Zespo³y g³oœnikowe 8000 z³ HI-FI
Œwiêty Józef techniki g³oœnikowej
obecnie u¿ycza swojej reputacji
i wizerunku firmie Usher. O innych
us³ugach nie bêdê wspomina³,
bo dowodów nie mam. Producent
twierdzi oczywiœcie, ¿e Joseph d’Appolito
uczestniczy w pracach projektowych.
Je¿eli tak, to mo¿e w³aœnie on przywióz³
na Tajwan pierwsz¹ parê wêglowych
Scan-Speaków i zacny pomys³,
aby g³oœniki Ushera wygl¹da³y
dok³adnie tak samo...

CP-6311 wygl¹da wiêc nadzwyczajnie, chocia¿ niektórzy bêd¹ woleli zwyczajnoœæ. Obudowa b³yszczy czarnym lakierem, w górnej czêœci
boków dodano “ok³adki” z litego drewna, dodatkowo ozdobione czterema æwiekami ka¿da.
Os³onê górnej, wystaj¹cej po³owy g³oœnika wysokotonowego równie¿ wykonano z drewna.
Ca³a kolumna mocno pochyla siê do ty³u, wiêc
konieczne by³o przymocowanie jej do g³êbokiego coko³u, aby nie skierowa³a swojego promieniowania jeszcze bardziej w stronê sufitu (na

skutek upadku). Cokó³ jest makabryczny. Doskonale spe³nia swoj¹ g³ówn¹ rolê stabilizacyjn¹,
a urody dodaje do Usherów tyle, ile kalosze do
stroju wieczorowego. Mo¿e i tak mia³o byæ dla
ukazania ró¿norodnoœci materia³ów u¿ytych w
konstrukcji - obok elementów b³yszcz¹cych, rustykalnych i marszczonych, pojawi³ siê z grubsza
ociosany odlew. Jest na tyle ciê¿ki, ¿e mo¿na nim
te¿ poæwiczyæ jak ma³¹ sztang¹ (ma d³ugoœæ 65cm) na biceps, a bardziej zaawansowani nawet
rozpiêtki na ³aweczce (mamy przecie¿ dwa).

N

owe BC A1 maj¹ wiele niekonwencjonalnych drobiazgów, ale to jednak Ushery CP-6311 na pierwszy rzut oka wydaj¹ siê w tym gronie najbardziej wyj¹tkowe.
Zwracaj¹ uwagê niecodziennym kszta³tem,
niezwyk³ym wykoñczeniem, i g³oœnikami jakby
sk¹dœ ju¿ znanymi... Jest tu wiele w¹tków i tajemnic. Nie da siê ukryæ, ¿e ogólne wra¿enie
sugeruje, i¿ s¹ to kolumny ze znacznie wy¿szego
przedzia³u cenowego, a poni¿ej 10 000 z³ znalaz³y siê na skutek pomy³ki, promocji lub przeceny.
Ale do takich rewelacji ju¿ siê powoli przyzwyczajamy, znaj¹c Ÿród³o ich pochodzenia. Od kilku sezonów konkurencjê zaostrzyli producenci
z Chin. Potrafi¹ produkowaæ ju¿ nie tylko tanie
trampki, ale i sprzêt hi-end. Robi¹ to dobrze i tanio. Chiñczycy s¹ wiêc bardzo konkurencyjni, co
wywo³uje czasami nerwowe, chocia¿ zrozumia³e
reakcje i komentarze dotychczasowych potentatów. Za relacjê jakoœci do ceny czêsto nale¿¹ im
siê najwy¿sze noty, problem le¿y gdzie indziej
(chocia¿ nie musi obchodziæ klientów) – producenci z Chin bardzo czêsto nie maj¹ ¿adnych
skrupu³ów przed nadawaniem swoim urz¹dzeniom cech kojarz¹cych siê z oryginalnymi produktami renomowanych firm zachodnich. Posuwaj¹ siê tak daleko, jak to tylko mo¿liwe bez
³amania prawa, zatrzymuj¹c siê wiêc przed granic¹, za któr¹ by³yby k³opoty. Nie mo¿na opatentowaæ ka¿dego kszta³tu i detalu, ale dotychczas
zachodni producenci specjalnie o tym nie myœleli,
bo ka¿dy z nich mia³ ambicjê, aby pokazaæ oryginalne, w³asne koncepcje i projekty, zbudowaæ
w³asny wizerunek, oczywiœcie widz¹c w tym
Ÿród³o póŸniejszego trwa³ego rynkowego sukcesu. Natomiast w okresie, który nasta³ po wynalezieniu przez nich prochu, podstawowym zamiarem chiñskich producentów jest jak
najszybciej zdobyæ klientów produktami z jednej strony solidnymi i niedrogimi, z drugiej ¿eruj¹cymi na cudzych pomys³ach.
I tyle – bardzo ogólnie o ChiñszczyŸnie. Firma
Usher pochodzi z Tajwanu. Jak siê ma Tajwan do
Chin, mog¹ wyjaœniæ sinolodzy. To doœæ skomplikowana historia z bardzo pokrêcon¹, iœcie chiñsk¹ puent¹. Trzeba przyj¹æ do wiadomoœci,
¿e Chiny s¹ jedne i niepodzielne, chocia¿ s¹ dwa
pañstwa chiñskie. Albo odwrotnie.

