka ljudet mycket.

Höger högtalare har diskanten åt 
vänster.

Prova ut bästa högtalarplacering.
Ett bra Ivssningsrum betyder lika 

nycket för ljudet som bra högtalare! 
Lämplig förstärkareffekt är minimum 
40 W.
Skydd för överbelastning kan byggas in. 
Impedans 8 ohm.
Verkningsgrad 0,3 %.
Delningar: tredje ordningens filtar wy
3000. 12000 H/.
Mått: 1002 mm hög. 492 mm bred. 400 
mm djup.
Vikt: 42 kg.

Stridbeck Hifi
Gibraltars 12.411 32 Gbg.Tel.031/1816 63.


