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  NAUTILUS 803D
Diament - to brzmi dobrze

B&W
W przesz³oœci in¿ynierowie B&W ju¿ nie raz wyka-

zali siê pomys³owoœci¹, zarówno wprowadzaj¹c
na grunt g³oœnikowy materia³y i rozwi¹zania za-

czerpniête z innych dziedzin, jak i opracowuj¹c zupe³nie
oryginalne, s³u¿¹ce tylko celom akustycznym. Nie da siê
ukryæ, ¿e firma znana jest w³aœnie z bardzo ugruntowanego
technicznie podejœcia do tematu, co niektórzy mo¿e maj¹ jej
i za z³e, oczekuj¹c od g³oœników, ¿e te w celu osi¹gniêcia
wiêkszej muzykalnoœci, powinny byæ od techniki w jak naj-
wiêkszym stopniu wolne, a nie w ni¹ wyposa¿one... To
oczywiœcie naiwnoœæ, ¿yczenie frakcji audiofilskich humanis-
tów, którzy czêsto nie maj¹c o technice wiêkszego pojêcia,
nawet siê jej podœwiadomie boj¹, a w ka¿dym razie nie s¹
jej przyjaŸni, i woleliby, aby ukochane Ÿród³o muzycznych
wzruszeñ by³o czyste, szlachetne, uduchowione... st¹d te¿
postulat minimalizmu, w którym jest ziarno prawdy i racjo-
nalnoœci, ale nie mo¿e on byæ celem samym  w sobie. Z dru-
giej strony sama technika, wyra¿ana nawet przez “kosmicz-
ne technologie”, te¿ sama w sobie niczego nie gwarantuje,
a trzeba powiedzieæ, ¿e jest czasami u¿ywana przez produ-
centów nie do rzeczywistego, istotnego udoskonalenia
urz¹dzeñ, ale do ozdobienia ich w oczach innego rodzaju
klientów – tych podatnych na tego typu sugestiê. Dlatego
trudno z góry przes¹dzaæ, czy dane rozwi¹zanie jest s³usz-
ne, czy nie – zw³aszcza laicy nie powinni siê zbytnio wysilaæ
w celu wydania podobnych s¹dów. Ponadto historia rozwi¹-
zañ stosowanych w technice g³oœnikowej pokazuje, ¿e po-
stêp nie przebiega tutaj drog¹ prost¹, ale bardzo pokrêcon¹,
czasami wracaj¹c do punktu znanego z przesz³oœci. Rozwi¹-
zania uznane – nieraz niemal powszechnie - za obowi¹zuj¹-
ce – ustêpuj¹ nie tylko nowym koncepcjom, ale i starszym;
pomys³y awangardowe albo zdobywaj¹ z czasem popular-
noœæ, albo pozostaj¹ niszowymi, albo wrêcz zanikaj¹.
W koñcu liczy siê tylko dŸwiêk, ale najpierw przecie¿ trzeba
stworzyæ urz¹dzenie, które w jak najprawid³owszy sposób
zamieni pr¹d elektryczny na ciœnienie akustyczne.

Kolumny s¹ wiêc urz¹dzeniami, a nie instrumentami mu-
zycznymi, a tym bardziej samymi muzykami, maj¹ jednak
wiele w³asnego charakteru - zarówno pod wzglêdem kon-
strukcji, jak i brzmienia. Zw³aszcza przoduj¹ce firmy potra-
fi¹ nadaæ im niepowtarzalne rysy, chocia¿ z t¹ niepowtarzal-
noœci¹ sprawa nie jest ³atwa – sporo jest konfliktów - nie-
które nawet na etapie spraw s¹dowych - o prawa autorskie
do niektórych rozwi¹zañ. Wspominanie o tym przy okazji
B&W nie jest przypadkowe – “tweeter on the top”, czyli
g³oœnik wysokotonowy zainstalowany na szczycie g³ównej
obudowy – zosta³ ju¿ bezceremonialnie przez niektórych
skopiowany. Ale w nowej serii Nautilusów tweeter staje siê
tak wyj¹tkowy, ¿e o nieobecnoœæ naœladowców w B&W mo-
g¹ byæ na razie spokojni.

Seria Nautilus by³a jedn¹ z najbardziej znanych hi-endowych atrakcji koñca XX wieku... By³a, jest i bêdzie – bo tak chyba
postanowi³a jedna z najwa¿niejszych firm g³oœnikowych, która ma nie tylko ambicje, ale i realne mo¿liwoœci – dostarczania

najdalej zaawansowanej techniki i brzmienia. Dlatego seria Nautilus, je¿eli mia³a byæ nadal najs³ynniejsz¹ rodzin¹
wyrafinowanych kolumn, musia³a siê zmieniæ. Chocia¿ trochê. Bez wywracania dotychczasowej koncepcji do góry nogami,

zdobyæ kilka œwie¿ych cech, które dadz¹ te¿ okazjê do przypomnienia na ³amach prasy ca³ego œwiata, kto tu rz¹dzi...
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Nowa kopu³ka wysokotonowa sk³oni³a
konstruktorów do zupe³nie innego sposobu
filtrowania i koordynowania z prac¹
g³oœnika œredniotonowego. Tym razem
centra akustyczne nie zosta³y wyrównane,
kopu³ka znajduje siê w p³aszczyŸnie
przedniej œcianki, a nie cewki g³oœnika
œredniotonowego.

Du¿y arsena³
- trzy solidne
18-cm g³oœniki
niskotonowe,
i towarzysz¹cy
im wyrafinowa-
ny œrednioto-
nowy – z neo-
dymowym
uk³adem
magnetycz-
nym (w³aœci-
wy magnes to
p³aski pierœcieñ
w ¿ó³tym ko-
lorze), mocowa-
ny za pomoc¹
prêta do
uchwytu z ty³u
obudowy.

