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bevezetg

Tisztelt 01vas61
A Hang&Technika útjára indításakor az egyik motivációnk az
volt, hogy a "csináld magad mozgalom" Magyarországon
nagymúlttal rendelkezik a felhasznáták táborában, de nincs
olyan kiadvány ami segíthetné az érdeklődőket. Nem csalódtunk, ebből a szempontbóllapunk lelkes fogadtatásra talált.
Sajnos mostanra az is kiderült, hogy a lapterjesztési anomáliák miatt sokan nem is tudnak még erről a kiadványról Ám
amitől

tartottunk, vagyis hogy a honi szakma nincs felké-

szülve egy ilyenjellegű piaci szegmensre (esetleg nem is örül
ennek a lapnak), szintén "bejött". Pedig elvben sok cég rendelkezne programjában kit jellegű termékekkel is, de valamilyen okból kifolyólag nem kíván ilyeneket forgalmazni, még
kevésbé egy újságba publikálni . Szíve joga mindenkinek, gondoltuk, hogy milyen marketinget
folytat, mit tart fontosnak. Aztán beszélgettünk néhány olyan gyártóval a nagyvilágból, akik
rendelkeznek magyarországi kereskedelmi kapcsolattal, és meglepődve hallottuk tőlük, hogy
bizony ök szívesen látnák a kitjei ket, alkatrészeiket egy ilyen újságban, no és a magyar piacon.
Már csak azért is, szólt a válasz egybehangzóan, mivel Magyarországon különösen nagy jelentősége

volna az anyagilag is elérhetöbb termékekjelen létének. Nemami dolgunk a hazai kép-

viseleteket erről meggyőzni, de a dolog elgondolkodtató. Ott, ahol egy átlagember úgy a tízszeresét keresi a mai magyar jövedelemnek, senki nem tartja elítélendőnek a kitek kedvezö(bb)
ára it. Hát ilyen ez a magyar virtus. Szegények vagyunk, de drágá n élünk. (Vagy esetleg másról
van szó7 ...)
Ámde egy kit újságnak témára van szüksége. És mivel egyelőre itthoni támogatással nem
tölthető

fel ez a 60 oldal, hát örömmel fogadtuk (és fogadjuk) el a külföldi cégek segítségét.

Azt betartjuk, hogy olyan terméket

egyelőre

nem publikálunk, amely mögött áll hazai forgal-

mazó, és ellenzi ezt. Maradunk azoknál a termékeknél, amelyek ..tiszták". Vannak is, és lesznek
is szépszámmal ilyenek. Itt van rögtön e havi sztárunk, a Raksan Radi us 3 lemezjátszó kit és az
ö 96.000 forintos nettó ára, ami éppen a fele a kiskereskedelmi árnak. És mivel a magyar forgalmazó is szívesen állt az ügy mellé, így lehetőség nyílt arra is, hogy felvegyük a Csomagküldö listájára. Nyíltan merjük vállalni, hogy a hazai hifi piacnak ilyen termékekre volna szüksége. És mindent meg is fogunk tenni azért, hogy legyen isminél több ilyen termék. Nem állítj uk,
hogy minden készülék kitesíthetö, de azt igen, hogy egyikhez sem kell szenteltvízbe mártott
csavarhúzó. Sokan rendelkeznek azzal a tapasztalattal és felszerszámozottsággal, hogy akár
hig h end készülékeket is összerakjanak maguknak.
És arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez a szemléletmód talán konkurencia lehet a talajtól sokszor igencsak elrugaszkodott gyártóknak és forgalmazóknak.
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Egy legendás 2><30W-os tranzisztoros erösítő
Richard M.Hay-töl

HT RIAA
Richard M.Hay által tervezett MM phono előerösítő
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TINSEN Audio modifikád6
Egy minimonitor a távolkeletről
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6" (17 cm) mélysugárzók bemutatása és
technikai paramétereik
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Érdekes tanulságok egy placebo-teszt után

Menő-man6k
.. Legjobb vétel" erős ítők és ideális rendszerek
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Továbbra is várjuk észrevételeiket megjegyzéseiket mellyel segítik lapunk
tartalmának kialakítását. KöszönjOk minden kedves levélírónknak elismer6 sorait
Tisztelt Szerkesztók.
Tisztelt Huszti Zsolti
A ll&T magazinra az elsők között fizettem e l ő , mert teljcsen
egyetértek meghirdetett szellemiségével , és magam is szcrctném , ha a "ködös " elmélctek
ill. magyarázatok valame lyest
tisztuiba tn ának.
I Járom észrevételem és egy
rövid kérdéscm lenne:
l. Az első szám 46-4 7. oldalán megjelent tesztben a kábel ekrő l készült fotók ellentmondásban állnak a szövcgbcn található jcllcmzésckkcl:
" ... a Fa del Art legiösebb tagját, ame ly ... egy sze ré ny, sz ü rke l<i scgér benyomását kelti színcivcl , a dugaszol< is hasonló
színűck ... "
Miközbcn a képen fehér kábel + aranyozott csatlakozók
l;íthatók! Szcrintcm a cikkben
tévesen vannak a nevek a kábelekhez rendelve , feltétlenül
pontosításra szorulna ...
2. Az újság használhatóságát
nem csökkentené , dc tartalmasságát nagyban növclhctné ,
ha pid. a hangdobozak szcrkczcti rajzait , va lam int az alkatrész-listák tábláza ta i t kisebb
mérctbcn közölnélc 1 cm sok
érte lmét látom , hogy fél (háromnegyed) oldalakat foglaljanak cl ezek az egyszerű áb rák
és főleg az alkatrész-táb lázatok.
3. A B&W 302mod-ban tanácsolják , hogy az e redeti tekercseket cseréljük ki, de nem írják, hogy milyen é rtékű légmagos te ke rcse k szükségesek.
(Házilag ugyanis ne m tudom a
tekercseket megmé rni.)
A ké rdésem is ehhez kapcsolódik, mivel a Zsolt Audio B&W
márkaszervizes tevékenységet

is fo lytatott , ezért bizonyára
nem okozok nag~· fejtörést:
Szcrctném megtudni A B&\\'
0~1602 tekercseinek értékét,
és hogy van-c va lamilyen kcrcszt\·áltó tuoing tippjük ehhez
a modcllhcz. Nagyon szcrctnék
új keresztváltót építeni hozzá ...
l(öszönöm , hogy időt szaldtottak lcvclcmrc.
\ 'ürom válaszukat!
i. : l\ lelegen ajánlcml l\ l il cs
Dm·is: Li\·c around the \\·orld c.
albumát , a z utóbbi hónapokban szintc csak ezt hallgatom ...
Üdvözlettel:
Fehér Imre

Tisztelt Fehér Imre!
JÉs:.:srevételei teljesen jogosa/~,
megwóbá(juk a jöc<Jőben pontosan egvmásho:.:s renelelni a cikkek tartalmát és a fotókat. Ámele épp a;:; említett fotó csak abban "helytelen", hogy valóban
aranyo:.:sott dt~ól?, és nem s:.:sürkék láthatóak a képen, mivel e;:;
egy újabb s:.:sett.
A rqj:.:sok méreteit a jövőben
megpróbálju l~ egységesíteni, de
e;:; nem olyan egys:.:seríí, mivel
egy váltó vagy egy erősítő rqj:.:sa
kö:.:sött - ha minclhettőt egy a;:;
egyben vess:.:sük- jelentős m éretbeli különbség is van. \falamint
a:.:sok a programok mel_vel~kel a
rqj:.:sok kés;:;ülnek, nyomdai elő
kés:.:sítés irányába igencsah s:.:segényes outputtal renclelke:.:snek.
A B& W tekercsek értékeit
tényleg e{lelejtettük megadni, elnézést érte, a;:; értékek a követke:.:sők: Ll =0, 9 mH; L2=0,15
mH; a DM602 tekercsei a
következők:
Ll =1 ,2
mH;
L2=0,15 mH
Üdvözlettel:
Huszti Zsolt

Kedves Huszti Zsolti
Nagy örömmel vettem kezembe
a ll&T e l ső száma it. Teljcsen
vé letlenü l vettem észre az e l ső
számot kedvenc újságárusomnáL Gratulá lok a laphoz , mind
a témája , mind hangvétele nagyon tetszik! ~lunkahclycmcn
igyekszem is " rcldámozni " .
~os , mindjárt két c-mai l-t is
küldök , hogy a különbözö témák ne keveredjenek .
Ebben
az
e l sőben
a
tcszt(ck)rc szcrctnék jelentkezni. Akár a "másfclcs" D~110,
al\ár a kábelek meghallgatásáll
szívcscn részt vennék. Persze
nem akaro (, telhetetlen lenn i,
másoktól a l e h etőséget elvenni.
lia választan i kell , inkább a kábcltcsztct vá laszta nám. Nagyo n
sokáig szintc dühödten tagadtam, hogy "egyik drót máshog~·
szól, mint a másik " (nem is beszé lve
a
há lózati
kábel
" pólusfüggő " csatlalmztatásáról). Csak két-három éve jöttem rá egy barátomnál tartott
szeánsz során , hogy mégis van
benne va lami. Egy szó mint
száz , ha beleférek a keretbe ,
kérem értesítsen az időpontról.
Kaposváron lalmm, idé n leszek 40 éves (azt mondják , e rre
csak a hajamban néhány éve
megjelent és lassacská n gya rapodó ősz szá lak utaln ak) , a távközlési szakmában dolgozom.
Üdvözlettel: Kotzián Rudolf

Tisztelt Kotzián Rudolf!
Sajnos késve kaptam kézhe;:; levelét, pontosabban már a
végefelé jártunk a tes:.:stnek. \fiszont nem maradt le semmiről,
a jövőben meg fogjuk ismételni,
de erről bővebben olvashat a
Kábelbarátság cikkben.
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Az előzetesben ígértetek egy
FET-cs elő/végfok leírását. Az
e l ső számból kiderült , hogy a
FET-csckct egy csöves jószág kiütötte , ezért még várnunk kell
rájuk. Újabb ígéret: a második
számban majd olvashatunk egy
JO\\'-os AC-csatolt tranyós erő l
ködőrőL Ez is a csö,·ck áldozatául esett. Úgy látszik, a levelezési rovatban - negatívumkéntem lített egysíkúság mégscm
akkora tragédia? Rcmélcm , a
további számokban tapasztalható majd egyfajta egészséges
egyensúly ..
Sol< sil<crt és kitartást kívánok
munkátokhoz!
Balla Tibor

Tisztelt Balla Tibori
Jt sz revételed te~jesen helyén'vetló, mentsé,günh csah ann_yi lehet, hogy az első hét sz ám szerhesz tésében ma,gunhra voltun/~
hagi'<Xt. A/ost má1- remélhetőle,g
hiegvensúlyozottabb tartalom
l?övetl~ezih, íg_v ebben a sz ámban az 1\C csatolt "tranyós ", és
a negvedihben eg_v PET-es is jön.

Tisztelt Szerkesztő Úr.
......................................................................
Nagy figyelemmel o lvastam
ll ang&Tcchnika c. figyelemreméltó lapjukban a Brit hifiről
szóló cszmcfuttatását.
A 48. és a 49. oldalon felvctett két témához szcrctnék kiegészítést tenni.
l. John Linscy Hood úr 1996
szcptcmbcrébcn ugyancsak a
Wireless Word 681-687 oldalán
összefoglalj a eddigi tcYékcnységét az erősítő konstrukciók terén és naprakésszé teszi régi 10
W-os A osztá lyú erősítőjét. Ha
kívánja szívesen adok másolatot a cikkbőL
2. Borbély Elemért va lójában
Ernőnek hhják , tényleg élt az

Egyesült Allamokban és dolgozott David Ilatlcrnél , dc már régen
~llinchen
mellctt
Obcrmcitingcn-ben lakile (illct,·e két éve költözött ide NcuGilchigbő l ami a szomszécl község.) Egy általa tcrvezett kitcket és elektronikai all<atrészeket forgalmazó céget műköcltct
és szupcr konstrukciói ,·annak
~lagam már hosszabb ideje
használom RIAA korrcktor-cn'ísítőjét és fejerősítőjét is. Emlékszem 10 éve amikor e l őször
beszélgettünk meglepte, hogy
én már akkor "csöveztem " és
most már Ö is rendcsen csövezile
Remélem nem veszi kioktatásnak egy Önnél (sajnos) idő
sebb és a kit-szakmában több
időt eltöltött olvasója mc.é._icgyzéscit.
Tisztelettel i.id,·özlöm:
Gál Zoltán
9027 Györ, Ipar u. 42.

Tisztelt Gál Zoltán!
Nemhog_v hioktatásnah nem ves::;em , de remélem is, hogy a jövőben a ré,gi, és persze új kit-barátok éles szemmel vesz ih észre
elírásainlwt, és hívjáh jel jigyelm:ünl~et rá .
Természetesen minden információ, leírást, értekezést szívesenfogaclunh, hiszen ahogyan a
régi közm.onclás monclja, minél
többet tucl az embe1; annál inkább rájön , hog_·v mennyi minclent nem ismer.
Üdvözlettel:
HZS

Ezúton kérUnk elnézést
Borbély Ern5t51. amiért
múltkori számunkban
nevét tévesen közöltOk
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Örömmel olvastam a cikket a
BB 30 e ln evezéső csöves erősí
tőrőL Komolyan foglalkoztat a
gondo lat, hogy mcgépítsem ,
ezért azt szeretném kérdezni,
hogy a feltüntetett transzformátorokat (hálózati + 2 kimenő) be Ichet-e valahol szcrezni,
vagy tekercseini kell? Továbbá
szü kséges-e, és ha igen , akkor
lehet-e párba vá logatott csövekből áll ó készlctct kapni? Körülbelül mcklwra anyagi áldozatot jelent ezeknek a beszerzése?
Vá laszukat előre is köszönöm
Bus Attila

Tisztelt Bus Attilal
Kérdéseire a válas;:;o/wt remélhetőleg a cikk második (e s;:;ámban megjelenőJ rés;:;ében megtalá~ja.

Üdvö;:;lettel:
IIZS

Szcrintem vigyázni kellene
azokka l az írásokkal amit nem
lehet utánépíteni. Nagyon jó,
ha van egy rövid leírás és teszt ,
dc mint termékről. Ha ez nagyon sok helyet fog lal, sokakat
bosszant szcrintcm. Ha valaki
megveszi a kitct ugyanis kap
részletes leírást (rcmélem).
Azért a dolog másik oldala ,
hogy sok tanulság van ezekben.
- az e l ső lap szcrintem összetételben kicsit jobb volt. Ez a
második nekem nem n~újtott
annyi infót, persze ez a magánvéleményem.
.. .Jelenleg a csöves és a tranzisztoros technika között őrlő
döm . Egyelőre nem adtam még
be a derekam , dc már látom ,
hogy nem tudom azokat a fránya csöveket elkerülni. Várom a
tranzisztoros RIAA és végfok
kapcsolást.
Egyclörc ennyi,
Köszönettel a lapért:
Jordán Gábor
Ui.: az cg~ik hangfalleírásban
polipropilén ~lKT kondi szerepel.

Tisztelt Huszti Zsolt
Örömmel olvastam a második
számot. Szcrintem ez a lap egy
nagy űrt tö lt be a magyar piacon. Az első lap szcrkczete,
összetétele nagyon cl van találva és a cikkek is nagyon magas
színvona lú ak (jó érte lemben
vett). Remélem meg fog élni a
lap a piacon és nem jut pl. a
magyar Elel,tor sorsára. I la érdekli azért tudok egy-két kritikát mondani:
- túlságosan hangfalccntrilms, arányában túl sok szerintcm , igaz ezek színvona la a legjobb (nemhiába).
- van egy német lap, amit borzasztóan utáJok és nem csak
én, szerintem ez általános nálunk. ELV, ezért utálom mert
lcközölnck egy csomó cikl\et
mikrokontrollerrel és nem teszik e l érh etővé a programot.

Tisztelt Jordán Gáborl
llog_v a ha.':;ai ELEKTOR sorsára jutunk-e, a;:; nem. csak rajtunk múlik Mi mindenesetre elkövetünk mindent, hogy ne úgy
legyen. (Mindenesetre nem
könn_yü eg_v alap-vetően saját
magát eltartó, tehát FÜGGETLEN lúadványnak.)
llangfalcent1ikusságunk a jövőben is megmarad, hiszen egy
kit újság s;:;ámára e;:; termés:::etes. A:::ért pers;:;e sok más érdekes témával is kívánunk joglalko:::ni ...
A s;:;ára;:; és unalmas cikkek
ködését mi sem sze1·etnénk, de
van néha olyan, hogy egy-egy elméleti kérdést körül kell jámi.
De azért minden esetben megp1·óbálunk gyakorlati megoldásokat is publikálni.
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Tisztelt Huszti Zsolt Úrl
Örömmel fogadtam a Il ang&
Technika 2. számát. Tartalom ,
kivitel kiváló. Csak így tovább!
Egy ilyen újság hiányzott a piacról , végre itt van!
Szerctném segítségét kérni ,
jelenlegi rendszerem jobbá tétcléhez, amely az alábbi elemekből áll : Marantz 63 KI CDjátszó, saját építésű negatív
\isszacsatolás nélküli tranzisztoros erősítő és B&W PS hangdobozole Az Ön újságjából kiindulva jutott eszembe: lccserélcm a váltóban l evő unipoláris
cikokat XPP-s "kácsás" konclikra , a fcrri t magos tckcrcsclwt
pedig szintén kicsenSicm légmagos tckcrcsckrc. Sajnos nem
tudom a tekercsek értékeit. Ebben kérném segítségét , ha
módjában áll , juttassa cl nekem.
Egyébként mindcn ferritmagos tckcrcsű hangfalnál jobb
lesz a minőség ilyen csere által?
\'alahogy az újság e l ső számában olvasottakból erre lü>vctkcztctck.
Kérem mondja cl véleményét,
szabad-c így bclcn~úlni ezekbe
a dobozokba?
Előre is köszönöm
szívcs segítségét.
Kovács Ottó

Tisztelt Kovács Ottó!
/la a mi lapunkban is dfüal jutalma;:;nánk a hónap levelét, al~
kor a;:;t Ön kapná! Nagyon általános a l~érdés, wnit fes;:;eget,
mis:::e1int nlinden esetben javulás-c, ha jobb alhatrés;:;re cserélünk egy gyári és olcsó típust. A
válas;:; egyértelmü: nem! Pers;:;e
lehet, hog_v bejön a dolog, de nem
törvénys:::erü. A kérdés bonyolult, itt a le-vele;:;ési rovatban
nem is fop,juk teijesen körü(jámi,
ele a jövőben egy sokkal bővebb
es;:;mefttttatást s:::entelünh ne/ú.
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Kedves Huszti Zsolt!
A TVM Mirror SE építésével
ka pcso la tba n sze re tn é k pá r
kérdést felte nni.
l. J ól láto m a sze rkeze ti rajzon, hogy a re fl exnyíl ás egyszerű e n a nnyit je le nt , hogy a doboz oldalfala i olya n magasságban "véget é rne k"?
2. Ha a dobozt ragasztom ,
hogy kö tö m össze a ha ngszó rókat , a hangváltó t és a csatla kozóka t , ille tve hogy fé rek hozzá
es tl eges későbbi j avítás (pl.
hangszórócse re) ese tén?
J . A csilla pító anyago t mivc l
kell rög zíte ni , fő l eg a csövekben, hogy le ne csússzon? Ragasz tással? A cs ill apítóanyagról az e l ő ző TVM Mirror ese tében is nagyon sz űkszavú volt a
le írás (po n tosa bba n se mmi
sc m volt).
4. A TVM Mirro r kit meg rend e lh e tő volt a szc rkcsztőség címén. Mi a he lyzet az SE-vel? Ez
utóbbin ak az ára scm ke rült be
a c ikkbe. Mc nnyibe ke rült ez a
változat?
Vá lasza it el ő re is köszönöm!
Ko tzián Rudolf

Tisztelt Kotzián Rudolf!
A TVM Mirror SE (ill. Mirror)
dobozak esetében is ugyana::; a
technológia, m int bármely más
hagyom ányos hangfalnál. A
csillapítóanyagat
semm ivel
nem kell ragasztani, a műszá
las vatelin n éhány rétegben la zán öss::;ehajtva annyira tapad
a dobo::; ]alám, hogy a behú;:;ása okodta t inkább ném i nehé::;séget.
A hitet a s::;erkes::;tőségben is
m egvásárolhatja, ám 28 OOO
Ft, de a TVM m árkabolt is árusítja.
Üdvözlettel:
Huszti Zs olt

Spendor SP2/ J dió sz ínű kifogás ta la n á ll a po tba n egy pá r
Söund Arts lábbal eladó
Te l. : 405-1357
Buda i László
Akai 4000DS szalagos m ag nó,
szalagoklw l, J a mo Studio 170
ha ngfalpá r e ladó.
Te l.: (06) 20/ 946-8 237
Mészáros Gyul a
Eladó az a lábbi hi g h-e nd
be rendezés: Arcarn Delta 250
CD fut ó mű , Deltec P DM2 Dl A
ko nve rte r, De ltec Black Di git
kábe l, Brysto n 0 .5 e lőe rős ítő,
Expos urc IV R vége r ős ít ő,
Spc ndo r SP2/ J ha ng fa lpár,
Ma na kész ülé ká llvá ny, Target
ha ngfalláb, CablcTa lk kábe le k.
A készi.ilé l\e), ki.ilö n külö n is
megvásá rolha tóak.
Érd e kl ő dni : 292-5080

Sony ST-S 770ES tune r és Sony
TC-K 808 ES deck eladók.
É rd e klődni: 96/ 425-573
Kecskés Árpád
Eladó l pár STAl\TDART 2/ 2 tip .
és l pár B&W DM 601 tip . audiofil min őség i hangsugárzó. Utóbbihoz esztétikailag és hangzásban is passzoló hangsugá rzó lábazatot is tudok adni. Kategóriájában j e ll e m ző mindegyi luc az első osztályú ha n g min őség.
Irányára ile 8 0 OOO Ft ,
SO OOO Ft, 10 OOO Ft
É rde kl ő dni : (0 6) J0/9296- 7 SJ
v. (06) 22/ 318-444
Ele ktroncsövek gyá rilag pá rba
vá loga tva (EL84; ELJ4; 6 L6;
588 1 ; KT88; KT9 0 ; 6 550 ;
JOOB; SV811-J; 12B I-I7 ; valamint 6CJJ C; 6C41C; 6AS7G;
6080 ; ECC88 stb .
Érdekl ődni : 62/ 316-7 93

;e~y:z.et ...
Az utóbbi időben a ha::;ánkban megjelenő hifi térnakönl kiadványok egyre nagyobb s::;ámban foglalkoznak cikkeikben, beve::;etőikben
és az olvasói levelekben a "konkurens" sajtóval. Ez néha mosolyra ]akasztó öndicsőítésből (angolsmsz szokás, ott teljesen normális), de néha olcsó személyeskedésből és céltalan sárdobálásből áll.
Lapunkat is éri ilyen jellegű megjegyzés, és sajnos a tendenciát látva az a gyanúnk, hogy a jövőben is jognak megjelenni hasonló indíttatású sarok laptársaink (elnézést, ha ők esetleg bennünket nem
tartanak annak) oldalain. S bár ez etikailag igen megkérdőjelezhe
tő, a H&T e sarok megírása után nem kíván többé ez::;el a témával
foglalkozni. Eg)ifelől úgy ére::;ziik, 1rern volna szabad, hog)' a hifi újságok konkurenciának tekintsék egymást. Ez nem piaci kereskedelem, ha esetleg úgy érezzük, hogy hirdetőket és olvasókat von el egy
másik kiadvány, akkor a lap tanalmának markánsabbá tételével
kellene a hirdetői kört és az olvasótábmt megnyerni. Másfelől az az
álláspontunk, hog)' újságat az Olvasóknak írunk, és nem a többi
újságnak, de nem is a szakma maximum néhány tucat képviselő
jének. Döntse el az Olvasó, hogy kiadványunkat megvásárlásra érdemesnek, tanalmát hitelesnek tartja-e. Ezzel tehát részünkről e témának vége.
U.i.: Köszönettel tartozunk a rólunk megjelenő bármilyen hangvételll írásért. Van ugyanis egy régi reklámozási alapszabálj':
rnindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólunk!

Eltax:
A Zeppelin Audio a high-end készülékek forgalmazása mellett
nem hanyagolja cl a kisebb
pénzü zenebarátokat scm. A
dán illetőségű , és 1959-bcn alapított Eltm.: Products hangsugárzói az elmúlt hónapokban
igen szép sikereket érte)\ cl ,
még a li é nyes b ri tek is befogadták őket. Rendkívül kcd,·ező
ár/ minőség arányukon túl építésük is mcssze meghaladja az
árkatcgóriát. A kétutas álló
Libcrty 5+ modcll "Bcst Buy" a
\\'hat Ili-Fi? magazinnál , tO\'ábbá a programban a legszélesebb
választékban találni hangsugárzókat a minimonitoroktól a
több száz watt tcrhclhctöségü
PA technikára cmlékeztető modcllckig . Természetcsen a házimozi barátokat számára is széles választékot kínálnak.
Zeppelin Audio
06/ 30/ 990-16 72

ESS/AMT
A hazánkban scm ismeretlen
Air J\lotion Transfarmer eddig
csak késztermék formában volt

Klang&Ton és Hang&Tech ni ka
együttműködés

l'\émctországi társlapunk a
K&T a jövőben egy önálló rovattal jelentkezik a II&T olda lain .
Reméljük, ez a bővülés lapunkat színcsebbé teszi , hiszen a
K&T 15 éves múltra visszatekintő tapasztalata és ,·égtclcnnek tűnő ki t választéka segít
feltölteni a fehér foltokat. Indu-

lwpható. A németországi Audio
lnt 'l most egy átfogó kit-programmal, és természetcsen az
ESS hangszórókkal látja cl a
barkácsolni kívánó , ám highend tulajdonságokra vágyó közönségct. Kétféle modcll szerezhető be, a "nagy " Al\IT, ára
1000 DM/ db (kb. 135 OOO Ft) ,
érzékenysége 95,5 dB/ \\' (!) , és
a "lös" MIT, ára 600 m1 (lib.
80 OOO Ft), érzékenysége 92 ,5
dB/ \\'. (Ahogy a II &T e l őzetcsé
ben ígértük, várhatóan a negyedik számban ezekrő l a különlcgcs sugárzókról bővebben
írunk , sőt egy kitct is publikálunk.)

Audiofil CD-k
A 1\lang&Ton-val cgyüttmüködésünk eredményeként a l\övetkcző számtól a Csomagküldő
szalgálatunk K&T Teszt CD-k
forgalmazását is elkezdi rendkívül l wdvcző áron . A CD-k megrcndclhctőck lesznek utánvéttel, a Ilang&Technika előfize 
tők számára pedig 10% kedvezményt biztosítunk!
A K&T CD-in kívül egyéb
audiofi l kiadványai\ is kiegészítik a jövőben kínálatunkat.

tásként egy igazi esemegc a
csőbarátok számára : 93 dB/ \\'
érzékeny D'Appolito rendszerű
állódoboz \1F/\ hangszórókból
a II&T következő számában!
~!ivel a VlFA drasztikusan csökkentette hangszóróinak árát az
elm ú l t hónapokban , így enne l\
a kitnek az ára igazán megfelel
a hazai piac ár\'iszonyainak. (1\
mélysugárzót lásd c számunk
hangszóró-katalógusában .)

Házi nukleáris erőmű

DLSA Pro

A németországi illetőségű Thel
(Thomas Hartwig) cég egy e l ső
hallásra meghökkentő produktummal állt e l ő . Építsünk házi
használatra nukleáris áramforrást! A sz inte kacsának hangzó
történet mögött a Kobalt 60
nevű hasadó anyag (németországi gyógyszertáral\ban kapható) és egy speciális, a napelemekhez hason líth ató c nergiaáta laldtó áll. A készülék hasonlóan a termonukleáris crőmű
vekhcz, a kritilms tömeg összeillesztésével működik. Egy
"töltés" l\b. 450 órán át szalgáltat l kW teljesítményt, több
mint 90 % hatásfokkal! A Kobalt 60 káros sugárzása mindösszc 2 %-a a háttérsugárzásnak , és e l enyésző töredéke egy
hagyományos televízió képcső
sugárzásánalc J(örnyczctvédclmilcg megkapta a "der grünc
punkt" cmb lémát, és az összes
európai tagállamban cngcdélyczték. (A dolog elég "bizarul "
hangzil\ , dc nem állítjuk, hogy
lehetetlen. Mivel nemcsak hifi
szempontok alapján érdekes a
dolog , utánajárunk , sőt szakemberrel is felvesszük a kapcsolatot az atomfizika területéről. HZS)

Sok szó esett már a hangsugárzák és egyéb audio berendezések
méréséről. Az elmúl években a
különböző komputcres mérő
rendszcrek elterjedésének lehet-

tünk tanúi , ugyanakkor ezek
(legalábbis a jobbak) elég borsos
áron kerültek forgalomba. Am a
számítástechnika rohamos fejlő
désénel\ köszönhctőcn az árak
itt is drasztikusan zuhantak. A
német illetőségű RCM Akustik
most egy olyan 500 DM (kb.

