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Pilot Cary jest
malutki, p³aœciutki,
jednak niespecjalnie
ergonomiczny.

F

ront podzielono na dwie czêœci, ró¿ni¹ce
siê kolorem. W górnej wyciêto okno na
niebieski, alfanumeryczny wyœwietlacz oraz
umieszczono czarne pokrêt³o wzmocnienia mamy tu do czynienia z regulatorem elektronicznym, a nie z klasycznym potencjometrem.
Wœród niewielkich przycisków aktywuj¹cych
poszczególne wejœcia mamy funkcjê „cinema
bypass”, która pozwala wejœæ na koñcówkê
mocy i w ten sposób w³¹czyæ CAI 1 w system
kina domowego. Ty³ wygl¹da jeszcze ³adniej ni¿
front: symetrycznie wzglêdem osi i umieszczonego tam gniazda sieciowego IEC rozmieszczono
solidne RCA (piêæ wejœæ liniowych, w tym pêtla
magnetofonowa, wejœcie „cinema”), oraz jedn¹
parê XLR.
Wnêtrze nie przypomina wzmacniacza. Nie
ma radiatorów, transformatorów zasilaj¹cych,
wszystkie uk³ady zakryte s¹ puszkami ekranuj¹cymi. Zazwyczaj chodzi o ochronê elektroniki
wewn¹trz tych os³on, jednak w przypadku
wzmacniaczy impulsowych, gdzie uk³ady
wyjœciowe generuj¹ swój w³asny szum, walczymy
równie¿ (a mo¿e przede wszystkim) o ochronê
przed nimi innych sekcji. Przedwzmacniacz
wykorzystuje zarówno uk³ady scalone jak
i tranzystory. Wejœcia prze³¹czane s¹ ³adnymi
przekaŸnikami. Elementy bierne s¹ wysokiej
próby, kondensatory to polipropylenowe WIMY.
Tak¿e zasilanie preampu jest ³adne, bo choæ
prowadzone z niewielkiego transformatora EI, to
ka¿dy kana³, oprócz czêœci cyfrowej, ma swój
w³asny prostownik i stabilizacjê napiêcia. Sygna³
dla s³uchawek poci¹gniêto z sekcji przedwzmacniacza, jest wiêc szansa, ¿e dŸwiêk bêdzie co
najmniej niez³y.
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Cary CAI-1
Za karê?

Amerykañska firma Cary to uznany specjalista w dziedzinie hi-endowych
wzmacniaczy lampowych. Œwiat siê jednak zmienia. Zapad³a decyzja o wkroczeniu w ni¿sze rejony cenowe. Z urz¹dzeniami lampowymi jest to jednak
doœæ trudne. St¹d kolejny krok – przejœcie w tym sektorze na pó³przewodniki.
I tego by³o ma³o. W testowanym wzmacniaczu koñcówka mocy pracuje
w klasie D! To siê nazywa zmiana pogl¹dów!

Koñcówki wykona³a duñska firma Bang&Olufsen, w technologii ICEpower (Intelligent,
Compact, Efficient). Z modu³ami tej firmy ju¿ siê
spotykaliœmy, wersja u¿yta w Cary nie
przypomina jednak ¿adnej, jak¹ do tej pory
widzia³em. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ jest kompletny
brak radiatorów – dwie pary, pracuj¹cych
w mostku tranzystorów typu MOSFET,
przylutowano do p³ytki bez ¿adnego ch³odzenia.
To niezwyk³e, nawet jak na wzmacniacze klasy
D. Tor sygna³owy jest bardzo krótki i w ca³oœci
zbalansowany. Poniewa¿ tak¿e przedwzmacniacz
jest zbalansowany, wiêc wejœcia XLR s¹ tutaj jak
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Informacje podawane s¹ na du¿ym wyœwietlaczu. Nowoczeœnie, ³adnie i funkcjonalnie.
najbardziej na miejscu. Dlatego szkoda, ¿e tylko
jedna para. Zasilacz jest maleñki, ale znajdziemy
tam bardzo dobry kondensator Riffa, zaœ filtr
wyjœciowy (tzw. rekonstrukcyjny) jest bardzo
prosty i ma³o wyrafinowany - kilka zwojów na
rdzeniu ferrytowym.
Zdziwi³y mnie kable biegn¹ce miêdzy
preampem i koñcówk¹ - nieekranowane.
A przecie¿ wzmacniacz klasy D dzia³a jak doœæ
mocny generator szumów.

