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Konstrukcja A.R.T. Column ³¹czy w sobie elementy
tradycyjne i bardzo innowacyjne. Klasyczna jest
 bry³a obudowy, chocia¿ i ona nie do koñca. G³ówna

skrzynka jest regularnym prostopad³oœcianem, bez ¿adnych
pochyleñ ani œciêæ, ale do jej œcianki przedniej przymoco-
wano dodatkowy, gruby panel, jako bezpoœredni¹ pod-
stawê dla wszystkich g³oœników. Wygl¹da to tak, jakby front
z g³oœnikami pochodzi³ z zupe³nie innej konstrukcji, z której
zosta³ od³¹czony, i przyklejony do znacznie wiêkszej, ni¿
pierwotnie, obudowy. Ale tylko kompletny brak zrozumie-
nia dla nowoczesnego wzornictwa mo¿e naraziæ Columnê na
krytykê, ¿e wygl¹da dziwacznie... Uk³ad g³oœników ponow-
nie jest bardzo konwencjonalny - zreszt¹ analogiczny, jak
w Isophonach Cortina, z wysokotonowym na samej górze,
œredniotonowym, i par¹ niskotonowych poni¿ej – ale same
przetworniki takie najzwyklejsze ju¿ nie s¹. Wysokotonowy
i œredniotonowy reprezentuj¹ technikê Accelerated Ribbon
Technology (A.R.T.), czyli s¹ pewnym wariantem prze-
tworników wstêgowych. G³oœnik wysokotonowy jest z ty³u
zamkniêty przez swoj¹ w³asn¹ konstrukcjê, g³oœnik œrednio-
tonowy jest wentylowany, a wiêc musia³ zostaæ zabudowany
w oddzielnej komorze obudowy, aby tylnej strony membra-
ny nie nara¿aæ na ciœnienie pochodz¹ce od g³oœników nisko-
tonowych. G³oœniki niskotonowe s¹ ju¿ typu dynamicznego,
chocia¿ i tutaj mamy powód, ¿eby zatrzymaæ siê na d³u¿ej
w obserwacjach – to przetworniki dostarczone przez inn¹
niemieck¹ firmê, Eton, maj¹ce membrany o wewnêtrznej
strukturze plastra miodu (Hexacone), umieszczonej miêdzy
dwoma cienkimi warstwami z plecionki – prawdopodobnie
kewlarowej, mimo ¿e powleczonej substancj¹ uszczelniaj¹c¹
i t³umi¹c¹, nadaj¹c¹ jej ciemny kolor. Tymi zabiegami osi¹ga-
na jest bardzo wysoka sztywnoœæ, przy dobrym t³umieniu
i umiarkowanej masie. W³asna, zaawansowana technologia
membran Etona jest kolejnym przyk³adem na... zastój
w technice g³oœnikowej. Bowiem  patent, jak i sam typ g³oœ-
nika zastosowanego w Columnie, pochodz¹ sprzed kilkunas-
tu lat. Wtedy szukano, i znajdywano, wci¹¿ nowe materia³y
i struktury, a obecnie trwa eksploatacja dawnych pomys³ów,
które ubierane s¹ w nowe formy, ozdabiane ma³o znacz¹cy-
mi detalami. No, bo je¿eli o g³oœnikach Etona, które nie
zmieni³y siê od tego czasu, mo¿emy powiedzieæ “nowo-
czesne”, to jak inaczej mo¿na opisaæ ca³¹ sytuacjê? Czy by³o-
by to do pomyœlenia np. w przemyœle motoryzacyjnym, aby
chwaliæ zastosowanie w najnowszym samochodzie klasy wy-
¿szej jakiegokolwiek silnika z prze³omu lat 80. i 90.? 18-cm
(7-cali) œrednicy g³oœniki Etona to potencjalnie przetworniki
nisko-œredniotonowe, tutaj wykorzystane jako teoretycznie
niskotonowe, ale dziêki swoim dobrym charakterystykom
w zakresie œrednich tonów, mo¿na by³o ustaliæ wysok¹ czês-
totliwoœæ podzia³u (wed³ug producenta 600Hz, wed³ug na-
szych pomiarów nawet wy¿ej) miêdzy nimi a wstêgowym
g³oœnikiem œredniotonowym, który nie lubi pracowaæ “dolnym
œrodkiem”.

