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Tisztelt Olvasói
Egy szám, és két hónap. Ennyi van mögöttünk. Nem nagy
múlt, a hozzánk érkezett visszajelzésekből mégis az az érzésünk, megérte. Sok újságárusnál már az első héten elfogyott
a lap. Köszönjük olvasóinknak, reméUük a további számokkal bizonyítjuk, érdemesek voltunk a bizalomra. Pedig az első

szám, mint valószínűleg minden első szám, még nagyon

nyers volt, és kell még néhány, amíg teUesen kialakul a H&T
De egy feladatát már az

első

szám is betöltötte. Polarizálta

mind a közönséget, mind a szakmát. Mi több reméUük, hogy
a jövőben még inkább így lesz. Lesznek, akik megtalálják a
H&T hasábjain amit eddig hiányoltak, és lesznek olyanok is,
akiket kiadványunk irritálni fog . Annak ellenére, hogy sok,
néha ellentmondásnak tűnő témakörrel foglalkozik a H&T, nem kívánjaminden hifibarát szimpátiáját elnyerni. Ugyanis arany középút itt nincs, csak lapos középszerűség . És ezt jobb az
elején tisztázni. Most, amikor újságak hasábjai n, kiállítások folyosóin zajlik a vita a tényszerű
tájékoztatásról és az elfogulatlan újságírásról, merész dolog egy szókimondó orgánumot
útjára inditani. Mégis azt valljuk, hogy csak úgy érhetünk el valamit, ha felrázzuk e témát csipkerózsika álmából. Az évezred végére a pillanatnyi kereskedelmi érdekek elérték a mi
szakmánkat is (igen, mi még hisszük, hogy ez szakma!). és háttérbe szorították az egyéni
elképzelésekre,

individuális

belső

értékekre

igényes

gondolkodásmódot. ,Ámde

Magyarországon még erősen él egy másfajta hifi filozófia, és mára talán sokan ki is
ábrándultak a csillogó-villogó, sokszor audiofil álcába bújt konzumáradatból.
Amikor a H&T ötlete komolyra fordult, és ketten elhatároztuk, hogy belevág unk, tudtuk, nem
könnyű

diadalmenet vár ránk. De mindketten úgy gondoltuk, vállaljuk a kockázatot, megéri

"hadba vonulni" egy szakmailag megalapozott, a véleményét nyíltan vállaló kiadványért. Egy
minden

eddigitől eltérő

formátumú és

hangvételű

lapot szerettünk volna létrehozni, ami nem

a hifi napi divatirányzataival és felszínével foglalkozik, kiszolgálva néhány forgalmazó pillanatnyi érdekét, hanem évtizedes tapasztalattal, és szakismerettel boncolgatni kívántuk mind
a termékeket, mind a forgalmazás mikéntjét, sőt ezen túlmenően -egy kicsit filozófikus megközelítéssel- a hifi szerepét. Természetesen a "csináld magad" mozgalom híveit is be kívántuk
vonni ebbe, hiszen az a véleményünk, hogy akik valamilyen szinten értenek egy berendezés
összerakásához, ennyi év után megérdemlik, hogy komolyan vegyék

őket.

Ezért a második

számtól már határozottan két "félre" oszlik a lap, amelyek viszont jól ki is egészíthetik
egymást. Egyfelől a kit konstrukciókra és a technikai jellegű ismertetőkre, másfelől pedig egy
-enyhén szólva- markáns hangvételű kalandozásra az audiokultúra néha kusza ösvényein.
Lehet, hogy sokan néhol még provokatívnak is fognak tartani bennünket. De ha az első
felindultság után újra elolvassák sorainkat, talán

ők

valósat mondani, mint szépet. Ettőllehet valami hiteles.

is értik majd, hogy sokkal fontosabb

fl

Radford srA 25 Renaissance Il.
A kit alkatrészlistája, építési tanácsok.

Igazi csöves hangzás- tranzisztoros árban.

Roksan ROKone
A perzsa .. rokon" látogatása a kitek között.

Mon(idor
AMonaudio d'Appolito rendszerű
kétutas álló doboza.

-~~---~.:?.. .~~: . ~ ...................................... . . . .
A H&T első high-end fejlesztésének befejezése.

-~~~gJ.f.~~x~~r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betekintés egy audiofil produktum megtervezésének
és megalkotásának hétköznapjaiba.

A legendás Planar lemezjátszó új
motorfelfüggesztést. tápegységet és
karkábelt kapott.

Hifi Pszicho l
Szarkasztikus barangolás a hifi vásárlás néha
horrorisztikus

útvesztőiben .

Britannia Britannia
Áttekintés a brit hifi elmúlt harminc évén.

-~~-~~-~~~~~ ...................................................
Folytatjuk kutakodásunkat a kábelek lelke után.

LP lemezboltok Budapest utcáin.

·~-~~j~~~·~ ········ ··· ······ ··· ··· · ··· ················ ·
Erősen

szubjektív beszámolónk.

Most az LP-k világából.
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E16ször is köszönjük minden kedves 1evélír6nknak e1ismero sorait, reméljük számukra és sok más o1vas6 számára a H&T a jövéSben azt a tájékoztatást fogja nyÚjtani, ami
segíti informád6éhségüket. és segít e1igazodni a hifi misztikus rentgetegében.
I!~~!!. ~~~~§.~g! ........................ .

Tisztelt Szerkesztókl

Kedves Huszti Zsold

Tagy örömmel fogadtam és olvastam lapjuk e l ső számát,
melyncl\ megjelenését mát régóta vártam.
Tetszett az összeállítás , a cikkek stílusa, tartalma és hangvétele , azonban egy készülék Icírásának több számban történő
közlését nem tartom jónak (pl.
Radford e l ő/végfok).
Szívesen olvasnék "SE" (együtemű) csöves c rősítők rő l , valam int az Audio Note e l ő- és
végerősítő in ek kit vá ltozatairól.
Tisztelettel
Meiszterics Kornél

agyon örülök, hogy megjelent
egy igényes, de a kispénzű ,
"csináld magad" beállítottságú
zenehallgatóknak is szóló lap.
Magam is analógbarát vagyok,
örü lök, hogy nem kezelik mostohagyerekként a jó öreg LP-t.
A futómű , trafó és Imrrektorteszteken kívül szcrctném , ha
néhány ma kapható és régebbi ,
de jól ismert hangszedő t összehasonlítanának Szívesen vennék továbbá egy adok-veszekcserélek rovatot. A kereskedő
érdeke is, hogy leendő vásárlója
pénzhez jusson régi készüléke
eladásával.
Tavaly fedeztem fe l a TVM
hangszórókat. Azonnal vásároltam , és nem bántam meg. Nagyon kiváncsi vagyok , barátaimmal együtt, akik hallották nálam szólni, hogy profi doboztervezők mit tudnak kihozni ezekből a tetszetős és olcsó hangszórókból. Ha van l e h etőségük,
kérem mérjék meg a paramétereiket és közöljél\ le, mert a
gyári prospektusok néha túl
szépck, de hiányosak.
Sok sikert kívánok lapjukhoz
Nemes László.

Elnyerte tetszésemet a 1-I&T,
főleg ami benne van. Remélem
sikeres lesz, hisz nagyon sok
öntevékeny " konstruktőr " van
kicsiny hazánkban . Mive l én
nem
vagyok
elektromos
szakembe r, inkább dobozok ,
állványok , tüskék érdekelnek.
Természetesen mindcn más
is, hátha tanul az ember.
Sok Sikert!
Üdvözlettel
Réz István

Tisztelt Meiszterics KoméJI
Egy adott kés::;ülék 1-2 esetleg
több számban történő publikálása mindig is vita tárgya lesz,
de engedtessék meg, hogy néhány rés::;letre felhívjuk a figyelmet. Egy olyan készülék, mint
pl. a Radford elő/végjok alapismertetése kb. 18 oldaltjog a végére kitenni. ( A harmadik
számban is lesz még folytatás.)
Ha ezt egy számban közölnénk,
gyakm-latilag másról sem s::;ólna a lap, és félő, hogy igen egysíkúvá válna. Ráadásul nem
mindenkit ugyanaz a terrnék érdekel, tehát van akit egy kétutas
állódoboz, van akit egy RIAA
előerősítő, van akit egy csöves
végjok. Ezért kérjük az Ön, és
minden kedves olvasó türelmét.
Az SE erősítőket természetesen mi is "músorra tűzzük " a
jövőben, hiszen a csöves technika egyik izgalmas irányzata. Az
Audio Note kiteket illetően nem
tudok nyilatkozni, mi nagyon
szeretnénk publikálni őket, de a
dolog nem rajtunk múlik.

Tisztelt Nemes lászi6D
A TVM hangszórókat ületően
nyitott kapukat dönget, ugyanis
mi szintén nagyon érdekesnek
tartjuk a TVM hangszórócsaládot, így komolyan is joglalkozunk ezekkel a modellekkel a jövőben. Néhány típus mérési
eredményeit má1- ebben a számban is olvashatja, de később is
lesz folytatás. A következő
számban pedig terveink szerint
egy igazi audiofil kétutas dobozt
építünk belőlük.

Kedves Réz Istváni
Sz erintünk is sok öntevékeny
hifibarát van, és tennészetes,
lwgy más-más érdekli őket. Mi
meg csak kéthavonta jelenünk
meg (e::; sem kis feladat) , és
v éges oldals::;ámon. Reméljük
az ért, előbb-utóbb mindenki
megtalálja a neki megjelelő
témát a lap hasábbjain.

Tisztelt Szerkesztó úri
Most egy hete találtam rá az újságra, és már most nagyon tetszik, hiszen nincs még egy ilyen
stílusú újság , am ib ől például
h angfa lkészítésrő l találok leírást. Ezek mellett jók a tesztek , és az Onkyo CD lejátszóhoz fűződő cikk.
Remélem nem csak nekem ez
a véleményem .
Most tanácsot szeretnél\ kérni. Van nekem egy ITT Nokia DP
7950 tipusú CD lejátszóm , ami
eléggé alaptípus. Mennyire lehet vagy érdemes ezt bővíteni?
Va lamint szükségem len ne
egy új hangfalra. 3 utas , 80 W, 4
ohm. Melyik típust tudná ajánlani , mivel mindenki más t
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mond. Pontosabban nem tudom, mennyire érdemes anyagi
szempontból újat készíteni házilag.
Tanácsát előre is köszönöm
Baráti üdvözlettel
Virágh István

Tisztelt Virágh Istváni
Két kérdése köziil az elsőre
nem igazán tudok válaszolni.
Egy késziilék modifikálhatósága
sok mindentől függ, és nem is
biztos, hogy az Ön darabját is
hasonló eszközökkel lehet változtatni. Viszont ez csak az
adott típus alapos vizsgálata
után dönthető el, és mi e::;t az
ITT CD játszót nem ismerjük,
mint ahogy a vásárlóknál használatban lévő számtalan más típus t sem. Nincs is arra lehetősé
günk, hogy minden gyártó minden modelljét megvizsgáljuk.
Csak a nevesebb tennékek olyan
nagy választékban vannak jelen, hogy azok mindegyikének
tanulmányozására sincs időnk.
A második "kérdését" pedig
nem értettem egészen. Ha Ön egy
3 utas, 80 W-os 4 ohmos hangjalat keres, és egyéb paramétert
nem ad meg, akkor ajánlanom is

nehé::; les::;, mert ilyen hangfal
van húszezer forintért is és egymillió forintért is. Ennél azért
több irifonnációra van sziikség
egy esetleges ajánláshoz.
Remélem viszont, hogy a H&T
v alamelyik következő számában megtalálja akár kit, akár
késztennék fonnában amit keres, és akkor már érdemben tudok ajánlani, esetleg Ön is kiválasztja a legszimpatikusabb modellt. De egy dologra nyomatékosan figyelmez tetnem kell. A
kit tennékek nem a késztennékek kiváltását s::;olgálják. Az
eredményes célbaéréshez "némi " szaktudásra, tapasztalatra, és felszerszámozottságra
van sziikség. Ha esetleg újságunk féb-eérthető, és néhányan
úgy gondolják, hogy mi mindenkit a barkácsolásra kívánunk
rávenni, elnézést kell kérjünk,
de célunk nem ez. A már tapasztalattal és tudással rendelkező közönséget szeretnénk infonnációval ellátni.
Bfuunk benne viszont, hogy a
közeljövőben megjelennek azok
a vállalkozások, "tuning műhe
lyek", akik szívesen állnak majd
a technikailag nem képzett közönség rendelkezésére.

Kedves01vas6kf
A Hang&Technika szívesen fogad az újsággal kapcsolatban mindenféle észrevételt. Ezen túlmenöen szívesen válaszolunk bármiféle technikával, hifi témakörrel kapcsolatos kérdésre. Mcstantól e-mail-en is
elérhetöek vagyunk. Szívesen megjelentetjük olvasóink használtcikk
hirdetéseit is, de csak névvel és címmel érkezö hirdetést teszünk közzé.
e-mai~ info@today.co.hu
Eladó csőbarát álló hangsugárzó-pár Triangle graphite (93
dB, 80 W). Irányár: 95 eFt vagy
200 eFt-ig cserélhető. Továbbá
aktív szubbasszus rendszer Vifa
hangszórókkaL Irányár: 35 eF,
és JPW mini manitor hangsugárzó-pár Pro-Ject 60 cm-es állvánnyal 36 eFt-ért.
Érd.: 46/ 431-005

Eladók Radford STA25 monoblokkok; Elite Rock + Rega
RB300 lemezjátszó; Decca
Kelly magassugárzók; Quad
ESL sztatikus hangfalal{; ReVox
036 magnó.
Tel.: 2211-507;
e-mail: arzachel@elender.hu

,
H&T HIREK
Visaton
Már kapható hazánkban is a
Visaton második hangfalkit lcírásgyűjteménye. 20 féle 1\it tel-

nagy precizitással tekercselt
légmagos induktivitásokból
épül fel. A dobozkonstrukció
is különleges , és eredeti fafurnér külsővel rendelkezik. A
cég kiskereskedelmi üzletében egyre nagyobb szerepet
kapnak az audiofil alkatrészek, kiegészítők. Tagy CD
választék is várja az idelátogatókaL

Zeppelin Audio
A cég a tavalyi 1-ligh End
Show-n mutatta be a németországi Audioplan termékeit ,
amelyeket azóta képvisel és forgalmaz
hazánkban.
Az
Audioplan kínálatában highend hangfalak és kábelek vannak. Ez utóbbi a villanyórától a
hangfalkábelig minden típust
takar, teljesen egységes kábclczésre nyújtva ezzel lehetőséget.

MSBTechnelogy

VISA1fiiii

jes leírása, váltó- és dobozrajzok, fotók, mérési eredmények.
Benne található az elmúlt néhány hónap Visaton "slágere ",
az alumínium kónuszú mélysugárzóra épülő Alpha 170 állódoboz. Ez az LP barátok igényeit is figyelembe vevő konstrukció egyszerre hordozza az
audiofil hagyományokat és a
legkorszerűbb high-end megoldásokat.
A katalógus ára 1300 Ft
Visaton Márkabolt
1115 Budapest
Bartók Béla út 124.
Tel.: 203-8735

Dietz Kácsa Audio
Hamarosan megérkezik a régen várt hangfalkit, amely a
cég kínálatából már jól ismert Dynaco hangszórókból,
Bennic kondenzátorokból és

A Dl A konverterek valahogyan eltűntek az évtized végére , pedig egy évtizeddel
ezelőtt az audiofil l{özönség
kedveneci voltak. Most, amikor a 24/ 96 technológia a ki.iszöbön áll , ugyanakkor a
" multik " újfent nem a hangminőség előtérbe helyezésével
jeleskcdnck, újra megnyílt a
lehetőség a külső konverterek
térhódítása előtt. Valószínű
leg így gondolta ezt az amerikai MSB cég is , és megjelent
egy 24 bit - 96 kHz konverterrel, ami természetesen az
összes eddig ismert digitális
formátumot is tudja , automatikusan kiválasztja és kiírja.
Rendelkezik koaxiális és optikai bemenettel is. Ára 350 $,
tehát úgy kb. 80 OOO forint,
ami igazán elérhető ár, de ami
még érdekesebbé teszi, hogy
kit formában is kapható, kb .
50 OOO forintnak megfelelő
dollárért. (Reméljük, hamarosan ezt a produktumot is be
tudjuk mutatni, és beszámolhatunk ró la, hogy forgalomba
került hazánkban is. HZS.) Az
MSB Technology gyárt továbbá sok digitális kiegészítőt ,
többek között 24 bit - 96 kHz
AI D konvertert is!

Az Audioplan kábelek közös tulajdonsága, hogy a különböző
frekvenciák futásidő különbségét a kábelszerkezet kompenzálja, döntő ha_tással a mcgszólalás egységességére. A cég
nagy hangsúlyt fektet a hálózat
és az abból származó bajok
problémáira. Széles a kínálat a
hálózati zavarszűrőktől az el-

osztókon át, a készülékek há lózati csatlakoztatásáig. A hálózati kábelek a többi Audioplan
(,ábelfajtához hason lóan vagy
ezüstözöttek, vagy tiszta ezüst
vezetők.

Zeppeli n Audio
Tel.: (06) 30/ 952-1109

Zsolt Audio

Alapvetően

Ortofon hangszedőld'el optimális, dc bármely
korszerű MC hangszedővel alkalmazható.
Információ: Soós Károly
(06) 20/ 955-4 732

kondenzátoroknak a bekötése
szabványos, de rendelhető 4-es
lábkiosztással is. Élettartamuk
85 fokos hőmérsékleten, és maximális feszü ltségen töltve
18 OOO óra!

BHC Aerovox

H&T Labor

A BHC által gyártott T-Nctwork
kondenzátorok nagy érdeklő-

1999. április l-től a Hang&
Technika újság vállalja amatőrök
számára készülékeik
akusztikai és elektronikai mérését. A szaigáitatás telefonon
történő bejclen tkczés és idő
pontcgycztctés alapján lehetséges, díja 3000 forint/ óra. Kérésre tájékoztatót adunk a labor lehetőségeiről.
Információ: 251-1965

1999. március l-től a Zsolt
Audio Kft. bcszüntette nagy és
kiskereskede lmi tevékenységéL
A jövőben (várhatóan 1999.
máj. l-tő l ) 1-Ieed Audio Kft. néven egyrészt a J-Jecd Audio erő
sítők (kizárólag export eladásra
kerü l ő) gyártását és a már megszakott márlwszerviz tevékenységet (B&W, Arcam , Audiolab ,
Rcga, Roksan) végzi a cég. Természetcsen a Zsolt Audio Kft.
által forgalmazott készülékek
garanc iális és garancián túli
szcrvizét a I lccd Audio Kft. cllátja , kivéve az egyedi megrendelésre szállított tcrmékckét. A
Zsolt Audio által képviselt és
forgalmazott termékek a jövő
ben más cégck termékskáláján
lesznek megtalálhatóak

Bedini CD Clarifier
Sokan panaszkodnak CD játszójuk ldolvasási problémáira, amikor a behelyezett korongot
esetlegcsen olvassa a készülék.
Az esctek többségében nem a
CD játszó hardver hibája, hanem a CD korong nagy sebességc által okozott sztatikus és
mágneses feltöltődés a jelenség
oka. Ezen kíván segíteni a
Beciini cég CD "tisztítója ". A kiolvasás biztonságosabbá tételén túl pedig még hallható javulást jelent a hangminőségbcn

Eskei MC RIAA előerősítő
A békéscsabai illetőségű Eskci
cég MC fokozata egy teljcsen
szimmctrikus és DC szervo kapcsoJáson alapuló szerkezet. Kábelt nem tartalmaz, az RCA
csatlakozók közvctlenül a
1\TYÁK lapba vannak forrasztva.

dést váltottak ki , dc egyrészt
alacsonynak nem nevezhető
áruk , másrészt a mindösszcscn
kétféle típus szükségcssé tette
egy szélesebb körben alkalmazható kondenzátorcsalád képviseletér. Így az újság megjelenésével kb. egy időben már rendelhető a cég kifejezetten
audio célokra tervezett, dc nagyon reális áron forgalomba kerülő ALC 10 sorozata. A kapacitásértékek ISO I-LF-tól 180 OOO
I-LF-ig terjednek , a feszültségek
10 V-tól 450 V-ig. Ezeknek a

is. (Az MSB Technology-hoz hasonlóan reméljük hamarosan
beszámolhatunk a hazai forgalomba kerülésről.)

Radford STA 25 Renaissance - Il.
Előző

"Classic" változat, ami EL 34 csövekkel üzemel, és van a

számunkban elindítottuk a Radford SC 25/STA 25

elő/végfokról

szóló cikkünket. Közöttük az elvi kapcsolá-

"Renaissance" a 6550 csövekkeL Mindkét verzió kétféle
feszültségerősítő

fokozattal is

kivitelezhető,

si rajzokat (bele is csúszott egy hiba az STA 25-be, amiért

bemeneti

ezúton kérünk elnézést, és természetesen közöUük most

és a gyári panel mindkét verzióhoz felhasználható. Szá-

a helyes verziót), és az alkatrészlistákat. A Woodside

va l egy izgalmas játékká vált a dolog, de mi viszont így

Elektronics-tól kapott dokumentációk alapján dolgoz-

időben megcsúsztunk egy "picit". Így azoknak, akik már a

tunk, aztán amikor az első kitek megérkeztek, kiderült,

múltkori szám után kifogásolták, miszerint nem szeren-

hogy gyakorlatban egy kicsit máshogy néz ki a dolog.

esés megosztani a cikkeket, további csalódást fogunk

Egész pontosan, és ez végül is jó hír, az STA 25 ugyanar-

okozni, hiszen kb. e sarok írásával egyidőben készül el az

ra a kapcsolásra kétféleképpen is építhető. Van a

első darab. Így nem marad már idő egy korrekt szeánsz-

ra, illetve alapos mérésre. Ez megintcsak tovább
"csúszik" a következő számra. Hát nekünk a Radford a
tanulópénz, de reméUük ha végre pontot teszünk a végére, mindannyiunkat kárpótol az eredmény.
Sokan kérték tőlünk, hogy közöUük le a kimenő
transzformátor rajzát. Ezt egyfelől nem áll médunkban
megtenni, mivel mi sem kaptunk hozzá dokumentációt
és engedélyt. Másfelől nem is kértünk, az álláspontunk
az, hogy korrektül a hazai alapanyagokból, elsősorban
a

beszerezhető

vasmagokból nem az eredetit lehet

utánépíteni, csak egy másolatot. Ebben a számban köztünk egy szintén 2x30 W-os csöves végfokot, annak a
trafóját az itthon beszerezhető alapanyagokra méreteztük, így ottvan ilyenjellegű információ publikálására lehetőség .

u.
u,
u,
u,

STA 25 blokkrajz

Hálózati
tápegység

Ur

u
4

o--

i

u
J

Bemeneti
fokozat

l

-

i

Szimmetri zál ó
fokozat

u

u

'i

-

-

Ellenütemű

'i

r---

Kiemelő

r---

transzformátor

végfokozat

-

l
=

Negatív
visszacsatolás

Ha ngsugárzó

230 V
50Hz
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STA 25 Renaissance végerősítő- Alkatrészlista
Pozíciószám

Tí us/Érték

R1

1kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R2

100 kQ

0,6 W, 1% , fémréteg

R3

560 Q

0,6 W, 1%, fémréteg

R4

68 Q

0,6 W, 1%, fémréteg

R5

22 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R6

3,3 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R7

220 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

RB

33 kQ

1 W, 1%, fémréteg

R9, 14

1MQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R10

270 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R11

22 kQ

2 W, 1%, fémréteg

R12, 13

15 kQ

2 W, 1%, fémréteg

R15

2,2 kQ

2 W, 1%, fémréteg

R16

2,2 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R17

100 Q

0,6 W, 1%, fémréteg

R1B

3,9 kQ

4 W, 1%, fémréteg

R19,22

220 Q

0,6 W, 1%, fémréteg

R20, 21

330 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R23, 24

1Q

1 W, 1%, fémréteg

R25, 26

220 Q

1 W, 1%, fémréteg

(1

240 pF

250 v

(2,

5,8, 10

400 V, MKT

(3

350 V, ELKO

(4

350 V, ELKO

(6

680 pF

250 V, MKT

(7, 11, 12, 13

470 nF

250 V, MKT
160 V, ELKO

(9

(14

150 pF

100 V, MKT

ZD1

68 V, zener dióda

ZD2, 4

200 V, zener dióda

Z03

150 V, zener dióda

Y1 , 2

6550A

végpentóda

Y3

6UBA

trióda-pentóda

Y4

ECC88

kettős

TR1

T 207512

kimenő

trióda
transzformátor

Az erősítő összeszerelésc
során az eredeti STA 25 felépítését vettük alapul. Egy
csöves berendezés igen kényes a kábclczésrc , így nem
árt betartani az eredeti topoló g iát ,
máskülönben
könnyen " brummos " lesz a
készülék , esetleg még gcrjcdésrc is hajlamos lehet. Figyelembe véve a magasfeszültségű áramköröket , kizárólag földelt rendszert
hozhatunk létre, itt a kettős
szigctclés nem ajánlott. Az
első szám 2 . ábráján látható
tápegység megépítésével a
kész erősítő beállítása roppant cgyszcr{í. Műszcrigé
nyc egy földfüggetlen nagy
bels ő ellenállású csővol tmérö. Bármilyen korszcrű digitális műszcr megfelelő. A Vl
és V2 végerősítő pen tódál'
katódellenállása egy-egy l W
l n értékű ellenállás . A cső
voltmérővcl a föld és a C és
D pontok között 60 mV feszültséget kell mérjünk. Ez
60 mA nyugalmi áramot jelent csövcnként. A C ponthoz a P2 , a D ponthoz a PJ
tartozik . Természetcsen a
másik csatornán is a P4 és a
PS potenciómétcrck segítségével a művclctct szintén
el kell végezni. Beállítás
u tán a P 6 és a P 7 potmétcrck segítségével elvégezhetjük az ellenőrző áramkör hitclcsítését , vagyis amikor
scm a zöld scm a piros LED
nem világít , hiteles az áramkör, később ezzel ellenőriz
hetjük a végcsövek állapotát. Amikor a nyugalmi
áram beállítását elvégeztük ,
szintén földfüggetlen mű
szerünk és a Pl potcnciómétcr segítségével ellenőrizzük és állítsuk be a VJ
cső pcntódájának és triódájának egyenlő értékűre az
anódfeszültségét.

l to

!ssspdák
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1. Radford STA 25 Ren. erösítő elvi kapcsolási rajz (fent) 2. Radford STA 25 Ren. tápegység elvi kapcsolási rajz (lent)

P5

Fl

R36

>L

....