Zacznijmy jednak o tego, co by³o wczeœniej –
 a wczeœniej, od wielu lat, B&W stosowa³o g³oœ-
niki wysokotonowe z kopu³kami aluminiowymi.
Przechodzi³y one przeobra¿enia, przede wszyst-
kim w referencyjnych modelach – w³aœnie “wycho-
dz¹c” z przedniej œcianki obudowy i wchodz¹c
na jej wierzch, zdobywaj¹c coraz bardziej wyrafi-
nowan¹ formê w³asnej obudowy (zwê¿aj¹ca siê
rurka zapo¿yczona z  Nautilusa  - “œlimaka”),
zmieniaj¹c rodzaj zawieszenia, karkasu cewki, jej
uzwojenia... Sama kopu³ka pozostawa³a jednak
aluminiowa, chocia¿ przez krótki okres – w po-
³owie lat 90. – by³a ona poz³ocona, co w opinii
wielu producentów podobnych g³oœników wyso-
kotonowych mia³o wyraŸnie poprawiæ w³aœci-
woœci akustyczne. Coœ siê jednak w akustyce
musia³o zmieniæ, bo poz³ocone kopu³ki, tak szy-
bko jak siê pokaza³y, zniknê³y...

Jednak samo aluminium, chocia¿ teoretycznie
spe³nia³o podstawowe warunki stawiane przez
konstruktorów B&W (którzy jedwabnych, czyli
miêkkich kopu³ek nie uznaj¹), wielkiej chwa³y fir-
mie ju¿ nie przynosi³o – bowiem aluminium to
materia³ doœæ popularny w ramach koncepcji ko-
pu³ek metalowych, a inne znane firmy, dzia³aj¹ce
w ramach tej samej “metalowej szko³y”, ju¿
dawno wprowadzi³y bardziej oryginalne, dro¿sze
materia³y – tytan, a niedawno beryl. Wydaje siê,
¿e w³aœnie ostatni berylowy krok JMlaba osta-
tecznie przes¹dzi³ los aluminium, przynajmniej
w najdro¿szych kolumnach B&W. Czym jednak
mo¿na by³o przelicytowaæ beryl? To prawdopo-
dobnie rzeczywiœcie najlepszy metal (chocia¿
niezwykle trudny technologiczne), jaki mo¿e
znaleŸæ w tym miejscu zastosowanie. B&W po-
sz³o na ca³oœæ. Ju¿ nie metal, ale diament! To
brzmi dobrze pod ka¿dym wzglêdem. Je¿eli tylko
uda siê z diamentu uformowaæ kopu³kow¹ mem-
branê, to jej w³aœciwoœci akustyczne bêd¹ bez-
konkurencyjne. A dodatkowo jaki piêkny symbol
... Technika jest jednak bezwzglêdna – nie da siê
zastosowaæ naturalnego diamentu, czyli kryszta-
³u z kopalni Afryki Po³udniowej, obrobionego przez
nawet najlepszych jubilerów z Niderlandów. Oka-
zuje siê, ¿e diament w ¿¹danej postaci mo¿na

zsyntetyzowaæ. Sztuczny diament jako taki nie
jest nowoœci¹, ale mo¿liwoœæ uzyskania diamen-
towej kopu³ki to  jednak zas³uga nowej metody.

Cz¹steczki wêgla zostaj¹ doprowadzone do
bardzo wysokiej temperatury, do postaci plazmy
(uwolnienie elektronów), po czym osadzaj¹ siê
na wybranej formie, i ostudzone przybieraj¹ po-
staæ kryszta³ów diamentu, które mog¹ tworzyæ
pow³okê o gruboœci zarówno milimetrów, jak
i mikronów, o powierzchni siêgaj¹cej nawet
100cm2. Czy doczekamy siê i diamentowych
g³oœników œredniotonowych, a nawet nisko-
œredniotonowych?

Podstawow¹ przewag¹ kopu³ki diamentowej
nad aluminiow¹, a tak¿e nad wszelkimi innymi me-
talowymi, jest przesuniêcie zjawiska “break-up’u”
(charakterystycznego dla wszystkich sztywnych
membran, które w swoim pasmie u¿ytecznym
dzia³aj¹ na zasadzie sztywnego t³oka) w kierunku
znacznie wy¿szych czêstotliwoœci, daleko poza
granicê pasma akustycznego. Ju¿ w przypadku
najlepszych aluminiowych kopu³ek B&W zjawis-
ko to wystêpowa³o przy ok. 30kHz, a wiêc teo-
retycznie znacznie poza obszarem s³yszalnoœci
naszych uszu, a jednak... nie pozostawa³o ca³ko-
wicie nies³yszalne.

Aby zminimalizowaæ straty na skraju pasma,
uwzglêdniono czynnik indukcyjnoœci cewki drga-
j¹cej, któr¹ zredukowano zarówno poprzez tylko
pojedyncze uzwojenie, jak i pokrycie centrum
uk³adu magnetycznego warstw¹ srebra, przewo-

dz¹cego indukuj¹cy siê w tym miejscu pr¹d, co
z kolei redukuje indukcyjnoœæ uzwojenia pier-
wotnego (cewki) – sztuka znana od dawna, naj-
czêœciej pod nazw¹ pierœcieni Faraday’a, wyko-
nywanych jednak zwykle z miedzi. Srebro, dziêki
wy¿szej przewodnoœci, mo¿e byæ u¿yte w posta-
ci cieñszej warstwy, a to z kolei zwiêksza si³ê sa-
mego strumienia magnetycznego w szczelinie,
a wiêc efektywnoœæ g³oœnika.

