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W ramach linii Contour wydarzy³y siê rzeczy wa¿ne, mo¿na nawet rzec, ¿e prze³omowe. Firma Dynaudio
by³a postrzegana jako ostoja tradycji i konsekwentnego przemierzania raz obranej drogi. Koronnym przyk³adem
mog³y byæ w³aœnie kszta³ty kolumn z drogiej i dobrze znanej serii Contour. Wspomniane konstrukcje by³y szykowne
i doskonale wykoñczone. Mowa jednak o typowych skrzynkach, w których œwiadomie zrezygnowano ze wszystkich
ekstrawaganckich, czy choæby “modnych” ozdobników – stawiaj¹c na styl klasyczny, i jak siê wydawa³o, ponadczasowy.
Najpierw wiêc w lekkie zdumienie wprawi³o audiofilów wzornictwo zastosowane w nowej edycji linii Confidence, W tê
XXI-wieczn¹ koncepcjê wpasowuj¹ siê teraz nowe konstrukcje z serii Contour S. Wygl¹da wiêc na to, ¿e Dynaudio
zdecydowanie zrywa z kultywowan¹ przez pierwsze 25 lat tradycj¹. Ale wraz z przeniesieniem do serii Contour stylu
Confidence mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e przewêdrowa³y tam tak¿e zaawansowane rozwi¹zania techniczne.

S3.4
SC
SR

SUB500

 Dynaudio CONTOUR
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Nowa linia obejmuje piêæ konstrukcji –
³¹cznie z modelami wyspecjalizowanymi
do kina domowego. Flagowcem jest

wolnostoj¹cy, trójdro¿ny S5.4, nieco mniejszy
jest w³aœnie testowany S3.4. W obydwu mode-
lach zastosowano ró¿ne przetworniki œrednio
i niskotonowe, ale wysokotonowy jest ten sam.
Dla zwolenników monitorów zbudowano jesz-
cze podstawkowe S1.4. Ewentualnie mog¹ one
pojawiæ siê w kana³ach efektowych systemu wie-
lokana³owego, ale do tej roli zaprojektowano
przede wszystkim specjaln¹ konstrukcjê SR .
Oczywiœcie do serii w³¹czono tak¿e centralny
Contour  oznaczony SC. Aktywne subwoofery
proponowane s¹ w osobnej serii, w której w³aœ-
nie pojawi³y siê nowe modele - do testu otrzy-
maliœmy wiêkszy, SUB500.

Mimo  radykalnej  zmiany  wzornictwa, spo-
sób wykonania obudów, jak zwykle w przypadku
Dynaudio, zapiera dech w piersiach. S3.4, jak
ka¿de kolumny z nowej serii Contour, mog³yby
startowaæ w konkursie na najpiêkniejsz¹ obudo-
wê. Wa¿ne jest tak¿e wra¿enie technicznego za-
awansowania bij¹ce z... prostoty koncepcji. Con-
tour S3.4 jest wynios³y i elegancki, bez w¹tpienia
zwrócicie nañ uwagê wchodz¹c do salonu, w któ-
rym bêd¹ mieli szczêœcie go posiadaæ. Okleina jest
oczywiœcie naturalna i po³o¿ona bez najmniejszej
skazy. Kolumna jest bardzo wysoka, ale dziêki
doskona³ym  proporcjom  nie  przyt³acza.  Pod
maskownic¹ zrobion¹ z metalowej ramy i nie-
zwykle cienkiego materia³u znajdujemy równie¿
metalowy panel, do którego zamocowane zosta-
³y przetworniki. Czy ta p³yta jest ozdob¹? W ¿ad-
nym wypadku, twierdzi producent, to wa¿ny ele-
ment konstrukcyjny obudowy. A ¿e przy okazji
jest niebrzydka... Metalowy front to p³at alumi-
nium o gruboœci 5 mm, za nim zaserwowano
cienk¹ warstwê materia³u absorbuj¹cego drga-
nia. W ten sposób utworzono warstwow¹ przed-
ni¹ œciankê (przy okazji uzyskuj¹c jej niebagatel-
n¹ gruboœæ)  i  odsprzêgniêto przetwornik i
od w³aœciwej obudowy. Producent zwraca te¿
uwagê, ¿e aluminiowy panel jest radiatorem po-
magaj¹cym g³oœnikom oddawaæ nadmiar ciep³a.
Skrzynia obudowy zosta³a zrobiona z solidnego