Adam to mo¿e firma do tej pory ma³o znana na rynku domowego hi-endu, ale z drugiej strony jedyna w gronie w³aœnie
przedstawianych niemieckich g³oœnikowych specjalistów, która mo¿e pochwaliæ siê równoczesn¹ aktywnoœci¹ w dziedzinie

sprzêtu profesjonalnego – ma w ofercie du¿y wybór monitorów studyjnych. Wszêdzie jednak znajdziemy element kluczowy dla
“technicznej filozofii” firmy – przetworniki wstêgowe.

Fizyka ARTystyczna

A.R.T. COLUMNAdam
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Wróæmy teraz do obudowy i jej nietypowego
frontu. Z podobnym rozwi¹zaniem spotkaliœmy
siê ju¿ w Dynaudio C2 i C4, gdzie pomys³ wyko-
nano z jeszcze wiêkszym rozmachem – g³êboko
wyprofilowano boczne krawêdzie na³o¿onych
paneli, aby poprawiæ rozpraszanie i unikn¹æ
odbiæ od ostrych krawêdzi, a sama skrzynka by³a
znacznie wê¿sza - jej szerokoœæ by³a mniejsza od
œrednicy g³oœników niskotonowych, i dodatko-
wy, wiêkszy panel przedni by³ konieczny w³aœnie
dla ich objêcia. W Columnie specjalny front ma
przede wszystkim za zadanie nie tyle zagwa-
rantowaæ odpowiedni¹ szerokoœæ dla monta¿u
g³oœników, co swoj¹ specjaln¹ struktur¹, dodat-
kowo pogrubiaj¹c¹ przedni¹ œciankê samej
skrzynki, daæ g³oœnikom bardzo stabilne, mecha-
nicznie i akustycznie doskona³e oparcie. 2,5-cm
panel wykonany jest z aluminium, ale nie z jed-
nolitego odlewu, lecz ma postaæ podobn¹ do
membran Hexacone – miêdzy dwoma warstwa-
mi zewnêtrznymi, znajduje siê aluminiowy plas-
ter miodu. G³êbiej jest 1-cm warstwa mdf-u, ³¹-
cz¹ca aluminium ju¿ z w³aœciw¹ œcian¹ g³ównej
skrzynki, która ma gruboœæ (tak jak pozosta³e jej
elementy), 2,2 mm. W ten sposób ca³kowita gru-
boœæ frontu, w obszarze mocowania g³oœników,
siêga prawie 6-cm. Wewn¹trz obudowy, poza
elementami wydzielaj¹cymi w³asn¹ komorê dla
g³oœnika œredniotonowego, jest jeszcze kilka po-
ziomych wieñców.

G³oœniki niskotonowe wraz z obudow¹ pra-
cuj¹ w systemie bas-refleks, dwa otwory o œred-
nicach 6-cm, z tunelami 16-cm, zainstalowano na

tylnej œciance, doœæ blisko siebie, ok. 30-
cm nad pod³og¹. Wyloty (ani tym bardziej
zakoñczenia tuneli po drugiej ich stronie)
nie maj¹ wyprofilowañ, co jest ma³ym zanie-
dbaniem, ale z pomoc¹ przychodzi... Isop-
hon Cortina, który równie¿ ma otwór w ten
sposób “niedorobiony”, co wyrównuje liczbê
ma³ych punktów karnych.

Poni¿ej tuneli, doln¹ czêœæ tylnej œcianki
zajmuje du¿y aluminiowy panel, do którego
przykrêcono cztery zaciski WBT, tworz¹ce
dwie pary do bi-wiringu. Po odkrêceniu panelu
okazuje siê, ¿e on sam nie jest jeszcze baz¹ dla
uk³adów zwrotnicy, ale ¿e zamyka dostêp do
wyodrêbnionej czêœci obudowy, w której znaj-

duj¹ siê dwie du¿e p³ytki drukowane. Odizolo-
wano wiêc zwrotnicê od ciœnienia i fal w g³ównej
komorze, co zas³uguje na pochwa³ê. Równie¿ ja-
koœæ elementów jest bardzo dobra, zdecydowa-
nie przewa¿aj¹ cewki powietrzne i kondensatory
polipropylenowe. Rozbudowanie filtrów Columny
mo¿e mieæ nieco inne powody, ni¿ w przypadku
Cortiny. Isophon zastosowa³ filtry bardzo wyso-
kiego rzêdu z powodów “ideowych”, z przeko-
nania o ich uniwersalnej przewadze i lepszych
rezultatach akustycznych takiego typu filtrowa-
nia, niezale¿nie od rodzaju g³oœników, jakie
wspó³pracuj¹ w zespole. Byæ mo¿e i konstruktor
Columny jest podobnym zwolennikiem filtrów
wysokiego rzêdu, ale tak czy inaczej w Columnie
powinien by³ je zastosowaæ, i zastosowa³, ponie-
wa¿ przetworniki wstêgowe, przy ca³ej swojej
szlachetnoœci, s¹ jednoczeœnie bardziej delikatne
ni¿ g³oœniki dynamiczne, co w³aœnie sk³ania do
zabezpieczenia ich za pomoc¹ zdecydowanego
t³umienia zakresów le¿¹cych poni¿ej ustalonych
czêstotliwoœci podzia³u. Zw³aszcza, ¿e wydaje
siê, i¿ konstruktor forsuje czêstotliwoœci podzia-
³u doœæ niskie, jak na wstêgi, i prawdopodobnie
le¿¹ce bardzo blisko ich czêstotliwoœci rezonan-
sowych.