Usher CP-6311

Prochu drugi raz nie wymyœli³eœ
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Zespo³y g³oœnikowe za 8000 z³
Idea wyprowadzenia tweetera poza g³ówn¹
obudowê, w celu poprawienia rozpraszania wysokich czêstotliwoœci, zwodzi na manowce niektórych producentów. Kojarzona przede wszystkim z B&W, powinna byæ realizowana w œciœle
okreœlonych warunkach – wraz z g³oœnikiem wyskotonowym o miniaturowych wymiarach w³asnej os³ony (czyli z neodymowym uk³adem magnetycznym). Wówczas bowiem nawet krótkie fale wysokich czêstotliwoœci bêd¹ ulegaæ dyfrakcji,
a nie odbiciu. Natomiast przy odleg³oœci ok. 6cm od centrum kopu³ki do obwodu obudowy,
grozi nam kumulacja odbiæ dla fali, która ma tak¹
d³ugoœæ, i zaburzenie na charakterystyce przetwarzania - co potwierdz¹ nasze pomiary. Lepiej
ni¿ z szerokiej œcianki mog¹ byæ rozpraszane tylko fale d³u¿sze, czyli w tym przypadku czêstotliwoœci ni¿sze od 5,5kHz. Rzeczywistym problemem dla jednocalowych kopu³ek s¹ jednak charakterystyki kierunkowe w zakresie czêstotliwoœci najwy¿szych, a nie przy 5kHz, wiêc ca³e
zamieszanie z wysuwaniem du¿ego g³oœnika wysokotonowego raczej zakwalifikowa³bym do zabiegów marketingowych, a nie akustycznych.
Sam g³oœnik wysokotonowy – b¹dŸmy szczerzy - to podróbka 28-mm jedwabnego Scan-Speaka, oznaczona przez Ushera symbolem 995020, a nisko-œredniotonowy przymila siê do znawców pomarszczon¹ membran¹ jakby ¿ywcem
wziêt¹ ze Scan-Speaka “wêglowego”. Równie¿
zawieszenie, a nawet szerokoœæ kosza i liczba
wkrêtów mocuj¹cych, sugerowaæ maj¹ u¿ycie
g³oœników produkcji duñskiej. A je¿eli nie taki
by³ zamiar Ushera, to mia³ miejsce kosmiczny
zbieg okolicznoœci. Mo¿liwy tylko w niepodzielnych Chinach. Inna sprawa, ¿e nawi¹zanie do
duñskiego wzorca zmusi³o konstruktorów Ushera do produkowania g³oœników bardzo solidnych.
Nisko-œredniotonowy mo¿e pochwaliæ siê potê¿nym uk³adem magnetycznym o œrednicy 12-cm,
a wysokotonowy ma komorê wyt³umiaj¹c¹.