mdf-u. Wewn¹trz, po bokach, przyklejono  matê
bitumiczn¹, a wyt³umienie stanowi g¹bka i we³na
mineralna. Usztywnieniem s¹ dwie poziome
wrêgi. Kolumna nie stoi bezpoœrednio na dolnej
œciance, ale na du¿ej wyprofilowanej podstawie
po³¹czonej z obudow¹ za poœrednictwem mniej-
szego kawa³ka MDF. Uzyskane w ten sposób
wciêcie jeszcze bardziej podkreœla strzelistoœæ
kszta³tów S3.4. W³aœnie w tym miejscu, na sa-
mym dole konstrukcji, znajduje siê zwrotnica,
blisko niej zainstalowano terminale do przewo-
dów. Zaciski marki WBT s¹, zgodnie z tradycj¹
Dynaudio, pojedyncze. Z ty³u kolumny jest tak¿e
du¿y otwór bas-refleks, który mo¿na przytkaæ
walcem g¹bki dostarczanym z kolumn¹.

Panel g³oœnika wysokotonowego zosta³ zlico-
wany z powierzchni¹ obudowy. Ten przetwornik
to Esotec, jeden z legendarnych tweeterów ofe-
rowanych przez Dynaudio. Kopu³ka ma œrednicê
28 mm, tradycyjny jest materia³ membrany – jed-
wab, w tym wypadku wielokrotnie lakierowany.

Dwa przetworniki (niskotonowy i nisko-œred-
niotonowy) maj¹ œrednicê 17 cm i polipropyle-
nowe membrany. Du¿e nak³adki przeciwpy³owe
membran wykonanych “z jednego kawa³ka” pod-
powiadaj¹, ¿e zastosowano cewki o znacznej
œrednicy. Na 75-mm kaptonowych karkasach na-
winiêto aluminiowy drut. Kosze s¹ bardzo ma-
sywne, odlewane, w charakterystyczny sposób
obejmuj¹ ca³y uk³ad magnetyczny g³oœnika.

W kolumnie centralnej Contour SC tweeter
znajduje siê w towarzystwie dwóch nisko-œred-
niotonowych, których konstrukcja jest podobna
jak w g³oœnikach u¿ytych w S3.4, ale œrednica
mniejsza – 15 cm. Widaæ d¹¿enie do zbli¿enia ich
centrów akustycznych, co wi¹¿e siê z walk¹ o jak
najlepsze charakterystyki kierunkowe – dlatego
te¿ g³oœnik wysokotonowy zosta³ “zepchniêty” w
kierunku dolnej krawêdzi. Dwa otwory bas-re-
fleks ulokowane s¹ z ty³u, ale równie¿ tutaj baso-

we ekscesy mo¿na utemperowaæ stosuj¹c do³¹-
czone przez producenta g¹bki. G³oœnik mo¿e
staæ wprost na dolnej œciance obudowy, ale Dy-
naudio proponuje specjaln¹ podstawê z mdf-u,
której elementy pozwalaj¹ na dwie wersje na-
chylenia. SC wygl¹da bardzo efektownie, chocia¿
wcale nie jest du¿y.

Nie mniej uroczo prezentuj¹ siê efektowe SR.
Te miniaturki stworzono specjalnie do potrzeb
systemu kinowego, ale wykoñczono równie sta-
rannie i zaopatrzono w metalowy panel trzyma-
j¹cy g³oœniki. Tak¿e tutaj mamy 28-mm kopu³kê
jedwabn¹, a zakres nisko-œredniotonowy prze-
twarza g³oœnik 15-cm, podobny do zastosowa-
nych w kolumnie centralnej. Obudowa, pomimo
kanciastych krawêdzi, wcale nie jest banalna -
charakteryzuje siê tym, ¿e nie ma w niej dwóch
równoleg³ych œcianek! Dolny panel jest mniejszy
ni¿ górny i kolumna “rozchodzi siê” ku górze.
Postawienie SR spowoduje jej lekkie odchylenie
do ty³u, zawieszenie z kolei nachyli kolumnê do
do³u. Z ty³u znalaz³ siê wieszak œcienny, a termi-
nale do kabli ukryto w sporym wg³êbieniu. SR
jest konstrukcj¹ zamkniêt¹.