Obudowa g³oœnika wysokotonowego to “faj-
ka”, zwê¿aj¹ca siê do ty³u (wyk³adniczo), ale
z ty³u otwarta, wype³niona materia³em t³umi¹cym,
coraz gêœciejszym ku wylotowi. Jest to wiêc mi-
nilinia transmisyjna, której zadaniem jest wyt³umiæ
promieniowanie tylnej strony kopu³kowej memb-
rany, ale bez jej szczelnego zamkniêcia i bez wy-
wo³ywania odbiæ (od œcianek b¹dŸ od gwa³tow-
nie pojawiaj¹cego siê wyt³umienia), które mog³y-
by wróciæ do kopu³ki i zak³óciæ jej pracê. Ta mi-
niobudowa jest aluminiowym odlewem i pe³ni
dodatkow¹ rolê radiatora odbieraj¹cego ciep³o –
 a wysokich temperatur nie lubi szczególnie mi-
niaturowy magnes neodymowy, w jaki wyposa-
¿ony jest g³oœnik wysokotonowy Nautilusa, aby
jego powierzchnia czo³owa by³a jak najmniejsza.

Sam przetwornik osadzony jest jednak w
“fajce” elastycznie, a ca³y system opiera siê na
g³ównej obudowie równie¿ za poœrednictwem
elastomeru.
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Pierwsza czêœæ
tryptyku zwrotnicowego
– sekcja niskotonowa
zajê³a ca³¹ p³ytê w dolnej
œciance obudowy, elementów
nie jest wiele, ale s¹
bardzo du¿e, bo to
pierwszorzêdnej jakoœci
kondensatory
polipropylenowe
i cewki powietrzne
nawijane grubym
drutem.

Filtr g³oœnika
œredniotonowego na tle

wzmocnieñ obudowy systemu
Matrix. Ponownie tylko cewki

powietrzne i polipropyleny.

Po omówieniu konstrukcji g³oœnika wysoko-
tonowego, rutynowo mo¿na by przejœæ do czêœci
œredniotonowej, jednak sam sposób filtrowania
g³oœnika wysokotonowego ju¿ w tym miejscu za-
s³uguje na komentarz. W ci¹gu ostatnich lat, na
przyk³adzie kolejnych generacji ró¿nych serii
B&W, mo¿na by³o dostrzec ewolucjê – w stronê
filtrów coraz prostszych, zw³aszcza w obrêbie
g³oœnika œredniotonowego. Ale g³oœniki wysoko-
tonowe do tej pory zawsze pod³¹czane by³y przez
filtry elektrycznie 2. lub 3. rzêdu. I oto w kon-
strukcji nowych Nautilusów pojawia siê filtr elekt-
rycznie 1. rzêdu, czyli jednoelementowy – sk³a-
daj¹cy siê z pojedynczego kondensatora.

Z tak¹ sytuacj¹ wi¹zaæ mo¿na dwie koncep-
cje. Jedni konstruktorzy staraj¹ siê w ten sposób
uzyskaæ jak najlepsze odpowiedzi czasowe, cha-
rakterystyki fazowe, czêsto zainspirowani ele-
mentarn¹ teori¹, która jednak nie ujawnia, jak
wiele stoi na przeszkodzie uzyskaniu oczekiwa-
nych efektów. B&W wyjaœnia, ¿e znane s¹ jej te
problemy, i nie tego typu cel przyœwieca³ przy
wyborze minimalistycznego filtrowania, ale do-
œwiadczenie, ¿e niezale¿nie od innych zjawisk,
filtr sk³adaj¹cy siê z najmniejszej liczby elemen-
tów daje wraz z diamentowym g³oœnikiem wyso-
kotonowym najlepsze brzmienie. Dopiero po-
tem, do takiego sposobu filtrowania g³oœnika wy-
sokotonowego, dopasowano filtrowanie g³oœnika
œredniotonowego, wzajemn¹ polaryzacjê i usta-
wienie – wcale nie kieruj¹c siê teori¹ filtrów 1.
rzêdu, która tak naprawdê nie ma tu zastosowa-
nia, bo do zbocza filtru (elektrycznego) dodaje
siê naturalny spadek charakterystyki g³oœnika
w kierunku ni¿szych czêstotliwoœci, co w efekcie
daje zbocze akustyczne 2. lub nawet 3. rzêdu.
Otó¿ stosuj¹c filtry o bardziej stromych zbo-
czach, konstruktorzy B&W ustawiali centra akus-
tyczne g³oœników wysokotonowego i œrednioto-
nowego w jednej p³aszczyŸnie, i zgodn¹ ich pola-
ryzacjê, co dawa³o teoretycznie nawet lepsz¹
odpowiedŸ czasow¹ ni¿ teraz, gdy g³oœnik wyso-
kotonowy zosta³ przesuniêty do przodu, a pola-
ryzacje s¹ odwrócone. Ale by³o to konieczne dla
jak najlepszej korelacji fazowej g³oœników w oko-
licach czêstotliwoœci podzia³u, i uzyskania mo¿li-
wie p³ynnego przejœcia charakterystyki przetwa-
rzania. Jak wskazuj¹ pomiary laboratorium, nie
by³o to zadania ³atwe...

Do samej jakoœci elementów zwrotnicy B&W
podesz³o wrêcz z namaszczeniem – ju¿ we wczeœ-
niejszej generacji Nautilusów nie mo¿na by³o na-
rzekaæ, a spotkanie w sekcji niskotonowej cewki
z dobrej jakoœci rdzeniem nie zas³ugiwa³o prze-
cie¿ na krytykê. Ale ostatecznie najlepszym rdze-
niem jest... powietrze, wiêc teraz wszystkie
cewki – ³¹cznie z najwiêkszymi w sekcji niskoto-
nowej (tutaj filtr elektrycznie 3. rzêdu) s¹ po-
wietrzne, a wszystkie kondensatory - ³¹cznie
z bateri¹ 200µF (równie¿ w filtrze niskotono-

I wreszcie piêkny kondensator godny
diamentowego g³oœnika wysokotonowego
– Mundorf Supreme jako filtr elektrycznie
pierwszego rzêdu.

wych) – to polipro-
pyleny Mundorfa.
W filtrze wysokotono-
wym i œredniotonowym pra-
cuj¹ najlepsze “Supreme”. Wy-
stêpuj¹ce z rzadka rezystory zamo-
cowano do mini-radiatorów. Wszystkie
trzy sekcje zainstalowano na oddzielnych
p³ytkach. Zwrotnica jest wiêc umiarkowana
(chocia¿ w sumie wcale nie minimalistyczna) w
iloœci elementów, i“full wypas” pod wzglêdem
ich gatunku.