Je¿eli jednak Usherowy 8945A swoimi parametrami Thiele’a-Smalla przypomina Scan-Speaka 18W8545, to zdecydowano siê go zastosowaæ
w “ponadnormatywnej” objêtoœci. Prawie ca³a
obudowa CP-6311 jest “aktywna”, na dole wydzielono tylko niewielk¹ komorê na balast, g³oœnik ma do dyspozycji “na oko” grubo ponad 30
litrów. Aby ustaliæ dok³adnie ile, pos³u¿y³em siê
fortelem. Poniewa¿ ³atwo by³o zmierzyæ wymiary otworu bas-refleks (z ty³u obudowy) – œrednica 7-cm i tunel 13-cm - i jednoczeœnie z pomiarów znamy czêstotliwoœæ rezonansow¹ bas-refleksu – 40Hz - wiêc z jednego wzoru mo¿na
obliczyæ, ¿e objêtoœci obudowy wynosi ok. 40
litrów. Dodatkowo przeprowadzi³em symulacjê
takiego strojenia dla 18W8545 i “wysz³a” charakterystyka przetwarzania bardzo podobna do
zmierzonej. 8945A ma wiêc bardzo podobne parametry T-S. Inna sprawa, ¿e zastosowanie tak
du¿ej objêtoœci powoduje w tym przypadku bardzo d³ug¹ odpowiedŸ impulsow¹. Z samym otworem na tylnej œciance wi¹¿e siê jeden wstydliwy szczegó³ – jego krawêdzie nie s¹ wyprofilowane, co nale¿y ju¿ do standardowego sposobu
wykonania tego elementu. Gniazdo przy³¹czeniowe jest za to bardzo efektowne, podwójne,
z du¿ymi zakrêtkami przypominaj¹cymi WBT –
oczywiœcie tylko przypominaj¹cymi. Ale powiedzmy sobie szczerze – gdyby w 8945A by³y
prawdziwe Scan-Speaki, prawdziwe WBT, a obudowy pochodzi³y z W³och, to taka kolumna
kosztowa³aby kilka razy dro¿ej, a raczej nie gra³aby kilka razy lepiej.
CP-6311 nale¿y do serii “6”, sk³adaj¹cej siê
z trzech konstrukcji wolnostoj¹cych. CP-6371 ma
drugi g³oœnik 18-cm i w œlad za tym wiêksz¹ obudowê, ale najpotê¿niejszy jest CP-6381 – uk³ad
trójdro¿ny z jedn¹ "osiemnastk¹", ju¿ w roli g³oœnika œredniotonowego, i z niskotonowym o œrednicy 22-cm, oczywiœcie równie¿ skanspikopodobnym.

Równie¿ od ty³u obydwa
przetworniki wygl¹daj¹
bardzo solidnie. Ponad
12-cm magnes przy
g³oœniku 18-cm nie jest
czêsto spotykany.
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Sam cokó³ ma g³êbokoœæ
60-cm i jest bardzo ciê¿ki,
przewróciæ CP-3511 nie bêdzie
³atwo, ale ustawiæ i przestawiaæ równie¿. “WAF” – Wife
Acceptance Factor
– bardzo niski.
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Atrakcyjne
wyeksponowanie
g³oœnika wysokotonowego nie zawsze jest
akustycznie uzasadnione – gdy front samego
g³oœnika nie jest miniaturowy, w jego pasmie
przetwarzania mog¹
pojawiæ siê nierównomiernoœci wywo³ane
skumulowanymi odbiciami od okr¹g³ej
(tutaj pó³okr¹g³ej)
krawêdzi.