68 OOO Ft) árú, kifejezetten a
\\'in 95-höz fejlesztett mérőrend
szcrt alkotott, ami a legigénycsebb professzionális felhasználókat is kielégítheti. (Bemutató a
II&T következő számában!)

A készüléknek a \\'in95-rc illetve az ahhoz tartozó harelver
lmnfiguráció ra van szükségc. A
hangfrckvenciás tartományban
(20 Hz-20 ld-Iz) max. 4032 vonalas bontásra képes FF'T a nalizcrrc l rendelkezik. Az alapparamétereken túl (fázis-frekvencia, impedancia , torzítás) méri
a Thiclc-Small paramétereket,
vízcsés-cliagrammot mutat, sok
más egyéb paraméter mcllett.
A "csomag " tartalmazza a mérőrendszcrcn túl a mérőmikro
fon t , ame ly az ártó l függőcn 3
féle minőségbcn választható, és
a mikrofonhoz tartozó mikrofonerősítőt. Mivel a DLSA Pro a
hangs ugárzó k mérésc szempontjából gya korl at il ag mindcnt tud , am it a ma használatos professzionális rendszerek
(API, MLSSA, DAAS, CL!O) ,
ezért a bemutató után tervcink
sze rint a jövőben a H&T is használni fogja ezt a rendszert.

A csövező franzisztoros

HTA30
Eddig lapunkban az
erősítőket

elektroncső

volt az úr, már ami az

illeti. Most azonban egy olyan tranzisztoros

kapcsolást szeretnénk bemutatni, ami sok ponton

azokban az években olyan is voltl).
hazánkban is ismert és

népszerű

termékcsaládnak. A most bemutatásra

később

a

Ion Systems
kerülő

változat

Egyfelől

a hajdani Obelisk 2 modellhez áll a legközelebb, de

megint egy legendás készüléket, illetve terméket

gyakorlatilag ez a kapcsolása a legnagyobb MA 400

emlékeztet a csöves kapcsolástechnikára .
publikálhatunk,

másfelől

talán egy kicsit sikerül

manablokknak is, természetesen ez utóbbiban egy

rávilágítani, hogyan lehet a csöves készülékek előnyös

extranagy tápegységgel, megnégyszerezett végtran-

tulajdonságait

megőrizve félvezetőkből

"romantikus" hangú

erősítőt

hasonlóan

építeni . A készülék

zisztor-mennyiséggel

kibővitve,

és az ahhoz a

teUesítményhez tartozó beállításokkal optimalizálva.

az a Richard M. Hay volt, aki a Radford

ReméUük, ezzel az erősítővel egy igazi "titkos tippet"

végfokot is tervezte, így Legendák rovatunkban

tudunk a barkácsolni vágyóknak nyújta ni, hiszen árát

egyfajta evolúció is megjelenik. Ennek a kapcsolásnak

tekintve igencsak olcsó

az első változata képezte az alapját a híres és méltán

hangminőségét

tervezője

legendás Nytech

erősítőknek

és receivereknek (bizony

A..3..0. ..~~-t~~~~~-~~~í!.~..rt:lg.k.~~-~~---·
No ez le nne az ! Az AJO, az a bizonyos "ígé re tes" e rős ítő.
So kakna k mos t va l ószínűl eg
csa lódást fogunk okozni , mc rt

eszközökből megépíthető,

tekintve viszont sok híres drágaságot

is megszégyeníthet.

a kime ne ti telj esítmé nye 8 ohmos te rhelésre névlegesen csupán ké tszer 30 watt , a hangszóróra kim e n ő koncle nzáto ron keresztül csa tla kozik, mc rt nem

szimmc triku s t á pfesz ült ség rő l
műkö clik és a kapcsolás technika sem "hókusz-pókusz", csupá n hagyományos.
Na mos t ez mié rt baj? Igaz

tt
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ugyan, hogy a kapcsoJási rajzon
látható említett megoldásokban találhatunk kifogásolnivalót, de nem igen lehet olyan
szimmetrikus, current dumping , vagy akár nagyszerű
heedkapcsolást találni (bocs a
szójátékért, nem lehetett kihagyni Fehér) , amely ne hordozna néhány (sokszor megoldhatatlan) gyakorlati problémát.
Ehhez képest most egy átlagosnak tűnő kapcsoJási rajz egy jó
minöségű gyakorlatilag megvalósítható készüléket próbál nekünk mutatni , az ö jclképeivcl.
A következökben a működési
leírásban a száraz "megy a jel a
vezetékben ... " magyaráza ton
kívül megpróbálunk arra is választ adni , hogy az elvi tökéletlenségeket a gyakorlatban hogy
lehet cltüntetni. Nagyon fontos , hogy a készüléket abból a
szempontból vizsgá ljuk , hogy
mire va ló , mi a cé lj a.
A hangerösítő feladata, hogy
a lejátszó eszközök (CD-játszó ,
magnó , stb.) kicsiny jelfeszültségei t illessze a hangsugárzóhoz , mcly alacsony impcdanciá-

ja , csekély érzékenysége miatt
nagy feszültséget és áramot , vagyis nagy teljesítményt igényel.
Mindczt széles frekvenciatartományban, kis lineáris és nemlineáris torzításokkal , hiszen a
lejátszott zenének megfelelő
villamos jelet - vé l etlenszerű
impulzusokat - kell továbbítania egészen a hangsugárzó bemenetéig.
Tehát az erösítő csak egyctlen láncszeme a lejátszó berendezésnek , s elsödlegesen a bemenetének és a kimenetének
kell megfelelöen alkalm azkodnia a környezetéhez. A be l ső
felépítése innentől kezdve másodlagos, csak az a fontos , hogy
megbízhatóan , "olajozottan "
működjön , akár a jó gépek.
Az AJO mindösszc ennyit
nyújt, viszont ezt garantáltan .
Az erösítő elvi kapcsalási rajza a l. ábrán látható. A sztcrcó
erősítőnek csak az egyik (ba l)
csatornáját ábrázoltuk , ugyanis
ez teljesen megegyezik a másik
Qobb) csatornával.
Az áramkör két jól elkül öníthető egységre tagolható: a Tl,

l

T2 tranzisztorokkal felépülö
e l őe r ősítő a bcmcncti választó
kapcsolóval és a h angerősza
bályzóval a bemencti blokkja,
és maga a teljesítményerősítő a
másile Működésükct a hangfrckvcnciás jelet követve vizsgáljuk meg.
A bcmencti választókapcsoló
a kiválasztott műsorforrás jeiét
(a rajzon a CD-játszóét) továbbítja a hangcrőszabályzóra ,
melynck csúszkájáról Cl-RJ
csatolótagokon keresztül jut a
Tl tranzisztor bázisára. Tl kollektom vezérli T2 bázisát, mely
tranzisztor emittere lesz a ldmcnet. Tl közös cmittcrcs, T2
közös kollektoros kapcsolásban dolgozik , s T2 kimenetéről
egyenáramú negatív visszacsatolás hat Tl emitterére. Ez a
ne ga t ív visszacsa to lás egyrészt
a két fokozat munkapontját,
másrészt az erősítését állítj a
be körülbelül ötszörös értél\ű
rc. Tehát az e l őerösítő nem fordít fázist.

1. HT A30 elvi kapcsalási rajza
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A bcmencti fokozat a tápfcszültségét egy J-LA 7824 típusú
stabilizátor IC-ről kapja , tehát
táplálása a végerősítőtől független. A stabilizált tápfeszültségnek és a kis zajú beállításnak köszönhetően a fokozat zaja rendkívül alacsony.
A bemeneti fokozat T2-cs
tranzisztorának
emitterérc
kapcsolódó C3 jelű csatolókondenzátor továbbítja a jelet
R10-C4-R11 T tagra , mclynck
kimenetc már a végerősítő első
fokozatát vezérli. Az első látásra feleslegesnek tűnő aluláteresztő T tagnak nagyonis
fontos szerepe van . A 100 kllzcs törésponti frekvencia feletti
zavaró jeleket nem engedi a bcmcnctrc , mcllycl mcgalwdályozza a nagyfrclwcnciákon kialakuló intcrmodulációkat. Az
tranzisztorok
all<almazott
ugyanis 200-300 ~11lz-cn még
működnclc

A végfol< , mint már említettük , hagyományos kapcsolástechnikájú , egy tranzisztoros
bcmcnctü (tehát nem diffcrcnciálcrősítős) , dariington kapcsolású teljesítmény tranzisztorokkal felépített visszacsatolt erősítő. Sok ilyen kapcsolás található a szakirodalomban más értékű és típusú alkatrészekkel felépítve , s aid már
próbálkozott erősítőépítéssel ,
az tapasztalhatta , hogy a legtöbbjük valóban nem túl igényes. Ha azonban az A30 rajzát
alaposabban tanulmányozzuk,
áramait , feszültségeit esetleg
más kapcsolásokkal összevetjük , mindjárt érthetővé válnak
a nem látszó differenciák .
Mindjárt a bemenet T3 tranzisztorának kis , kb. egyszeres
erősítése szokatlan. Ez a fokozat csak fázist fordít és illeszt.
A nagyjelű feszültségerősítő
blokk (T4, TS , T6) áramgenerátoros kiképzésű, ami miatt
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nagy

erősítése

és nagy kivezérelhetőségc ellenérc igen kis
torzítású. Ennek a fokozatnak
kulcsfontosságú a szcrcpc . Ha
az árama túl kicsi , vagy túl
nagy, akkor a tranzisztorol<
nemlineáris viselkedése miatt
nagy lesz a torzítása . Ha azonban T4 és T6 tranzisztorok
"összehangol tak", akkor ez az
egyébként aszimmetrikus felépítés (persze az erősítő többi
részével együtt...) jó hangot
tud produkálni.
Természetcsen a végtranzisztorok szerepe legalább ilyen
fontos és nehéz , hiszen "nekik " meg a nagy feszültség
mcllctt még nagy áramimpulzusokat is kell szolgáltatniuk
torzítatlanul. A hangszórók
meghaj tás a egyébkén t scm
l<önnyű feladat , hiszen azok
egyik frekvencián induktívak ,
egy másikon kapacitívak , némelyik frekvencián meg rczonálnalc A zene általában nem
válogatós, egyszerre több frekvencián szokott mcgszólalni , s
aklwr tranzisztor (vagy bármi
más) legyen a talpán , amelyik
ezt bírja teljesítménnyel és
gyorsasággal.
Az A30-ban alkalmazott darIington végtranzisztorok l 25
watt teljesítményű , nagy scbcsségü , nagy linearitású típusok ,
megfelelnek ezeknek az clvárásoknak , s az áruk scm magas.
A dariingtanok egyébként AB
osztályú üzemben működnck ,
nyugalmi áramukat a TS tranzisztorhoz kapcsolódó trimerrel lehet pontosan beállítani. A
kis nyugalmi áram miatt (kb.
30 mA) a szükségcs hütőborda
viszonylag kis méretü lehet.
A hangszóróhoz a kimenetet ,
T10 és Tll emitterei t , nagy kapacitású csatoló kondenzátor
illeszti (C13). Használatával
kapcsolatban elterjedt egy tévhit , mely szerint a terhelő
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hangszóróval együtt mélyfrekvenciás töréspontot okoz, vagyis nem lesz az erősítőnek elegendő basszusa. Ez azért cáfolandó , mcrt a kapacitás értékét
szabadon megválaszthatjuk ,
mégpedig ma már igen nagy
értékűre is.
Példaképpen a nem túl nagy,
6800 mikrofarádos kondenzátor 8 ohmos hangsugárzóval
együtt körülbelül 3 Ilz határfrekvenciát eredményez (ez
még 4 ohmra is 6 Ilz) , ami a
hangsugárzól< mélyhangátvi telét figyelembe véve mindcnképpcn megfelelő. Persze azért túl
kicsi scm lehet a kapacitás.
Sokkal nagyobb problémát
okoz az elektrolit kondcnzátorok vesztesége. Ugyanis ennek
az alkatrésznek az egyenáramú
clválasztáson kívül az volna a
feladata , hogy rövid idő (mikroszckundum) alatt rengeteg
töltéshordozót juttasson az
erősítő kimenetéről a hangfalkábclcn át hangsugárzóig. Mcllcsleg a gyakorlatba n ezt sokkal nehezebb teljesíteni , mint
a 20 hertzes frelwenciát. Kis
teljesítménynél nem is volna
probléma , dc már 70-100 wattnál kénc vagy 15-22 ezer mikrofarád , s mivcl ekkora tcljesítményií erősítő tápfeszültsége
80-100 V, ezért a kondenzátornak is ekkora feszültségűnek
kellene lennie. Az ehhez szükséges jó minőségű kondcnzátorok igen drágák , ezért (és még
persze egyéb okok miatt is) alkalmazzák inl{ább a kettős tápfeszültségű DC (dircct coupled
= direkt csatolt) crősítőket.
Jelen erősítőben a kimenő
kondenzátor alkalmazása mcllctt kapásból négy érv szól.
Az első a nem túl nagy teljesítmény, a második az egyszerű
tápegység (ennél fogva egyszcrü kivitelczhetőség), a harmadik a biztonság (Látott már va-
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laki a DC erősítő kimenetén az
elbi ll ent táp miatt lcégni mércgdrága mélysugárzót?).
A negyed ik érvü nk az illesztés . lia egy erősítő kimeneti
impu lzusa kitéríti a rákapeso lt hangszóró mcmbránját ,
a jel mcgszűntckor az visszafelé mozdu l. Ez a visszafe lé
mozgás a hangszóró kapcsairól feszü ltséget kényszerít az
erősítő kimcnetérc. li a ez a
visszaha ladó je l közvctlcnül
vezérli a kimenetet , (DC erő
sítők) , a munkapont c lbi ll cn ,
az erősítő visszaszabá lyoz, ele
ezenközben már ott a következő impu lzus ... A fo lytonos
szabá lyzás hibaje lként vezérli
a hangszórót , a rendszer csi llapítatlan lesz. Az erősítő cttő l még lehet kivá ló , dc csak a
pont hozzá illeszkedő hangszóróva l fog jól szó lni (fő l eg ,
ha létezik pont ilyen) . li a
azonban az erősítőt egyenáramúlag c lcsatoljuk hangsugárzótó l, az mint generátor nem
hat vissza a kimeneti cgycnszintrc , tehát egy csi ll apítottabb rendszerhez jutunk , ami
jóva l optimá lisabb , mint az
e l őző. Most lega lább esé lyü nk
van, hogy megfele l ő hangsugárzót ta láljunk.
A k i menetrő l egy 10 kiloohmos (R23) cll cnálláson keresztü l ne ga t ív visszacsatolás ha t
vissza a bcmeneti tranzisztorra. Mértéke éppen akkora,
hogy a jelvá ltozási sebesség is
magas marad, még is alacsony
torzítást eredményez.
Itt is a visszacsatolásban és
az erősítőben több he lyen is
ta l á~u n k RC tagokat. Ezeknek
a nagyfrekvenc iás gerjeelések
megakadá lyozása az a l apvető
fe ladatuk. Kia lakításuk az
A30-ban jóval precízebb, mint
álta lában , am i azért fontos ,
mcrt ezek a tagok hatnak az
erősítő fázisátvite lérc is, ami

A30 erösítő- Alkatrészlista
Pozíciószám

Típus/~lték

R1, 8, 23, 29, 32
R2, 13
R3, 9, 40
R4
RS
R6
R7, 24,38
R10, 11, 39
R12
R14, 16
R15
R17, 20
R18, 19, 33,34
R21
R22, 25
R26
R27, 28, 30, 31
R35, 36
R37
(1 , 3, 14

10 kQ
12 kQ
560 Q
2.2 MO
270 kQ
22 kQ
1,8 kO
3,9 kQ
27 kQ
39 kQ
47 kQ
1,2 kO
150 Q
220 Q
270 Q
680 kQ
100 Q
0,330
10 Q

Megjegyzés

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
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
trimmer potenciométer
0,6 W. 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
0,6 W, 1%, fémréteg
2 W, 1%, fémréteg
0,6 W. 1%, fémréteg
35 V, ELKO
(2
100 v
100 pF
(4
100 v
470 pF
63
V, ELKO
cs. 6, 10, 15
100 v
C7, 8
68 pF
(9
35 V, ELKO
100 ~F
(11, 12
100 v
100 nF
(13
6800 ~F
40 V, EL ~O
(16, 17
10 nF
100 v
(18
80 V, ELKO
10 OOO ~F
ALPS potenciométer
P1
50 kO
dióda
01,2,3,4, 5
1N4148
dióda
06, 7, 8, 9
1N5402
zöld LED
LD1
NPN tranzisztor
T1
BC 549C
PN P tranzisztor
BC 559C
T2
T3,6, 7, 9
PNP tranzisztor
BC 556C
NPN tranzisztor
T4, 8
BC 546C
NPN tranzisztor
TS
BD 139B
NPN dariington végtranzisztor
T10
BOT 65C
PN P dariington végtranzisztor
T11
BOT 64C
5 állású 2 áramkörös kapcsaló
K1
250 V, 2 A
hálózati kapcsaló
K2
230 V/48 V/2,5 A toraid transzformátor
TR1
• Több típus használható.

zisztorokat mentheti meg , hanem megszabadíthat a javítgatás iszonyatos tortúrájától is.
Itt jegyeznénk meg azt is, hogy
mindig a kikapcsolt erősítőre
aján latos a hangsugárzókat
csatlakoztatni a kellemetlen
meglepetések elkerülése végett. Ennyit a véde l emrő l.
Az erősítőkapcsol ás önmagában nem működik , ehhez energiaforrásra van szüksége. Ahhoz , hogy kimenetén hasznos
teljesítmény jelenjen meg , be is
kell fektetni másfél- kétszer
annyit. Ezt a feladatot a tápegység látja cl.
A rajz szcrinti tápegységnél
egyszerűbbet tán cl scm lehet
képzelni , mérctci (fő l eg a
transzformátor miatt) azonban
arányban állnak az erősítőjéveL
Transzformátora toroid magos
alulgerjesztett típus , szekunder
feszültsége 45-48 Vdfo Az
egyenirányító és a pufferkondenzátor után így keletkezik
60-68 V egyenfeszültség. Mivcl
az erősítő névleges szin uszos
teljesítménye kétszer 30 watt 8
ohmos terhelésre , a transzfor-

többcsatornás rendszerelméi
sarkalatos probléma.
Tu lajdonképpen a tényleges
végfokozat e nn yibő l áll , azonban cé l szerűen kiegészítették
két hasznos áramkörrel (saját
felelősségére bárki kihagyhatja) . Az egyik a T7 tranzisztorra
épü l ő koppanásgátló áramkör.
A bekapcsoláslmr a végtranzisztorok "indulását" késlelteti , aztán mintha ott sem lenne.
A másik segédáramkör a sokat vitatott kimeneti túláramvédelem (TB, T9 és áramköre i).
Álta lában a rosszul méretezctt
rövidzárvédelmek teljes kivezédésnél működésbe lépnek és
durva torzítást okoznak.
Jelen erősítőben a maximális
kimeneti á tl agá ra m mintcgy
másfél-kétszeresénél )<;apcsol
be , tehát gyakorlatilag nem növeli a torzítást. Tapasztalataink
szcrint a hangképben sem észl e lh ető a jelenléte.
Tú láram, vagy a kimenet rövidre zárása csetén azonban
időben kikapcsolja a végtranzisztorokat. 1 agyon
hálás
áramkör, nem csak a végtran-

mátornak minimum 120 VA-es
teljesítményűnek kell lennie, és
a szekunder oldalon körülbelül
2,5 amper terhelő áramot kell
bírnia számottevő feszültségesés nélkül.
Ha valaiti kcvesellné a kivehető
teljesítményt, és l e h etősége van
rá, alkalmazzon 160 VA-cs, esetleg 250 VA-cs transzformátort,
mcrt ebben az esetben az erősí
tő 2X50 W szinuszos teljesítményt tud leadni 4 ohmos terhelésre, illetve 2 x 60 - 2 x 70 W
várható 2 ohmra. Ez azért már a
tcljcsítménypártialmak is tűrhe
tő érték, s kifejezetten kedvező
erősítő ez azolmal\ is, altik szatellit és szubbasszus sugárzóikat
egyetlen erősítőve l szcretnék
hajtani. Dc például, ha valaid házi mozihoz szcretné használni az
A30-at, akkor három ilyen sztcreó blokk 6 csatornát eredményez , ami ugyebár már 8 ohmos
sugárzókra is összesen 180 wattnyi teljesítmény.
liát ez egy25-30 m 2-es, 3 m
magas szobában. .. "Hallod
még , mit mondok?"
Fehér Béla

A30 erösítö jellemzöi:
Tápfeszültség ................................................................................................................................................................ .................. 60 V
Nyugalmi áramfelvétel (két csatorna összesen) ............................................................................................................ 100 mA
Szinuszos kimeneti teUesítmény (Zt=B n. f=1 kHz, ktot=0,1%): ................................................................................ ..30 W
(Zt=4 n. f=1 kHz, ktot=0,1%):................................................................................. 50 W
Maximális bemeneti feszültség (Zt=B n , f=1 kHz, Pki=30 W)
AUX1 bemenetre: ........................................................................................................ 150 mV
CD bemenetre: ...........................................,................................................................ 300 mV
Bemeneti impedancia (Zt=B n. f=1 kHz, Pki=30 W)
AUX1 bemeneten mérve: ..............................................,............................................................... 40 kn
CD bemeneten mérve:.................................................................................................................... 20 kn
lntermodulációs torzítás (f1=70 Hz, f2=4 kHz, Zt=B n. Pki=30 W): ........................................................................ 0,05%
Frekvencia-átvitel (+OdB- -3d B, Zt= B n. Pki=30 W):.......................................................................................... 6 Hz-60 kHz
Jellzaj viszony (Zt=B n . Pki=20 W, f=1 kHz):....................................................................................................................65 dB
Áthallási csillapítás (bal jobb, f=1 kHz, Zt=B n. Pki=30 W):
AUX1 bemeneten mérve: .................................................................................................................. 15 dB
CD bemeneten mérve:........................................................................................................................ B2 dB
• 120 VA-es hálózati transzformátor és 10 OOO

~F

pufferkondenzátor esetén.

HT RIAA Korrektor
.

.~~.. P.~.~~~.. ~.~*~ '!'.g~~·~·~ ·········
Íme egy tranzisztoros RIAA korrektor. El ső ránézésre egy szimpla áramkör, azonban ennek a
szimpla elcktronikának igen jó
jellemzői vannak.
A RIAA korrektorokkal szemben támasztott követelményei\
között az egyik legfontosabb,
hogy az eredeti lemezvágási karakterisztikának a pontos tükörképét kellene, hogy e l őá llítsa ez a
speciális erősítő. Ezt rendszerint
egy többfokozatú erősítőn belül
elhelyezett egyszerű RC-tagoklial
valósítják meg. Az RC-tagok idő
állandóinak a végső hangminőség
ldalaldtásában igen fontos szercpük van , mcrt czelitől függ a lcjátszási karaktcrisztika pontossága . Sajnos a legtöbb korrekciós
erősítőben a RlAA hálózat (sokszor az erősítőve l együtt) felületcsen tervezett, pontatlan áramkör, mclynck eredményeképpen a
kimeneten megjelenő jel hullámos amplitudó- és esetleges fáziskaraktcrisztikájú. Tehát erre a
pár passzív alkatrészre érdemes
kicsit jobban odafigyelni.
A RIAA hálózat kialakítása a
gyakorlatban többféleképpen is
megoldható. Leggyakrabban egy
többfokozatú erősítő negatív
visszacsatoló hálózata a korrekciós tag. Ennek a megoldásnak az a
legnagyobb erénye, hogy az RCtagok elhclyczlwdésük miatt nem
rontják a jel/zaj viszonyt. Mint
tudjuk , a phono fokozatok néhány millivoltos jelekkel dolgoznak, úgyhogy ez rcndkhi.il lényeges e l őny. Sajnos az ilyen felépítésű korrektorok fázisátvitele ritkán felel meg a sztereó hangsugárzás követelményeinek.
Egy másik leh etőség szcrint két
erősítőfokozat közé kapcsolják az
RC hálózatot. Most a fázisátvitel-

le l nem lesz probléma, dc a
passzív fokozat lerontja a jel/zaj
viszonyt. Ezen úgy szoktak segíteni , hogy az e l ső erősítő fokozat
erősítését igen nagyra állítják be,
tehát a passzív fokozatra már
több száz mV-os jel kerül. Természetesen ez sem ideális megoldás,
mert ebben az esetben először is
jó nagy tápfeszültségre van szükség a nagy kivezérlés miatt, eredményeképpen pedig mcgnövel{szik a nemlineáris torzítás.
Alka lm aznak ezen kívül egy
harmadik megoldást is , mely
aránylag kis tápfeszültségű erősí
tőkkel működik , a kritikus frekvenciasávban (közép és magas
tartomány) igen egyenletes a fázisátvitclc és a jel/zaj \iszonya is
megfelelő. Az úgynevezett passzív
/ aktív megoldás lényege, hogy a
korrekciós RC-tag mély- és magasfrckvcnciás szekcióját különválasztják, ami által az időállan
dók egyszerűen , nagyon pontosra
beállíthatók. Ezek után a magasvágó tagot két erősítő fokozat közé passzív tagként építik be, a
mélycmclő hálózat pedig a második fokozat negatív visszacsatolásába kerül. Az így kialakított erő-

sítőknek

általában igen jók a jel-

l emzőik .

A l. ábrán látható phono elő
is ezen elképzelés alapján
épül fel. A rajzon a sztcrcó e rősí
tőnek csak a bal csatornáját ábrázoltuk, mivel a jobb ezzel teljcsen
megegyezik.
A kapcsoJási rajzon jól elkülöníthető a három tranzisztoros bcmcncti fokozat , az azt követő
passzív magasvágó tag, majd a
mélyfrelwcnciás visszacsatolást
tartalmazó kimeneti erősítő , valamint a tápfeszültség-stabilizátor
áram köre.
A jel útját kövct,·c röviden \ÜSgáljuk meg a működését:
A hangszedő 4-S mV-os feszültsége egy kétfokozatú, szélcssávú
erősítőre kerül , melynck erősítése
kb. nyolcszoros, bcmcncti ellenállása pedig a kívánatos 4 7 kQ.
A fokozatban kialakított T2-TJ
áramgenerátoros kimenetnek köszönhctően a torzítás alacsony, és
az R9-CJ "fél " R.IAA Imrrektor
meghajtásához is optimá lis ez a
felépítés. Miután a magasfrckvenciás tartomány korrekciója (magasvágás 75 mikroszckundumos
időállandóval) mcgtörtént, a máerősítő

Ql
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sodik fokozatra kerül a vezérlő
jel. Ez az elsőhöz hason ló fe lépítésű erősítő , csupán a negatív
visszacsatolásban láthatunk különbségct. Itt ugyanis a visszacsatolás frckvenciafüggő. Az RC elemek (RIJ-Rl4-C5-C4-Rl2) úgy
vannak mérctczvc , hogy egyrészt
kia lakítják az eredő crősítést ,
másrészt helyreállítják a mélytartomá ny frekvenciamcnctét (az
időá ll a n dók 318 p,s és 3 ,18 ms) .
Az áramgencrátoros , emiatt
alacsony kimeneti impcdanciájú
kimeneten kb. 250 mV nagyságú ,
kis torzítású jelfeszü ltség jelenik
meg. A kimenetre kapcsolható intcrkonnekt kábel hossza nem kritikus, még körülbelül 2 métcrcs
összcl\öttetés esctén scm torzul a
frekvencia-á t\; tel.
A phono fokozat tápellátását
csatornánként egy-egy LM Jl7LZ
típusú precíziós stabil izátor biztosí~ja , mcly körü lbelül 25-JO V
kü l ső fesz ül tségbő l áll ít elő 20 V
nagyságú , zajmcntcs, stabilizá lt
tápfeszültséget. A jobb és a bal
csatornában külön alka lmazott
stabilizátorok eredményeképpen
az áthallási csillapítás igen magas
értékű , ami ilyen kis jclszintű folwzatolmál nem általános.
EB.
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MM phono előerösítő-Alkatrészlista
Pozíciószám
R1
R2
R3, 13
R4

RS
R6

R7

R8, 15
R9
R 10, 16, 17
R11

R12
R14

R18
R19

Tí us/Érték
330 kn
330 n
68 kn
270 kn

22 kn
560 n
3,9 kn
100 n
11 kn
47 kn
15 kn
1.2 kn
5,6 kn
680 n
10 kn

C1, 6, 7, 8
C2, 4
(3

cs
(9

100 lJ F
6,8 nF
47 nF

01,2,3,4, 5, 6

10 nF
1N4148

T1 , 3, 4, 6
T2, 5
TR1

BC 549C
BC 559C
230 V/48 V/2,5 A

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
0,6 W,
0,6 W,
0,6 W,
0,6 W,
0,6 W,

1%, fémréteg
1%, fémréteg
1%, fémréteg
1%, fémréteg
1%, fémréteg

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

35 V, ELKO
35 V, ELKO
100 V, 5% fólia
100 V, 5% fólia
100 V, 5% fólia
dióda
NPN tranzisztor
PNP tranzisztor
toroid transzformátor

1. RIAA Korrektor elvi kapcsalási rajz

RIAA karakterisztika eltérése a névlegestől

MM phono erösítö jellemzöi:
Tá pfeszültség

....... ..... . . .......... 30 v

(Ube=4 mV, f=2 Hz- 200 kHz) ................................ +/- 0,2 dB

Áramfelvétel (két csatorna összesen) ....................... ............24 mA

Maximális bemeneti feszültség (f=1 kHz, k=O,OS%) ........ 80 mV

Bemeneti impedancia (U be=4 mV, f=1 kHz)

..... 47 kQ

Harmonikus torzítás (f=1 kHz, Ube=4 mVl ...................... 0,002%

Kimeneti impedancia (U be=4 mV, f=1 kHz) .....