Dynaudio wprowadzi³o do sprzeda¿y dwa
nowe modele aktywnych subwooferów, SUB300
i SUB500, my mamy okazjê zapoznaæ siê z tym
wiêkszym. Urz¹dzenie jest s³usznych rozmiarów,
ale wcale nie k³opotliwie wielkie. Podobnie jak
kolumny z serii Contour, SUB500 wystêpuje w
dwóch wersjach oklein: klonowej i palisandro-
wej. 30-cm g³oœnik osadzono z przodu, zajmuje
on prawie ca³¹ przedni¹ œciankê. Membrana jest
polipropylenowa, a na potê¿nym w³aœciwym mag-
nesie (17 cm œrednicy) doklejono dodatkowy
pierœcieñ, spe³niaj¹cy rolê ekranu. Je¿eli dodaæ
do tego gruby aluminiowy kosz to nie wypada siê
dziwiæ, ¿e wyjmowanie odkrêconego g³oœnika
z obudowy jest prac¹ dla dwóch osób. Wylotu
bas-refleksu nie znajdziemy, bo SUB500 jest kon-
strukcj¹ zamkniêt¹.

G³oœniki zamocowane s¹
do 0,5 cm aluminiowej p³yty,

która za poœrednictwem plastra
t³umi¹cego drgania przykrêcona

jest do przedniej œcianki obudowy.
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12-calowy g³oœnik wyjêty
z SUB500 ma 17-cm, czêœciowo

ekranowany uk³ad magnetyczny.

Dynaudio SUB500 ma przy³¹cza
RCA/XLR, ale tylko jako wejœcie
i wyjœcie LFE. KEF PSW4000
jest znakomicie wyposa¿ony
w gniazda wejœciowe i wyjœciowe,
ma wejœcia zbalansowane,
zarówno LFE jak i stereofoniczne.

KEF ma typowy sterownik
obs³uguj¹cy podstawowe funkcje.
Pilot Dynaudio jest ³adniejszy i bardziej
wszechstronny, ale jego
zagubienie ozna-
cza k³opoty,
bo na panelu
subwoofera
nie ma
¿adnych
manipulatorów.

Wyposa¿enie tylnego panelu subwoofera
ogranicza siê do monofonicznego wejœcia LFE na
gnieŸdzie RCA zdublowanego zbalansowanym
XLR. Taka sama para s³u¿y do wyprowadzenia
sygna³u na kolejny modu³ basowy – dziêki zale¿-
noœci typu “master/ slave” mo¿liwe jest szerego-
we ³¹czenie SUB500. A gdzie wszystkie regulatory?
Umieszczono je na pilocie, p³askim i ma³ym,
przypominaj¹cym sterowniki do kamer lub sa-
mochodowych odbiorników. Na pilocie znalaz³y
siê: w³¹czanie i wy³¹czanie, zmiana czêstotliwoœ-
ci odciêcia, skokowe zwiêkszenie mocy basu, re-
gulacja fazy oraz cztery klawisze kryj¹ce zapro-
gramowane parametry. U¿ytkownik, pod ka¿dy z
przycisków, mo¿e wprowadziæ set ustawieñ
i u¿yæ odpowiedniego zestawu w zale¿noœci od
chwilowej konfiguracji sprzêtowej a nawet mu-
zyki, której w³aœnie s³ucha.
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 Dynaudio konsekwentnie stosuje
pojedyncze zaciski g³oœnikowe,

nie podzielaj¹c argumentów na rzecz
okablowania bi-wiring. KEF przeciwnie,

popiera tê ideê.

