FET-1 végerósító
Borbély Emö RIAA MM/MC etófok
VISaton Alpha 110 hangfal
Enigma2- hangfal···
. . . . v .. . . . .

Tisztelt Olvasói
Hetek óta csak az a gondolat jár a fejemben, hogy ezt a számot .,masszív" mentegetözéssel kell kezdjem. Először a H&T
történetében, ami nem is tekint vissza nagy múltra, közel egy
hónapos csúszással jelenünk meg, és úgy érzem, hogy ez némi magyarázatra szarul.
Mint azt már előző számunkban említettük, a honi szakma
nem tölti fel lapunkat, de ebben persze semmi meglepő
nincs. Hogy elegendő színes témával szolgáljunk, többek között a németországi Klang&Ton magazinnal is felvettük a
kapcsolatot, miszerint közölni szeretnénk

tőlük

cikkeket.

Az elvi megállapodás pillanatok alatt megszületett, csakhogy mi nem számoltunk a német precizitássaL Tárgyalás,
munkaebéd, szerzödéstervezet, igazgatósági megbeszélés, egyeztetés, stb.,
stb. Mire minden rendben látszott, addigra várt a jó hír, .. illetékes elvtárs"
nyári szabadságra utazott, a .. stempli" majd utána kerülhet az egyezségre.
És hát addig cikk sincs. Se kecske, se káposzta.
Nem akarom a Klang&Ton magazinra fogni a dolgot, ök csak a saját eljárásukat követték. Mi is belekalkulálhattuk volna, hogy ott ilyen sarkosan müködnek a dolgok. Végül is egy szavunk nem lehet.
A két reménybeli cikk 12 oldalt foglalt volna el, és ezt azért érdemben pótolni nem könnyü. A sors fintora, hogy éppen ebben az időben jelentkezett Nagy
Gábor, Borbély Ernő magyarországi .,ügynöke". És láss csodát, a Glass Audio
magazin egy e-mail váltással hozzájárult a náluk megjelent cikk publikálásához. Fordítás, szerkesztés (persze ez is eltartott két hétig), és minden rendben
is volt.
Azt sem akarom ezzel állítani, hogy az .,amerikai vonal" jobb a másiknál.
Csak nem számoltunk vele, hogy mindenhol másképp kezelik a dolgokat. Így tehát ami hibánk a csúszás, dehát erre sem lehet mást mondani, ez van. A jövő
ben nagyon meg kell fontoljuk, hogy csak azt ígérjük, ami már biztosan zöld
utat kapott. Mentségünkre legyen mondva, nagyon lelkesek voltunk a K&T lehetőség

miatt.
De ahogy a mese is véget ér, minden jó, ha a vége jó. Az Olvasó éppen a ke-

zében tartja a lapot, és reméljük, a tartalma nem sínylette meg (sőt!) a várakozást. Mi is tanultunk, legközelebb megint egy hibával kevesebbet próbálunk
.. elkövetni".
Addig is kívánunk minden kedves Olvasónknak kellemes nyaralást.

-~~.t~~- . Y.~g~~~f~.~ ......................................
..FET-es vég fok". E kifejezés hallatán számtalan mérnök és hifista szíve dobban egy nagyobbat...

y~~~~-~--~.P.h~.-~..!.9.... . . ... ... . ... ... ... ....
Ez a kétutas állódoboz, bár nem a legdrágább modell a programban, mégis egyfajta zászlóshajónak
tekinthető.

StandART K2
Ez a modell ideális megoldás mindazoknak, akik a
StandART K1 hangját egy nagyobb méretü helyiségben szeretnék viszonthallani kompromisszumok
nélkül.

Hangfaltervezésünk során eUutottunk odáig, hogy
kész a dobozi

T.~~~-g~~.J)~.~-~-· ···········································
Ez a hangsugárzó jó indulás lehet minden olyan zenerajon gó számára, aki kevés
nőséggel

pénzből,

mégis jó mi-

szeretné megoldani a hangsugárzás

problémáját.

A H&T olvasói körében tapasztalható analóg technika iránti

erős érdeklődés

kitet választottuk ...

is indokoUa. hogy ezt a

Aszerkeszt() választása
Mi most a Planet CD-játszó, Luna erösítő és Atya hangfal összeállítást vettük .. fülügyre". Mondhatni igen
kellemes csalódással zárult a szeánsz.

-~~-~~- ~~~~~············ ··· ··········· ············· ··· ...
Esetleg egy tényleg drága és híres .. madzag" meghozhatná azt a bizonyos csodát?

Talonba tett etalon
... szükségünk van egy állandó munkaeszközre a hangsugárzók terén, ami kiálUa a komolyabb erősítök ki hívását is.

-~~.f~p~~h~--~~~~. . .... ... . ................. . . ... .,.
Folytatásos rémregényünk következő , egyben utolsó
állomása a hangsugá rzó. Mit ne vegyünk és mennyiért
ne vegyük.

-~-~~j~~~-~! ............................................... .
Ha az ember már hosszú ideje egy szakmában van,
könnyen gondol arra, hogy meglepetések már nem érhetik. Legalábbis nagyok. Aztán jön a pofon, és szégyenkezve be kell ismerni, hogy bizony nagy fehér foltok vannak még .
Char/ie h

O den

• Chris ond

erson

Továbbra is várjuk észrevételeiket megjegyzéseiket me11ye1 segítik lapunk
tartalmának kialakítását. Köszönjük minden kedves levélírónknak elismerő sorait
Tisztelt H&ll

Az Onkyo Mod. leírása a H&T
e lső számában olvasható, ott
részletesen megtalálja a szükséges információkaL

csal{ hiánypótló, ugyanis amíg
Magyarországon csak az árak
egyeznek meg a nyugati normál{kal de a fizetések nem! És
ha valakinek van hallása és
technikai érzéke a kitel{ összeszercléséhez, akkor ez is lehet
reális alternatíva!
Már az első számban nagyon
megtetszett, hogy benne van a
StandArt l "kitesítctt" leírása .
A cikl{et Hankiss János barátjuk azzal zárja, hogy "( ... ) remélem , hogy hamarosan lesz
K2 " - Ha jól gondolom, a
StandArt 2 ill. K2-re gondolt,
amelyik a Hifi Magazin 1992/ 2
szá ma szerint is még jobb,
mint az l-es. (Igazából ez motivált e levél megírásakor.) Tulajdonképpen az l-est csak leírásokból ismerem, dc 2-est
már több helyen is hallottam
szólni többféle motorral (crő
sítővcl) és igencsak tetszett.
Komolyzenét hallgatok és arra
talán a legjobb, amit va laha is
hallottam, még a jóval drágább
hangdobozoknál is jobban tetszett. Ezt a dobozt szívesen
megcsinálnám magamna!<, ha
lcközölnék az adatait, ugyanis
ismerem, hallottam! (Még talán az eredeti váltójával is, ami
ugyan a Hifi Magazinnak
annyira nem nyerte meg a tetszését ... )
Tisztelettel kérném Önöket,
ha nem ütközik akadályba, tegyél{ lehctővé, hogy a 2-cs modellt is el lehessen készíteni
házilag.
Tisztelettel és köszönettel
Döller Ákos

Ii~~~!..~~~~-~e.! ........................ .

Tisztelt Döller Ákosi

Lapjuk nagyon elnyerte tetszésemet. Úgy érzem, hogy igen-

A StandART K2 leírása e számban olvasható, ám az nem a

Először

is nagyon gratulálok a
!apjukhoz! Végre egy lap, amiben kimondják az igazat, vagyis
"a technikai valódi értékeket"!
Én személy szerint nagyon
egyet értel{ az önök filozófiájával! Remélem nem mondanak
Ic arról a jövőben scm még a
pénz kedvéért sem!!! Sajnos
csak a 3. kiadásnál vettem észre az önök lapját, de remélem
lesz lehetőségem megszerezni
az e l ső két számot is. Már csak
azért is, mcrt az önök által
ajánlott Kitekből szeretném felépíteni a hifi felszerelésemet
amely a következő.
l. IITA 30
2 . StandArt Kl
3. Onkyo 7211 + mod?
A harmadik ponthoz van
önöknek egy módosításuk, sajnos nem tudom milycn módosítás ez'~ Nagyon megköszönném
ha segítséget nyújtanának!
Önök pont cl fogják találni
azt a réteget, avagy az átlag kcrcsctből élő ("40-70 OOO") hifistákat, al{ik nem tudnak a
megélhetés miatt belépni a
150-300 OOO Ft-os Audiofil és
high-end világba, amelyek közé
tartozak én is!!! Ehhez nagyon
sok sikert és szercncsét kívánok Önöknek!!!
Ifj. Pintye László

Tisztelt ifj. Pintye L.ászl6

valamilwri SA 2 ill. 2/ 2 kitcsített változata. Ez egy teljesen
új konstrukció. Az eredeti SA
2 ill. 2/ 2 technikai megoldásai olyan elemeket is tartalmaznak, ami re egyelőre nincs
DIY megoldásunk, de a szerkcsztőségben szívesen adun){
fe lvilágosítást ez ügyben .

Tisztelt F6szerkeszt6 Úrl
A Hang&Technika első számát
kissé fenntartásokkal vettem
kézbe gondolván, hogy egy
ilyen alkatrészekkel, kapcsoJási
rajzokkal foglalkozó amatőr,
audiofilista lap nem való az én
kezembe , aki szakmailag képzetlen .
Hogy mégis megvettem az első számot, (s azóta a többit is)
annak köszönhető, hogy garanciát láttam arra, hogy az alkatrészek és technikai megoldások
csupán eszközei az audiofil zenehallgatói igényelmek, s a fő
cél mindenek előtt a Zene élvezete.
Ehhez kínál megoldásokat
tenniakaróknak a lap, "olcsóbbat, jobbatmint az eredeti".
Ilyen formán a lap szándéka
egy ismert búsl{épű spanyol lovag szélmalom harcához hasonlít, aid mint tudjuk, nemes
szándékában megcsúfoltatott
ugyan , dc az utókor azóta is olvassa és tanítja a történetet,
pozitív töltést adva a reménytelennek látszó, de jó ügyek kortárs bajvívóinak
Rendhagyó módon azonban
eredményes további bajvívást
kívánok a Hang&Technika lapnak!
Tisztelettel
Imreh Zoltán

Tisztelt H&T l
Először szeretnék gratulálni.
A H&T első számában sikerült
elhitetniük, hogy egyszerű halandók is érdeklődhetnek a hifi iránt és esetleg néhány tízezer forint ráfordításával , jel entősen javíthatnak az otthoni zenehallgatás minőségén.
Én (és ahogy a l eve l ekből látom másol\ is) a H&T hatására
kezdtem érdek l ődni a hangdobozok, modifikációk , kitek
otthoni összeszerelése, kivitelezése iránt. Hatalmas eredmény önmagában is, ha e témában esetleg csak most lwzdők vagy kicsit is érde ld ődők
elhiszik, hogy lehet, sőt érdemes akár kevés pénzből is, otthon neki állni pl. hangdobozt
vagy crősítőt építeni. Valószínűleg azok vanna)\ többen ,
akik ugyan szcrctnénck a lehető legjobb minőségbcn zenét hallgatni és kevés pénzük
van erre, mint azok akik szere tik a zenét és nem gond nekik milliós rendszereket megvásárolni.
Remélem többségben Jesznek
a reldámokban is az alkatrész,
ill. kit beszerzési helyek, a megfizethetetlen high-end dcalcrcldwl szemben. ( ... )

A fenti le-veleket nem a::;é1·t kö::;öltük, mert e::;en keres::;tül s::;eretnénk tevékenysé~ünket dicső
íteni, bár kétsé~ hívül _jól esnek e
somh. \fis::;ont e::;ehből a levelehből is hicleriil, ho~y a ha::;ai piacon nem árt .fip,yelembe venni,
ho[:_\' nem európeti .fi::;etéseh mellett a::; árai? s::;ínvonala európai,
más s::;óval me~lwlaclja a vásárlókö::;önsé~

lehetősé~eit.

E::;ért tm.:ábbm is úgy ére::;::;iih,
helyes úton járun!?, amihor
olyan me~olclásolwt heresiinh,
amely se~íteni próbál ezen a lehetetlen hely::;eten.

( ... ) Másodszor pedig volna
néhány 1\érdésem.
- Elképze lh ető, hogy az elkövetkező számokban szó lesz
részletesebben a reflex csövek
korrein méretezésének módszereiről ill. a Jegsúlyosabb hibákról ezzel kapcsolatban? Val ószínű l eg reflexdobozzal próbállwzik a Jegtöbb l\ezdő ,
(mint én is) legszívesebben.
- Lesz-e szó a közeljövőben a
hangdobozak esztétikai "finiseléséről " (lakkozás, fóliázás, furnérozás , stb ... )? Nekem nem sikerült Budapesten olyan helyet
találnom ahol 10 m2-nél kevesebb fumért adta)\ volna, mű
anyag fóliát pedig ami ilyesmire alkalmas, egyáltalán nem találtam .
- Nem tervezik-c esetleg a
I-I&T "on-line" változatát vagy
esetleg egy "H&T levelezési listát" ahova az érdcldődők fordulhatnak kérdéscikkel ill.
összefogva láthatják az eddigi
H&T projcktel\et? Sajnos a kéthavi megjelenés nem ad módot
érdemi kommunikációra az olvasók és a lap l\özött.
- Van-c komplett doboz-kit,
vagy hangszórópár javaslatul\
olcsó, kis erősítőkhöz (mint pl.
Dcnon pma-250SE), 50c alatti
áron, jazz és rock zenéhez ?
··dv.
Bakai András

Tisztelt Bakai Andrási
A rctlcxdobozok mérctczésévcl
kapcsolatban lesz cikk, méghozzá cikksorozat a hangfaldohozok tervezésének fizikájáról.
A dobozok borításának, tehát
esztétikájának problémájá,·al
egyelőre nem fogunk foglalkozni , mh·cl nekünk sincs olyan
tippünk, amit amatörök számára ajánlanánk
50 OOO forint alatti )\itek kö-

i

p?

koptaktus

6

zül a Visaton Alto II-t és az
StandART Kl -ct ajánlanám figyelmébe, dc mindenképp ej tse szerét egy meghall gatásn a k.
Az on-line levelezés a jövőbe n
megvalósul , ez egy jó ötlet!