.......150W

Jel/zaj viszony (Ube=4 mV, f=1 kHz):..........

Feszültsé ge rősítés

(U be=4 mV, f=1 kHz) ..............................37 dB

................... 78 dB

Áthallási csillapítás (Ube=4 mV, f=1 kHz) ............................. 68 dB
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G61iát a porondon

Visaton Experience V2O
A Visaton Experience V20

valószínűleg

sok barkácsol-

légterű

helyiségek ideális hangsugárzójává teheti .

ni vágyó hifibarát szívét dobogtatja meg, és a minik

Árához képest mind dobozkonstrukciója, mind a fel-

után lapunk hasábjain is hiánypótló hangdoboz. Há-

használt alkatrészek és hangszórók tekintetében igé-

romutas, d'Appolito

elrendezésű

~.~!!.~~~~--~--~~~.8................................
,\ \ ' 20 egy 11 O literes basszrcflex hangolású doboz , amel~·
szimmctrikus hangszúró-clrcn-

szerkezete a nagy

nyes szerkezet.

dczésű , mégpedig a magassugárzó
körül.
az
ismert
d',\ppolito ekhez hasonlúan .
,\ frontlap hangsugfirzásra gya-

korolt zantró hatfisainak elkerülése ,·égett a komplett középsugfirzó cg~ ·ség nem középre került , hanem a bclsií oldal felé cl
lett toka . :\lél~·sugfirzóként két
párhuzamosan bekötiitt \\' 200
S dolgozi!< kb . -Ei() llz-ig . Ezutfin lépnek be a mél~-kiizépsu
gárzók , két szintén pfirhuzamosan bekötött \\' l :10 S, amelyek
a középtartomfin~·t fedik Ic kb.
:1000 llz-ig. Ezeket egy C 25
FFL szö,·ctdóm magassugárzó
\'áltjn Ic a magastartomán~·ban.
A frcln ·cncim·áltót aliwimassá
tették a hi-\\·iring . azaz kctt6s
káhclczési tcchnikfira .
:\l;ír a \ ' 20-as hangj:h·al szcrzctt lcgclséí bcn~·omfis kirobba nó zenei jfitélüiriimct kiiz,·ctít
f<:lénlc ,\ két 20 cm-cs mélysu,g árzó gondoskodik a tiszta és
szfiraz basszusról az alsóbb oktáYokban, amel~· a dohozmércthcz képest egyben hihetetlen dinamil<ával is rendelkezik ,\ kiizéptartomfin~· tökéletcsen lineárisan és színczctlcnül szól. a
hangkép rcndkhi.il plasztikus és
doboztalan. ,\ 25 ITIITI-CS SZÖYCtdóm luistfil~·tiszta és lc,·cg<Ss
magashang-reprodukciója teszi
teljessé a hangképct.

f.~!.~P.~!~. . . .............................................. .
Ahogy az a rajzon is lfitszik, az
Expcricncc \' 20 cgym:íshoz ütközésig illesztett és ragasztott ,
egyenes oldalú lapokból áll. ,\
doboz belül a középsugárzó cg~ ·
ség önálló házából és három mcrcvít<S lapból áll. A rajzon "1 "-cl

p?

elesS teqé)vek

l
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jelölt merevítő lapok egységcnké nt három kivágással rendelkeznek, és egyben a középsugárzó egység házának alsó és
felső határoló falát képezile A
rajzon "2"-el jelölt merevítő lapon négy Itivágás van. A mercvítő lapoknak ugyanaz a funkciója, mint a többi építési javaslatban szcrep l ő léckeresztelmck,
nevezetesen a párhuzamosan
futó falak kimercvítése. A kábelek keresztülvezetéséhez 3 darab, a középsugárzó egység hátfa lába fúrt S-8 m m-cs lyuk szükségcs, amelyek a doboz tervrajzán , clölnézetbcn , az alsó középsugárzó kivágásán keresztül
láthatóak. A frontlap két 73
mm-es kivágása a basszrdlcxcsövek befogadásá t szol gá lja ,
míg a hátoldal szöglctcs 1\ivágásában a csatlakozó terminál kap
helyet. A frekvenciaváltó a hátsó
fal belsején , az alsó mé lysugárzó
mögött kerü l fe lrögzítésre.
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Kivonat a Stereoplay magazinból (1992 január):
Az Experience V 20 volt .. az egyetlen a tesztmezönyben, amely valóban
velős basszust tudott lesugározni. Az Experience V 20 azonban nemcsak
az izma it mutogatta, hanem egy olyan életvidámságot sugárzott magából,
amely egyedülálló volt ebben a tesztmezönyben."
.. A VISATON Experience V 20-nak kijár a legnagyobb elismerés, hiszen
edd ig még sohasem lehetett ilyen sze ré ny összegért ennyi zenehallgatási
élvezetet kapn i."
Besorolás: Absolute Spitzenklasse lll
Hang: kiemelkedő
Összegzés:" Szenzációs minőség" l tesztgyőztes

2.2mH
1.32mm

+

IN

47U

2xW200S
B Ohm

47

~F

+
2xW130S

IN

B Ohm

10{1

G 25 FFL

0.47mH
06mm

4 0hm

-~-i.!!~.P!.~~~---····························· ·················
Egy csillapító lap a középsugárzó egység házába kerü l, a többi
- fe lgöngyölített, ill. összehajtott - csi llapító lap egyen letesen elosztva a dobozba kerü l,
és csak a basszrcflcx csövek
mögötti he ly marad szabadon.
A lapok később i elcsúszásána k
megakadá lyozása érdekében a
lapokat a merevítő lapok kivágásaiba kell becsíptetni.

májys - júnjus

1. Frekvenciaváltó
elvi kapcsalási rajz

Technikai adatok:
Névleges terhelhetőség : .................................
Zenei

terhelhetőség:. ...........................

Impedancia:.................

300 W
..................... 4 ohm

Frekvencia átvitel

........ 29-30 OOO Hz

Érzékenység:..........................
Váltási frekvenciák:.....

........................... BB dB/1 W
...................450 Hz, 3000Hz,

Dobozelv:.

........................ reflex

Dobozméret: .............................. .
Külső

............. 1BO w

.......................... 100 1+61

méreL ............... ................................................. 130•30•36 cm

A cikk tartalmát a
Visaton német nyelvü
katalógusából vettük át.
A H&T szerkesztöi nem
tesztelték ezt a modellt.

Hangszórók, váltók,
alkatrészek, kiegészítők,
kitek, kitleírások

O E R M A N Y

1115 Budapest, Bartók Béla út 124. Telefon: 203·8735

VISAT0 N*
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május - itínjys
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Digitális audió: elmélet és gyakorlat

Bevezetés a D/A technikába
A hang digitális feldolgozása: rögzítése, tárolása és

vonatkozását, továbbá az audio átalakíták egyik

továbbítása a XX. század végének hangtechnikájára

piacvezető fejlesztőjének

legjellemzöbb

Logic (USA) cég Crystal Semicondudor Products

technológia,

melynek

leginkább

és gyártójának, a Cirrus

elnevezésű fejlesztő

"hétköznapi" megjelenése a CO-játszókba épített D/ A

Division

átalakítás. Cikkünkben vázlatosan (matematikai

néhány termékén keresztül a gyakorlati megvalósítás

részletek nélkül) összefoglaUuk ennek néhány elméleti

lehetőségeiből

Bevezetés
,\z analóg jelek digitális formá-

ba és ,·isszaalakítása során fcllépéí jcl-áwlakítási folyamatok
megértése nélkül a digitális jelfeldolgozás eszközeinek mlíködésc scm érthctö . ,\ digitális
jelfeldolgozás bonyodalmait cl sösorban annak a korábbi analóg cljánísoké t meghaladó zajvédcttségc miatt qíllaljuk , dc
ragaszkodunk ahhoz , hogy a
tiibbi minöségi jellemzök is
azonosak , \'agy jobbal< legyenek , mint az analóg jelfcldolgoz:íssal elérhetöle llogy ez
mcnnyirc sikercsen ,·alósul
meg a mai digitális hangtcchnik:íban , arról az audiofil közösségben éles \'iták fol~11ak , dc a
digit:ílis audio \'itathatatlanul
mindcnnapjaink részévé vált és
kétség scm fér ahhoz , hogy a
digitális jclrögzítö szalwányok
cls<í generációja óta ,-égbemen t
technikai fejlődés a szabványok
l<ö, ·ctkcző gcncrációin át a jö\'()
hétköznapi gyakorlatának részévé vá lile

is "mintát veszünk".

A jelfeldolgozás ch·i problémái
ott kczdödnck , hogy a digitalizálandó analóg jel (például
hangnyom:ís ,·agy ,·illamos feszültség id6függvényc) folytonos függvény. amely tehát a mi nimális és maximális értéke között tctsz<ílcgcscn sok , egymástól tctszölcgcscn kis mértékbcn
küliinböz{í értéket fclvchct, ha
az energia kn111tumos szcrkczctét<íl cltckintünk'. l 'gyanígy az
:ítalakítandó jel cg~· véges idő
tartamon belül is ,-égtclcnül
sok , cg~·mástól ak:ír tetszölegcsen kis mértékbcn különböző
idöpontban \'izsgálható.

Amintavételezés
Tekintsük az l. ábrán látható
u(t) időfüggvén~·t és vizsgáljuk
meg, milycn átalakulásokon
meg~· át a digitalizálás közben.
A digitalizálás során lezajló
folyamatok egyike a mintavételezés. Ez az u(t) jelből ol~·an
impulzusjelcl< sorozatát hozza
létre, amely a t 0 , t 0 +~t , t 0 +2~t

és gyártóbázisának

stb. idöpontokban a bcmcncti
u(t) jel pillanatértékével azonos , egyébként nulla értéklí.
Íg~· tehát a bcmcncti jelet cg~·
véges időtartamú darabján belül is mcgszámlálhatatlanuF
sok különbiizö id<ípontban
mérhctö értéke helyett ,·éges
számú mintá,·aljcllcmczzük (2 .
ábra). Ezáltal természetcsen cl,·cszítjük bármely két szomszédos minta kiizötti függ,·ényértékckct.
Látszólag tehát a mintm·étclezés nagyon komol~· információveszteséggel jár, hiszen a to
és t, id<ípontol< közötti ,·égtelen sok függ,·ényérték hcl~·ctt
csupán mcgszámlálható , véges
' Ez nem a modc rn fi zika eredményei nel; scmmibc\Úclc: a szol1:'1sos jclfcldolgoz:ísi tcehnológi:íl; hib:íi (zaj , jekesztcség stb.) ol~·an m é rtékű c k , amely mcllctt a lmlntumjclcnségcll clhan~·agolha 
tók.
' A ,. mcgsz:íml:ílhatatlan " kifejezés nem
l; ölt ő i túlz:ís: matematikai értelemben
megszámlálhatatlan cg~· intcn·allumot
allwtó ponthalmaz, ha l;é t, tetszőlegc 
sen l;özcl elhcl~·czlwdíí pont között mindig tudunk újabbat mcP.jclölni.

u. (t)

u (t)

»
c

·ro
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Ci.

E

ro J---+---~--------------------~
vizsgált időtartomány

1. ábra

2. ábra

számú , cg~'mást Ot késleltetéssci követő időpontokban clhel~·ezkcdő mintákkal prób{iljuk
helyettesíteni (3. ábra).
,\lajd ötYcn éve ismeretes
azonban Claude Shannon amcrilwi matcmatilms híres minta,·étcli tétele , mcly csctünl\rc allwlmaz,·a az alábbiak szcrint fo galmazható meg:
l~g~' u(t) függvény a belöle
,·ett u11 (t) mintákból maradéktalanul helyreállítható, ha az f".
mintavétcli frekvencia fele
(f,"=l/t) nagyobb , mint az u(t)
függ,·ény legnagyobb frekvenciájú összctcn'íjénck frekvenciája.
,\ Shannon-félc mintavétcli
tétel tehát úgy adja meg a mintm·étcli frekvencia minimális
értékét, hogy a jelben eiMorduló szinuszos összctcn'Sk (spcktrális komponensek) közül a
legnagyobb frekvenciájú összetc, ·őből is l\cttönél több mintát
kell venni ahhoz , hogy az credcti függ,·ény a mintákból rekonstruálható leg~·cn. Ez persze nem csak a mintavétcli pcriódusidörc , hanem magára az
u(t) függYén~Tc is kö,·ctclményt jelent: a mintm·étclczcndő jelnek sávkorlátozottnak
kell lennie.]. lia c fe l tétel teljesül, akkor is igaz, hogy a
Shannon tételét ldclégítő mintavétclczés csak elvileg teremti
meg a jel hcl~·rcá ll ításának feltételeit. A technikai realizáció
során ezek a feltételek ponto-

san nem tcljesíthctők , csupán
többé-kc,·ésbé
mcgközclíthctéík.

Kvantálás
A digitalizálás sonín nem
csak a fol~tonos időskáláról a
diszkrét idíípontokban értelmezett mintavétclczctt függvényre ,·aló áttérés történik. A minták nagysága a mintavétclczés
után még folytonos , cg~mástól
akár tctszölcgcscn kis mértékbcn különböző is lehet. A digitalizáló eszköz ezt a folytonos
értékkészlctct egész számokkal
kifejezhetövé alakítja át ' a cligitalizáló eszköz által feldolgozott teljes amplitudósá\' ,·éges
számú lds , cgycnlö tartományra (ln-antumra) bontásiind és
megállapítja , hog~· a bcmencti
jclb61 képzett minta hán~ · hantumból rakható össze (.t. ábra).
Az ábra függöleges tengelye
mcntén fel tüntettük az egyes
kYantum-tartományok sorszámát. Felbontásnak nc,·czzük
azt a számot , amel~ · megmutatja, hogy a digitalizáló eszköz által feldolgozott jcltartomány
h:íny knuuum-lépcséírc osztható (erősen leegyszerűsített á brá nkon ez l O). A valóságos átalakítók felbontása gyakorlati
okokból rendszerint 2 egész kitcvőjű hatványa. A felbontásnál
ilyenkor nem is a lwantum lépcsők számát, hanem az azt kifejező kettes számrendszerbeli

szám hcl~·i értékeinek (bitjcinck) számát adják meg , pl. egy
16 bináris hclyiérté l\ű (16 bites) átalakító 2"'=65536 , egy
20
bites
átalakító
2"' =
1048576 részre bontja fel a teljes megengedett jel tartományt.
A -L ábrához vissza tén·c: az
egyes minták alatt feltüntettük
annak a tartomán~·nak a sorszámát, amelybe az illct6 minta
esik (a tartomány alsó határát
érint<l mintákat a felette lcvö
lépcsöhöz soroltuk) . Az n-cdil\
amplitudó-tartományba
csö
minta értékét az u"=nX.1u kifejezés adja. i\livcl n mindig
egész szám és a "tört kvantum "
információtartalma cligitalizálás közben elvész, a minták
tényleges értéke a hantálás során nyert számértékekböJ pontosan többé nem állítható hcl~·
rc, így a hantált jelből helyre' lia a mint:l\'étcli frcln·cncia kise bb a
Shannon·té tcl szc rinti minim:ílis é rtél< ·
nél. .. alulmintm·étcl czés" (aliasing) tiir·
ténik rcndkÍI'iil kellemctlen l<ii,·ctkcz·
m é n~·cld<c l. pl. digit:ílis audio rendsze·
relmél a hallhmú tartom:ínyon egyé bké nt I<Íiül esií jelek és zajol< hallhatú pa·
ra ziw jelcld<é tmnszformiilúdnnlc l~zé rt
kczdiídnek az audio digitaliz{il(> rend·
szerel< ún . anti-aliasing s z űr(), ·cl , mclyel<
.,szigo rúan " cln~·omjúk a 20 ld lz feletti
íreln·enciatartomán~'t .

' Az {iltaliinosításra hajlamos Oll'asó felfedezheti , hog~· a mint:l\·ételczés és a
lnantálás rokon fogalmai< , hiszen fol~'tO·
nos. ,·égtelcn elemszámú halmazb61 ,-éges elemszámú , diszkrét _iclkészlctct úllítanak elő. A digitaliz:ílt analóg jel ch·
ben az értelemben l1é tszcrescn (idő és
amplitud6 szerint) mintm'étclczctt jel·
nel< tellinthet<Í.
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4. áb ra

állított érték az eredeti mintaértéktől akár egy egész lwantumnyival is eltérhet (mint pl.
a 4. ábra bal szél ső, "9" értékű
mintájánál). Ez a jelenség a
kvantálási zaj, mértéke a kvantumnagyságtól, azaz a felbontástól függ , a nagy felbontás kis
értékű kvantálási zajt eredményez. A gyakorlatban azonban
nem a zaj abszolút nagysága,
hanem a jelamplitudóhoz képesti relatív értéke (a jel/zaj viszony) fontos számunkra. Mivcl
a kvantumnagyság és az ebből
számítható (pl. feszültségben
megadott) kvantálási zaj egy
adott felbontású átalaidtóra
nézve állandó, a jel/zaj viszonyt
csak a jel növel ésével javíthatjuk. Ez azt jelenti, hogy az átalakító maximális jeltartományát a lehető legjobban ki kell
használnunk. Ennek felső korlátját az adja, hogy egy hangtechnikai átalakító a leghangosabb részleteknél a l ehető legjobban közelítse meg az átalakító eszköz teljes jeltartományának határát (de ne érje el,
hiszen az jelhatárolást és ezáltal torzítást okozna). A halk
részletelméi persze leromlil< a
jel/zaj viszony (anná l inkább,
minél halkabb egy részlet a leghangosabb részlethez képest,
azaz minél nagyobb a feldolgozott hangjel dinamikájay. Még
egyszer hangsúlyozzuk a kvantálási zaj a digitalizálással elvileg együtt járó jelenség , hatása

csupán korlátozható , de nem
küszöbölhető ki.

juttatjuk. Az átalakító kimenetén megjelenik a kvantált minta értékével arányos kimeneti
jel és állandó marad az egész
soron következő M mintavételi
periódus idejére . Az így nyert
uR(t) " l épcsős" időfüggvény (5.
ábra, hasonlítsuk össze gondolatban az l. ábrával) "ránézésre " emlékeztet ugyan az egész
folyamat kiindulási , bemeneti
u(t) függvényérc még pedig annál inkább, minél nagyobb a
felbontás és minél sűrűbb a
mintavétel r., dc a " l épcsős" jel
frekvencia szerinti összetételét
(spektrumát)
megvizsgálva
szcmbcszökő ki.ilönbséggel találkozhatunk.
A bcmcncti jel spektruma az
egye nfeszültségt ő l (a hangtechnikában néhány llz-től) az
f... mintavételi frekvencia felénél va lamive l kisebb értékig
(pl. CD-lemeznél a 44,1 ldlz-cs
mintavételi frekvencia miatt tehát kb. 20 kHz-ig) tartó sáv. A
Dl A átalakító kimenetén viszont a helyreállított jel spektruma periodikussá válik, a min-

A.. J~!..~-~~~!M~................................ .
Mivel hétköznapjainkban "kéznyújtásnyi " távolságban találhatók soros digitális audio jelfolyamot előá llító eszközök
(CD-játszó futóművek) és nem
ütközik áthághatatlan technológiai nehézségbe, hogy ennek
feldolgozására- akár házilag isa gyári, "kommersz" megoldást
felülmúló digitál-analóg átalakítót készítsünk , a továbbiakban figyelmünket elsősorban a
digitalizált jellehet őség szcrint
minél pontosabb helyreállítására , a digitál-analóg átalakításra
koncentráljuic Az ezt megvalósító rendszert digitál-analóg
(Dl A) áta lakító rendszernek
fogjuk nevezni a továbbiakban,
megkülönböztetésül a lényegesen szűkebben értelmezett integrált D/ A átalakító eszköztől.
Mint azt említettü!<, a
Shannon-félc mintavételi tételnek eleget tevő mintavétclczés
esetén-a kvantálási zajtó l eltelöntve - a kimeneti jel elvileg
helyreállítható a mintavételezett jeiből. Erre a legkézenfekvőbb módnak az tűnik , ha a
mintavételezés és kvantálás
után e l őáll ó számsorozat rendre egymást követő tagjait a
mintavételi periódusidő (M) ál tal meghatározott időközön
ként digitál-analóg átalakítóra

5

Az áta lakítás egyéb hibáiról csak
hogy a digitális jclátalakítók általánosan isme rt hibái (ncmlin earitás,
egyenfeszültségű ofszctt, c rősítés hiba ,
hőmérsé kleti drift stb.) közül a hangtcchnillában leg inkább a ncmlincaritásnak , azaz a kvantum -lépések l1özötti különbsége lmel< van fontos szerepe. Ez az
ana lóg erősítéstechnikából ismert módon nem lineá ris torzítás forrása .
'' Az 5. ábrán (mivcl annak mondandóját
nem érinti) a kvantálás miatti információ-veszteséget elhanyagoltuk .
ann)~ t ,

A (dB)
a bemenő analóg jel spektruma

A,. (dB) ·..

a spektrum mintavételezés után

l~

5. ábra

31~

f(Hz)

6. ábra

tavételi frekvencia egész számú
többszöröseinél elhelyezkedő
sávokkaL (6. ábra)
A helyzet azonban "nem reménytelen". Mivel az f.",., 2f."_.,
3f"'' stb. frekvenciák környezetében található sávok nem az
eredeti jelhez tartoznak , hanem mintegy a mintavételezési
folyamat melléktermékei , valahogyan (pl. megfelelően megválasztott aluláteresztő szűrő
vcl) meg kell tőlük szabadulni ,
és előáll az eredeti jel spektruma. Ez azonban csak első ránézésre ilyen egyszerű. Elvileg
ugyanis olyan aluláteresztő szű
rőt kell konstruálnunl, , amely a
O-tól f.",/2 frekvenciáig mindcnt
maradéktalanul (amplitudó- és
fázistorzítás nélkül) átereszt,
azon felül pedig mindent elnyom. A CD-játszó példáján tegyünk egy egyszerű becslést a
szűrő követelményeinek meghatározására. Habár a különfélc
digitális felvételi technikák között egyre nő a nagyobb mintavételi frekvenciájú megoldások 7
száma, közismert, hogy a ma
7

48 kllz , 88,2, 96 kllz , sót ma már in a
192 ldJz.cs mintm·ételi frekvenciájú , 24
bites fclbontású hangfeh-éteL A szélcsebb körű elterjedés és szabványosítás
"szülési fájdalmaival " l\üszködik több
high end audio CD rögzítési mód: a
DSD, a Super Audio CD, a DVD Audio és
a IIDCD.
' Ez nem "gycrcl,játék", ugyanis egy
il~'en szűró 72 dB/ oktáv oldalmeredek·
ség ű lenne. Ráadásul még egy ilyen magas fokszámú analóg szűróre scm igaz
az, hogy változatlanul át\~ sz i az átcresztósávba csó freln·enciákat. Az áteresztó·
sáv fclsó határá nál már mérhetócn
csöld\en , vagy ingadozik az amplitudó·
menet.

még legelterjedtebbnek számító CD lemezeknél 44 ,1 kHz a
mintavételi frekvencia. Az átvinni kívánt sáv 20 kHz-ig tart.
A szűrőnek tehát 20 kHz-en
még mindcnt át kell eresztenie,
25 kl-Iz-en már kb. 80-100 dB-t
kell csillapítania. Ehhez viszont
legalább 12-edfokú analóg szű
8
rőre lenne szükség , amely viszont rendkívül bonyolult, drága és instabil , hiszen a szűrők
fokszámának növelwdtével hatványozottan nő az alkatrészértékek pontossága, hőmérsélde
ti és hosszúidejű stabilitása
iránti követelmény.
"Igazi " megoldásnak reprodukálható , hosszas bemérési ,
beállítási procedúrák mellőzé
sével előállítható , stabit és jó
műszaki paraméterekkel rendelkező D/ A átalakító rendszert tekinthetünk. A 6. ábrára
és a hozzá fűzött magyarázatra
visszagondolva rájöhetünk: a
szűrővel szembeni szélsőséges
követelmények abból erednek,
hogy a mintavételi frekvencia
fele és a hangátvitelhez szükségcs sáv felső határa túl közel
esik egymáshoz, ezért a szűrő
nek nagyon "meredek" levágásúnak kell lennie (a 6. ábrán
pontozott vonallal jelöltük).
Lássuk, milyen rendszertechnikai átalakítással l'önnyíthetnénk meg a szűrő dolgát. A digitalizálásra kerülő jel frekvencia-tartományának 20 kl-Iz-es
felső határfrekvenciájából triviális okokból nem engedhetünl{,
továbbá az "alap" CD-lemez túl
széles körben elterjedt ahhoz,
7. ábra

hogy szabványos 44,1 kHz-es
mintavételi frekvenciáját egyszerű "intézkedéssel" megváltoztassuk. Egy lehetőségünk
marad tehát: olyan elektronikus megoldást találni, mely által a D/ A átalakító a bemenetére érkező digitális jelfolyam
mintavételi frekvenciájánál lényegesen nagyobb mintascbességű jelfolyamot lát. Ezt úgy érhetjük el , hogy a D/ A átalakító
elé olyan digitális interpoláló
eszközt iktatunk be , amelynek
kimenetén az eredeti mintavételi frekvencia többszöröse
"látszik". A 7. ábrán összehasonlíthatjuk a már leírt, "nyers
erőre " alapozott megoldást az
interpolálóval megoldott, közkeletű nevén "túlmintavételezéses" D/ A rendszerrel (az egyszerűség kedvéért az általában
sztereó átalakítáknak csak
egyik csatornáját ábrázoltuk).
Az interpoláter legegyszerűbb megoldása "üres " mintákat (8-szoros túlmintavételczésnél pl. 7 db O értékű mintát)
iktat be a soros digitális bcmenetrc érkező "értékes" minták
közé. Ez az művelet a túlmintavételezési arányt mutató szorzószámtóJ9 függően kellemesen
megritkítja a kimeneti analóg
szűrőre jutó frekvenciasávokat
(lásd a 8. ábrát , amelyen "helyszűke" miatt egy négyszeres
túlmintavételező rendszer hatását ábrázoltuk).
Ha a pontozott vonallal jelölt
analóg szűrőkarakterisztikát
összevetjük a 6. ábrával, már
négyszeres túlmintavételezésB. ábra
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nél is scjthctéí, hogy a kö\'ctclményck összehasonlíthatatlanul egyszerűbb felépítésű analóg szűrő,·cl tcljcsíthctők.
0:cm szabad elfeledkezni a
túlmintavétclczésnck egy tovtí bbi üd\'iis hatásúról scm: a
1\vant:ílási zaj teljesítménye túlminta\'étclczéskor szélesebb
s:íd1an oszlik szét és így szűrés
után a hallható hangok tartományába kisebb hányada jut.
~líg cl6z6 meggondolásainkban 12-rc becsültük a túlmintavételczés nélküli :ítalakítóhoz
szül<ségcs szűrő foksz:ím:ít, egy
H-szoros túltnintm ·é tclczésű útalakító rendszer ,·égérc harmadfokú analóg szürö is clcgcndéí. Ennek mcg,·alúsít:ísa
m;ír semmilyen gyakorlati nehézségbe nem ütkiizil<, cg~·szc
rlí fclépítéslí , olcsú, bemérést
nem igén~· ](), .. g~ ·ártható" :íramkiir.