R50

PUSHTOTEST

Mint már a cikk elején említettük, sajnos az STA 25 elvi
kapcsalási rajzába , illetve
tápegysének elvi kapcsalási

rajzába hiba került. Hogy ne
legyen a dolog félreérthető,
inkább közöljük a rajzokat újra , megjelölve az elrontott ré-

szeket. Reméljük a jövőben
ilyen hibák ritkán lesznek, de
mivel különböző programokat kell konvertálni , bizony

tt
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márcjus - áprjljs

néha előfordul. A pirossal
jelölt rész a javított , ez a rajz
a jó!
A bevezetőben sz ó ' -o l t a
, ·égcrősítő több ,·crz ióban történő ki\'itcl czhctőségéről. Erre lch ctöség ,·an , sőt a
\\'ooclsidc minclcg~·ik modell
(STA 15 , STA 25 ~lkl-li-III-1\ '
Rcnaissancc) főbb alkatrészeit (há lózat i és kimcnö transzformátorok) szállítj a rende-

lésrc. Söt lc hctöség van az r..JA
moclellck 50 és 100 W kimcnötcljcsítmén~ií transzformátorainak rendelésérc is. Lehetőség \'an to\'ábbá az STA 25
paneljeinek és kondenzátorainak külön nísárlására is. A
csökész lct rendelhető nemcsak C\ 'C hanem S\'ctlan a ,
Genera l Electric és Tcsla
gyártmányú változatban is.
Információ : 251-1965

STA 25 Renaissance tá~egység- Alkatrészlista
Pozíciószám

Tí us/Érték

R27 128 129 130

10Q

5 W, 1%, fémrét~

R31, 32

3,9 kQ

0,6 W, 1%, fém rét~

R33,34,35,36

5,6 kQ

0,6 W, 1%, fémréte

R37,39,44,46148

10 kQ

0,6 W, 1%, fémréte

R38,42,47,49

1 kQ

0,6 W, 1%, fémréte

R40

2,2 kQ

0,6 W, 1%, fémréte

R41, 45

820 Q

0,6 W, 1%, fémréte

R43, 50

270 Q

0,6 W, 1%, fémréte

(15, 17

B!;!F

630 V, MKT

(16, 18

330 !;!F

450 V, ELKO

(19

22 F

250 V, ELKO

és

(20,22 24

100 V, MKT

(21 123

160 V, ELKO

(25

25 V, ELKO

(26

25 V, ELKO

---

(27,28

100 nF

100 V MKT

P2,3,4, 5,6

20 kQ

tri mme!:_Potenciométer

P7,8

1kQ

trimmer _potenciométer

01,2 ~

1N5408

05

1N4007

06

1N4002

Z05, 6

100 V, zener dióda

1(1

78L05

1(2

LM 393

TR 2

T 2093 l 1

hálózati transzformátor

F1

250 V T 2 A

2 A olvadó biztosíték

l

Radford SC 25 - Il. rész
Az SC 25

előfok

kevésbé

nevezhető

Radford-kitnek,

csak bizonyos részeinek a beültetése (külön RIAA, kü-

mint az STA 25 vég fok. A Woodside Electron ics ezt a
típust már régen nem gyártja, így inkább csak rajzok-

lön line fokozat) is lehetséges, hiszen van akit a phono
fokoza t, van akit a line erös ítő érdekel külön-külön.

kal és tanáccsal tudtak ellátn i, alkatrészeket már nekünk magunknak kellet beszerezni , és feltá-

SC25 Renaissance

masztani haló poraiból ezt a készüléket. Mi több, újra kellett a
NYÁK-ot tervezni , de reméljük,
hogy az instrukciókkal sikerült
megvalósítsuk az eredeti SC 25 minöségét. (Ennek viszont megvan az
az előnye , hogy az eredetileg kalkuláltár alatt lesz érezhetően a kit
ára!) Azt is figyelembe vettük, hogy
végül is kit-koncepcióban készül,
tehát két külön panelt kapott a
tápegység és maga az előfok . Ez
utóbbi úgy van kialakítva, hogy

Szereléskor illetve a panelek elhelyezésekor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a kisá ramú csövek, kül ö nöse n a
RIAA korrektorban "brumm "
érzékenyek, és mikrofóniásak.
A tápegysége t mindenképpen a
line e rős ítő oldalán illik elhelyezni, és az e lőfok ese tében is
fö ldelt szereléstechniká t kell
alkalmazni. A panelt a háztól
optimális 10 mm távolság ra
fe lrögzíteni , de 5 miliméternél
közelebb nem lehet !
Az el őfok megépítés után l<ülönösebb beállítást nem igényel, viszont nem árt e ll e nőri z
ni a fűtő és anódfeszültségeket . Mint a végfok esetében , itt
se m árt egy anódkapcsoló t
csatlalwztatni az áramkörben ,
ewel kimélni lehet a csöveket ,
illetve növeini élettartamukat .
A készülék belső kábelezését
lehe tőleg árnyékolt típusú vezetékkel kell megoldani , és a

Pozíciószám
R1
R2,3, 6, 7
R4
R5
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14, 15
R16
R17
R18
R19, 23
R20
R21
R22
R24
(1

előerösítő-Alkatrészlista

Tí us/~rték
47 kO
680 Q

82 kO
390 0
750 kO
56 kO
1,1 kO
6,8 kO
100 kO
470 kO
1,5 kO
50 kO
10 kO
15 kO
100 kO
220 kO
2,4k0
33 kO
3,3 kO
100 pF
C2, 5, 10, 12, 15 680 nF
(3,6
1000 ~F
(4
1 ~F
(8
1,2 nF
(9
110 pF
(11, 14
220 ~F
(13
4,7 ~F
(16, 17
470 nF
ZD1, 3
ZD2,4
Y1, 2, 3
ECC83
Y4
ECC82

és
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
2 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
log. potenciométer
log. potenciométer
4 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
2 W, 1%, fémréteg
2 W, 1%, fémréteg
250 v
250 V, MKT
10 V, ELKO
250 V, MKT
250 V MKT
250 v
350 V, ELKO
250 V, MKT
250 V MKT
150 V, zener dióda
100 V zener dióda
kettős trióda
kettős trióda
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SC 25 blokkrajz

Ur
Hálózati
tápegység

u,

u
Ta pe

Bemenet i
választó
kapcsol ó

Tuner
AUX

f------

230 V
50Hz

'l

Kimeneti
fokozat+

f-----<>

hangerő

CD

u,
Ph ono

l

J-

.___j

o--

Phono
előerősítő
,---

u,r

l'--

=

RIAA

Felvételi
választó
kapcsol ó

>----

f--

Magnó
kimenet

f--<o

l_

SC 25

előerösítő tá~eg~sége-

Alkatrészlista

Pozíciószám

Tí us/~rték

R25

10 n

5 W, 1%, fémréteg

R26

6,8 kn

0,6 W, 1%, fémréteg

R27

210 n

5 W, 1%, fémréteg

(18, 19

330

(20

1000

(21,22,23
(24

1 ~F
680 nF

01, 2, 3, 4

1N4007

05,6, 7,8

1NS402

~F
~F

és

350 V, ELKO
25 V, ELKO
100 V, MKT
400 V, MKT

zöld LED

09
1(1, 2

~A7812

TR 2

2301240 V-SO mA. biztonsági

F1

TO 220

15 V-2A

transzformátor

250 V-T 0,8 A

800 mA olvadó biztosíték

kábelel<et a tápegységgel szemközti oldalon vezetni a kapcsolók és a csatlakozók között.
A esőkészletet a végfokhoz
hasonlóan szintén több gyártótól lehet rendelni, elsősorban a
General Electric, a Svetlana és
a Tesla programjábóL
Tájékoztatás és információ:
251-1965

2 ·3 OW elektroncsöves végerősítő

BB 30
Mint ahogy azt sejteni lehetett, a csöves készülékek
érdeklődés

nem tudjuk, de útjára indítunk egy olyan leírást, ami

szerkesztőségé

egy lényegesen szerényebben árazott készüléké,

hogy a Radford-kit csak bi-

ugyanakkor hordozza azokat a tulajdonságokat és

zonyos vásárlóközönség számára nyújt megoldást.

értékeket, amiért a csöves technikát szeretjük. Olyan

Azok, akiknek a csőkultusz esetleg státusszimbólum,

megoldásokat választottunk, aminek végeredménye-

egy kit természetesen nem is lehet a megoldás. Vi-

képpen egy átlag audiofil tranzisztoros

iránt nagy az

nél. Ugyanakkor

érthető,

újságunk

szont sokan, és ez nagyon is

érthető,

erősítő

árá-

az STA 25-öt na-

ért összerakható modellt kapunk. Figyelembe vettük,

gyon kedvező ára ellenére drágálják. Igaz, hogy a vé-

hogy a digitális korban sokan csak egy végtokot ke-

telár kevesebb, mint a fele a kész gyári darabnak, de

resnek CD játszójukhoz, és olyan

még mindig sok százezer forint, és így sok hifibarát

választottunk, ami sokféle hangsugárzóval optimáli-

számára elérhetetlen. A Radfordet olcsóbbá tenni

san müködik.

A30 wattos végerősítő működése
A hagyományos kapcsolástechnikájú végerősítő öt elektroncsövet tartalmaz csatornánként. A bemcncti illesztő és fázisfordító clőfokból , a négy
csöves ellenütemű végerősítő
folwzatból és a kimenő transzformátorból felépülő erősítő fokozatait a harmonikus torzítás
csöldwntésc és a széles frchcnciasáv meg,·alósítása miatt negatív visszacsato lás fogja át.
A hangfrckvcnciás jel egy
(R2-C2) a lul áteresztő szűrőn

keresztül a bcmcncti és fázisfordító fokozatra kerül , ami egy
ECC 83 típusú lwttős triódával
felépített két fokozatú erősítő
(Vla és Vlb) . A \'la csőfél feladata a bcmcncti jel nagy impcdanciánd történő fogadása és a
nagy fc sz ültségerősí tés. Az egyszerű közös katódú alaplwpcsolás fcszültségcrösítésc körülbelül 70-szcrcs, ennek ellenérc
anódján a felerősített jel torzítása teljes kivezérlésnél is l %
alatt marad, am i csöves erősítő
nél igen jó érték. Az anódon

felépítésű erősítőt

mcgjclcnö jelfeszültség nagy
csatoló kondcnzátoron
keresztül vezérli a \'1 b jelű fázisfordító fokozatot. Ez az úgynevezett katodin kapcsolás a
legegyszerűbb aktív fázisfordító
áramkör. Egyetlen trióda rácsát
vezérelve , annak katódján azonos fázisú (0°-0S) , anódján cllcnfázisú (180°-os) feszül ts ég
keletkezik a földpotenciálhoz
képest , mclyck értéke azonos
munkaellcnállások
(R9=R8+Rl0) csctén egyforma. Elvileg ez a legpontosabb
értékű

1. 8 830

fázisfordító áramkör, csak sajnos van néhány nagyon is gyakorlati hibája. Először is a szimmctriája a különböző anód és
katód oldali kimeneti impcdanciák miatt csak akkor marad
meg, ha nem terhelik Tehát a
végcsövek bemenetét ennek
megfelelően kell kialakítani.
Másodszor: a végerősítő vezér-

végerösítő

elvi kapcsolási rajz (fent)

2. 8 830 végerösítő tápegység elvi kapcsolási rajz (lent)

léséhez szükséges igen nagy
amplitúdó!' miatt a tápfeszültség igénye is nagyobb , mint a
diffcrenciálerősítős fázisfordítóké. Harmadik hátránya, hogy
a feszültségerősítése kisebb,
mint l , ami zajproblémákat
okozhat. Jelen kapcsolásban az
erősítés mindössze félszeres ,
tehát az első két folmzat erősíUl

U2
R25

C9

CIO

CI3

,-----<:>A

BAL
.---+--<>B
.---+---<>A
JOBB
,.---+--<> B

R27

tése összesen kb. 35-szörös. Miazonban a fentebb felsorolt hátrányok miatt teljcsen
elmenne a kedvünk az erősítő
építéstől , ismerkedjünk meg a
végerősítő csövek itt alkalmazott kapcsolásával is. Ugyanis
ez a fajta párhuzamos/ ellenütemű nagy teljesítményű végfokozat ellensúlyozza a problémákat. A katadin fokozat elhanyagolható terhelése, a megfelelő
vezérlőjel biztosítása nem probléma, hiszen az ELS4-es végpentódák kis vezérlőfeszültsé
get igényelnek, s még a 2-2 végcső párhuzamos összekapcsolása ellenére is alig terhelik annak kimeneteiL Az előfok viszonylag kis erősítésététől sem
kell kétségbe esni, mert a végcsövek is erősíteneli annyit,
hogy a negatív visszacsatolás
kialakításához legyen elég tartalék A katadin erősítő két ellenfázisú feszültsége tehát
megfelelő a V2, V3, V4, VS jelű
EL84 típusú pentódákból álló
ellenütemű, ultralineár kapcsoelőtt

lású , AB osztályú Yégfokozat
mcghajtására. Ez a kapcsolás a
pélela arra , hogy kis tápfeszültséggel is lehet jó minőségű , viszonylag nagy teljesítményű
csöves erősítőt építeni. A \'2-\'4
és a V3-VS csöYek párhuzamos
kapcsolása biztosítja a kimenő
transzformátor számára a megfclelő áramot , a párhuzamos
blokkok ellenütemű kapcsolása
pedig az AB osztál~ú beállítást
teszi lchctő\·é. A \"égpcntódál'

B 30 vé

erösítő-

Alkatrészlista

Pozíciószám
R1 , 4
R2, 12, 27
R3, 26

Tí us l Érték
220 kQ
10 kQ
3,3 kQ

RS

2,2 kQ

R6
R7
RB
R9

100 Q
1MQ

---

R10
R11

50 kQ
51 kQ
1 kQ
4,7 kQ

R13, 14

nyugalmi árama csöYenként 36
mA , tápfeszültséglik körülbelül
310\~ amit a kimenő transzformátor primer tekercscin keresztül 1\apnak. A kimenő
transzformá tor osztott tckcrcselésű. Ilat tekercsrészb ő l áll
a primer tekercs. a szekunder
pedig négy részre van osztva ,
hogy a szórt induktivitás és kapacitás kis értékű legyen. A primer oldali optimális impedancia anódtól anódig 4 kQ , amely

330 kQ
R15, 16, 19, 20 2,2 kQ
R17, 18
5,1 Q
R21 , 22, 23, 24 47 Q
R25
10 kQ
(1, 3
47!-IF
(2
100 pF
(4, 14, 15
220 1-1F
CS, 6, 7
470 nF
CB
330 pF
(9, 10, 11, 12
470 F
(3
L l-IF
P1, 2, 3, 4
47 kQ
V1
ECC 83
V2,3,4, 5
EL 84
RA-A=4 kQ
TR1

Megjegyzés
0,6 W, 1% , fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
2 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
1 W, 1%, fémréte_g
1 W, 1%, fém rét~
0,6 W, 1%, fémréte_g
2 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
5 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fém rét~
2 W, 1%, fémréteg
350 V, ELKO
100 v
40 V, ELKO
400 V, MKT
100 v
350 V, ELKO
400 V, MKT
trimmer potenciométer
kettos trióda
vé_g pentóda
kimenő transzformátor

Z=BQ

TR 2

230V /240V,
hálózati transzformátor
2x6,3V, 20V /180VA

a szekunder tekercs , vagyis a
kimenet 8 Q impcclanciával
történő terhelésekor jön létre.
Tehát az erősítő elsősorban ckkora névleges impcdanciájú
hangsugárzók meghajtására alkalmas . A gyakorlatban tapasztaltuk , hogy a 6 és 10 Q közötti impcclanciájú hangsugárzókkal stabilan , kifogástalanul mű
ködik a kapcsolás , persze a kimeneti teljesítmény némi (nem
számottevő) csöldwnésc árán .
A kimenő transzformátor szekunder tekeresc és a bcmcncti
fokozat közé negatív visszacsatolás kapcsolódik. F'claclata a
megfelelő erősítés beállítása és
a torzítások csökkentése. A
visszacsato ló hurok nem túl
szaros, ezért a harmonikus torzítás 30 watt szinuszos teljesítmény csctén l ldlz-cn 0 ,2% körüli (ami azért nem rossz) , viszont az erősítő gyors és rendkívü l stab il. Jelen beállításban
az érzékenység körülbelül 350
mV
Az erősítő tápellátásáról egyszerű felépítésű tápegység goncloslmdik. A 230 V-os primer tekcrcsű hálózati transzformá tornak négy sze lmnclcr tekeresc
van . Két 6 ,3 V feszültségű , nagy
á ramú , középlcágazású tekercs, mcly külön a jobb és külön a bal csatorna csöveinek a
fűtését biztosítja. Egy 240 V-os
anódtckcrcs, melyre egyen irányító , azt követően pedig három 470 mF és egy 470 mF2,2 mF é rté kű kondcnzátoros
szűrőkomp l exum csatlakozik.
Innen kapják a meghajtó és a
végcsövek a tápfeszültségüket.
A negyed ik szekunder tekercs
és á ramkörei a végerősítő csövek AB osztályú munkapontbeállításához szükséges negatív
rácselőfeszültséget állítj ák e lő .
A nyugalmi áramok pontos é rtéke egy-egy 4 7 kQ értékű
trimmer potenciométerrel állíth ató be.

A pe1'2Sa "rokon" látogatása

Roksan ROKone
A név kötelez ... de már az elején bajban vagyunk. Hisz

duktum kerülhet a barkácsolni vágyók terítékére, ahol

neve alapján e hangsugárzóta Legendák rovatba kel-

az ár/minöség arány

lene publikáljuk. Viszont azt a státust ebben a szám-

igen érdekes kérdések megválaszolására is. Egyrészt

kiemelkedően

jó. Alkalom adódik

ban is kitölti a Radford erösítő . És valljuk be, a ROKone

olyan árkategóriába tartozik (az eredeti modell). ahol

legendává soha nem vált, ellentétben a márkanév által

a mezöny nagyon erős, például referencia hangsugár-

fémjelzett néhány más produktummaL Ámde amolyan

zónk, a COM 1 SE is fillérre ennyibe kerül, de egy kis to-

szürke eminenciásként tette és teszi a dolgát, rend-

leranciával ide tartozik aDynaudio Audience 50 vagy a

szerszemléletben gondolkodva pedig egy kiugróan

TOL CF 100 is. Ráadásul referencia

muzikális produktumként tartják számon. Így végülis

Caspian, tehát megvizsgálhatjuk, mennyire lehet

az Audiofilia rovatba stílusosan került. Nekünk most

"összetervezni" egy berendezést, illetve mennyire le-

lehetőségünk

kínálkozott, hogy úgymond "kitesítve"

het a többi

közöUük. És ezzel megint egy olyan híres és nívós pro-

ket alkotni.

Akonstrukdó
A ROKonc felépítését tekintve
egy hagyományos kétutas rcflcxdoboz , amiben különös módon a magassugárzó fölött kapott helyet a rcflcxnyílás. 1\lérctci alapján áll\'ány kell alá ,
dc nem tartozik a kifejezetten
mini kategóriába 22 literes
belső térfogatávaL A doboz
anyaga 19 mm vastag ~lDl<', és
egy spcciális technológiával a
már kész doboz van furnérozva. Ez a 1\it esetében elég nehezen kivitelezhető házilag, dc
még jól fclszcrclt asztalosmű
hcly scm igen vállalja a munkát , ezért az előre furnérozott
lapokat kell gérbc vágni és ragasztani. Scm a hangfal műkö
dését sem hangminőségét nem
befolyásolja az utólagos furnérozás, csak esztétikai szerepe
van. Az amúgy is nagyon mcrcv
dobozt a mély és magassugárzó között egy merevítő
lap tovább csillapítja. A doboz
hátulján a csatlakozók nem
egy műanyag lapon találhatóak, hanem a hátlapon közvetlenül átmenő aranyozott banánaljzatok vannak, külön a
mély, külön a magassugárzó
számára. Ezzel a megoldással a

készüléktől

hátlap mcrcvségc sokkal inkább megmarad , mintha egy
mtíanyag "tcpsinck " ki lenne
nígva. Az eredeti dobozban a
mélysugárzó egy műanyag

erősítönk

a Raksan

független, ún. neutrális termé-

idomban van felcrősítvc , ezt a
kit esetében elhagytuk. Kétség
ldvül esztétilwsabb a műanyag
ház , dc min6ségileg még nyerünk is az clt:h·olításával.

A magassugárzó 28 mm átselyem dómsugárzó , a
lengőcséve mágneses folyadék
csillapításban van. Rczonanciafrchcnciája 1000 llz, így gyakorlatilag bármilyen kétutas
rendszerben felhasználható.
mérőjű

Afrekvendaváltó

Ahan,gszó.rók
i\lind a két sugárzó az angol
Morcl cég gyártmánya , spcciálisan a Roksan számára készítve.
i\lágncscscn árnyékoltak , így
házi-mozi (T\' közcli) felhasználásra is alkalmasak. A mélysugárzó 160 mm átmérőjű , polipropilén mcmbránnal, ami érdekes mcgoldású , a ún. porvé-

dő

pupli egyben van a kónusszal. A k:ng<Jtdu.:res 75 mm
átmérőjű (ebben nagyon hasonlít a drága Dynaudio modcllckrc) , alumíniumra tckcrcsclvc, a
mágncs hátrafelé nyitott a csévc hűtése miatt. Szükség is van
ezekre a megoldásokra , spccifil<ációja szcrint a mélysugárzó
150 \V terhelhetőség ű!!