Tisztelt Szerkesztőkl
Az AC-csato lt ele ktron ikákkal
kapcsolatban sze retnék segítséget kérni. A végfok és a
RIAA korrektor is nagy kapacitású (10 ,uF/ 35 V) e lektro lit
kondenzátorokat használ DCIcvá lasztásra. Lehetséges ezek
kisebb kapacitású kondenzátorokkal (l ,uF fólia) való kivá ltása?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Balla Tibor

Tisztelt Balla Tiborl
A csatolókondenzátoroknak
fontos szercpük van egy készülék hangminőségébcn , dc egy
csere csctén sok paramétert figyelembe lwll venni. A IITA30
csctén, figyelembe véve a bcmcncti impcdanciákat, van lehetőség a 10 uF kondcnzátorok
cseréjére, dc az luF érték már
nem jó. A 3.3 ,uF érték az alsó
hatá rérték, en nél kisebb kondenzátor már a mélyfrckvenciás átvitelt, így a fázismcnetet is
befolyásolja.
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Viszonylag régi erősítőkrőllé
vén szó, hol h e lyez hetők el ezek
az clcktronikák (te rvezési lmncepció és minőség tekintetében) a ma ismert erősítők "tenge rében" és milycn eze k hazai
elte rj edtsége, szerviz e lh etősé
ge?
tóbbi kérdésem azért is fontos , mivcl és is JX/ XPakl-ct
használok , amit kb . 2 évvel ezelőtt Kapás Zolinál "cseréltcm"
egy Obelisk 2-ért. Ezt megelő
zően Orion SE260-at használtam egy házi építésű N"AD
RIAA-val (HiFi l\lagazin).
"Összchallgatva" a NAD-ot
az Ohelisk 2 fono-erősítőjével
utóbbi jobban tetszett, így a
l\'AD naftalinba került. A 3X-rc
áttérve automatikusan annak
saját fonoját hallgattam , dc ez
valahogy nem olyan volt, mint
a 2-csé. Belenézve az crősítőbc
egy kisméretű (cg~·szcrű?)
fono-panelt találtam. Lehetséges az , hogy az Ohelisk 2-ben
jobb (vagyis a nagy-) fono volt,
mint a 3X-bcn? :-dostanra
visszatértem a l\'AD használatára.
Kérdéscm: lehetségcs-c még
a 3X RIAA-panclját jobbra cserélni? lia igen, akkor hol és
mcnnyiért?
E l őre is köszönöm
válaszukat/ segítségüket. További sikcreket és jó munkát kívánole
Fodor Károly

Tisztelt Stáb. ill. Huszti Zsolrl

Tisztelt Fodor Károl}i

A H&T 2. számában a mod.
Rega 3 szeánszában az Ion
Obcli sk 3X/ XPakl crősítőrő l ,
ill. annak Richard M. IIay féle
RlAA e l őerősítőjérő l esik szó. A
3. számban (a liT A30 kapcsán)
szinté n felbukkan R. M. Hay és
az Ohelisk 2 neve.
Kaphatnék-e abban segítséget, hogy többet megtudjak a
fenti tervező és az Ion e rősítők
kapcsolatá ról?

A IITAJO erősítő rajza elm élctben megfelel a valamikori Ion
System Ohelisk erősítők rajzának , ahol az alap kapcsoJási raj zol\ nagyon hasonlóa), voltak,
csak beállítás és tápegység különbség volt. Látatlanban nem
tudom megmondani, mi lehet a
probléma, dc normális esetben
kizá rt, hogy a JX/ XPAKl phono
pane ljc rosszabbu l szó lj on,
mint az Ohelisk 2. Erre csak a

készi.iléJ,et megvizsgálva tudok
vá laszolni.
agyobb phonopancl is létezik, erről felvilágosítást a (06) 20/ 956-8007 számon kaphat.

Tisztelt H&ll
Eddig nem mcrtcm vé leményt
mondani a lapról, mcrt úgy
gondo ltam , hogy meg kell várni legalább az e l ső három számot.
El őször is magamról annyit,
hogy gépész végzettségű vagyok . IIobbiból foglalkozom
clcktronikával, hifivcl , sokat
barkácsolole Jövcdelmem nem
olyan magas , hogy mcllényzscbből kivágja)\ egy akár középkatcgóriásnal\ nevezhető rendszert, innen a "csináld magad "
kényszer is.
Most egy kétutas állódoboz
építése van soron. A lap pont az
elhatározás és a tervezés idő
szakában jelent meg - soha
jobbkor. Legfőbb haszna számomra, hogy elképze léseim és
ötleteim visszaigazolást nyernek (vagy éppen nem) , hogy jó
úton járok, illetve irányt mutat
számomra a fejlesztésben.
A lapró l: nagyon tetszik a
llang&Tcchnika cé lkitű zése, a
csiná ld magad mozgalom támogatása , az egész lap fe lépítése és hangvétclc. Ö rül ök a
kételkedő gondo lk odásmódnak , annak , hogy végre írásban is megjelenik milycn áll apotok vannak a hifi kcrcskcdclcmbcn . Azt viszont tudomásul I\CII vennic mindcn ol,·asónak, hogy a néhai IIF'M c lfogulatlansága és a lapossága
sajnos ennyiért és a mai gaz dasági liörü lm é nyck között
nem ismételhető meg. (A függctlenség is viszonylagos dolog például a .... az utóbbi idő
ben az olvasóktó l kezd független lenni! ) Nagyon so kszor é rzem úgy, hogy egyes cikkek

csak a kit megvásárlásához
akarnak kedvet csinálni. Valójában a látszólag teljes építési
leírásokból olyan információk
hiányoznak, ami néll,ül gyakorlatilag lehetetlen reprodukálni a tcrméket. Jó példa crre , hogy eddig egyetlen reflexcső méreteivel sem talállwztam . A szeánszok is gyanúsak
egy kicsit : szintc mindig van
valami hivatkozás arra , hogy
mik akadályozták a korrekt
meghallgatást , és ritkán derül
ki , hogy mik azok a tulajdonságok , amik a kompromisszumot jelentik a tökéleteshez
képest.
Észrevételeim kicsit szigorúna), hangzanak, dc egyáltalán
nem ilyen szándéld-al írtam ,
egy kis finomítást , pontosabb
fogalmazást várole Szívcscn olvasnék részletcsebben arról ,
hogy kik és hol végzik a szeánszokat. Szcrctnél< többet megtudni a II&T által végzett mérésck módszerciről és eszközeiről. Nagyon örülnék olyan
szakcikknek, ami a hangsugárzák matematikájába avat be.
(Thicle-Small paraméterek értelmezése , lwrcsztváltó számítások , rezonanciák ... )
Tisztelettel:
Legman László

Tisztelt Legman L.ászl61
Itszrcvétclci nagyrészt jogosak ,
ezért hadd magyarázzam meg
egy kicsit. Elfogulatlanságunkat természetcsen scnld nem
garantálja , ám egy kicsit vissza
is kérdeznék Mi az az elfogulatlanság? Ugyanis ha nclwm
tetszik valami , aldwr azt jobban fogom szcrctni , mint azt a
tcrmékct , ami nem tetszile És
máris elfogult vagyole Tesztjeink is ezt tükrözik . Olyan
amúgy sincs, hogy töl,élctcs,
dc van objektív tartalom , és
úgy érzem , erre mindig felhív-

juk a figyelmet. A közölt információkból valóban hiányozna!<
adatok , ám ahhoz, hogy valaki
egy termé), minden apró részletét leírja, több tucat oldalt
igénybe kéne venni. A reflexcső
méreteket eddig azért nem adtuk meg , mivcl az egy kit része
(és az ugye amúgy is csak az
eredeti alkatrészek beszerzésével építhető meg? ... ) , dc a jövő
ben szívcscn leírjuk majd ezeket az adatokat is. A tesztek
szcmélyi feltételcit valóban clfclcjtcttük publikálni , dc úgy
gondoltuk, az impresszumban
olvasható a munkatársak neve.
Ez a lista kicgészült az elmúlt
időben Lengyel Mildóssal , aki
alapvctőcn az auditív teszteken
vesz részt (egyelőre) . A méréstechnil'a leírásával adósok va-

gyun),, és ez nagy hiba, de vártuk a DSPA műszer megérkezését. Ígérjük, az 5. számban l<ülön fejezetet szentelünk annak ,
hogy mit, mivel, és hogyan mérünk. Sőt, egy átfogó leírást is
tervezünk a komplex tesztek
lebonyolítását illetően , most
már az első négy szám tapasztalatait figyelembe véve. Szívescn látjuk Olvasóinkat is szcánszainlwn , és ha hozzájárulnak,
nevüket is közöljük (lásd . 2.
szám) .
A fizikai alapismcrcteluől
már volt szó ebben a levelezési
rovatban , most megerősítem: a
következő számtól egy cikksorozatban foglalkozunk a hangszórák és hangfalak fizikájának
alapismcrctcivcl , paraméterekkel , dobozmérctezésscl.

· Apróhirdetések ·
ROTEL 865 BX CD ldtűnő állapotban eladó. Irányár: 38 OOO Ft.
Tel.: (06) 23/ 364-482
Eladó REGA ELEX 2 x SO W int.
irányár (70 OOO Ft),
2x6 m VAN DE T Il L THE
CLEARWATER hangfal ),ábel.
Irányár: 9000 Ft
Tel.: 375-8840
erősítő

Eladó OnJ,yo OX 7711 CD-játszó és egy pár Royd Doublct
hangfal. (06) 20/ 971-9948
Eladó IIITACIII SK 135 és
SJ50-cs MOSFET (10 db)
Érdeklődni: (06) 62/ 469-379
tclcfonszámon , este.
Megvételre keresek NAD MONITOR 2100 típusú végfokot.
Tel.: 42/ 358-779 Gerencsér
Eladó Epos ES ll hangfaJ SF ll
gyári lábbal, Parasound C/ DP
1000 CD futómű , Audio Alchemy
DBEV-1.0 D/ A konverter.
Tel.: (06) 34/ 339-937

Keresek Ileed Audio Pre
2.0/ PAM 120 monoblokk elő
végerősítőL Ugyanitt eladó AR
Ja hangfa.lpár, Dyoaudio 30W
lOOXL mélysugárzópár, mindl<ettő l<ifogástalan állapotban.
(06) 30/ 951-6530 Kasselik
Eladó: REVOX G-36 félsávos
magnó , és csöves 20 W-os
monoblokk végfokok.
Tel.: (06) 30/ 901-1582
Eladó Yamaha AX 450 és DSPES580 erősítő), , Pioncer CLD0515 képlemezjátszó és képlemezek (06) 30/ 945-7662 vagy
46/ 326-883
TASCAM DA-30 professzionális
DAT magnó eladó vagy cserélhető AES/ EBU szimmetrikus
ld- ,
bcmenctc),,
10
kg ,
44,1 / 48kHz mintavételezési
frekvencia , angol használati
utasítás. Irányár: 120 OOO Ft
Tel: (06) 30/ 999-9501 BodaPapp Lóránt
E-mail : pirinyo@netposta.net

Jegyzet
Ennek a számnak a mottója lehetne a "kimaradt cikk" megjelölés. Így kimaradt a frankfurti
high-end showról készült riport. Ám ez nem külső okok
miatt történt, hanem végül én
döntöttem úgy, hogy nem készítem el.
Az elmúlt kb. másfél évtizedben számtalan hifi és high-end
shown jártam , Lisszabontól
Londonig, hol kiállítóként, hol
látogatóként, sőt még megbízott újságíróként is. És ahogy
tel tek-múltak az évek, egyre
több kérdés fogalmazódott meg
bennem ezen kiállítások szerepét, mancianivalóját illetően.
Nem állítom , hogy választ is találtam minden kérdésemre , de
talán tanulságos lehet, ha néhány elgondolkodtató dologról
írok. Tanulságosabb , mint
mancijuk egy olyan "szokványos" beszámoló, hogy hány darab és milycn készülék volt kiállítva , vagy láthattam az új MZX
típusú erősítőt, amiben volt ez
meg az. (Nem Jazz+Az!)
Például 15 éve nem találok választ arra a kérdésemre , hogy ha
minden kiállító avval kezdi a bemutatóit, hogy csapnivalóan
rossz az akusztika, és a lehetetlen körülmények miatt egyáltalán nem is szál jól az amit bemutat , akkor mit is demonstrál? Iliszen ezeken a rendezvényeken
mindenki berendezése zenereprodu),áló képességére büszke, és
nem arra, aminek bemutatására
ilyen körülmények között is volna lehetőség, vagyis a dizájn és a
filozófia (ha ténylegesen van a
produktum mögött) közvetítésére. Aztán azt sem értem, hogy
amikor lépten-nyomon a cégek
brossúráiban, demóikon és az újságokban arról hallani , olvasni,

hogy a zenehallgatás egy igazi
individuális, sőt intim dolog , akkor hogyan lehet ezt úgy bemutatni , hogy a szobákban folyamatosan jönnel\-mennek az emberek, zsivaj van, és ha megáll az
ember egy percre, aldwr a zsúfoltságtól rögtön egyik lábáról a
másikra zsibbad. Mi. hifi barátok
persze némileg megtanultuk
már elfogadni ezeket a körülményeket, de mi van azokkal, akik
gyanútlanul , " zöldfülűként " jönnek be az utcáról? l\legértenek e
valamit a "magasabb eszményeinkből " ?

S persze arra sem tudom a ,·álaszt, hogyha ez így nem jól van,
akkor hogyan kellene csinálni.
Látok néhány üdítő próbálkozást is, például ilyen volt a márciusban megrendezésre került
Auditórium 1-ligh End Show. Ez
persze csak egy cég bemutatója
volt , így nem nyílt lehetőség
összehasonlításra , de arra a tömegtől és az akusztikátlanságtól agyongyötört szűk szállodai
szobákban amúgy sincs mód.
Ezen a bemutatán nyugodtan Ic
lehetett ülni , relatív csöndben
jó néhány felvételt végighallgatni , és akinek éppen beszélgetni
volt kedve , a tágas előtérben zavartalanul mcgtehette. Igaz, a
bemutatán felállított berendezések (különöscn a drágább)
mérctcik alapj án sem tennék lehetövé, hogy hagyományos szabá ban felállítsák őke t. Áruk
alapján pedig , amiért budai
öröklakást is vásárolhatunk, további kérdések is felmerülhctnek , hogy vajon hol is reálisak
ezek a berendezésele (Lehet,
hogy nem a realitás mezején
kellene keresni ezen l\észülékck
szerepét, akkor talán meg is
érthetnénk őket? ... )

Vagy itt van a Budapesti 1-Iigh
End Show, amely évek óta
sajátságos helyet foglal el a
show-l\ sorában. I t t ugyanis
tényleg csak az audiofil és highend termékek jelennek meg.
Nincs házi-mozi , nics űrhajó és
lézerkard, van viszont sok hazai
gyártó. Pedig hazánkban nincs
is jelentős viszontelaelói réteg,
akiknek a külföldi show-khoz
hasonlóan be lehetne mutatni
az újdonságokat. Hogy jól vane ez így, szintén nem tudom. De
szemmel láthatólag müködik a
dolog. Évről évre nő a látogatók
száma , és ezt csa), tovább erősí
ti a show kiváló szervczésc, amiért lüilön elismerés illeti Csontos Istvánt. (Talán még az is
meg történhet , hogy idén a helyszínváltás miatt a szobák akusztikájának és mércténck problémája is javul , ami még tovább
emclné ennek a rendezvénynek
a SZÍn\'OnaJát.)
~li hát a konklúzió? Számomra
leginkább az , ha nem írok beszámolókat ezekről a kiállításokról ,
mcrt érdemben nincs mit mondani. Ila valaki szcrcti egy ilyen
rendezvény hangulatát, akkor
ajánlom őket , ele írni nincs mit
róluk. Leginkább avval tudnék
egyetérteni , hogy audiofil berendezést egy szaldwreskcdőnél , saját Jcmczcklwl "felfegyverkezve", hosszú órákon át nyugodtan
meghallgatva kellene kiválasztani. A cél ugyanis nem az, hogy az
A típusú készülékhez képest a
jobb B típust válasszuk, hanem
az , hogy azt válaszzuk, ami
tetszik nekünk. ~!ert csak az
lesz elégedett tulajdonosa egy
hifi (high-encl) készülélmck, aki
tudja , hogy mi tetszik neh A hasonlí tgatásból csak elégedetlenség szülctik.
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In memotiam

John Wright 1938-1999
Rövid és súlyos betegség után meghalt John

olyan hangsugárzócsaládot alkotott, am1 a

Wright, az IMF és a TOL hangsugárzók terve-

basszusreprodukció terén a

zöje és gyártója. Így sajnos a régóta tervezett

sebb kompromisszummal rendelkezett. Ezek a

interjú már nem készülhet el vele. Meg sok

hangdobozak nagyon sikeresek lettek szerte

.... ;ndPn más sem. De hadd emlékezzem rá né-

a világon, és hamarosan felmerült az igény,

ht,, .,

~rban,

hiszen a .. régi nagyok" egyike

lehető

legkeve-

hogy saját, csúcsminöségü hangszórókat is

távozott, azon h2vesek egyike, akik az elmúlt

gyártsanak. Erre a tevékenységre létrehoz-

évtizedekben megalkották és megalapozták a

ták az Elac-kal közösen a Transducer

hifi készülékek fizikájának elméletét.