A.gyakorlaf...
L;íssuk, hogy a fentickben Y:ízolt ch·ck hog~·an ndósulnak
meg a Cirrus Logic cég austini (Texas, l'S,\) székhelyü
Cr~ ·stal
Scmieonduetor
Products Di\·ision nc\'Ű , a eégcn belül nagyfokú önállúsággal bíró részlegének termékei ben. ,\ C rystal-rúl rii\'idcn
ann~·it , hogy- bár an~·ayá]Jala
ta , a Cirrus Logic a nagyintcgr:ílts:ígú áram]\é)rök piacán
régóta jelen ,·an - nz A/ D-D/ A
átalakíták néhány nagy múltú
és nagyncvü g~·:írtója mcllé

csupán néhán~· é\'C zárkózott
fel. Ez a felzárkózás azonban
igazán jól sikerül t : a Cr~·stal az
általa
kifejlesztett
Smart
Analog C~IOS tcchnológiáHd
ma ,·a lóban eredménycsen oldja meg a zajérzélwny analóg
áramkörök és a zajt termel() digitális funkciók ,.békés egymás
mcllctt élését" egyazon szilíciumlapkán. A Crystal fejlesztöi
különösen nagy tapasztalatot
halmoztak fel a digitális audio
átalakítókban gynkran hasz nült dclta-szigma (DS) átalakítiisi eljárás alkalmazásában.
~lindczckhez széles tcrmékpalctta, tisztcsséges árképzés ,
precíz dokumcntáciú és hatékon~· fcjlcszt<íi uímogatás társul, így a Crystal ma már a DS
:ítalakítók, ezen belül pedig
küliiniiscn a digiuílis audio átalakítók terén sok tekintetben
piac,·czct6nck számít olyann~·i
ra, hog~· ,·an olyan - konzumcr
clcktronil<áiról ismert- ,·ilágcég, amel~· digit;ílis audio integrált cszkiizcit a g~·alwrlati
lag teljcsen a Crysta l müszaki
megoldásaira alapoz,·a gyártja.

kon\'crtcr
tömlwázlatára
(CS-!327 típus, 9. ábra), azon
az audiojel hei~Tcállítás mindcn
eddig megismert clcmét felfedezhetjük.
,\ tömlwázlaton néhány eddig
nem említett funkciót: a soros
digitális jelet fogadó digitális
interfészt , dc-emfázis áramkört , feszültségreferenciát és
dclta-szigma modulátorokat is
találunk. Ez utóbbiakat itt nem
részlctczzük, szcrcpük.-61 csak
annyit, hog~· az intcrpolátorok
funkcióját l<icgészít,·c, azokkal
cg~·ütt
az eszköz 128-szoros
túlmint:l\·étclczési szorzúsztím:íért fclcléísck. ,\ jobb és bal
csatorna kiiziis fcszültségrcfcrcnciája szahja meg a D/ A lum,·crtc rck feszül tségln·an t u mát.
,\ dc-cmftí zis egység pedig (az
F~l rádió,·étclnél mcgszolwtthoz hasonlóan) a digitalizálás
során a jel-zaj \'iszony ja\'Ítása
érdekében a magashangokra
\'Onatkozó clökicmclés hat ását
állítja helyre. ?lli\·cl a CS-Ll27
eszköz széles mintm·étcli frck , ·cnciatartom;ín~ ·ban ké pes mű
kiidni és a digitalizálásnál használt cl6kicmclés frchcnciamcnctc különböz{í mintm·étcli
frcl<vcnciálmál küliinbözíí , az
utókicgycnlítés (dc-emfázis)
karaktcrisztil<ájának is dltoztathatónak kell lennie. ,\ ()E~IO
és Dl~ ~ll logikai jclcldwl háromféle mintm·étcli frcln·cnciára (.12 kllz, H, l ldl z és .fH
kl lz) optimalizált utóldcgycnlítés állítható be, dc ez a funkció
teljcsen ki is iktatható (a 10.

AC~tal D/Aátalakftó megoldásai
,\ Crystal a sztcrcó audio D/,\
;Ítalakítúl< széles dlasztél<át
fejlesztette ki , amelyekkel a
legcgyszcrübb "alap" alkalmazásoktól a mindcn ízében professzionális, high-end rendszcrekig mindcn igény kielégíthct6. lia rápillantunl< pl. egy olcsó, 20 bites fclbontású D/ A

l úlminta,·étc lczésn: .ic llcm z<i szorzútém·cz<i g~·a lwrlati
olwkhúl mindig ::? egész kitcnijű hatdm·a: g~·akori pl. a ::? '
= H. ::? '· = ú-1 é rtékdlasztás. Bár csáhítú :t gondolat. Je a
túlminta,·étclczési :mí ny tetsziilegcsen nag~· érté l;ű mégscm lehet: ,·együk fig~·t!lcmhc , hog~· nö,·cln·<i túlmintm·étclc zé snél a D ,\ átalal;ítúnal; cg~TC rii\·idchb id eje marad arra. hog~· az .,é rtél;cs " minta idiítartama alatt pontosan - a
lcgl\ischh hclyiért é l;ű hit által mcghat:írozott mértélmél
kiizclchh - hertiljon a bemeneli kód á ltal c l<ií rt érté l;rc.
.,Cazdas:ígi " kompromisszumra kényszerülünk tehát : nem
érdemes a nag~·o n olcsó szűr6ért nagvon Jr:íga D/ .\ :íta laldtú\·al fi ze tni.
·• ,\
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9. ábra

ábrán példaképpen a 44 , l kJiz
mintavételi freln·enciához tartozó utákiegyenlítő karakterisztikát n1Utatjuk meg).
A soros digitális aucliojel az
eszköz SDATA bemenetérc érkezik , melyet két óraje l időzít.
Az LRCK bcmcnctrc érkező jel
azonosítja , hogy az éppen továbbított mintát bal vagy jobb
oldali sztcrco csatornainformációként kell-c kezelni. Eg~·
összetartozó csatornajel-pár
kezdetét az LRCK jel felfutó é lc
jelzi és a bal csatornajel átvitcIc történik először. Az LRCK jel
logikai értékének változása határolj a cl egymástó l az egyes
csatorna-mintá kat reprezentáló
digitális
kódszavakaL
A SCLK jel pedig cgyszcrlí bitórajel, mclynck felfutó é lc azt
jelzi, hogy a soron k övetkező
bit beolvasható az cszközbc. Az
itt vázlatosan leírt interfész séma három kül önfélc digitális
bcmcncti formátumban is mcg\·alósulhat, mclyck közül az eszköz DIFO és DIFI bemenetcirc
lwpcsolódó logikai jclkombin:ícióva l lwll kiválasztani a bemcnctrc éppen érkező jelfolyam

formátumának
megfelelőt.
A ll. ábrán - csupán az interfészjelek értelmezésének mcgvi lágítására , a telj esség igénye
nélkül - megmutatjuk az cg~·ik
digitális formátum idődiagram
ját, amcl~-rc az jellemző , hogy a
bcmcnctrc érkező digitális kódszavak szóhosszúságához (16,
18 \·agy 20 bit) automatikusan
alkalmazkodik. Fig~·cljük meg ,
hogy egy-egy csatornajel részérc 32 (egy teljes sztcrcó mintához tehát 64) óraje lnyi idő á ll
rendelkezésre , amelyben a digitalizáló eszköz felbontásától
függőcn 16-24 bites szóhosszúságú adatszavak több-kc\·cscbb
üres bittel kiegészítve hcl~·cz
kcdnck c l. Kellemescbbé teheti
az eszköz használatát az ACTO
1\IUTE (automatikus némítás)
bemenet, amely bekapcsolja a
jel nélküli á llapotot felismerő
és a kimenetet némító üzcmmódot. Ez azt jelenti , hogy az
AUTO 1\ IUTE bemenet aktivá lása után az cszl<öz felismeri, ha
8192
LRCK
periódusnál
hosszabb ideig (a CD mintm·étcli frckvcnciáját figye lembe vé\ 'C tehát több, mint kb. 0 ,2 má11. ábra
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sodpcrcig) mcgszakítatlanul O
l értéklí bitsorozat érkezik és e kkor némítja az analóg
kimenetet.
Az ana lóg kimeneten a rekonstruált ana lóg jel már erő
sen szlírvc jelenik meg , a kimenetcluc
e lég csatornánké nt
egy cgyszcrlí , olcsó, stabi l másodfokú al<tí\· Buttcn\·orth szlírőt csatlakoztatni. (12. ábra)
A CS4327 1 6 kivczctéslí tokba épített , 20 bites fclhontású ,
108 dB jel-zaj \'iszonyú, 100 dBcs dinamikájú eszköz. Jlasonló
belső fclépítéslí, dc javított paraméterekkel és több szolgá ltatást "tud " a CS4329 integrált
áramkör. Ez azonos felbontás
mcllctt 1 12 dB jel-zaj viszo nyt
és 105 dB dinamikár tesz lchctővé és a bcmcncti formátumo !<
bő\·cbb vá lasztékát képes feldolgozni. A minöségi megoldásokra törekvő a lkalm azó számára fontos, hogy a 20 kivczctéscs tokozásba a kimenetek
szimmctrikus, differenciális felépítése is "belefér". A CS4.129
típus n~ ·omiín fejlesztette ki a
Crystal a 24 bites kategória jelenlegi
csúcsmodcllj ét,
a
CS4390-c t , ame ly 106 dB-cs dinamikájával , l 15 dB-cs jel-zaj
viszonyáva l, szimmetrikus kimcnctcivcl e l sősorban a professzioná lis és high-end alkal -

vag~ ·

mazásfcjlesztők

érdek l ődésérc

tarthat számot.
A CS4327 és CS4329 típusok
YCzérlőbcmcnctci t szemügyre
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12. ábra

véve látható , hogy azokat
"szokványos", állandó alkalmazási körülményekre szánt készülékekben fLx logikai szintckrc kell kötni vagy beállításukról
elegendő bckapcsoláskor gondoskodni. Ezen alapul a
CS4330/ 31/33 18 bites cszközcsalád , mclynck tagjai
mindösszc 8 kivczctéscs , rendkívül kis mérctű és olcsó tokozású eszközök. ~líg a digitális
bcmcncti formátumot a már
ismertetett CS4327 , CS4329
és CS4390 típusolmái logikai
jelek által kell kiválasztani , a 8
lábú eszközcsalád egy-egy típusa egyetlen lwnkrét jelformátumot kezel , a típus,·álasztással
tehát a formátum is eldől. Ebben az értelemben természetcsen a CS-D30 és családja kevésbé flcxibiliscn használható, dc
ez a felhasználhatóságot a gyakorlati alkalmazások túlnyomó
részében nem korlátozza .
A CS4334/ 35/ 36/ 37 / 38/ 39
csa lád hasonló elvekre épülő ,
azonos tokozású eszközökbő l
áll , dc felbontásuk 24 bit, maximális mintavétcli frckvcnciájuk
96 kll z. 2 ldl z-tő l 100 ldlz-ig
változtatva a mintavételi frekvenciát, a beépített szűrő fázismenerc megtartja nagyfokú li ncaritását, ami a sztcrcó-hatás
korrekt ,;sszaadásánál nem mellékcs. A 8 kh·czctéscs típuscsalád tagjait már a mérctüknél
fogva is kedvezően lehet hordozható készülékekben alkalmazni.
Ezt erősíti , hogy a fogyasztásuk
rendkívül kicsi , egyetlen 5 V-os
tápfeszültséget igényelnek, sőt

a -1330/ 31/ 33 típusok akár 3 \'ról is üzcmeltcthetők . Egyszerűbb all\almazásokban az analóg
kimenetekre csatornánként 2-2
kondenzátorból és ellená llásból
álló passzív szűrőt is elegendő
csatlakoztatni.

2-l bites fclbontásával, 96 kllzcs mintascbességévcl , 120 dBcs dinamikájával és jel/zaj viszonyával a legkényesebb professzionális és high end igénycket is képes kiclégítcni.

Digitális beme.neti inte.~ész ..

Újd~nság~k

Nem tartozik szorosan cikkünl<

A fejlődés , az új generációs eszközök megjelenése természetesen folyamatos. Ennek érzékeltctésérc vázlatosan bemutatjuk
az alábbi néhány típust, amelyek most kerülnek a fejlesztök
kezébe és így a közeljövö készülékeinek minőségét határozzák
majd meg. Els6ként említjük
l (J
kivczctéscs
tokozás ú
CS4340/ 41 D/ A konvertert ,
mcly 24 hites fclhontású és 96
ld lz mintavétcli frckvcnciával is
működhct. Dinamikája meghaladja a 100 dB-t és már 3 V-os
szimpla tápfeszültségről is
használható. A tápfeszül tségcllátás különlcgcsségc még a zajtalan bckapcsolás. A CS4341 típus l dB-cs lépésekben beavatkozó digitális hangcrő-szabá
lyozót is tartalmaz , ame ly
"lágy" hangerő-szabályozási algoritmusával és a nullátmenctekhez kötött hangerő-lépte
téssci mindig zajtalan hangerő
vá ltoztatást tesz lehetövé.
A már ismertetett CS4390
utódtípusa a CS4391, amely
107 dB-es dinamikájával és jelzaj viszonyával , 96 ld·Iz-re való
alkalmasságáva l minden szempontból felülmúlja e l ődjét.
A CS4396 igazi csúcsmodcll:

fő

gondola tmcnctéhcz, dc CD
tcrvezett külső
audio D/ A átalakítók tervezésckor a konstruktőrnck meg kell
oldan ia a CD-játszó mechanika
felől érkező digitális jelsorozat
fogadását is. A CD-játszók - és
más digitális aud io jelforrások is
-kimeneti jelüket nem a ll. ábrán láthatóhoz hasonló rendszerben , tehát a megismert
audio D/ A alrcndszcrck háromvczetékes
(LRCK,
SCLK,
SDATA) interfészének megfelelő
formában állítják e l ő , hanem
mindösszc egyetlen koaxiális vczctékcn vagy optikai kábclcn.
Ennek oka az , hogy a készülékek egymás közötti csatlakoztatásánál fontos követelmény többek között - a kommunikáció egyszerű technikai megoldása , a zavarvédctt, egysze rű ,
szabványos csatlakozókra épü l ő
kábelczés is, ame lynek az cmlített háromvezetékes interfész
nem felel meg. A gyakorlatban
használt
AES/ EBU 10
vagy
11
S/ PDIF formátum egye tlen jelvezetéke mellctt külön csatorna- és bit órajel nincs, tehát a jelet fogadó elc ktronikának ezeket az időzítőjeleket a bemcncti
jelfolyamból kell e l őállítania . Ez
futóművckhcz

A professzionális (stúdió és műsorszó
rási célú) digitális aud io szabványait kidolgozó sze rvezetelt: az USA-beli Audio
Engineerin g Society és az európai
European Broadcasting Union szervezet
n evébő l származó rövidítés.
" A szórakoztató elektronikai (konzumer)
digitális audio eszközöknél gyakran használt, a Sony és a Philips által kidolgozott
digitális audióformátum rövidítése (Sony
/Philips Digital Interchange Format)
10
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13. ábra

rendkívül igényes feladat , hiszen
az órajelek időzítési bizonytalansága
(közkclctű
nevén
"jitter") durva zajforrás. lia
ugyanis a D/ A al rendszerre érkező csatorna-órajel időzítésc
bizonytalan a digitalizálás során
vett minták időzítéséhez képest,
hiába helyesek a minták amplitudóértékei. A felhasználó fülének teljcsen mindcgy, hogy
"rossz időpontban jó minta ",
vagy ,jó időpontban rossz minta " érkezik, az eredmény mindcnképpcn zaj. Az illesztőegy
ség elsődleges feladata tehát a
bcmcncti
AES/ EBU
vagy
S/ PDIF jelfolyamból a pontos
időzítésű , jittcrmcntcs órajelek
hel~Tcállítása és az adatbit-sorozattal együtt a D/ A átalakító által feldolgozható formában való
előállítása. Ehhez járul még az a
feladat, hogy az AES/ l~BU jelfolyam az auclio minták értél\én
kívül egy sor "nem audio" információt (pl. a digitális jelfolyam
külclőjét és címzettjét azonosító
jelsorozatot, a mintavétcli frekvenciára és az órajel pontosságára utaló kódokat stb.) tartalmaz, mclyct "ki lwll sorolni" a
jelfolyamból és a vevőoldali készülékvczérlő által elérhetővé
kell tenni , esetleg (egészben
vagy részben) cl kell dobni.
Minclcrrc a feladatra a Crystal
professzionális és high-end célokra is alkalmas digitális auclio
jeladó-jelvevő eszközpárokat alakított ki. A D/ A átalakítás témájához inkább a vcvőáramkörök
kapcsolódnak. A vezérléshez
(készülékvezérlő mikrokontrollcr vagy processzor) való illeszkedés szempontjából a párhuzamos illesztés flexibilisebb lehetőséget nyújt, a soros hozzáférés
viszont egyszerűbb , különöscbb
" Az angol nycl\1í irodalomban ezeket
gyakran a Sampic Rate Convertcr ki·
fejezésből alkotott betűszóval (SRC)
rövidítik.

vczérlést nem igénylő, "standalone" alkalmazásokhoz ajánlható. A lJ. ábra ez utóbbi moclcll tömbvázlatát mutatja.
Professzionális igényekhez a
48 ld lz-es típusok mcllctt 96
ldlz-cs mintascbcsségűjelck továbbítására alkalmas típusok is
léteznek. A típuscsaládról alábbi táblázatunk ad áttekintést:
Adathozzáférés 48 kHz

96 kHz

Párhuzamos

CS8411

CS8413

Soros

CS8412 CS8414

Mintavételi frekvenda konverter
~lár

céloztunk arra , hogy napjaink digitális hangtechnikája a
"klasszikus" CD-lemez műszaki
korlátai közi.il eg~Tc magasabb
mintavétcli frekvenciák meghódításával is kitörni igyekszik. Ez
a tendencia hozza magával azt a
problémát, amely két, különbözö mintavétcli frekvenciájú digitális audióbcrcndczés csatlakoztatásalwr lép fel. A Crystal
erre is kínál megoldást a
CS8420 típusú mintascbcsség
lwnvcrtáló' 2 cszközén keresztül,
amely a 8 ld Iz-től 96 ld lz-ig terjedő tartományban (16-24 bites
felbontás mcllett) tetszőleges
mintavétcli frekvenciájú cligitális aucliójelct képes fogadni és
egy, a felhasználó által kiválasztott másik mintavételi frckvcn-

ciájú jcllé átalakítani. A konvcrtált minták kiolvasása a bemeneti jeltől független, aszinkron
módon történhet, tehát az eredeti és a lwnvcrtált minták iclő
zítésc között nincs kényszerkapcsolat. Ezáltal a konvertált
oldal iclőzítésc a bemenő jelénél
lényegcsen precízebb lehet,
amellyel a 1\áros időmoduláció
Qittcr) és a belöle származó zaj
is csökkenthető. Ezzel az csz1\özzcl a különfélc digitális
hangszalwiín~·ok és a "szabviínyon khüli ", széles tartom<Ínyban programozható digitális
auclio eszközök (például számítógép hangkártyák) egyaránt
" összcbékíthctők " .

Fejlesztői támogatás ~ elérhetőség

A Crystal a termékeihez részletes és megbízható dokumcntációt állít clö és mindcn eszközéhez mintaáramkörrcl segíti a
fejlesztök munkiíját. l Iclyszűkc
miatt itt nem foglallwzhattunk
egy önálló cikket is megérdcmlö témakörrel , a D/ A átalakító
renelszerek rendkívül l\énycs
áramkör-tervezési szempontjaivaL Ehhez kapcsolódik viszont,
hogy a Crystal vállalja a hozzá
elküldött nyomtatott áramköri
terveknek c szempontok szcrinti felülvizsgálatát.
Tóth Ferenc

........,..,......
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MIXED SIGNAL SOLUTIONS
FROM CIRRUS LOGIC
A Cirrus Logic/ Crystal Scmiconductor Products Division Incorporatccl
céget Magyarországon hivatalosan a Gothárcl Elektronikai és Kcrcskcclclmi Kft. képviseli, a gyártó cég "fcjlesztőbarát" szemléletét maradéktalanul továbbítva a rendszertervezők és felhasznáJók felé.

Gothárd Elektronikai és Kereskedelmi Kft.
1026 Budapest, Volkmann u. 5.
Tel/fax: (1 ) 274-2591, tel: (1) 200-1112
e-mail: gothard@mail.kerszov.hu

BB 3Ocsöves végerlSsftlS Il. rész
Az előző részben ennek a relatív egyszerű csöves teUe-

ve az itthon

sítményerősítőnek

lembe.

az elméletével foglalkoztunk. Kö-

Sőt,

beszerezhető

alkatrészeket vettük figye-

a transzformátorok rajzait is publikáljuk,

vetkezzenek most a gyakorlati tanácsok. A készülék ki-

mi magunk is boltban kapható vasmagokkal dolgoz-

vitelezésénél kifejezetten a hazai alapanyagokat illet-

tunk .

.~Pf!.~- ~-- ~-~~-l.f!~~---·······························

Csö\·es erősítőr a gyakorlatban
kétféle technikával építhctünk.
Az egyik a nyomtatott áramköri
technika , a másik az úgynevezett
huzalozott technika. Mindkét cljárásnak vannak előnyei és hátrányai. A kettő közül célszerűbb a
viszonylag egyszerűbb ~!'AK-os
technikát választani, mcrt így a
(sokszor zűrzavaros) kábelrengeteget clkcrülhctjülc
,\_jobb és a bal csatornát, valamint a tápegység áramkörcit külön nyák Icmezre építsük fel , s az
áthallás minimalizálása miatt az
erősítő dobozában szimmctrikusan helyezzük cl azokat (a két
csatorna közé kerüljön a tá pegység pancl_ja!).
A nyákok beültetése után következik azok egymással, a bcmcnctckkel , a hálózati , valamint a
kimenő transzformátorokkal való
összchuzalozása. A tranzisztoros
technikával ellentétben, a három
nag~~11érctű tra nszformátor miatt gondoskodni kell az építés
legelején cg~· stabit mechanikáról
(készülél\ház), me rt c nélkül
mozdíthatatlan , zavarérzékeny, és
nem utolsó sorban életveszélyes
elektronika lesz az eredmény.
!la a készülék összehuzalozása
kész van , akkor megejthetjük az
első bckapcsolást.
Az EL84 végcsövek rácsaira
kapcsolódó trimmer potcnciométcrck lehetőleg középállásban legyenek , így elkerülhetjük azok
meghibásodását. Ne felejtsünk cl
továbbá a kimenetre műtcrhclést
kapcsoini Qobb híján egy hangszóró is meg teszi) , me rt a csöves

végerősítők

(ellentétben a tranzisztorosokl\al) végesövei terheletlen állapotban tönkremehetnek.
A bekapcsalás után ne ijedjünk
meg , ha valamelyik csatorna
(esetleg mindkcttő) gerjed. Ezt
valószínűleg a kimeneti transzformátor tekerescinek helytelen bekötése okozza . Ilyenkor a szóban

A nyugalmi áramot közvctlcnül
nem tudjuk mérni , csak úgy, ha
R17 és R18 ellenállásokon feszültséget mérünk , sennek ismeretében kiszámítjuk a rajta folyó
áramot , melynck értéke megegyezik két párhuzamosan kapcsolt EL84 cső áramávaL Ez esctünkben annyit jelent, hogy ha
R17-cn, illetve Rl8-on Pl , P2 , (il-
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forgó tekercsek kiveze tésci t felcserélve, az erősítő helycsen fog
működni. A mcnctszámokat és az
egyes tekercsek helyes bekötéscit
a kimenő transzformátor műhcly
rajzán szcmléltctjük.
lia mindent rendben találunk ,
akkor elkezdhetjük a végfokozat
nyugalmi áramána!< beállítását.
Ennek értéke csövenként kb. 15
nv\. A beállításhoz mindösszc egy
digitális (vagy analóg) multimétcrrc van szükség, tehát, ha valakinek már működő , bármilyen
hasonló felépítésű erősítője van ,
ennek birtokában ellenőrizheti és
beállíthatja annak nyugalmi áramát is.

lctvc a jobb csatorna beállításakor PJ , P4) trimmcrck segítségével 150 millivolt egyenfeszültséget állítunk be , akkor éppen a kívánatos nyugalmi á ramértékek
állnak be.
lia a beállítást elvégeztük, akkor nincs más dolgunk , mint bchapcsolva hag~~i az crősítőt , és
várni kb. 8-10 órát, sakkor ellcnőrizni ismét az áramot. Természetesnek vehetjük , ha az á ramok a
csö\·ck "érése" miatt néhány százalékka l növekednek. Állítsuk
vissza az ellenállásokon a névleges 150 mV feszültséget , és ha az
erősítő hibátlan, ez a beállítás
már nem fog változni.

A csöves erősítők hangját kcdel kell fogadniuk azt a
tényt, hogy a csövek öregszenek
(életkoruk függvényében ,·áltoznak a paramétereik). Emiatt célszerű évente ellenőrizni a nyugalmi áramokat, s ha kell , korrigálni. Akinek esetleg módjában áll
beszerezni E84L, illetve E83CC
ipari csöveket (garantált élettartamuk 10 OOO üzcmóra) , mindcnképpcn stabilabb, időtállóbb mű
ködést várhat.
Az ECC83-as előerősítő csővel
30 \\' kimeneti teljesítményhez
350 m\',ff bemcncti fcszültségrc
van szükség. Ez általában a tuncrck, magnók , RIAA korrektorok
kimenetcinek megfelelő szint. lia
valaki elsősorban CD-játszóva l és
passzív előfokkal kívánja haszná lni a 8830-at, és túl érzélwn~11ck
találja a végfokot, aldwr alkalmazhat az ECC83 helyett ECC82-cs
kettőstriódát is.
A két csőtípus bckötésc meg\ 'C i ő lmek

egyezik, csupán a jellemzőik ( töbgyen. Lehet lemezelt, hiperszil ,
bek között a feszültségerősítési
vagy toroid is.
tényczőjük) különböznck. A cseA prototípus transzformátora
M102 lemezelt 54 mm-es pakettre eredményeképpen a 30 \\'attos
kimeneti teljesítményhez 775 m\'
vastagságú trafó. Az alább közölt
effektív értékű bcmcncti vezérlő
adatok erre a típusra érvényesek,
feszühségre lesz szükség. A CD
más típusú trafák 111enetszámai
játszókhoz ez az értél\ ,·aJában
ettő l e ltérőek lehetnek. A kimenő
jobban illik.
transzformátor szintén 54 mm
\'égül a tápegységről is ejtsünk
pakettvastagságú M102/ A lemenéhány szót.
zelt trafára készül , a primer 0,2
~dindenck c lött egy elvi hibán111111 , a szekunder 0 ,5 mm huzalkat kell korrigálnunk . A másovastagságú.
F.B.
dik számban, a 15. oldalon
a BB30 tápegység transz620 menct 11 0.5 CuZ
formátorának legalsó tc233 V. 0.5 A
[
kcrcsén lévő cgycni rán~-ító
2x8 menct 11 1.2 CuZ
híd diódái fordítva vannak
2x6.3 V . 3.8 A
600 menet ~ 0.8 CuZ
rajzolva és sajnos a 07-08
230 V. 0.75 A
helyett kétszer szcrcpcl a
2x8 menet ll 1.2 CuZ
07-cs.
2x6.3 V. 3.8 A
Tehát: czclwt a eliádákat
55 menct 11 0.3 CuZ
(05 , 06, 07 , 08) a rajzzal el[
20V.0.1A
lentétben fordít,·a kössük be!
Hálózati transzformátor
A hálózati transzformátor
Vasmag: M 102154
legalább 180 YA-cs típus Ic-
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Boltunkban a HiFi, audió- és
videótechnika területén használt
illetve hangsugárzó építéséhez szükséges csaknem minden csatlakozót
és kábelt megtaláL Magyarországon
egyedülálló választékban
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Hangfaltervezés nem ..iskolás" m6don

Hang (fal )szer Il. rész
Az

első

részben addig j utottam, hogy meghatároztam,

doboz alakjáról is képet alkothatun k. A mélysugárzó
is sok kiderü l, egy "iskolás" keresztvál-

milyen irányba is ind ulok el. Azóta eltelt lassan két

v i selkedéséről

- munkás hétköznapokkal tel i - hónap, és eUutottam

tó alkalmazásával, és néhány nagyon lényegretörö mé-

az

első

"prototípus" készülékig. Legalábbis elmélet-

rés is elvégezhető . És ahogyan az várható volt, még az

ben. Gyakorlatban egy méretében megfelelő , de a vég-

eredeti ötletemet is megváltoztattam idö közben. Foly-

célhoz vajmi kevéssé hasonlító darabot haszná ltam,

tassuk tehát a hangsugárzóép ítés ku sza ösvényein

ámde ez már sok kérdésre választ ad . Így már pon to-

való barangolásunkat, most már a kézzelfogható tám-

san meghatározható a doboz mérete, hangolása, söt a

pontok megismerésével.