Mivcl a hangszórók paramétercik alapján illeszkednek cg~·
máshoz , relatív egyszerű váltó
alkalmazása lehetséges. Ennek
több előnye is van , egyfelől minél alacsonyabb fokszámú a
szűrő, annál jobb az impulzuslwraktcrisztikája és a fázismcnctc , másfclöl még drága alkatrészekből is rcntábilisan
építhető . F'cl is vannak használva a legjobb alkatrészele Az
aluláteresztő szűrő mindösszc
6 dB/ ol<táv, egyetlen tekeresct
tartalmaz, ami ,·iszont légmagos , l ,4 mm átméröjlí rézhuzal ból, mindösszcscn 0,2 Q
egyenáramú cllcnállással. Értéke 1,1 mll. A fcli.ilátcrcsztö
szűrö is 6 dB/ oktáv, a soros kapacitás a Bennic gyártmánya
(hazánl<ban is kapható), annak
a legjobb minöségű polipropilén XPP szériája, 4 ,7 ,u.F'/ 400 V
A szűrő tartalmaz még egy soros ellenállást (2 ,2 Q/ 5\V) , ami
illeszti a mélysugárzó érzékenységéhez a magassugárzóét. A váltóalkatrészek a hátlapon , a csatlakozók mcllctt
találhatóal<, közvctlcnül a banánaljzatolua illetve a kábe lckhez forrasztva. A belső kábelczés a mélysugárzóhoz 4 mm 2 , a
magassugárzóhoz l mm 2 vastagságú sodrott rézvczcték. A
doboz bclsö csillapítása 3 cm
vastag spcciá lis habszivacs,
felragasztva az oldalfalalua.
A kit ára (hangszórók, frckvcnciaváltó , csatlakozók, retlexcső , cs ill ap ítóanyag) 96 OOO
Ft/ pár.
Információ: 251 1965
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Raksan RakOne hangsugárzó doboz szerkezeti rajza

C\J

(j)

C\J

Érzékenység: ........................................ 88 dB/W
Terhelhetőség :

......................................... 150 W

Alsó határfrekvencia: ................. 40 Hz {-3d B)
Impedancia: ................................ 8 Q (min. 6 Q)
Keresztezési frekvencia: ......................... 4 kHz
Max. hangnyomás:............................... 105 dBW

MonAudio kétutas d'Appo1ito hangsugárzó

Mon(idor
AMonAudio hat éves fennállása,
des gyakorlata, a részletes

fejlesztőjének

műszaki

évtize-

leírás, valamint a

sítőt kímélő

üzemmód, a minimális membrán kitérés és

az alacsony torzítás. A mai lakások méreteit és az

ülő

dobozon kívül minden alkatrész biztosítása garancia

ember fejmagasságát figyelembe véve alakult ki a doboz

lehet a kit sikeréhez.

mérete és a hangszórók elrendezése. Lehetséges, hogy

Célunk egy jó hatásfokú, terhelhető, elsődlegesen

első

ránézésre robosztus a felépítés, de azért választot-

igényes zenehallgatásra, de házimozi rendszerekhez

tuk az állódoboz formátumot, mert így nemcsak a hang-

front illetve háttérsugárzónak is alkalmas hangdoboz

fal állvány árát spóroljuk meg, hanem ki elégítő basszus-

létrehozása volt. Szempont volt a tervezés során az erő-

reprodukciót is kapunk a nagy köbtartalom miatt.

Akoncepdó
A d',\ppolito hangszóró clrcndczésű dobozok , nyomott függőleges iránykaraktcrisztikájuknál fogva lchctéívé teszik
nagy alapterületű , relatíve kis
belmagasságú helyiségekben
való hasznátatukaL
Ebből adódik a fejmagasságra való érzékenység is. Viszont
csökkentettük a padló és a
mennyezct hatását a közép és
a magas ha n g ú tartományba n.
A hangdoboz bass-reflcx rendszerű . A tervezésnél o lyan
üzcmmódot
választottunl\ ,
ami tűri a kisebb dobozclkészítési pontatlanságokat, kevésbé viselkedik rcaktánsan az
erösítővel szemben , és jó az
impulzus átvitele. A felül elhelyezkedő zárt kamra a felső
basszus tartomány hiányosságait korrigálja , és gyors
tranzicnsch·cl igyekszik a
bass-rcflcx részt a ritmus
hangszerek reprodukálásában
segíteni.
l\lcchanilwi felépítését tekintve is a könnyű kivitelezhetőség és a relatív olcsóság vo lt
a szempont, de nem engedhettük meg a besüllyesztetlen
hangszórók h ange lszín ező hatását. Az előlap és az oldallapok kétrétegűek , így a besüllyesztés megoldódik és
akusztikaila g is nagyszerű ,
szendvicsszerkezet alakul ki
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1. MonAudio Manitor doboz szerkezeti rajz (fent)

(6 mm vastag !\!OF és 16 mm
vastag faforgácslap). A külcsín
kialakításában is szcrcpct játszott az cgyszcr{í elkészíthető-

ség. Az előlap és a hátlap festett, az oldallapok tapétázottak , a tetejére pedig (alján feketére festett) üveglap került.

Cl

Rl

SP 3
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2. Frekvenciaváltó elvi kapcsalási rajz (lent)

A belül elhelyezett két mcrcvítő borda hatásosan csillapítja
a doboz hangelszíncző rczonanciáit, ráadásul szcparált
üreget is biztosít az egyik
mély-közép sugárzó számára.
A reflexcső is az előlapra került, így elkerülve a felső és a
mély basszus közötti időclto
lódást. Be l ső csi ll apításnak
ipari vattát ajánlunk , részleges kitöltéssel. A káros hangenergia vándorlást a doboz és
a padló között a doboz talpába
becsavarható, áll ítható magasságú tüskék csökkentik.

Akeresztvált6
A frekvenciaváltó is az egyszerűség, a jó impu lzus vissza-

adás jegyében születctt, dc
kompromisszumoktól mentcscn. A 6 dB/ oktávos váltó biztosítja a legjobb futásidő karaktcrisztikát, a legkevesebb
elemszám mcllett, bár a hangsugárzók megválasztása nagy
körültekintést igényel. A
mély-közép sugárzó frekvencia
és futásidő korrigált , a hangn~ ·omás szintczését a magassád)an egy ellenállás végzi . A
keresztváltó és a hangszórók
cg~·üttcscn kiváló villamos tulajdonságokkal rendelkeznek ,
ezért az crősítőt nem kényszerítik megnemengedett üzemmódba , így a teljes lánc torzítása jelentősen csökkenhet
még nagy hangerőn is.
A keresztváltó alkatrészcit és
a hangszóról<at nagy pontossággal válogatjuk párba. Indukciószegény cllcnállások, polipropilén lwndcnzátorok , légmagos tekercsek , (nem sor-sor
mcllctti hanem haránt irányú
tckcrcsclésscl érünk cl (\is önkapacitást) 1\TYAK-nélküli szerelés a jó hangminőség érdekében.

Aha~g~6~~k .........
A MonAudio által gyártatott
mély-közép sugárzó lengőtc
kercse 12 Q! , papírmembrános, körpcrcmcs acéllemez kosarú típus. A membránszél az
angol és német mérnöki ajánlások alapján ún. negatív habperemes. A mcmbrán parciális
rezgéscit ez a megoldás jobban
csillapítja , mint a hagyományos kivitel. További torzítás
csökkentő momcntum az alumínium lengőcséve és a viszonylag magas rezonancia
frekvencia. Ewcl a kónusz
üzem közbeni támolygását sikerült a minimumra csökkenteni. A kónusz nyakmegerősí
téssel és kétlépcsős impregná-

lássa( készül. A pille nagy átmérőjének és sok körbordájának köszönhetőcn a mcmbrán
nagy lineáris kitéréssci rendclkezile A magassugárzó német
gyártmányú 25 mm-cs lágy textil dóm , ferrotluid hűtésscl.

Akábelezés
Sok vita volt már a kábclckről ,
nem is lesz vége a közeljövőben
a pcngcváltásolmak.
A sodrott kábelek dúsabb , tcrcscbb hangjukkal sok hívct toboroztak maguknak. Jó rendszereken azonban kiderül , hogy
csak a hajlékonyság marad meg
crén~11ck. A tér pontatlan és
ködös, a hangszerek ril<ácsolnak , a magas hangok grízcsen
szálainak meg. A tömör szcrkczctű és a litzc kábelek használata csctén precíz térlcképczést, megfogott mélyckct, tiszta magasakat kapunic
A ~lonAudio kizárólag tömör
kábeleket használ termékeihez
már három éve.
Belső kábclczésncl< és küls6nck is mclcg szíwcl ajánlja az
AUDIOQUEST spcciális , un.
hipcrlitz szcrkczctű termékeit.
A kithez az AUDIOQI;:ST TYPE
2 + típusa mérctrc vágva , gyári ajánlás szerint futásidő lwrrigálva tartozék. A hangdoboz
bikábelezhető , két vastagabb
vezetője a mély-középsugárzóhoz , a két vékonyabb pedig a
magassugárzóhoz csatlakozile

A szcrkczcti rajzot áttanul-

mányozva , a kithez mellékelt
építési leírást kö,·ct,·c , könnyedén birl<ózhatunk meg még
ilyen mérctű hangdobozzal is.
A dokumentum nem tartalmazza a hangszóróvédő előlap elkészítésének leírását, ami kis kézügyességgel könnyedén elkészíthető. A szükségcs anyagok
szaküzletben bcszcrczhctők .
Lehetőleg erre a célra készült
kissűrűségű sz()vctct használjunk.
A ~lonAudio ajánlata szcrint
igényes zene hallgatásakor a
hangszóróvédő előlapot vegyük
Ic. Zcncszűr6!

Paraméterek
~lagyar

gyártó
lévén
a
~!onAudio a ;\!agyar szabván~ ·
előírásait tartja be az értél<ck
megadása , valamint a mérésck
során is. A sükctszobai mérésckct Székesfehérváron a I lANGSZÓ RÓ 2000 Kft. végezte . A
szubjcktÍ\' tesztek a ~!onAudio
meghallgató helyiségében folytale
Méretek:

1200x230x293 mm

Névleges terhelhetőség:
Zenei

terhelhetőség:

Érzékenység:

Az 1200 mm magas , 230 mm
széles, 293 mm mély doboz
mérctét tekintve nem a kis dohozok közé tartozik (nem 2 x 3
méteres szobákba való) dc tapasztalatunk szcrint az emberel< szeretnck kapni valamit a
pénzükért, mérctbcn és hangminőségben egyaránt.

90 W
89 dB/1W/m

Frekvencia átvitel: 45 Hz- 23 kHz
Impedancia:

8Q

Impedancia minimum:
Keresztfrekvencia:

Aján!.á.~

70 W

Villamos
fázisforgatás:

6,6 Q
3.7 KHz

kisebb mint ±45o

A megépítéshez a gyártó
sok sikert kíván , és
reméli , hogy a zenében új dimenziók nyílnal< a használója
számára.
Forgalmazó és információ:
MonAudio (06) 29/ 412-489
(~ IonAudio)

1VM Mirror SE
El6z6 számunk talán

legnépszerűbb

"terméke" a TVM

sának céljával alkottuk. Elhelyezése

könnyű,

terhelhe-

Mirror hangfal volt. Érthető. hiszen árát tekintve bár-

tösége nagy, érzékenysége is elég magas. Reméljük.

ki számára elérhető modell, és még igen szépeket is ír-

senki nem gondolta, hogy akár egy StandART-tal sze-

tunk róla. Mivel a mérések akkor még kimaradtak, így

retnénk versenyeztetni. Viszont mivel az

nem volt miböl kiderüUön, hogy valójában mire is szán-

ilyen nagy, most közölnénk egy igazi audiofil változa-

tuk a Mirrort. Elnézést kérünk, ha publikációnk félre-

tot. hívjuk ma divatosan "SE" modellnek. Előre szálunk,

érthető

érdeklődés

volt, a Mirrort nem elsosorban a high-end

ezzel sem referenciadobozunkat kívánjuk leváltani. de

szférában mozgó audiofil beállítottságú közönségnek

az alapkategóriában, ahol általában csak kis méretű

ajánlottuk. Alapvetöen mini-midi rendszerekhez, az

és nehezen elhelyezhető tipusok vannak. mindenkép-

azokhoz szériában kapható

műanyag

Ak_o~struk~~ és m~gépítése
Alapvctőcn

megtartottuk a
!\lirror "dobozát ", hiszen az ütlet épp ezen alapszik . Csak kihagytunk belőle egy mélysugárzót , és a "rcflcxnyílást" chhez optimalizáltuic Elsőre furcsának tűnhet , dc egy mélysugárzóval a -JdB alsó határfrekvencia 81 Ilz -ről 55 l lz-re tolóclile Igaz, a rendszer érzékenysége is jóval alacsonyabb lesz ,
az "SE " verzió mindösszc csak
85 dB/ W Dc egy aucliofil doboznak ez is elegendő , még így
is nyugodtan üzemeltethető
egy 20-30\\' teljesítményű erő
sítőveL A terhclhctőségc is lecsökken , dc ez megintcsak
nem alapvctőcn fontos adat a
minőség szempontjából (És
így is az aján lott erősítőte lj e
sítmény ma.x. 80 \\'). A leglényegesebb változás mégis a
frclwcnciaváltó , ami teljcsen
új konstrukció. A váltó alkatrészei továbbra is a csatlakozóra
vannak ragasztva , és közvctlenül forrasztva egymáshoz és a
kábclekhez. A belső kábclczéshcz Auclioquest F 14 típusú kábelt hasznáitunic A doboz
összeszcrc lése
azonos
a
Mirroréval , vagyis a 19 111111
pozdorját egy faárúboltban
lapszabászgéppe l Ic lehet vá-

dobozok leváltá-

pen versenyképes lehet.

gatni , és utána Pálm a Fa ,·agy
Fa l~xprcss ragasztóval lehet
ragaszta ni. Ennek a ragasztónak a száradás első 20 percében nagy nyomásra van szükségc! A hangszórók helyének kivágásához elegenelő lenne egy
dckopír flírész , dc a magassugárzót süllyeszteni kell az clő
lapba , ehhez kell egy felső maró is . Kivágás után a hangszórókat célszerű 5-ös karmos
anyá,·al rögzíteni. A belső csillapítás optimálisan műszálas
,·atclinncl ,·égczhctö cl , a

hangszórók mögött a hátfalra ,
és a két hosszú csöbc lazán tcl<cn·c érdemes belehelyezni.

A magassugárzó maradt a "régi ", vagyis a TVM ARV-104-00/ 8
8 ohmos 25 mm tcxtildómja.
Ez a fcrrofluid, azaz mágneses
folyadék hűtésű dómsugárzó
minclcn tulajdonságával megfclel erre a feladatra , méglut túl
érzékeny is a 150 mm mélysugárzóhoz. A mélysugárzó vi-

szont az ARX-150-03/ 8 8 ohmos modellre változott, mivcl
itt nem kettő ,·an párhuzamosan. A pontszcrű sugárzás javításának érdekében a mélysugárzót nem süllycsztcttük az
cl ő lapba , hanem olyan közel
helyeztük cl a magassugárzóhoz , hogy a széle kital\ar cg~·
darabot annak előlapjábóL

~l
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Afrekvendaváltó
~!int

már szó ,-olt róla , ez teljcmás , mint az eredeti
~lirroré. Itt nem az egyszerű
ség , hanem az optimalizálás
n>lt a cél. A mélysugárzó továbbra is 6 dB/ oktáv mcrcdcl\
aluláteresztő szűrővcl rendelkezik , dc a ferritmagos tekcreset leváltotta egy légmagos.
Lényeges,
hogy
nagyon
alacsony ohmos ellenállású
típus legyen. A hangszóró induktív jellegc mcgkh·ánja egy
Zoller kör alkalmazását. A
magassugárzó szűrőjc maradt
12 dB/ oktáv, dc egy korrektebb hangnyomásillcsztést alkalmaztunk , mi\·cl ebben az
esetben már 7 dB-t kell csillapítani , és azt egy ellenállással
nem lehet. A felüláteresztő
szűrőbcn alkalmazott kondenzátor egy polipropilén típus a
Bennic sorozatból , a felhasznált ellenállások indul\tivitásszcgény kerámiaházas huzalellenállásole
sen

o
o
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1. TVM Mirror SE doboz szerkezeti rajz

TIIM JJJárkabolt
Teljes 1VM

választék, továbbá
VIDEOTON, MONACOR, ,
hangszorok

Ic

TVM Mirror SE- Alkatrészlista
Pozíciószám

Típus/Érték

SP1

----SP 2
L1
L2
(1
(2

1,1 mH
0,3 mH

10 ~F
3,3 F
10 Q
R1
4,7Q
R2
R3
10Q
Han_gszóróvezeték

+

Megjegyzés
ARN-150-03/8
hangszóró
ARV-104-00/8
magassugárzó
Légmagos, 0,3 Q
Légmagos
250 V, MKT
250 V, MKT
5 W, kerámia
5 W, kerámia
5 W, kerámia
AudioQuest F14

SP2

2. TVM Hirrar SE frekvenciaváltó elvi kapcsalási rajz

ARN-150-03/8 mélysugárzó
Vas

12 liter

fo

45 Hz

érzéken~ség

84 dB
0,36

Ut

100 w

te ljes ítmén~

ARV-1 Olr00/8 magassugárzó
Információ: H&T sze rkesztőség, 251-1965
Forgalmazó: "Három az egyben" Bt.
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 41.
Tel./ fax: 331 -6164

fo

1250Hz

ro

7,3Q

érzéken~ség

91 dB/W
120 w

teljesítmén~

Boltunkban a HiFi, audió- és
videótechnika területén használt,
illetve hangsugárzó építéséhez szükséges csaknem minden csatlakozót
és kábelt megtalál, Magyarországon
egyedülálló választékban

DIETZ

DIETZ - KáCsa Audi ó Kft. • 1143 Budapest, Hungária körút 67 . • Telefon : 220-91 00 , fax: 2209101
E-mail : kacsa16mail.matáv.hu • Ny itva tartás : H-P 9 - 18 óráig

Oyno L5 - Il. rész
Az elso részben a hangsugárzókés a dobozkonstrukció ismertetéséig jutottunk, és már ennek alapján is
sokan érdeklődtek a Dyno 1.5 után. A hozzánk érkezett
észrevételekből az derült ki, hogy igencsak népszerű
lehet ez a high-end jellegű kit, de a doboz, illetve az
előlapjának kialakítása még egy átlagos felszereltségű asztalosműhellyel rendelkező számára is problémás. Ezért kerestünk egy megoldást, ami egy picit

ugyan megdrágítja a kivitelezést, viszont sokkal egyszerűbben megvalósítható. Sőt, még tovább javítottuk
az előlap rezonancia-semlegességét, s talán még a
kész hangfal esztétikája szempontjából sem elhanyagolható az új megoldás. Ha esetleg valaki nekilátott
volna már az első szám alapján a kivitelezésnek, akkor
sincs baj, az új megoldás alkalmazható az "eredeti" dobozhoz is.

Az ~j e!§.l.~p .................................. .
P.: redctilcg egy frappáns megoldást kerestünk az előlap rczonaneiáinak semlegesítésérc , aminek az lett az eredménye , hogy kitként igen nehe zen kivi tclczhctő. Természetcsen a profilmafás nagyüzemi
körülmények között jó ötlet ,
de ott is drága , íg~· aztán nem
használjálc Ám van egy egyszcrübb, és semmivel sem kevésbé jó megoldása a stabit
clőlaplwnstrukciónak. tt pítsük meg a dobozt " hagyományosan ", vagyis fogjuk közrc
az előlapot a palásttal , és a
kész dobozra ragasszunk egy
"második " clőlapot. Az így kapott 38 mm vastag és szcndvicsszcrkczctü előlap a legkényesebb igényeket kielégíti,
ha rczonanciáról van szó. Természetcsen a profilmart elő
lapra is rá lehet ültetni utólag. Így egyfelől lényegcsen lcegyszcrüsödik a faipari igény,
másfelől megoldja a 1\it csztétikáját is. (A plusz előlap természetcsen a kit részeként

még vitát nyitnánk , annyit
azért cl kell ismerni , hogy
nem egy hagyományos értcIcmben vett clcktroni l<áról
van szó. Sőt, aki l<crcsztváltók
ten·czésé\·cl és kivi tclczésévcl
foglalkozik tudja , itt sokszor
felborulnak a tanultale Egy
papíron mcglwnstruált kcrcsztvál tó a legritkább csetben váltja be a hozzá f(ízött
reményeket, és néha a lcglchctctlcncbb megoldás a legcélravezetőbb. i\ Dyno 1.5
csctén viszonylag könnyü volt
a helyzet , az alkalmazott két
Dynaudio hangszóró " hagyja
magát " váltani , sőt valamiféle

beszerezhető.)

1. Dynaudio Audience 15 frekvenciaváltó

A frekvendavált6
Bizonyos hangfaltervező és
konstruáló mühclyckbcn az a
nézet járja, hogy a frekvenciaváltó a leglényegesebb elem
egy hangsugárzóban. Mielőtt

elméleti értékekhez is van köze az alkalm azott megoldásnak. Sőt, hasonlít is egy kicsit
az eredeti (Audicncc 15) elképzeléshez, ele csak hasonlít.
Az 1.5 vá ltóját egy igazi
aucliofil láncban történő fel-

haszná láshoz aikottuic A váltóban felhaszná lt alkatrészek
a lehetőségek figyc lcmbe,·étc-

!ott, az ~IDF anyagban ez is
teljes stabilitást b iztosít. A
mélysugárzóhoz a töm í tő gyűrű
tartozél\ként jár, a magassugárzóhoz itt is aján lott a
Tc ros tat.

liter) és az ahhoz átmérctczzük a reflex nyílást (46 mm
O x 40 mm) az alsó határfrekvencia (-J dB) 46 ll z-rö l 41 !lzre csökken , és a dobozrezonancia környékén még így is lincáris marad a karaktcriszti l\a , a
mélysugárzó csillapítottsága is
ideális még. Az elmé let i számolásbó l a doboz érzékenysége
88 ,5 dB/ \\', és ezt mérvc is igazolja.
l n formáció:
Ilang&Tcchn ilw szcrkcsztöség
Tel.: 251-1965

Arendszer
A mélysugárzó Th icic-Smaii paramétcrcibő l

az clsö számítás
alapján 20 liter térfogatú doboz szülctnc. (i\lcllékcscn az
Audicncc 15 ekkora.) Ámde ha
a térfogatát mcgnö,·cljük (32

Dyno 1.5- Alkatrészlista

2. Dyno 1.5 frekvenciaváltó

Ic mcllctt "lwmpromisszummcntcsc l\ ". Végü l is cg~r J\T')' Á.J(
Icmezre szereltük a teljes kapcso lást , mivc l egy k it esetében
az univcrza litást is figye lembe
ke ll venni , és a minöségvcsztcség nagyon csekély az egymáshoz forrasztott alkatrésze kke l szemben. A NYÁK-ot
l egegyszerűbb a csatlakozóra
szcrclni , és így bclsö kábel is
csak a váltó és a hangszóró
között van . I<ábclczésnck a
már máskor is jól bcvált AQ
Type 2-t haszná ltuk.

Pozíciószám
SP1
SP 2
L1
L2
(1
(2
(3

Típus/Érték

680 nF

250 V, MKP
250 V, MKP
250 V, MKP

R1
R2
R3

6,8Q

5 W, kerámia

20 Q

2 W, fémréteg

6,8Q

2 W, fémréteg

---

Megjegyzés
19W38 hangszóró

028/2 magassugárzó
0,8 mH

Légmagos, 0,3 Q

0,4 mH

Légmagos

15

~F

4.7 _l:!.f

Hangszó róvezeté k

Aud ioDuest T2

Az összeszerelés
Az új clölap megoldássa l, ami
kü lön is mcgvásárolható , dc a
te ljes kit része, a faipari munka is l ccgyszcrűsödik , dc azért
m in dcnképpc n képzett aszta losra bíznánk a dolgot. A doboz elkészü lte után , a frckvcnciavál tó bchc lyczésc következik , majd a csillapítóanyagot
(2 cm vastag habszivacs körben a fa lak mcntén , és laza
szá las gyapjú a doboz be lsejében lazán) kel l behe lyezni. Végül következnek a hangszórólc
Az új e l ő l ap megoldással a karmos anya nem haszná lható,
he lyette lemezcsavar az aján-

+

cr-------~--------------,

C2

Ll

C3

+
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L2

SP2

R3

R2
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3. Dyno 1.5 frekve nciaváltó elvi kapcsalási raj z

AudiC+>plan
Hálózati

szűrők,

kábelek

Talán nem is hinnéd, hogy audio rendszered torzltásainak
jelentős

részét a hálózat zavarai és a gyenge min6ségú hálózati

kábeleid okozzák. Az Audioplan szúr6k, egyenpotenciál elosztók
és különleges szerkezetú hálózati kábelek használatával
nagyságrendekkel tisztul a hangkép. Próbáld ki.