Developments Ltd.-t, azaz a TOL-t. 1984-ben

Igen korán kezdett a hang reprodukciójá-

viszont az lM F csődbe me nt, a hangsugárzó-

val foglalkozni, mivel a dél-londoni zenei

gyártást pedig átvette az addigi hangszóró-

könyvtár mellett lakott, és hogy meghallgat-

gyártó TOL. 1989-ben a Harman csoport meg-

hassa a fekete bakeliteket, barkácsolt egy

vette a pénzügyi gondokkal küszködö Audax-

gramafont egy mágneses (l)
lemezjátszókhoz,

elsősorban

hangszedőveL

A

ot és a virágzó Elac-ot, melynek része volt a

a hangkarok-

high-end ambíciókra is törö TOL, amely vi-

hoz késöbb is szaros szálak füzték. A bristoli

szont egy

idő

után már nem igazán illett az

egyetemen tanult, majd tanított, de a csekély

óriás Harman csoport koncepciójába és

tanári fizetés miatt, hogy a családját el tudja

visszakerült John Wright tulajdonába. A 90-es

tartani és egyben hifi hobbijára is áldozni

évek első felének nagy felfutása után, amikor

tudjon, egy hifi üzletben kezdett dolgozni,

a TOL is nagy sikerrel adott el a piac alsó és

amit hamarosan átvett egy barátjával. A ké-

felső

szülékeladás mellett alkottak egy új unipivot

héz idők a hifi ben, John pedig beteg lett, mint

hang kart, és egy titán (l) membrános hangsu-

kiderült gyógyíthatatlan rákos beteg. A TOL

gárzót az akkori Qua d és Leak erösítökhöz. A

1998-ban új tulajdonosok kezébe került, de

kereskedelem után útja a Goldringhoz vezet-

John tervezöként a cég kötelékében maradt

.. végén" egyaránt, beköszöntöttek a ne-

te, ahol egy kis csapat élén kifejlesztette a

és még a halálos ágyán is hangsugárzókat

Goldring legendás i800 mágneses hangsze-

tervezett. 1999 tavaszán felkeltette az érdek-

döcsaládját, ezzel az elsők között alkotva meg

lődését

az MM rendszert a gyakorlatban. Ezekben az

óm és elkezdtünk egy közös projekten dolgoz-

az egyik Hang&Technika konstrukcijövőről

években mint szakíró folyamatosan publikált

ni - meg a

a HiFi Sound cím ü kiadványban. Ekkor már ak-

beesett, viaszsárga arccal arról beszélt, hogy

álmodni. Lesoványodva,

tívan foglalkozott a hangsugárzók mérés-

jún iusra már biztosan felépül annyira, hogy

technikájával, és ekkortájt olvasta a Wireless

már ne csak a kórházi ágy szélén ülve rajzol-

World-ben Dr. Bailey cikkét a transmission

gassunk egymásnak frekvenciaváltókat, ha-

line elméletéről és gyakorlatáról. Épített egy

nem együtt kezdjünk mérni, meg tesztelni a

Bailey féle

KEF hangsugárzót, amit a

gyárban. És akkor jobban fogja érezni magát

Goldringnál is használtak, de mivel a cég nem

egy interjúhoz is ... Zsolt, ugye itt tudsz lenni a

akart hangsugárzót gyártani, az amerikai

nyáron, mert sok a munka ... " De a várva-várt

forgalmazóval, lrving M. Fried-del (az ö nevé-

nyarat már nem érhette meg . 1999. június 1-

nek

kezdőbetűi

az I.M.F.). megalapította az

én távozott közülünk.

I.M .F. Laudspeaker Ltd .-t. Ez a cég, a
transmission line elvet továbbfejlesztve, egy

Nyugodj békében, John.

1VM hig~nd
Új modcllel bővült a TVM hangszórópalctta, azARN-312-00/ 4-8
30 cm átmérőjű mélysugárzó-

val. Ez a hangszóró a maga öntvény kosarával, 90 dB érzékcnységével, 22 Hz (!) rezonanciafrekvcnciájával és 300 W terhelhetőségével egy igazi high-end
alap lehet mindazoknak, akik
kiváló tulajdonságokat keresnek, dc megfizethető áron.
Információ:
Három az egyben BT.
Tel.: 331 -6164

Egy kedves ~Csillagok háborúja~
h6s álruhában a hig~nd
lovagok között

Az idei nyár minden bizonnyal
legnagyobb mozi (és internet)
szcnzációja az űrtrilógia utáni
első-negyedik
epizód ,
a
Phantomc Mcnacc. Ebben is
feltűnik a mindig jó oldalon álló, és a váratlan helyzetekben
meglepő megoldásokkal előál
ló kis robot , R2/ D2. Kb. 3 éwel
ezelőtt , egy speciális hangfalfejlesztés során névadási probléma támadt , és amikor egy leendő tulajdonosa meglátta a
hangsugárzót, az R2/ D2 név
jutott rögtön az eszébe , így
" ragadt rá " ez a különös név
erre a nemkevésbé különös
hangsugárzó rendszerre. A
hangfal tervezése mögött egy
olyan kompromisszumok nél(,üli ideológia állt , ami egy erő
sítöcsalád bemutatását tette
lehetövé. Ám az eredmény túlmutatott ezen , és több más
nagyszerű elektronika számára
egy páratlan hangsugárzó megoldás lehetőségét eredményezte. Az azóta eltelt időben kifcjlesztésre került egy olyan változat, amely a nyugat-európai
árnál (2450 DM) érezhetően
elérhetőbbé teszi ezt a modellt, sőt kit formában is megjelenhet a magyar piacon. Ez a
szcrkczet minden pontjában
olyan megoldásokat tartalmaz,
amelyel\kel a high-end vi lágán
belül inkább a milliós katcgóriá(,ban találkozni. Igaz, szcrény
hifi rendszerben "csak" átlagosan jó tulajdonságokra képes ,
de egy megfelelő elel\tronikával ez a hangsugárzó valódi
csodát képes varázsolni. (Bemutatása a következő számban
várható.)
Információ: Dictz-Kácsa Audio
Tel.: 220-9100

Dietz-Kácsa hírek
Bővült a Dietz-Kácsa Audio
lwndenzátor választéka. Mostantól Tinsen márkajelzéssel

különlcgcs minőségű unipoláris elektrolit és fólia konclenzátorok is kaphatóak , kiegészítve
az eddig sem szűk Bennic választékot.
A Bennic paletta is bővült ,
precíziós , nagyteljesítményű
kerámiaházas ellenállások is
beszerczhctőek mostan tól a
cég márkajclzésévcl.
Kevesen tudják , hogy a kábelek széles választékában több ,
a hangfalak és készülékek belső kábelezéséhcz ajánlott típus
is mcgtalálható. A KS-1515M

\j /
'"'

lapos kercsztmctszetű, 2 x 1.5
mm 2 átmérőjű, dúsan ezüstözött vezeték ideálisan alkalmas
belső huzalozásra, dc külső
hangfalkábelnek is jól használható.
Információ:
Dietz Kácsa Audio
Tel.: 220-9100

Újra az analóg porondon
az Audio Technika
Az , hogy sok kis cég az elmúlt
években szívügyének tekintcttc az analóg, azon belül is az
LP technika ügyét, nem újdonság, hiszen a H&T oldalain is
állandó téma. Dc amikor egy
igencsak nagyméretű távol-keleti cég, az Audio Technika néhány év után újra megkezdi valamikor méltán híres analóg
produktumainak gyártását, az
azt is mutatja, hogy az LP több
pusztán habbisták szcretcté-

tt [
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nél. Indul ásként a valam ikor
legendásnak számító AT-OC 9
MC hangszedő gyártását kezdtc meg a cég. Ang li ában 330 E.,

Németországban 1000 DM a
kiskercsl\Cdclmi ára. Ez kb.
125 OOO forintnak felel meg ,
ami drágább a néhány éwcl ezelőtti árnál , dc a konkurcnciákhoz képest most is a reális
alternatívát képviseli ez a modcll.

Audio Note a H&T dkkeiben
Sokak számára valószínűleg
semmilyen hír nem múlhatja
felül azt , hogy a következő
számtól publikálásra kerülnek
A ' kitek is a II&T oldalain.
Egész pontosan először a KIT
4, ami egy kiváló végfok

6V6GT tetróda bázisra és az
OTO e rősítő kimenő transzformátorait használva. Ez a
push-puli (e ll enütemű) végfok 10 W tiszta A-osztá lyú
erősítő, a bemenetén l db
ECC83 kcttőstriódával , és
6SN7GT mcghajtócsővcl. Építése egyszerű , így kezdők is
könnyen összerakhatjálc Következőnek a KIT l , ami egy
igazi 9 \\' te ljesítményű,
"sing le cndcd" , azaz együtemű triódás végfok, a legendás
3008 csövct alkalmazva. Ennek a bcmcncti fokozata
6SN7GT és a meghajtócsövek
568 7 -cs kettőstriódálc Tápegysége is csöves 5U4G cső
vel. Ez a kit rcndelhct6 Black
Gate lwndcnzátorral, tantálellenállással , és ezüst -fólia
csatolókondcnzátoroldwl is .
A KIT 3 a KIT l mcgduplftzott, és így dupla teljesítményű változata , dc alapvctőcn
ugyanazokból az alkatrészekböl és kapcsolástechnikából
épül fel.
A KIT 2 a 6550 esőre épül ,
dc együtemű üzemmódban
használva , 12 W tiszta A-osztál~'Ú teljesítményt szolgáltatva.

A Prc-Amp Kit az M7 gyári
előerösítő bázisára épü l, kaszkód bcmcneti fo lwzatta l,
passzív RIAA korrckcióval , és
anódkövető kimenettel. A vonalszintű erősítő EGC 82 csöveket tartalmaz , míg a RIAA
fokozat ECC83-at.
A cikkek mögött az AI\ ma gyarországi tcchnikusa , Vass
Andrási György áll , dc felhasználásra kerülnek a Sound
Practicc publikációi is, természetcsen a kiadó hozzájárulásával.
Információ:
Mcrlin Audio - Miskolc
Vass Andrási György
(06) 46/ .168-939

Audio Note

Egy igazi ..zsíros.. végerősítő

FET-1
Valószínűleg

véger<Ssítő

a Hang&Technika erősítök építéséről

szóló cikkeinek egyik

legnépszerűbb

elektronikáját is-

a félvezető alapú
nél azonban

mertetjük az alábbiakban.
..FET-es végfok". Ekifejezés hallatán számtalan mérnök és hifista szíve dobban egy nagyobbat, hiszen a
térvezérlésű

elektroncsövek fizikai felépítése nagymértékben eltér

teljesítménytranzisztor valóban forradal-

térvezérlésű

valószínűleg

tranzisztorokétóL En-

nagyobb szerepe van a

hangzásban a kétféle kapcsolástechnika különbözöségének.

Elsősorban

azt tartjuk lényegesnek megem-

líteni, hogy szerintünk a hangszóróhoz a kimeneti

mian különleges találmány. Olyan félvezető ez, melynek

transzformátorral

a vezérléséhez nem kell teUesítmény és amellyel tiszta

hangját ennek a csatolási módnak köszönheti inkább,

négyzetes karakterisztikája miatt igen kis torzítású

valamint a csökarakterisztikáknak. A FET-tel felépí-

erösítő építhető .

tett

Sokan úgy vélekednek a FET-es végerösítökröl.

erősítök

illeszkedő

csöves elektronika a

ezzel szemben direkt csatolt elektroni-

káka szervo rendszerekre jellemző fizikai tulajdonsáerösítő

hogy azoknak a csöves végfokokhoz hasonló hangka-

gokkaL Mi úgy gondoljuk, hogy ha egy FET-es

rakterük van. Nos ezek a vélemények annyiban álUák

hangja hasonlít egy jó csöves erösítöére, az sokkal in-

meg a helyüket, hogy a pentódák és a FET-ek karakte-

kább annak köszönhető , hogy a hangszóróhoz való il-

risztikái nagymértékben hasonlítanak, tehát várható,

lesztés el van találva, és kevésbé az egymáshoz ha-

hogy a hangzásuk is hasonló lesz. Ugyanakkor az

sonló elvi karakterisztikáknak.

Íme most bemutatunk egy kapcsolástechnikai csemegét, egy
igazi technohata erősítőt. Reméljük, ezzel a cikkel (pardon ,
e rősítővel) bclopju k magunkat
azoknak a mérnökölmck is a
szívébe, akik edd ig nem szimpatizáltak azon néze tünkkcl,
hogy a kitűnő műszald jellemzőjű crősítőnc l< is lehet pocsék
hangja .