A...".:'~~.g~~~..~ ..~ ..~<>.~.~~················
E l őszö r

is a hangszóró részletes
technikai para mé tere inek megismerése, csetü nkbe n meg mérése az e l ső lépés. Bá r gyári
adatok is rende lkezésre állnak,
egy konkrét te rvezés escté n
nem á rt megmérni a kiválasztott moclcll t. Természetcsen a
mérésckct is meg kell e l őzze
egy néhány órás járatás, hiszen
a nyers hangszóró paramécerei
a l apvctőcn eltérnek egy bejáratott darabtól.
A mé rt érté ke k nagyon haso nlíta nak a gyá ri ada tokra, így
te hát most má r nyugod ta n hagya tlwzhatom rájuk. Az elm éle ti cl oboz mé rct a fe nti adatokból 24,2 li ter. Ehh ez hozzájön
kb. 10% a csi ll apítóanyag, mágnes és egyéb be l ső térfogatot
n öve l ő a nyagok mi att, így kapu nk egy 27 li te r be l ső té rfogatú clobozmé rctet. Ez pe rsze elmé letbe n szá molt érté k , az
adato k alapj á n, a pontos megha tá rozásá hoz szüksége m va n
egy ismer t térfoga t ú doboz ra,
hogy mé réssel le hesse n meg hatá rozni a végleges té rfoga toL
Egy 32 lite res doboz épp rendelkezés re áll t, ebbe n vizsgálva
a sugá rzót vég ül is 25 ,5 lite r
végleges dobozté rfoga t adódik .
Elméle tben te hát má r minde nt
tudunk , ami a doboz mé re tezését illeti.

Csa kh ogy é n az elej é n azt
mo ndta m , nem re fl ex renclszert konstruá lok, mire vo lt jó
hát ez a szá mítás? Egyfe l ő l a
passzív mcmb rá nn a l épített
rendsze r is haso nl ít a rcflcxrc,
csa kh ogy ott ne m torzít a levegő a csőben. Ezért az e lején
ezt az irányt tűztem ki cé lul.
Amdc ember tervez, Isten végez , mondja a közmondás, és
az elmú lt két hónapban egy
más m unk á mh oz lw pcsolódóa n e l ővettem egy régebb i c lképzc lésemc t. Az ötlet egyszcrlí, e l ső rá nézésre se mmi új
nin cs be nn e. Egyfaj ta kom binác iój a a t ransm iss ion- linc és
a re fl ex re nd sze rn e k . Csa khogy m íg az RTL dobozok t ulaj do nk é pp e n ha gyo má nyos
re fl ex cl obozo k, mind összc
csa k a r e fl excső á tm é r ője megfc lel a m c m b rá n á t mé rő n e k (a
reflexcsövek á tm é rőj e az opti máli s tó l fe lfe lé t ul ajdonké ppe n szabado n elté rh e t , egésze n a m e mbr á n á tm é rő i g), addi g az é n e lké pzelésem fordított. Egy va lódi negycelhullámú labirintust hasz nálok, ahol
"mell esleg" a cső egybe n hango lt is. (Kb . a nnyi ra hason lít a
dolog az RT L re ndsze rre, min t
amikor az a b izonyos hírn ök
eltévesz te tte az t az egy bc t lí t ,
és a fosz toga tásból osz toga tás
le tt.. .) Mi több, a lab irin t us

re ndsze r egy régi és mego ld a tla n prob lé máját is kik üszöbölöm, vagyis a hangszóró rezona nc ia po n tjá n így nem lesz
csi ll apíta tl an a ren dszer! Elképesztően cgyszcrlí elképze lés,
a baj csa k az, ali g va n ha ngszóró , a hol az opt imá li s é rté ke k
cgybccsnck , azaz megfe le l a
cé lna k. És evve l a mé lysugá rzóva l működ i k a dolog! Az ab izo nyos mu nk ám egy lényegcse n sze ré nyebb ko nst ruk c ió
lé tre hozása vo lt , és evve l
együtt a kik ha ll ottá k, igencsa k meg vo lta(\ le pve az crcdm é n yt ő l !
Te m csoda hát, ha
ezt az e lvet egy komolyab b
konstrukcióba n is l\i szc rc tné m próbá lni , ráadás ul mint
azt ha ma rosa n be is mu ta to m ,
egyéb más e l ő nyö k és l e h e t ő 
sége k so rá t is felvo nulta tj a ez
a szc rkezet.
Elle nté tbe n a hagyományos
TL rendsze rrel, itt a ha ngszó rónak az e l őbb i e kben ki szá molt,
önálló lég té rrc van szüksége, a
TL csöve t (am i egybe n a refl excső is) úgymond hozzátoldom a
dobozhoz. És itt belép egy köve tkező ötl et. A hagyományos
ha ngfa lte rvezésben a doboz á ltalában hasáb ala kú és elég
mély. Valaha akusztikai sze repe t is tulajdonítottak a mélységénc k, csa khogy a ki utánaszámol egy ki csit, é rdclws e red-

ményrc jut. Ugyanis a doboz
mélységénck alapvctőcn nincs
(és nem is lehet) szcrcpc. i\ középtartományban lehet a doboz
mélységévcl összemérhető negyed- és félhullám hosszúságról
beszélni , dc már a 100 Hz negycdhu lláma 85 cm , ehh ez képest nem releváns, hogy 10-20
vagy 40 cm mély a doboz. Magasabb frckvcnciákon pedig éppen azért csi ll apítjuk bclülröl ,
hogy ne lcgycncl< káros visszaverödések és áll óhu ll ámok.
Szóva l ha nem hátra , hanem oldalra kezdem " tct:jcsztcni " a
dobozt , semm it nem veszítek,
\'iszont e lh e l yezhetőség szempontjából sokkal hálásabb darabot kapok. (Lehet, hogy a há tsó falat scm fogja annyira
utálni? ... ) Egy hátránnyal számolhatnék , megnő az e l ő l ap felülete , csak hogy én nem dircktsugárzót tervezek, ezért nem
az e l ő l apot akarom a hangszórók felerősítésérc haszná lni.
(Így aztán a doboz mélységének még a konzervatív konstruktő rö l< szemében scm lehet
sze repe.)
Az előző részben írtam , hogy
a hangsugárzók 45-60 fokról
veszítik el leginkább irányitottságukat, ezért ezt a "szögct"
vá lasztom , vagyis a hangszórók
a doboz tetején (amit 60 fokkal
megdöntöttem) foglalnak helyet. Mindent összegezve, a doboz tehát megtervezhető , sőt
meg is építh ető , igaz itt már

.~<>.r~H.~<>.~.n. . ~.~.g~~~··············
Thielc-Small paraméterek:
Q n,························ ···· ······2,JOJ
Q , .. ......... .................. ..... 0,561
Q .. .... ... .. .... ... ... .. .. ..... .. .. .0,452
f..- ....... .. ....... ................... 50 Hz
Zm.... ... .... .. .... ............... .. .. 26 Q
R....... ..... .. .. .. ....... .... .. ...... 5,1 Q
"'" .. .. ... ... .. ... ...... ... .... ... 17 ,4 lit.
sd·· ············· ···· ········· ····123 cm

2

trükkösebb fai pari megoldásokra van szükség. Én egy szakképzett asztalossal készíttetem
cl , a doboz anyaga ebben az
esetben 19 mm !\!OF.
!\!ost mindcncsctrc következzen a rajz (hátha vannak , akik
ve lem együtt csiná lj ák végig a
kísérletezést) , és a következő
számban már a keresztváltó
tervezéssei és méréssel folytatom!
HZS

Nauvteszüllségü szürölmndenzátorok
impregnáK olaj metalizáH polipropilén
33!JF/1500V
66/JF l 1500V
11 O!JF/1500V

6062.50.7312.50.8562.50.-

Rézfóliás olajpapír csallllólmndenzálnrok
O1!JF/630V
O22!JF/63 0V
O4 7!JF /630V
1!JF/630V
2!JF/630V

4087.50.5375.7812.50.10781.50.16875.50.-

ktvc;e/cs cgyseqesr·n l mmu c;usl

Szafltlas a rm:urenrleles u/dll 2 3 lle/11'1
f!luv f!Ustakoltserf

VállaUnk csöves készütékeff és tápegységeff
elkészítését egyedi rendelés alapján.

Godina István
Tel. 260 5820

Tinsen Audio
Tematikailag nem terveztük erre a számra egy újabb
.. mini" bemutatását, de

közelebbről

melyik híres európai vagy amerikai gyártó megrende-

megvizsgálva ezt a

lésére készül, de eredeti márkajelzés nélkül a gyártó

kis hangsugárzót, nem lehetett kihagyni. A Tinsen

maga is forgalomba hozza. Ez az, aminek a disztribúto-

márkanév nem valószínű, hogy sok hazai hifibarát szí-

rok nem, a fogyaszták viszont annál inkább szaktak

vét dobogtatná meg . De ez tökéletesen beleillik a ma-

örülni ... Ugyanakkor mégis a Modifikáció rovatba ke-

gyarországi forgalmazó, a Dietz-Kácsa Audio filozófiá-

rült, mivel keresztváltójának .. érdekes" megoldása

jába. A cég által forgalmazott többi termékhez hason-

nem hagyott nyugodni, és kíváncsivá tett, mi lenne,

lóan ez is olyan távolkeleti

eredetű

Adoboz és a konstrukd6
Első

ránézésre az "olasz iskola "
vagyis kerekített és
ívesen lecsapott sarkoklwl rendelkezik , és tömör fa benyomását lwlti. Közelebbről mcgvizskövetője ,

termék, amely vala-

ha ... De ne szaladjunk a dolgok elébe.

gálva látszik, hogy furnérozott
felületű , és anyaga ~IDF. Szégyenkezni viszont így sincs oka,
8 literes térfogata ellenérc l ",
azaz a furnérrel együtt 25 mm
falntsta gságú doboz. A hangszó-

rók süllycsztettck. Az oldallapok
belül, a mélysugárzó és a rctlcxn~ ·ílás között mcrcvítcttcl' egy
keresztbc helyezett 40 x 25 mm
faidommaL l\'ég~· külső élc tömörfa , ennek köszönhctőcn (no
és a szokatlanul nagy falvastagságnak) a bclséí oldalak nincscnek furnérozva.
A felépítése hagyományos kétutas , rctlex hangsugárzó. A reflexcső a mélysugárzó alatt l\özvctlcnül, a belső keresztmerevítőhöz egy szin~eslap által kifcszín·c található. A frclwcnciaváltó a csatlakozó fölött , a hátlaphoz két csavarral rögzítve foglal
helyet. A be l ső csillapítása elég
különös ,
szivacstörmclékkel
majdnem a teljes bclsö ki van
tömve , közel olyan tömören ,
mintha zárt hangdoboz lenne .

Afrekvendavált6
A rajzot megnézve igen különös
megoldást vehetünk észre. A fclülátcrcsztő
szűrö
is 12
dB/ oktáv, dc a "második" kondenzátor párhuzamosan van
kötve a magassugárzóvaL A tervező szcrint ez azért jó, mivcl a
keresztezési frekvencián a
hangszóró áll andó 1\imcnctct
lát a szűrő fclöL Csakhogy így
magasabb frckvcnciákon az impcdanciája igencsak lccsökken(hct) , és ezt bizony nem

minden erősítő fogja szcrctni.
ToYábbi érdekesség, h og~· az abszolút fázis is fordított, erre
nem kaptunk mag~·arázatot. Az
értékek arra engcelnek kö,·ctkcztetni , hog~· a két hangszóró
keresztezési frchcnciája igencsak cl Yan húz,·a cg~111ástó l , dc
ezt persze csa k egy komplex
mérés után szabad értékelni. Az
alkatrészek jó minőségűck , légmagos tekercsek és polipropilén konclcnzátorok kerültek felhasználásra . Ell ená ll ást nem
tartalmaz a kapcsolás , és ez c lsö ránézésre különös , miYcl ckkora hangsugárzóknál a magassugárzó érzékenysége á ltalában
jóntl magasabb a l\cllcténél.(llangosabb is mint kellene.) Igaz, ez a lwrcsztváltó megoldás is csillapítja a sugárzót. A
kábclczés mind a hangsugárzókhoz , mind a duplán kábclczhctö bcmcncti a lj zatokhoz saruldwl csatlakozik Természetcsen lehetéSség nm dupla kábclczésrc, dc a váltó paneljén közös
fölclpont van , ezért a dupla erő
sítés csctén figyelni kell , nem
mindcn végfok fogja ezt a megoldást szcrctni.

de annak a feltételnck, hogy legyen könnyű , de nagyon mcrcv,
nagyon is megfelel. Kosara az évtizedek óta bcvál t KE F' Bl 1O kosara (húzott lemez) , mágncsc
pont akkora , mint a mcmbrán . A
kónusz , ami eredetileg egy ntjszínű, és papírra cmlékeztető ntlam i, kívülről egy fekete imprcgnálást kapott. Pilléje sok bordát
tartalmaz. A lengőtekercs a kónusz anyagáYal
mcgcgyczö
anyagra , négy sorban tekercselt.
A mcmbránszél egy nagyon engedékeny, habosírott gumi, és
nem egyen letes ntstagságú , a
kosár széle felé , ·ékon~ ·odik.

Amagassugárz6
Ez a 2 5 mm selyem dómsugá rzó kísérteticsen cmlékeztet egy
Scas modc llrc . (Ez nem meglep() a L~ ·cco-tól.) Rczonanciája
nagyon alacsonyan ,·an érzékenysége H9 dB / \\ ~tt . Természetcsen mágneses fol~·adékkal
csillapított. Az elölapjára sűrű
szi\·acs nm ragaszt\'a , a káros
\'issza\'crödésck esi lia pítására.

Am6dosított keresztvált6
E l őször

is a fázist állítottuk
helyre, mert sehogy nem jöttünk rá, miért jó, ha fordítva
van . Aztán a magassugárzó keresztezési frekvcnciájá t illesztettük a mélysugárzóhoz, mivcl
egy nem csak füllel , hanem mű
szcrrc l is "látható" beszakadás
\'O lt a két hangszóró között. A
C2 értékét 2,2 11-F'-réSI 3,3 11-F-ra
cseréltüle ,\ z aluhíteresztő szű
rőt is illesztettük a fclülátcrcsztö szűröhöz. A Cl értékét a 26
11-F unipoláris c ikóró l 10 11-F'
~IKT típusra cseréltü le A magassugárzóYal párhuzamos kondenzátorral sorbakötöttünk egy
2 ,2 ohm ellená ll ást , a magassugárzóva l pedig egy .1 ,3 ohm e llenállást.
\'égül kidobáltuk a kábelsarukat , és mindcn kábelt rendcsen
bcforrasztottunk.
Az egész módosítás kiiltségc
nem bcfol~·ásolja al~qwctöcn a
hangsugárzó árát , söt az credcti keresztváltó is kiYálúan felhasználható , néhán~ · új kondenzátort kell csak beszerezni.

Tinsen Audio frekvenciaváltó - Alkatrészlista
Am~ugárz6

Ez a moclcll a gyá rtó által szabadalmaztatott kónuszanyagot tarta lmazza. !'\cm tudtunk információt szcrczni, mi is ez ,·alójában ,

1. Eredeti keresztváltó (balra lent)
2. Módosított keresztváltó (jobbra lent)

Pozíciószám

Típus/Érték

L1
(1

1,2 mH

0,6 Q légmagos

26 ~F

T. ELKO

(2

2,2 ~F

250 V MKP

(3

2.2 ~F
0,3 ~F

250 V MKP

L2

Megjegyzés

légmagos

j
C2

+

1

i

p? szsggsz

99

májys - június

Teszt
EUött hát a nagy pillanat, hosszú hónapok után meg-

juk. Ráadásul itt a 8830, ami töredéke árban a

hallgatjuk, mire is vártunk olyan sokat. Van persze el-

Radford nak, így lehet, hogy hamar elvérzik a küzdelem

képzelésünk a Radford hangjáról, hiszen épp azért vá-

során, de lehet épp nevéhez méltón egy igazi .. best

lasztottuk, mert ismerjük, meg aztán az elmúlt hóna-

buy". És úgy mellékesen ringbe küldtük referencián-

pokban is meghallgattunk néhány példányt, de most

kat, a Raksan Caspiant, vajon mit kezd ez az ultramo-

teszt formájában, másokkal összehasonlítva vizsgál-

dern szerkezet a múlt legendájával.

Azért, hogy nehogy szó érje a
ház elejét, no és persze mcrt a
2 x 30 \V amúgy scm túl sok egy
85 dB/ \\' hangsugárzóhoz
(C Fl 00), (<;crcstünk egy olyan
hangsugárzót, ami bizonyítottan szcrcti a csö\'CS készi.iléi\Ckct, dc a tranzisztorostól scm
jön zavarba. Ez nem más mint a
Spcndor SP2/ 3. r\ két csöves
végfokhoz egy eredeti Radford
SC 22 (felújított) clőcrősítőt
használtunk, és aztán ezt rögtön össze is hasonlítottuk az
"utánépítctt" SC 25-tel. CDjátszóként az Arcarn Alpha
8SE, míg LP játszóként a
Rol\san
Radius3/ Rcga RB
300/ Rcga Exact teljesítettek
szolgálatot. Összekötő kábel a
Faclel Art IC 31 , míg hangfall\ábcl a QEO Silver Ann 25 volt.
Mind a Spcndor, mind a csöves
készülékek jcllcgét figyelembe
véve alapvctően akusztikus,
azon belül is inkább klasszikus
zenét hallgattunk. Viszont sokféle felvétellel kipróbáltuk
őket , így inkább sommásan
összefoglalva a következő eredmény szülctctt:
Radford STA 25: Röviden és
tömören, ez egy tranzisztoros
hangú csöves! (Én éppen ezért
szerctcm. IIZS) Semmi romantika (na jó, egy ici-pici) kristálytiszta, jól követhető hangkép, csöves létére elképesztően
stabil a sávszéleken. Érzclgős
ségmcntes (dc nem érzelcmmentes!) előadás , remek ritmi-

ka . ,\ lassan tesztlernezzé váló
Csajko\'szkij: Ilattyúk taván
káprázatos szólamtisztaság,
szintc látni a táncosokat a színpadon . A Ferencsik János által
vezényelt ~lozart: Requiem felvételen olyan a ritmikája, mint
a legjobb tranzisztorosoknak
Amdc aki a "csöves" hangzást
keresi , evvel az erősítővel csalódott lesz. Ez nem varázsol rózsaszín világot a szürkéből ,
nem hazudja mcstcrhcgedűnek
a gyakorlóhcgcdűt.
BB 30: A fenti cllcnpontja.
Lágy, selymes, néhol kicsit érzelgős hang, hatalmas (\'agy
csak annak hallatszó?) basszustartomány, kevésbé szclcktí\' és
követhető. Viszont romantikus,
hullámzó, lüktető , szóval olyan
igazi csöves. És mindcn tm·ábbi
nélkül működik egy CO-játszó
kimenetéről közvctlcnül. Ha
szerényebb berendezéseket \ 'C·
szünk figyelembe (márpedig
ezt nem a Spcndor SP2/ 3 katcgóriához tervezték), akkor to·
nalitása egyértelműen jótékony, ráadásul ez az a hangkép,
amit sokan a csöves készülékektől várnak. Bánnennyire is
elfogult a véleményünk, ki kell
mondjuk, szerintünk Bcst Buy!
eszeretnénk is megejteni vele a
jövőben egy olyan tesztet, ahol
hozzá hasonszőrű ellenfelekkel
mérkőzhetne meg.)
Raksan Caspian: Az igazságosztó. Egyfelől mcglcpő, de a
Caspian és az STA 25 soldmi kö-

zelebb állnak egymáshoz, mint
a BB 30. ~lásfclől ez megnyugtató is, hiszen éppen azt mutatja, hogy nem azon múlik, hogy
csőből \'agy tranzisztorból épül
c fel a készülék , hanem azon ,
hogy hogyan épül fel. Igaz, ezt a
BB 30 árának sokszorosáért! És
azt is tudjuk , hogy vaktesztben
sokan épp a BB 30-at választanák kellemes, könnyen hallgatható hangjáért. Mi viszont (és
evvel lehet hogy ma a világ
egyetlen ilyen hifi sajtója vagyunk) a tranzisztoros készüléket választjuic Hangjának átütő
ereje, tisztán a zenei előadásra
koncentráló rcprodukciója továbbra is referencia státusban
tartja. ,\ Radford átkozottul jó
erősítő. És végül is egy csoda,
hiszen 30 éve tervezték. Éppen
az az ember, aki c számunk legendáját is, azt a "szcrény" kis
tranzisztorost évekkel később.
(Úgy látszik, Ó nem volt jelen
az órán, amikor a csövesek rcneszánszát tanították. .. )
Végül meghallgattuk az SC
25-öt a régi előfok ellenében.
Érdekes, de ez sokat javított a
Radford kombináción. Pedig
kapcsolástechnikában sok ponton hasonlít a két előfok, mégis az SC 25 markánsabban hordoz bizonyos romantikus és
muzikális jegyeket. (Lehet,
hogy az SC 22-t a CO-játszó túlvezérelte, és ezt hallottuk?)
Ugyanakkor informatívabb is
elődjénéL Így, ebben a felállás-

gg

szeégsz

májys - júniys

ban már igazán partiban \'Olt a
Radford a CaspiannaL \ 'alamifélc magával ragadó lcYcgösség is
megjelent a csöves kombináció
hangjában, (\'égül is a jö\'Öbcn
ezt kídnjuk csöves rcfcrcnciának tckintcnL") Kétség khül a
Caspian energiája még mindig
gyözött, dc itt már ellensúlyozta a másik kombináció transzparcnciája a dolgoL lia \'iszont
arra gondolunk, hogy árban ez
a kombináció kit formában is a
másfélszercse a Caspiannak ,
késztermékként pedig a háromszorosa , akkor a meccs
megint cldőiL Tanulságos meghallgatás Yolt , dc ezek a készülékek munkacszközcink is, íg~ ,
a jövőben is fogunk róluk szót
cjtcnL Ahogy időnk engedi ,
egyéb
hangsugárzókkal
is
összepárosítjuk öket, különö-

sen a BB 30-at, hiszen itt 6 volt
a kakukktojás , neki nem ebben
a kategóriában kell versenyeznic, Így is nagyon derekasan
megállta a hclyéL

Aszerkesztő tollából:
~(ost \'alószínűlcg

sokan csalódottak , esetleg fel is háborodna l,, mi több , még valamilyen
bundántl is vádolnak bennünkeL l~ rrc csak azt tudom mondani , ha \'alamihcz , akkor épp a
Radfordhoz ftíznc anyagi érdekünk , hiszen mi azt árusítjul< ,
így annak eladásával kereshetünk pénz. llogyan n111 hát ,
hogy mégis azt halljuk jobbnak ,
ami finoman fogalmaz\'a a napi
di\·at ellen hat? :\lcrthogy csö\ 'CS divat \ '<lll. Talán nem kellett
volna ezt az összchasonlítga-

STA 25

HTA30

25 w
300 mV

tást megtcnni , talán nem kellett volna az objektív jegyekre
figyelni, csak arról írni , hogy
mcnnyirc "kellemes és rózsaszín" . Talán."
Dc tettük , és tesszüle !'\cm
hisszük tévedhetetlennek a véleményünket , viszont vállaljuic
Amdc a ll&T ajtaja nyitva áll
azok c lött, akik magu l< is érdcldödnck c téma iránt, és kíváncsiak , hogy azt hallják-c,
amit mi , vagy másL Sőt azok
clött is, akik esetleg úgy gondolják , hogy a mai csöves divathullámban esetleg van jobb ötlctük , mint mondjuk cg~·
Radford SC25/ ST,\25. Ja , és
nem több milliúért. Annyiért
mi is ismerünk jobb crösítőkct ,
mint az itt említett modcllck.
(Dc már azok scm fényévekkel
jobbak.)
IIZS.

BB 30

HK630

Alpha One

2x32 W

2x32 W

7,3 Hz-100 kHz

Frekvencia átvitel (-3 dB)

4 Hz-41 kHz

2x36 W
CD: 220 mV
Többi: 100 mV
7,5 Hz-55 kHz

15 Hz-30 kHz

2x50 W
Lin .: 150 mV
Phono: 2,7 mV
1,6 Hz-93 kHz

Jellzaj arány(súlyozatlan)
Harmonikus torzítás
(1 kHz-Pmax)

11 dB
0,19%

90 dB
0,18%

73 dB
0,9%

BB dB
0,06%

85 dB
0,11%

l ntermodulácios torzítás
(40 Hz+1 kHz)

0,11%

0,08%

0,3%

0,03%

0,4%

67,5 dB

63 dB

TeUesítmény (Pki) 1 kHz
Bemeneti érzékenység

Áthallás

52 dB

350 mV

--48 dB

220 mV

pl

Hangfal tervező sz1mu1áci6s program

Visaton Speaker Pro 7. O
A llang&Tcchnika hasábjain szokatlan nak tűnhet cg~- szoftvcrismcrtctő , dc meg kell barátkoznunk azza l a ténnyel , hogy a számítógép az akusztika területérc is
befurakodott.
Ebben az esetben azo nban nem
helyettesíteni akarja a hangsugárzókat a computer (m int azt a lcmczjátszó,·a l tette CO-játszó képében) , hanem a hangfa ltcn·czéshcz
szükségcs
mérhctctlcn
mcnnyiségű számítás nyűgjétöl
szabadítja meg a konstruktört.
~Iost egy o lyan programot szcrctnénk népszerűsíteni , amel~ · pótolhatatlan segítséget tud n~-újta
ni azoknak a szakcmbcrcknck ,
akik hangsugárzók tcn·czésé\·el
és l\i\'itclczésévcl fog lalkoznak.
Ezt az egyszerűen kczelhctő , ámdc rendkívül sokoldalú tervező és
szimul ációs programot azokna k
az elszánt zenebarátokn ak is szcrctnénk a figyelmébe ajá nlani ,
akik csak maguknak, vagy barátaiknak szcrctnénck házi lag hangfalat építeni , vagy egy már mcglévő , működő példányt modifikálni.
Altalában a szimulációs programo kn a k az a feladatuk , hogy
na gy mcnn y is égű
mate m a tika i
szám ítás t végezzenek c l a másodperc törtrésze ala tt, s az eredménye ket (mclycl\ sok esetben grafikonok) , szcmlélctcscn, képi formába n jelenítsék meg. A Speaker
Pro 7 .O - bár igen precíz g ra fiku s
felülettel rendelkezik - scm tesz
más t , csak ezeket a számításokat
végzi el a felhasználó igénye i szcrint.
A szoftvcrt a Visaton cég egyetlen 1.44 MB-os, 3 ,5 collos floppy
Icmezen forgalmazza . A program
mindcn elképzelhető PC-re telepíthető (még XT-rc is) , aminek
legalább 640 kB mcmonap
(RAM) és 2(!)MB szabad lemezterületc van. A monitor is úgyszólván bármilyen lehet a jó öreg

Herculestől (monoch rom) , a legmodernebb S\ 'G,\ k épernyő i g. Jó ,
ha \'an egér is a géphez csa tlakoztat,·a , dc erre nincs is feltétlenül
szükség. L'gyanígy nem szükségcs
a program használatához n~·omta 
tó sem , ele ha renelelkezünk vele ,
dokumentá lhatjuk is az eredményeinket. Enn~-it a hardverigényrőL

,\ Speaker Pro 7.0 , bár DOS-os
program (DOS 3 .0-tól műköclik) ,
\\'indmYs alatt is kifogástalanul
műköclik , csak persze DOS ablakban. Ettöl azonhan ne féljünk ,
mcrt a program kezelése egyszerű
és kényelmes.
Telepíteni scm nehéz. Tcg~·ük
be a lemezünket az A (vagy a B)
meghajtóba, s gépe ljük be az:
11\'S'I't\LL C:\ SPEAK I~ R parancsot.
lia Windows a latt insta ll álunk ,
ak kor még e nné l is egyszerűbben
aszokásos "Futtatás" mcnüből inclíthatunk.
A sikeres telepítés után a program "bejáratása " még nem ér véget, mcrt az e l ső indítás ko r (némct precizitás nak és szokáso knak
mcgfc l c l őc n) nyitnunk kell egy
projektet. Ez a projekt, tulaj donké ppen egy ha ngfal modellje,
amely a köve tkez ő kbő l áll:
- hangszórók (számuk egy, vagy
több lehet) ,
- doboz (többféle típus lehetséges) ,
- hangvá ltó (különböző típusú
és mcrcdck ségű passzív á ramkörök).
A prog ramnak négy fajta szolgáltatása van:
- dobozmérctczés ,
- hangvá ltó és korrekciós áramkörök tervezése és számítása,
- hangsugárzó rendszer (félkész , vagy megtcrvezett komplett
hangfal) szimulációja,
- adatbank (Visaton hangszórók paramétcrei).