D

nej natarczywoœci. Zjawiska
przestrzenne mo¿e nie s¹
dok³adnie takie, jak je zaplanowali realizatorzy, Ushery realizuj¹ w³asny projekt, ale ostatecznie,
przy wszystkich “ale”, zaliczy³bym im ten
temat na plus. S³ucha siê ich z zainteresowaniem, równie¿ z innego ju¿ powodu. CP-6311
graj¹ bogatym, zró¿nicowanym œrodkiem pasma.
Mimo wycofania pierwszego planu, z czym wi¹¿e
siê mniejsza aktywnoœæ wokali, a wiêc i wstrzemiêŸliwoœæ œrednich tonów, s¹ one dobrze czytelne, a odczytaæ mo¿na ich ³adn¹ wewnêtrzn¹
harmoniê i rozdzielczoœæ. Pojawiaj¹ siê faktury,
które by³y maskowane przez inne kolumny. Nie
ma jeszcze w brzmieniu CP-6311 pe³nej naturalnoœci i efektu namacalnoœci œrednich tonów (nie
w tym kierunku zosta³y “skrojone”), ale ich spore wyrafinowanie jest oczywiste.
Podobnie mo¿na charakteryzowaæ wysokie
tony – poza wspomnianym efektem ich swobodnego rozpraszania, ucho cieszy siê z po³¹czenia
klarownoœci i delikatnoœci. Zabrzmi to dziwnie,
ale wyj¹tkowo mo¿na mówiæ nawet o po³¹czeniu
ostroœci i subtelnoœci. Nawet najmocniejsze akcenty s¹ wolne od metalicznoœci, nie bêd¹c
zmiêkczanymi i zaokr¹glanymi. Przynajmniej
czêœciowo powodem takiego wybrzmienia wysokich tonów jest ich... niedoskona³e wyrównanie
– s¹ lekko izolowane od œrednich tonów, wzglêdem “ni¿szej góry” maj¹ lekko uprzywilejowano
swój wy¿szy podzakres, chocia¿ jeszcze nie sam
skraj pasma, wiêc nie s¹ nadmiernie “wydelikacone”, ale i nie agresywne.
Równie¿ w przypadku basu mo¿na wskazywaæ na plusy i minusy, ale tym razem ich bilans nie jest ju¿ tak korzystny, powiedzmy
¿e remisowy. Ushery siêgaj¹
bardzo nisko, ruchy basu s¹

O

testowanej grupie ka¿da z konstrukcji
mia³a w³asne brzmienie, ³atwe do zidentyfikowania. Dwie kolumny (a dok³adnie dwie pary kolumn) by³y jednak wyj¹tkowe, co nie ma zabarwienia ani jednoznacznie dodatniego, ani ujemnego. Tak siê z³o¿y³o (bo zdecydowa³a o tym kolejnoœæ alfabetyczna), ¿e od
pierwszej z nich przedstawienie tego testu zaczêliœmy, a na drugiej koñczymy. Odmiennoœæ
BC A1 wynika³a przede wszystkim z charakteru
wysokich tonów – wyraŸnych i wyodrêbnionych,
bêd¹cych w opozycji do spokojnego, zmiêkczonego zakresu œrednio-wysokotonowego. Zjawisko tej odmiennoœci rozgrywa³o siê w wiêc na
skali czêstotliwoœci, jak równie¿ w dodatkowym
wymiarze analitycznoœci. Wspominam o tym, aby
zaznaczyæ, ¿e CP-6311 wyró¿ni³y siê w zupe³nie
innej dziedzinie. Tonalnie s¹ w porz¹dku, ale
“zajê³y siê” przestrzennoœci¹. Dla audiofilów wyczulonych na ten aspekt bêd¹ bardzo ciekawym
obiektem do badañ. Po pierwsze potrafi¹ zbudowaæ najg³êbsz¹ scenê; pod tym wzglêdem przelicytowa³y nawet faworyta – Dynaudio Audience
72SE. Ushery daj¹ muzykom i muzyce bardzo
du¿o miejsca, ale wyraŸnie za lini¹ g³oœników.
Rodzi to wra¿enie obszernej przestrzennoœci, ale
swobody ju¿ tylko czêœciowej. Naturaln¹ konsekwencj¹ oddalenia Ÿróde³ od s³uchacza jest
os³abienie wyrazistoœci i bezpoœredniego kontaktu pierwszego planu, a w œlad za tym z³agodzenie
ataku we fragmentach, w których solista powinien
wyjœæ w kierunku s³uchacza. Kreowana przez CP6311 przestrzennoœæ, poza wycofaniem i pog³êbieniem sceny, ma jednak jeszcze jedn¹ efektown¹ cechê – wysokie tony rozchodz¹ siê szeroko,
odrywaj¹ siê od kolumn, ale zdobywaj¹ dobrze
okreœlone miejsca, nie b³¹kaj¹ siê po peryferiach.
Tak, Ushery s¹ efektowne, ale nie ma w tym ¿ad-