A FET-1 kivételcsen olya n végfok , a hol a mér h ctő műszaki
paraméterek és a szubjcktív jellemzők egyaránt ldtűnőck, s a
kapesolástechnilw is igen tanulságos. Természetesen , mint
a vi lágon mindennck , en nek a
produktumnak is van nak erénye i és va nn ak hibái , melyc kből
elsősorban most az e rényeket
emelnénk ki , mert a há trányok-

ról a múltlwri számunk liT AJO
cikkében már írtunlc
A l. ábrá n a FET-1 vége rősítő
kapcsoJ ási vázlatát láthatjuk.
Tcrvczőjc rendkívül cé ltudatosan alakította ki a fokozatokat ,
mclynck eredménycl<é nt igen
kis zaj ú, igen kis ha rmon ilms és
intermodulációs
torzítású
audiofi l erősítő szü lctett. A két
telepes táplálású AB osztá lyú

című

erősítő első

két fokozata diffca kimeneti trankomplementer

rcnciálcrősítő,

zisztorok
MOSFET-ek.
A végfok működését a szakásos módon, a hangfrckvcnciás
jel útját követve írjuk Ic. Az ábrán a sztcrcó erősítő bal csatornáját ábrázoltuk, a jobb ezzel
teljcsen azonos. A bemeneten
található csatoló (Rl-Cl-RJ) és
aluláteresztő (RJ-C2) tagok
után találhatjul< a tulajdonképpeni crősítőfokozatokat.
A diffcrcnciálcrősítős bcmcncti egység 2 SAl 085 típusú
PNP tranzisztorokból épül fel,
mclyck kollektorárama egycnként 400 mikroampcr. Az ilyen ,
néhány 100 mA lwllcktoráramú
munlwpontbcállítást kis zajú
beállításnak is nevezik. A tranzisztorok emitterében található
Pl
trimmcr-potcnciométcr
rendkívül nagy jelentőségű ,
mcrt a teljes elektronika szimmctriáját ezzel lehet beállítani.
Ide célszerű úgynevezett heli -

trimmcrt alkalmazni. A bemencti fokozat kimenetc szimmctrilms , tehát mind a Tl ,
mind a T2 tranzisztorok kollektoráról , ·czérlőjcl kerül a T3 T4 ' PN tranzisztorokból álló
következő

differenciálerősítő

mindkét bcmcnetérc. Ez az
úgynevezett szimmctrilms jeltovábbvczctés , - mely általában
a stúdiótcchnikai áramkörökre
jellemző - javítja a közösmódusú elnyomást, mclynck eredményeként tovább javul a jel l zaj
viszony. A TJ- T4 , 280756 ~PN
tranzisztorokból álló differenciálerősítő fokozat nag~jclíí fcszültségcrősítő, mclynck T4
tranzisztora vezérli a lwmplcmcntcr ~IOSFET végtranzisztorokat. A T4 tranzisztor munkacllcnállása TS , 2SB716 típusú
tranzisztorból felépített áramgenerátor, amely biztosítja cnnek a nag)jclű crősítönck az
alacsony torzítását. TS bázisán
TJ tranzisztorból (mcly egyben
a nag~jclű feszültségerősítő

egyik bcmeneti része is) , valamint Dl-R8-R9 diódákból álló
bázisosztó igen stabil hőfokfüg
gctlen működést biztosít. T4TS közös kimenetén Rl2 és
JUJ ellenállásokon keresztül
kap vezérlést a kimeneti fokozat, mely komplementer kapcsolású MOSFET végfokozat. A
FET-ck típusa 2SK1058 és
2SJ162. A teljesítmény FET-ck
alkalmazása azért előnyös,
mcrt (ellentétben bipoláris
tranzisztorokkal) a vezérléséhez csak feszültséget igényel ,
áramot nem . A gyakorlatban
azért - főleg nagyobb frckvcnciákon - némi vczérlőáramra
szükségc van , dc azt az előző
nag)~jclű fokozat erőlködés nélkül igen kis torzítással tudja
szolgáltatni. A további előnyei a
gyorsasága (igen rövid , mikroszckundumnyi idő alatt tud
akár néhány száz voltot is kapcsalni), valamint a hangfrckvcnciás erősítőkben hallható
jellegzetes, "steril " hangja ,

.

Left channel

ln

+CIO

CI

IT

T3

T4

R5

+Cll
1. FET-1 elvi kapcsolási rajza

FET erősítő - Alkatrészlista
Pozíciószám
R1
R2 - - -

Tí us l Érték _ _
Megjegyzés

R3, 15, 16
R4

2 kQ
56 kQ

__ - ~6 W, 1%, fémréteg _ _
0,6 W, 1%, fémréte

R5,6
R7
R8,10,11,12,14
R9

4,7 kQ

0,6 W, 1%, fémréteg
_ _ _0
_,_,6 W, 1%, fémréteg

R13
R17, 18
R19, 20

150 kQ
68 kQ

330 Q
100 Q
12 kQ
18 kQ
0,1 Q

4.7 Q

L1

1 H

(1

_ _ _ 1Qjl_F

(2
(3
(4, 5, 7,8
(6
(9

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

-----

0,6 W, 1%, fémréteg
5 W, 1%, fémrét~
1 W, 1%, fémréteg
------

1000 IJF
47 IJF
6,8 nf
220 nf

10 V, ELKO
63V, ELKO
100 V. fólia
100 V, MKT

10 ~

63 V, ELKO

C14, 15, 16

lJ.!F

P1

100 Q
1 kQ

TS
T6

16 me net, 1mm CuZ, ~6 mm
250 V, MKT
100 V, fólia

10000__g_F

01
02,3, 4, 5
T1, 2
T3, 4

-----~

390 _pf

C1 O, 11
(12, 13

P2

------

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

------~

1N4004
1N5402
25A1085

63 V, ELKO
_ _ _100V, MKT_ _ __
trimmerpotenciométer
trimmerpotenciométer

- - -dióda
dióda
PNPtranzisztor

25075-=6__
258716- - -

NPN tranzisztor
PNP tranzisztor

T7

TIP132- - - - NPN tranzisztor
TIP137
PNP tranzisztor

TB

25K1058

N csatornás t~ F ET

T
_9_ _ _ _ _2
_5_J_1_62__
P csatornás t~ . FET
250 V, 5 A _ _hálózati ka csa ló
51
230 V/2x35 V
TR1
2,5 A

tora id transzformátor

---~-------

F1

250 V/10 A

amit val ószí n ű l eg a karaktc risztikájának köszönhet. Ez utóbbi
az oka annak is, hogy a teljesít-

- -.u

ors olvadóbiztosító

l

-

l

mény FET-tel mtíködő végcrősítök harmonikus és intcrmodulációs torzítása álta lában min i-

mum egy nagyság re nddel alacsonyabb, mint a bipolá ris végfo lw ké.
Az e rős ít ő nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) e rős í tése a differe n c i á l e rősítő k mia tt óri ási,
ugyana kkor telj es szimme tri a
cstén az e re dő linearitás is ki tűn ő. Természe tcsen a torzítások tová bbi csökkentése és a
megfe l e l ő beme ncti é rzé kenység beállítása célj ából ele ngedhe te tle n a nega tív visszacsa tolás alkalmazása. Az R1 3-C3-R7
kompl cxum az e re dő c rős ít és t
34 dB-re áll ítja be, ami a 70
wa ttos ki me neti telj esítményhez a be me ne te n 4 50 mV effe ktív feszü ltségigényt jele nt.
A kim c nc tcn , még a ha ngszóró!\ megfe lel ő illesztésé t is meg
kell oldan i. Erre szolgál a C9R1 9- L1 négy pólus, mcly egyrészt a hangsugá rzó gene rá torhatását kompe nzá lj a, másrész t
az e rősítő ge rj edését a kadályozza meg.
Nem száltunk még az á ra mkörbe n szc rc pl ő , igen fon tos,
tu lajdo nképpe n a tápegységhez
tartozó segé d á ram kö r ö krő l. A
T6-T7, TIP132 -TIP137 t ípusú
tranziszto rokka l fe lé pített ki s
fesz ül tségszabá lyzók a bemenet tápfeszü ltségcit (kettős
táp) vá lasztjá k cl a te ljesítményfokozat tápfcszü ltségcitől. Eredményeképpen a szimmctria a tápfeszü ltség-ingadozástól függet lenü l stab it marad ,
ezzel együtt a jel l zaj viszony
akár 100 dB-t is elé rhet.
,\ tápegység úgynevezett kéttelepes táp lá tást va lósít meg
(2. ábra) . Ennek az a ha llatlan ul nagy előnye , hogy a hangszóró útjából elmaradhat egy
kri tilms alkatrész, a csatolókondenzátor. A kettős tápegység ugyanis azt oldja meg , hogy
az erősítő kimencte és annak
fö ldpontja (bemc nctct és kimcnetet összekötő vezeték) ekvipotenciá li s pont lehet (azonos

feszültségű pontok), tehát a
hangszóró kapcsaira kerülő
egyenfeszültség nulla. Ennek
az az ára, hogy a tápegység és
annak összekábelezése az erősí
tővel bonyolultabb lesz.
A 230 V/ SO Hz hálózati feszültség egy 10 amperes gyors
olvadóbiztosítón (Fl) és egy
kétáramkörös hálózati l~:apcso
lón (Sl) keresztül kerül a TRI
transzformátor primer tckcrcsérc. A szekunder oldalon két
sorba kapcsolt tekercs szaigá ltatja a 2 x JS V váltakozó feszü ltséget a 02-DS gractz
egyenirányító számára. Ennek
kimenetén l evő Cl2-ClJ puffcrlwndcnzátorok sarka in jön
létre a kb. 2 X 45 V egyenfeszü ltség. A C14-Cl5 szerepe a
hálózat fe l ől érkező impulzusszerű zavarok csökkentése, a
Cl6-R21 pedig az erősítő és annak fémházának "összcföldclésérc" szolgál. Az ábrán próbáltuk jelölni a tápegység és a
sztcrcó erősítő tápfeszültségpontjainak összckábclczését is.
Tapasztalatok szcrint a legjobb
megoldás köz,·ctlcnül a puffcrlwndcnzátorok kivezetésciről
erősítőnként külön-külön vczctékczni, minimum 1,5 mm 2 kcrcsztmctszctű vczctékckh.cl.
Mondanunk kell néhány gondolatot az erősítő kivitelezéséről is. Az egyszerűnek mondható kapcsolás építése és beállítása ugyanis tartogathat néhány
meglepetést. Altalában azt
szol~:tul~: ajánlani , hogy az clclnronil~:ák , dc különösen a teljesítményerősítők építését a doboz megvételével (elkészítésével), majd a tápegység megépítésével lwzdjük. A készülékházzal szemben két fontos kövctclményrc hímánk fel a figyelmet.
F'ontos, hogy a doboz esztétikailag megfeleljen a felhasználójának , hiszen nap mint nap látni fogja. Ugyanakkor nem érdcmcs a tápegység + elektronika
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2. FET-1 tápegység elvi kapcsalási rajza

magasságnál l térfogatnál laposabbat, vagy kisebbet építeni ,
mcrt akkor azok nem fognak
beleférni . Érdemes azonban
vagy vas , vagy alumínium lemezből elkészíteni a házat ,
mcrt ezekben - lévén jó villamos vezető anyagok - egyszerű
cn lehet az esetleges árnyékolásokat és a földclést kialakítani.
A tápegység építésével, jó allwtrészck és figyelmcs szcrclés
csctén , nem lehet különöscbb
probléma. Ellenőrzéséhez elég
egy multimétcr.
Ennek az erősítőnek a megépítésétől és élesztésétől azonban óva intenék mindcnldt, akinek még nincs az clcktronikák

szcrclésébcn és mérésébcn jártassága. El őször is a kapcsolásban felhasznált tranzisztorol~:
elég drágák és nem helyettesíthetök cgyszcrűcn. (Aki ezeket
a tranziszto rokat lecscréli más ,
olcsóbb típusokra, az nem ezt
az crősítőt építi meg. Olyan ez,
mint mikor egy B!VI\\' motorházába mondjuk egy Zsig uli motorját akarnánk beépíteni.) A
teljesítmény FET-ck pedig nagyon drágák , darabjuk több
ezer forintba lwrül. És persze a
legdrágább alkatrész a legkényesebb , mcrt a FET gcrjcdékcny jószág. Elég kicsit meghosszabbítani a lábait (bipoláris végtranzisztoroknál a kive-

zctésck huzalozása természetes
volt) és az antennaként viselkedő huzal (meg még egy-két körülmény) bcgcrjeszti az crősí
tőt , mclynck hatására a FET
tönkremegy. Ez persze természetcsen elkerülhető , hiszen
láttunk már működő FET-cs
végfokot is, csak néhány konstrukciós szabályt be kell tartani.
l\lint tudjuk , a ~'YAK egy clcktronikának az alkatrésze. Ez elevc nem lehet gcrjcdékcny. A
1\'YAK-ba pedig a lehető lcgrö,idcbb kivezetéssci kell a FETckct bcforrasztani. l\liután tcljcsítménycrősítőt építünk, clengedhetetlen a megfelelő mérctű hűtőborda alkalmazása és
hibátlan szcrclésc is. Általában
célszerűbb ennek a végfoknak a
szcrelésérc , forrasztására nagyobb gondot fordítani , mcrt a
kantakthibák is okozhatnak
helyrehozhatatlan károkat.
Néhány szót a megépített
erősítő élesztéséről és bcállításáról:
Az első bekapcsaláshoz Ichctőleg laboratóriumi , rövidzárvédett tápegységet használjunk
100-200 milliampcrcs hatá rolássaL Az erősítőket csatornánként külön vizsgáljuk, s csak hibátlan működés csctén kapcsoljuk azokat közös tápra. P2t még a bekapcsalás előtt állítsuk úgy, hogy értéke O ohm legyen , Pl-ct pedig csavarjuk kb.
középállásba.
Kapcsoljunk a hangszóró helyére 6-10 Q/ 100 \V értékű mű
tcrhelést, azzal párhuzamosan
pedig feszül tségmérőt.
Most Pl értékét addig változlassuk, amíg a műterhclésen az
egyenfeszültség nulla nem lesz.
Ha Pl nem helitrimmer, kicsit
nehezebb dolgunk lesz. Ebben
az esetben a kimeneti DC szintet
próbáljuk 10 mV alá szorítani.
Ezután a végtranzisztorol\ nyugalmi áramának beállítása következik. Kapcsoljuk multimé-

tcrünket Rl7 és Rl8 FET-ck felőli kivczctéscirc. Allítsuk be
P2 értékét úgy, hog~ ,, feszültségmérő 80-90 millimlt közötti
feszültséget mutasson . Ez azt
jelenti, hogy a nyugalmi áram
kb . 300 mA lesz , ami elég magas értélc Készüljünk fel a hű
töbordák SO fok körüli fclmclcgcdésérc , ami ebben az esetben
természetes. lia ezután a beállítás után az crösítö mindkét
csatornája hibátlanul működik ,
akkor a bemenetekre kapcsoljunk méröjclct , a ldmcnctckrc
oszcilloszkópot, mcllycl megvizsgálhatjuk a dinamikus mű
ködést is. (Ez a mérés kikcrülhctő , mcrt helyes egyenáramú
működés csctén az erősítő
nagy valószínűséggel dinamikusan is jól működik) Célszerű
ezután a végfokokat legalább
egy órán keresztül "járatni ", s
ezután ismét ellenőrizni a kimeneti OV DC szintckct és a
nyugalmi áramoka t. l la ezek
idöközbcn nem változtak számottcv6cn (± 5%), akkor az
cr6sítőnk jól műl<ödilc

Méréseinkhez
liát a technikát és a technikai
kiválóságat kcdvclö olvasóink
ebben az erösítőben biztosan
nem fognak csalódni.
Az általunk megépített darab
ún. eiual-mono khitelben készült cl. Tápegységét két db
160 VA toraid transzformátor
és oldalanként 2 x l0 OOO J.LF
pufferkondenzátor alkotja. A
tápfeszültség a tcsztpéldányon
+ / - J8 voltra adódott (terheletlen kimenettel) , így érthető
az 50 W/ 8 Q kimeneti teljesítmény 400 mV bcmcncti feszültség mellett (36 dB erősítés),
ám e tápfeszültség nyugodtan
növelhető akár+ / - SO V-ig , akkor 80 W feletti teljesítményre
számíthatunk 4 ohmon így is
83 W teljesítmény leadására ké-

pes a készülék. A frckvcnciamcnet is kiváló , + / - l dB tűréssel
3 llz-62 kHz , + / -3 dB tűréssel
l ,7 Hz- ll 8 kl! z. A jel/zaj viszony súlyozatlanul 92 dB , gyakorlatilag zajtalan. A harmonikus torzítás teljes ki\·czérlésnél
0,06%, ami átlagosan jó adat,
ám intcrmodulációs torzítása
0 ,07 % (250 Hz- 8 kllz) , ami
jobb mint kiváló . Keresztezési
torzítása is mindösszc 0 ,03 %!