Hangdobozok
A brit szaklapok nem szoktak különösképpen áradozni olyan termékékról
amelyek nem Angliában készülnek, a
hangdoboz pedig a brit audiolilek különösen kényes pontja. Az Audioplan
az egyetlen német cég amelynek
hangdobozal megdobogtatták az angol szakirók szivét:

Kontrapunkt:
• ..A hangsugárzók Mercedes-Benz-e, gond
nélkül megveri a High-End góliátoka!..."

Konzept II:
• Tökéletesen a zenére koncentrál, m1nden
zavaró mellékhalás nélküL .."

Helios
Francia integrált CD front-endek.

KEF Q-35

*****

"Best buy"
A legjobb vétel.

iiEi»i»iELin J\Ui)IO <rr
zeppelin-audio@mail .matav.hu
Tel : (06) 30/990-1672, (06) 30/952-11 09

IDLHungána Klt.,
5000 Szolnok.
Szapály ut 20.
Tel. (06) 56(.!42.049

Hangfaltervezés nem "iskolás" módon

Hang (fal ) szer
Amikor elhatároztam, hogy beavatarn a tisztelt Olvasót

audiofil hangsugárzó megtervezése nem pusztán mér-

egy hangsugárzó megtervezésének és megépítésének

nöki feladat. Itt nem elég néhány jó paraméter egyol-

rejtelmeibe, még nem tudtam igazán, mi is lesz a cikk-

dalú hangsúlyozása. A hifi tervezés, azon belül a

sorozat tárgya. Csak az volt biztos, hogy milyen jellegű

hangsugárzóépítés inkább hasonlít hangszerkészítés-

megoldást szeretnék. Egy kétutas, nem túl nagyméretű

re, mint egy pusztán technikai probléma megoldására.

álló konstrukciót, mi több, nem direktsugárzót. Egy-

Már amennyiben zenereprodukáló eszközt, és nem

részt meggyőződésem, hogy a mai magyar (európai?)

marketingterméket kívánunk előállítani . Az eredeti

lakószoba méretéhez egy ilyen méretű szerkezet illik

ROKoneis ilyen muzikális produktum, tehát igazi kihí-

harmonikusan, másrészt gondolnom kell arra is, hogy

vást jelent a feladat, és sok tanulsággal szalgálhat

egy "egyszerű" készülék leírása is nagyon sok helyet

nemcsak nekem, hanem minden

igényel, hát még egy tervezésé. Itt nem csak egy kit is-

és/vagy konstruktőr számára. Vágjunk hát neki l

leendő

barkácsoló

mertetése a cél, hanem éppen egy fejlesztés mozzanatainak publikálása . Végül az ötletet a Raksan ROKone
doboz, illetve annak hangszórói adták. Hogy úgy
mondjam, nagyon megtetszettek a sugárzók. Talán
megbocsátják nekem, és nem tartanak rátartinak amiért a lécet ilyen magasra teszem, de a célom nem az önhittség volt. (Persze ki az a

konstruktőr,

akiben nem

bújkál a kisördög, hogy vajon képes-e ilyenre, vagy
esetleg többre?) Ráadásul én már

"fertőzött"

vagyok

az omnidirekcionális hangsugárzás ideológiája által,
és ezek a hangszórók épp egy ilyen gyakorlati megvalósításának a lehetőségével kecsegtetnek. Megpróbálok végigvinni egy fejlesztést a nyilvánosság

előtt,

és a

végén így lehetőség nyílik egy igazi megmérettetésre,
mire is sikerült jutnom. Csak a két hangszórót vettem
alapul a ROKone-ból, minden mást újrakezdtem. Egy
~~gy tervezést va lahol és valahogya n cl kell 1\Czdcni, én általában úgy szo ktam , hogy elképzelem a konstru kció végleges formáját , (persze néha a végtcrmélmck semmi köze az eredeti
clgondoláshoz ... ) , aztán elkezdem keresni a megfelelő komponensekeL Ebben az esetben
ez l eegyszerűsö d ött, mivcl a
két hangszóró és a doboz jellcgc rög tön adott volt. Dc maradjunk a han gszóróknál. El ső ránézésre két lényeges dolgot vehetü nk észre. A hangsugá rzók
mágncsescn árnyékoltak, azaz
ház i-m oz i fe lh asználásra, TV

készülék közelébe is hclyczhctőek. E tulajdonságát én a követ k ező kb e n ne m kül önöscbbcn fogom kihasználni, dc Ichet, hogy soka kat érdekel.
A magassugárzó úgy néz ki ,
mint egy ja\'Ító-kit, minth a csak
a mcmbrán ,·olna , ,·agyis szokatlanul ki csi, bclcérn·c a mágnest is. egya nakkor 28 mm lengőcséve átmé rőve l rcndclkczil\,
és a rezonancia frekvenciája is
szoka tlanul alacson. Ez jó tulajdonság, sokkal szélesebb választ ást tesz l c h ető\'é a keresztezési frekvencia tekintetében.
Egy magassugárzót általába n

csak kényszerűségből, vagy
esetleg esztétikai okokból helyezü nk a dobozba, általában a
mélysugárzó fölé. Akusztikai
szempontból \'iszont ne m szerenesés ez az elre ndezés, mh-cl
a mélysugárzóból szá rm azó
energiák károsan hatnak a magassugárzóra mind a dobozon,
mind a l evegő n keresztül csatolva. Ez utóbbit nem tudjuk
kikü szöbölni , de az e l őbb it
igen. Igaz nem olcsó mego ldás
a doboztól kül ön, rezonanci ák
szempontj ából függetlenül elhelyezni a csipogót, de meg hálálj a, és egy ilyen ki smé re tű da-

rabot sokkal könnyebb is így
felerősítcni. Továbbá így megoldható, hogy a gcrjcsztési pontok is egy síkba kerüljenek ,
amine!\ hatékonyságáról megoszlanak a vélemények, de károsnak biztos nem káros. Scmmi esetre scm szerenesés a
mélysugárzótól távol elhelyezni
a magassugárzót , mivcl így
nem felelnénk meg a pontszcrű
sugárzás támasztotta elvárásolmale
Két hangszórót csak "lwázi "
omnidirckcionálisan lehet clhelyezni, dc már ez is sokkal
jobb mint a direlusugárzás. Az
omnidirekcionális sugárzás ,

hezebb kézben tartani , ipari
felhasználásra alkalmatlan , mivcl drága, és a tetejében iskolában scm igen tanítható, mi\·cl
a fizikáját az elmúlt évtizedckben senki nem tartotta fontosnak kidolgozni. Ráadásul a hagyományos mérési eljárások
scm alkalmasak a vizsgálatára ,
így technokrata módon érvelő
szakemberek nem találják vele
kapcsolatban a közös nyelvet.
Igaz , ezek a hagyományos mérési eljárások a hagyományos
hangsugárzók mérésérc scm
nagyon alkalmasak.
Aki esetleg nekem kevéssé
hisz , gondoljon csak a híres

annak ellenére, hogy igen kevéssé terjedt cl a hangsugárzásban, egyértelműen helycsebb a direktsugárzásnáL ~li
erre a bizonyíték? Nagyon egyszerű , a valóságban az akusztikus hangok nem velünk szemben , irányítottan szólalnak
meg , hanem a térben három
dimenzióban,
gömbszerűen
terjednek. Kétség kívül egy
ilyen rendszert lényegesen ne-

BBC LS 3/ Sa monitorra. A
tervezőteam rájött, hogy a sükctszobai frekvenciaiTiérés és
egyebek nem modcllczik a
hangsugárzók valódi mlíködését. Így aztán az LS 3/ Sa frckvcnciamenete például nem fér
bele + / - 6 dB tűrésbc (sükctszobában mérve) , mégis a világ
egyik legneutrálisabb hangú
monitorsugárzójának tartják a
mai napig. Ráadásul átlagos la-

kószobában a görbéi döbbenctesen egyenescid
Amdc aki hallott már korrekt
omnidirckcionális
sugárzót
(leginkább csak egy márka fémjelzi ezt az elvet, dc lassan a fél
hifi ,-ilág erről beszél) , az nem
tud szabadulni kényszerítő crcjlí n~·itottságától , életszerű lcvcg6sségétől és dinamikájától.
S ha eddig csak egy csapatnak
illetve embernek sikerült ilyet
rendcsen megépíteni , hogyan
állhatok én neki? Bátran ... Lehet , hogy nem fog silwrülni, dc
nem tudok szabadulni a gondolattól , hogy egy kit által ezt az
elvet kicsit szélesebb körben cltcrjcszthctcm.
S ha már lúd, legyen kövér. A
reflex rendszer erős kompromisszum. A magam részéről
nem is igazán szimpatizálnék
vele. Igaz én is használom , mivcl egy adott alacsonyabb katcgóri:.íban nincs jobb m<.!gold:.ís.
Viszont most nem reflex dobozt
fogok "tervezni", hanem egy
passzív sugárzóval ill esztett un.
hangolt dobozt. Szóval ez a
hangsugárzó nemkonvencionális típusnak nem lesz nevezhető , mégis egyszerű , kétutas modcll benyomását keltheti . Talán
még építhctőségét is sikerül
kézben tartanom, és nem egy
lehetetlenül bonyolult dobozkonstrukció lesz a vége. Dc
most már tényleg térjünk rá a
gyakorlati mcgvalósításra.
Egy liétutas, 150 mm mcmbránátmérővcl rendelkező mélysugárzóval épített állódoboz
úgy kb. 25-30 liter. llogy miért?
Tudományosan sok más mérctbcn is cl lehet liépzclni egy
ilyen sugárzót, mégis a tapasztalat ezt alakította ki. (Sok
gyártó úgy konstruálja meg állódobozát, hogyha a mélysugárzó csak 15 liter térfogatot
kíván , inkább lcválasztja a doboz egy részét , dc akkor is kb.
30 liter össztérfogatú szerkcze-

tet épít.) Agya lkocini lehet persze sokmindcncn, és utólag bclcmagyarázni , hogy milycn eredeti elgondolás állt egy diszharmonikus konstrukció mögött,
csal< aztán nem lesz aki szívcscn felállítja otthonában zenét
hallgatni.
Szóval meg kellene vizsgálni ,
hogy ez a mél~·sugárzó alkalmas
c erre a mérctrc. ~dérjük meg a
hangszóró Thiclc-Small paramétereit, cngcclékcnységét, és
rögtön választ Iulpunic
Mivcl a csillapított dobozt is
hasonló módon kel l mérctczni ,
mint a reflex rcnclszcrűt , ezért
ezek az adatok pont megfelclnek nekünk. Tcn ·czőprogramba
],ár betölteni , csillapított dobozt egyik scm mérctcz . Ezt
úgy illik kalkulálni , hogy kiszámoljuk egy ilyen mérctű renexdoboz paramétereit , majd a
passzív sugárzót arra a rczonanciára hangoljul< , ahon1 a
cs6 rczonanciája esne. Ezt a
passzív mcmbrán tömegének a
,·áltoztatásával érhetjük cl a
leggyakorlatiasabban , dc a pille
és a mcmbránszél gumijának
rugóállandójával is beállíthatjuk It n ez utóbbit dlasztottam
(bocs, fogom dlasztani).
!\!ost már tehát tudjuk a doboz mérctét, alakját kellene
meghatározni. Itt megint a tapasztalatot , és nem nilamely
tudományos elmélctet hívtam
segítségül. It n is ismerem az

aran~ ·metszés arányait , meg az
optimális belső csillapításhoz
tartozó arányokat , csakhogy
azt is tudom , hogy a kész hangsugárzó hangja és ezen elmélctek között alig van valami
összefüggés. Szóval egy ilyen
mérctű hangfal úgy egy ülő ember magasságú (mcrthogy a
magassugárzó a tetején van , és
annak kb. a fülünkkel kellene
egy magasságban clhclyczkcdnic) és a másik két mérctc cbből már következik. tllcg aztán
lehet, hogy a gyakorlati lövitclczésnél még ezeket a mérctckct majd módosítani kell , mindcncsctrc most papíron megszületett a dobozmérctczés. \ 'iszont még nem tudom , hol is
lenne az optimálisclhclyczésc a
sugárzóknak . Egy dinamikus
hangszórónak kb . 45-60 fokról
mérvc a lcgcgycnlctcscbb az
iránykaraktcrisztikája, itt már
majdnem gömbszcrű. Tehát ha
a doboz tetejét ilyen ferdérc
"vágjuk ", és ott helyezzük cl a
sugárzókat, akkor helyes úton
járunic
\'iszont a magassugárzó elkülönítését még nem oldottuk
meg. i\li mlna , ha a mélysugárzó gcrjcsztési pontja fölé , azonos szögbcn függesztve helyezném cl? Bizarr ötlet, mi több ,
nem is könn~'lí gyakorlatban
mcgndósítani , ele igazán nem
szól cllene semmi. tilágnescsen
nem zan1rják egymást, hiszen

árnyékoltak (na ugye, mégiscsak használom ezt a tulajdonságát is a hangszórólmak .. .).
lia jól méretczcm a távolságát
a mé lysugárzótól, az abból származó frekvenciájú hangok tekintetében olyan , mintlu1 ott
sem lenne.
Tehát szép lassan kialakul a
produktum , igaz még csak fejben , illetve papíron . Viszont
még egy sor kérelés megválaszola tlan , és az is marad , amíg az
cls6 prototípus cl nem készül.
i\livcl ilyen jellegű doboz nincs
a "sufnimban", kénytelen vagyok egy clcszkamodcllt készíteni. Ennek még nem sok köze
\'an a végcrcclményhcz , csak néhány almsztikus problémára ad
választ. Ilclycs-c a clobozmérctczés (tíz esetből kilencszer
igaza van az elméletnek , ele mi
van ha ez az az egy?) , a JXIsszívmcmbrán rczonanciáját is így
lehet csak pontosan beállítani ,
és már cl lehet vele végezni néhány rezonanciakísérletet a doboz oldalfalainak tekintetében.
Ebben az esetben natúr faforgácslap, 19 mm \'astag , amit
egy faárúboltban vágattam Ic,
és ragasztóval rögzítcttcm , biztosítja a kísérteti n~itl szcrcpét.
A következő számban tehát
már a gyakorlatiasabb dolgokkal fol~·tatom. Sőt elárulom ,
hogy a lwzdct kezeletén milycn
paramétereket mérck.
IIZS

Hangszórók, váltók,
alkatrészek, kiegészítők,
kitek, kitleírások

1115 Budapest, Bartók Béla út 124. Telefon: 203·8735
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A puding próbája oz evés. a hangfa1é a meghaUgatás

Teszt
Ez a számunk kevésbé a hang ,
inkább a technika körül forog.
De természetesen nem mehetünk el kitjeink auditív értékelése mellett sem. Figyelembe
véve, hogy 5 kit van ebben a
számban, első ránézésre logikusnak látszott volna, hogy csoporttesztet csináljunk. Csakhát
ezek a kitek nagyon különböző
ek. Van közöttük hatalmas méretű állódoboz és van 8 literes.
Van közöttük 30 OOO Ft/ pár és
van 130 OOO Ft/ pár. Van közöttük audiofil koncepcióval készült modell, és van olyan, amit
inkább az olcsó hifitornyok ideális partnerének szántunk Szóval ahány darab, annyi féle. Tovább nehezíti az ún. vakteszt lehetőségeinket, hogy egyelőre
egy 15 nm-es demoszobánk
van, ami nagyon ideális zenehallgató helyiség, az akusztikája is igen jó, csakhogy nehezen
fér el benne néhány pár hangfal
és néhány, egész pontosan négy
ember. A hangfalak kérdését
hamar megoldottuk, hiszen egy
helyiségben egyszerre csak
egy(pár) hangsugárzó az ideális, de kényelmesen négy ember
leülni már nem tud.
Mindezt egybevéve végül is a
személyesebb, bensőségesebb
"teszt" mellett voksoltunk, sokat hallgattuk a készülékeket
külön-külön , és jellemeztük
hangjukat. Jelképesen először
két csoportra osztottuk a berendezéseket, az olcsóbb és
szerényebb készülékekhez tervezett hangfalakra, és a drágább, audiofil modellekre . Az
első csoportba soroltuk a
Visaton Alto II-t és a TVM
Mirror SE-t, a másodikba a
Dyno 1.5-öt, a Monaudio
Mon(it)or-t (Ezt a nevet mi ad-

tuk a hangfalnak , egész pontosan egy másik újság szerkesztőjének ötlete alapján), és a
Roksan ROKone-t. Az első csoportot a MOD. Onkyo CD játszó és a H&T A30 rendszerben
hallgattuk, a második csoportot a Roksan Caspian CD játszó (nagy örömünkre nálunk
vendégeskedett egy kicsit, köszönet érte az Ecolan Kft-nek)
és a Roksan Caspian erősítőre
kötve.
Az olcsóbb rendszert a DietzKácsa Audiotól kapott kábelekkel (találtunk is egy igazi
"csúcs vételt", de erről később), a másodikat a már bevált AQ Ruby3 és Indigo+ vezetékekkeL
Zenei anyagként alapvetően
három felvétel szolgált, e
számunk LP kedvence , Presser
Gábor "Csak dalok " című
korongja, igaz itt CD verzióban,
Mozart "Requiem "- Ferencsik
Jánossal és az AHZ-val, és
Oliver Jones "A Class Act"
cím ű jazz-trió korongja.
A "teszt-team " a H&T szerkesztőin tűlmenően egy külsős ,
Nagy László (Ecolan) személyéből állt, akinek külön köszönjük, hogy nem kevés időt fordított ránk.
Be kell valljuk, elég hamar át
kellett csoportosítsuk a berendezéseket. A két olcsóbb doboz
nagyon kellemes csalódást
okozott, különösen a Visaton.
Mi tagadás , nem vártunk egetrengető eredményeket, de már
a kicsomagolás jól indult. A
teljesen MDF doboz , pórszórt
oldallapokkal és műbőr bevonattal az elején tetején és hátán , nagyon jó benyomást
keltett. Igaz, ez nem szabadna
befolyásolja a hangminőség ről

alkotandó véleményünket, de
egy kit esetén a kivitel mindenképpen érdekes. Aztán bekapcsolva tényleg meglepő eredményt kaptunk. Kifejezetten
hallgatható , a sávszélcken is
stabil hangot nyújtó doboz. A
basz-szustartománya
nem
összemosott, dc kellő súlya tud
lenni , a ritmikája elfogadható,
és meglepően jó térérzetet
nyújt. Atkötve a drágább berendezésre, már jelentkeztek a
szerényebb váltóalkatrészekből, kicsit tankönyvszagú tervezésből származó problémák,
de végülis ennek a doboznak
nem itt kell bizonyítania, valószínű, hogy a vásárlók java
többsége a Mod. Onkyo/ H&T
A30 rendszernél is gyengébb
láncban fogja használni. Szávai
ez egy kerek egész doboz , mindcn olyan kit barátnak ajánljuk, aki egy megbízható, és
nem túl drága modellt szeretne összerakni. eszerintünk ha
a váltóját jobb minőségű komponensekből építik meg , az
eredmény nem marad el.) És
mivel mi is egy készre szereJt
párat kaptunk a Visaton
márkaboltból , így lehetőség
van a nem habbisták számára
is a vásárlásra.
A TVM kit érdekes "állat". A
mi gyerekünk, ezért inkább hagyatkoztunk a külsősök véleményére , de végül is ők is
ugyan azt hallották, amit mi.
Elsöprő basszusa miatt senki
nem fogja választani , de
amennyi van neki , azt nagyon
precízen tudja. És végül is nem
számít igazán , hova teszi az
ember a szobában. Meglepően
tiszta , nyitott , doboztalan
hangja van, de valójában az igazán olcsó erősítőket nem sze-
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rcthcti, a hangja cg~ · kicsit felfelé billen . Sz(mtl mindcnkinck
ajiínlunk egy mcghallgatiíst
dsiírl:ís előtt, mégha a mczöny
mcssze legolcsóbb darabja is.
Ritmikiíja szintén jó , középtartománya a sokkal driígiíbbakat
idézi, és térérzetc teljcsen meghazudtolja falközeli elhelyezését.
A :\lon,\udio doboza a clöbbihcz hasonlóan küliinös szcrzcmény. (Be kell ,·aljam , mikor
clöször bckapcsoltam, sok
fcnntartiísom mlt ,·ele . IIZS.)
Eg~· akkora szobiíban , mint a
ll&T dcmoszobiíja, hatalmas
mérctű hangfaL basszustartomiín~·a mégscm clsöprö. Aztiín
amikor átkötöttük a kisebb
criísítiírc kiderült , sokkal jobban érzi magiít abban a rendszerben . Jt s ,·an egy piíratlanul
jó tulajdonsága, mondhatni jelen számunk legjobbja c tekintetben halkan nagyon jól szól.
Úgy 92-9J dB hangnyomásig
(és valjuk be, sokan nem is hallgatnak hangosabban zenét)
hangja természetes, nem veszíti cl dinamikáját. l\li több, ilyen
hangerő mcllctt (és ez igen furcsa tulajdonsága) még basszushiánya scm annyira érzékelhető. Szóval ez scm a rockrajongók bálványa lesz, dc árát figyelembe véve erősen ajánljuk
mindazolmak , akik nem a
szomszédokat szcrctnék hazulról clkcrgctni.
i\ ROKonc dobozzal bajba kcrültünlc Elég drága kit (igaz,
ez is a gyári modcll kb. felének
ára) , és ráadásul késztermékként épp a Caspian crősítö párja lenne. Tehát betehetnénk jelen számunk minimonitor
tcsztjébe. Csakhogy azért mégiscsak kit, és mivel az eredetivel nem volt éppen módunk hasonlítgatni, inkább itt, a kitek
között írunk róla. És itt bizony
igen jól szerepelt. Azt tartják

róla , hogy rendszerfüggö darab ,
dehát mi épp a rendszerébe
haszniíltuk , és meg is állta a helyét. Csakhogy a mi példányunk
is egy elég amatőr kinézctű
szcrlwzct (natúr :\IDF doboz,
nem is fotóztuk Ic) , és így nehezen képzclhctö cl , hogy ,·alaki cg~· Caspian láncba ebben a
formájában vinné haza. \'árunk
is egy új , profi asztalosüzemből
származó dobozt, utána ,·isszatérünk rá , addig is ígéretes
hangokat hagyott maga után.
lt s ,·égül , dc lcginkiíbb elsiísorban: D~·no 1.5 . ,\zért is
hagytuk (I lagytam. IIZS) a ,·égérc, mi\·cl a " mi gycrckünk".
és így vélcményallwtásunk a
legkc,·ésbé scm nc,·czhctö elfogulatlannak. \ 'iszont mi nemcsak vélcmén~·t alkotunk, hanem azt is elmondjuk, mit szcrcttünk mlna elérni, és egy gyári rcfcrcnciiínk is volt. Éppen ez
a gyári referencia keltette fel az
érdcldödésünkct. l\lost itt a
kész kit , lássuk elértül\-C amit
akartunk. Talán hihetőbbé váli],
véleményünk, ha elmondjuk,
kín keservesen , dc vaktesztet
csináitunic Elfért a négy doboz
(rontva persze evvel cg~·más minőségé0, dc így a függöny
mögöt csak dugdosni kellett.
(Ezt én végeztem, így bár az én
véleményem is benne van a
pakliban , dc számomra nem
,-olt vak a teszt. IIZS)
Csodára nem számítottunk ,
hiszen nemcsak jól ismerjük az
Audicnce 15-t, dc szcrctjük is.
Igazándiból az nyugtatott meg
mindcnkit, hogy nem lett
rosszabb a Dyno 1.5. Jt s
amennyirc ez lehetséges ennyirc hasonló modellelmél, még
néhány markáns különbséget
is hordoznak. Az Audiencc elképesztően lágy hangú, ez
azonnal feltűnik mindenkinek.
Énekhangja olyan angolosan
egységes, udvarias, soha nem

sziszcg, dc kétség kh-ül nem a
ritmika az erénye a doboznak .
A D~·no ezzel szemben clc,·cn ,
és annak ellenére, hogy ez a
több liter, és mél~·cbbrc is
mcgy, basszustartomiínya tisztább , ritmikája és dinamikája
egyértelműen jobb. Az énekhang továbbra is nyitott , tiszta ,
dc nem ann~ira ud,·arias , mint
az ,\udicncc dobozon. Egyértelműen kitolja ug~·anakkor a sávszélckct , az Audicncc 15 ehhez
képest olyan, mint cg~· rokon ,
dc ldscbb mérctíí hangsugárzó.
:\li mindcncsctrc elégedettek vag~·unk . Amdc ,·alószínülcg a keth-cs oh-as6 nem arra
kídncsi , hogy saját magunk
szcrint mit alkottunk. Ezért
egy felhídssnl fordulunk a
li&T oh-asótáborához : aki kcd\'Ct ércz magában, és szívcscn
részt venne egy teszten, jelcntkczzcn, szcrctnénk iítfogó és
hiteles véleményt alkotni a
D~110 1.5-ről. A tesztel\ esti
órákban vannal\, és egy kicsit
fáradságosak is, dc mindcnki
számára érdekes lehet, hogy
nag~·obb szúmú közönség rész,·étclévclmilycn eredmény szülctilc Ila beválik, a jövőben a
II&T saját "projcctjcit" szcrctnénk hasonló módon is tcsztcltctni, hiszen mit csináljon egy
kit újság, amelyik saját maga
is fejleszt? Itt van rögtön a
BB.10 végfolc lia figyelembe
\'Csszül\ irányárát, ami mindcnképpcn százezer forint
alatt lesz, igazán hiteles véleményt kellene alkotni róla, hiszen ilyen árkategóriában cddig korrekt csöves készülék inkább csak használ tan vol t kapható. Várjuk tehát minden
olyan olvasónk jelentkezését,
aki egy vakteszt során kialakult, és a H&T tesztlapján rögzített véleményéhez szívesen
adná nevét.
Szerkesztőség- HZS