doœæ sprê¿yste, z tym ¿e napêdzaj¹ca bas sprê¿yna dzia³a z pewnym opóŸnieniem. Dlatego bas
nie jest w tym przypadku motorem napêdowym
– ale nie jest nim te¿ ani œrednica, ani wysokie
tony. Ushery nie maj¹ w sobie takiego Ÿród³a energii, nie s¹ rytmiczne, dynamika jest umiarkowana.
CP-6311 graj¹ przestrzeni¹, dobr¹ rozdzielczoœci¹ i ³adnym zró¿nicowaniem œrednich tonów, legitymuj¹c siê przy tym dobrym ogólnym zrównowa¿eniem. Osobiœcie wolê ich brzmienie od wygl¹du, co jest pewnie konkluzj¹ nieoczekiwan¹...

CDP-3511
Impedancja znamionowa*[Ω]
8
Efektywnoœæ* [dB]
86
Moc znamionowa**[W]
80
Wymiary (WxSxG)[cm]
108x35x58
Cena (kpl)[z³]
8400
Dystrybutor
FAST-AUDIO
Wykonanie i komponenty
Obudowy du¿e, solidne i luksusowo wykonane, wielki
stela¿ podstawy piêkny jednak nie jest. Przetworniki
skanspikopodobne.
ocena

bardzo dobra

Laboratorium
Dobre wyrównanie z ma³ym defektem w zakresie wysokich tonów, bas wzmocniony w okolicach 50Hz.
Niska efektywnoœæ, ale 8-omowa impedancja.
ocena

dobra+

G³êboka scena, plastyczna i bogata œrednica - ale bez
forsowania pierwszego planu. G³êboki bas, umiarkowana dynamika, zwolnione tempo.
ocena
ocena wa¿ona