G³oœnik œredniotonowy ma do zaoferowania
mo¿e najmniej innowacji w stosunku do po-
przedniej generacji, ale i on zawiera wiele sma-
kowitych rozwi¹zañ, tyle ¿e wprowadzonych
wczeœniej. Owszem, membrana kewlarowa to
ju¿ chleb powszedni w konstrukcjach B&W,
a p³askie piankowe zawieszenie dotar³o do naj-
lepszego modelu 703 ni¿szej serii 700, ale dla
serii Nautilus pozostaje wyj¹tkowych kilka wa¿-
nych szczegó³ów. Szczególnie mo¿emy siê cie-
szyæ z uk³adu magnetycznego – neodymowego,
który wczeœniej znajdowa³ siê tylko w najdro¿-
szej konstrukcji Nautilus 800 i Signature 800,
wraz z systemem krótka cewka – d³uga szczeli-
na, zapewniaj¹cym najni¿sze zniekszta³cenia. Ju¿
poprzednio kosz mia³ bardzo cienkie ¿ebra, ma-
j¹ce zapewniæ jak najmniejsze zak³ócenia w prze-
p³ywie ciœnienia od tylnej strony membrany. ¯eb-
ra  teraz cieñsze nie s¹, wrêcz przeciwnie... sta³y
siê trochê grubsze i nie tworz¹ ju¿ tak niezwyk-
³ej “pajêczyny”, jak wczeœniej – czy¿by poprzed-
nia konstrukcja okaza³a siê jednak mechanicznie
zbyt delikatna? Ale tak jak poprzednio, g³oœnik
nie jest mocowany bezpoœrednio do przedniej
œcianki, lecz do... tylnej – prêt, wychodz¹cy
z uk³adu magnetycznego, biegnie przez ca³¹ g³ê-
bokoœæ obudowy, a¿ do gniazda z ty³u, w którym
moœci siê w elastycznej wk³adce, przykrêcany
z zewn¹trz aluminiow¹ nakrêtk¹. Poniewa¿ jed-
noczeœnie kosz g³oœnika podparty jest elastycz-
nym pierœcieniem, wiêc i ca³y g³oœnik jest od-
sprzêgniêty od obudowy i jej wibracji, której
g³ównym Ÿród³em s¹ g³oœniki niskotonowe.
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W³ókno wêglowe i kewlarowe
– efektowny wygl¹d g³oœnika niskotonowego

niewiele jednak mówi o jego najwa¿niej-
szych cechach konstrukcyjnych...

... tutaj doskonale widaæ
nadzwyczajn¹ gruboœæ membrany,
o doœæ p³ytkim sto¿kowym profilu,
przymocowanej do karkasu cewki
o niewielkiej œrednicy. Odlewany kosz,
12-cm uk³ad magnetyczny.

Niskotonowe równie¿ osadzono za poœred-
nictwem elastycznych pierœcieni izoluj¹cych,
chocia¿ przykrêcono ju¿ tradycyjnie. Membrany
g³oœników  niskotonowych  z  zewn¹trz  mog¹
wprowadziæ w b³¹d. Wygl¹daj¹, jakby zosta³y
wykonane z plecionki (podobnie jak membrana
œredniotonowego), tymczasem widoczna po-
wierzchnia to tylko wierzchnia warstwa znacznie
grubszej struktury. Pomijaj¹c na razie nadzwy-
czaj du¿¹ nak³adkê przeciwpy³ow¹ (du¿¹ wypuk-
³a czêœæ œrodkow¹), znajduje siê pod ni¹ memb-
rana sto¿kowa o gruboœci a¿ 8 mm, z³o¿ona
z dwóch warstw plecionki z w³ókna wêglowego,
usztywnionego ¿ywic¹, po³¹czonych œrodkow¹
warstw¹ twardej, ale lekkiej pianki Rohacell. Ma-
my wiêc typow¹ membranê “kanapkow¹” (sand-
wich), która mo¿e osi¹gn¹æ bardzo du¿¹ sztyw-
noœæ, wysokie t³umienie rezonansów wewnêtr-
znych, a tak¿e nisk¹ przenikalnoœæ dla fal buszu-
j¹cych w œrodku obudowy, przy optymalnej ma-
sie. Wyj¹tkowa w membranie przygotowanej
przez B&W jest jej gruboœæ – podobnego typu
membrany produkowane przez inne firmy maj¹
gruboœæ znacznie mniejsz¹, bo na wiêksz¹ nie
pozwala zbyt du¿y ciê¿ar w³asny innego typu pia-
nek. Chwa³a te¿ jednak firmie B&W za to, ¿e
w materia³ach informacyjnych wcale nie przypi-
suje sobie autorstwa takiej koncepcji membrany,
ani nawet materia³u Rohacell – stosowanego
w przemyœle lotniczym. A nawet wspomina
osi¹gniêcia konkurencji – co prawda sprzed kil-
kudziesiêciu lat - a mianowicie legendarny g³oœ-
nik niskotonowy KEF-a B139, który wyró¿nia³ siê
zarówno owalnym kszta³tem, jak i p³ask¹ po-
wierzchni¹ membrany – bo pod ni¹ znajdowa³a
siê bry³a styropianu. Mia³em kiedyœ parê takich
g³oœników, w kolumnach w³asnej konstrukcji,
które jeden ze znajomych nazwa³ “Megaloma-
nami”, bo tak by³em z nich dumny...