~[ost pedig nézzük meg egy példán keresztül , mit is tud ez a
szoft,·cr 1
Tcn·czzünk egy kétutas basszreflex dobozt.
Egy már kész doboz ismeretében is választhatunk az adattá rból hozzá ill ő hangszórókat , s ahhoz vagy tervezhetünk hangváltót , Yagy (szin tén az adattárból)
vá laszthatu nk a \'isaton á lta l
gyártott, készen kapható modcllck közül egy mcgfclclöt.
~lost inkább azon az úton induljunk c l, hogy ,·á lassz unk egy mély
és egy magas hangszórót, s azo khoz tC JTczzünk cg~· optimá lis környezetet.
Legyen a mé ly-közép sugárzó a
\\'S 13 BF hangszóró 8 ohmos változata, a magassugárzó pedig a
szintén 8 ohmos OT\\' 97. Persze
bármilyen hangszóróból építhetünk be egynél többet is, dc ak kor
meg ke ll adjuk , hogy azokat so rosa n, vagy párhuzamosan akarjuk
kapcsolni , mert a program ezzel
is szá mol.

A mcnüből kivá lasztott hangszórák összes adata mcgtckinthctő , sőt a program fel van készítve
a modifikált hangszórók jellemző-

inek fogadására is , hiszen a g~·ári
adatokat szükség csctén módosíthatjuk , például saját mérési eredménycink alapján . Egyébként a
programra jellemző a nyitottság,
mcrt az adatbázis bármikor bővít
h ető új, illct\'C fiktív hangszórók
Thielc-Small paramétcrch·cl. A ki,·álasztott sugárzólmak nem csak
a sziímszcrű adatait láthatjuk, hanem lehetőség ,·an a gyár iíltal
ideális környezetben (süket szoba, házi \'ég telen ül nagy hangfal)
mért frck,·cncia- , fázis- és impcdanciamcnct mcgtckintésérc , illct\·c kinyomtatására is. ~lcg, ·izs
gá lh atjuk a hangszórók impulzus
jelre történií \'isclkcdését. A diagram a lccscngést mutatjn az idéí
függvényében.

i\ hangszórók kh·álasztása után
kiválasztjuk a hangdoboz típusát
is. Lehetőségünk van zárt, reflex ,
lab irint (transmissio n lin e) ,
compound, horn (nem Gyu la, tölcsé r) és sávszű rő (ba ndpass) dohozok mérctczésérc. Ezen belül
persze megint csak óriási szabadságunk va n, hiszen a doboz jóságától a csillapításig minden-mindcn paraméter megadható , majd
tetszés szerint korrigálható. Ennek eredményeképpen bármelyik
jellemzön módosítunk , a rendszer többi paramétere is (a szá mítások alapj án) ennek mcgfclcl őcn megváltozile Az eredmények
természetesen a va lóságos műkö
dést igyeksze nek tükrözni , mégpcdig elég pontosan.
A dobozzal együtt működő
mé lysu gá rzó diag ramj a i t mos t
ugya núgy megvizsgálha tjuk , mint
a "mcz tclcn " han gszó róét az
előbb, s most az esetleg kívá na tos
módosításoka t oda-vissza eszkö-

zölhctjülc Ezen azt kell érteni ,
hogy nemcsak a doboz, vagy a
hangszóró számszerű értékcit
módosíthatjuk , hanem magukat a
frchcnc iamcnctckct is a grafikonon. Il ogy a Yáltoztatásokat kontrollálni tudjuk , a Speaker Pro 7 .O
mindcn módosítás e lötti utolsó
beállítást megjegyez, s a módosított diagramoka t/ értékeket rögtön összehasonlíthatjuk nz eggyel
lwdbbi"al.
(/~n eddi,g mé,g sohasem próbállw:::twn hcm~falter·ve:::éssel, s be
kell 'Val(imn a:::t is, hogy ebben a tudományban e/é,g,gé járatlan •t·agyok . • Imikor a:::onban Speaker
Pro-'Val ·ntló ismerheelésem során
a ter·ve.~~ésnek ebbe a stádiumába
e(iutottam, i::::,galmas játéknak
éreztem az egyébként 'Valóban nehé::: feladatot. . 1 dobo::: tél:fogatánah és a re.fle.\-cső átmérőjénel? és
hossz ának ily módon me,gismert
össz~(ii,g,gései i,gen tamtlsá,gosak
'Voltak s::::ámomra, ezért a pro,gramot allwllnasJwk tartom az olaatásban 'Való alkalnwz ásra is. FB.)
Cgyanilycn érdekes a hang,·áltókkal ,·aló munlw is. A \ 'isaton
,-áltó tekintetében scm szűkmar
kú .
Alul átcrcsztő- ,

felüláteresztő

és sávszűrő választása (az adatbankból) és konstruálása lehetséges 6, 12 , 18, 24 dB/ oktáv-os meredckségű változatban , típusát tcldntvc pedig lehet Buttcrworth,
Bessel, Linkwitz, Chcbyc hcv vagy
lwnsta ns teljesítményű (rcmélcm
nem hagytam ki egyet scm).
A vá ltóba természetcsen mérctczhetők impedancia- , amplitudó
és fáziskorrekciós tagok is, mint a
Zobcl , a Notch áramkörök, vagy
az L-pad.
Sikerült összehozni végül egy

alul 6 dB/ oktáv, fe lül 12 dB/ oktáv meredekségű kereszt,·áltót, a
két hangszórót illesztő csillapító
taggal és a mélysugárzóra kapcsolódó Zobcl korrektorraL A keresztezési frekvencia körülbelül J kiiz
értékű lett.
\'égül a doboz térfogata lJ literre , a reflexcső hossza 15,5 cmre , n~ílásának felületc 16 cm ~
adódott, a rezonancia frekvencia
45 l lz lett.
A Speaker Pro 7.O tud még egy
extrát. ~lérésckct tud szimul álni
a hangszóró tenge l yétől vízszintes
irányban ±30 fokban. Ennek a
nem túl fontosnak látszó jellemzőnek a gyakorlatban mérhctctlcnül fontos a szcrcpc, hiszen a
hnngszórók irán~'Ítottsága jelcntősen behatárolja a sztcrcó szék
clhc l yczhctőségét .

A program elterjedt mérörcndszcreldwl is kompatibilis , ami azt
jelenti , hogy a Speaker Pro-ban
tcrvezett hangsugárzók adaptá lhatóak a következő rendszerekre:
ASCII fi!LISSA, f.. IEPEG, ATB 2.3,
KEt.ISONIC, IIIFISOL'ND , PC,\L' DIOL.\B, CLIO, DA,\S, UIS,
!~IP

Az cxporton kí,ül persze importáini is lehet a fenti programokból , hogy a \'isa tonna l tovább tudjunk szcrl,cszteni.
Természetcsen a munkánk bármely részének elme ntésérc lehetőségünk van, itt a programban
projektek formájában.
Szólnunk kell a prog ram áráról
is. A Speaker Pro 7 .O ára 33 480
Ft+áfa, tehát kicsit borsosnak
tűnhet a hobbistá knalc Az oktatásban és a profiknak azonban
mindenképpen jó befektetés.
Azoknak, a kik lemondanak az
adatbankról és a ±30 fokos iránykarakte risztiká ról, jó alternatívát
kín á l a lényegese n olcsóbb
Speaker Pro 6.0 , me lync k ára
8100 Ft+áfa.
Végezetül köszönjül\ a Visaton
magyarországi képvisclcténck ,
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a programot.
Fehér Béla

6~

mé1y-középsugárz6k

E számunktól megpróbálju k katalog izálni a hazai

tos hangfalában található ... ) Sajnos a teljes hazai

hangszóróválasztékot. Indu láskén t a szerényebben

kínálatot bemutatni nem tudjuk, ugyan is megunk sem

átmérőjű

ismerjük azt egészében. Reméljük a jövőben a forgal-

árazott (2500-10 OOO Ft) 6", azaz a 15-17 cm

mélyközépsugárzókat választottuk. Azért ezt a kategóriát, mivel

egyfelől

a legálta lánosabban felhasznál-

ható méretü mélysugárzók,
leskörü

érdeklődésre

másfelől

áruk alapján szé-

tarthatnak számot. (Van közöt-

tük olyan, ami híres audiofil gyártó negyedm illió forin-

Mivc l a hangsugá rzó mc mbrá njána k á tm érőj e meghatározza a
leg magasa bba n lcsugározha tó
frekvenciát (tudj uk, hogy ha a
hull ám hossz összcmér h ctŐ\'é
vá lik a mcmbrá n átmé röjévc l, a
ha ng irányítottá vá lik), ez az a
mé rct, am it egy á tl agos rczona nciáj ú magassugá rzóva l még
ké tu tas re ndsze rben egészségcse n lehe t hasz nálni. Ugya nal\kor eze k a ha ngszó rók má r clcgc nd őc n nagy m é rct ű c k , hogy

mazák is felkeresnek bennünket, hogy

bőv íthessük

a

katalógust. A technikai adatok a gyártóktól vagy
forgalmazóktól származnak, de azért saját méréseket
is közlünk. A megadott adatokat pedig

leellenőriztük .

Jelentjük, hogy megfelelnek a valóságnak.

lakószabában a telj es basszusta rtomá nyt (na jó, az alsó oktáv
ki\'étclévcl) Ic t udjá k sugá roz ni
megfe l elő hatásfo kk al. Eze kne k a ha ngsugárzó kna k a
Thiclc-Sma ll paramétercit általában úgy mérctczik, hogy egy
10-30 li teres zá rt- , reflex- , Yagy
T;..JL (tra nsm ission li ne) re nd szerbe n (ezek ma a leg inkább
elfoga dott komp rom isszu mok)
műk ö dj c n c k ideá li sa n. A ha ngszórá k technikai j e ll e m ző in e k

is me r tetése ,·égé n köz tünk
mé rt görbékct is, ezek egy esc tleges fre kve nciaváltó tc r\'czés
csctén nyújtha tn a k seg ítséget,
dc inkább csak táj ékoztató jell egűe k. Te rm észe tcse n eze k
csa k a nye rs ada tok, a melyckkel mindcn ba rkácsolni vágyó
kalkul álh at , mé rc tczhc t. Ezek
az adatok azonba n a ha ngsugárzók m in őségé rc , e l sőso rb an
h a n g min őségé rc telj es kö rű válasz t ne m adnak.

L.r.~~. 6.00~ ...
Ez a taiwani eredetű darab ldsértcticscn
cmlékeztet
a
Dynaudio egy drága modclljérc.
75 mm átmérőjű lcngőcsévéjc ,
homogén , egy anyagból kialakított mcmbránja , nyitott mágncskörc mind-mind a Dynaudio
iskola jegyei. Sőt , ez pont
olyan . Jósági té nyezőjéből viszont nem egy reflex doboz következik (ebben is hasonlít a
Dynaucliora) , hanem vagy egy
transmission line, vagy egy csillapított doboz . (Sőt , egy zárt
dobozt is egészen ideálisan Ichet mérctczni hozzá.) i\lcmbránja polipropilén , lengőcsévé
je
alumínium ,
mágncsc
neadinium (!) . lt rclckcs lehet az
árát figyelembe véve - egy
Dynaudio szcrű rendszerben kipróbálni.

SBP 1615
Ez a Somog~·i Audio által gyártott hangszóró két azonnal
szembeötlő jó tulajdonsággal is
rcnclclkczilc Az első, hogy elképesztően olcsó. A második ,
hogy nagyon jól van megépítve ,
becsületes munka . F'rekvcnciamenctc nagyon szép, viszont
Thiclc-Small paraméterci alapján nem igazán kiszámítható ,
hogy milycn dobozba is illik
tenni. Leginkább zárt , vagy
transmission line rendszerekbe
képzelhető cl. Jósági tényezője
(Q) rendkívül magas , ebből követkczőcn akár autóban is ideálisan működhet , bár érzékenysége elég alacsony. Minden
esetre ára alapján akár egy ldsérlctct is megér.

problémás a felső középtartományban , nem egy egyszerű
eset frekvcnciavál tót tervezni
hozzá. És szintén nem tudtunk
hozzá dobozt számolni. 38 mm
átmérőjű lengőcsévével rendelkezik , ebből kövctkczőcn tcrhclhctőségc elég magas.

1VM ARN 150-3-8
Újságunk "üdvöskéjc", a jelenlegi honi kínálat igazi titkos
tippjc . Ár/ minőség ará nya
mancihatni verhetetlen , adatai ,
és hangja (ezt ismerjük jól)
alapján is cg~· igazi kis aucliofil
remek azok számára , al\ik nem
akarnak solutt költeni , dc szcrctnénck egy problémamentes
sugárzót. Talán egyetlen hátránya 85 dB/ W érzékenysége , dc
otthoni zenehallgatás csctén ez
nem vészcs. Thiele-Small paramétcrci éppen annak a határán
,·annak , hogy akár reflex , akár
zárt doboz jól mérctczhctő hozzá. ~lcmbránja impregnált papír, kosara húzott acél.

Visaton W17 OS
A cég alapmodclljc ebben a
mérctben . Ez a mélysugárzója
a múltlwri számban közölt
i\lto ll hangfalnak Olyan általános, "igásló" benyomást keltő darab , mind műszaki paramétcrci , mincl a megépítés minőségc megbízhatáságról tanúskodnak. Szintén egy nagyon hálás darab a frekvenciaváltás szempontjábóL i\lcmbránja impregnált papír, lwsara
húzott lemez , lcng ő csévéjc alumínium .

Visaton AL 17 O

VIFA C17WG 69-08
Ez ma a világ talán legszélcsebb körben használ t mélyközép sugárzója. Épít belőle
hangfalat a Living Voice , a Dali , az A\'1 , és még számos más
gyártó. A StandART Kl mélyc
is ez. Technikai adatai átlagosnak mondhatóak, dc nagyon
hálás hangsugárzó , könnyen
hagY.ia magát "váltani ", érzékenysége is elég magas, és adatai alapján akár zárt, akár reflex dobozba is helyezhető.
Ár/ minőség aránya kiváló.
Membránja impregnált papír,
kosara húzott acél.

SBX 1620
Az előbbi kevlár mcmbrános
testvére. Paraméterei hasonlóak , bár a frekvencia átvitele
nem olyan szép. Kifejezetten

kekhez illeszthető modellnclc
Érzékenysége 91 dB/\\~ és mcllékcsen tcrhclhctőségc is nagy.
Most, hogy a VTFA cég lejjebb
szállította árait, ez a hangszóró
különöscn érdekes lehet, még
ha a 10 OOO forintos felső határt túl is lépte egy kicsit. Kosara öntvény, membránja impregnált papír. Adatai alapján ideális reflex dobozhoz.

VIFA M17WH 09-ű8
Ez a hangszóró jó alapja lehet
egy kifejezetten csöves készülé-

Ellentétben az clőzővcl , a cég
egyik csúcsmodclljc, manapság
"zászlóshajója " . i\lumíni um
mcmbránja unikumnak számit,
bár ma már egy két egyéb már)<;a is található a piacon. Lcngő
csévéje alumínium, mi több ,
homogén egységet képez a
mcmbránnal. Nem annyira
" könnyű eset", mint a fentiek ,
de optimális rendszerben egy
igazi high-end esemegc lehet,
igaz, árával kilóg ebből a mczőnyből. Következő számunkban egy kétutas állódobozt mutatunk be erre a típusra építve.
Adatai alapján kifejezetten reflex dobozba tcrvezett hangsugárzó.

LYECO

SBP

600 '3

s
1620

Impedancia

8 ohm

8 ohm

8 ohm

8 ohm

TeUesítmény (IEC 268-5)

w
200 w

w
100 w

w
100 w

50

50

Impulzus teljesítmény

50

50

w

100W

40-5000Hz

50-10000 Hz

35-6500 Hz

45-5000Hz

86 dB

85,6 dB

84,1 dB

84 dB

119 cm'

142,8 cm'

132,7 cm'

95 cm'

Ellenállás(Rr)

5,3 ohm

7,6 ohm

7,3 ohm

7,5 ohm

Induktivitás

0,44 mH

0,6 mH

0,6 mH

0,69 mH

Lengöcséve átmérő

75,5 mm

1,5"(38 mm)- alu

25 mm

n.a.

13 mm

Frekvencia átvitel
Érzékenység (1W, 1m)
Membrán felület

Tekercsmagasság

11 mm

Max. kitérés
Rezonancia frekvencia
Mozgó tömeg
BxL
Mágnestömeg

n.a.

n.a.

7 mm

4 mm

4,5 mm

40 Hz

54,6 Hz

42,1 Hz

45 Hz

14,31 g

13,7 g

20,8 g

11 g

3,9 N/A

5,8 N/A

6,6 N/A

n.a.

426 g

15 oz

20 oz

240 g

D.Hs

3,75

4,8

3,41

1,4

Q,s

1,227

1,58

0,91

0,5

UTs

0,924

1,21

0,72

0,36

v .s

23,0 l

25,4l

19,7 l

12l

8 700 Ft

2 400 Ft

3 OOO Ft

2 400 Ft

Dietz-Kácsa Audió

"Három az egyben" Bt.

"Három az egyben" Bt.

"Három az egyben" Bt.

1/3 oktáv FFT
analízis
végtelen hangfalban
közeltéri mérés

\liM ~

Ár és forgalmazó

n.a.

=nincs megadva

1143 Budapest,

1065 Budapest,

1065 Budapest,

1065 Budapest,

Hungária krt. 67.

Bajcsy-Zs. u. 41.

Bajcsy-Zs. u. 41 .

Bajcsy-Zs. u. 41.

Telefon: 220-9100

Telefon: 331-6164

Telefon: 331-6164

Telefon: 331-6164

VIFA

VIFA

VISATON

Cl7WG69-08

Ml7WH09 08

AU 70

W l 705

B ohm

B ohm

B ohm

B ohm

50

w

60 W

70 W
100 w

VISATO

50 W

BOW

BOW

43-5000Hz

50-4000Hz

38-8000Hz

36-6000Hz

89 dB

91 dB

BB dB

86 dB

2

2

2

129 cm 2

143 cm

143 cm

133 cm

BOW

5,6 ohm

5,5 ohm

5,6 omh

6,1 ohm

0.7 mH

O,B mH

0,91 mH

1,2 mH

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

12 mm

12 mm

18 mm

8,5 mm

6 mm

6 mm

11 mm

10 mm

44 Hz

50 Hz

38 Hz

36 Hz

10.6 g

11 g

13g

13g

4,9 Txm

6,7 Txm

6,93 Txm

5,4 Txm

(8,5 oz) 240 g

(14,6 oz) 415 g

n.a.

n.a.

2,9

2,39

4,47

2,05

0,68

0,42

0,36

0,6

0,55

0,36

0,34

0,47

35,8 l

26 l

33 l

38 l

B 500 Ft

11 500 Ft

17 900 Ft

6 150 Ft

House Matic Kft.

House Matic Kft.

Visaton Márkabolt

Visaton Márkabolt

1146 Budapest,

1146 Budapest,

1115 Budapest,

1115 Budapest,

Szabó L. u. 3.

Szabó L. u. 3.

Bartók Béla út 124.

Bartók Béla út 124.

Telefon: 251-1965

Telefon: 251-1965

Telefon: 203-8735

Telefon: 203-8735

A ..szegény ember Sondekje"

Roksan Radius '3/Rega RB 300
segítőkészségének köszönhetően

Második számunk .. analógos" hangvétele igen pozitív

hiszen a Raksan cég

fogadtatásra talált, mi több, olvasóink folyamatosan

egy lemezjátszót kisorsolhatunk olvasóink között.

ostromolnak a legváltozatosabb LP-hez kapcsolódó

(Részletek a Nyerje meg l oldalon l) De azok sem járnak

kérdésekkel. Nagy öröm ez nekünk, úgy érezzük, az el-

rosszul, akiknek a szerencse nem kedvez, hiszen en-

múlt évtized kitartása néhány kis cég részéről nem volt

nek a kitnek (ami teljes kit vásárlás esetén gyakorlati-

hiábavaló. És alig írtuk le, hogy lemezjátszó-kitet nem

lag a kész lemezjátszó) az ára a fele az angol árnakl

publikálunk, mivel nincs mit, itt a kit! Nem is akármi,

Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy igazi high-end ter-

hanem rögtön a Raksan Radius 31 És nem is akárhogy,

mék középkategóriás áron.

Amechanika
Felépítése sok ponton cmlékeztet a csúcsmodcll Xcrxcs 1 O-re.
l logy pontosabbak lcg~'link , a
legendás Xcrxcs után a Radius
volt az a Roksan lemezjátszó,
ami a kor követelményének
mcgfclclőcn a dobozból kibontva működik, \'agyis semmiféle
spcciális beállítást nem igényel. A Raditts tapasztalataiból
kiindulva tervezték át a Xcrxcst
is, így nem véletlen a nagy hasonlóság.
Ez is egy dupla-dcck, vag~·is a
motor az alsó , a kar és a tányér
a felső lapon található. Az alsó
lapban van a tápegység is. A két
elemct három spcciális gumibak választja cl egymástól.
A fclsö lap a jól ismert
Roksan ötletet tartalmazza, ntg~·is a tányér egy olyan kivágott
részre van crősít, ·c, aminek a
rczonanciái egyenletcsek és
erősen csillapítottak.
A csapágy is hasonló felépítésű mint a Xcrxcs csapágya, egy
bronz ötvözet perselyben egy
nagyon vékony acéltengely forog. A csapágyház alatt található a tápegység hűtőbordája, ez
mclcgíti fel a csapágyban található olajat üzemi hőmérséklet
re. A hideg olaj viszkozitása
nem jó, ezért lényeges az üzemi
h őmérsék l et. A tányér krómozott a lumínium , a két tartólap

~lDl\

a motor 2-l \'-os 50 llz-cs
szinkronmotor. Ez is spcciálisan , két szilikon gumibakon keresztül van az alsó laphoz csavarozva.

A...!~.P~~~---···········································
Tulajdonképpen ez két részböl
áll. A lemezjátszó alsó lapjába
beépítve találjuk a motort forgató váltóáramú részt. Ez egy
kvarcvczérclt elektronika , a
kvarcgcncrátor által előállított
jelet lcosztja 50 llz-rc (33 ,3-as
fordulat) és 67 ,5 Hz-re (45-ös
fordulat) , és ezt erősíti egy teljes í tm ényerősítő
integrált
áramkör. l~z az erősítő rendclkezik ún. stand-by kapcsolóval ,
ezt ajánlott is bekapcsolva
hag~·ni a csapágy fűtésc miatt.
A lemezjátszóban található tápegységet viszont megelőzi egy
egyenáramú tápegység , ez külön dobozban található, és ez
látja cl + / -26 V stabil egyenfeszültséggel a kvarcvczérclt tápegységet.

A...h~~~~~---·············································
A Radius 3, hasonlóan a többi
Roksan modcllhcz, nem érzékeny igazán a hanglwrokra,
sokfé le jellegű típus használható hozzá. lindazoná ltal hírnevének egyik a lapja éppen ab-

ban rejlik, hogy a Hcga hangkarokból a lehető legtöbbet tudja
kihozni. Ez azért is nagy erény,
mivcl ezzel a futóművel ezek a
szcrénycn árazott Rcga típusok
(RB 250 és RB 300) igazi highend erényeket képcscl< csillogtatni. !~zek a modcllck az elmúlt több mint másfél évtizedben egyedülállóvá váltak a
hangkarok piacán ár/ minőség
értékükkeL Mechanikai megoldásaik (magnézium-alumínium
öntvény karcső, inverz tűcrő ,
stb.) általában csak a többszörös árú modcllckbcn találhatóak. Ugyanakimr ez a futómű képes egy valódi ,.nagyágyú ", pl.
egy Si\IE modcllből is kihozni
az optimumot. It s természetcsen a Roksan saját hangkarjaival is ideálisan működik, első
sorban a Tabriz és Tabrizzi típusokl<al.

A...h~~~~~§........................................... .
Ebben a kategóriában a hangtermészetcsen széles választékban használhatóak, és
természetcsen ez a lcgszubjcktívcbb része is a rendszernek. A
Rcga karok gyakorlatilag bármilyen jellegű hangszedő befogadására alka lmasa k, egy a lapfokú i\IM típustól az igazi high
end MC modcllekig. A Goldring
bázisú Roksan Corus Black
szerlők

mégis talán a Jegideálisabb
partnere ennek a rendszernek.
Ez a Fritz Gygcr Il csiszolású

Szeánsz
Logilwsan következik, hogy
múltkori számunk Rcga Planar
3 Mod-jával vessü k össze. Volt
is éppen kéznél )<;ét Rcga Exact
h angszedő ,
erősítőnek
a
IITAJO és a RlAA szcrcpc lt,
hangfalként a Dyno 1.5 kábclczésnek pedig a Qed Qnect 2 és
Quelos Silver Ann 25 , lemezjátszó aszta ikának a jó öreg
Target TTl. Zeneanyagnak
megint csak sokféle , de inkább
a Hattyúk tavát és a Presser LPt emelném ki.
El sőre meglepő volt, hogy a
Rcga Mod. mennyirc megállta a
helyét. (Sok évig demonstráltam e két készülékct, és a gyári
Rcga versenyben sem volt a
Radiussal szemben.) Azért huzamosabb hallgatás után egyértelmű még így is a Radius fölé-

tűt tartalmazó hangszedő ma
az egyik legjobb "kompromisszum " az MC hangszcdők

nye , igaz ez már nem nagy különbség. i\ hangszerarányai egyérte lmű en jobbak, dinamikában
sincs vita. Ugyanakkor mintha a
lod. Rcga egy kicsit részletezőbben nyitottabban szólna .
(Igaz, a Radius cwcl a tápegységével még csak az alap , és a
DS U-t használva tovább jmul, de
ez újabb 60 OOO forinttal
könnyíti meg a tulajelonos zscbét.) Ez a karakter a Prcsscr lemezen még kedvezett is egy kicsit a Rcgának. \ hattyúk taván
viszont a nagyzenekari tömcgcldwl a Radius megint csak
könnyebben birkózott meg. És a
Radius hangját minclcncn túlmenően átitatja egyfajta romantikusság. Ezt nehezen tudom
vcrbalizálni , engem egyfolytában a Linn Sondek LP 12-re emlékeztet. 1indig is az volt a véle-

simasága és az !\IM típusok dinamikája között , és az ára is
elérhető még.

ményem , hogy a Radius jobban
hasonlít a Sondckrc, mint a
Xcrxcsre. Olyan "szegény ember
Sonclek-jc". És ha hozzáveszem ,
hogy most 96 OOO forint nettó ,
akkor csak arra tudok gondolni ,
milycn kár, hogy nem akkor került ennyibe, amikor még én is
lwreskcdő voltam!
Végezetü l meghallgattam a
Corus Black hangszedővel is,
összehason lítás nélkül. (Most
sajnos csak egy ilyen darabom
volt.) Kétség kívül gyengü lt a
dolog , dc mégis észrc , ·chctő
volt, hogy egységesebb lett a
hangkép. Eltűnt a fent cmlített zártsága a hangnak. Kétség kívül ez egy rendszer, és jól
egészítik ki egymást, és így árban még közelebb van a Mod.
Rcga + Exact kombinációhoz.
IIZS

E cikk megírásához némi csalódottsággal fogtam hozzá. No
nem azért, mintha a múltkori számban meghirdetett teszt valamilyen rossz eredménnyel zárult volna. Nem is zárulhatna úgy,
hiszen nem minösftö tétje volt a dolognak. Azért vagyok csalódott, mert felhívásunkra meglepöen kevesen jelentkeztek. Lehet hogy a második szám terjesztési anomáliái, mivel voltak és
vannak ilyenek, okozták a problémát. Az is lehet, hogy túl rövid
határidőt adtam meg, több idöt kellet volna hagyni. De én inkább azt gyanítom, hogy más probléma volt. Ugyanis azért eljöttek annyian, hogy a tesztet sikerrel lebonyolftottuk, ámde
szinte kizárólag a szkeptikusok, mérnökök, technokraták jelentkeztek. Kábelbarát mondhatni egy sem jött. (Bocs, egy fö eljött,
de ö is inkább a semlegesek táborához tartozott.) Talán a lelkem mélyén sejtettem ezt, de gondoltam, hátha lesznek a "kábelesek" oldaláról is nyitottan gondolkodó, kívánesi emberek.
Nem voltak ...
Az is igaz, hogy az eredmény nekik is csalódás lehetett volna,
ahogy a technokratáknak is az lett. No de itt se szaladjunk a
dolgok elébe .. .