Najpierw bêdzie o stereo, bo w tej materii
Contour jest najbardziej charakterystyczny. S3.4
graj¹ niewiarygodnie wyraziœcie. Wyra¿ê to opi-
sem pozornie nielogicznym, ale przede wszyst-
kim subiektywnie prawdziwym: chocia¿ charak-
terystyka przetwarzania nie wykazuje zachwiañ
to wydaje siê, ¿e ka¿dy podzakres zosta³ podbity
i dociera do naszych uszu jako pierwszy. Tyle, ¿e
w tej sytuacji wszystkie docieraj¹ jednoczeœnie...
Œrednica jest bardzo mocna i pe³na, ale zwraca
te¿ uwagê mikrodynamika i przestrzeñ, jak¹ znaj-
dujemy pomiêdzy dŸwiêkami. W muzyce zawsze
jest miejsce na oddech, nawet je¿eli na scenie
wystêpuje du¿y sk³ad instrumentów. Góra jest
zdecydowana i nieraz bezlitosna. Tak¿e tutaj
wychwycimy znakomit¹ analitycznoœæ, dynamikê
i swobodê. Przestrzeñ ca³oœci jest nienaganna.
Bas jest wyj¹tkowo harmonijny. Œwietnie wtapia
siê w tward¹ œrednicê, ale ma te¿ swoj¹ w³asn¹
wyrazistoœæ i dynamikê, nie rozlewa siê w ni¿-
szych rejestrach. Chwali siê te¿ moc¹ i soczys-
toœci¹, nagrania zawsze maj¹ si³ê i w³aœciwy
fundament.

System nie jest ju¿ tak jednoznaczny i ¿ylasty
jak Contour S3.4. DŸwiêk staje siê jeszcze potê¿-
niejszy, szerszy, nabiera wiêcej rozmachu, ale
i miêkkoœci. Nadal wielk¹ rolê odgrywaj¹ kolum-
ny przednie. G³oœnik centralny zdaje siê tylko
umo¿liwiaæ bezb³êdn¹ komunikacjê miêdzy nimi,
nie wychodzi przed szereg. Okaza³o siê te¿, ¿e
w systemie kinowym nale¿y kolumny przednie
trzymaæ doœæ blisko siebie, nie przesadzaæ z ich
rozstawianiem. To ograniczenie co prawda œcis-
ka trochê scenê, ale pozwala zachowaæ idealn¹
spójnoœæ. Twardoœæ œrednicy pozostaje, ale wy-
sokotonowe szczegó³y s¹ wyraŸnie ³agodniejsze.
Miêknie równie¿ bas, ale o tym za chwilê. Efek-
towe g³oœniki znakomicie uzupe³niaj¹ przestrzeñ,
graj¹ w sposób wystarczaj¹co umiarkowany i sto-
nowany. Jakoœæ dŸwiêku otaczaj¹cego jest per-
fekcyjna. Nie ma przerw zarówno za s³uchaczem
(“tylko” 5.1), jak i po bokach (pomimo przysu-

SUB500
Moc znamionowa wzmacniacza[W] 250
Wymiary (WxSxG)[cm] 37,8x36x56,8
Cena [z³] 7500
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Nowy 30-cm g³oœnik z potê¿nym uk³adem magne-
tycznym, wygodna obudowa o umiarkowanej wiel-
koœci, zdalne sterowanie.
Laboratorium
Bardzo niska dolna czêstotliwoœæ graniczna (18Hz/-
6dB), maksymalny poziom satysfakcjonuj¹cy dla
pomieszczeñ œredniej wielkoœci.
Brzmienie
Bas mocny, kompetentny, któremu trochê miêkkoœci
wcale nie zaszkodzi³o.

S3.4
Moc znamionowa[W] 300
Wymiary (WxSxG)[cm] 122x19x34
Cena (kpl)[z³] 20000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Wynios³oœæ, pozorna prostota, w rzeczywistoœci
najwy¿sze zaawansowanie techniczne.
Laboratorium
Leciutkie wzmocnienie skrajów pasma, s¹siaduj¹cych
z liniowo prowadzon¹ œrednic¹. Efektywnoœæ umiar-
kowana, ale charakterystyka impedancji ³atwa do
strawienia.
Brzmienie
W ca³ym pasmie dok³adnie i dynamicznie. Doskona³a
przestrzennoœæ, œwietna neutralnoœæ.