Z zewn¹trz jakoœæ wykonania Column nie po-
zostawia wiele do ¿yczenia, chocia¿ trudno je
zakwalifikowaæ do grupy konstrukcji, które inspi-
ruj¹ oryginalnymi kszta³tami, zwracaj¹ uwagê de-
talami, zachwycaj¹ piêknem okleiny, czy zaspo-
kajaj¹ zamówienia na wiele wersji kolorystycz-
nych – jak w przypadku Cortiny. Fornir, po³o¿ony
starannie na wszystkich œciankach Columny (poza

dodatkowym panelem), oczywiœcie jest natural-
ny, ale do wyboru s¹ tylko dwa warianty – wiœ-
niowy i klonowy/jab³oniowy (producent nie mo-
¿e siê zdecydowaæ, podaje na ten temat ró¿ne
informacje, ale nigdzie nie deklaruje jednoczeœ-
nie klonu i jab³oni).

Obawiam siê, ¿e to zdecydowanie za ma³o
dla coraz bardziej wymagaj¹cych (pod tym
wzglêdem) klientów, którym coraz czêœciej przy
wyborach towarzysz¹ ¿ony i przyjació³ki. Tym
bardziej, ¿e sama wielkoœæ Columny nie bêdzie
atutem dla osób ceni¹cych sobie dyskrecjê
sprzêtu audio, wiêc chocia¿ mo¿liwoœæ dobrania
koloru do dywanu lub mebloœcianki mog³aby ura-
towaæ niejedn¹ krytyczn¹ sytuacjê ma³¿eñsk¹ lub
pozama³¿eñsk¹.

Zewnêtrzny panel jest polakierowany na ko-
lor srebrzystoszary. Zas³aniaj¹ca go maskownica
jest jednak czarna, co wydaje mi siê ma³ym b³ê-
dem – w tej sytuacji wola³bym podobnie szar¹,
ale to ju¿ kwestia gustu. Jednak dla audiofila naj-
wa¿niejsza bêdzie uwaga, ¿e sposób wykonania
maskownicy podpowiada, i¿ nie nale¿y pozosta-
wiaæ jej za³o¿onej podczas œmiertelnie powa¿-
nych ods³uchów. W tradycyjny sposób wyciêta
z p³yty mdf, z pewnoœci¹ bêdzie wywo³ywaæ za-
uwa¿alne odbicia od swoich wewnêtrznych kra-
wêdzi. Ale podejrzenia te zweryfikuje praca na-
szego laboratorium.

Na dole delikatnie odznacza siê czarna p³yta
coko³u, nie pe³ni on roli stabilizuj¹cej, maj¹c tak¹
sam¹ wielkoœæ jak samo pole przekroju obudo-
wy. Komplet kolców dope³nia program obo-
wi¹zkowy dla kolumny tej klasy... chyba ju¿ na-
wet dla kolumn wszystkich klas.

Podobn¹ metod¹, oczywiœcie przy ró¿nych
zestawach przetworników, zbudowane s¹ pozo-
sta³e konstrukcje “domowej” serii Adama – dwu-
dro¿ne, podstawkowe Compact, dwuipó³dro¿ne
Pencil, dwudro¿ny centralny Center. Wszêdzie
tam powtarza siê 18-cm Eton i wstêgowy wyso-
kotonowy; wstêgowy œredniotonowy jest w na-
szych Columnach, a tak¿e we flagowcu Tower,
który jednak pod kilkoma wzglêdami ró¿ni siê od
pozosta³ych modeli ,  podobnie jak Cassiano
w ofercie Isophona. Nie ma tam ju¿ dodatkowe-
go panelu na froncie, bezpoœrednio na w³aœciwej
czêœci obudowy zainstalowano znany ju¿ wstê-
gowy zestaw œrednio-wysokotonowy (ale od-
wrócony, wysokotonowy ni¿ej), i dwa 18-cm ce-
ramiczne niskotonowe na skrajach tej sekcji. Do
tego wyrafinowanego teamu przy³¹cza siê te¿
Eton, ale tym razem w postaci 30-cm g³oœnika
subniskotonowego (obs³uguje pasmo poni¿ej
80Hz), za³o¿onego na bocznej œciance. Ta sekcja
jest aktywna, napêdzana wbudowanym wzmac-
niaczem 500W.