ODS£UCH
Nie spodoba³ mi siê dŸwiêk tego urz¹dzenia.
By³ jakiœ ostry, zimny, pozbawiony romantyzmu,
pozbawiony muzycznego sensu... oh, sorry,
pomyli³em kartki: to mia³ byæ anonim na
wzmacniacze pracuj¹ce w klasie D. Anonim, bo
podpisaæ siê pod czymœ takim nie móg³bym, bo
to nieprawda i najlepszy przyk³ad na to, jak
obiegowy stereotyp, przyjmowany przez wielu
na wiarê, zamienia siê w „prawdê”, która tak
naprawdê jest g... prawd¹. Przerabia³em to
wielokrotnie i naprawdê ¿aden ze wzmacniaczy
„cyfrowych”, które testowa³em, nie brzmia³
w choæby zbli¿ony do opisanego sposób. Wprost
przeciwnie – mia³y charakter œrednicy i góry
zbli¿ony raczej do wzmacniaczy z bañkami EL34
na koñcu, a do tego fenomenalny zakres basowy.
Niskie zejœcie w utworze Strange Hours
z bardzo dobrej p³yty Liquid Recoil zabrzmia³o
w sposób zwarty, gêsty, nasycony, ale przede
wszystkim niezwykle dynamiczny, natychmiastowy sposób. O tym ani Advance Acoustic, ani te¿
Unison Research, chwalone za inne przymioty
basu, nie mog¹ nawet marzyæ. Pewnym
problemem mo¿e okazaæ siê natomiast
zró¿nicowanie tego zakresu. Cary gra bowiem
dŸwiêkiem nieustannie jednorodnym. S2K
potrafi³ lepiej artyku³owaæ elementy gry na basie,
a MAP-407 mia³ wiêcej swobody. W utworze
Good, good, good, do it better z p³yty The last
year… krakowskiej, graj¹cej muzykê elektroniczn¹ formacji TR21°, gdzie zarejestrowano
referencyjnie, bez kompresji, elektroniczn¹
perkusjê, Cary zabrzmia³ œwietnie. Najlepiej
pokaza³ rozpiêtoœæ dynamiczn¹.
Balans ca³oœci nie jest wcale ciê¿kawy, ani
zbasowany; chocia¿ rzeczywiœcie, œrednica jest
doœæ ciep³a, a góra lekko zaokr¹glona, to wy¿sza
œrednica, podobnie jak w testowanym niegdyœ
wzmacniaczu TacT-a SDA-2175, jest mocna
i doœæ dobitna, energetyczna. Nie chodzi wprost
o wyostrzenie, ani o utwardzenie (wrêcz
przeciwnie), a o to, ¿e ma siê wra¿enie sta³ej
obecnoœci elementów stamt¹d. WyraŸnie
pokaza³a to p³yta Cheta Bakera Picture of Heart,
gdzie tr¹bce lidera towarzyszy na saksofonie Art
Pepper. Bit, uderzenie obydwu instrumentów
by³o dobre, mocne, pe³ne, a ró¿nice w artykulacji obydwu instrumentów by³y wyraŸne nie tylko
dlatego, ¿e tr¹bka gra wy¿ej, a saksofon ni¿ej,

Logo Cary znamy od lat z konstrukcji
lampowych. Teraz firma wkracza w obszar
zupe³nie innej technologii.