Du¿a nak³adka przeciwpy³owa to dodatkowe
usztywnienie membrany – jej wielkoœæ nie ma
zwi¹zku ze œrednic¹ cewki, bo ta ma tylko
oko³o 30-mm. Uk³ad magnetyczny ma œrednicê
120-mm. Trzy takie g³oœniki pracuj¹ we wspólnej

komorze, w systemie rezonansowym bas-re-
fleks, z otworem wyprowadzonym poni¿ej nich.
Zaskakuj¹ca jest ma³a œrednica otworu – tylko 5-
cm dla obs³ugi trzech 18-cm g³oœników, to tylko
5% ca³kowitej powierzchni ich membran. Dla ty-
powego otworu zagro¿enie zbyt du¿ymi prêd-
koœciami przep³ywu powietrza, powoduj¹cymi
zarówno s³yszalne turbulencje, jak i kompresjê
w pracy uk³adu rezonansowego, by³oby oczywis-
te. Ale tutaj z takim postawieniem sprawy mamy
pewien k³opot, bowiem B&W i w dziedzinie tak
pozornie prostych elementów, jak otwór bas-re-
fleks, wprowadzi³o w³asne rozwi¹zanie – “flow
port”, czyli szereg drobnych zag³êbieñ na wypro-
filowanej powierzchni wylotu, które prowokuj¹
do powstawania niewielkich, lokalnych zawiro-
wañ powietrza, od których zostaje odseparowa-
ny g³ówny strumieñ. Ciekawe jednak, czy system
ten jest a¿ tak efektywny, ¿e rekompensuje np.
dwukrotne zmniejszenie powierzchni. Na pewno
by³oby najlepiej, gdyby i otwór mia³ du¿¹ po-
wierzchniê, i dodatkowo jego warunki pracy po-
prawia³by flow-port. Ale nie zamierzam siê dalej
wym¹drzaæ. Wystarczy, ¿e opis zasady dzia³ania
flow portu w materia³ach firmowych zajmuje tyle
miejsca, ile opis wszystkich technologii w katalo-
gach innych firm, i tyle pojêæ z zakresu aerody-
namiki, ¿e wystarczy³oby dla objaœnienia praw
rz¹dz¹cych obiektami lataj¹cymi wszelkich ty-
pów.

Obudowa 803D z³o¿ona jest z p³askiego
frontu (mdf 25mm), i biegn¹cych ³ukiem œcianek
bocznych, ³¹cz¹cych siê p³ynnie z ty³u bez dodat-
kowego “zwornika”. Jak widaæ, w p³aszczyŸnie
poziomej fale stoj¹ce zostaj¹ doskonale rozpro-
szone. Pozostaje tylko odbicie miêdzy doln¹
a górn¹ œciank¹, zawsze najbardziej k³opotliwe,
któremu lekkie wybrzuszenie górnej œcianki nie-
wiele pomo¿e (chocia¿ dodaje Nautilusom ele-
gancji). Tutaj potrzebne bêdzie wyt³umienie,
z pomoc¹ przyjd¹ tak¿e wewnêtrzne wzmocnie-
nia, z pewnoœci¹ trochê przeszkadzaj¹ce swo-
bodnemu biegowi fal w obudowie, co jednak dla
pracy uk³adu rezonansowego obudowy nie ma

wiêkszego znaczenia. Wzmocnienia te maj¹ jed-
nak za podstawowy cel usztywniæ konstrukcjê
i zmniejszyæ wibracje œcianek - chodzi oczywiœcie
o system Matrix (znacznie wczeœniejszy, ni¿
film), nie tak dalece inny ni¿ wzmocnienia w in-
nych dobrze skonstruowanych kolumnach, sk³a-
daj¹cy siê z wielu ustawionych prostopadle,
“podziurawionych” p³yt mdf. Nie s¹ one wcale
nadzwyczaj grube (ok. 10 mm), koncepcja za-
k³ada bowiem, ¿e od pogrubiania wa¿niejsze jest
w³aœnie zwiêkszenie l iczby wzmocnieñ i ich
przemyœlane ulokowanie. Ale w sumie 803D ma
masê 45kg, wynikaj¹c¹ zarówno z solidnoœci
obudowy, g³oœników (uzbrojonych w ciê¿kie
uk³ady magnetyczne), a nawet elementów zwrot-
nicy – w koñcu du¿e cewki powietrzne te¿ coœ
znacz¹.
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wymi w tej firmie siê nie spotkaliœmy. Pomys³
wydaje siê dobry – du¿e, ale i smuk³e 803D mog¹
niektórym przypaœæ do gustu nawet bardziej, ni¿
dro¿sze, bardziej pêkate 802, nie mówi¹c ju¿
o “puszystych” 801. Wprowadzenie tej kon-
strukcji mo¿na te¿ t³umaczyæ potrzeb¹ zape³nie-
nia luki cenowej miêdzy 803S a ponad dwa razy
dro¿szymi 802D. Generalnie jednak, pod wzglê-
dem estetycznym, nowe Nautilusy prezentuj¹ ten
sam styl, co poprzednie – klasyczne wykoñcze-
nie kilkoma wersjami naturalnego forniru (wiœ-
nia, palisander, d¹b barwiony na czarno) byæ mo-
¿e zostanie uzupe³nione o bardziej egzotyczne
wersje podczas kolejnej sesji udoskonaleñ. Bo ¿e
seria D w obecnym kszta³cie nie jest ostatnim
s³owem B&W, to przecie¿ pewne, chocia¿ w ta-
kiej chwili wszyscy zdaj¹ siê wierzyæ, ¿e lepiej ju¿
nie mo¿na...

W kolumnach
maj¹cych hi-endowe aspiracje – doskona³e

zaciski przy³¹czeniowe WBT.