Szeánsz
Az crősít6 meghallgatását "természetesen " az új referencialáncban végeztük. I<: lőfoknak a
Caspian integrált clőcrősítő-ld
mcnctét használtuk , így valóban azonos fcltétclckkcl a két
végfokot hasonlíthattuk össze.
Zeneanyagnak alapvctőcn a
l\lozart Zongoravcrscnyckct, és
a e assandra \\'ilson Icmezt
használtuk , dc természetcsen
Prcsscr "Csal\ dal ok " felvételét
is meghallgattuk, most C D-ről.
Elséí bcnyomásra is nehéz ,
"zsíros" hang , amit ez a FET-1
végfok csinál. És rögtön feltű
nik , hogy lassú , vagyis ritmikailag olyan a Caspianhoz képest, mintha aludnának a zenészek! Aztán a Cassandra
Wilson
Icmezen
akkora
basszusmcnnyiség
jelenik
meg , hogy elsőre azt hittük ,
valamit elkötöttünk a Caspian
végfokon. Dc hosszabban hallgatva kiderül , hogy ez a
basszustöbblet inkább csak érzéki csalódás , itt is a ritmika
lassúsága az , ami okozhatja
ezt a jelenséget. (Lehet, hogy
a Spcnclor és ez a végfok nem
az ideális párosítás? ... ) A hangszerek hangja jó mindkét végfokkal, dc a FET-1 mintha egy
leheletnyit színeznc, egy kicsit
dögösebben szól minden hangszer, mint kellene. A Prcsscr
felvételen aztán kiderül a turpisság , valóban nem olyan jó a

basszusdcfiníciója, mint a
Caspian végfolm ale
Dc gyanút fogtunk. Spcndor
ide, referencia oda , hátha m;,
kombinációban ideálisabb lenne ez a végfok. Bekötöttük talonba tett etalon unkat , vagyis a
TDL CF 100-at és ültünk megl epődve. J<~ z a kis szénszá las
mélysugárzóval
rendelkező
hangfal hci~Tc tette mindazt ,
ami az e l őbb hiányzott. És c lb ű
,.ö(ö muzikalitással , zenei gazdagsággal szálalt meg a rendszer. 1\éhol azért itt is fel-fclbuldwnt az e l őző jelenség , miszcrint egy csipetnyivel több
felbontás c ike ine az alsóbb tartományokban , dc ezze l együtt
kellemcs volt hallgatni ezt az
összeá ll ítást. A zongora igazi
nagy testtel rendelkezett, a \ 'Onósol< scm vékonyan , hanem
vonóskarként szólaltak meg. A
Prcsscr fe lvételen a "é rzelemfaktor " kiváló volt, bár néhol

már egy kicsit mintha a mézcsmázos felé hajlott voln a.
~lindcnt egybevetve érdekes
~.;rösítő. Kétség kívül teljesen
más, mint a Caspian . És kétség
kívül nem is hasonlít a csövcsckrc , hacsak abban nem , hogy ez
is cikeni az információkat alul.
~li inkább arra a következtetésre jutottunk, hogy olyan "nagyot szóló" erősítő, egy kicsit
túldimcnzionálja a hangszerek
valós mérctét, és gyengélkedik
ritmikában. Aki hallott már drága amerikai high-end crösít ő t ,
tudja mirc gondolunlc
l~z a szeánsz újabb kérdéscket ébresztett. Azzal voltunk
"elfog la lva ", hogy a kábelek fizikája után kutattunk , eddig
eredményte lenü l. ~!ost i t t az
újabb kérdés. Meg lehet c magyarázni , miért szól egy DCcsato lt erősítő ennyirc másképp, mint egy sok ponton hason ló másik.

Nagyfeszültségű szüróltondenzátllrok

impregnáD olaj metalizáH polipropilén
33t.JF/1500V
66t.JF/1500V
11 0t.JF/1500V

6062.50.7312.50.8562.50.-

Rézfóliás olajpapír csatolókondenzálurok
0.1t.JF/630V
0.22t.JF/630V
047t.JF/630V
1t.JF/630V
2t.JF/630V

4087.50.5375.78 12.50.10781 .50.16875.50.-

k;vezetes egysegesen Immo ezust
Szailitas a mewencfeles utan 2-3 Ile/lel.
plusz postakoltseg

VállaQuk csöves készülékek és tápegységek
elkészítését egyedi rendelés alapján.

Godina István
Tel.. 260-5820

Nevest~vani

gyártók
világszerte sikerrel
hasznélt termékeit kínáljuk
a hazai jövedelmekhez
igazított árakon.

DIETZ

DIETZ- KáCsa Audi ó Kft. • 1143 Budapest, Hungária körút 67 . • Telefon : 220-9100, fax : 220-9101
E-mail : kacsa1 @maii. matáv. hu • Nyitva tartás : H-P 9-18 óráig

Analog Alumínium : Visaton

Alpha 170
A Visaton márka már ..törzsvendég" lapunk hasábjain,

Ez a kétutas állódoboz, bár nem a legdrágább modell a

ami nem csoda, hiszen a hazai kit-piac igencsak aktív

programban, mégis egyfajta zászlóshajónak tekinthe-

szereplője .

Mint már említettük, a választék nagyon

tő .

Híre is

megelőzte,

mivel több külföldi audiofil szak-

széles, a szerényebb és egyszerűbb szerkezetektől a

sajtó is

nagyméretű

és többutas konstrukciókan át az igazi

palettáján, noha kit hangfal. Mérési eredményei alap-

ínyenc audiofil hangsugárzékig terjed . Két .. szeré-

ján is a legjobb modellnek látszik a programban, sőt

elismerően

nyilatkozott róla a késztermékek

nyebb" modellt már bemutattunk, most egy, az utóbbi

mélyfrekvenciás tulajdonságai olyan paramétereket

csoporthoz tartozó típus leírása következik, ráadásul

mutatnak,

ezzel eleget teszünk sok olvasónk kívánságának is.

varésze is csak álmodik.

amelyekről

Akonstrukd6
Kétutas , reflex rendszerű állódoboz , ahol a hangszórók síkja
14 fokot zár be a függőleges
tcngcllycl. Ez egy ülő ember
fejmagasságához képest , figyelembe véve, hogy szokatlanu l
magas a doboz , ),b. 30 fokos
hallgatási szögct biztosít, egyfajta omn idirckcionál is sugárzást mcgvalósítva.
Az al umínium mcmbrán nagyon nagy kitérést tesz lehetövé
anélkül , hogy a kónusz dcformálódna, tehát alacsony torzítás
mcllctt képes mély frekvenciák
sugárzására, igaz nem túl jó hatásfokkal. Ám ma ez a kompromisszum megcngcdhctő , hiszen
egy 50-60 \V elektromos teljesítményű és jó minőségű erősítő
nem ritkaság, így nincs is szükség extrém érzékeny hangsugárzókra. A mélyfrckveneiás tulajdonságok további javításának érdekében az elő- és hátlap egy, az
oldallapok két belső kcresztmcrcdtéssel rcndcll\cznclc A reflexcső 97 mm átmérője szokatlanul nagy, dc az alacsony torzítás érdekében szü kségcs.
A magassugá rzó a Visaton
progra m csúcsmodclljc, alacsony keresztezési frekvcnciához tcrvczvc. Viszont a mélyút
alacsony érzékenységéhez viszonyítva a hangnyomása ma-

a 100-150 literes dobazok ja-

gas, csillapítani is kell több
mint 7 dB-vel.

Akeresztváltó
Alapvctőcn

egy 12 dB/ oktáv
Buttcrworth alulés felüláteresztő szűrőt tartalmaz , 2 kllz keresztezési frekvenciára mérctczvc. Az alul áteresztő szűrő azonba n kiegészü l egy érdekes rczgőkörrcl ,
ami a mélysugárzó al umínium
mcmbránjának a káros rczonanciáját csi llapítja 4,8 kllz-cn.
A tekercsek mcnct-menct mcllé tekercselt légmagos típusok ,
a felüláteresztő szűrőbcn alkalmazott kondenzátor polipropilén fóliakondcnzátor. A többi
Impacitás unipoláris clko, dc
2% tűréscn belül. Ahogy a
hangfal egésze, úgy a lwrcsztváltó sem " dupla-1\ábelezhctő " ,
ám ha valaid külön bemenetckkel építi meg a kercsztváltót ,
mód van arra is.
mercdekségű

Adoboz
Az Alpha 170 dobozának anyaga 19 mm vastag MDF, a hangfaltechnikában
szokásosan
használt 45 fokos szögbcn vágott élckkcl, és ragasztással
rögzítve. J mcrcvítő elemct tartalmaz belül (ld. szcrkczcti

rajz). A hangszórókat tartó clölap szélei csapottak a káros
visszaverödések elkerülése érdekében. Bár a gyári konstruhció közvctlcnül a földön áll, érdemes tüskékrc állítani, vagy
optimálisan egy alacsony alulfelül tüskés talpat használni
(ld. Teszt). Belső csi ll apítása
speciáJisan kialakított, és alapvctőcn vatclint (BAF) tartalmaz (ld. fotó) .

Méréseink
Az Alpha 170 egy 40 literes reflex rendszerű kétutas állódoboz, ami hétköznapi szemmct
nézve nem túl nagy, audiofil
szcmmcl viszont igen mérctcs.
A doboz-reflexnyílás hangolás
30 l lz-en van , a -3 dB töréspont
J-l llz-rc esik, dc -6 dB tűréssel
25 Ilz az alsó határfrekvencia.
Ez több , mint kiváló. Ráadásul
ezt hihetetlenül alacsony torzítás mcllctt teszi , 96 dB hangnyomás mcllctt a 100 llz-cn
mért harmonikus torzítása
mindösszc 0 ,9 %! És 100 dB
hangnyomásnál is csak 1,1 %-ra
emelkedik meg! És ha figyelcmbe vesszük, hogy ehhez a l 00
dB hangnyomáshoz 35 \\' elelnromos teljcsítmén~TC van szükségc (ami persze az érzékenység tekintetében nem a legkedvezőbb , hiszen az csak 84
dB/ \\'/ m) , akkor gyaníthatjuk ,

hogy egy kiváló, tiszta basszusrcprodukciót kaphatunk ettől a
hangsugárzótóL Dc a további
11aramétcrei is hasonló kiválóságokat áru lnak cl. A magassugárzó tulajdonságai lel1ctővé teszik
a kellően alacsony (2 kllz) keresztezési frekvenciát, ami az
iránykaraktcrisztika tekintetében nagyon kedvező. Még 60
fokról mérvc is belül van a frckvenciamcnctc 40 llz és 15 kiiz
között a + / -3 dB tűréscn! Ráadásul az alacsony keresztezési
frekvencia ugyancsak kedvező
értékeket biztosít a mélysugárzó számára, aminek alumínium
mcmbránja a magasabb frckvcnciálwn már jclcnthctnc
problémát. A fázis-frckvcnciamcnct kiváló , +/ -2 dB
tűréssel 40 Ilz és 19
kllz között van. Lakószabában mérvc a mélyátvitcl 22 Ilz-ig lineáris, ami
azt jelenti, hogy mércttől függetlenül ilyen sugárzóval a II&T
oldalain még nem volt dolgunk.
Az impcdanciamenct átlagosan jó, középértékc 6 ,5 ohm,
minimuma 5 ohm, ez 4,5 kllzcn van. Ebböl lüh·ctkcztctvc inkább a tranzisztoros erősítőket
fogja kedvelni , és minimálisa
60 \\' teljesítményű crösítőrc
van szükségc, lehetőleg nagy
csúcsáram tartalékkal. Kétség
kívül két hátrányos tulajdonságát azért meg kell említenünk
Az alacsony érzékenységből következőleg a 2 métcrről mért
maximális
hangnyomása
"mindösszc " 105 dB , ami persze azért bőven elég, másrészt
a felállítása jelenthet némi
problémát. A hátsó faltól kb. 50
cm-re clhúzva érzi jól magát , az
oldalfalaktól lehetőleg minél
mcsszcbb. És megintcsak az érzékcnységből és a méLX. hangnyomásból kövctkczölcg méretétől függetlenül nem ajánlanánk 30 m 2 -nél (100 m 1 ) nagyobb szobába.

Teszt
Az Al p ha 170 "szeánszára " nagyon készültünk, hiszen egyfcl ő l az e l őzetes hírei<, másfelől a
rövid meghallgatás nagyon ígéretes darabot sejtettek A rendszert a referencia összeá llítás
erősítője (Roksan Caspian) és
CD -j átszója (Arcam Alpha 8SE)
alkotta, kiegészítve a Faclel Art
AcroLitz összckötö, és a QED
Quelos Silver hangfalkábclévcl.
Természetcsen analóg műsor
forrást is használtunk, a Rcga
Planar J Mod ./RB JOO/ I~xact
összeá llítás személyében, a
R.M .II . RIAA korrektoron keresztül. A zenei anyagot alapvetőcn c számunk favoritjai , vagyis a Keith Jarrctt féle Mozart
Zongoraversenyek és az új
Cassandra Wi lson alkottál< CDről, míg LP-röl a már régről ismert Prcsscr "Csak Dalok" , és a
Rozsgycsztvcnszkij féle Csajkovszkij " llattyűk Tava ".
Azzal kczclcném, hogy nem
volt könn~'Ű dolog ezt a hangsugárzéJt felállítani , különöscn pici dcmoszobánkban . A hátsó
faltól jclcntéíscn cl kell húzni,
ha mód van rá , legalább fél métcrrcl. I\'cm árt enyhén befelé
forgatni , úgy, hogy a külső élét
éppen egy kicsit lássa a hallgató . Túl közel ülni scm ajúnlatos
(ezt aztán végképp nem tudtuk
az eleve rövid szabánkban megvalósítani) , ideális volna a
hangfalak bázistávolsúgúnak
dupláját használni. tt s a legfontosabb. Egészen addig nem találtuk a helyét a doboznak ,
amíg rá nem úllítottuk a D~no
II alakú talpára. Akkor mintha
egy csapúsra megoldéldtak volna a gondole ~li cbbéíl a tanulság? Egy hangfalat l<özvctlcnül
soha nem szabad padl óra , földre , szckrényrc, ,·agy bármilyen
bútorra helyezni. Kell valami a
hangfal és környezetc közé . .Jelen esetben egy ll alakú fé midom , tüskékkeL (Dc láttunk

már olyant is, hogy kerekeken
gu rult.
Ám ha mindevvcl megvagyunk (nekünk némi lwmpromisszummal sikcrü lt) , akkor az
eredmény könnyedén kárpótol.
Röviden és tömören elüljáróban annyit , nem volta k alaptalanok az előzetes híresztelésele
Ez a doboz "tud ,·alamit". }.!ár
első benyomásként meglep szokatlan basszustartományával ,
ami nem tolakodó , dc hihetctlen mélyrc mcgy, és nagyon
tiszta. És lega lább ennyirc megfogja hallgatóját a doboztalan ,
sz ta tikus hangjával. Dc lássuk
sorban , részleteiben.
A 11ozart Zongoraversenyen
gyönyörűen vá lasztja szét a zenekar és a szólista játékát, itt
feltétlenül ,·crscnybcn van a
Spcndorral , és clképcsztöcn jó
mélybasszusai miatt még egy
kicsit többet is visszaad a nagyzenekar tömegéből. A hangkép
egységességével sincs baj , a
hangszerarányok helyesek , a
szó lamok végig tisztán kövcthctőck , és a hangszerek hangjának va lódisága is hihető .
A ritmik ája és a dinamikája
már egy picit gyengébb a
Spcndornál, és ha hozzáadjuk,
hogy a híres a ngol monitornak
scm ezek a legkivá lóbb tulajdonságai, akkor ez bizony hagy
némi kívánniva lót maga után.
(li át igen , va lamit va lamiért...)
Ugyanakkor mcglcpőcn magával ragadó az e l őadásmód tc1,0 uF