Végül is nyolc fő jött össze, aldl\ 2-2 fős "csoportokban"
tudtak tcsztelni, ennyien férünk el ugyanis korrektül a
szobában. A teszt teljcsen "vak" volt, az Arcarn Alpha
8SE CD játszó és a Roksan Caspian erősítő (hangfalként a Dyno l .5 szcrcpclt, hangfalkábelként a Ncotech
legnagyobb czüstkábele) rendelkezik elég Iti- és bemcnettel , hogy egy távszabályzó segítségével csak kapcsolga tn i kelljen. A "valós" különbséget egy llclios 2 CD
játszó jelentette. A két CD-játszóban ugyan az akorong
volt, egyszerre indultak, senki nem tudhatta milwr mclyik szól. (Zcncanyagként változatos volt a kép, volt
hogy jazzt, volt, hogy luasszikust, és volt, hogy bluest
hallgattunk Dc mindcn esetben akusztikus zenét) A
teszt ügymcncte a kö,·e tkező volt:
A Roksan Caspian erősítő négy bemenetérc a következő sorrendben rál\ötöttük a két CD játszót:
l. Alpha 8SE + Ncotcch (szimm. ezüst)
2. Helios 2 + lsoda HC OS PSR
3. Alpha 8SE + gyári "drót" (ár: 120 Ft.)
4. Helios 2 + lsoda HC OS PSR
Értelemszerűen a 2. és 4. változat teljesen egyforma
kellet legyen. A sorrend:
l. sorozat: 1.2.3.4.
2. sorozat: 2.1.4.3.
3. sorozat: 4.3.2.1.
Következő sorozatra egyszer sem került sor. Ugyanis 3
sorozat alatt mindenlti kiválasztotta a két egyformá t! És
ugyancsa~\ 3 sorozat alatt mindenlti kiválasztotta a két

CD-játszót is! Ila \iszont most néhány is magyarázalot találni arra, mi is okozza
technokrata újongan i kezd, hogy na ugye, ezt a különbségct. Dc mindaddig, amíg a
a placebo teszt az ő világnézetül<ct bizo- technikai válaszokat megkapjuk, megnyítja, tévednek Ugyanis mind a nyolc fő próbálunk nagyon alaposan eljárni a
különbségct hallott a kábelek között! (És tesztel< során. És tanácsoljuk mindcnltia nyolcból hét zkeptiku mlt ...)
nek, hogy ezen az ingoványos talajon naTehát a tudomány mai állása szcrint, gyon körültcltintően járjon cl. C al1. a saigaz a vártnál kevc ebb zárn ú érdeklődő ját fülének higgyen mindcnlti! Ideológivel lcbonyolítva, bizonyítottnak lehet áll., árcédulál< csak arra jók, hogy megtévenni, hogy két kábel hangja l<özött audi- vc zék a gyanútlan érdeklődő t. Ez pertív hatás észlchető. Am az is igaz (és ez a sze a hifi többi komponcnsérc is igaz.
ha már úg)iS benne voltun)< nyaltig a
én ~yanúmat látszik igazolni), hogy inkább c al< különbséget hallottak a kábc- kábelcl<ben, elvégeztünk egy rögtönzött
lcl< hangja között, dc minőségi diffcrcn- ltis tcsztct, ami egyben jó bevezetője is
ciát már csal< szubjektív lehetett kimu- lehet a következő szám hangfalkábel cltatni. \'olt , aki egyértelműen a 120 forin- mélkcdé éhez. Arra \'Oitunk kívánc ial<,
tos ö szekötő kábelt ,·álasztotta! É min- mcnn)irc igaz a kábel rend. zcrckről szódcnld egyetértett abban, hogy két kábel ló mcndc-monda , vag)iS, hogy használáltal okozott auditív különbség nagysá~ junk mindig azonos gyártótól összekötő
rcnddcl kisebb, mint két CD-játszó kö- és hangfalkábclt. A fenti berendezést
zött! Természetcsen ahhoz, ho~y a Ichc- használtuk, alapul vettünk egy szcrény
kábel-ö szeállítást (Qcd Qncct2/ Qudos)
tő legprecízebb választ adjuk, még néhány kí érletet a jövőben cl l<ell végezni , és egy drága lmmbinációt (AudioQucst
dc néhány alapigazságot már most Jcfck- Ru by J / lndigo+) Kétséget kizáróan a ketcthctünk:
resztbe cseréléskor felborult az egycn1. A kábelek egy adott rendszer opti- súly a Qcd hangfalkábel egyértelműen
malizálására, és nem egy alnh· készülék jobban szólt a saját Qncct2 ös. zckötőká
bclé\'cl mint a Ruby J-al , és fordítva , dc
kiváltására valók
2. lia egy kábel ára összcmérhctő,·é vá- egy dolgot észrevettünk. ,\z Indiga + kelik egy adott, a rendszerben használt ak- vésbé romlott a Qncct2-vcl, mint a
tív clcmé,·cl , aklwr nagy ntlószínűsé~~cl Qudos a Ruby-ml. Ez több dolog miatt is
nem optimálisan lett a pénzüg)i lehető lehet, például a Qncct2 nagyon jó kábel.
Ez igaz is, főképp árát bclclmllmlálva, dc
sé~ fclhasználm
J . A IHíbcl ára sok esetben nem rclc- azért nem teljcsen magyarázat a dologra .
\'áns a minóségé,-cJ , egy adott berende- Kipróbáltuk mindMt rendszert a Faclel
zésben lehet, ho~y az olcsóbb a jobb. Art AcroLitz ös. zckötő kábeléveL A Qcd
(:\éhány kereskedő most megint nem na- esetében nem hozott túl sokja\Ulást, bár
l1.ét ég khiil jobb ,·olt. Amdc az
~yon fo~ engem zcrctni .)
.t. ~~~y rossz hifi berendezést soha nem AudioQucst c. c té ben "dra ztikusan "
lehet kábelekkel ann)ira "fcljavítani ", jobb volt mint a Ruby J . \ 'égül is e rö,;d
hogy aluír csak a közelébe érjen egy jó "tcsztccsl<e" számunkra azt a következberendezésnek, akárhogy is legyen az tetést hozta magával , hogy bár fontos a
kábclczvc.
kábelrendszer egységessége, dc nem
liát, az ö zckötő kábelek \ilágában minden gyártó tudja az ös zckötő kábel
eddig jutottunk És bizonyára sok hara- és a hangfalkábel minő égét tökélete en
gost szcrcztünk mindl<ét tábor részéről. egyformán l1.czclni.
Szóval a kábelek világa ellátja még egy
lliszcn egyfelől vannak, aldk azt szcrctték volna látni , hogy nincs különb ég a darabig ezt a rovatot témával. És bár
kábelek között. Pedig van. Másfelől van- most úgy érezhetjük, tisztítottunk egy
nak, aldk a kábelt tartják egy hifi rend- Itiesi t a "ködön (ha többen jöttek volna,
zer legfonto abb komponen ének. talán még jobban lehetett volna tisztítani ...) , azért még nem látjuk az erdőből
Me sze nem az!
Mindazonáltal nem kis feladatot vállal- Itivezető út végét. Bár már két égtelenül
tunk ezzel magunkra. Jem ártana ugyan- dereng az erdő zéle.
HZS
c

Fogadalmat ugyan nem tettünk, de az újság indulásakor úgy gondoltuk, összehasonlító tesztet nem fogunk csinálni . Ehhez képest
már a második ilyen

jellegű

cikket publikáljuk, és még csak a har-

madik számnál tartunk. Tesztújság leszünk tehát mi is? Nem valószínű,

de ahogy a múltkori hasonló "szeánsz" esetében írtuk, ha ér-

dekes és 1zgalmas témával találjuk szembe magunkat, szívesen
foglalkozunk vele.
Nemrég még az álláspontunk az volt, hogy nem 1smerünk olyan
elérhető árú erősítőt, am1t szívunk szerint aJánlanánk. És most hirte-

len

feltűntek

a színen ilyen produktumok. Ráadásul egyszerre több

is van belőluk! Így már kötelezőnek is érezzük, hogy foglalkozzunk
velük. Mi több, a ma1 világban, ahol lassan már más szemlélettel
sem lehet találkozni, mint hogy egy lakás áránál szerényebben árazott berendezés alkalmatlan a zenehallgatásra,
lengető

szülék

jóleső

és szívet me-

érzés, hogy vannak még gyártók, ak1k egy-egy olcsóbb ké-

mnőségére

is odafigyelnek. Bár a híres

Menő

Manó (ugye

sok zenebarát emlékszik még a legendás NAD 3020-ra?) Sikerét
senk1 nem fogja megismételni, h1szen a mai termékek által elárasztott világban erre már nincs is

lehetőség,

nagyon kilógnak árkategóriájuk

minőségi

ezek az

erősítők

tényleg

színvonalából. Sajnos a

magyar piac sajátos helyzete és az elmúlt években bekövetkezett
nem éppen pozitív tendenciák miatt ezek a termékek csak részben
kaphatóak hazánkban Természetesen
kerülő

elsősorban

a forgalomba

modellekkel foglakozunk, de érdekességképen megemlítjük

a többieket is. És hogy mégse legyen teljesen konvencionális a
v1zsgálódásunk, megpróbálunk mindegyikkel egy egy olyan rendszert felállítani, amelyben optimális eredményre képesek.

Ha betévedünk ma egy "átlagos" londoni hifiüzletbe,
akkor kb. az alábbi választékkal találjuk szembe magunkat: NAD C 320, talán a nagyhírű előd miatt a
legnépszerűbb, ára 200 .8, Rotel RA 971, a nagy rivális, ára szintén 200 .8, Harman Hardon I-IK 630, a jelenlegi "szürke eminenciás", szintén 200 .8, Arcarn
Alpha One, az igazi brit, ára 230 .8. És persze a már
régebb óta jelenlévő Cambridge A3i (200 .8), Musical Fidelity El (200 .8), Denon PMA 350SE (180 .8),
Pioneer A300R (200 .8), és a Marantz PM 66 SE (230
.8). Ezen utóbbi készülékekkel most nem is foglakoznánk, megtette ezt már számos sajtótermék. (És a
számtalan jó teszt ellenére senki nem érezte őket
igazán Menő Manónak. .. )
Az átlag magyar zenebarát viszont nem London utcáin sétálva választ erősítőt, hanem a hazai kínálatot
veszi figyelembe, és a képlet itt már nem olyan alapfokú, mint az angol fővárosban. Először is a fenti kínálatnak még papíron is csak egy része kapható hazánkban. Mi magunk is gondba kerültünk a tesztpéldányok beszerzésével. A Rotel egyáltalán nem kerül
jelenleg forgalomba (nagyon sajnáljuk, az egyik adu
ász lehetett volna), a Pioneer A300R csak Angliában
kapható (legalábbis a hazai forgalmazó szcrint), a

Musical Fidelitypedig a "van, csak éppen kifogyott"
krónikus és gyógyíthatatlan betegségében szenved.
A Cambridge éppen típusváltás előtt áll, és ez a sors
vár a Marantz és Denon modellekre is, bár ezekkel
nem is igen állt szándékunkban foglakozni. Marad
tehát a NAD, a HK és az Arcam. Ám ha valaki úgy
gondolja, ilyen kevés készülékkel már könnyű a dolgunk, téved. A HK és az Arcarn esetében nem is volna gond, stabilan és széles körben kaphatóak, áruk
megfelel a piaci realitásolmak, és van audiofil kereskedő ahol meg lehet hallgatni, és vásárolni őket. De
a NAD esetében már több probléma is felmerül t. Elő
ször is ez is olyan papíron kapható modell, a boltokban azt a választ kaptuk, hogy meg kell rendelni. És
végül is egy tesztpéldányt sem tudtunk szerezni,
aminek következtében a sajtóban szereplő legnépszerűbb két modell (NAD és Rotel) így kimarad cbből a tesztbőL (Egy 200 .8 árú "best buy" jellegű terméket megrendelni? ...) Másrészről ára majdnem
százezer forint, ami mindcn vám és ÁFA tartalommal
együtt is "enyhén" túlzott. Harmadrészt nem igazán
találtunk kereskedőt, aki demonstrálná. Lássuk hát
a készülékeket, és vizsgáljuk meg először a felépítésüket, technikájukat.

Az Arcarn cég az elmúlt években átváltott a hagyományos bipoláris technikáról a FET tranzisztorokra.
Gyanúnk szerint ennek inkább anyagi (olcsóbb tápegység), és divat okai volta!,, hiszen a legendás
Alpha 3 még bipoláris volt. Kapcsolástechnika tekintetében viszont a régi A&R A 60 hagyományait folytatják. A készülék nem rendelkezik phono bemenettel. A kapcsolása egyszerű, az alkatrészek is átlagosak. A bemenetek egy mechanikus kapcsol ón keresztül kerülnek a hangerő-szabályozó potmétcrrc, és
onnan egy szintén NE 5532 IC-re, ez látja el a vonalszintő előerősítő szerepét, illetve két másik hasonló
IC a hangszínszabályozást végzi, de ezt az áramkört
egy kapcsolóval ki is iktathatjuk a rendszerből.

A végerősítő hagyományos felépítésről tanúskodik, a
feszültségerősítő rész bipoláris és egy differenciálerősítő látja el ezt a feladatot, a meghajtófokozat is
egy-egy BC 546-556, a végtranzisztorok FET-ck (IRF
540). A teljesítményerősítő kvázi-komplementer
kapcsolásban üzemel. A tápegység valóban nem
nagy, egy 120 VA-es toroid transzformátorból, és
2x6800 p,F szűrésből áll. Hűtőfelülete sem nagy, de
a 2 x 30 W teljesítmény leadására B osztályű beállításban nincs is szükség nagyobbra. Az erősítő rendelkezi előfok-kimenettel, vagyis egy további Alpha
SP végerősírőt csatlakoztatva dupla erősítéssei fejleszthető a rendszer, ez azért jó dolog. Mindent egybevetve a technika első ránézésre "átlagos"

A Harman Kardon erősítők mindig is jó hírnévnek
örvendtel< (köszönhetően M. Otala tervezői filozófiájának), de az elmúlt néhány évben ezt a céget is inkább a piaci szemléletmód jellemezte. A HK 630
küllemét tekintve teljesen beleillik a 610-620 sorozatba, de a tetőlapot levéve semmi hasonlóságot
nem láthatunk. Ellentétben az Arcammal, ez egyáltalán nem nevezhető egyszerű készülékneJe Rendelkezik MM RIAA korrektorral, csatornánként 4-4 bipoláris tranzisztor látja el ezt a feladatot . A vonalszintű előerősítő is tranzisztoros, integrált áramkörök csak a táwezérlő részben és a kapcsolóknál találhatóak. A Jegérdekesebb rész mégis a végerősítő,
ami nem tartalmaz differenciál erősítőt, a negatív
visszacsatolás mértéke is alacsony, és csatornán-
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Lássuk hát, mit is tud ez a két készülék. Első próbaképpen nemes egyszerűséggel az Arcam Alpha SSEQed Qnect2-Rol<san Caspian-Qed Silver Ann 25Dyno 1.5 rendszerbe "próbáltam bele" őket. Nem kis
kihívás , de így látjuk, mit is várhatunk tőlük. Zeneanyag Mozart: Requiem (Ferencsik/ ÁHZ) és Dyno
Saluzzi. (És sokminden más.)
Arcam Alpha One: Meglepően tartja magát, nincs
az az érzésem, hogy gyorsan kikapcsoljam . Igazi angolos muzikalitás, olyan régi-arcamos. A Mozart felvételen egyáltalán nem kelti egyszerű és olcsó erősí
tő benyomását. Igaz, a Saluzzi felvételen elfogy egy
kicsit a szufla belőle, és egy kicsit dinamikátlan is,
de ez bocsánatos bűn egy 2x30 W-os erősítőtől ebben a kategóriában, különösen a Caspian után. Mindenesetre figyelemre méltó.
HK 630: Első pillanattól kezdve nagyon jó. Sőt kiváló. Tónusa lágy, meleg, állandóan a régi-régi AD

ként 4 db 15 amperes Hitachi végtranzisztort tartalmaz. Tápegysége egy 170 VA-es transzformátor
(nem toroid) , és 2x10 OOO p.F szűrőkondenzátor.
Erősen AB osztályú beállítás, nyugalmi árama alapján 2 W teljesítményig A osztályban üzemel.
(Kapcsolásáról nem sokat tudtunk meg.) Hűtőbor
dája ennek megfelelően igencsak méretes. A távszabályzója a bemeneti választókat és a hangerőt vezérli, illetve a stand-by üzemmódot kapcsolja. (További
HK készülékek távszabályzását is végzi.) Az erősítő
hátlapján kivezetve találjuk az elő-végfok csatlakozóját, ami egy későbbi fejlesztésnél nagyon jó szolgálatot tehet. Egyszóval nagyon ígéretes darab , ebben a kategóriában nem találkoztunk mostanában
ilyen jellegű terméklwl.

3020 jut róla eszembe. Könnyedén hajtja a Dynot,
pedig papíron ez is csak 2x40 W A Requiem-en kiegyensúlyozott, a Saluzzin pedig még a szuflája scm
fogy el. Egyre inkább az az érzésem, hogy olyan
Naim-esen szól, sötét tónusú komor hang, rendkívül
jó ritmikával és egységességgeL
Mit mondjak, mindl<ét erősítő meglepett muzikalitásával. Ám nem valószínű, hogy sokan építenek köréjük ilyen árú berendezést, ezért gondoltam egyet,
mi lenne, ha próbálnék egy-egy optimális rendszert
összeállítani. Néhány telefon és újabb kötözgetés.
A keresztbe kasul próbálkozásokat nem írnám le - az
újság rövid lenne hozzá - csak a végeredményt.
CD-játszónak mindkét esetben a mod. Onkyot
használ tam. Egyrészt úgy érzem, százezer forint alatt
a CD-játszók nem igazán nevezhetők rendszerfüggő
nek. Másrészt az Mod. Onkyo "analógos" hangkaraktere jótékonyan érvényesül ebben a kategóriában.
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AudioQuest: Jade
Arcarn Alpha One
AudioQuest: Type

2

·kEF Q 35
Ennek a rendszemek az összeállításában "súg tak",
igaz még a régebbi időkben. Az Arcarn első FET-es
erősítői igencsak kedvelték a Uni-Q KEF hangsugárzókaL És természetesen az AudioQuest kábeleket, hiszen az ARCAM képviseli Angliában az AudioQuestet,
így nem csoda, ha erősítői ezzel a márh:ával működ
nek a legjobban. Gondoltam egyet, és mivel az Alpha
One is hasonló felépítésű , ráadásul a KEF Q 35-tel
igen jó tapasztalataim voltak, összeállítottam ezt a
rendszert. Bejött. Próbaképpen meghallgattam
Tannoy M3 és TDL RTL 2 dobozokkal is, és anélkül,
hogy azokat minősíteném , a KEF jött be. Persze legyünk igazságosak, ő is a legdrágább, de itt nem csak
árról , hanem optimális illeszkedésről is szó van. Ez a
rendszer az igazi modem "brit" hangzást testesíti
meg. Egyáltalán nem lomha és lapos (amivel solmn
azonosítják az angol termékeket), inkább nyílt, tiszta,
néhol épp egy kicsit a basszustömeg hiányzik, ugyanaklwr ritmikus , transzparens, vagyis jól átlátható, nagyon könnyen hallgatható hangkép. Nem valószínű ,
hogy modem pop-rock rajongók választanák ezt a berendezést, de elsősorban klasszikus és jazz barátok
számára egy mcglepőcn muzikális hang. Nemcsak a
felvétel akusztikai információit közvctíti, de sejtetni
enged olyan előadásbeli és érzelmi finomságokat,
amelyeket általában többszörte drágább modcllektől
várunk el. Talán egyetlen hátránya, hogy nagy hangtö-

2.

megekkel és hangosabban hallgatva "kiürül" egy kicsit, elveszíti dinamikáját és levegősségét . De átlagos
(sok zenebarát számára már ez nagyon hangos) hangerő mctlett ezek a gyengék nem mutatkoznalt, halkabb hangerőn pedig még némi varázslatosságat is
képes a zenehallgatásba csempészni.
Mivel valószínű , hogy a nagy hangerővel szembeni
korlátai a mindösszesen 2 x 30 W-os erősítőből származnak, kipróbáltam a dupla erősítést is, és bekötöttem egy Alpha SP végerősítőt, azzal hajtva a mélysugárzót, és az Al p ha One-val a magassugárzó t. Az eredmény m agáért beszélt, így már semmi probléma nem
\'Olt a dinamikával nagyobb hangerő mcllctt scm.
Néhány hasznos tanács az összeállításhoz: nagyon
fontos ebben az esetben a kábel szerepe is. Bármennyire is mcglepő, éppen a muzilmlitás és az abizonyos varázs veszik cl egy kicsit a hangjából a rendszernek, ha a kábeleket másra cseréljük (Már
megint egy bizonyíték, hogy a kábelek a rendszerek
optimalizálását szolgálják.)
Úgy tűnik ez a rendszer a tipikus esete annak, amikor az átlagosan jó komponensek összessége több ,
mint matematikai összegük. Melcgen ajánlom azon
elsősorban klasszikus zenebarátok számára, aldk a
zenét tudatosan hallgatják, kíváncsiak a részletekre,
de azért nem egy unalmas és lapos előadást akarnak
hallgatni.
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Onkyo
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Dietz St:udio Reference
Harman Kardon HK 630
Cable Talk Concert 2
Tinsen Audio P·10oo SE HT Mod.
Hát ez a berendezés már nem nevezhető hagyományosan "konzum" láncnak. Nemcsak azért, mert a
Tinsen hangsugárzó mindösszesen egy helyen kapható Magyarországon, de azért is mert így együtt talán
sehol nem elérhető, sőt a HK 630 erősítőr és Concert
2 kábelt kivéve a többi termék a "csináld magad moz-

galom" territóriuma. Mégis ezt választottam. Az ismert és neves hangsugárzókat (Tannoy, TDL, KEF)
éppen azért kértem kölcsön, hogy az olcsóbb erősí
tőkhöz találjal{ optimálisan illeszkedő partnereket.
De a Tinsen Mod. olyan elementárisan jól illeszkedett
a HK erősítőhöz , hogy ezt nem lehetett kihagyni.

(Végül is egy kit újság vag;unk, vagy nem?) Mi több,
már megint "hamut szórok a fejemre", hiszen ebben
a kategóriában a legkevésbé elfogadott egy minidoboz. De vállalom. Ez a rendszer olyan erényeket csillogtat, ami bizony nagyon ritka a mai hifi világában.
Had kezdjem rögtön a legmeghökkentőbb tulajdonságávaL Ez a rendszer igazi cncrgiabomba. Bármennyirc is hihetetlen, ez a mini a IlK erősítővel
kombinálva nemhogy a mérctét hazudtolja meg, dc
sok állódoboz megirigyelheti ezt a basszusreprodukciót. (És had nyugtassak meg mindenkit, ezt ebben
a rendszerben csinálja, akár az ARCAM, akár a
IITA30 erősítővel messze nem volt ilyen döbbenetes
mélye a Tinscn doboznak Ahogy a IlK erősítőnek
scm pl. a KEF dobozzal.)
Am nemcsak a basszustartomány jeleskedett. Ez a
berendezés egy igazi zenei "kommunikátor". Remek
ritmi)<;ájával, helyes arányaival, és minidobozhoz

3- rendszer

méltó levegősségével és doboztalanságával elfeledteti, hogy végül is egy olcsó berendezést hallgatunk.
Néhány felvételen ugyan észrevehető, hogy nem
annyira eszköztelen, mint a fent említett
ARCAMI AQ/KEF rendszer, de összességében egy
igazi mindenes, nem válogat igazán a felvételek és
műfajok között. Nagyon jól varázsolja elénk a zenei
előadás légkörét, és bár néha támadhat az az érzésünk, hogy csal, dc nagyon hihetően és szeretctrcméltóan csinálja. Ritmikus, hangulatos felvételek
esetén azon kapom magam, hogy dúdolom a dallamot, ütöm a lábammal a ritmust a zenével együtt.
Mi tagadás, ez a rendszer közel áll az ízléscmhez.
Így jó érzéssel ajánlom, sőt árát figyelembe véve (úgy
éppen 3 x 7 5 OOO Ft, + kábelek és állványok) felelős
séggel állíthatom, ez egy igazi "best buy" összeállítás. Dc jó volna, ha széles körben ilyen rendszereket
lehetne hallani a hifi üzletekben ...

Tematikailag a HT A30 erösítöt a szeánsz rovatban kellett vol-

a ráadás

"an~i~orony"

na teszteUük, de több oka is volt, hogy nem tettük. Legenda volta ellenére egy szerényen árazott készülék, így inkább itt a he-
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lye. Árát tekintve épp ebbe a kategóriába tartozik, úgy gondoltam, összeállítok vele is egy rendszert. A dolog amúgy is adott,

Qnec~ 2

HT A3o
Qed Silver Ann 25
S~ndART K1

hiszen a StandART hangfal annak idején pont az eredeti
Obelisk erösítővel (és ahhoz) készült, így együtt is a lánc. Nézzük, mit is tud ez a berendezés. Saját gyerekünk, így sokan
megint ferdeszemmel néznek majd ránk, de annyi baj legyen.

Bár végül is egyik rendszer scm torony a szó klasszikus
értelmében, ez az összeállítás csak kit készüléket tartalmaz, így valóban kilóg a sorbóL És persze ez egy kicsit együtt is készült, így olyan vizsgázó),ént indul cbben a mczőnybcn, mint aki előre megkapta a tételsort
és a megoldásokat. És úgy is vizsgázott. Zenei egységcsség tekintetében egyértelműen uralta a mczőnyt, még
ha talán nem is volt annyira nyitott, mint az l. rendszer
és annyira dögös, mint a 2. rendszer. A "csöves" karakterc a HTA30-nak itt is jelen volt, de a StandART itt optimálisan illeszkedett, így dinamikában és a sávszélekcn sem volt semmilyen probléma. Könnyen birkózott
meg a nagyobb hangtömcgekkel, legyen szó a Requiem

kórusairól , vagy a Saluzzi felvétel hangfalgyilkoló harmonika basszusaitóL Talán még így is a három lánc közül a leginkább konzervatív hangzásvilág, dc ezt úgy jclIcmczném, hogy olyan, mint egy analóg lemezjátszó
egy jó CD-játszóval szemben. És ha valaiti pl. olyan zenét hallgat szívesen, ahol az érzelmeknek fontos szcrcpük van, akkor érdemes meghallgatni ezt a berendezést. Nekem egy-egy régi Katona Klári felvétellel még
most is könnyes lesz a szcmem tőle. De alti ma ezt a
hangot szeretné ebben az árkatcgóriában a magáénak
tudni, nem árt ha ért némileg az clcktronikához, merthogy magának kell összeralmia.
A mérési eredmények a Teszt rovatban találhatók.

TI/M JJJiÍr•ai:Jolt
Teljes TVM

választék, továbbá
VIDEOTON, MONACOR, ,
hangszorok

NHC

13renner•s

NHC Brenner's Kft.
Perczel M. u. 2.

Triódák:
2A3... ............ 4.800,6B4G ..... ..... ... .JÖ !
300B ............ I9 .500.VA300B ...... 22 .900,JJ300B ......... 25 .900.4300BLX ..... 32.900.VA300B-C ... 38.500,6300B-C .. ..... 45 .000,211 ................. 8.900,845 ............ ... 11 .000,GM-70 ... ...... 30.000,212E ... ....... 300.000,GM-IOO .. ....... .JÖN!