Na koñcu parê zdañ, które zwykle znajduj¹
siê na pocz¹tku opisu – jak¹ pozycjê w obecnej
serii Nautilus zajmuje model 803D? Diamentowy
tweeter, g³ównie wokó³ którego budowana jest
fama najnowszych Nautilusów, wcale nie znalaz³
zastosowania we wszystkich modelach. Ponoæ ze
wzglêdu na koszty, które mocno winduj¹ ceny
modeli “diamentowych”, chocia¿ mo¿e to byæ
element oczywistej strategii, która z czasem po-

zwoli wykonaæ nastêpny ruch, i udoskonaliæ tañ-
sze modele. Tymczasem podstawkowe 805S
i wolnostoj¹ce 804S i 803S - bardzo podobne do
swoich poprzedników bez oznaczenia “S” – zo-
sta³y wyposa¿one w aluminiowe kopu³ki wyso-
kotonowe, ale wraz z usprawnieniami sygnalizo-
wanymi we wczeœniejszych ekskluzywnych mode-
lach Signature (st¹d “S”). Metamorfoza do wersji
“D” (tweeter diamentowy) to przywilej trzech naj-
dro¿szych kolumn – 802D, 801D i 800D, nato-
miast 803D – najtañszy Nautilus z diamentem –
to konstrukcja w tym sensie najnowsza, ¿e nie
maj¹ca swojego odpowiednika w poprzedniej
generacji. Nowoczeœniejsz¹ wersj¹ dawnych 803
jest wspomniany ju¿ 803S, natomiast 803D ma
nie tylko inny g³oœnik wysokotonowy, ale jest ko-
lumn¹ wiêksz¹, bo wyposa¿on¹ w dodatkowy,
trzeci g³oœnik niskotonowy – i dlatego te¿ 803D
jest bardzo specyficzny dla B&W, nigdy wczeœ-
niej bowiem z konstrukcj¹ z trzema niskotono- Kopu³ki ju¿ siê zmaterializowa³y, czekaj¹

na zdjêcie z formy i dalsz¹ obróbkê.
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Diamentowy tweeter, rohacelowe woofe-
ry, œredniotonowy z neodymowym mag-
nesem, kondensatory od Mundorfa...

a 803D mog³yby dalej graæ tak, jak wczeœniejsze
Nautilusy, tylko trochê lepiej. Tymczasem graj¹
zupe³nie inaczej. I s¹dzê, ¿e sama technika –
 a dok³adnie nowe materia³y, wokó³ których sku-
pia siê promowanie “diamentowej” serii Nauti-
lus, nie maj¹ z tym tak wiele wspólnego, a na
pewno nie determinuj¹ brzmienia w takim stop-
niu, jak coœ zupe³nie innego, chocia¿ oczywiœcie
równie¿ le¿¹cego w sferze konstrukcyjnej i celo-
wych zamiarów projektanta. Gdyby tak podmieniæ
g³oœnik wysokotonowy – zamiast diamentowego
daæ aluminiowy – a tak¿e g³oœniki niskotonowe –
 zamiast “rohacelowych”, za³o¿yæ dawne celulo-
zowo-kewlarowe – to mogê siê za³o¿yæ, ¿e
brzmienie takiej eksperymentalnej konstrukcji
by³oby bli¿sze temu, co us³ysza³em z 803D, ni¿
brzmieniu jakichkolwiek dawnych Nautilusów.
Przyznajê, ¿e jest mi ³atwiej snuæ takie hipotezy,
bo znam te¿ ju¿ wyniki pomiarów. Na kszta³t
charakterystyki przetwarzania w badanym pasmie
akustycznym znacznie wiêkszy wp³yw – w tym
przypadku – maj¹ nie nadzwyczajne w³aœciwoœci
diamentu, ale rodzaj u¿ytych filtrów, zw³aszcza
tych, które kszta³tuj¹ charakterystykê w zakresie
drugiej czêstotliwoœci podzia³u. Owszem, praw-
dopodobnie rodzaj u¿ytych filtrów dobrze siê
skomponowa³ z charakterem diamentowego
tweetera. Je¿eli ten – teoretycznie – mia³ zostaæ
uwolniony od “nalotu” zwi¹zanego z “break-
up’em” le¿¹cym zbyt blisko granicy pasma akus-
tycznego, to wraz z ³agodnym filtrowaniem zro-
biono wiele, aby brzmienie wysokich tonów by³o
³agodne i subtelne, zw³aszcza ¿e i ich poziom
ustawiono z du¿ym umiarem. Wysokie tony wy-
stêpuj¹ w roli towarzysz¹cej i chocia¿ potrafi¹
zab³ysn¹æ i zaiskrzyæ, to i takie akcenty serwu-
j¹ na swój sposób – nadal delikatnie.
W ten sposób, dziêki zarówno nowej
kopu³ce, jak i jej doœæ specjalnej apli-
kacji, zupe³nie innej ni¿ we wczeœ-

niejszych Nautilusach, ³atwiej udowadniaæ prze-
wagê diamentu nad aluminium. Ale dla u¿ytkow-
nika liczy siê przecie¿ ostateczny efekt. Tak, je-
¿eli taki profil brzmienia uznamy za oczekiwany,
to rezultaty s¹ rewelacyjne, ale jak¿e dalekie od
tego, do czego dotychczas B&W nas przyzwy-
czai³o... B&W posz³o w kierunku stylu znanego
z niektórych – ale niekoniecznie najnowszych -
konstrukcji Dynaudio, oczywiœcie mam na myœli
klimat, a nie szczegó³y charakterystyki. To ju¿
nie kwestia samych wysokich tonów, ale ca³ego
zakresu œrednio-wysokotonowego, i w sumie
ogólnego wra¿enia. 803D graj¹ nadzwyczaj spo-
kojnie, na luzie, bez napiêcia, rozko³ysanym
dŸwiêkiem.