kintctébcn . Egy percig scm
hagy kétséget a zongorajáték
és a zongorajátékos stílusát és
szcmélyét illetően . Egyáltalán
nem egy száraz, "németes" modorú doboz, enged bepillantást
az clűadásba , nem is keveset.
A Cassandra \\'ilson felvétclen a fent említett tulajdonságait csak mcgcrösítcttük ,
ugyanakkor a fe lvétel enyhén
tú lsúlyozott basszustartalma
néhol már a gyomrunkat ingere lte. Mindcncsctrc lcnyűgözö
vo lt olyan mélyckct hallani , ami
bizony sok esetben hiány. Itt kiderül t , hogy énekhang-reprodukciója is kiváló.
Attérve analóg műsorforrásra ,
az első meglepetés az volt, hogy
hiánytalanul tudta rcprodu l<álni
az analóg és a digitális műsor
forrás közötti különbségclwt.
Itt mind a két felvételen helyes
arány mutatkozott a frekvenciasáv teljes spcktrumában. Nem
volt túlsúlyos basszus, csak lcnyügözőcn jó mélytartomány. A
Prcsscr lemez igen problémás
fe lvéte l, dc mondhatni kifogástalanul vette az AJpha l 70 az
akadá lyokat. Énekhangja itt is
kiváló , megint talán az ellenérv
a ritmika és dinamilw volt, dc
megbocsátható
mértél<bcn.
(Azért be kell isme rjük , a
Spcndor analóg műsorforrásró l
már egyértelmű fölényt szcrzctt, no dc ne felejtsük , hogy
dupla áron!) A "Hattyúk Taván "
a Spcndort is megközelítő élet-

1,0 uF

~
2,2 mH/1 ,0mm

AL 170

8 0hm

G 25 FFL

8 0hm

1. Az AL 170 frekvenciaváltójának elvi kapcsalási rajza

szerüséggel és háromdimenziós
színpaddal jelenítette meg a balcttszínpad mérctcit.

A.. szerkesztő
tollából
..
t\ li tagadás , az Alpha 170 kellcmcs perecket okozott. tt s a
l I&T rövid történetében eddig
a legkellemesebb és legkorrektebb kit hangsugárzó , amive l
dolgun)< volt. Dc számomra cg~
nagyon érdekes kérdésre is választ adott. Arra , hogy vajon
szabad-c egy kitct otthon , a
konyhaasztalon megépíteni ,
pusztán a hangszórók és a rajzok alapján. !'\cm! 1li ért?
Történt, hogy az AL 170 mélysugárzó és a G25 J?J?L magassugárzó mérctci tökéletcsen egyformák egy régi hangfal , nevczetcsen a StandART 2/ 2-ben található hangszórók mérctcivcl.
It s mivel ez a doboz számomra
könnyedén clérhct6 , néhány
órai munkával építettem egy
"Aipha 170"-ct. Titokban. Kíváncsi voltam az eredményre. A
váltót jó minöségű, dc az credcti vá ltóra egyá ltalán nem hasonlító alkatrészel,bő l építettem
fel. Dupla-kábclcztcm a dobozt.
Teleraktam drága kábe llel is.
Sőt , a reflexnyílást is megfelelöcn hangoltam , igaz más átmérövei számoltam , mivcl kb . 7 litcrrcl 1\iscbb a doboz.
Aztán nagyon di.ihöngtcm ,
hogy kidobtam fél nap munkát.
Az eredmény nem is hason lított
az "eredeti " Alph a 170-rc. Nem
is mutattam meg scnl\inck. Pcdig a doboz minöségc jóval
meghaladja egy átlagos ott honi
hobbi-asztalos képességeit. ll ol
volt a hiba? Se hol. Csak megint
szcrcztem egy bizonyítékot,
hogy egy lwnstrulwió nem egy
vagy két pontjától függ csak,
hanem az egész rendszer, belcértve mindcn apró részlctét , fel e l ős azé rt, hogy mit lwp unk a
végén. Én azt tanácsolom min-
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dcnkinck , hogy ezt vegye figyelembe, amikor a nem éppen olcsó dobozon szcretne spórolni.
Vagy esetleg egyén i ötlettől vezérelve modifikálja a lwnstrukciót. 'cm biztos, hogy kijön az
az e redmény, amirő l a Tesztben
HZS
olvas.

Visaton kitcl;: dobozait
Országh László készíti .
Cím : 1239 Budapest, Felsőbüki
agy Pál u. 5.
Tel.: 286-204 5, fax: 287-2703
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2. AL 170 doboz szerkezeti rajz

Nem minden olcsó, ami hangos

StandARTK2
A StandART K2 ellentétben kistestvéréve l, a K1 -gyel,
nem rendelkez ik múlttal. Ilyen

jelleg ű

termék a

a dologból, karcsú, bútordarabként is esztétikus megjelenése, könnyü

elhelyezhetősége

révén . Reméljük ez

StandART palettán nem volt. Ugyana kkor má r az el-

a modell ideális megoldás lesz mindazoknak, akik a

múlt években felmerült az igény egy ilyen hangsu-

StandART K1 hangját egy nagyobb méretü helyiség-

gárzó megkonstruálására. A két kisebb méretü mély-

ben szeretnék viszonthallani kompromisszumok nél-

sugárzó használata az egy nagyobba l szemben so k

kül. Igaz ugyanakkor, hogy azok számára csalódást

előnyt

okozunk, akik a valami kori SA 2 ill. 212 madelit szeret-

hordoz. Megnő a terhe l hetőség , j obban kontro-

lálható a keresztezési frekvencia , ni ncs szükség eg y
harmadik útra, és nem utolsó sorban
kenység. No és néhány nem hifista

megnő

előny

az érzé-

is származik

nék viszontlátn i kit formában . Ha megtaláljuk a módját, hogy az eredeti SA 2-t kit formában is megvalósítsuk, ígérjük, megtesszük.

Ahangszór6k
A mé lysugárzó a Kl modc ll bő l
jól ismert Vifa Cl 7 \VO 69-08 ,
csak ebben az esetben 2 db mű
ködik a rendszerben párhuzamosan kötve. Részletes adatai ra itt nem is térek ki, a H&T
ha rmad ik számának hangszórókata lógusában mcgtalálható. A
magassugárzó szintén \ 'ifa , dc
egy relatÍ\' új modcll. Ennek
adata i c szám hangszóró-katalóg usában sze repc lnc lc
~ [ive l a keresztezési frekve ncia a két hangszó ró alkalmazása miatt mélyebb re tolódott,
ezért szükség volt egy alacsonyabb rczonancia pontú dómsugárzó ra, mint a Kl ese tében . Ez
a modcll egy 25 mm-cs textil
dómsugárzó. Ráa dás ul ebbe n
az ese t be n az é rzé kenység
"megfo rdul ", a ké t mélysugárzó elm éle ti érzé kenysége 92
dB/\\ : így az alacsonyabb érzéke nységű magassugá rzók nem
jöhetnek szóba. Ez a magassugá rzó ugyan "csak" 91 dB/\\ :
de a mélysugárzók is ennyit
tudnak a gyakorlatban, így ideálisan és ellenállások nélkül illeszkednek egym áshoz. Az érzékenység okán sok csőb a rá tn a k
felcsillan a szeme, de sajnos el
kell szomorítsam ő ke t. A 4 ohmos impedancia egyetlen csö-

\ 'CS erősítőnek

scm a ked\'cncc ,
ráadásul elég reaktí\' terhelés
is , így aztán inkább a nagy
áram leadásra képes, stabi t
tranzisztorosok fogják inkább
szcretni. Ráadásu l a két mé lysugárzó miatt a tcrhe lh ctőségc
is nagyon magas , nyugodtan Ichet "hajtan i", am i va lószíníílcg
inkább a nagyobb h a n ge rőt és
dinam ikát ked\'elők táborába n
teszi ezt a modc ll t érdekessé.

Akeresztváltó
A több hangszóró alkalm azása
első ránézésre több problémát
jelent , de valójában ez nincs
így. Egyrészt a párhuzamos bck ötésbő l adódó 4 ohmos e re dő
impedancia egyik e l ő nye , hogy
ki sebb értékíí indul<tivitásokat
ke ll hasz nálj unk , amelye ke t
könnyebb elkészíte ni jobb paraméterekkel. (\'astagabb huzal,
ki sebb veszteség, mechanikailag jobb ki\i tc l cz h c tőség, stb .)
~ l ás rés zt a párhuzamos bekötés b ő l köve tkez ik, hogy a reaktív problémák is csökkennek,
így a keresztváltó is egysze rű sö
dik. Továbbá mivel a magassugárzó 8 ohmos, ott is az alacsonyabb kapacitásé rtékek szerepelnek.
Természetes, hogy a K2 ese té-

ben is a már a Kl-nél megszakott jó minőségű légmagos tekercseket és fémezctt papír
kondenzátorokat alkalmaztuk.
A váltó elméleti keresztezési
frekvenciája 2200 Hz, az aluláteresztő szűrő meredeksége 6
dB/ oktáv, míg a felüláteresztő
szűrő 12 dB/ oktáv. Az alkatrészek üvegszálas l\TYAK lapon
vannak , az aluláteresztő illetve
felüláteresztő szűrő külön-külön bemenettel rendelkezik , így
a hangfal természetesen "dupla-kábelezés"-re alkalmas.

Adoboz
A K2 doboza , bár megjelenésében nagyon hasonlít kistestvérére, tartalmaz néhány markáns eltérést is. A legfontosabb, hogy 5 literrel nagyobb a
térfogata, természetcsen a két
mélysugárzó alkalmazása miatt. Szintén nagyon lényeges eltérés , hogy az előlapja nem faforgácslap , hanem 19 mm MDF.
(A palást és a hátlap továbbra is
faforgácslap.) Tartalmaz továbbá egy mcrcvítést a két mélysugárzó között. Ez utóbbira nagyon lényeges feladat hárul az
oldalfalak csillapításában , hiszen a két mélysugárzóból lényegesen nagyobb energiák
származnak. A belső csillapítás
itt 20 mm vastag habszivacs és
vatelin keveréke. A hangszórók
természetcsen süllyesztve fog-

lalnak helyet az előlapon , a szoh:ásos M4 karmosanya/ csavar
rögzítéssel. A csatlakozó és a
reflexnyílás a hátlapon , egymás
alatt és felett (a Kl-hez hasonlóan) található. Természetesen
ennek a konstrukciónak is része a H alakú , 20 mm-es zártszelvényből készülő és alul-felül
4-4 állítható tüskét tartalmazó
lábazat.

Méréseinkhez
Az SA K2 mérései alapján nagyon népszerű lesz mindazok
körében , alük a technikai paraméterekre nagy hangsúlyt fektetnek, főleg az alsó határfrekvencia és maximális hangnyomás tekintetében. Az alsó töréspont -3 dB , határértéke JS
I-Iz, ami kiváló. A max. hangnyomás 110 dB (2 m!) , ami
szintén nem hétköznapi. A torzírási értékek átlagosak, a frckvcnciamcnct jó. Kétségkívül az
impedanciamenet az Achilles
sarka a doboznak , a 40 Ilz-cn
mért 3,5 ohm igen stabil és
nagyáramú crősítőt igényel.
Ugyanakkor érzékenysége 91
dB/ \V, tehát a nagy áramigényén túl egy 2 xJO W/ 8 Q erő
sítő is elegendő hozzá.

Teszt
Megint egy "saját gyermek",
így a szokásos mentegetőzéssel

kell kezdeni , vagyis véleményünk elfogultnak tekinthető.
Am egyelőre nem találtunk elfogadhatóbb megoldást, minthogy saját magunk , illetve a
magukban kedvet érző hifi barátok véleményét összegezzük
és publikáljuk
De a K2-vel technil,ailag is
gondban voltunk a tesztet illetően. Bár mérete alapján nagyobb dobozt is hallgattunk
már meg kis szobánkban, azonban a K2 olyan, mintha
szubwoofer lenne benne . Így
egy kicsit nehéz volt felállítani.
Ugyanakkor hálás darab is,
mert bár a hátsó fa ltól jól el
kell húzni , de úgy tűnt , egyéb
dologra nem kényes. A tüskés
talp természetesen itt is kötelező tartozék. A liT AJO erősítő
és Onkyo 7211 Mod. láncban
hallgattuk meg, Qcd Quelos és
Qncct2 kábelekkel kiegészítve,
dc bekötöttük a Ilarman Kardon HK 630 erősítőt is. Annyit
mondhatunk, akik nagy hangerőre , ugyanakkor nem egy tolakodó
"bumm-bumm-cakkcakk" hangzásvilágra vágynak ,
Ycgyék ezt a modcllt is figyelembe . Könnyedén birkózik
meg nagy hangtömegckkel ,
ugyanakkor a hangjára inkább
a lágyság jellemző . A eassandra
Wilson felvételen elképesztő
mélycket produkált, miközben
az egész hangkép elég romantikus , magával ragadó volt.
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1. SA K2 dobozszerkezeti rajz

2. SA K2 frekvenciaváltó elvi kapcsalási rajz

SA K2 - Alkatrészlista
Pozíciószám
L1
L2
L3
(1
--(2
R1
SP1
SP 2

Típus l Érték
6 mH
1,1 mH
0,4 mH

Megjegyzés
1,4 mmr6 0,9 n
1,4 mmr6 0,2 n

10 IJF
4,7 lJ F
4,7n
Vita
Vita

100 V, MKT
100 V, MKT
5 W, kerámia
C17WG-69-08
027TG-05-06
----

l

- l

C2

+
SP2

Az énekhangja nyílt, egyikünk
még azt is megjegyezte , hogy
cmlékeztet a régi , jó ürc r
Ilcybrook IIB l-re. Ugya nakl,"
a basszustartománya mindcn
esetben
" figyelemreméltó ",
igaz nl:hul a ritmikájával adódott apró probléma, dc egyéb
erényei ezt tökéletcsen ellensúlyozzák. Annak is betudható
volt talán egy kicsit a basszustartományban mutatott enyhe
lmntrolálatlansága , hogy ez a
hangfal nagyobb szobát igényel. A Mozart zongoraversenyen viszont hangjának lágysága egyfajta romantil,át kölcsönzött a fclvétclnck , ami mindcnki számára szimpatilms volt.
Ugyanakkor a zongorajáték egy
vcrscnyműrc jellemző módon
jól elkülönült, és ezen a felvétclen a ritmikával scm volt semmi
baj. Összefoglalva: ez a doboz
megoldás lehet mindazoknak,
akik nagyobb helyiségben hall-

gatnak zenét, és inkább a
klasszikus zenét részesítik
e lőnyben. Ráadásul ideálisan illeszkedik egy szerényebb bcrcndczésbc is, így nem kell feltétlenül bankot rabolni , hogy
erősítőt l:s CD-játszót lehessen
clél,ötni.