JJ elektroncsövek

Foreign Trading and Supply1ng Corp

Miskolc
1-1-3529

Általános használatu
elektroncsövek
E84L.. ............ I.OOO.6L6GT ... ........ J.250.6SN7GT ........... 800,6SL7GT ............ 800,5881 ...............2.500,6C33CB ......... 5.000,KT66 norm .... 3.500.KT66 .. ..... ..... .. 6.500,7581A USA .... 7.800,6CA 7.............. 3.500.6SN7WGT ..... 2.800.-

Tel: 06-46-431 -741
-20-9276937
-30-9289929
Fax: 06-46-431-742

Egyenirányítók:

USA

6X4 .................800.VA274B ......3.600,5U4G .. ......... I.800,5U4GB ....... .4.600.5R4 WGY .....3.600,5Y4GT............ 800.5Z4GT .. ... ....... 800,83 ................. 2.800,GZ34 ............ 2.800,PV200/ l 000.1.600,-

5687WB ....2.800.5751 .......... 2.500,5814A ....... 2.350,6072A ....... 3.800,6189W ...... 2.500.-

Megrendelés:
Írásban : levél vagy fax .
Szálítás: Postai csomag utánvétel
töréken y feladássaL /Express, EMS/
Minden általunk forgalm azott elektroncsöre a gyá r által szavatolt élettartam
garanciát biztosítunk.

ECC81 .........800,ECC82 .........800,EC 83 ......... 800,ECC88 .. ... ... .800,EF86 ..... ....2.500,EF804S ..... 3.000,E88CC ...... I.600,E 180CC. ... J.200.EI82CC .... 2.950.E 188CC .. ..3.500.E288CC. ...3.700.-

EL34 normál ........2.800,-/db
EL34 piros .. ......... 6. 100,-/pár
EL34 kék .. ...........6.1 00,-/pár
E34L normál .... .. ..5.860,./pár
E34 L piros ........... 6. 700,-/pár
E34 L kék ....... .... .. 6.700,-/pár
6L6GC normál .... 7.220,-/pár
7027 nonnál ........ 7.220,-/pár
KT88 normál ..... 17.000.-/pár
KT88 piros .... .... 19.500,-/pár
KT88 kék .......... 19.500.-/pár
EL84 normál ..... .. 1.550,-/db
ECC83 normál .... 1.400.-/db

Értékesítési partner:

DJETZ - KáCsa Audió Kft.
Budapest
Hungária krt. 67.
Tel: 220-9 100.
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E-mail: brenners@elender.hu

Az összes foglalat kerámia ill. a fent
jelzett érintkezö fe lületi anyagrni noséggel rendelkezik. Az árak bruttó
darab árak. a raktárkészlet erejéig
érvényesek. A postai és csamagoJási
költségek a vevöt terhelik.
Az á rváltozás jogát fcnntartjuk!

Ha e cikk előző részéhez azt írtam bevezetőnek. hogy itt egy szarkasztikus írásról van szó. akkor ez most. a
második részre hatványozottan igaz. És bár az a gyanúnk. hogy sokan a szarkasztikus szó jelentését csak
egyoldalúan kezelik, vagyis bántónak érzik e cikkben foglaltakat. reméljük az olvasóink túlnyomó többsége
azért érti a .. görbe tükör" jelleget és ezen keresztül a jobbító szándékot is. Mert ha már a humorérzékünket
is elveszítjük. és nem tudunk a problémáinkra derűvel .. ráközelíteni", akkor tényleg baj van. Más országokban
sokkal nagyobb a tűrőképesség ebben a tekintetben, ennél sokkal maróbb. kiélezettebb hang is magától
értetődő a médiumokban, még a kissé .. szögletes" hifi sajtóban is. Itthon ezzel szemben még mindig nagy fokú
a .. mimózaság". Mi azért bízunk benne. hogy az oldottabb és karikírozóbb stílus is teret nyer. Szerintünk jobb
derűsen és lazán elviselhetőbbé tenni az elviselhetlent ...
Hát az attól függ, hangzik a diplomatikus válasz. De mitől
függ?! Hát először is el kellene dönteni, hogy csöves vagy
tranzisztoros erősítőt válasszunk-e. Nem, nem, kedves
tudatlanok, itt nem a Pacsirta rádió kontra Sokol portable
ádáz harcáról van szó. Itt a halottaiból feltámadt cső folytat
heroikus küzdelmet a félvezető (nem félrevezető,
irgumburgum) ellen, ami a hifi világában amolyan Csillagok
Háborúja lett. Ezt milliós erőművek vívják (sokszáz wattal és
tonnányi vassal, nem csoda, ha már hangra nem futotta)
leginkább 50 ezer forintra taksálható kinézetű, de milliókba
kerülő csövesekkel (milliókba, hacsak nem építünk egyet,
mert akkor már sokszor egy tanári fizetésből is futja, így
sokan meg is teszik). Utóbbiakból ha watt, meg hangfalat
hajtó szufla nem is, de zenei hang igen gyakran jön elő,
ami legalábbis elgondolkoztató.
És a milliós (tízmilliós} árcédulák? Egy Picasso festmény is
tud tíz, meg százmilliókba kerülni, akkor egy földöntúlian
csiribi-csiribá csőköltemény miért ne kerülhetne szintén
annyiba, hallani sokszor a high-endesek kedvenc érvelését.
A Picasso festményt árát sem lehet racionálisan a vászon, a
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festék, stb.

értékéből

kiszámítani . Hm. Hát annak nem is.
Műalkotásoknak ugyanis (nagy részben) azért van olyan
elképesztő ára, mert egyedi, megismételhetetlen,
reprodukálhatlan darabok. Egy erősítő, legyen az a
legnagyszerűbb hangú, legelvarázsoltabb elgondolású és
elképesztően gondos megépítésű darab, mindig is
megépíthető újból és újból, tehát szériában reprodukálható
(természetesen a szérián itt nem tömegtermelést kell érteni
a futószalagon), mégha ez a széria lehet, hogy nagyon kicsi
is. Ami viszont így előállítható, annak a beletett anyag, a
ráfordított tervezési és megépítési idő, stb. alapján
borzasztóan .. hétköznapian" kiszámítható az értéke, és még
felőlem az is belefér, hogy megszorozzák egy csipetnyi
hókusz-pókusszal is. Végül is, Uri Geller is
parafenomenálisan meghajlítja a kanalat, de azért ugye
nem lehet néhány leamortizált kanál árával kifizetni a
fellépését- még ha a kanalak ezüstből is lennének.
Kanyarodjunk vissza az alapkérdéshez. Legyen tehát csöves?
Ehhez sajnos vagy jó pákásznak kell lenni - vagy
bankrablónak. A .. maradék" tranzisztorost fog venni, ha
belegebed akkor is ... A kérdés most már csak az, hogy van-e
jó tranzisztoros erősítő mondjuk 200 ezer Ft alatt. Pofon
egyszerű: nincs.
Na jó, vicceltem . Van néhány, de tényleg csak néhány mondjuk 4-5 - a 38 567 jelenleg kapható típusbóL
Hogyan lehet felismerni ezeket a
kolduskirályfi kat?
Hát nem könnyű, az biztos, az erősítő az
tényleg egyfajta rejtélyes fekete doboz,
amolyan Pandora szelencéje, amelybe
köztudottan Zeusz a bajokat rejtette, de álljon
itt néhány támpont, ami legalább abban
segít, hogy mikor kell egy erősítőtől
fejvesztve az ellenkező irányba
menekülni.

Sok gomb, fény, csicsa. Nagyon rossz erősítő, itt
ugyanis már hangra nem sok maradt, és amúgy
sem a hang volt a szempont a
megalkotásánáL
Megemeljük és olyan könnyű, hogy nem tudjuk
vajon ez az erősítő, vagy csak üres a kartoncsomagolás.
Szintén nagyon rossz erősítő, itt ugyanis nem költöttek a
tápegységre (kulcsszó: transzformátor). Olyan, mint az
autó kis forgatónyomatékkal és sok lóerővel
(manapság a legtöbb autó, amit megvesznek az
ilyen ... ). Ezek általában a gyári prospektus szerint
borzasztóan sokwattosak - ha a (valós) torzítástól
eltekintünk -, és bődületesen alacsony torzításúak
- kevés wattnál. Félreértés ne essék: ilyen erősítők
nemcsak a Távol-keleten készülnek, hanem
urambocsá még brit földön, vagy a korlátlan
lehetőségek nagy hazájában is! A gányolási
hajlandóság szó szerint határtalan.

Fontos: aki a hangsugárzójához
akar erősítőt venni, az tegye
szerét, hogy ki is próbálhassa
a kiszemelt "áldozatát" a saját
hangsugárzójával, lehetőleg
otthon, a megszakott környezetében.
Aki pedig erősítőt és sugárzótakar venni,
az kezelje ezt a két komponenst
egységként.
A legfontosabb: ami nem tetszik,
az (nekem) nem jó, még akkor sem,
ha a Hi-Fi ... azt írta róla, hogy hűha. Még
akkor sem, ha ezen magazinok
kompetenciájához és pártatlanságához
nem férhet kétség, ezeket köztudottan
osztatlan (összegű) elismerés övezi.
Most akkor hát mit is vegyek és mennyiért, és mi van
a Csillagok Háborújával?- kérdezheti a megzavarod ni
készülő Olvasó. Na, azért nem ennyire zavaros a dolog.
Szóval (most tényleg komolyan):
100 OOO Ft-ig van néhány nagyon jó kis Menő Manó, ezek
megtalálásában segíthet {még) a hifi sajtó is.
Megszívlelendő: amelyikről többen is azt írják (vagyis az
egymással "ádázul" versengő lapok), hogy Spritzenklasse,
meg öt hajnalcsillag, meg csúúúúcsvásár, meg Oscar-ra
jelöltük, arra valószínűleg érdemes odafigyelni.
E felett, mondjuk 250 OOO Ft-ig jelenleg eléggé üres
a mezőny. Lenne itt is néhány ígéretes modell, de azt egytől
egyig nem kapni (vagy csak papíron kapni) Magyarországon.
3-400 OOO Ft-ért viszont már vannak nagyon jó darabok,

csövikés tranzisztorosak egyaránt. Nem kívánok ingyen
propagandát csinálni, így hát csak annyit (na meg egy
komolytalan, mihaszna Szarkasztától ki hinné el, hát
nem ...?!): van itt egy angol tranzisztoros, amelytől zeng
a fél világ sajtója, távirányítható, bi-amp-ezhető (fúj, de
ronda magyartalan szó), csinos, szóval mindent tud,
"szív, szuszog, dudál, csak pacsit nem ad".
Ja, és mellesleg zene dől belőle .
Ebben a sávban már van csöves is. Nem, nem az, amire
most a kedves Olvasó gondol. Éppen nem az, hanem egy
friss-meleg másik ugyanonnan, a nagy varázslótól: előfok,
monoblokkok, távirányító, aluház, hadd ne folytassam,
egyszóval túl jó, hogy igaz legyen. Már-már annyira, hogy
a saját "idősb testvéreinek" a cáfolata is egyben, és már
előre látom, hogy nagyon sok józan lelkű, zeneszerető
hifistának (igen, vannak ilyenek, legyek egyszer én is pozítív
beállítottságú) lesz pont ilyenje. Csak audiofilista legyen
a talpán, aki ehhez a 8 watthoz hangsugárzót fog találni.
Nem, nem azt, amelyiket hozzá ajánlják.
Annál sokkal jobbat.
Itt a vége ennek a résznek, most aztán várhattok megint két
hónapot, hogy felvilágosítsalak bennetek a hifi dédelgetett
kendvencéről, a hangsugárzóróL De mindennek van előnye
is: legalább még két hónapig abban ringathatja magát
minden gyanútlan olvasó, hogy a hangsugárzó az valami
nagyszerű dolog. Haha. Előre megmondom: kő kövön
(hangdoboz az állványon) nem marad.
Huszti Alpár
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a számaira (6 megjelenés) .......... példányban.
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Név: .......................................................................................

Cím: ...................................................................................... .
Telefon: ...............................................................................
Számlát kérek: ...............................................................
Melyik számtól kéri: ....................................................
Minden előfizetőnk l számot, valamint l mappát ingyenesen kap.
Az éves e l őfizetési díj 3000 Ft, melyer postai esekken a szerkesztőség címére
(House Marie Kft. 1146 Bp., Szabó Lőrinc u. 3.) fizether be.
Kérjük, ezt a megrendelőlapot küldje vissza a szerkeszrőség címére
vagy a 384-3982-es faxszámra.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelés a beküldött megrendelőlap és a pénz
együttes beérkezésétől válik érvényessé.

Roksan
1985-ben a Raksan bombaként robbant az angol, és
hamarosan a világ hifi életébe. Két barát, az angol
fizikus John Laughlin és a perzsa származású
mechanikus mérnök Tu raj Maghaddarn alkotott egy
lemezjátszó futóművet, amely forradalmi
megoldásokat tartalmazott majd minden ponton.
Ötletüket megmutatták egy hifi kereskedőnek, aki
még abban a hónapban rendelt 30 lemezjátszót.
Ez a készülék volt a legendás Xerxes, amely nemcsak
technikai megoldásaiban (nem függesztett, de
rezonanciamentes váz, hatalmas tehetetlenségi
nyomatékú tányér), de hangminőségében is forradalmat
jelentett. Megalakult a Raksan Engineering Ltd., és
csatlakozott hozzájuk Turaj Maghaddarn szintén perzsa
barátja, Tufan Hashemi, aki a gazdasági és marketing
ügyek intézését vette kézbe. AXerxest követte 1987ben a Darius hangfal, amely nem kevésbé volt
forradalmi a dinamikus hangsugárzás terén, mint a
Xerxes lemezjátszó. Aztán jött az Artemiz hang kar,
amely aktív ellensúlyával szerte a világon nagy vitákat
váltott ki, ámde azóta sok követőre talált a hangkart
gyártók körében.

ARaksan minden termékében fellelhető egy vagy több
forradalrnia n új gondolat az adott témával kapcsolatban, és ez a fejlesztési irányvonal a mai napig
töretlenül a cég filozófiája. ARaksan történetében
nagy fordulatot hozott a Radi us lemezjátszó.
Ez volt az első olyan termék, amely megőrizve a
nagyszerű ötleteket, egy szerényebb ársávban is meg
tudottjelen ni. Ennek a következetes fejlesztésnek a
folytatása lett a Corus Black hangszedő, a Tabrizzi
hangkar, és napjainkban a Caspian "család", amelynek
erősítője a kilencvenes évek bipoláris tranzisztoros
technikájának egyik legmeghatározóbb produktuma.
ARaksan termékek indulásuktól meghatározó
szereplői voltak a magyar hifi életnek, ésszerencsére
az 1987-es hazai indulás óta azok is maradtak.
ARaksan Audio Ltd. egy speciálisan a magyar piacra
szánt megoldást dolgozott ki, amit a Raksan jelenlegi
magyarországi forgalmazójával és a H&Tújsággal
közösen kíván a jövőben nyújta ni. ARadi us 3 lemezjátszó mostantól kit formában is kapható, és így még
a korábbinál is kedvezőbb árával remélhetőleg egy
sokkal szélesebb közönség számára is elérhetővé válik.

Töltse ki a kérd61vet, vágja ki és k01dje be szerkeszt6ségonk dmére.
Asorso1ás közjegyz6 e16tt történik 1999. július 15~n.
- - Vágja kl!

-------------------------------------------------------"

Mikor alakult a Raksan Engineering Ltd.?
Milyen származásúak a konstruktőrök?
Mi volt a cég első hangfalának a neve?
Hogy hívták azt a királyt,
Milyen

erősítő

akiről az első

termék a nevét kapta?

a Caspian?

Mióta van jelen Magyarországon a Raksa n?
Csak eredeti és helyesen kitöltött, az újságból
kivágott kérdőíwellehet a sorsalásan részt venni.
Fénymásolatot nem fogadhatunk el.
Anyertest levélben értesítjük.
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Kérjük, ezt a megrendelőlapot küldje vissza a szerkesztőség címére vagy a 384-3982-es faxszámra.

lern
Ebben a számban egy kis kirándulást tettem az ún. audiofil
lemezek világába melyeket a CD BÁR-ból szereztem be.
Általában az a hfr já8a ezekról a felvételekr61, hogy inkább csak
a hangmin6ségre figyelnek felvételkor, de a zenei min6ség
nem a legmagasabb szfnvonalú. Kétség kfvül találkoltam
ilyennel is, de nem feltétlenül kell, hogy fgy legyen. Sót. mint
az alábbi kutakodásom mutatja, ellenpélda is van, olyan,
amikor a zenei min6ség fantasztikus. t:s mellékesen a
hangminóség is az. Apropó, hangminóség. Sok kritika ért az
audiofil társadalmat (néha az én részemról is). hogy inkább
csak a hangminóség számft. a zene már másodlagos, vagy
egyáltalán nem fontos. Hadd kritizáljam egy kicsit a zenész
társadalmat is. Tessék mondani: a hangzás nem a zene

szeNes része és fontos alkotóeleme? Hiszen éppen azért Qs)
zenélünk, mert auditfv élmény nyújt. Számomra ugyan olyan
hiteltelen, amikor egy "zenész" egy felvétel, vagy reprodukció
kapcsán nem akar annak hangmin6ségér61 tudomást venni,
mint amikor bizonyos audiofileket a zene tartalmi része nem
érdekel. Ruccanjunk hát ki egy kicsit az audiofil lemezek
világába, természetesen a teljesség igénye nélkül, de a
jöv6ben reményeink szenni egyre több ilyen jellegű kiadványt
is bemutatunk. Már csak azért is, mert véleményünk szenni
nincs igazán éles hatáNonal a hagyományos és az audiofil
lemezek között. Mindkett6nek ugyanazzal a célzattel kellene
megszületnie. A zene hű reprodukciója a feladat. t:s ez néha
sikerül. néha nem.

Ear1, Perkins, Jones, Smith "Eye to Eye"
( AudioQuest AQ l 04 3)
Aki a blues zenét szcrcti, azt az igazit , amirííl azt mondják. hogy
csak a négerek (és persze Erk Clapton) tudják játszani , annak
ez a lemez igazi <.!S<.!mcgc. Olyan igazi íís Z<.!nc . flcmmi sallang,
semmi \·arázslás, ezekkel az emberekkel együtt szülctctt a zongora , a dob , a gitár.. \ki klteszi a lcnwzt , perecken belül rabjád \'álik. ,\z ember csak üti a ritmust maga is. (Szintc táncolhatnékom támadt.) tt s mindczt ,\udioQucst minííségbcn. \ 'an ezekben az .\Q Icmezekben nilami magá,·al ragadó természetesség .
Pedig sc IIDCD, sc arany. sc 2-l bit . .\!égis analógos. dinamikus ,
könnyen hallgatható , és nagyon muzikális fch·ét<.!lck. Igazi légkört teremt , olyan "hlúzosat ".

Jim HaH &Pat Metheny
( TeJarc CD 83442)
Két gitár, és más semmi. Ennek a lemeznek mégscm kell különösebb hír\'erést csapni , a két gitáros személye már széleskörű
népszerűséget sejtet. ,\ saját szcrzcményckcn túl Zollcr .\ttila,
Jeromc Kern, Gershwin és Stc\·c Swallow egy-egy szcrzcményc is
elhangzik a lemezen , színcsÍt\·c ezzel az amúgy scm szürlw zenei anyagot. .\.letheny sokféle gitáron, többek között egy -12 húros \'Crzión is játszile (~chogy unalmas legyen a dolog ... ) Jt s ez
is 24 bit felvétel, ki\'ételcscn nem surround , annak ellenére,
hogy Telarc.

The Proprius Sound
(First Impression Music FIM CD004)
A Proprius kiadót nem kell az audiobarátok számára bemutatni , hiszen talán a legnépszerűbb és legrégibb ilyen jellegű lcmezcég . A "Jazz at the Pawn Shop ", vagy a "Cantate
Domino " , ·alószínűlcg mindcn idők legnépszerűbb és legnagyobb példányszámban eladott audiofil lemeze. !\!ost az
újonnan indult First Impression amerikai kiadó készített
egy válogatást a Proprius legnépszerűbb lemczciből , dc egy
speciális 24 bit IIDCD (Ennek a technikának a mibenlétéről a II&T ötödik számában olvashatnak részlctescn) verziót, 24 karátos aranybcvonatú CD-n. Érdekes lemez ez több
szempontból is. J<~ gyrészt valószínű , hogy a Icmezen található számok eredetijével sokan rcndcllwznck már, így lehető
ség nyílik egy új , más technikával "bitcsített" verzióval azt
összehasonlítani . }.!ásrészt tekinthető egy bemutatlwzásnak azok számára, akik esetleg a Proprius lüadót nem , vagy
nem átfogóan ismerik.
Az első aspektust figyelembe véve csak dicséret illetheti
a First lmprcssiont. Bármelyik olyan szá mot hasonlítottam
össze , amelynek eredetijével rcndclkczem , a FI~t lemez
cg~'értclmű előrelépést jelent. Hangj a informatÍ\·abb ,
könnyebben hallgatható , és ahogyan az lenni szokott ilyen
esetekben , természetcsen egy kis lépés megint az analóg
felé. (Az már azért megint csak érdekes kérdéseket vet fel,
ha nem a CD-vel szemben, hanem a jó öreg LP riválisaként
hasonlítgatom .) A lemez belsejében természetcsen részletes leírást olvashatunk a Fnl lehallgató bcrcnclczéséről is.
(Természetesen az teljes zeneanyagok is kaphatóak a Fl}.l
kiadásában.)

Sara K ..No (over"
( Chesky JD 185)
Itt az új Sara lU Sokan vannak , a kiknek ennél többet nem
is kell mondani. Az elmúlt néhány évben a Chcsky Records
első számú sztárjává vált hölgy nemcsak az audiofilck körében vált nagyon népszerűvé , dc az amerikai kontinensen
sokan Joni Mitchell utódjának is tartják. Ez a mostani
koncertlemez egy átfogó gyűjtemény is az eddigi munliákból, természetesen a jól megszakott Chesky hangzásvilággaL Ugyanakkor igazi konccrthangulattal, és előadásmód
ban is az élő felvétel frissességével. Néhol már-már olyan
érzésem támadt a lemez hallgatása közben, hogy a stúdióba hívták a közönségct, olyan tökéletes a hangminősége.
Természetesen a rögzítés 24/ 96 technológiával készült, és
egyidőben jelent meg a hagyományos CD és a DVD. És a a
DVD már a Chesky által "eldöntött" SACD formátumú, a
kép 16:9.

a
Jacques Loussier Trio .. Ravers Boléro..
( Telarc CD83466) HDCD
l'\cm tudom, a későbbiekben rendszeres lesz-c, hogy sok Icmezt mutatunk be, azt scm, hogy ez a státus (A hónap lemeze) általánossá
válile Csak azt tudom, hogy kaptam egy nagy csomó Icmezt ennek
a bemutatónak a mcgírásához, és
amikor Jacques Loussicr lcgújabb
anyagát fcltcttcm, ez a cím jutott
eszembe. Tudom jól, sokan idegcnkednek a fcldolgozásoktól, átiratoktól (pedig a klasszikus zene világa is hemzseg az ilyen daraboktól) , dc ez a lemez akkor is fantasztikus. l'\cmes egyszerűséggel erre
szaktuk azt mondani: "ez az cmber tud valamit...". ~!ár az eddigi
"átiratai " is kiválóak voltak, dc itt
talán még többről van szó. Ez nem
csak egy Bolero feldolgozás (nem
is feldolgozás , hiszen inkább improvizáció az egész a Bolcro témára), ez egy önálló zenedarab. ~~s
ahogyan az már lenni szokott, a
frontember Jacques Loussicr mögött játszó Benoit Dunoyer Dc
Segonzac (bőgő) és André Arpino
(dob) legalább annyi zsenialitást
visz a dologba , mint maga a zongorista. Ám c lemez 1\iscbb része a
Rave! darab , utána Jacques
Loussier saját szerzeményc hallható. Ez a hét tételből álló darab a
Nymphéas címct kapta. A címct és
a kompozíciót Claude Monet hasonló című alkotása inspirálta. Nekem csak az jut róla eszembe,
hogy több saját kompozíciót kellene kiadnia e kiváló francia zongoristának. Egész egyszerűen frenetikusan jó ez a trió ebben a darab-
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JACQUES LOUSSIER TRIO
ban , nemcsak idézi , hanem
könnyedén eléri a leghíresebb és
legnagyobb triók zenei világát.
Keith Jarrctt és Aziza ~lustafa
Zadch mély és bonyolult világára
cmlél\Cztct ez a darab és az elő
adás. Végigvezet Monct kertjén ,
csak nem képben, hanem hangban. Dc legalább olyan színesen és
összetetten mint ~1onet világa. Ez
megint csak nem egy olyan lemez,
amit az ember könnyed esti szórakozásnak hallgat, ellenben olyan
lemez, olyan zene, amit nem is nevezünk tucatzenének. (Nekem
ilyen darabok hallgatásakor támad
az az érzésem, hogyha száz év múl-

m beszélnek majd klasszikus zenéről , aklwr ez lesz a X.\:. század végének eg);k meghatározó darabja.
~la még "jazz"-nak hhjulc) Elképesztő, hogy egy ilyen egyszerű
formáció, zongora-bőgő-dob , ennyi
újat és eredetit tudjon alkotni. Dc
hát ezért vannak zsenik az átlag felett. És ez a zenei anyag zseniális.
A hangminőségéről különösebben nincsmit kiemelni, a Telarctól
megszakott nagyon-nagyon jó minőség. Ha pontoznánk a lemezek
zenei és hangminőségbeli kvalitásait mondjuk 1-10 között, akkor ez
mindkettőre 10-et kapna. Ezért a
hónap lemeze kitüntető cím.

előze-res
Közeleg a nyár, am i köztudottan nem a hi f i szakma fői dénye . Esetleg
az autóh if ié. Ugyanakkor nagyon fon tos

i dőszak

a cég ek számára, hi-

szen most kell fe lkészüln i az ő sz i kiállítá sokra, rendezvényekre, no és
a kereskedelmi szezon ra. Most van itt az idej e a nyugodt

fej lesztő

munkána k, csöndes tervezésnek. Vanna k viszont olyan országo k,
aho l a felkészülés j eg yé ben a kiállításokat is

e lő re h ozták,

így példá-

ul Európa egyik legnagyo bb hifi és hi gh-en d összejövetele május 1215 között ke rül megrend ezésre Németországba n, a Frankfu rt am
Main melletti Gravenbruch városkában. Gi gantikus sh ow ez, (és a legkevés bé sem csönd es) lega lábbis hifista szemmel, hiszen

évről-évre

kb. 100 szeb ában 150-170 cég termékei kerülnek bemutatásra . Hát
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igen, nagy ország, nagy kiállítás. (Sőt olyan nagy, hogy reményeink
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is beszá molhatunk néhá ny újdonsá gról.) Sajnos idehaza így május
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közepén nem látju k még, milyen kiállítások lesznek, de reméUük, hama rosan beszá mo lhat unk hazai ren dezvé n yről is, illetve annak előké
születei rőL

Azért a .. ha gyomá nyos" témákat sem hanyag oljuk el,

valószínűleg

két kit leírása is elkészül a Klang& Ton újság témái közü l, vég re agyakorlatban foglalkozunk a 24/96 D/A konverterrel, és hogy az elektronika megszállattai se maradjanak téma nélkül, jönnek a FET-ekl
Lesz szó méréstechnikáról,
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egy úja bb CD-játszó mod . Ígérni már nem merjük, de az a bizonyos in-
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terjú is talán elkészül, sajnos erre a számra interjúalanyunk betegsé-
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ge nem engedte, hogy elkészüUünk, de reméljük gyógyul, így befejez-

alternatív terjesztök (Bp.-i és országos

hetjük a félbemaradt beszélgetést. Lesz sok lemez, megint szeret-

terjesztés). Kapható továbbá hifi

nénk egy kicsit a bakelitekkel is foglakozni, és természetesen lesz
csak úgy, kötetlenül némi humor is.

üzletekben.
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Keresün), olyan fiatal , lehetőleg elclürotcehnikai végzetséggel rcndcll,cző munl,atársat, aki affinitást érez a hifi technika iránt.
Akusztikai gyakorlat, esetleg hifi szakmai tapasztalat nem hátrány.
Keresünk továbbá olyan lehetőleg szintén fiatal munkatársat, aki a
lapter:jesztésbcn, rcklámszcrvezésben venne részt. Tapasztalat itt
scm hátrány! f~rdeklődni lehet a 251-1 965-ös tclefonszámon.
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