Urz¹dzenia Cary wyposa¿one s¹ w wysokiej
jakoœci nó¿ki. W tym przypadku nie bêdê wiêc
namawia³ na zakup tego typu akcesoriów.

ale tak¿e dlatego, ¿e instrument Bakera ma
wyraŸnie metaliczny charakter, a w saksofonie
s³ychaæ nutê pochodz¹c¹ od drewnianego
ustnika. Wspomnia³em o ociepleniu – tutaj tak¿e
wystêpowa³o, bo brzmienie saksofonu by³o nieco
ciemniejsze ni¿ siê przyzwyczai³em i w tej
mierze bardziej „akuratnie” gra³ wzmacniacz
Unisona. Kontrabas by³ mocny, choæ jego linia
by³a nieco mniej czytelna ni¿ w MAP-407.
Bardzo ciekawie przedstawia siê sprawa
sceny dŸwiêkowej. Jest ona wyraŸna, choæ nie do
koñca klarowna. Ju¿ wyjaœniam: scena jest du¿a,
a elementy w przeciwfazie, jak te na p³ycie
Recoil czy TR21°, gdzie graj¹ du¿¹ rolê
w kreowaniu obrazu, s¹ ³adnie wyodrêbnione.
A jednak poszczególne instrumenty nie maj¹
dok³adnych obrysów, s¹ pokazywane ogólnie.
Góra jest nieco wycofana i nie tak wyrazista
jak gdzie indziej. Amerykañski wzmacniacz raczej
nigdy nie zagra w nieprzyjemny, krzykliwy
sposób. Nawet na podatnych na takie odtworzenie monofonicznych nagraniach z p³yty Marii
Callas Live z archiwaliami z lat 50., urz¹dzenie
zachowywa³o siê jak d¿entelmen, bez podkreœlania wad realizacji (licznych), nie uwypukla³o
szumu (mocnego), a nawet jakby go trochê
maskowa³o (nie wiem, co tu napisaæ).

Cena [z³]
Dystrybutor

CAI-1
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Wykonanie
Solidna obudowa, tor sygna³u zbalansowany, wzmacniacz pracuje w klasie D. Taki Cary to chyba za karê...
Funkcjonalnoœæ
Gniazdo RS-232, zdalne sterowanie, bez preampu
phono. Wyœwietlacz dla wygody i ozdoby.
Parametry
Wysoka moc z ma³ej konstrukcji. Szum na œrednim poziomie, wysokie zniekszta³cenia.
Brzmienie
Zwarty bas, góra nieco wycofana, œrednica ocieplona.
¯adnych cyfrowych nalotów, dynamicznie, ale i przyjemnie.

Oprócz wejœæ RCA, z których sygna³ zaraz za
prze³¹cznikami zamieniany jest na zbalansowany, mamy jedn¹ parê XLR.

Gniazda g³oœnikowe
– po dwie pary na
kana³. Pomiêdzy nimi
widaæ port RS-232
oraz gniazdo dla
zewnêtrznego czujnika podczerwieni.
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LABORATORIUM Cary CAI-1
Wzmacniacze impulsowe, w konfrontacji z klasycznymi urz¹dzeniami,
oferuj¹ niezwyk³y stosunek kompaktowych wymiarów i masy do mo¿liwoœci
mocowych. Cary CAI-1 to ju¿ kolejny taki przypadek. Wed³ug deklaracji
producenta, z ma³ego pude³ka mia³o pop³yn¹æ 100 W przy 8 omach
i dwukrotnie wiêcej przy 4 omach. Rzeczywiœcie tyle udaje siê uzyskaæ
- dok³adnie 103 W oraz 197 W. Co wa¿ne, wartoœci nie ulegaj¹ zmianie
w przypadku wysterowania dwóch kana³ów jednoczeœnie.
Je¿eli chodzi o szumy, to dajemy wzmacniaczom cyfrowym, podobnie jak
lampowym, taryfê ulgow¹, ale liczby paœæ musz¹ – 79 dB. Dziêki wysokiej
mocy, dynamika wspiê³a siê na poziom bliski 100 dB.
W pomiarach czu³oœci uzyskaliœmy idealne 0,2 V.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) obrazuje pracê wyjœciowych filtrów
biernych, które tym razem ³agodniej traktuj¹ obci¹¿enia 4 omowe. Przy
8 omach pojawia siê lekkie zafalowanie w zakresie wysokich czêstotliwoœci,
ale jest tu tak¿e lepsze rozci¹gniêcie pasma - do 56 kHz, dla 4 omów mamy
41 kHz (-3 dB).
Wzmacniacz polubi³ sk³adowe parzyste (z rys. 2), czym chwali siê
eksponuj¹c harmoniczne od drugiej a¿ do dwudziestej, najsilniejsza jest
czwarta przy –83 dB, druga i szósta le¿¹ przy –85 dB, a ósma dwa decybele
ni¿ej. Nieparzyste, choæ tak¿e widoczne, nie przekraczaj¹ –90 dB.
Zakresy THD+N < 0.1% (rys. 3) s¹ doœæ w¹skie, 4 W-13 W dla 8 omów
oraz 11 W-42 W dla 4 omów, ale przechodz¹c przez minima wzmacniacz nie
generuje lawinowych zniekszta³ceñ, narastaj¹ one wolniej.
R.£.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
103
4
297
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω)