Rega P1anar 3 mo
Mostanában, amikor megint egyre több szó esik a jó

•

darab foroghat jelenleg is,

valószínűleg

a tulajdono-

öreg analóg technikáról, azon belül is a fekete lemez-

sok megelégedésére. Ugyanakkor a Reg a Planar 2 és 3

ről,

valószínűleg

egy kit újság számára is adott a feladat, hogy fog-

egyedülálló hifi produktum abban az ér-

lakozzon a témávaL Bár több hasonló kiadványban lát-

telemben, hogy az elmúlt 25 évben semmilyen, még a

tunk már lemezjátszó-kitet, erre a feladatra egyelőre

legapróbb változtatást sem eszközölték rajtuk. Most

nem vállalkoznánk. Magyarországon a háttéripar nem

egy olyan modifikációt szeretnénk közreadni, amely

tűnik

ennek az elmúlt 25 évnek a tapasztalatán alapul, figye-

alkalmasnak, hogy korrektüllehessen egy ilyen

produktumot felépíteni . Esetleg a
külföldről

későbbiekben

egy

származó kit konstrukciót szívesen közöl-

lembe veszi a mai

korszerű

állított követelményeket.

lemezjátszókkal szemben

Alapvetően

főbb

megtartottuk a

nénk, amennyiben a magyarországi forgalmazása is

szerkezet felépítését,

megoldott lenne, de addig is más utat kell járjunk. Az

rűbb

elmúlt évtizedekben szerte a világon, így Magyaror-

egy tápegységgeL Ez a tápegység minden más olyan le-

szágon is, a Rega lemezjátszók egyet jelentettek az

mezjátszóhoz is használható, amit a Rega motorjához

"igazi audiofil
jellegű

minőség

még éppen

megfizethető

áron"

alkatrészeit, de korsze-

anyagokat használtunk, illetve a motort elláttuk

hasonló 4 pólusú 110 voltos szinkron motor hajt.

termékekkeL Hazánkban is több mint kétezer

50 Hz-es kvarcgenerátor Rega
1emezj~t~6hoz
A szinkronmotorra l működő lemezjátszók sebességének pontossága a motort meghajtó feszültség frclwcnciájának pontosságától

háló50
frekvencia ebből a
szempontból sokszor kívánnivalót hagy maga
után. A l{övctkczőkbcn leírt
áramkör segítségével szinl<ronmotoros lemezjátszánk számára kvarcpontosságú meghajtásra tehetünk szcrt.

Múszaki leírás:
A frekvenciapontosságról egy
kvarcoszcillátor gondoskodik,

---------------

mclyct az !Cl bcmcncti kapui
müködtctnck. Az l Mhz-cs jelet
az IC számlálúja Icosztja. Kimcnetén 200 Ilz-cs impulzus jelenik meg , ezt az IC2 , kettős Dtároló tovább osztja és szimmctrizálja. A jel ezután az ICJból kialakított szinuszformázó
áramkörre kerül , amely intcgrátorból , dióelás vágóáraml{örből , szürő- és erősítőfokozatból
áll. Az integrátor a 0-tárolóról
kapott 50 Ilz-es, 50% kitöltési
tényczőjü négyszögjelből háromszögjelct produkál. Ezt a
dióelás vágó megközelítőleg szinusszá alakítja , ennek azonban
még van némi torzítása. A maradék torzítást egy passzív RC
szürő csaknem teljcsen kiküszöböli. A jelformálás során az
amplitúdó jelentősen lecsökken , vissza kell erősíteni. Erre
szolgál az IC3 kettős müveleti
erősítő második fokozata. A
kistorzítású , pontos frekvenciájú 50 Hz-es szinuszjel szintszabályozás után teljesítményerő
sítőre kerül, melynek végén
kimenőtranszformátor találha-

----~--

tó. Ez egy közönségcs hálózati
transzformátor, csak fordítva
használjuk , a primer oldalát
szckundcrként, és viszont. A
kimcnötranszformátorról vehetjük Ic lemezjátszánk számára a mcghajtófcszültségct. Különböz6 típusú , fcszültségü ,
tcljcsítményfclvétclü lcmczjátszó-motorok más-más kimenő
transzformátort igényelnek ,
sőt esetleg másfaj ta teljes í tményfolwzatot is. A áramkör
többi része vá ltoztatás néll{ül
megfelelő bármely típushoz, ha
az 50 Ilz-cl müködik. A 60 lJzct igénylő motorokhoz az ICl
számláló osztásviszonyát másként kell programozni. Je len
példánkban szereplő változat
többek között a Rega Planar 2
és 3 típushoz illeszthető. A készülékben a motor és a hálózat
közé kötött 220 nF-os kondenzátort rövidre kell zárni, hogy a
motor 110 V-ról üzemelhessen.
Ezután hozzáköthetjük a jelen
leírt generátorhoz.
Figyelem ! A motor panelján 2
db 220 nF-os kondenzátor talál-
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CH L
R3

J c:::J

Q4
Q5
Q6
Q?
QS
Q9
QlO
Q l2
Q l3
Q l4

TRI

Q--<:Y""'
SWI
IN 220V
Fl

ICI

J

l

Dl4,15,16,17

CIS

50 Hz-es kvarcgenerátor- Alkatrészlista
Pozíciószám

Érték
33 kQ

Megjegyzés
0,6 W, 1%, fémréteg

10 MQ
2.7 kQ
1MQ

0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg

R6

100 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg

R7, 14
RB

3,3 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg

R1
R2
R3
R4, 5, 9

R10
R11, 13
R12
R15

1kQ
8,2 kQ
220 kQ
4,7 kQ
10 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg

330 Q
470 Q
0,5 Q (2x1 Q)

0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg

5,6 kQ
33 pF

0,6 W, 1%, fémréteg
100 V, kerámia

47 pF
10 nF
470 nF

100 V, kerámia
100 V, MKT
100 V, MKT

CB

1 ~F
220 pF

100 V, MKT
100 V, MKT

C1 0,11,12,13,16

100 nF

100 V, MKT

C14, 15
L1

1000

R16, 17
R18, 21, 22
R19, 20
R23
C1, 2
(3
C4, 6
CS, 9
(7

~F

68 ~H
D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
D12, 13, 14, 15, 16, 17
D18, 19
1N753
D20
CQY45
T1
BD 238

0,6 W, 1%, fémréteg

25 V, ELKO
ferritmagos tekercs
1N4148
1N400 2
6 V, zener dióda

LED

T2

BD 237

IC1
IC2

co 4060
co 4013

IC3
IC4
Q1

TL 082

TR1

230f2x12 V

TR 2

230/9 v

3,5 VA, biztonsági
transzformátor

F1

250 V T0,1 A

100 mA olvadó biztosíték

~A

741
1 Mhz-es kva re
12 VA, biztonsági
transzformátor

utúműn'íl az aktÍ\· elemet, \·agyis a motort , de nem tartdn
stabilan azt, ingadozüst eredményez a fordulatszúmban.
Szükség \·an tehút eg~· stabilabb megoldúsra, ami ugyanakkor a moror elszeparálását is
"eh-égzi " a káros rezonaneiúk
és rezgések szempontjúbóL
l~zt úg~· oldottuk meg , hogy
fejtet(íre úllítottuk a lemezjútszút és a motor két távtartúja
segítségé\·el odaragasztottul\ a
fcls<í laphoz , \"igyázva , hog~· a
ragasztókén t hasznúl t FBS
csak a motor és a fedlap lú>zé
kerüljön. A motor bckötökábeléncl\ a lemezjátszó húlózati
kúbelét használhatjuic
Eg~· lemezjátszó modifikálúsa manapság elképzelhetetlen
a hanglwrkúbcl cseréje nélkül. I<.ülönöscn igaz ez az H.B
250 és RB JOO karokra , ahol a
zseniúlis mechanikai megoldások mcllctt nem fordítottak
mcgfclclö figyelmet a kúbelezésrc. Arra persze nem szerctnénk senkit ösztönözni, hogy
otthon , a konyhaasztalon tapasztalat és szerszámok nélkül belevágjon a karkábel cscréjébe , mivcl az ilyen " hóruld\
mcgoldás " általában a hangkar aktív állományból való kivonulásával ér véget. Dc egy
szakember á ltal clvégzcndö
kábelcsere mindcnképp meghozza a kívá n t eredményt. l\ l i
V.d.II kábelt használtunk
mind bclsö , mind l<i.ilsö kábelnek. Ez utóbbi a 0102 Mldll
típus. A bclsö kábelt forrasztással rögzítettük a lüilsöhöz ,
és felhasználtuk a Rcga kar
eredeti csatlalwzóját , egész
pontosan annak műanyag dugóját. Atfurva mechanikailag
is stabit rögzítést biztosít a
külsö kábc lnck.
A teljes kit ára (tápegység,
motorrögzítés , átkábclezés)
60 OOO Ft.
Információ: 251-1965

Müszaki adatok
Táplálás:

hálózatról

Teljesítményfelvétel:
Kimenet:
Ingadozás
Zaj

kb. SW

110 V, 50 Hz, max. 2W
0,01%-on belül

<SOf!V

Torzítás

Szeánsz
l~gy olyan jelleg ü termék esetében , mint a Rcga Planar J,
könnyen elbizonytalanodik a
konstruktör, ' 'ajon szükség nlllc , egyáltalán Ichct-c modifikálni ezt a legendás tcrmékce lliszcn több mint két évtizedes
múltja épp azt bizon~ítja , hogy
egy "kerek egész" produktum,
a lemezjátszás igazi igáslcm1,
megbízható mindcncs. Talán
egy át izeddel ezelőtt, amikor a
bakelitlemez és lcmczjátszója a
fö müsorforrást jelentette mindcn zene- és audiobarát számára , sa piac lefedett \'Olt mindcn
kategóriában , egy Rcga-mod.
valóhan nem ,·olt érdekes. Amdc a lemezjátszók mondhatni
tömcgé\·cl haltak ki, és mára a
mczc'Sny széthúzódott. A Rcga
"bázist" ezért sol;:an használják
valamilyen verzióban, a NADtól a Rcson-ig. Jts egy mod.
azok számára is érdekes lehet,
akik nem egy készülék cscréjévcl szerotnének továbblépni bcrcnclczésükbcn, hanem megtartva annak erényeit, "csak"
javítani szerotnének eddigi bcrcndczésük hangminőségén .
Mivcl referencia erősítőnk
(Roksan Caspian) nem rendelkezi[< phono bcmcncttcl , ezért

visszamentünk a múltba, és
egy igazi "analógos" rendszert
állítottunk össze. Az crősítö az
Ion Systcms Ohelisk JX/ XPak l
kétdobozos integrált modclljc ,
a Richard IIay féle Rli\A el6cr6·
sítövcl, a hangfal a TDL CF 100
volt. Hangszedökét a Roksan
Corus Black szolgált, cbböl
,·olt két egyforma darab. }.!ivel
a karkábel a Vd.ll. Dl 02 ~lk ll
a mod.-ban, ezért egy \ :d. ll
Clcarwatcr szcttct használtunk
hangfalkábelnclc
1\ zeneanyag Prcsscr Gábor
"Csak dalok" , John Coltranc
"Ba llads", és Csajkovszkij
"llattyúk tava " LP-kből állt.
~lindkét Rega (eredeti és
mod.) Target TTl lemezjátszó
asztalon állt a teszt során.
l\lár az clsö felvételen
(Hattyúk tava) két ponton kiugróan jobb volt a mod. Eg)fclől a felbontóképesség, másfclől a hangszerarányok tekintetében. Az eredeti a mod . után
enyhén zavaros, kusza zenekart
teremtett, egy nagyságrenddel
gyengébb karmester vezényel tc
a zenekart. Aztán tovább hallgatva a John Coltrane felvétclen a ritmika szempontjából
sem volt verseny. A mod . egy
igazi amerikai néger jazz az

eredeti "kelet-európai" cliíadásmódjához képest. 1\ szm;ofon tisztán különválik a ritmusszckciótól, a hangszer mérctc
életszerű, míg az credetin a
hangszerek mind dimenzió
mind szólamok szcrint kc,·ésbé
szétválaszthatóak. l~ z a tulajdonsága aztán a Prcsscr feh-étclen válik a leginkább fontossá. Amod. egyértelműen kövcthetöbbé teszi "Pici " éneklését,
zongorajátékát. A gazdag és
színcs ritmusszekció, a háttérben meghúzódó apró cirádák a zenében tisztán kirajzolódnak Az eredeti verzi ó muzikalitásához scm fér kétség, dc
egyértelműen cltüntet részletcket a mod.-hoz képest. Ugyanakkor a mod. semmit nem veszít a zenei reprodukció egységességéből és ritmikájából.
Érdemes lett volna még egy
drágább lemezjátszóval
is
összchasolítani, csakhogy a
Rega még a módosítással
együtt is csal' kb. a felébe kerül
egy " következő lépés" Icmezjátszó áránal\. Tehát ha önmagához képest továbblépést jelent, már pedig hallható előre
lépés, altkor e mód igencsak
megéri.
HZS
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Visaton Alto II
Aki a kit hangfalak világában járatos, annak a

lálható a kínálatban a néhány ezer forintos alapma-

németországbeli Visaton cég neve biztosan nagyon is-

delltől

a sok százezer forintos, high-tech anyagokból

merösen cseng . Viszont kevesebben tudják, hogy már

felépülö high-end modellig minden. Mi most egy egy-

hosszabb ideje a Visaton termékek hazánkban is kap-

szerűbb ,

hatóak. A hangszórók és kitek palettája óriási, megta-

állódoboz kitet mutatunk be.

de a Visaton trad ícióit jól integráló kétutas

Akonstrukdó
Kétutas , refl ex re nd sze rű JO li te res áll ódoboz , a \ 'isa ton Al to
prog ram második típusa. Felé pítése köve ti az áll ó hangfa lak
traclícióit, magassugárzój a kb .
egy ül ő ember fej magasságában
helyezkedik cl. Külön hangfal láb nem szükségcs hozzá, a doboz alj án négy áll ítható tüske
végz i az akusz tikus clvá lasz tás t
a kö rnyeze ttő l. Re fl exnyíl ása a
doboz elején ta lálha tó , megkönnyítve ezze l a hangfal clhcl ycz h c t őségé t a szobában .

Adoboz
Az Alto Il dobozá nak falvas tagsága 19 mm , anyaga faforgácsla p, ele ha va n mócl M D F-b ő l kész íteni , az idcálisabb. A doboz
sa rkai az oldall apok mcntén 45
fokos szögbcn Ic va nn ak vágva,
a törés 10 mm széles. A hangsugá rzókat l e h e tőség szc rint be
kell s űllycsz t e ni az e l ő l apba. A
rd1 excső a ki t része, a be l ső
csilla pítóa nyaggal együtt , ami a
doboz telj es b e l ső felül e tére
e l ege nd ő. A 4 mm á tmé rőjű
csava rozható banán hátsó csatlakozó nem alkalmas dupla kábelezés rc .

A...~~.g~~····························· ···········
A W170S hangszóró a Visaton
program egyik leg népszerűbb
darabja, ideálisan illeszthető a
kö zé pm é re tű (20-40 liter) ref-
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lex konstrukciókhoz. Kétféle, -l
és 8 ohmos változatban kapható. Kosara húzott acél , a
mcmbrán ill. kóm1sz anyaga
impregnált papír. Különöscn
nagy, 20 mm clmozdulásra képes a két ,·égkitérés között.

A. ~~~~~g~~~····································

84 dB/W

kozákkal cg~iitt és a csillapítóanyagot. ,\ márkaboltban rcndclhctö az Al to II doboza is, ára
ki\·itcltől függ. Természetcsen
az összes alkatrész külön-külön
is mcgdsárolható.

A kit ára 43 875 Ft/ pár, ami
tartalmazza a hangszórókészlctct, a frclwcnciaváltót a csatla-

Forgalmazó: Visaton l\lárkabolt
1115 Budapest, Bartók B. út 124.
Tel.: 203-8735

Technikai Adatok:
Terhelhetőség :

Impedancia:
Alsó határfrekvencia:
Érzékenység:

Ideális partner a \\'170 mélysugárzóhoz, dc 4 dB-vel hangosabb , ezért illeszteni kell.
~lcmbránanyaga policarbonat,
lcngöcsévéjc mágneses folyadékkal van hűtvc . A dóm clött
lévö diffúzornak köszönhctöcn
a hangszóró igen jó omnidirckcionális tulajdonságokkal rendelkezik. Szintén négy és 8 ohmos verzióban kapható .

100 w
4Q
45 Hz

0,8mH

W170S

OT 94

2. Alta ll frekvenciaváltó elvi kapcsalási rajz (fent) 3. Doboz szerkezeti rajz (lent)

A-A

23Q _ _ -

Afrekvendaváltó
Az Alto II egy 4 ohmos mélysugárzóval , és egy 8 ohmos
magassugárzóval rendelkezik ,
evvel is csökkcntvc az illesztési
problémát a két hangszóró között. A keresztváltó másodfokú
(12 dB/ oktáv) Buttcrworth
szíírő, a hangszórók ezért cllcnfázisban üzemelnek. A váltóalkatrészek a Visaton program
saját darabjai, a tekercsek kis
ohmos ellenállású ferritmagos
típusok, a kondenzátorok hangfrekvenciás bipoláris elkók. A
váltó közvctlcnül a csatlakozóra van szcrclve.
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Mérési eredmények
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Aud1rrce SO
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-78

-l

18Hz

188Hz

lk Hz

D~110

,\ udicncc 50 hangja és
mért adatai között nem tú l nehéz az összefüggést mcgtalálni .
~lérctéhcz képest alsó hatiirfrckvcnciiija igen jó, 55IIz/ -6dB.
Önmagúban harmonikus torzítása kiváló , mindösszc 2,15% 96
dBA hangnyomáson mén·c, dc a

,\

18kHz

spcktrumiit vizsgálva láthatjuk,
hogy elég sok "tüske " jellemzi a
középtartományt. Vagyis ennek
köszönhető enyhén színczctt a
hangja. Érzékenysége 86 dB/ \\',
maximális hangnyomása (lm)
l 06 dBA , ami kiváló egy ekkora
doboztóL lmpcdanciamcnctc át-

888

Hz

1688

lagosan jónak mondható, a minimuma kerek 5 Q , a re flex hangolása (-lS l lz) korrekt, a két
im pcdanciacsúcs sz im mctrilws ,
és m<LX. 21 n. Prck\·cnciamcnctc
is utal tonalitására, enyhén esik
60-6000 l lz között.

-28
dB

-4

-6

-8

-IB
18Hz

188Hz

l kHz

A CP l 00 érdekes adatokat produkált a méréscl< során. Alsó
hatá rfrekve nci ája 68 Hz/ -6dB,
mé rcté ne k m egfe l e l őe n korrekt. A torzítása az egyik legkülönösebb tulajdonsága. 96 dBA
hangnyomáson 3 ,11 %, ami viszonylag magas, de ezt csak három fe lharmónikusból hozza

18 kHz

össze. utána nincsenek tüskék.
És ez nagyon kiváló tulajdonság. Prckvcnciamcnctc nagyon
lineáris, a magastartományba n
mutat némi pluszt, de ez is tű
résen belül van. Érzékenysége
85 dB;w, maximális hangnyomása 104 dBA (lm), elegendő
egy el<kora doboz számára.

888

Hz

1688

lmpcdanciamcnctc nagyon jó.
a minimuma 7 n, dc átlagoh-a
10 ohmos hangfalnal< tekinthető. (Legalább 50 W-os erősí tő re
van szüksége.) A reflex hangolás korrekt (55 Hz) , de valószínűl eg a kis á tmérőjű csőnek
köszönheti , hogy torzítása csak
104 dBA hangnyomást e nged.

18Hz

188Hz

lk Hz

18kHz

888

Hz

1698

L--

A B&W COM 1SE mérésci alapján valóban rcfcrcnciadoboz.
Frckvenciamenete + / -2 dB tű
réssel 63 Ilz és 16 kiiz között lineáris. Torzítása a legmeghökkcntőbb , 96 dBA-n minösszc
0,60%! Hangfaltól ez hihetetlenül jó adat.

A Quad doboz mérései alapján
többet vártunk volna hangjától.
Leszámítva 4 kHz-en mutatkozó
túllövését , frekvenciamenete
megfelel a BBC iskolának. Torzítása 1,39% 96 dBA-n , ez kiváló.
lmpedanciamencte már egy kicsit kusza, látszik, hogy a régi

Érzékenysége 86 dB/ W, megfelelő , max. hangnyomása l 06
dBA, szintén megfelelő . Alsó határfrekvcnciája 54 Ilz / -6 dB ,
méretéhcz képest jó. lmpedanciamenetc példás, minimuma
5,5 Q , sehol nem megy feljebb
18 ohmnál.

BBC váltóiskolát (nagy mcrcpáratlan fokszámú szű
rők) kombinálták modcrn hangszórókkaL Minimuma 5 Q , de
felszalad 40 ohmra is, és sok a
beszakadás benne. Érzékenysége mindössze 82 dB/\\~ de nem
is specifikálják jobbra.

dckségű

Max. hangnyomása mindösszc
101 dBA.

r---~~====~~---------------------------------MonAudJo

19Hz

199Hz

1kHz

19kHz

899

Hz

1698

L

i\ Monaudio egyértelműen mérési rovatunk slágere. Frckvcnciamcnctc elképesztően lineáris , 63 llz és 16 kllz között
+ / -2 dB tűréscn belül van. Van
viszont egy beszakadása l kllz
és 4 kllz között . Először mérési
hibának gondoltuk, (a többi
görbéből is kiderül , hogy helyiségünk itt rendelkezik egy
"lyuldwl ") dc ez nagyobb annál.
Aztán a l\özcltéri mérés választ

adott, a mélysugárzónak van egy
bcszakadása, amit a váltó tovább
erősít. Ewcl együtt a frckvcnciamcnct kiváló. A torzítás szi11tén
kiváló , 96 dBA-n mindösszc
1,45%. 90 dB-n viszont mindösszc 0,19%, egy erősítő is mcgirigyclhctné. Érzékenysége a
lcgl,ülönöscbb, mi 93 dB/ W-ot
mérti.ink a spccifil,ált 87-hez képest. Valószínűleg azért lehet,
mcrt mi fehérzaljal mérjük a tel-

jes sávban. Mindcnesctrc ez is
kiváló. Impcdanciamcnctc korrekt , minimuma 5 ,3 n. 1\lax.
hangnyom ása 109 dBA , dc egy
ekkora doboztól ez cl is várható.
Egyetlen kifogásolni való , hogy
mérctéhcz képest a -6 dB alsó
határfrekvencia 55 llz , ez Ichctne alacsonyabban is. Összesítve,
és az árát is figyebnbe véve ez a
kategória győztese, már ami a
mérésckct illeti.