Wszystkie kolumny Adama polski dystrybutor
obejmuje 10-letni¹ gwarancj¹.

Chocia¿ tutaj wyprowadzono
dwa tunele, to podobnie jak
w Cortinie Isophona, obydwa
g³oœniki niskotonowe pracuj¹ we
wspólnej objêtoœci uk³adu bas-
refleks. S¹ równie¿ dwie pary
zacisków przy³¹czeniowych,
co ju¿ oznacza realn¹ mo¿liwoœæ
pod³¹czenia bi-wiring lub bi-amping.



HI-END Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³

Technika Transformera
Dodatkowy

panel z przodu, do
którego przymoco-

wano wszystkie
g³oœniki, to nie

kolejny element
z mdf-u, ale

specjalny modu³
o strukturze plastra

miodu – podobnej
jak w membranach

g³oœników niskotonowych Etona.
Ca³kowita gruboœæ przedniej œcianki w tym

miejscu to prawie 6-cm, a wiêc iœcie
“profesjonalna”, jak przysta³o na producenta

profesjonalnych monitorów studyjnych.

Przetworniki wstêgowe wymagaj¹ podob-
nych warunków pracy w obudowie, jak

przetworniki konwencjonalne – tweeter jest
wiêc zamkniêty w³asn¹ obudow¹, a dla
g³oœnika œredniotonowego wydzielono

komorê w skrzyni. G³oœniki
niskotonowe dostarczy³ Eton

– spotykamy wiêc sztywne
membrany Hexacone.

Ka¿da szanuj¹ca siê firma w bran¿y audio
obowi¹zkowo twierdzi, ¿e jedynym jej
 celem jest dostarczenie dŸwiêku wyso-

kiej jakoœci, naturalnego, prawdziwego itp., i jed-
noczeœnie wskazuje, jakie to wyj¹tkowe techno-
logie zosta³y przez ni¹ zastosowane, aby cel ten
osi¹gn¹æ. Dla firmy Adam najwa¿niejsze s¹ prze-
tworniki wstêgowe, i to specjalnego rodzaju.

Typowy g³oœnik dynamiczny wytwarza ciœnie-
nie akustyczne dziêki ruchom membrany i po³¹-
czonej z ni¹ cewki, znajduj¹cej siê w polu magne-
tycznym. P³ynie pr¹d, wywo³uje si³ê elektromo-
toryczn¹, pojawia siê ruch. Wed³ug tej ogólnej
zasady dzia³aj¹ równie¿ przetworniki wstêgowe,
z t¹ jednak ró¿nic¹ w swojej konstrukcji, ¿e nie
ma w nich cewki z odrêbnym uzwojeniem na
karkasie przytwierdzonym do membrany. Tutaj
sama membrana, wykonana z cienkiej folii pokry-
tej warstw¹ aluminium, ma wytrawion¹ d³ug¹
œcie¿kê przewodz¹c¹. Dziêki takiemu rozwi¹-
zaniu mo¿na stworzyæ powierzchniê drgaj¹c¹
znacznie wiêksz¹ ni¿ w przypadku typowych ko-
pu³kowych g³oœników wysokotonowych, bez po-
wiêkszania masy, krytycznej dla osi¹gniêcia okreœ-
lonej górnej czêstotliwoœci granicznej. Du¿a po-
wierzchnia to wysoka efektywnoœæ lub mo¿liwoœæ
ograniczenia amplitudy ruchu membrany ko-
niecznej dla uzyskania okreœlonego poziomu ciœ-
nienia akustycznego. Wedle tych regu³ do nie-
dawna projektowano tylko g³oœniki wysokotono-
we, ale spotyka siê ju¿ tak¿e œredniotonowe –
jak w³aœnie w dwóch Adamach i kilku Piegach.