S3.4/SC/SR/SUB500
Moc znamionowa[W] tylne SR/ centralny SC

100/ 150
Wymiary (WxSxG)[cm] tylne SR/ centralny SC

27,5x16,5x14/ 23x49x26
Cena (kpl)[z³] 40000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Piêkne g³oœniki w rewelacyjnie wykonanych obudo-
wach. Doskona³y projekt plastyczny. Wysoki sto-
pieñ zgodnoœci przetworników w poszczególnych
zespo³ach. Umiarkowanej wielkoœci, wygodne ty³y,
centralny i subwoofer.
Laboratorium
Pe³ne zgranie i bardzo dobre charakterystyki wszyst-
kich zespo³ów. Umiarkowana efektywnoœæ.
Brzmienie
Dynamika w ryzach zrównowa¿enia, analitycznoœæ
i przestrzennoœæ. Wspania³a naturalnoœæ przedniego
planu, miêkki, ale dobrze kontrolowany bas.

KEF XQ5 jest piêciog³oœnikowy
i czterodro¿ny, Contour 3.4 “tylko” trzy-

g³oœnikowy i dwuipó³dro¿ny. Wysoki po³ysk
i zaokr¹glone kszta³ty KEF-a kontrastuj¹

z techniczn¹ elegancj¹ Dynaudio.

O D S £ U C H

niêcia kolumn przednich bli¿ej ekranu, a wiêc za-
wê¿enia bazy).

Najwiêkszy wp³yw na zmiêkczanie brzmienia
w systemie kinowym ma subwoofer Sub500. Bas
tego urz¹dzenia charakteryzuje siê ciekawym po-
³¹czeniem ³agodnoœci i si³y. Zachowuje koniecz-
n¹ szybkoœæ, ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e kon-
tynuuje styl basu  z kolumn przednich. Na pewno
mo¿na zapomnieæ o uzupe³nianiu S3.4 podczas
stereofonicznego ods³uchu.
Natomiast w kinie wspoma-
ganie systemu przez SUB500
w oczywisty sposób potêguje
basowe efekty.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/hifisoundstudio
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/hifisoundstudio
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rys. 3. S3.4, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 4. S3.4, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. S3.4, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

rys. 1. S3.4, charakterystyka modułu impedancji.

rys.2. S3.4, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

rys. 6. SC, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 7. SC, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 8. SC, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 9. SC, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 10.  SC, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

Dynaudio nie odstêpuje od linearyzowania
impedancji – bardzo równomierny przebieg jej
charakterystyki (rys. 1) w wiêkszej czêœci pasma
(poza zakresem czêstotliwoœci najni¿szych) wyni-
ka zarówno ze stosowania filtrów o ³agodnych
zboczach (czêsto 1. rzêdu), jak i dodawania spe-
cjalnych obwodów korekcyjnych. Mimo ¿e mini-
mum, znajduj¹ce siê przy 150Hz, ma wartoœæ ok.
4,2 oma, i S3.4 zakwalifikujemy jako konstrukcjê
znamionowo 4-omow¹, to bêdzie ona doœæ ³at-
wym obci¹¿eniem, i ¿aden normalny wzmacniacz
nie powinien siê na niej “wy³o¿yæ” – co nie zna-

czy, ¿e ka¿dy bêdzie odpowiednio dobry ze
wzglêdu na charakter brzmienia. Efektywnoœæ no-
tujemy jednak umiarkowan¹ – 86dB – wiêc trochê
mocy siê przyda, aby uzyskaæ wysokie poziomy.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) rów-
nie¿ jest typowa dla Dynaudio – widzimy bardzo
³adn¹ liniowoœæ w zakresie œrednich czêstotli-
woœci, leciutko wzmocniony zakres najwy¿szy
i nieco mocniej, ale nadal bez przesady, czêstotli-
woœci najni¿sze. Dwie krzywe w tym zakresie
dotycz¹ pracy obudowy z bas-refleksem otwar-
tym i zamkniêtym (istnienie dwóch mo¿liwoœci
sygnalizowa³a ju¿ “rozdwojona” charakterystyka
impedancji). Wraz z obydwoma przypadkami, ca³e
przetwarzane pasmo mieœcimy w polu +/-2dB.

Obserwacje dotycz¹ce basu pokazuje rys. 3.
Czêstotliwoœæ rezonansowa obudowy z otworem
to 27Hz. Przy tak niskim strojeniu ciœnienie z ot-
woru rzadko kiedy jest wysokie, ale tym razem
nie ma powodów do narzekañ - charakterystyka
wypadkowa ma spadek –6dB przy 30Hz. Zamkniê-
cie otworu przesuwa tê granicê do 45Hz, ale jak
ka¿dy wie, w zamian obudowa zamkniêta wyka¿e
siê lepszymi charakterystykami impulsowymi.