dobra+
(4,6) dobra+

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta
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Uwaga – Usher 6311 to jedyna w tym teœcie,
i pewnie w okolicy, kolumna o impedancji znamionowej 8Ω. Praca naszego laboratorium ju¿
dawno przyczyni³a siê do uœwiadomienia (tym,
którzy tê czêœæ racz¹ czytaæ), ¿e deklaracje producentów w tym wzglêdzie s¹ czêsto dalekie od
prawdy. I ani B&W 703, ani BC A1, mimo katalogowych obietnic, 8-omowe nie s¹ i nie bêd¹. Jednoczeœnie 8-omowa kolumna w tym zakresie ceny to raczej zbytnia ostro¿noœæ, do amplitunerów raczej nie bêdzie pod³¹czana, a wspó³pracuj¹c z wiêkszoœci¹ wzmacniaczy nie wykorzysta
ich pe³nej mocy. Odzwierciedla siê to w efektywnoœci napiêciowej, która wynosi tylko 86dB.
Wracaj¹c jeszcze do charakterystyki impedancji
(rys. 1) – o impedancji znamionowej zdecydowa³o 7-omowe minimum przy 200Hz, natomiast
“chwilowy” spadek poni¿ej poziomu 6Ω w zakresie 3-4kHz nie ma dla wzmacniacza wiêkszego znaczenia.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) jest
w wiêkszej czêœci pasma prowadzona bardzo liniowo (jak na zespó³ g³oœnikowy), zwracaj¹ uwagê tylko dwa fragmenty – w¹ska i te¿ niezbyt
g³êboka zapad³oœæ przy 5kHz, i wzmocnienie
w okolicach 45Hz, poni¿ej którego nastêpuje ju¿
szybki spadek. Kszta³t charakterystyki w zakresie
niskich tonów zale¿y oczywiœcie w du¿ej mierze
od sposobu dostrojenia obudowy bas-refleks.
W detalach wyjaœnia tê kwestiê rys. 3. Basrefleks dostrojono dok³adnie do 40Hz. Charakterystyka ciœnienia z otworu ma wyraŸny szczyt
w okolicach tej czêstotliwoœci, i szczyt ten le¿y
powy¿ej poziomu charakterystyki samego g³oœnika w pasmie powy¿ej 100Hz. Dlatego charakterystyka wypadkowa lekko wznosi siê w kierunku
czêstotliwoœci rezonansowej. Strojenie jest teoretycznie za wysokie – ustalenie ni¿szej czêstotliwoœci rezonansowej, w okolicach 30-35Hz,
spowodowa³oby s³absze promieniowanie z otworu, a w œlad za tym ³agodniej opadaj¹cy kszta³t
charakterystyki, bez wzmocnienia okolic 50Hz,
ale z ni¿sz¹ czêstotliwoœci¹ graniczn¹, a tak¿e
lepszymi charakterystykami impulsowymi. W³aœcicielom 6311 warto poleciæ eksperymenty – przestrojenie w stronê ni¿szych czêstotliwoœci mo¿na ³atwo uzyskaæ np. poprzez zmniejszenie œrednicy tunelu za pomoc¹ warstwy filcu.

rys. 2. CP−6311, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Rys. 4 ilustruje dobre rozpraszanie w p³aszczyŸnie poziomej a¿ do 10kHz, jednak na osi
g³ównej wcale nie cierpieliœmy na nadmiar wysoki tonów, dlatego ewentualnie mo¿na eksperymentowaæ z lekkim skrêceniem, do 15O, wiêkszy
k¹t os³abia wysokie tony nadmiernie. Zapad³oœæ
przy 5kHz jest niewielka, ale trzyma siê mocno,
niestety w ¿adnym ustawieniu nie chce znikn¹æ.
Rys. 5 ujawnia, ¿e czêstotliwoœæ podzia³u
ustalono przy 2,5kHz – tam przecinaj¹ siê charakterystyki g³oœników nisko-œredniotonowego
i wysokotonowego. Ich nachylenia po obydwu
stronach wskazuj¹ na zastosowanie filtrów wy-

¿szego rzêdu. Integracja fazowa jest 100-procentowa, charakterystyka wypadkowa biegnie 6-dB
powy¿ej. Os³abienie przy 5kHz z czêstotliwoœci¹
podzia³u nie ma nic wspólnego – to cecha samego g³oœnika wysokotonowego lub sposobu jego
instalacji. Faktycznie, fala 5,2kHz ma d³ugoœæ
6,5 cm, i tyle wynosi odleg³oœæ od centrum kopu³ki do krawêdzi “nadbudówki”.
Podejrzenia te potwierdza pomiar z maskownic¹ (rys. 6), która jest obrysem dopasowana do
obudowy równie¿ w obrêbie g³oœnika wysokotonowego, i wywo³uje ju¿ g³êbok¹, chocia¿ bardzo
w¹skopasmow¹ zapad³oœæ w³aœnie przy 5kHz.

rys. 1. CP−6311, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. CP−6311, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5. CP−6311, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, oddzielnie głośnik nisko−
średniotonowy i wysokotonowy..

rys. 7.CP−6311, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym – wpływ maskownicy.
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rys. 4. CP−6311, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O
w płaszczyźnie poziomej.

guzik do pdf v2

50

styczeñ 2005