¯adnych œladów natarczywoœci, czy choæby
niepokoj¹cej – lub nu¿¹cej – mechanicznoœci.
Wczeœniej pewne kontrowersyjne cechy brzmie-
nia B&W, chocia¿ zwi¹zane z ich niekwestiono-
wanymi zaletami, zosta³y usuniête tak zdecydo-
wanie, ¿e mo¿na nawet zadaæ pytanie, czy nie
pojawi¹ siê teraz malkontenci wœród tych, którzy
dotychczasowe brzmienie B&W uznawali za
wzorcowe... Brak oznak ostroœci, metalicznoœci
mo¿e bowiem wywo³ywaæ wra¿enie, ¿e nasyce-
nie mikroinformacjami i rysowanie dŸwiêków nie
jest doprowadzone do maksymalnego poziomu.
Mo¿e jest, mo¿e nie, ale muzyka jest czytelna
w³aœnie w takim stopniu, w jakim oczekuje tego
wiêkszoœæ s³uchaczy, bardziej nastrojona na od-
biór ca³oœci, ni¿ czêœci sk³adowych. Œrodek pas-
ma nie wychodzi do przodu, nie jest te¿ skon-
centrowany, wokale nie zajmuj¹ miejsc okreœlo-
nych z milimetrow¹ dok³adnoœci¹, lekko siê roz-
p³ywaj¹ po scenie, œrednica jest bardzo harmo-
nijnie skonstruowana i wkomponowana w ca-
³oœæ. 803D nie id¹ “jak po sznurku”, nie s¹ mak-
symalnie zmobilizowane i zdyscyplinowane, da-

no im sporo swobody, ale i bez przesady –
 zw³aszcza w zakresie niskotonowym,

który jest mocny, barwny, g³êboki, za-
razem trzymaj¹cy rytm - tyle ¿e nie

podkrêcaj¹cy tempa, ani nie nerwowy, ani nie
nazbyt ciê¿ki.

Mo¿na wyczuæ du¿y potencja³, ale dynamika
nie jest drapie¿na, bo ocieplenie ³agodzi gwa³-
towniejsze zdarzenia.

I kiedy nastêpuje w muzyce przyspieszenie
i skok dynamiki, 803D ani tego nie przesypiaj¹,
ani nie wpadaj¹ w panikê. Reaguj¹ z wyczuciem,
oszczêdzaj¹c nam skoków adrenaliny.

Przestrzeñ jest wspania³a – pe³na oddechu,
co przy charakterystyce tonalnej w najmniejszym
stopniu nie rozjaœnionej jest wyczynem nie lada.
Naturalna, bez ¿adnego efekciarstwa, staje siê
kolejnym elementem nowej uk³adanki B&W, któ-
ra daje tak frapuj¹ce, charyzmatyczne, i z pew-
noœci¹ bardziej relaksuj¹ce brzmienie.

Nied³ugo uka¿e siê test JMlabów Diva, któ-
rych s³ucha³em nawet nieco wczeœniej ni¿ 803D.
Obydwie kolumny brzmi¹ wyraŸnie inaczej, ale
zdradzê ju¿ tutaj, ¿e maj¹ jednak i wiele punktów
stycznych, i co ciekawe, s¹ to punkty okreœlaj¹ce
w³aœnie nowy styl grania zarówno B&W, jak
i JMlaba. Czy to przypadek, czy konkurowanie
o wzglêdy podobnie s³ysz¹cego klienta, czy ju¿
nawet przejawy nowego trendu? Nowe brzmie-
nie jest ³agodniejsze, po prostu milsze dla ucha,
przy wszystkich obiektywnych atrybutach jakby
adresowane do s³uchaczy, którzy s³uchaæ bêd¹
dla przyjemnoœci, a nie dla wy³apywania detali
i analizowania najdrobniejszych uchybieñ tonal-
nych. Perfekcjonistom liniowego, ostatecznie
zdefiniowanego brzmienia, nowe 803D wielu
podniecaj¹cych wra¿eñ nie dostarcz¹, ale mile
zaskocz¹ wszystkich, którzy dot¹d zarzucali
B&W zbyt ma³o muzykalnoœci. Pokój ods³uchowy
by³ pe³en nie poszczególnych zakresów, detali,
konturów, itd., ale w³aœnie muzyki, gêstej i cza-
ruj¹cej.

A.K.

Tylko
w Nautilusach

– g³oœnik
wysokotonowy

z otwart¹ na
koñcu,

miniaturow¹
wyt³umiaj¹c¹

“lini¹ transmisyj-
n¹”, i elastyczne

mocowanie
œredniotonowego

do “zamka”
z ty³u obudowy.

NAUTILUS 803D
Cena (para)[z³] 32 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Oprawa znana z poprzedniej generacji Nautilusów,
ale komponenty z jeszcze wy¿szej pó³ki. Najnowszy
materia³ membrany g³oœników niskotonowych, a prze-
de wszystkim niezwyk³a diamentowa kopu³ka wysoko-
tonowa.

Laboratorium
Wzmocniony zakres 50-100Hz i ³agodny spadek cha-
rakterystyki w zakresie najni¿szych tonów. Os³abienie
w zakresie kilku kHz, zmienne w funkcji wysokoœci osi
pomiaru, wywo³ane niestabilnoœci¹ relacji fazowych
g³oœników wspó³pracuj¹cych w bardzo szerokim za-
kresie czêstotliwoœci. Dobry ogólny balans miêdzy
œrednimi a wysokimi czêstotliwoœciami. Impedancja
o œrednim stopniu trudnoœci, efektywnoœæ przeciêtna,
nadrobi to mo¿liwoœæ przyjêcia du¿ej mocy.