A.R.T. jest jednak nieco inny od szwajcars-
kich wstêgowych delikatesów, chocia¿ w obrê-
bie niemieckich zespo³ów g³oœnikowych, podob-
ne spotykamy nie po raz pierwszy. Ich pocz¹t-

kiem by³ oryginalny projekt “Air Motion Trans-
former” (AMT), opracowany przez Oskara Heila.
Foliow¹ membranê, która w “normalnych” g³oœ-
nikach wstêgowych jest p³aska, pozaginano
w kszta³t harmonijki; jej ca³kowita powierzchnia
jest wiêksza, ni¿ powierzchnia widziana z przo-
du, i znacznie wiêksza, ni¿ powierzchnia otwo-
rów w zewnêtrznej p³ycie, przez które ciœnienie
jest promieniowane. Membrana odkszta³ca siê
w ten sposób, ¿e wci¹ga i wypycha powietrze
spomiêdzy swoich fa³d. Wskutek tego niewielki
ruch folii powoduje znacznie wiêksze przesuniê-
cie cz¹steczek powietrza, które poruszaj¹ siê 4-
krotnie szybciej ni¿ membrana. Chocia¿ w ten
sposób zostaje zmniejszona powierzchnia drgaj¹-
ca (a masa membrany ma zwi¹zek z jej ca³kowi-
t¹, rozwiniêt¹ powierzchni¹), to dziêki wiêkszym
prêdkoœciom ruchu powietrza sprawnoœæ uk³adu
wcale nie maleje. Poza skomplikowanymi zjawis-

kami dopasowania impedancji akustycznej, dziêki
zmniejszeniu powierzchni mog¹ zostaæ popra-
wione charakterystyki kierunkowe, bêd¹ce jedn¹
ze s³aboœci typowych g³oœników wstêgowych
(w p³aszczyŸnie pionowej, w jakiej zwykle s¹
orientowane).

Tego rodzaju przetworniki s¹ doskonale zna-
ne z wielu konstrukcji Elaca (ale tylko tych z wy-
¿szej pó³ki), gdzie nosz¹ nazwê JET. Wczeœniej
by³y instalowane w kolumnach nieistniej¹cej ju¿
firmy Ares, a niedawno swój w³asny model
wprowadzi³a kolejna niemiecka firma - Eton.
NajwyraŸniej zasada dzia³ania charakterystyczna
dla AMT albo nie jest objêta prawami patentowy-
mi, albo kosztuj¹ one niewiele.

Wysokotonowy A.R.T. wydaje siê bliŸniaczo
podobny do JET-a, ale prawd¹ jest, ¿e g³oœnik
œredniotonowy wykonany i dzia³aj¹cy w ramach
tej koncepcji, który widzimy w konstrukcji Co-
lumn, jest jedyny w swoim rodzaju. Wstêgowy
g³oœnik œredniotonowy jest jednak daleki od dos-
kona³oœci – podobnie jak kopu³kowe g³oœniki
œredniotonowe - trudno z jego pomoc¹ przetwa-
rzaæ zakres “niskiego œrodka”, który nie sprawia
problemów nawet ma³ym g³oœnikom œrednioto-
nowym z typow¹ membran¹ sto¿kow¹ (najlepszy
przyk³ad obok –12-cm g³oœnik œredniotonowy
w Cortinie Isophona, dla którego ustalono czês-
totliwoœæ podzia³u 190Hz). Uniemo¿liwia to re-
latywnie wysoka czêstotliwoœæ rezonansowa,
a tak¿e niska odpornoœæ ma du¿e moce, które
pojawiaj¹ siê w okolicach kilkuset Hz. Dlatego
stosowanie wstêgowych œredniotonowych mo¿li-
we jest tylko przy pracy w zespole z ma³ym g³oœ-
nikiem niskotonowym. Przetwarzanie niskich
czêstotliwoœci przez tego typu przetworniki nie
jest wiêc w ogóle brane pod uwagê, równie¿ ze
wzglêdu na trudnoœæ w zachowaniu sztywnoœci
cienkiej folii o du¿ych wymiarach. Natomiast
wstêgowe g³oœniki wysokotonowe zdoby³y sobie
uznanie, chocia¿ te¿ wymagaj¹ przemyœlanej apli-
kacji i stosowania filtrów wy¿szego rzêdu, czego

z kolei wielu konstruktorów chce unikaæ... nie
mo¿na mieæ wszystkiego naraz.
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rys. 1.  A.R.T. Column, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3.  A.R.T. Column, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2.  A.R.T. Column, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 127x31x35