Aszerkesztő ( és tervező) tollából

pul. Csal,hogy lds helyiségckben a dolog pont a visszájára
fordul. Ott ugya nis a szaba cllcne dolgozi k a mélyhangok sugárzásának. Tehát ha túl nagy
cnergiál,at juttatunk a "zárt
dobozunkba" , leht!t, hogy pont
a fordítottját érjük cl a kívánt
eredménynek Dc erről hamarosan bővebben is írunk egy
cikksorozat keretében.

Sok éves tapasztalatom, hogy
az átlagos hifibarát nagym é retű
hangfalat keres. Függetlenül
körülményeitől
(szobamérct , zenei stílus, stb.) az
emberek többségét az a valószínűleg
távol-keleti
prospektusokból átvett ,
amúgy teljcsséggel helytelen nézet vezérli , hogy a
nagyobb jobb. Ez még akkor is
csak egyéb paraméterek meghatározásával lenne igaz , ha
nagyméretű , min. J0-40 m 2 fcletti helyiségeket vennénk ala-

Nlo ·a hang ztrévé válik .• •
... a Krúdyban
Hifi-készülékek, hangsugárzók ,
audiofil LP és CD-korongok
óriási választékban .
Házimozi berendezések és
DVD-korongok.
Használt audiofil és High-end
készülékek kedvező áron .

r.::;,

c~

1088 Budapest . Krúdy Gyula utca 6.
Telefonsz~m - hanghordozók ügyében : 338-4281.
hifikészülékek ügyében : 266-3554

Hang (fal) szer utoljára avagy egy új dimenzió megszületése

Enigma 2
Hangfaltervezésünk során eUutottunk odá ig, hogy
kész a doboz'

E lső

süketszobába, és egy két nap múlva (profiknak 1-2 óra

ránézésre így már egészen kész

is elég) kijönnek a kész dobozzal, aminek fázis-frek-

hangsugárzó formája volna, csakhogy tudjuk, a feke-

vencia jelleggörbéje +1- 2 dB tűrése n belül van, sz ép

televes másik része még hátravan . Következik az elekt-

az impedanciamenete, és alacsony a torzítása . Csak-

ronika, azaz a frekvenciaváltó, és persze még egyéb

hogy ettő l még csapnivalóan is szólhat. Miért? Például

.. apróságok", mint pl. a csillap ítás. (Arról nem is beszél-

azért, me rt ha odébbvinnék a mérőmikrofont félméter-

ve, hogy a mérések és az elektronikával való játszado-

rel, esetleg ott már+/- 6 dB

zás még a dobozzal kapcsolatban is hozhatnak né-

görbe. Meg aztán a legritkább esetben hallgatunk ze-

hány kellemetlen meglepetést...) És bizony sokszor ez

nét a hangfaltól fél méterre, tengelyirányban egy sü-

időrabló

innentől

tűrésbe

sem férne bele a

minden

ketszobában. Szóval türelemre, és sok-sok szaladgá-

kell, miközben min-

lásra van szükség a mérőszoba és a demoszaba között.

den változatot meg is kell hallgatni. A technokraták

És az sem árt, ha tudjuk mit mérünk, mert a tanköny-

persze itt is .. előnyben" vannak, hiszen beköltöznek a

vekben leírtak ritkán vezetnek eredményre.

az

sziszifuszi munka, hiszen

lépést többféle módon

ellenőrizni

Indul ás),ént a doboz be lsejé t a
TL dobozo kná l általánosan alkalmazott be l ső csill apítássa l
láttam cl, azaz a telj es bel ső
té rfogatot lazá n kitöltötte m vate lin nel és a TLR (transmission
line reflex) cső kil épő végé n szivacso t használtam.
A frekvenciavá ltó tervezéséhez természe tesen szükség van
arra, hogy a ké t hangszóró külön-külön legyen kiveze tve. Ez t
kö nnyű megoldani , mivcl eleve
du pla kábelezésrc lett tervezve
a csa tlakozó. Az e l ső "próbaváltó" összeáll ításához természetcsen technokrata módon lehet
csak közclcdni , a két hangsugárzó fáz is-frekvencia- és impedanciamcnctére, illetve indukt ivitására van szükség . Eze n
adatok ismere tében összeállítható egy sz űrő, ami papíron
többé- kevésbé illeszkedik a két
hangsugárzó hoz. I t t jegyze m
meg, hogy a ma használa tos
h a n g fa lte rvező prog rarna k is
ez t csinálj ák, ezé rt nagy segítséget n yűjtha tn a k a te r vez ő 
nek, Icrövidítvc sok-sok kulimunkát. Ám a dobozok paraméte rcinch; kiszámításával cllcntétbcn, ahol nagy a párhu-

zam az elmélet és a gyakorlat
között, itt általában a Yégső
megoldás vajmi kevéssé hasonlít az induló állapotra. A vég:-.•,
megoldás az csetek nagy többségében nagyon eltér a kiindulástól, sőt a gyakorlatban általában teljcsen más értékek szülctnek, mint a kiszámított paraméterek. Adva van tehát egy

csak toleráns vagyok) , akkor
következhet az első mcghallgat:ís. Tehát a kercszt\·áltó: 2 kHz
t-<.~ rcsztezési frcln·enciára számolva egy 12 dB/ oktáv meredckségű Buttcrworth szűrőt , az
aluláteresztő szűrő 0 ,8 mii értékű tekercs , és 6 ,8 p,F kondenzátor értékekre adódik. A felüláteresztő szlírő értékei is ha-
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kiszámított konstrukció, ezek
után még mindig a mérésé az
elsőbbség. Ha az eredmény elfogadható (messze nem jó ,

sonlóak, ám tapasztalatból tudjuk, ezek az értékek nem helyesek. Ráadásul a magassugárzó
érzékenysége is magasabb ,

mint a mélysugárzóé, ezért indulásként egy soros ellenállással (3 ,3 ohm) visszafogtam a
hangnyomását , ami viszont
megemeli a magassugárzó impcdanciáját. Ezért már induláskor 4 ,7 p,F kondenzátort és 0 ,4
mii induktivitást vettem alapul. Viszont ha megmérjük a
mélysugárzót önmagában , ill. a
számolt indukti\·itással (első
két ábra) , akkor láthatjuk ,
hogy 0 ,8 mii sok, ezért azt lccscréltcm 0 ,6 mll-rc.
A mérés persze nem olyan cgyszcrlí , mint kon\"cncionális dobozolmál , dc végül itt is egy "hagyományos " frckvcnciamérést
\"álasztottam. 200 Ilz-ig közcltéri , felette egy feltételezett hall gatási pozícióból, a hangfaltól 2
mé tcrrc vette m fel a görbé t. Az
eredmény alapján azt mondom ,
bckötöm , és meghallgatom. Itt
általában azt az eket szoktam
követni , hogy nem a létező legnagyszeröbb rendszerbe illesztem , hanem egy nagyon jó, dc
szerényebben árazott CD-cr6sít6 kombináeiót használok. Jelen
esetben ez a Rega Planet CD-játszóból és a I IT A30 crösít6béíl
állt. lt n nem használo}, állandó
tesztlemezekct! Altalában azokat a zenéket szoktam fcltenni ,
amelyeket az elmúlt napok , hetek során szívescn hallgattam .
Ebben az esetben is így tettem .
(l\lozart
Zongoraverseny,
e assandra Wilson , stb.) Az számomra hamar eldől , hogy helyes
úton járok-c vagy scm. Az már
ritka , hogy az első próbálkozás
kccscgtctő legyen , dc ilyen is
volt már. És ebben az esetben is
így van! l\Iindig szkcptilmsan fogadom az eredményt, és általában kritikusabb is vagyok a hibákkal szemben , mint kellene
(olyan kételkedő típus), dc cbben az esetben tudtam, hogy helyes úton járok. Nem általános,
de van olyan, hogyha helyes egy
elmélet, akkor az eredmény scm

marad cl. És az omnidirckcionális sugárzás helyes! Most bizonyára néhány h.onstruktőr kétségbe vonja, hogy egyáltalán
van-c fülem , vagy ismercm-c az
alaptörvényeket, dc éppen ezek
alapján mondom: ez a dolog mű
ködik! Minél kételkedőbben
vizsgálom , minél több cllenérvet kcrcsnék, annál lwvésbé találok. Ráadásul az a fránya mű
szcr is azt mutatja, amit hallok.
Ugyanis ha megmér:jük ennek a
hangfalnak a frckvcnciamenctét
(természetesen megint egy hallgató pozíciójából, tehát kb. két
méterről fülmagasságban) a
tengelytől vízszintesen O, 30 ill.
60 fokra, a görbe közel változatlan marad! Vagyis sokkal egyenletcsebben sugároz, mint egy
közvetlen sugárzó.
Dc térjünk most vissza a hallgatáshoz. Az adott keresztváltóval még a rendszer hangja
nem az "igazi". A hangszercsuportok egy kicsit aránytalanol{,
a ritmika is olyan , mintha a
karmester egy kupicával többet
ivott volna a kelleténél. Vagyis
hol ilyen, hol olyan. Vizsgáljuk
meg a dolgot közelebbről. A
mélysugárzó még mindig nem
megy elég magasra. Ez a probléma a párhuzamos kondenzátor elhagyásával megoldódik.
Vagyis a 6 dB/ oktáv aluláteresztő szűrő ebben az esetben alkalmasabb eszköz.
Így már egyáltalán nem annyira kusza a dolog! A zenészek leültek a helyükrc, a l{armcster is
kapott egy kávét. És most már
nem mindcnki kedvérc fújja-üti,
hanem kottából játszanak. Lássuk a magassugárzót. Itt sincs
rendben minden, 3 kHz-n van
egy kiugrás, ez valószínűleg az
alkatrészértékekből következik.
Ha lecsökkentjük a párhuzamos
induktivitás értékét 0 ,22 mHrc, akkor ez kisimul. Menjünk
vissza a szobába.
Megint jobb, igaz a változás

mértékc nem olyan nagy, mint
az előbb. Tovább hallgatva kiderül , valami középen még mindig
labilis, a fejemct mozgatva is változik a hangkép. És most nem
mcgyck mérni. ~~gyszcrűcn csak
cg~, marék tckcrccscl , ellenállással és kondenzátorral , no és egy
Wcllcr pákával csak úgy, spontán
állok neki a dolognak.
Először is, a magassugárzó
soros ellenállását lccscréltcm
2 ,2 ohmra . (Az én fülemnek az
új keresztváltóval egy kicsit
visszafogottan szólt.) l~ z nem a
legjobb mcgoldás, mivel egy soros R érték sok nemkívánatos
problémát okoz, dc a gyorsabb
vizsgálódás végett végül is kielégítő. (lia már tudni fogom a
helyes hangnyomás mértékét,
lehet mérctczni egy ún. feszültségosztó csillapító tagot. (Az
soklutl korrektebb mint egy soros ellenállás.) És az eredmény
tübb , mint én.lckcs. Ez az aprócslw változtatás az eddigi
legnagyobb és legjobb változást
hozta. Olyannyira, hogy Ic is ragadok ennél a verziónál. Hallgatom egy kicsit huzamosabban , ezt már érdemes. És azon
kapom magam . hogy három
napja nem nyúltam hozzá. Am

időközben

az a gyanúm támadt ,
hogy a belső csillapítás körül
lehetnek gondok . A szubbasszus tartomúnyban nincs is
nagy gond , dc úgy 80-150 llz
környékén elég csillapítatlannak és elobozosnak tűnik a
hang . Ezt amúgy scm volna
könnyű mérni , ezért hiszek a
fülemnek , és a TLR csövct is lazán kitöltöttem vatelinnel.
Drasztikus javulás. Igaz játszani
kellett egy kicsit , mcrt ha kevés
vatelint használtam , akkor
olyan, mintha ott scm lenne, ha
sokat, akkor kvázi zárt dobozt
csinál a rendszerből. Dc a helyes mennyiség hatására ez a
probléma is rendezőcini látszile
És tetszik az eredmény! Nehczen veszem rá magam, hogy Icvigyem megmérni , dc azért
csak megtcszcm .
Tulajdonképpen a mérés nem
szabadna, hogy jelentősen bcfolyüsulja azt , amit hallok. Dc a
kisördög mindig ott bujkál, ráadásul van pszichológia is a világon, vagyis ha rossz eredményeket kapok, akkor elbizonytalanodom. Csald10gy ezek az
eredmények nem rosszak. Sőt!
Néhány adat pedig egészen
rcndldvüli. Ilyen a torzítás. Ez

-2
ci B

-45

-79

L

8

898

Hz

1689

arra enged következtetni , hogy
az clmélctcm , azaz a furcsa TL
és rctlcx kcvcrék , amit ismercteim szcrint senki nem hasz-

ez a különös , eddig más által
nem használt (én legalábbis így
tudom) dobozelv valóban " tud
valamit". ~li több , az impcdan-
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nált eddig ki,
hozzá kivá lóan.

199Hz
működik,

még-

Mérések
Ennek a hangsugárzónak a mérésckor figyelembe kell venni,
hogy szabványosan nem is végezhetők el a vizsgálatole Ám
ahogy említettem, véleményem
szcrint (és c cild< megírásának
éppen ezért áll tam neki) a
szabványos mérések nem is modellcznck nagyon semmit. A zenehallgató embert semmiképpen nem. Azért megadjuk a
frclwcnciamcnctct , ami egyfclől kiváló (talán a legjobb az eddigi méréscink során) , másfelől
jól látszi!< a l<ét beszakadás 400
IIz-cn és l kllz-n , ami a nem
tengelyirányú mérésből kövctkezile A hangfal torzítási adatai
viszont clgondollwdtatóak. 96
dB hangnyomáson 0 ,71 %, 102
dB hangnyomáson l ,Ol %. A
legjobb adat , amit én valaha is
mértcm. És ebből azt a mcsszcmcnő és esetleg fellengzősnek
tűnő véleményt vonom Ic, hogy

!kHz

19kHz

I:ABCD

ciamcnctc klasszissal jobb ,
mint bármilyen általam mért
rctlcx vagy transmission line
doboznál (a minimuma 5 ohm ,
a maximuma l l ohm), ami
annyit jelcnt(hct) , hogy ezt a
hangfalat nagyon szcrctni fogjál< az erősítők.