Jak ju¿ wspomnieliœmy, zakres œrednio-wyso-
kotonowy, a zw³aszcza œrednich czêstotliwoœci,
przetwarzany jest niemal perfekcyjnie. Rys. 4 po-
kazuje, ¿e lekkie “zejœcie” z osi g³ównej spowo-
duje jeszcze lepsze proporcje miêdzy œrednic¹
a gór¹ pasma, choæ pojawia siê wówczas – doœæ
niespodziewanie – ma³y do³ek przy 5,5kHz.

Z kolei maskownica wprowadza ma³e pertur-
bacje w zakresie 3-8kHz (rys. 5). Nie dzieje siê
nic drastycznego, ale jednak szkoda wczeœniej-
szej liniowoœci. Zamiast marudziæ, lepiej po pros-
tu maskownicê zdj¹æ.
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rys. 13. SR, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 14. SR, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 15. SR, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

rys. 11. SR, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 12. SR,charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

rys. 16. SUB500, charakterystyki przetwarzania dla różnych
pozycji regulatora górnej częstotliwości granicznej.

G³oœnik centralny systemu Dynaudio równie¿
wykazuje siê charakterystyk¹ impedancji biegn¹-
c¹ bez wiêkszych wahañ, ale musimy zauwa¿yæ,
¿e tym razem minimum (przy 200Hz) ma war-
toœæ 3 omów (rys. 6) – Contour SC jest nieco
trudniejszym obci¹¿eniem, ni¿ pozosta³e ele-
menty systemu, ale nadal nie ma powodu do
alarmu. Efektywnoœæ wynosi 86dB. W zakresie
niskich tonów widaæ dwa wierzcho³ki, co wska-
zuje na dzia³anie uk³adu bas-refleks, ale otwór
mo¿emy zamkn¹æ.

Rys. 7 pokazuje, ¿e
chyba warto to zrobiæ,
a na pewno trzeba
spróbowaæ. Pracuj¹cy
uk³ad bas-refleks wy-
wo³uje podbicie basu
w okolicach 100Hz,
zamkniêcie otworu w
znacznym stopniu uspo-
kaja ten zakres. Ni¿szy
poziom basu nie po-
winien przynieœæ szko-
dy transmisji sygna³ów
kana³u centralnego,
wrêcz przeciwnie,
mo¿e “wyczyœciæ”
z niskotonowych

podbarwieñ dialogi. Przy otworze zamkniêtym
uzyskujemy równomiernoœæ +/-2dB w zakresie
od 70Hz do ponad 20kHz – czego chcieæ wiêcej
od centralnego?

Rys. 8 to rodzina charakterystyk w zakresie
niskich czêstotliwoœci, dla opcji bass-refleks
i obudowy zamkniêtej. Wnioski ju¿ znamy z ko-
mentarza do poprzedniego rysunku.

Badanie charakterystyk kierunkowych w p³asz-
czyŸnie poziomej prawie zawsze nara¿a g³oœniki
centralne o symetrycznej konfiguracji przetwor-
ników na krytyczne komentarze. Kolizja fazowa
miêdzy rozsuniêtymi przetwornikami nisko-œred-
niotonowymi, pojawiaj¹ca siê przy wiêkszych k¹-
tach, powoduje zapad³oœci na charakterystyce
przetwarzania. Jednak Contour SC cierpi na tê
przypad³oœæ w stopniu niewielkim – w ka¿dym
razie w porównaniu do innych centralnych o po-
dobnej konstrukcji. Dlaczego? Dlatego, ¿e inne
centralne s¹ w³aœnie... tylko podobne, a nie takie
same. Przetworniki nisko-œredniotonowe Con-
tour SC le¿¹ bardzo blisko siebie, co wyraŸnie
poprawia rezultaty. Pod k¹tem 15O jest bardzo
dobrze, dopiero pod k¹tem 30O, wokó³ 2kHz,
powstaje os³abienie ok. 6dB (rys. 9).