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  A.R.T. Column, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Chocia¿ na pierwszy rzut oka charakterys-
tyka impedancji Adama (rys. 1) wygl¹da doœæ
spokojnie, nie maj¹c w zakresie œrednio-wysoko-
tonowym du¿ej zmiennoœci, a w zakresie nisko-
tonowym nie spadaj¹c poni¿ej poziomu 3 omów,
to jednak 2-omowego minimum przy 1kHz nie
mo¿na przegapiæ. Poradzi sobie z tym zdecy-
dowana wiêkszoœæ wzmacniaczy, ale podobnie
jak w przypadku Virgo 3 i Cortiny, umiarkowana
efektywnoœæ (w tym przypadku 85dB) i jednak
nie taka banalna impedancja, powinny os³abiæ za-
interesowanie wzmacniaczami lampowymi, cho-
cia¿ po³¹czenie delikatnych, egzotycznych prze-
tworników Adama ze szlachetnymi lampami
pró¿niowymi mo¿e siê wydawaæ bardzo kusz¹ce
dla poszukiwaczy nowych brzmieñ.

Zastosowanie niekonwencjonalnych uk³adów
lub przetworników czêsto odbija siê na przebie-
gu charakterystyki przetwarzania mierzonej na
osi g³ównej. Tak jest i tym razem, rys. 2 ujawnia
wyeksponowanie dwóch oktaw wysokich czêstot-
liwoœci (5-20kHz), pofalowanie zakresu œrednich,
i prowadzone na umiarkowanym poziomie niskie
tony.

Ale ju¿ rys. 3 wyjaœnia, ¿e lekkie wzmocnie-
nie wysokich tonów na osi g³ównej jest celowe,
gdy¿ pod k¹tami 15O i 30O ciœnienie w tym zakre-
sie spada wyraŸniej, ni¿ w przypadku promienio-
wania konwencjonalnych przetworników. Sposo-
bu na wyrównanie charakterystyki przetwarzania
jednak nie znajdujemy, bowiem kiedy pod k¹tem
30O poziom w zakresie 5–10kHz zostaje skorelo-
wany z zakresem œrednich tonów, to oktawa 10–
20kHz jest ju¿ zbyt cicha, niezale¿nie od tego
nierównomiernoœci wokó³ 1kHz s¹ niezmienne.

Tym razem wykonaliœmy pomiar sprawdzaj¹-
cy wp³yw maskownicy, poniewa¿ jej tradycyjna,
niewyrafinowana ramka rodzi³a podejrzenie, i¿
mo¿e ona wywieraæ niekorzystny wp³yw na cha-
rakterystykê przetwarzania. Wp³yw ten widaæ na
rys. 4, odstêpstwa od charakterystyki bez mas-
kownicy siêgaj¹ do 2dB, ale w sumie, na tle i tak
dalekiego od idea³u przebiegu, os³ona nie jest
Ÿród³em problemów, którymi nale¿a³oby siê spe-
cjalnie przejmowaæ.

Uk³ad rezonansowy obudowy (bas-refleks)
dostrojono w okolicach 35Hz. Wskazuje na to
minimum miêdzy dwoma wierzcho³kami na cha-
rakterystyce impedancji (rys. 1), ale pomiary ciœ-
nienia z g³oœników i z otworu (rys. 5), tym ra-
zem nie pomagaj¹ uœciœliæ, jaka jest dok³adnie
czêstotliwoœæ rezonansowa – potrzebne do tego
wyraŸne minimum na charakterystyce g³oœników
jest w tym przypadku z³agodzone, prawdopo-
dobnie przez silne wyt³umienie obudowy. Szczyt
charakterystyki ciœnienia z otworu, chocia¿ na
niskim poziomie, pozostaje w okolicach czêstot-
liwoœci rezonansowej. Charakterystyka wypad-
kowa uzyskuje kszta³t “dwuetapowy” – najpierw
³agodny spadek, a¿ do 32Hz (tam –6dB), a dopiero
poni¿ej szybka utrata zdolnoœci przetwarzania.

Na rys. 5 widaæ te¿, jak daleko prowadzone
jest przetwarzanie g³oœników niskotonowych –

wstêgowy przetwornik œredniotonowy zacznie
pracê dopiero powy¿ej 1kHz, mimo ¿e produ-
cent podaje 600Hz jako pierwsz¹ czêstotliwoœci
podzia³u.

rys. 4.  A.R.T. Column, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−niskotonowym, na osi 00, wpływ maskownicy.