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

2x
102
196
0,2
79
99
0,2
180

Rys. 3. Moc

KLASA D JU¯ NIE DO D.

K

lasa D, tzw. impulsowa, polega na tym, ¿e
tranzystory wyjœciowe znajduj¹ siê jedynie
w dwóch stanach: albo pracuj¹ z maksymalnym
pra¹dem wyjœciowym, albo s¹ wy³¹czone
(on-off). ¯eby na skutek takiej pracy powsta³
sygna³ muzyczny, tranzystory s¹ sterowane
modulatorem, a na wyjœciu pracuje filtr rekonstrukcyjny (podobnie jak w przetwornikach D/A).

Modulowaæ mo¿na szerokoœæ impulsu (Pulse
Width Modulation) lub – przy sta³ej szerokoœci –
jego gêstoœæ (Pulse Density Modulation).
W obecnej chwili niemal wszystkie wzmacniacze,
poza urz¹dzeniami Sharpa, pracuj¹ z modulatorami PWM. Wzmacniacze klasy D mo¿na te¿
podzieliæ na analogowe i cyfrowe. Te drugie
przyjmuj¹ ze Ÿródla sygna³ cyfrowy, w klasie
hi-end nale¿¹ do nich konstrukcje firm: TacT,
Lyngdorf oraz Behold.

Podstawowa zaleta klasy D to wysoka
sprawnoœæ energetyczna, a wiec mozliwoœæ
uzyskania wysokiej mocy wyjœciowej przy
relatywnie ma³ym jej poborze z sieci zasilaj¹cej
(oczywiœcie moc wyjœciowa nigdy nie jest wy¿sza
od wejœciowej). Oznacza to, ¿e w konstrukcji nie
jest potrzebny potê¿ny zasilacza, a tak¿e to, ¿e
wzmacniacz znacznie mniejsz¹ czêœæ mocy, ni¿
konstrukcje pracuj¹ce w klasie AB, a zw³aszcza
A, zamienia („marnuje”) na ciep³o. To z kolei ma
kolejn¹ zaletê – nie trzeba wyposa¿aæ go
w obszerne radiatory. Wysoka moc uzyskiwana
jest przy niewielkich gabarytowo koncówkach
mocy. Ca³e urz¹dzenie mo¿e mieæ zatem
umiarkowan¹ wielkoœæ. Skoro tak, i skoro
pomys³ na klasê D by³ znany od dawna, to
dlaczego tak niewiele wzmacniaczy tego typu do
tej pory powsta³o? Otó¿ dopiero niedawne
rozwi¹zania korzystaj¹ce z rozwoju elektroniki
pozwoli³y osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cy poziom
innych parametrów, determinuj¹cych jakoœæ
dŸwiêku.
Ka¿da z sekcji przykryta jest ekranem,
chroni¹cym przed szumem RF, we wzmacniaczach klasy D generowanym przez zasilacze
impulsowe i stopnie koñcowe. Z przodu mamy
osobne puszki koñcówek i ich zasilaczy,
a z ty³u d³ug¹ p³ytkê z klasycznym przedwzmacniaczem.

40

maj 2008