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V 1 s a t o n ALTO II

19Hz

199Hz

1kHz

i\ mérésck választ adnak (részben), miért hallhattuk az Alt o
II-t kellemcs hangú doboznak .
Frckvcnciamenete elképesztően
lineáris, de billen , 500 Hz és
10 kHz között 6 dB-t esik lineárisan. Ez amolyan beépített
hangszínszabályzó. A torzítása

19kHz

teljesen rendben van , minösszc

2,05%, és az is csak három felharmonikusbóL Max. hangnyomása 108 dBA, kiváló. Reflexhangolása korrekt, 38 Hz a rezonanciapont. Impedanciamcnetc
szintén nem rossz , de minimumimpedanciája 38 Hz-en 3 n, nem

899

Hz

1699

minden erősítő fogj a szerctni.
Összeségében jó paraméterek
egy ilyen árkategóriájú doboztól.

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T V M Mirror SE
----------------,

19Hz

199Hz

1kHz

A TVM Mirror SE mérései vegyes
képet festenek. A frckvcnciamcnete és a torzítása (ami 96 dBAn 5,45 %, és evvel a legrosszabb
a mezőnybcn) nem a legszebbele Viszont az impedanciamcnct nagyon hálás, minimuma
6,8 n (70Hz) , és sehol nem több

19kHz

17 ohmnáL Max hangnyomása
107 dBA (lm) , mondhatni kiváló. Alsó határfrekvenciája -6 dBnél 60 IIz (Az elméleti SS I-lz
volt) , ez is elfogadható, igaz
ugyanakkor, hogy szobában , fal
közelében elhelyezve a basszussugárzási képessége javul.

889

Hz

1699

Érzékenysége mcglcpő , a hangszóróból nem ez következne , 86
dB/ W.

.--------------------------------------------DYnO 1.5

A Dyno 1.5 frekvenciamenete érdekes módon emlékeztet az
Audience 50 karakterisztikájára. (Úgy látszik mégis van valami közös a Oynaudio hangszórókban .) Alsó határfrekvenciája
40 Hz/ -6 dB , evvel a legjobb a
mért hangsugárzók közül. Torzí-

tása 1,12% 96 dHA-n , ez kiváló ,
igaz több felharmónilms is van a
spektrumban. Érzékenysége 88
dB/ W, átlagosan jónak mondható. Impedanciamenete igazi tankönyvszagú , 40 Hz-en 5 n,
melette szimmetrikusan 2121 n a két csúcs, és van még egy

puplija 4 kl-Iz-n , itt 13 n. Max.
hangnyomása 110 dBA , ez kiváló.

Ebben a számban egy érdekes kalandozásra invitáljuk az olvasót Itt az ideje. hogy beszéljünk azokról az
anomáliákról. amik az utóbbi években a hifikereskedelemben. mint szakmában is megjelentek. Igen.
szakmában. hiszen hifikészüléket eladni is szakma. Ha egy átlag szórakoztatóelektronikai bolt eladóját
több évig képzik kereskedelmi iskolában. akkor egy audiofil "eladót" még magasabb szakmai elvárások
elé állíthatnánk Elvárhatnánk tőle. hogy tisztában legyen kereskedelemetikai szabályokkaL értsen azokhoz
a termékekhez. amiket forgalmaz. talán még azt is elvárhatnánk tőle. hogy némi zenei ismeretanyaggal
rendelkezzen. Mégsem szokás elvárni tőle. Ha egy vendéglőben nem háborodu nk fel. hogy hidegen hozzák
az ételt, és egy óra késéssel. akkor ne csodálkozzunk. hogy még a borravalót is elvárják! Amíg nem beszélünk a bajokról. nem is várhatunk el semmit. Csak általánosságokban

tűzzük

pellengérre a mai magyar

hifipiacot. de még így is lesznek. akiket szarkasztikus cikkünk megbotránkoztat. De van egy régi magyar
közmondás: akinek nem inge, ne vegye magára!
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A szörnyűségeket mindig lehet fokozni. Vannak népmesék, engedélyezve 3 éves
kortól. Vannak tanmesék nagyobbaknak. Vannak Andersen mesék edzettebb gyerekeknek. Vannak Dracula történetek felnőtteknek. Vannak horrortörténetek edzettebb felnőtteknek .
... És van a hifi. Engedélyeztetése még folyamatban.
Aki először fut neki egy hifi berendezés vásárlásának, az
még nem tudhatja, hogy mire vállakozik. Utólag valószínű
leg már senki sem vállalkozna erre, de az ember köztudottan nem szokta sejteni előre, hogy mibe is fog belelépni.
Vannak persze újrapróbálkozók is.
Ezek az emberi faj egy sajátságos kategóriáját képviselik.
Jövőbeli értelmező szótárakban, vagy lexikonokban a
"hifista" címszóval alatt fogjuk találni őket
Mi most mégsem őhozzájuk, hanem tapasztalatlanabb
"elsőáldozó" érdeklődőinkhez fordulunk. Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az itt következő fejezeteket
Ezek áttanulmányozása nagyban hozzájárulhat, hogy az
említett- a tudomány mai állása sze ri nt gyógyíthatlan -állapoto! el kerüljük.
Egy hifi berendezés vásárlása manapság nagy kaland,
ezért aki erre szánja magát, az legyen tisztában az ezzel járó megpróbáltatásokkal és a lehetséges kockázatok súlyával. Innentől nincs többé visszaút, itt már az óperenciás tengeren túl vagyunk. Innentől nem jön velünk szembe normális ember és nem találkozunk hétköznapi dolgokkal sem.
Helyette lesznek rút boszorkányok, jön Merlin, a nagy varázsló is és a törpék sem hiányozhatnak majd. Megismerhetünk brikettet nyelt (kábel)kígyókat, megtudhatj uk, hogy
milyen a hallásvesztést okozó szemfényvesztés, amelyért az
ügybuzgó fél(re)vezetők és a híd alatt meghúzódott csövesek egyaránt okolhatók. De újra felbukkan Aladin csodalámpája is (állítólag most EL34 névre hallgat, de hogy a
bajt most az oroszoknak, vagy a kínaiaknak köszönhetjük,
esetleg egy mindenre elszánt viking hozta ránk, azt nem
tudni bizonyossággal). Az idők folyamán kicsit uborka fazonúra nyúlt és üvegesen átlátszó csodalámpából nemcsak
az eredeti mese idején, azaz időszámításunk előtt (a későb
biekben i.e. Sondek), hanem napjainkban is kiszabadult a
szellem. Állítólag eddig még senkinek sem teljesítette a három kívánságát, a konkurenciát meg kifejezetten utálja.
Legutoljára látták, ahogy kifogta a folyóból azt a bizonyos
aranyhalacskát-és megette.

De még mielőtt végérvényesen elrettentenénk Önt is, fordítsuk komolyra a szót és vágjunk bele a nagy utazásba a hifi sötét erdejében.

Mennyit pénze van Önnek egy hifi berendezésre?
(Csak) annyi? Hm. Az nagyon kevés, de nem kell aggódni. Fiam, szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál, vagyis hogy engem szólítottál meg, mert nálam a legolcsóbb berendezés is
fényévekkel jobb bármely konkurencia, bármilyen bármilyénéL
Szóval rögtön belebotlottunk a rút boszorkányba, azaz abba az
importőrbejkereskedőbe, aki nem tudja, hogy mit csinál, csak
azt tudja, hogy miért: hifi készülékeket próbál eladni, mert nagyon szeretne már végre egy kis pénzt keresni, vagy ha azt
nem is- mert audiofil hifivel manapság nehezebb pénzt keresni, mint egy százlábúnak strandpapucsot eladni-, akkor legalább annak látványában gyönyörködni, ahogy a hoppon maradt konkurens importérVkereskedőt a máltai szeretetszolgálat mentős rohamkocsija a dühöngébe szállítja.

Fontos: Egy hifi berendezés megvásárlása
és birtoklása CD-korongok, lemezek rendszeres vásárlása nélkül ugyanolyan marhaság,
mint egy autó üzemanyagravaló nélkül.
Tehát helyesen: mennyit tud Ön egy hifi berendezésre áldozni,
amellett, hogy rendszeresen vásárol lemezeket?
Egy audiofil kategóriájú nak, azaz hang- és nem szolgáltatás,
vagy dizájnorientált hifi berendezésnek a "beugró" árszintje
jelenleg kb. 200 OOO Ft, amely évről évre kb. l ()O/o-kal nő az
infláció és az ezzel járó forintleértékelődés miatt Ebből egy
CD-játszóból, erősítőből és egy pár hangfalból álló alapberendezésre jut Természetesen itt abszolút minimumról beszélünk.

/

-

Hogy osszuk el a pénzünket e három fő
komponens - műsorforrás, erősítő, hangsugárzó- között?

lenne kapitalizmus, ha nem próbálnánk meg sokat elszed ni
azoktól, akiknek sok van. Hiszen nekik is azért van sok, mert
ők is ezt tették azokkal akiknek sok van. Na meg azokkal is,
akiknek kevés. De ez már nem (csak) hifi ...

A jó öreg analóg lemezjátszás idejében -a Sondek~ időszámí
tás kezdetétól a Xerxes király uraikadásig te~edó periódusban
-az volt a kőtáblába vésve, hogy mindig a király az első, utána
jönnek csak az alattvalók. Azaz költs olyan sokat a front-endre,
azaz a lemez-játszóra, ezen belül is a futómű re, amennyit csak
tudsz, mert ugye ha a király hülyeséget beszél, még ha maga
elé motyogva és halkan is, azt a hülyeséget később százezrek
fogják visszhangozni. Vagyis rossz, torz, eidefermált és lapos információból mindig is rossz, torz, eidefermált és lapos dolog
marad- csak jó alaposan felerősítve az erősítő és "visszhangozva" a hangfal által. A vizuális típusúak kedvéért egy másik hasonlat
Vajon melyik az élvezhetóbb: egy professzionális minóségú stúdiótelvétel egy kisképernyős televíziókészüléken, vagy egy rtL
megó, vibráló és életlen amatórmunka egy nagy vetítóvászonra kivetítve?
Mióta a CD-játszó az elsődleges audiofil músorforrás, a hifiláncban is inkább a demokrácia uralkodik, nincs többet királyság.
Ez persze csak a középszerúséget emelte "államformává ", mivel a leggyengébb ([}játszó is jobb ugyan egy gyenge analóg
lemezjátszónál, viszont a legjobb sem olyan jó, mint egy jó
analóg játszó.
Tanulság: ne vegyünk nagyon olcsó CD-játszó~ mert az technikailag megbízhatatlannak bizonyul ha~ továbbá még egy C[}
játszó is szélhat csapnivalóan egy bizonyosszint alatt Viszont
a nagyon drágáknak se dőljünk be, mert azok meg nem alapvetóen jobb hang úak, legfeljebb csak azt te~esztik róluk. De ltL
gyünk egy kis megértéssel a szegény high-end gyártó irán~ hiszen ó is csak a dolgát teszi, mert ugye a kapitalizmus nem

Mennyit szabad manapság egy CDjátszóra költeni?
5().60 ezer Ft-ért már elfogadhatóan jók is előfordulnak, 120.
150.000 Ft-ért már néhány kimagaslóan muzikális hangú és
stabil technikájú darabbal is lehet találkozni. Az elóbb elmondottak alapján pedig 350450 ezer Ft-ba pedig bele kell fé~en
a legjobb hangreprodukció, amit ma - legalábbis ezzel a digitális technikával - egyáltalán meg lehet valósítani.

Fontos: Ne veszítsük szem elől, hogy egy
l 00 OOO Ft-os CD-játszó + l 00 CD-koron g
kombinációnak nem igazán alternatívája a
400 OOO Ft-os CD-játszó + l CD-ko rong! !
AKTUÁLIS: Mennyit szabad manapság egy
DVD-játszóra költeni?
Ha pusztán hagyományos C[).korongok lejátszásáról, azaz ZtL
nehallgatásról van szó, akkor semennyit Esorok írásakor a k~
fejezetten audiofil zenehallgatásra szánt DV[).játszók még kifejlesztés alatt állnak, a vizuális média céljaira szánt DVD masinák pedig éppen csak a közepes kaliberű C[).játszókkal képesek konkurálni -azok árának a többszöröséért

(folytatjuk ..)
Huszti Alpár

Bri
A hifi történetéről , kialakulásáról
már sokan írtak , vagy próbáltak meg írni összefoglaló munkákat , áttekintéseket. Itt és most én erre nem vállalkoznék, hanem egy legalább ennyirc érdekes és még eddig nem boncolgatott
kérdést szcretnék körüljárni. BeszámoJóm meglehetősen szubjektív, és természetesen a teljesség igénye nélkül készült, dc remélhetőleg elég átfogó betekintést nyújt majd az angol hifi elmúlt harminc évébe.
Nagy divat lett az elmúlt években hifi Imitúrákról beszélni , azaz a hifi technikát J,araktcrisztikusan nemzetek szcrint felosztani és katcgorizálni. És itt is
mindcn egyes "tábor", mint mindcn
egyéb anakronisztikus vitában , magának követeli az elsőséget , sőt fclsőbb
rcndűséget. Bár a dolog önmagában
nevetségesnek tűnik, hiszen a zene rcprodulwiója nem valószínű , hogy országról országra haladva más és más lenne,
azért ha egy kicsit mélycbbre nézünk,
sok mindent megérthetünk
Magyarországon az audiókul túra
múltját vizsgálva , vagyis kb. úgy húsz
évre visszamenőleg az angolszász irányzat vált a lcgmcghatározóbbá. Akadt is
sok ellcnzője , ki-ld a saját érvrendszcrét használva a brit hifi kultúra ellen .
Míg a "francia konyha " kedvelői bizonyára nem találják elég kifinomultnak ,
ínycncnck , addig a hazánkban is hódító
"amerikai " élctérzés, vagyis a "lényeg a
méret " számára a brit hifi csenevész, a
japán és német technokrácia pedig egyszerűen nem tartja ezt elég hightcchnek. Természetesen az adott országoknak
is
megvan
a
maguk
"underground " hifi világa , ami mellékesen sol' ponton hasonlít épp az angol
hifi filozófiára , de a nagyvilágban nem
ezzel váltak ismerté. Britannia viszont
az egyik legerősebben exportáló hifi
nagyhatalommá vált, sőt a leginkább

pont a többi hifi nagyhatalom országába. Mi hát a magyarázata, hogy hazánkhoz hasonlóan a világ számos országában ilyen nagy becsületc van az brit hifinck?
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához nem a hifi berendezések fedele alá
kell nézni , nem érzékeny műszcrekct
kell bekötni , de még csak nem is egy
alapos meghallgatásra van szükség. Tcldntsünl\ vissza egy kicsit az időben , és
máris szembeötlő sajátosságokat láthatunk. Anglia volt az, ahol történelmi
múltja volt egy olyan lakáskultúrának,
amely mind mérctciben , mind elrendezésében figyelembe vette az individum ,
tehát az egyén normál léptékeit. Itt
nem a mcrikai "hodályokról " van szó,
hanem józan légköbmétcrű és a lehető
leghagyományosabban berendezett lakószobáluól. És a dolog lényege éppen
ebben rejlik. Ugyanis a hifiimitúra egyben életmód is. Zenét nem hallgat az
ember csak úgy. A kétcsatornás sztercó
ezen a ponton is eltér minden más szóralwztatóelcktronikai irányzattóL Elő
ször meg kell teremteni a feltételeit , ez
pedig egy átlagos mérctű lakószobával
kezdődik, ahol kellemcs és nyugodt körülményck között lehetőség nyílik egy
zenedarab befogadására, mcrt ha a zenehallgató nem érzi jól magát, akkor
nem a zenérc fog figyelni. És csak ezek
után jöhet a hifi , vagyis a készülékek kiválasztása , beszerzése, és felállítása .
(Mit is érne egy jó autó, ha nem volnának jó minőségű utak?!) Továbbá
Anglia volt az az ország, ahol a
manufaktúrális, tehát kisüzemi ipari
háttér rendelkezésre állt egy nem
tömeggyártás jellegű termékcsoport
megszületéséhez.
És a brit hifiipar volt az, amelyik elő
ször felismerte ezeket az összefüggéseket. Már az ötvenes években javában ismertek voltak olyan nevek, mint
a Quad a csöves és tranzisztoros erősí-

tóivel és híres ESL hangfalával, a
Garrard 301 és 401 direkthajtású lemezjátszók , a Goodmans Axiom
hangsugárzók , az S~1E hangkarok,
Celestion hangsugárzálc A hatvanas
évek elején néhány lelkes, a BBC-nél
dolgozó fiatal konstruktör rájött,
hogy a hangsugárzók ülwtszobában
való tervezése teljesen rossz út, hiszen nem hallgat senki zenét sükctszobában, így az nem modcllczi a dolog lényegét. Feladatul lwpták egy
közeltéri stúdiómonitor kifcjlcsztéét, és ök ezt úgy oldottál< meg
hogy ott tervezték meg a hangsugárzót, ahol az üzemel is. Ez lett a legendás LS J / Sa, és később ennek a
mérnökcsoportnak a tagjai alapították l<ülön-külön a Rogers, a Speodor
és a J-larbcth cégeket, ahol a hetvcne é nyolcvana években olyan
újabb legendás modcllek születtek
mint a Speodor BC (l<ésőbb SP) sorozata , a Rogers studiómonitorai , és
a világon először a llarbeth cég által
használt polipropilén mélysugárzó.
A hatvana évek jelentették, nemcsal< angol földön , hanem szcrtc a
világon a hifi fejlödé aranykorát.
Mellékesen jegyzem meg , akkor
még az országok zerinti hifi irányzatok sem váltak zét, é a készülékek nagyon hasonlította!< egymásra.
Felsorolni sem lehet a számtalan nevet , aki meghatározót és maradandót alkotott a hifi történelem számára. Saul ~larantz , Peter \\'alkcr,
John Linslcy Hood , David Ilaflcr,
Futtcrman , c ak néhány név a legendává ált lmnstruktórö], sorából. Én
most itt egy nevet emelnék ki , John
Linslcy Ilood-od. 1969-bcn egy
Wireless World számban ó publiJ,álta azt a kapcsolást, ami aztán a hetvene évek erösítőforradalmának
alapja lett Angliában . 1973-ban két
frissen végzett mérnöl< , Julian
Vereker (Naim) , és John Farlowe
(Expo ure) i felha ználta ezt az elvet , és megalkották a 'muzikális

tranzisztoros erősítő " fogalmát. Két
olyan legendás végfol< szülctctt cnnek a rajznal< az alapján , mint a
Naim !\'AP 250 és az Exposurc f\ '
Regulatcd . (Sok zenebarát zámára
a mai napig ez a két legjobb végfok
a világon). E két gyártó volt az , aki
évtizedekkel megelőzte almráta kábelek területén is , hiszen amikor
még senki nem vette komolyan a kábelek szcrcpét, ők már a saját hangfalkábelüket kínáltálc
Ugyancsak a hct,·cncs évek elején ,
egy skót mechanikus mérnök , nem
kevésbé hajmeresztő állítással állt
elő, miszerint a lemezjátszó futómű
a legfontosabb hifi láncszem. Úgy
hívták , hogy lvor Ticfcnbrunn , és
ho szú évcl<re a hifi fenegyerekévé
vált. Lcmczjátszója, Linn Sondck LP
12 a hifi világ cgyil< legnagyobb lcgcndájává vált. Ticfenbruno a konstrulwióban felhasználta a Thorens TD
125 és az AR Legend működési clvét, dc kétségtelenül ő volt az első ,
aki a lemezjátszó futómű lényegérc
rávilágított. Később sok követője támadt, dc napjainkig bezárólag mindö szesen még két konstrulwiónak sikerült az LP 12 trónját mcgingatni
(ledönteni nekik cm) a Pink
Triangle-nek és a Rok an Xerxcsnek.
Ók alkották a 80-as évek közcpén az
LP játszás " triunwirátusát".
EzcldJcn az éveidJen azért vol tak
még más trónkövetelők is , hisz a
Linn cég állhatatos munkájának köszönhctőcn
a lemezjátszóépítés
nemzeti sporttá vált. Közülük a két
talán lcginl<ább l<iemclcndó az Elite
Rock és a ~1ichell Gyrodeck volt.
!\'em sokkal a Sondck megallmtása
után szintén a Linn cég volt az ,
amely hosszú évekre meghatározta a
hangsugárzóépítést is , a Kan , a Sara
és az l obarik dobozokkal , illetve a
hangszedópiacot az Asak típus al.
A hetvenes évek voltak az angol
hifiipar különválásának és megerő
ödé ének évei ekkor indult hódító