Brzmienie
Nowy profil B&W – ciep³o, barwy, delikatnoœæ, ob-
szerna, ale równie¿ subtelna przestrzeñ, mniej ekspo-
nowania detali, bez œladów natarczywoœci, wiêcej luzu,
dystansu i plastycznoœci.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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HI-END

rys. 1.  Nautilus 803D, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3.  Nautilus 803D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

 rys. 5. Nautilus 803D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2.   Nautilus 803D, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6. Nautilus 803D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji 803D (rys. 1) nie
zdradza ¿adnych bardzo charakterystycznych
cech tej konstrukcji. Typowa para wierzcho³ków
w zakresie niskotonowym wskazuje na zastoso-
wanie uk³adu bas-refleks, dostrojonego w tym
przypadku bardzo nisko – w okolicach 20Hz,
gdzie znajduje siê minimum. Przy 100Hz i nieco
powy¿ej charakterystyka znajduje siê na pozio-
mie 3Ω, mamy wiêc do czynienia z impedancj¹
znamionow¹ 4Ω. Co prawda na górnym skraju
pasma notujemy wartoœæ nawet poni¿ej 2Ω, ale
nie powinno to sprawiaæ k³opotu wiêkszoœci
wzmacniaczy, poza niektórymi o wysokiej impe-
dancji wyjœciowej w tym zakresie. Nadmieniê
jednak na marginesie, ¿e opublikowany w luto-
wym numerze niemieckiego miesiêcznika Ste-
reoplay test 803D nie zanotowa³ tak niskiej im-
pedancji w zakresie wysokich tonów (minimum
pojawi³o siê na poziomie 4Ω). Sam producent
podaje, ¿e minimalna wartoœæ wynosi 3Ω, ale
najprawdopodobniej odnosi to do wspominane-
go minimum w okolicach 100Hz. Albo nasz eg-
zemplarz “trochê” siê ró¿ni³ od innych, albo do-
konano jakichœ zmian, których (na razie?) oficjal-
nie nie zakomunikowano.

Testowane kilka lat temu Nautilusy 803 chwa-
liliœmy za bardzo liniow¹ charakterystykê prze-
twarzania. Jak widaæ na rys. 2, nie jest to ju¿
sprawa tak priorytetowa dla konstruktorów B&W,
ale pos³ugiwanie siê filtrami pierwszego rzêdu

rys. 4.  Nautilus 803D, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na wysokościach

90, 100 i 110cm .

czêsto zmusza do pewnych kompromisów w tej
dziedzinie, a byæ mo¿e nawet widoczne odchy³ki
maj¹ swoje Ÿród³o w testach ods³uchowych, w za-
mierzonych cechach brzmienia. Os³abienie na prze-
³omie œrednich i wysokich tonów, przy 2,5kHz,
prawie na pewno zwi¹zane z drug¹ czêstotliwoœ-
ci¹ podzia³u, siêga –6dB wzglêdem œredniego po-
ziomu zakresów s¹siednich, natomiast niskie tony
(g³ównie 50-100Hz) zosta³y o kilka dB wzmocnione.

•ród³em wysokiej efektywnoœci niskich to-
nów nie jest jednak praca uk³adu bas-refleks, ale
si³a samych g³oœników – jest ich jednak sporo.
Rys. 3 pokazuje, ¿e dostrojenie uk³adu rezonan-
sowego obudowy do bardzo niskich 20Hz po-
zwala na uzyskanie tylko niskiego poziomu ciœ-
nienia z otworu, le¿¹cego prawie 20dB poni¿ej
poziomu ciœnienia z g³oœników. Dziêki temu jed-
nak spadek, który nastêpuje od 50Hz, jest ³agod-
ny – bliski tylko 12dB/okt. w oktawie 20-40Hz,
a wiêc podobny do znanego z pracy obudowy za-
mkniêtej.

£agodne filtry daj¹ s³ab¹ stabilnoœæ charakte-
rystyki w p³aszczczyŸnie pionowej, poszukiwaliœ-
my wiêc wysokoœci (w granicach zdrowego roz-

s¹dku), przy której charakterystyka prezentowa-
³aby siê najlepiej. Ostatecznie, na u¿ytek przed-
stawionego ju¿ rys. 2, wybraliœmy pomiar z wy-
sokoœci 1 metra, ale wraz z dodatkowymi pomia-
rami z wysokoœci 90 cm i 110 cm przedstawiamy
rys. 4. Dla normalnej pozycji s³uchacza odpo-
wiedniejsza wydaje siê wysokoœæ 90 cm, wów-
czas jednak os³abienie przy ok. 3kHz pog³êbia siê
i rozszerza w kierunku czêstotliwoœci wy¿szych
– integracja fazowa miêdzy g³oœnikiem œrednio-
tonowym a wysokotonowym jest daleka od op-
tymalnej. Na wysokoœci 110-cm os³abienie przy
2,5kHz-3kHz jest mniejsze, za to pojawia siê do-
³ek przy 7kHz. G³oœniki wspó³pracuj¹ w bardzo
szerokim zakresie czêstotliwoœci, st¹d takie
zmiany charakterystyk, wywo³ywane zmianami
relacji fazowych, a te z kolei zmianami relacji od-
leg³oœci od poszczególnych g³oœników do punktu
pomiarowego – wraz ze zmianami wysokoœci po-
miaru. Nie by³o jednak mo¿liwoœci niezale¿nego
zmierzenia charakterystyk g³oœników œrednioto-
nowego i wysokotonowego, co najlepiej pokaza-
³oby zale¿noœci miêdzy nimi a charakterystyk¹
wypadkow¹ – obydwa g³oœniki obs³ugiwane s¹

przez tê sam¹ parê terminalu przy³¹czeniowego,
dolna para dostarcza sygna³ do sekcji niskotono-
wej.

Rys. 5 to pomiary w p³aszczyŸnie poziomej.
Widaæ wyraŸny odstêp miêdzy poszczególnymi
charakterystykami, ale kszta³t zostaje zachowany
podobny dla wszystkich.

Maskownica 803D akustycznie okazuje siê
doskona³a – na rys. 6 prawie nie widaæ ró¿nicy
miêdzy charakterystykami zmierzonymi przy
maskownicy zdjêtej i za³o¿onej.

Efektywnoœæ wynosi ok. 87dB – przyzwoita,
ale nie szczególnie wysoka. Raczej do wspó³pracy
z dobrym wzmacniaczem tranzystorowym,
zw³aszcza wzi¹wszy pod uwagê wysok¹ moc zna-
mionow¹, która ostatecznie pozwoli osi¹gaæ wy-
sokie natê¿enia dŸwiêku.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Rek. moc wzmac. [W]** 50−375
Wymiary (WxSxG) [cm] 117x31x46

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=77
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