Maskownica os³abia okolice 6kHz (rys. 10).
Specjalistyczny, miniaturowy naœcienny “efek-

towy” zespó³ g³oœnikowy Contour SR ma ju¿ tak
ma³¹ objêtoœæ, ¿e producent odpuœci³ próby
stworzenia uk³adu rezonansowego bas-refleks –
i s³usznie, równie¿ bior¹c pod uwagê to, ¿e wi-
sz¹c na œcianie, promieniowanie SR w zakresie
niskich czêstotliwoœci bêdzie w naturalny spo-
sób wzmocnione. Dlatego charakterystyka impe-
dancji (rys. 11) ma tym razem w zakresie niskich
czêstotliwoœci jeden wierzcho³ek, i to po³o¿ony
doœæ wysoko – przy 100Hz. Minimum ma war-

toœæ ok. 3,5 oma, a wiêc zgodnie z koncepcj¹ 4-
omowej impedancji znamionowej wszystkich
elementów systemu.

SR z dobr¹ liniowoœci¹ przetwarza zakres
100Hz–20kHz (rys. 12). Poni¿ej 100Hz charak-
terystyka opada, ale pomiar ten dotyczy promie-
niowania w swobodnej przestrzeni (z dala od po-
wierzchni odbijaj¹cych) – wieszaj¹c SR na œcianie,
poziom niskich czêstotliwoœci podniesiemy o 3dB.

Zauwa¿one lekkie wzmocnienie czêstotliwoœci
wysokich mo¿na zniwelowaæ, schodz¹c z osi
g³ównej (rys. 14), i w praktyce tak siê stanie –
prawdopodobnie nie “wcelujemy” osi¹ g³ówn¹ wi-
sz¹cego g³oœnika dok³adnie w miejsce ods³ucho-
we – st¹d te¿ pewien “zapas” wysokich tonów,
jakim wykazuje siê dzia³anie SR, jest korzystny.

Maskownica w tym przypadku “wyciê³a” z cha-
rakterystyki 4kHz (rys. 15).

Subwoofer systemu Dynaudio to konstrukcja
z obudow¹ zamkniêt¹. Na rys. 16 przedstawia-
my trzy charakterystyki - dla najni¿szego po³o¿e-
nia regulatora czêstotliwoœci granicznej, dla jego
najwy¿szego po³o¿enia, a tak¿e dla pod³¹czenia,
które w pewnym sensie omija ten filtr, daj¹c cha-
rakterystykê siêgaj¹c¹ najdalej w kierunku wy-
¿szych czêstotliwoœci. Tylko w pewnym sensie,
bowiem opadanie charakterystyki powy¿ej 200Hz
z pewnoœci¹ nie wynika tylko z w³aœciwoœci sa-
mego przetwornika (a tym bardziej obudowy) –
i w tym przypadku filtr funkcjonuje, tyle tylko, ¿e
jego czêstotliwoœæ graniczna ustawiona jest po-
wy¿ej typowego zakresu regulacji. W tym przy-
padku chodzi o to, aby filtrem subwoofera nie
zak³ócaæ filtrowania prowadzonego przez ze-
wnêtrzny procesor (amplituner) – takie pod³¹-
czenie staje siê obecnie najczêœciej stosowane.
Po³o¿enie górnej czêstotliwoœci granicznej nie
wp³ywa na pozycjê spadku 6-dB na dolnym zbo-
czu (co czêsto ma miejsce) – subwoofer Dynau-
dio jest pod tym wzglêdem bardzo stabilny, i ofe-
ruje rozci¹gniêcie przetwarzanego pasma a¿ do
18Hz. Poni¿ej widzimy szybki spadek. Taki kszta³t
charakterystyki nie by³by mo¿liwy do osi¹gniê-
cia bez korekcji, wprowadzanej przez aktywn¹
czêœæ subwoofera. Wszystko to jak dot¹d wygl¹-
da piêknie, ale maksymalny poziom nie jest bar-
dzo wysoki. 110dB powinno wystarczyæ w po-
mieszczeniach œredniej wielkoœci, powiedzmy do
30m2, to jednak zawsze kwestia oczekiwañ wi-
dza/s³uchacza wobec si³y efektów specjalnych...
System Dynaudio bardziej stawia na jakoœæ, ni¿ na
iloœæ dŸwiêku. Przypomnijmy - wszêdzie piêkne
charakterystyki, ale umiarkowane efektywnoœci.
I tego w³aœnie po Dynaudio siê spodziewaliœmy.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=289
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