U¿ycie delikatnych g³oœników
wstêgowych wymaga zastosowa-
nia wraz z nimi filtrów wy¿szego

rzêdu – dla zabezpieczenia ich
przez przeci¹¿eniem
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Adama s³ucha³em bezpoœrednio po Isopho-
  nie, ale jeszcze doœæ œwie¿o w pamiêci
   mia³em brzmienia dwóch kolumn z pier-

wszego odcinka “Niemieckich Audiofizyków”.
Najbli¿ej Adamowi do Virgo 3 Audio-Physica,
a najdalej do CredoS100 Phonara, chocia¿ i z Cor-
tin¹ Isophona nie ma wiele wspólnego. Wspo-
mniana bliskoœæ do Virgo 3 te¿ jest tylko umow-
na, relatywna, ka¿da kolumna w tej grupie gra na
tyle odmiennie, ¿e nikt ich w œlepym teœcie nie
powinien pomyliæ, a i po d³u¿szym czasie ³atwo
opisywaæ ró¿nice miêdzy nimi nie posi³kuj¹c siê
notatkami, a siêgaj¹c tylko do pamiêci. ChodŸmy
wiêc dalej w prezentacji Adama tropem metody
porównawczej. W przypadku Isophona zapropo-
nowa³em dostrze¿enie zwi¹zku miêdzy wieloma
dziesi¹tkami lat i wieloma dziesi¹tkami konstruk-
cji, jakie firma ta ma swoim koncie, a dojrza³ym,
zrównowa¿onym, mo¿na powiedzieæ “,m¹drym”
brzmieniem Cortiny. Czy w takim razie sposób
grania Adama, firmy najm³odszej w tym towa-
rzystwie, oka¿e siê skrajnie odmienny? Nie mo¿-
na stwierdziæ, ¿e jest to dŸwiêk niezrównowa¿o-
ny, nieodpowiedzialny, ale coœ jest na rzeczy,
gdy podejrzewamy go o pewne cechy kojarzone
z m³odym wiekiem... Kolumny graj¹ bardzo swo-
bodnie, œwie¿o, z werw¹, momentami sponta-
nicznie, co jak mo¿na siê spodziewaæ, zawdziê-
czaj¹ sposobowi prezentacji zakresu œrednio-wy-
sokotonowego. Nie mogê jednak jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e sposób ten wynika przede wszyst-
kim z samego charakteru, z egzotycznych prze-
tworników A.R.T., a nie z faktu, ¿e w zakresie
tym konstruktor zdecydowa³ siê na lekkie, ale
jednak – wyeksponowanie, nawet je¿eli nie “po
ca³oœci”, to na pewno du¿ej czêœci charakterysty-
ki. Wprowadza to do dŸwiêku nie tyle rozjaœnie-
nie, co raczej lekkoœæ i bezpoœrednioœæ. Nie ma
tutaj napastliwoœci, ale te¿ nie ma asekuracji.
A.R.T. Column wprowadzaj¹ na scenê dŸwiêki
o¿ywione, chocia¿ nie pouk³adane z tak¹ staran-
noœci¹, jak¹ wykaza³ siê Isophon. Jest jasne, ¿e
takie brzmienie okreœlone jest po czêœci przez
rodzaj przetworników, a po czêœci przez sposób
kszta³towania charakterystyk przez filtry, ale po-
zostaje otwarte pytanie, jak du¿e s¹ wp³ywy oby-
dwu tych czynników. Prawdopodobnie, gdyby ten
zestaw przetworników na warsztat wzi¹³ Roland
Gauder z Isophona, wykreowa³by spokojniejsze,
neutralniejsze, mniej emocjonuj¹ce brzmienie,
a Janusz Kirczuk z Phonara znacznie mocniej na-
syci³by prze³om niskich i œrednich tonów, który
w A.R.T. Columnach na pewno nie jest punktem
ciê¿koœci brzmienia. Pozostaj¹c jeszcze przy
œrednich i wysokich tonach, trzeba jednak wyjaœ-
niæ, ¿e nie nosz¹ one wyrazistego stygmatu, któ-
ry natychmiast kaza³by podejrzewaæ zastosowa-
nie egzotycznych przetworników. Analitycznoœæ

jest bardzo dobra, ale nie frapuj¹ca – to chyba
dobrze – dŸwiêkowy drobiazg jest obecny, ale
nie zaœmieca sceny, œrednie i wysokie tony nie
wprowadzaj¹ wra¿enia klinicznoœci. A mówi¹c
szczerze, od tego typu przetworników intuicyj-
nie oczekiwa³em nawet bardziej podkreœlonej
czystoœci, a tak¿e obawia³em siê syntetycznoœci,
podczas gdy nic ani spektakularnego, ani niepo-
koj¹cego w tej dziedzinie nie nast¹pi³o, chocia¿
z zeznañ opisuj¹cych œwie¿oœæ siê nie wycofujê –
ale to zupe³nie co innego. To brzmienie ma swo-
j¹ naturalnoœæ i ¿ywoœæ w³aœnie równie¿ poprzez
“niedoczyszczenie”, tak jakby przeniesiono mu-
zykê z dobrze nagranej – w technice analogowej
- i dobrze przechowywanej taœmy-matki, ale bez
poddawania jej zabiegom usuwaj¹cym oryginalny,
niewielki poziom szumu i zak³óceñ.