útjára a "nagyok " árnyél<ában számos , azóta szintén legendává vált , dc
szerényebben árazott készülék és annak alkotója. A lemezjátszás frontján
a Rcga (Roy Gandy) és a Systemelek
(~li ke Dunlop) , az clclmonikák terén a 1\'ytcch (Richard ~l. lia y) , a
Crcck (~likc Crccl<) és az A&R
(John Dawson és Chris Evans) , a
hangsugárzók terén pedig, a ldas zikus BBC iskola mcllett , a Royd (.Joe
Acroyd) és a llcybrool< (PJ . Comcau)
\'által\ a Imrszak meghatározó
márkáh·á , néhányan közülük a mai
napig azok is maradtale
1\'cm szabad kihagyni a visszacmlékczésből , hogy az crősítől< terén , a
hevenes évek végén a forradalmat a
1\'AD 3020, a " ~lenő ~lanó ' indította cl , amely hosszú éveken át okozott fejfájá t mind a távolkeleti lmnzumiparnak , mind az audiofil gyártóknak szcrtc a világon . RIAA korrektora a mai napig al<ár a high end
szférában is megállja a helyét. A
1\'AD 3020 egy Angliában élő dán
mérnök , Eril< Edvardscn keze munkája . A 3020 egyébként számos
inkarnicáiót élt meg , és a 1\'AD cég
továbbra is igyekszik a legendát
életben tartani , bár az elmúlt években a Rotcl cég alsóbb árkatcgóriás
modclljcibcn legalábbis egyenrangú
riválisra talál t.
A nyolcvanas ével< aztán új irányzatolwt hozott, dc még mindig a
megfontolt otthoni zenehallgatás
jegyében . ~lcgjelcnt az igény a drágább é minóségibb integrált erősí
tökre . \z Audiolab OOOA és a
~lission Cyrus l é Cyru II voltak
azo!< , amelyek visszavonhatatlanul
átírtál< az erősítópiacot , és meghatározóvá váltak majdnem két évtizedig ebben a kategóriában. gyanakkor a nyolcvanas évek elején jelent
meg újra a csöves erösítő az Audio
Innovation 300-as és 500-as modellekkel (Erik Andcrs on) hogy aztán
a csöve erősítök reneszánszát zú-

hifivilágra . Dc ezekben az években szülcttck olyan legendás produl<tumok is ,
mint a ~lusical ridclity Al, a 0-'aim 0-'ait
és az Ion Systcms Ohelisk l .
\ hangsugárzás terén a nyolcmnas
évek kétséget kizáróan l<ét meghatározó modclljc a Speodor SP 2 és az Epos
ES 14 \'Olt. ,\z Epos cég tulajdonosa és
lmnstruktőrc, Robin ~larshall talán ma
,\nglia leghíresebb és lcglwrizmatikusabb hangsugárzó lwnstruktőrc , az
ES 14 pedig nyugodtan nc,·czhctő forradalminak, mh·cl az első hangfal ,-olt,
aminek a "frchcnciaváltója" mindösszc egy lwndcnzátorból állt. Dc
ezekben az éveidJen szülctctt a legen dfis Celestion SL 6, a maga forradalmian új réz dómsugflrzójá,·al, és egy dobozoptimalizálással, amelyhez cls6 ízben használtak lézertechnológiát a rczonanciaméréscknél.
A nyolcn111as é,·cl< második felében , a
CD tcchnil<a clőrctörésé\'cl két angol
gyártó, az ,\rcam és a ~lcridian is úgy
érezte, hogy első lwll legyen ,\ BRIT
CD-.JATSZÓ mcgallwtása terén . Az cl6ző legendássá vált Alpha típusaival,
míg az utóbbi a high-end CD-j:ítszás
meg terem tésé,·cl.
A kilcnc,·cncs é,·ckbcn aztán számos
gyártó jelent meg a brit hifi tcrmélu:k
palcttáján , és ma már nyomon l<ö,·ctni
is alig lehet a manufaktúrák alalmlását. Két nc,·c t mindcnl<éppcn az cls6
hclyclwn lwll említeni. ,\z ,\udi :\otctal egy új irányzat ,·ette kezdetét a csöves technikában. ,\z Ongalm cr6sít6
megjelenése mcghöldwntcttc mondhatni az egész hifi 'ilflgot , hiszen ára
clképzclhctctlcnül magas \'Olt, mégis
szintc teljes cg~·cttértés alakult ld az
cr6sító hangmin6ségét illct6cn. aminil
mindcnld csak non plusz ultrákban tudott beszélni. Ez ug~·an nem angol l<észülék volt, dc az ,\udio :\otc é lharcosa, Peter Quatroup pardont nem tűni
rcndszcrszcmlélcttcl kínálta tcrmélwit, így érthct6, hog~· hamarosan "mcgszültc" ennek a programnak mind a Icfelé kiterjesztését , mind pedig az an-

gol bázisát, é megalapította az Audio
:\ote l '. I<. céget. A cég üzlctpolitil\ája
és árazása sok \i tára adhat olwt, dc aklwr, amilwr sol< high-end cég éppen a
" minél-drágább-annál-jobb " szemléletet követi , a termékei(< jó ré ze a " helyén" van. Az Audio 0-'ote hangfilozófiának (misztériumnak?) a fényében pcdig teljcsen logikus a mindcnt lcfcdni
igycln·ó programjul< és kegyetlenül dirclu elképzelésük arról, hogy- a 0.'aimt61 találóan kölcsönvác - '':\o Audio
:\otc, :\o ~lusic " (sorry. 0-'aim ... ) . .\ másilmal< enisen magyar nmatkozása ,·a n.
,\z ,\mcrikában élc) Borbély Elemér
(mcllékcscn a llatlcr crösítcik egyik
lwnstrukt6rc) , Linslcy Ilood-hoz hasonl(wn. még a nyolcn111as é,·ck elején
megalkotott egy olyan lwpcsolástcchnildt (szimmctrilms komplementer
differenciál cr6sít6), amire a mai highend cr6sít61< többsége épül. llogy mi
cnncl< a brit mnatlwzá,a? Ez a lwpcsolfls inkább talált kö, ·ctől<rc a szigctországban, mint a tcngcrcntúlon . Így
például rcfcrcnciaerösít6nl< , a Roksan
Caspian is ezt az elvet kö,·cti.
Természetcsen sol«lll kimaradtak a
fclsorolásból , dc nem is a mindcn részletre kitcr:icdó történclcmlmtatás ,·olt
a célom. ,\z angol hifi meghatározó
irányzattá dit, és ebben a fenti neveknel< markáns szcrcp jutott.
Its mindnzok miatt, akik úgy gondolják, hogy a szigctországból sz:írmazó
hifi termékek inkább középszcrűclc
mint nagyszerűek , egy régi anckdotá,·al zárnám lwlandozásom n ködös
albionbcli tcrm é lwk mczcjén. Történt
egyszer, hogy lvor Ticfcnbrunnt megbhták ,\mcrikába . és egy nyílt \'i tán feltettél< neki a kérdést: llogyan ,·iscli cl.
hogy a Somlek LP 12 már csak a 9. egy
bizonyos hifi magazinnál a lemezjátszók rangsorában . h ·or szemrebbenés
néll<ül ,;sszal<é rdczctt: lia ,·an ilyen
rangsor, akkor mégis miért hasonlítják
unos-untalan az els<> 8-at, és az újonnan jön)kct mindig a 9.-hcz'~?
IIZS

k?
Mióta megjelent a "hifi" kifejezés, azóta próbálkezunk a fogalom meghatározásával. Eredeti jelentése egy
szabványban rögzitett technikai meghatározás volt (DIN 45500), de hamar kiderült hogy az ebben foglalt
néhény paraméter nem jellemzi a berendezések hangreprodukciós képességeit. Mi több, muszaki
paraméterei alapján már a hetvenes évek derekán rá lehetett irni egy táskarádióra, hogy hifi. Sót arra is hamar
fény derült hogy e néhány

jellemző

(frekvenciamenet, harmonikus torzitás, jeVzaj viszony) nincs is igazán

hatással egy berendezés muzikalitására. A kérdés tehát továbbra is nyitott, tisztázni kellene bizonyos
alapfogalmakat, hogy egy készülék jellemzése objektiv, és mindannyiunk számára egyformán

értelmezhető

legyen. De lehet-e vajon egy általánosan használható eszközrendszert felállftani egy hifiberendezés auditiv
megitélésére? Természetesen lehet, hiszen mind a zene, mind egy hangtechnikai berendezés rendelkezik
olyan ismérvekkel, amik meghatározhatóak. Csakhogy akkor innentól kezdve már nem lehet mindenre ráfogni,
hogy nagyszerű és csodálatos, csak azért, mert valakinek tetszik.
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A zene alapelemei a hangmagasság, az időtartam, a dinamika és a
hangszín. Ezekből származtatjuk a
meghatározó vonásokat: a dallamot,
a harmóniát, a ritmust és a hangminőséget.

A dallam a hangok elrendezése egy
olyan sorozatban, amely témát vagy
melódiát alkot. Viszont a dallam is a
ritmus által nyer értelmet, amely
áramlást, folyást jelent, a zene időbe
ni mintázatát. E fogalom nélkül nem
beszélhetünk írott zenéről. A ritmus
annyira meghatározó, hogy sok
esetben hangmagasság nélkül is
értelmet ad a zenei mondanivalónak.
Pl. kopogtassuk Beethoven V. szimfóniájának kezdő ütemeit, muzikális barátaink azonnal fel fogják ismerni. A
harmóniát a mi esetünkben nevezhetjük tonalitásnak, ez alatt azt kell
érteni, hogy a hangok csak meg hatá-

rozott sorrendben következhetnek,
legalábbis a nyugati zenében, ha
összekevernénk öket, az disszonanciához vezetne. És végül a hangminöség, ami ebben az esetben nem a
szubjektív tetszést vagy nemtetszést
jelenti, hanem a hangok jellegét.
Ugyanazt a zenei hangot sokféle
módon hozhatjuk létre, és minden
esetben jól felismerhető annak
jellege, tehát egy zongorán és egy
klarinéton is lejátszhatjuk ugyanazt
a hangsort, mégis máshogy fog szólni
(a hifi barátok ezt nevezik helytelenül
tonalitásnak).
Egy hangátviteli rendszert két fő
szempont szerint is értékelnünk
kell:
1., Az eredeti hangkép objektív
szempontok szerinti reprodukciója.
Ebben szerepet játszik a rendszer
sávszélessége, dinamikája, hangma-

gasság-ingadozása és a hangforrások lokalizálhatósága illetve azok
érzékelhető méretei.
2., Az eredeti hangképben nem található hangok objektív szempontok
szerinti kizárása. Ezek a következők:
a rendszer zaja és torzítása. És végül, de nem utolsósorban természetesen ott van a szubjektivitás. Már
említettük, hogy berendezéseink tökéletlenek, a hangfelvételek pedig
különösen azok. Ezért az, hogy ki
milyen kompromisszummal szeret
együtt élni, szubjektív. Viszont e személyes megítélés is csak abban az
esetben lehet hiteles, az ízlés csak
azután következhet, ha a fenti jellemzöket először figyelembe vettük, és a
berendezés jól teljesítette azokat.
Az eddig felsorolt paraméterek figyelembevételével alakítottuk ki a H&T
szeánszain használt "Tesztlap"-ot.

E cikk megírásához felhasználtuk Peter Gammond "Klasszikus Zene" címü képes enciklopéd iáját, és Vajda Zoltán " Természethű hangátvitel"
címü elektroakusztikai szakkönyvét.

TESZTLAP
A tesztkészülék típusa: ......... . ......................................................... .
A teszt

i dőpontja:

..... ...... .................................................... .. ...... .

A tesztberendezés: ...... .. ........... .. ........... . ....................... . ....... .. .... .

Zenei anyag: ...................................................................... . .... .

gyenge
Ritmuskövető

közepes

jÓ

kiváló

képesség:

Tonalitás:
Hangminőség:

Dinamika:
Sávszélesség:
Térérzet
Szubjektív értékelés: .. . ........ . .. .. . ... . . . .... ... . ... . ... .......... . . . ....... ... . ...... .
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számunkban elindítottuk a kábelek világáról szóló, vitaindítónak

szánt önálló rovatunkat.
inkább

népszerű

Egyelőre

vita nem nagyon kerekedett

volt Hankiss János beszámolója az

őt

belőle,

annál

ért benyomásokróL

Ígérjük, lesz folytatása is, de mi most mégis elindulunk a rengetegbe, vagyis
megpróbáljuk a kábelek ismert (néha még éppen csak megismerés alatt

lévő)

fizikája, és annak auditiv hatása között az összefüggéseket megkeresni. És
mindennek

előtte

még helyre is szeretnénk tenni a jelenség létezését és

tulajdonságait. Újra hangsúlyozzuk: nem arra vállalkozunk, hogy teljes technikai magyarázatot állítsunk a kábelek auditiv hatása mögé. Ilyet természetesen nem is lehet tenni. Csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy amit már ismerünk, azt ne hagyjuk figyelmen kívül. Mint már az előző számban isjeleztük, a
kábelek sem kezethetök egységesen, feladatuk szerint más-más tulajdonságaik vannak. Lássuk
Az összekötő kábelek scm egészen egy·
ségesek feladatuk szcrint, hiszen a né·
hány mikroml tos és alig né há n~· ohmos
impcdancián illesztett ~I C hangszed ő·
e l őfok kapcsolattól a néhány ,·olt·
néhányszor tíz kQ illcsztésig sokféle
,·an . Természetcsen a kisjelű típusok
sokkal érzékenyebbek a külsö zm·arok·
ra, mágneses terekre , földclésrc. \ 'cg~ük
elöször ezt a kábelfajtát szcmüg~Tc , és
vizsgáljuk az ismert paramétereket.
Az ~IC hangszedák néhány ohmos ki·
mcncti impcdanciá\'al rendelkeznek ,
az ~IC cl öcrősítök és illcsztötrafók
szintén néhány ohmos bcmcnőimpc·
danciával , így ez az összeköttetés tc·
kinthctö teljesítményillesztett rend·
szcrncl1. Az alacsony ohmos ellenállás·
ok és ilnpcdanciák miatt itt a kábel oh·
mos ellená llása a l apvctőcn fontos.
Gondoljunk csak bele, mckkora cncr·
gia \'CSZilC eJ mondjuk cg~· 26 Q ellen·
állású szénkábcl használatá\'al ebben a
rendszerben! A kapacitás szerepe cb·
ben az esetben kc\'éshé lényeges, a he·
mcnctck kapacitása általában nF nag~··
ságrcndű és ezt egy kábel ritkán éri cl.
(Bár láttunk már ilyent is.)
Az átlag ún. phono ki-bemenetek

először

az ún . összekötő kábeleket.

megfelelnek a feszü ltségillesztés sza·
bályainak, ,·ag)iS egy ~~~~ hangszcdíí
(mozgó mágncs) kimeneti impcdanci·
ája álta lában néhány száz ohm, az cn'í·
sítő hcmcncté pedig optimá lis escthen
mindig n kQ. Itt tehát az ohmos ellenállás szcrcpét cl is hanyagolhatjuic
Annál inkább figyelnünk kell ,·iszont
kábclünl\ impcdanciájára , azon belül is
kapacitására. Ugyanis a ~~~~ hangszc·
dők lezáró kapacitása l 00 pl\ és ez hi·
zony már összemé rh ető kábelünk ka·
pacitásá,·al. ~!h'Cl a kábel kapacitása
párhuzamosan adódik a hcmcncthcz,
így gyakorlatilag egy aluláteresztő szű·
rőt hozhatunk létre. És bizony nem na·
g)·on lehet \itatkozni azon , hogy ha
mondjuk 15 kllz-cn létrehozunk egy
-3 dB-cs "ágást, akkor az mcnn~irc
szól bele a hangképhc. Ráadásul ilyen
drasztikus ,·áltozások komoly eltérést
jelentenek a fázismcncthcn és az im·
pulzus,isclkcdéshcn is. Tehát ezeknek
a kábeleknek jól meghatározható, ,·a·
g)iS alacsony kapacitÍ\' értékkel kell
rendelkezniük. ~!ivel erősen árn~·ékolt
is kell lcg~·cn a kábel az alacsony jel·
szint miatt, ezért nem is olyan könnyű
teljesíteni ezt a feladatot.

Tehát mindkét esetben clmondhat·
juk, hogy ,·an egy-egy paramétcrünk,
am i alap\'ctőcn befolyásolja kábelünk
hanl'ját. Pontosabban fogalmaz\'a, ,·an
a kábelnek olyan tulajdonsága, ami be·
folyásolja a rendszer hangját! És itt cl·
érkeztünk egy érdekes ponthoz. Lehet,
hogy am it mi a kábel hangjának ,·él·
tünk, \'élünk (logikus, hiszen annak
cseréjekor történik a ,·áltozás) az nem
a kábel saját hangja , hanem a rendszer·
re gyakorolt hatása? Egyelőre ezt a kér·
dést nem ,·álaszolnánk meg , ez igen
alapos ,;zsgálódást igényel.
Igen ám , dc mi nm olyankor, amikor
azonosak az alapparamétcrck, és "drót·
jaink" mégis másképpen szólnak? \'agy
olyankor, am ikor \'an ugyan némi mér·
hctő különbség a paramétcrckbcn, dc
azok olyan nag~·ságrcndbc esnek, hogy
semmilyen hatásuk nem lehet a rend·
szcrrc? Ilyen jellegű kábelek az ún. \ 'O·
nal szintű összekötő kábelek. CD-játszó
és erősítő , előfok és ,·égfok között hasz·
náljuk őket. ~!h'Cl ebben a csoportban a
kimcnőimpcdanciák általában max. né·
hányszor száz ohmosak, a bcmcncti im·
pcdanciák min. néhányszor 10 kQ.
osak, ezért a fent em lített alapparamé·
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tcrekkel itt nem mcg)ünk semmire.
Technikai magyarázatban nem mlt hi·
ány az elmúlt években, sokan érczték
úgr, hogy ők ismerik a paramétereket,
tudják a titlwt, ismerill az összefüggéseket. Futásidő korrigált, fázismcnct
linearizált, hullámimpedancia illesztett, stb., stb ... Megannyi technokrata
kifejezés, amclyclmck ugyan a fizikában
valós tartalmuk és jelentésük \·an, csakhog~· amilwr rákérdczünk, hogy ennek
mi köze a hangfrclm:nciás kábclcinkhcz, akkor bennünket néznek hülyének
mond\·án, hogy hát nem értjük? ... dc
magyarázatot nem kapunic Sőt, ha a
zenei rcprodukcióra gyakorolt hatásukról kérdczősködünk , még nagyobb a
hallgatás. Érjük be azzal, hogy ha az
egész \ilág hallja a különbségct, akkor
az úg)is nm. Tehát először is meg kellcne ezt a hangzásbeli különbségct határozni. Létezik-c, és ha igen , milycn
nagyságrendbe tartozik. Sokan biztos
most megbotránkoznak, hogy amikor
ők már a százezres kábeleknél tartanak , mi még csak azt a maradi kérdést
boncolgatjuk, hogy egyáltalán létezik-c
a jelenség. Hát igen , mi már csak ilyen
kétkcdőck vagyunk. Meg aztán a kábel
nagy üzlet, és nem tudunk szabadulni a
gondolattól, hogy emiatt valahogy a "lila köd " lengi körül. Dc n)itottak is vagyunk, ha nem misztikummal, hanem
valós hatással és magyarázattal találkozunk. l la pedig létezik, akkor demonstrálható is. És mivel az összekötő kábelek szcrcpé\d \·agyunk a lcgszkcptikusabbak (annak ellenére, hogy Hankiss
János barátunk azt hallotta, amit, sőt
mi is hallunk bizonyos differenciákat),
megpróbáljuk először is kimutatni, és
többször reprodukálni a jelenséget,
majd leírni , hogy mi is történik. Ha a jelenség létezik, csak ilyen alapossággal
győzhetjük meg a kételkcdőket , illetve
határozhatjuk meg a rendszerekre gyakorolt hatásának a mértékét. Ha pedig
mégsem létezne, úgy el kell gondolkozzunk, mivel is ámítjuk magunkat. Sőt,
ha végre bebizonyítjuk létezését (újra
hangsúlyozzuk, az nem tudományos bizonyíték, hogy sokan hallják a jelensé-

get), akkor már érdemben le lehet ülni
szakembereidlel a valós fizikai magyarázatot megralálni. A félreértések elkerülése \·égett: a hangfalkábelek fizikáját
értjük a leginkább, és itt halljuk is a
markáns különhségckct, de haladjunk
sorban.
A gyógyszcrfcjlcsztéshcz, dc egyéb
on·osi kutatásokhoz is, használják a
placcbó tesztet A gyógyszerészcll és
on·osok tudják, ha egy gyógyszer hatására gyógyul a beteg, még nem feltétlenül jelenti, hogy ez a gyógyszer hatóanyagainak köszönhető. Vagyis lehet,
hog~· olyasvalamit hallunk, ami ug~·a n
nincs , dc hallani akarjuic A mi
"placcbó tcsztünk " a kö\·ctkcző eljáráson alapszik: demonstrálunk egy bizonyíthatóan valós l<lilönbségct, mint
például két erősítő közötti különhség,
majd demonstrálunk egy bizonyíthatóan nemlétező különbségct (pl. úgy,
hogy cgyszcnicn \isszatcsszük a lemezt az elejérc mindcn változtatás nélkül) , és \'ég ül két kábel közötti különhségct demonstrál unk. ,\ tesztet megismételjük randomizált (\ ·élctlcnszcrű)
sorrendben legalább négyszer egymás
után. (A tesz kidolgozásáért külön kö-

szönct Polgár Tibor barátomnak, aki
pszihológus, és évekkel ezelőtt az ún .
Peter Belt cffcktusok dzsgálara miatt
dolgozta ki ezt az eljárást. Aldmr
l 00% eredménycsséggel tudtuk ezt
használni.) Amennyiben a negyedik
összehasonlításkor is hallható egy különbség , legalább a résztvevők 2/ 3-a
számára, úgy a tudomány mai állása
szerint bizonyítottnak vehetjük a jelenség létezését. Természetcsen mindig részt vesz egy hitelesítő személy, aki
csak azt figyeli , mikor mi volt bekötve,
illct\·c milycn változás történt. A
"Teszt" rovatban már fordultunk egy
felhívással oh·asóinkhoz, miszcrint várjuk mindcn olyan érdeklődő jelcntl\Czését, aki szívcscn fárasztaná mcgát
egy-egy szeánsz erejéig. Most olyan ol\·asók jelentkezését várjuk , akik vagy
elutasítjáll a l1ábelck hatásait, vagy
meggyőződéses kábelcsck, és vállalják
egy vakon lefolytatott piaechó teszten
való részvételt. 1999 április 10-ig fogadjuk a jclcntkczésckct, és a következő számhan ennek a "tcsztnck " a lcírásáYal fol)tatjuk cikksorozatunkat, illct\·c mcgyünk tovább a hangfalkábelek
területére.

ahogyan m1 ha
A II&T, mint ahogy azt induláskor publil\áltuk, nem
kh·án a többi hazánl,ban és külföldön megjelenő hifi
"tcsztújságok" mintájára működni. Inkább tartjuk fclndatunknal\ a hifi szcrcpéről, az audith· és technikai
paraméterek összefüggéseinek kereséséról szóló lwtakodásainlwt publikálni, mintscm csoportteszteket ,·égczni. Dc azért, ha valami érdekessel hoz össze a munkánk, mi scm meg)ünk cl mcllctte. Ez ujjgyakorlatnalt scm rossz , és szcn·cs része is lehet a fent említett
feladatok mcgoldásánalc Így került or az alábbi
"teszt" lebonyolítá ára. ~leg aztán néha tanulságos Ichet a II ,T konvencionálisnak talán nem nevezhető
hozzáállása mellctt egy ilyen csoport tc, zt féle.
\ 'olt már róla szó, hogy különös figyelemmel \'iscltctünk a minidobozolt iránt. ('gy érezzü]\, hogy ezek az
elm últ ével\ veszte. ci, de va lójában nem is maguk a
mini hang ugárzók, hanem a közönség , alti elfordult
tőlük. Jelen számunk mérési eredményei is érdekes
válaszol\at adhatna], a kétcllwdőknek, dehát a mérés
egy dolog, a zenehallgatás meg egy másile
Szóval úgy alakult, hogy egyszer csak azt ,·ettük észre, szép számú mini gyű l t össze nálunic Ráadásul
egész jól reprezentálják a jelenlegi honi Itinálatot (egy
adott ársávban), így aztán nem ártana a dolog végérc
járni. S ha már úgyis éppen mértünk, ö, szeköthetnénk a kellemest a hasznossaL Lássuk, találunk-c valamiféle összefüggést mérési módszcrünk (illetve annak paramétcrei) , és a hallh<ttó tulajdonságok 1\özött.
Alanyaink, vagy talán helye ebben kihívóink:
TDL CF 100, róla már volt szó, dc most más is indult
a futamon , Quad 771 0L, a kilencvenes ével\ LS3/ Sa-ja,
egy igazi "lclassziku ", legalábbis brit földön, 0)'11audio
Audicncc SO, egy dán , alti végül is brit szinekben indul,
mivcl ott vált nagyon népszerűvé, é címvédőnl< , a
B&W CDt.I l SE, vag)iS referenciadobozunk
Amik segítségünkre voltak:
Roksan Caspian CD játszó és erősítő, Söund Art
asztal és hangfaláll\'ány, AudioQucst Ruby és Indigo
kábelek.
"Zsúrink" (külsős) tagjai, akik segítségünkre voltak:
Péntek Zoltán, alapvetően jazz, Imrtárs és world
music hallgató, otthoni berendezése Rega Planar 3 lemezjátszó, Roksan Corus Black hangszedő, AMC
CDM7 CD játszó, Ion Systems Ohelisk 2 erősítő , Royd
Coniston R hangfal, Naim kábel, no és persze több
mint ezer LP és CD. Szobája hasonlóan lticsi, mint a
mi demo szobánk.

}.lolnár Wlclós, majdnem Itizárólag klassziku zene
hallgató. mint ahogyan majdnem kizárólag LP gyűjte
ménnyel rendelkezik. közel 2000 darab, 30 db CD korong mellctt. Berendezése Lion Sondck LP 12/ Al<ito
lemezjátszó, Denon DL 103 ~IC hangszedő , Iliraga
}.IC clő-clőerősítő, EAR 8J..J. phono és vonal előfok,
D~11aco 70 végfo], (mono \'Crzióban építve), Celestion
SL 6 hangsugárzó. És egy öreg, első szériás Arcarn
,\Jpha CD játszó, QED l\ábclek. Szobája JO m 2 . Egy lúizö azért van kettőjükben, mindkcttcn kis dobozt
hallgatnak otthon, ezért is l\értül\ ól\Ct, \'Cg~nck részt
ezen a teszten.
:\lindl\ettcn 1\itöltöttél\ a "Tcsztlapot", Jás uk a tényclwt: Zoli három zenét hallgatott, egy world music
válogatást (a legkevésbé scm audiofil fe lvéte l),
Prcsscr Gábor "Csak Dalok" CD-je, és Patrieia Ba rber
" ~lodcrn Cool". A sorrend nála: l. TDL CF 100,
2. D~'llaudio Audicncc 50, 3. Quad 7710L. A kommentár hátulról : a Quad nem elég n~itott, ritmika
gyenge, lapo, hang, unalmas (Esetleg klasszikus zenére való? ... ). A D)'llaudio nem elég dinamikus,
basszusa mcgfogatlan, terjengős, túl lágy. A Patrieia
Barbcren azért már egész jó. Színezett középtartomány. A TDL áll legközelebb az ideálishoz, a lcgrészletczőbb a csoportból, mindcn paraméterben jó osztályzat.
~liklós l\ét lclasszikus felvételt, BcethO\·en 3. és ..J..
zongora\'cr enyét Roger Norrington és Mah~'ll Tan
el(iadásában, ill. D\·oral\ Cselio verscnyét du Pré elő
adásában, és egy akusztilws jazzt, John Coltranc
"Baltads" (lticsi a ,;Jág ... ) lemezcit hozta magával. Mivcl mindeg~;k természetc cn létezik LP változatban
is, így hamar cseréltünk, és ő inkább a mod. Rcga
Planart használta műsorforrásnak. A sorrend nála is:
l. TDL CF 100 2. D}'llaudio Audience 50 3. Quad
77101. Meglepő. Két ennyire különböző ember
ugyanazt hallotta. Illetve nemugyan azt hallotta, mivcl Milclós a következőket írta a megjegyzés rovatba: a
Quad döglött , élettelen, a zongorajáték unalmas , du
Pré úgy játszik, mintha nem is csellózna, a zongoraversenyen nem lehet felismerni, hogy kalapácszongora. Az Audience viszont izgalmas, érdekes, muzikális,
csak enyhén színezctt hang. (lásd: mérések!) A TDL
már majdnem jó, tulajdonképpen rendben van, csak
egy lticsit kétdimenziós.
A harmadik tesztelő, a szerkesztőség kép'>iseletében, magam voltam (HZS). Igaz, én egy lticsit részle-

-

tc 'ebben i mcrcm czel\Ct n produktumokat, de így, együtt
én .cm írtam még Ic \'éleménycm . Én is három felvételt vettem alapul , Verdi 'Traviatn " egy 1963-as DECCA felvételról
(CD!) , Jonas Ilcllborg "Elegant Punk" szoló basszusgitar, és
Patrieia Barber "~lodern Cool ". Mo tmár talán senki sem fog
meglepeni a sorrendcm : l. TDL CF 100 2. Dynaudio
Audicnce 50 3. Qund 771 0L. (Én odáig ragadtattam magam ,
hogy ha a Quad volna "a hangfal" altkor hifi helyett \'aló zínúlcg a árltán}Tepülést választanám.) \'iszont nálam a TDL
és a Dyoaudio nagyon fej-fej mcllett l<üzdöttek. Végül is a
ritmika döntött a TDL javára.
É a lusszpoén a végére: ha a Quad nincs a B&\V CD.M l
E lett volna a harmadik helyezett. Wndenki papírján a legjobb doboz , mindaddig , amíg egy paraméterrel kell foglalkozni. ~1inden ruhrikában jó osztályzatot kapott, dc ahogy a
zene egészéról van szó, senki nem szeretné hazavinni. Olyan
igazi jeles tanuló, aki az egész délutánt ,-égigmagolja, másnap jelesre felel , csal' az osztálytár aival nem találja a hangot. Mindent tud, csak ebben a mezónybcn nem az igazi. É
a slusszpoén koronája: a legdrágább doboz zercpclt a leggyengébben, és a legolcsóbb a legjobban. Ennyit az ár alapján történő kategórizálásról.
Tanul ágos teszt. Küldhctjük a rcfcrcneiadobozunlmt
n)1Jgdíjba. Nem szégyeljük magunkat, hiszen tcchnilmilag
kifogá talan damb. Sót, aki a hangokat hallgatja és nem a
zenét, annak az is marad , legalábbis ebben a kategóriában.
Ámde bármennyire jó i legyen egy hang ugárzó technilwilag (a B&\\' mérési eredményei hihetetlenül jók: torzítá a
pl. egy nagyságrenddel jobb, mint a TDL dobozé), bármennyirc i meg tudju!< magyarázni , hogy ez a leglwrrektcbb darab , végül is "c ak " zenét szerotnénk vele hallgatni.
És e tekintetben a TDL CF 100 és a Dyoaudio Audiencc 50
jobb, mint a B&\\: legalábbi a mi helyi égünkben, ami láncunkban. Dc azért az is nagyon érdeke tanulság, hogy három különbözó zenei ízlésű ember ugyanarra a következtetésre jut. Van tehát objektív tulajdonsága egy zenei reprodukciónak lz lé , , zubjcktivizmu , tb... Érdekes dolgole
Mint ahogy a torzítá., a frckvcnciamenet és a többi öncélú
technikai paraméter is. Láthatólag \'alami sokkal komplexcbbnek !'ell összcállnia, hogy azt mondha sui{, muzikáli
készülék. Dc e teszt i megerősíti, (talán még nem bizonyítja) hogy ha körülírjuk a paramétereket, okkal határozottabb vélemény zülctik, mintha csal< találomra néhány tulajdon ágot ragadunk ki.
A végén mi is csak azt mondhatjuk, ami Presscr Gábor
"Kis történetek" címú lcmezén hangzik el.
'- Zene kén e uraim , gyönyörű szép zene ... "

avalak"ma besátál egy budapesti átlagos lemezüzletbe

80-as évek elején, hogy tökéletes, aztán azóta fejleszt-

(ld. be ' sárlóközpont), könnyen az a benyomása támad,

getik azt a tökéletest. Most a 24/96 technológia a váromá-

ti ogy a CO és a

műsoros

kazetta az összesen

létező

két

műsorforrás.

Aztán ha mondjuk a főútról betér egy-egy
mellékutcába, olyan lemezüzletekkel találkozhat, ahol a

nyosa a "non plusz ultra" jelzönek, igaz csak az új trónkövetelő

megérkezéséig, ami ki tudja, mi lesz, de biztosan

nincs olyan messze, mint a 16 bit CO indulása óta eltelt idő .

néhány darabos használt bakelitlemez kínálattól az eset-

És valahogyan megintcsak nincs az az érzésünk, hogy a

leg több tízezres árukészletig találhatók "régi" feketele-

megoldáshoz kerültünk volna közelebb. Persze legyünk

mezek, és van is rá érdeklődés és kerestet. Sőt, lassan Bu-

igazságosak, a DVD elsősorban a VHS videomagnónak

dapest utcáin is feltűnnek újra az új bakelitlemezek. Igaz,

konkurencia, az audiofilek még csak kóstolgatják. (És vall-

méregdrágán, sok ezerforintos áron. Méregdrágán? Hi-

juk be, fanyalgunk, mivel többet vártunk ... )

szen ha annyiba kerülnek, mint egy CO korong, akkor miért mondanánk, hogy drága? Ráadásul a mai korszerü LP

Mi, LP barátok mindenesetre örülünk ennek a kicsi, és
igencsak szükkörü reneszánsznak is. Nekünk siker, hogy

préselések már nagyon jó

minöségűek,

minimum 140, de

a te Ues kihalás helyett egy bár kicsi, de annál stabilabb ta-

legtöbbjük inkább 180 grammcs nyomat, régebben csak a

laja lett ennek a már leírt technikának. Ugyanakkor elgon-

drága ún. audiofillemezek készültek így. Szávailassan új-

dolkodtató ez a folyamat. Hiszen mi mindannyian tudjuk,

ra van érzékelhető érdeklődés a jó öreg LP iránt. És ha a

mennyire tökéletlen a fekete barázdában tárolt informá-

előkerül.

ció. És mégis, annyi erőfeszítés, milliárd dollárok,

Igaz, az is a szaftver árakhoz "idomult", ma már nem talál-

nagytudású emberek ezreinek munkája nem igazán vitte

ni néhány ezer forintos lemezjátszót vagy hangszedöt.

előre

(Szerencsére, így talán jobban kímélve lesznek az LP-k!!)

mint ahogy halUuk is sokat, hogy a mi kis problémánk nem

szaftver újra fontos, akkor a hardver is megint

Azok is a CO játszók áránál
hetjük drágának,

főleg

kezdődnek,

ezt a megoldásra váró problémát. Mondhatnánk,

de ezt sem tekint-

igazán fontos a nagyvilág számára. A CO elterjedése a

nem, ha figyelembe vesszük, hogy

prakticizmus diadala újfent, persze ilyen erőveljót is lehe-

még nem nagyon találkozott senki olyan zenehallgatóval,
aki egy azonos árú CO kontra LP vitában a CO oldalára
állt volna.

tett volna alkotni. Tehát a dolog továbbra is nyitott.
És amíg ez így van, mi megrögzött konzervatívok megkeressük a mellékutcákba és

szűk sikátorszerű

helyekre

No persze ne gondolja most senki, hogy már csak egy-

szorult LP forgalmazókat, és örömmel turkálunk egyálta-

két évet kell várni, és újra az LP lesz az úr az audio háza

lán nem csillogó-villogó polcaikon. Ezt nem a bevásárló-

táján. A trónkövetelök már az ajtóban toporzékolnak, és
csak a zöld lámpára várnak. DVD, DSD és stb. társaik ug-

központok lelketlen és személytelen világában kell keresni. ÁlUon itt befejezésül egy csokor, vagyis inkább csak né-

rásra készek, annak ellenére, hogy olyan déja vu érzése

hány véletlenszerűen kiválasztott abból a kínálatból, amit

van velük az embernek. A CO technikáról is kijelentették a

ma Pest és Buda üzleteiben találni.
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El ő állomásunk a ztcrco a Bartók Béla úton, ahol a 60-as és 70-cs é,·el<
progres zív rockzenei Idnálara nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló módon van jelen. Itt
olyan választél< várja az id látogatót,
amh·cl lwvés üzlet büszl<élkcdhct.
Chri Farlowc, a lcgcndá Colos cum
együttes nem kevésbé lcgcndá énelwsc is talált l<ét olyan lwrongot, amirő l
saját maga scm tudta , hogy kapható!
Itt a Pink Floyd "Pulse eímú négy
LP-t tarta lmazó albumá,·al lettem gazdagabb. Ez az cxluzÍ\· kiad,·ány egy átfogó munl<a a Pink Floyd elmúlt évtizedeiről képekben és hangb~m igaz
Roger \\'atcrs néll<ül. (És sajnos ez
nagy hiány!)
lia már nem első helyen említettük,
mindcnképpcn a onecrto kell kö,·ctkczzcn. Ez a Dob utcai lemezüzlet volt
az első hazánkban , amely az LP forgalmazást tel<intctte fő tc,·élwnységének,
és szintén \ilágszintú hátteret épített
ki ehhez. lia znált lemez ,·álasztéka
egyedülálló, egyidőben 15-20 ezer lemez van az alig talpalatnyi üzl tbcn .
Én pceicl egy originál, a közelmúltban

az EW által újra Itiadott C ajkovszltij
h gcdúvcrscnyt vá ároltam ráadá ul a
nyugat-európai ár alatt ú y kb. 30°o-al,
dc megtalálható itt majdnem minden,
ami egy ldas zikus zenebarát számára
érdeke lehet, vagy ha nem, akkor hamaro an be zerzilc
zintén nem a legfénye ebb mcllékutca a \111. lwrülctbcn a Krúdy Gyu la
utca, itt egybő l két olyan lemezüzlet is
található, ahol az LP fontos szcrcpct
tölt be. Az cgyil< az lnDicgo, itt az altcrnatÍ\· zenét kcd,·clőt találhatjál< meg
számukra érdeke kiadványaikat, igen
nagy számban fekete Icmezen is. Itt
egy ~irvana "Unpluggcd" ballelit
került a birtolwmba, ráadásul ez egy limitcd edition, vagyis csak korlátozott
példány zárn jelent meg belőle. A másik a CD bár, ami ugyan cl ő 5 évét inl•ább csal< a CD lwrongoknak szenteltc, dc mo tanában az amerikai jazz LP(, a fúnálat szen·cs részét képezik , ráadá ul az audiofil márkákb61 (~Iobil
Fidclity
AudioQucst, R ference
Records, tccplccha c, stb.) is egyre
több van a polcon. zcrencsémre egy
pcciális J\'C K2 kiadású John Col-

tran "Ballads" CD-t sikerü lt ele eréljel< egy Impuls kiadású hasonló LP-rc,
ráadásul a JVC ltiadvány ára duplája az
LP-nek!! (É mennyh·el gyengébben
szól mint az LP! !)
Bár nem tartozik az eldugott kis üzletek sorába, de igazságtalan volna kihagyni a Rózsavölgyi zeneműboltot Itt
minden lwpható, ami zenévcl l<apc olatos (ltivéve hardver) , maradjunit most
az LP kínálatnáL A Rózsavölg)i is hagyományosan foglallwzik használt LP\'CI, de az utóbbi hónapokban itt is
megjelentek az új kiadványok. És a
oneertahoz hasonlóan itt is vanna(\
zakemberel<, aldl< cgítcnek ill. rendelkezésre állnak ldasszilws zenei kiadványok tekintetében. Innen éppen jelen számunk kcdvcneé,·cl , Csajkovszl1ij
"llattyúlt Tava" tripla LP-jáci távoztam, ami annyira elnyerte tetszésemct
(egy igazi audiofil kiad,·ány!) , hogy felkerült a II &T csomagküldő listájára.
Bizonyá ra Ich tnc találni még LP
orientált üzleteltet. Itt é most ennyi
fért bele, dc minden LP-vel kapc olatos
információról szívescn beszámolunk a
jövőben is.

Ez a lapszám a bakelitlemez jegyében íródott,

ahogy az első számban, kedvenc lemezeim kö-

igy mi sem természetesebb, minthogy a lemez-

zül válogathattam, persze azért figyelembe

rovatban is LP-ket mutatok be. Nincs nehéz

vettem, hogy lehetőség szerint beszerezhető

dolgom, választék van. ~n mégis inkább, mint

legyen amiról írok.

Szovjet Rádió Szimfonikus Zenekara
Vezényel: G. Rozsgyesztvenszkij
Csajkav zltij ,·olt az a zeneszerző, aki a múlt zázad má odik felére válságba lwrült orosz balcttet zenéjével olyan szintre emeltc, hogy azóta is a balcttművé zet csúcsát jelenti. Vonzalma a baJetthez többi művéből i
lticscng, így nem csoda hogy szívcsen írt baletthez zenét. A
"IIattyúk tavát" h:ét balettzene
előzte me, dc azok nem maradtak fent. A "Hattyúk tava" történetc és motívumai egy X\111.
századi német gimnáziumi tanár
tündérmeséjén aJapszanaJ{. Legalábbis valószínűleg, mivcl bizonyíték nincs rá. A hattyúlány é a
herceg szcrclme jól illik CsajkovszJuj egész alkotói munl,ásságát átszövő alapgondolathoz, az
emberi érzelem és a gono z természetfeletti harcához, amiből
termé zetc en műveiben mindig
a jó kerül ki győzte cn.
Az Szmjct Rádió Szimfonikus
Zenekara Rozsgyesztvenszkij dirigálásával
zinte vizuálisan
megjeleníti elóttünk a zínpadi
jelenctckct. Ell,épe ztő, hogy
egy orosz zenekar, orosz kar-

mcstcrrel mennyivel hitelescbben ad e l ő oro z darabokat.
Azonnal felismerni az oro z i kolát a zeneimri szólamokban,
különös tekintettel a vonósokra.
A játékstílus érzelmes, clementári , a dinamikai kontra ztol'
óriásiak, igazi tündérmcse elő
adá . Csajkovszltij fantasztikus
tehetséggel tudja az egy zcrű
mesét igazi katartilms élm énnyé
formálni, az oro z zenekar e l ő
adásmódja pedig a leghitele ebb
drámai ágot kölc önzi ennek a
műnck. Az előadás telis-tele van
virtuóz zólamokkal, ahol a zenekari tagol' a zólisták zsenialitásával é biztonságával ját zanak. Az előadás egyetlen pillanatra sem 'ereszti cl" a haJigatóját. (Sajnos néha fel kell állni,
é
megfordítani a lemezt.)
IIos zan lehetne még ecsetcini
persze a részlctclwt, dc ezt a
négyfelvonáso , 6 lemezoldalra
felvett e l őadá t inl,ább folyamatában lwll meghallgatni a lemezhcz mellékelt "libretto"
arnúgy is leírja a mesét részletesen.

A felvétel hangminóségét illemegintcsak a legnagyszerűbb jelzők jutnak az eszembe.
Igaz ugyan, hogy mint Melodia
lemez néhol egy kicsit jobban
serceg az átlagnál, dc ezt a hal·
Jotta!{ hamar elfeledtetik Megdöbbentő életszerűségge l viszonyulnak egymáshoz a szólamok
és hangszercsoportok, hihetctlen plasztikussággal jelennek
meg a hangszerel{. Az egész felvételen a hangminőség zerves
része a zenei motívumoknak,
az üstdobol' tisztán, mégis
mcnnydörgés szcrú dinamikával, a fúvósok é vonósol{ lágyan
és érzelmcsen szólaJnak meg.
('gy tűnik, az orosz i kola, miszerint a hangmérnöl,öket a Zencakadémián
é
nem
a
vi ll amosimron képzik, nagyon
jó.) ~la, amikor a CD térhódítáával a zeneileg is teril elő
adá mód kerül sokszo r elótérbe a nagynevű kiadóknál, egy
ilyen feh·étel igazi unikum,
színnel é élettel tölti meg azt,
amit úgy hí\'tml' otthoni zenehallgatás.
tően
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Ez a lemez a legkevésbé scm tartozik az újdonságok közé, egy
dolog mégis ad némi aktualitást
neki. Hosszú idő óta rendíthetetlenül az egyetlen magyar
audiófil LP. Talán majd most, a
fekete lemez reneszánszával
lesznek olyan magyar l<iadó),,
akik nem feledlwznck cl a "barázdabillegetók" táboráról scm,
és a "Csa), dalok" LP-hcz hasonlóan, kis példányszámú exkluzív
kiadványokkal lepik me~ a serccgést kedvelő közönsé~ct. Zeneileg a "Csak dalok" LP megegyezik a CD-vel. Talán csa),
ann)it szcretnék a dologhoz fűz
ni, hogy érdemes cl~ondolkozni,
miért is szcrctjük ann)ira "Pici"
dalait. Ó is itt él közöttünk, Ö is

olyan pesti-magyar "srác" , aki
mc~éltc mindazt, amit mi mindannyian az elmúlt néhány é\tizcdben. Szö\"Cg\ilága, zenei motÍ\umai bel<llünk is szálnak,
nemcsa), hozzánk. Ezért olyan
útlmzottul hiteles. Ha neki fáj,
nekünk is könnyes lesz a szemünk. Lehet, hogy 6 cinikus, dc
azért mi is azonnal elhúzzuk a
szánk szélét. És lehet. ho~y ó,;_
dúm. dc ctt61 a mi ablakunkon
is szebben süt be a nap. Szóml
amikor hallgatom lemezeit , különösképpcn a "Csal' dalokat",
vele énclwlck, vele ütöm a lábammal a ritmust, és \'Cic kóborolok az érzelmek ösvényein.
Enne), a lemeznek a "hangminőségér61" nincs mit mondani.

Nem az a lényeges, hogy a dob ,
a zongora, a gitúr és a többi
hang mcnn)irc "hifi". ~lég az
scm, hogy mcnn)irc valósúgos.
Mégis ez az eg)ik Icgtökélctcscbb "tcsztlcmez", ugyanis clementárisan rá,ilágít egy berendezés "érzclemátadó" képességére. Az cg)ik berendezésen a
fent említett érzelcmgazdagsá~ot halljuk, ''Csak Dalok" szólna), hozzánk, a másikon ''csak
hangok". És ez az cg)ik legfontosabb tulajdonság, ha két hifi
kanponens között különbségct
kell tenni. Ugyanakkor ez nagyon nehezen vcrbalizálható, dc
ez a lemez segít ezt legalább
megérezni, és ezzel megérteni.

Megrendelőlap
Előfizetek

a Hang & Technika

című

folyóirat 1999. évi

számaira (6 megjelenés) .......... példányban.

Név:

Cím: ..................................................................................... ..
Telefon: .............................................................................. .
Számlát kérek: .............................................................. .
Melyik számtól kéri: ................................................... .
Minden e l őfizerőnk l számot, valamint l mappát ingyenesen kap.
Az éves e l őfizetés i díj 3000 Ft, melyer postai esekken a szerkesztőség címére
(House Marie Kft. 1146 Bp., Szabó Lőrinc u. 3.) fizethet be.
Kérjük, ezt a megrendelőlapot küldje vissza a sze rkesztőség címére
vagy a 251-1965-ös faxszámra.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelés a bekü ldött megrendelőlap és a pénz
együttes beérkezésétől válik érvényessé.

u

e~öhöz

Eltéröen a hazai hifi újságírás gyakorlatától, de nemzetközi kitekintésben
már egyáltalán nem egyedülállóan (lásd HFN&RR, Hi-Fi World, Klang& Ton,
stb.) a H&T forgalmaz is bizonyos kiteket, kiegészítöket és alkatrészeket.
Ezt egyes észrevételekben etikátlannak és összeférhetetlennek
minösítették. Mi nem tartjuk annak. Véleményünk szerint akkor lenne az,
ha elhallgatnánk ezt az olvasók előtt. Mi viszont mindenhol nyíltan
közöljük. Sőt, sokkal etikusabbnak tartjuk egy olyan megoldásnál, ahol
lapunk oldalait kereskedő cégeknek adnánk el azzal a látszattal, hogy
"független" tesztet olvas a közönség, esetleg magunk írnánk kérésre
rózsaszín jellemzéseket. Megállapításainkat és kijelentéseinket vállaljuk,
amelyek tagadhatatlanul hordoznak ugyan bizonyos szubjektivitást, de
minden esetben

hozzáfűzzük

a magyarázatokat (ha technikáról van szó).

A hangtesztek értékeléseinek az objektívitása érdekében több,
szerkesztöségünktöl független ember véleményét is figyelembe vesszük.
És a végső döntés minden esetben az Önöké, kedves olvasák! Az Önök
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visszajelzéseit nagyon komolyan vesszük és a jövőre nézve megszívleyük.
Az, hogy nézeteink a szakmán belül bizonyos érdekek, vagy lobbik ellen
hatnak, vagy nem illenek egyesek "koncepciójába", arról mi nem tehetünk
-de az igazat megvallva, nem is akarunk tenni.
HZS

Fehér Béla
Evellei László
Laptervezés: Myckei
A szerkesztöségi titkárság vezetöje:
Paládi Mihályné
Tördelés: Today
Kiadja a House Matic Kft.
A szerkesztöség címe: 1145 Budapest,
Szabó Lörinc u. 3.

előze-tes

Telefon/faX: 251-1965
Terjeszti a Baranyi és Tsa Kft. és
alternatív terjesztök (Bp.-i és országos

Mint bizonyára sokan észrevették, a lap bővült 8 oldallal, amit szeretnénk

terjesztés). Kapható továbbá hifi

érdemben feltölteni .

üzletekben.

Következő

Hirdetésfelvétel a szerkesztöség eimén.
Hinden jog fenntartva- House Matic Kft.

számunk megjelenése 1999 május 15.

Tartalmát

illetően

még kevésbé merünk nyilatkozni, mint eddig .

A Visaton Pro 7.0 ismertetését erre a számra ígértük, de német

nyelvű

verziót kaptunk, és elhúzódott a fordítás. Reméljük a következő számra

A lapban megjelent minden publikáció a
kiadó tulajdona. Mindennemü
felhasználása (kivétel magáncéU

elkészülünk vele. Végre összejött annyi 6" mélysugárzó, hogy a beígért

kizárólag a kiadóva~ vagy a szerzövel

katalógust is össze tudjuk állítan i. Tervben van egy dán hangfalcsalád kit,

történt egyeztetés után lehetséges!

egy újabb Visaton kit és egy legendás RIAA phono elöerösítö. Folytatjuk a
kábelek világáról szóló sorozatunkat,

remélhetőleg

az Olvasók

közremű

ködésével készített tesztet közölhetjük. És talán végre a Radford

Publikációt elfogadu nk, melyet a
szerkesztöség saját belátása szerint
jelentet meg. Kéziratokat nem örzünk
meg, és nem küldünk vissza.

"project" is a végére ér, mostmár az auditív tesztelés következik.
Folytatódik a Hang-fal-szer, vagyis a "hogyan építsünk hangsugárzót nem
tankönyvszerűen",

Aváltoztatás jogát fenntartjuk!

és végre egy izgalmas riport is lesz egy híres angol

konstruktörrel. Elindulunk a 24 bit 96kHz digitális technika mezején,
először egy átfogó, alapismereteket tartalmazó cikkel. És befejezésül egy

izgalmas erösítő teszt is lehetséges a "Menö Manók" kategóriájában.
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