Owo swoiste wyrafinowanie A.R.T. Column –
ale ka¿da z przedstawionych w tym teœcie kon-
strukcji jest na swój sposób wyrafinowana – ³¹-
czy siê z dobr¹ dynamik¹, któr¹ na podobnym
poziomie reprezentuje Phonar Credo100, w po-
zosta³ych  aspektach  przecie¿  zupe³nie  inny.
Adam potrafi wspi¹æ siê na wysokie poziomy
g³oœnoœci, nie wpadaj¹c w kompresjê ani znie-
kszta³cenia; przetworniki A.R.T. maj¹ najwyraŸ-
niej du¿e mo¿liwoœci równie¿ pod tym wzglê-
dem, zapewne dobrze s¹ zabezpieczone opty-
malnym filtrowaniem.

Para  niskotonowych  z  bardzo  sztywnymi
membranami te¿ daje sobie z tym radê, dobrze
reaguje na skoki dynamiczne. Wybrzmienia nie s¹
zbyt d³ugie, przewagê ma uderzenie, które po-
trafi byæ szybkie, a dziêki temu utrzymywanie
rytmu nie sprawia Adamowi ¿adnego k³opotu.
Pod wzglêdem dok³adnoœci artyku³owania wy-
¿szych harmonicznych basu wiêcej potrafi Isop-
hon - ale on jest wyj¹tkowy pod tym wzglêdem,
naturalnoœæ i gêstoœæ barwy by³a lepsza u Phona-
ra, ale na bas Adama nie ma co narzekaæ, zw³asz-
cza gdy stwierdzimy, ¿e potrafi on zejœæ doœæ
nisko. Nie robi tego notorycznie, nie daje siê
sprowokowaæ byle czemu, nie zamêcza wibra-
cjami niewiadomego pochodzenia, ale potrafi
wyraŸnie pokazaæ, ¿e jego pasmo przenoszenia
koñczy siê ni¿ej ni¿ u Isophona.

Podawa³em Adamowi dawki ró¿nego rodzaju
muzyki, próbuj¹c wychwyciæ jego preferencje.
Chocia¿ charakter tego osobnika jest wyraŸnie
zaznaczony, i do pewnego stopnia kszta³tuje on
muzykê wedle swojego profilu brzmienia, to za-
razem okaza³ siê on bardzo uniwersalny i muzy-
kalny w tym znaczeniu, ¿e chêtny do grania  ró¿-
nych gatunków, a tak¿e ³askawy dla nagrañ o ró¿-
nej jakoœci – nie wykazuje wiêc “monitorowych”
zapêdów. Jego tonalne odchy³ki od idea³u nigdy
nie wywo³ywa³y powa¿nego problemu, a swobo-
da i dynamika zawsze procentowa³y.

Jeden mniejszy, drugi wiêkszy...
dwa gwoŸdzie programu Adama

– przetworniki wstêgowe
specjalnego typu A.R.T.

A.R.T. COLUMN
Cena (para)[z³] 22 000
Dystrybutor AUDIO TECH

Wykonanie i komponenty
Wyj¹tkowe, wstêgowe przetworniki œredniotonowy
i wysokotonowy w towarzystwie dobrych Etonów nis-
kotonowych, obudowa w g³ównej czêœci du¿a, solidna
i ma³o ciekawa (dostêpne tylko dwie wersje wy-
koñczenia), ale jej specjalny przedni panel dodaje wa-
lorów i estetycznych, i akustycznych.
Laboratorium
Nieco cofniête ni¿sze rejestry, zawê¿one charakterys-
tyki kierunkowe wy¿szych czêstotliwoœci. Impedancja
spada do 2 omów, ale dopiero w zakresie œrednich
czêstotliwoœci. Stabilny wzmacniacz jednak siê przyda.

Brzmienie
Swobodne, dynamiczne, œwie¿e i z polotem, nie za-
wsze stuprocentowo neutralne, ale muzykalne.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=59
http://audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiotech
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