Zársz6
liát eddig jutottam , már ami
ebbe a cikksorozatba belefér.
Természetcsen próbáltam lénycgrctörő lenni , a napi munka
mindcn apró pillanatát nem írhattam Ic , az a IIáború és Béke

lenne. Dc úgy érzem , teljesítettem , amit vállaltam. Az eredmény megítélése már nem az
én feladatom lesz , ám azért azt
bcvallom , elégedett , ·agyok.
Igaz, egy spcciális rendszert választottam , így a kihÍ\·ás nagyobb volt, dc clégedcttségre is
több okom van. Hogy ezt a
hangfalat fogja c tesztelni a jövőben " független " sajtó, nem
tudom . Sok esélyt nem lá tok rá.
Dc akik beszerzik a hangszórókat (csak az eredetivel műkö
dik , ez a dobozelmélet nagyon
speci á lis paramétereket kíván) ,
és van kedvük barkácsolni , maguk is eljátszhatnak vele .
Ugyanakkor aki ezt a hangsugárzót vá lasztja , nagy valószínűséggel egy új hangzásvilágban találja magát. Mcrt ez a doboz
nemcsak
jobb
vagy
rosszabb más hangsugárzóknál ,
hanem gyökercsen más is , és
szeriotem helyesebb elven is
működik, mint a konvencionális hangsugárzók. Számomra ez
annyit jelent, hogy nevet adva
gyermekemnek (Enigma) a jövöbcn önállóan is kídnok foglalkozni vele .
HZS

Egy érzékeny mini

csőbarátoknak

Triangle Titus Mk l
A csöves technika általában nem mint az olcsó készülékeket

megtestesítő

szimbólum jelenik meg a hifi bará-

gárzót. Ilyen pedig nincs sok a piacon, de azért nem reménytelen a dolog. A francia Triangle cég késztermék-

tok gondolkodásában, sokan mégis különbözö ..trük-

ként is és kitként is a csőbarátokat tekinti

kökkel" nagyon is elérhető áron jutnak egy-egy csöves

vásárlóközönségének, és a programjukban többféle

készülékhez. Van, aki maga építi, olyannyira, hogy még
a transzformátorokat is saját

kezűleg

elérhető

elsőszámú

megoldást kínálnak. Most egy kifejezetten ol-

tekercsel i. van

csó. mondhatn i filléres szerkezetet mutatunk be,

aki egy kimustrált régi darabot újít fel és van aki csak

amely viszont sem hangjában, sem egyéb tulajdonsá-

évtizedek óta hasznáya a régi jól bevált darabot. Ám

gaiban nem az olesóságat tükrözi. Ez a hangsugárzó jó

ezekben az emberekben van egy közös vonás, mind-

indulás lehet minden olyan zenerajongó számára, aki

annyian szeretnének egy kifejezetten a csöves erősítö

kevés pénzből, mégis jó minöséggel szeretné megolda-

jükhöz

illeszkedő,

de nagyon is

megfizethető

Az elvek
lia n agyé rzé k e nység ű ha ngsugá rzót alm runk é píte ni vagy vásáro lni , te rm észetcse n a tö lcsé res t ípuso k ug rana k be e l ő
ször. Csakh ogy azok nagyo n
drágá k, é píte ni pedi g ré m bonyo lul t do log egy igazi tö lcsé rt. Ráadásul ij esz t őe n nagyo k, és sok helyet fog laln a k.

hangsu-

ni a hangsugárzás problémáját.

Ám ha mcgvizsgá ljul< a dolgot,
ész rcvchc tj ül< , hogy sok cse tbe n nin cs is sz ükség a tölcsérc k álta l nyújtott 95 d B/ \\'
vagy a nn ál nagyobb é rzéke nység re. Ma má r általába n a ki sebb csöves e rős ít ő )< is ké pese k
8-10 W e lektrom os te lj esítmé nyre- fő k é pp az olcsóbb kategó ri ában, hisze n az cgyütc-

mű

(t riódás) modc ll c k nagyo n
drágá k. Ez az t jele nti , hogy egy
á tl agosa n 96- 99 dB h a n ge rő n
tö r ténő ze ne ha ll gatás hoz 9 1
d B/ \\' é rzéke nység má r elege ndő. Jts a Titus é ppe n e nnyit
tud . Mé r c t é b ő l k övet kcző en in l<ább a kisebb (15-20 m 2 ) szobá kba n é rzi jól magá t , dc ez is
opt im á lis, hi sze n á lta lá ba n
ilyen m é rc tű helyiség áll ren delkezés re. Igaz ugya na kko r,
hogy a ke dvező vé telá ra t egy
l<icsit le rontja, hogy egy áll vá nyra is szükség va n hozzá.

Akonstrukd6
A Titust inká bb nevez hetjük
1,5 u tas ha ngfalna k, mint va lódi kétutasna k A mély-l;.özépsugárzója nin cs ko rl á tozva aluláte resztő sz űrővc l , gya korl a tilag szélcssávú ha ngszó róké nt
üzemel, és 8 kiiz fele tt lé p csa l<
be a magassugárzó, ~• z is egyctle n konde nzá torral van csa k clvá lasztva a rend sze rtő l , és valójába n csak a fclh a rm ónilmsok
szólaln a k meg rajta. Ez az elv
ugyan ne m bi ztosít túl nagy
tcrhclh c tőség ct , dc a z érzéke nységet és a va l ószínű fel használást fi gyelembe véve erre
nin cs is nagyo n szükség.
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jÚljus - augusztus

A mélysugárzó tulajdonságai és
a doboz hangolása kifejezetten
alacsony csillapítású csöves
erősítőkhöz passzol.
Mivcl egyetlen kondenzátort
tartalmaz a "kcrcsztváltó ",
ezért a dupla kábelezésrc kevésbé van szükség, ezért a gyári
konstrukció nem is tartalmazza
ezt a lehetőséget. (Persze mindcnki úgy oldja meg saját maga, ahogyan neki szimpatikus.)
A belső elnyelés széles frekvenciatartományban hatásos , hi szen a magas l\Crcsztczési frekvencia miatt a doboz belsejében a teljes audio sáv mondhatni jelen van, ezért szükség van
nagy csillapításra.

Adoboz
Konvencionális típus, semmi
különös , dc jó minőségű .
Anyaga 19 mm faforgács , burkolata műanyag fólia. Élei hagyományosan 45 fokban géreltck (a rajzon látható módon is
illeszthető , ám akkor a fólián
egy enyhe csík jeleni!\ meg

1...

200

idővel) és ragasztottak. Burkolata műanyag fólia. Külön belső mcrcvítéseket nem tartalmaz , dc mérctéből és jellegéből adódóan (relatív alacsony
teljesítmény) erre nincs is
szükség. A reflexnyílás is
mindösszc 35 mm átmérőjű és
40 mm hosszú. A hangszórók
süllyesztettek, és a szol,ásos
M4 csavarokkal vannak rögzítvc a karmos anyákhoz. A belső
csillapítás habszivacs, 2 cm
vastag, a doboz falához
közvetlcnül simul.

qél r o k pl

szűk, belső

felén vörösréz gyű
csöld\Cntvc ezzel is az induktivitást a magasfrckvcnciás
tartomány javításának érdcl\ébcn.
rűvel ,

A. ~~~~-g~-~--~ -~--~~~@.-~~-

A..~~g~~:z§ ........................ ...............
Ennek a hangfalnak ez a szívclell\e, sőt még több is annál ez
a 130 mm átmérőjű mély-középsugárzó. Tulajdonképpen
mindcn más csal\ olyan kiegészítőféle a rendszerben. Kosara
alumínium öntvény, papírmcmbrános és a régi világot
idézve impregnált textilszéle
van. A lcngőcsévc, szintén "ódivatú", papírra tekercselt CuZ
huzal két sorban. A mágnesrés

olcs ó fo

Mivel a magassugárzónak csak
8 kHz felett kell működnie,
ezért elég egy ún. szupcrtwcetert használni. Ez az Aud~Lx
DTW 94 (DTF 20 név alatt
kapható hazánkban, mindösszc
300 forint kiskereskedelmi
áron!) modelljének egy TávolKeleten gyártott változata. A
"1\Cresztváltó" is mindösszescn
egyetlen 1,5 J.LF értékű kondenzátor (Philips MKT 250 V), hiszen aluláteresztő szűrőrc itt
nincs szükség. A magassugárzó
érzél\Cnységc 90 dB/W, így azt
sem kell illeszteni a mélysugárzóhoz.
Forgalmazó:
Audio Tuning Hungary
1027 Budapest,
Szász Károly u. 3.
Tel. : 201-8906
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Borbé1y Emő

high~nd

phono

erősítő

kit

EB-1195/221 RIAA
Borbély
az

előző

Ernő

neve, mint ismert

erősítő konstruktőré,

lapszámokban többször is említésre került,

ezért úgy gondoltam, érdemes volna közelebbről megőt

későbbi

vasói körében tapasztalható analóg technika iránti
erős érdeklődés

tuk Borbély

is indokolja, hogy ezt a kitet választot-

Ernő

kínálatából.

lapszámban) és az általa

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Neki, ami-

publikált érdekesebb kapcsolásokat az olvasókkaL Mi-

ért barátságába fogadott (megtisztelt azzal, hogy a

ismertetni

(egy

vel mcstanában

főképp

high-end kitekkel foglalkozik,

köztünk

lévő

korkülönbség ellenére

tegeződünk)

és

amelyek mcstantól elérhetők nálunk is, ezek némelyike

amiért segítette a fejlesztő munkánkat, ill. hozzájárult

igen nagy érdeklődésre számíthat az audiofil .. páká-

az alábbi, eredetiben a Glass Audio 2/97-es számában

szok" között. Az utóbbi években - a CO egyeduralma

publikált cikkének itthoni megjelenéséhez. Beleegye-

okán és audiofil szemléletü OlY (csináld magad) újság

zésével néhány helyen, ahol úgy ítéltem meg, saját vé-

híján- az analóg technika hívei nemigen juthattak hoz-

leményemmel ill. tapasztalatommal egészítettem ki az

zá a legmagasabb igényeket is kielégítő, biztonsággal

eredeti változatot, reményeim szerint megkönnyítve

reprodukálható, és a

tervező(k)

utánépíthető phone-erősítő

által legalizáltan

ezzel a hazai

utánépítők

útkeresését.

kapcsolásokhoz. A H&T ol-

Tervezési elvek
A régi id6kbcn nag~·szcrű csö\ 'CS készülékek épültcl< (lásd pl.
az előzéS számokban ismertctett Radfordokat, vagy a szintén
hírnévnek
örvcnd6
~lclntosh-ok) amelyek phonobcmcnctci az akkori id6k magas kimcnctű , lcginldbb ~IM
hangszcd6ihcz lettek optimalizálva. Az újabb analóg idők MC
ékszerei azonban egy nagyságrenddel kisebb kimeneti jelet
szolgáltatnal<, alacsonyabb im-

pcdancián, amely szükségcssé
teszi a hangszcdö illesztését a
hagyományos :-.1~1 fokozatokhoz. F'igyclcmbc véve a bcmcncti zaj szcmpontolwt, kézcnfclm)nck látszik egy passzív illcsztö-transzformátor alkalmazása , amellyel az impedancia és
szintillcsztés egy lépésben
megoldható. Az évek során
több cég is piacra hozott ilyen
eszközöket (pl. Ortofon , Audio
Innovations, Cottcr, stb.) azonban az ezek között fcllclhctö

igazán jó minöségű típusok mércgdrágák, néhány esetben
áruk meghaladja az illesztendő
hangszedő árát is.
A családi kassza kifosztásár
vagy hónapokra rúgó cladósodásunlwt elkerülendő logikus
lépésncl< látszi!< a probléma
elektronikus úton való kezelése , dc ne gondoljuk hogy ez a
jobb trafók minöségénck megtartása mcllctt "visszakézből "
megoldható. Tisztán csöves
technikával Ichetctlen lett volna hasonló zajjellemzökkel rendelkező, ~!C-hangszcdőt fogadó phono-folmzat építése, erre
csak a félvczct6s tcchnil<a megjelenésével nyílt mód. Sajnos a
korai félvczct6s criísítök hangminöségc mcssze elmaradt a
csöves gépek "emberi " jellegétől , s ez a két technika közötti
"jellembeli " különbség jószerével (eltekintve néhány körültckintöcn tervezett, a csöves gépclmél neutrálisabban viselked() félvczctös - legtöbbször
FET-cs - clcktronikától ) a mai
napig megmaradt. Innen cred a
csövek néhány év óta tapasztalható reneszánsza.

l'\ os, a jelen erősítőnket ihlető

nagy ötlet arról szól, hogy
használjuk ki mindkét rcndcll\czésrc álló technika előnye• '.
és ezáltal próbáljuk kiküszöbölni egymás hátrányait. Ily
módon mcgszülctctt a fenti dilemma megoldása: használjunk kis zajú J-l<'ET-ckct a bcmcncti zaj probléma kezelésére , a nagyobb szintű jelek feldolgozását pedig bízzuk az itt
már kitűnőcn viselkedő csövckrc. Így a legjobbat kapjuk
meg mindkét technikától: alacsony zaj és nagy kivczérclhctöség. Ráadásul még jól is szól
így együtt.

Az EB-1195/221 MC-MM phono

szolna meghaladni a 8-1 O V-os
szintct. Látható, hogy az erősí
tő dinamika tartományának
tclső limitjc nagyon magas csövek használatávaL Dc mi a
helyzet az alsó limittel , amit
leginkább a bcmcncti zaj határol? l tt a félvezetők sokka l jobbak, mint a csövek. 80 dB
jel/zaj viszonyt feltételezve ,
egy ;..[~l-fokozat bcmcncti zaja
nem lehet több mint 0,5 m\ ~

Kitűnő minőségű , kétfokozatú
hibrid cr6sítő , megközelítőleg
63 dB cr6sítésscl az MC-bcmcnctről , ill. 44 dB erősítéssci
:-.ti\1 bcmcnetröl. A kapcsolás
oldalanként J db kettős triódát
alkalmaz, kiegészítve az MC
bemenet 2 db kis zajú J-PETjével, átfogó visszacsatolás nélkül.

amely az egyszerű csÖ\'CS folwzatol\ határesete, míg egy ~IC
alapú rendszer esetében ennek
cgytizcdc, azaz 50 nV a határ,
ami aligha lenne megoldható
csövekkeL Va lójában ilyen alacsony zajszint még félvezetők
kel scm egyszerűen érhető cl.
A teljes erősítő átfogó zajának alacsonyan tartásúhoz relatíve kevés fokozattal megvalósított erősítésre van szükség,
míg a meghatározó bcmcncti
fokozatnak igen jelentős erősí
téssci kell rendelkeznic a jó
jel/zaj viszony érdekében. E
célból az ~IC-elő-elő crösítőnk
egy hibrid kaszkód fokozat,
ahol a hangszeelő jeiét egy alacsony zajú PET fogadja , és
ame lynek fe lsö eleme egy
1\is/ zajú duál-trióda.

A két .J-FET (2 SK 146 vagy 2
db 2 SK 14 7) és a kis zaj ú duál
trióda (6922 / 6112JP - orosz
katonai cső, az E88CC ipari
csö mcgfclclőjc: nagyon alacsony zaj , csaknem nemleges
mikrofónia , hosszú élettartam) két fele külön-külön
kaszkádba van kötve, aztán parallel (J dB jel-zaj viszony nyereség). A kaszkód fokozat a
nagyfrekvenciás erősítéstech
nikából lett adaptálva , ahol a
nagy sávszélesség, jelentős
erősítés és vezére lh etőség mellctt a lapkövetelmény. Az e l ső
fokozat áramát a FET-ek
sourcc-eibcn található R4 ellenállás állítja be kb. 10 mA értékre a zaj optimali zálására. A
triódák referencia feszül tségét
egy 20 V-os Zcncr dióda állítja

erősítő

MC-erősítő szempontok
Kimeneti jclszintjét tekintve a
legtöbb ~1C-hangszcdő a középszintű katcgóriához tartozi!\, ahol a jclszint a 0,4-0,9
mV/ 5 cm/ s RMS tartományba
esik. l~z kb. 20 dB-cl (egy nagyságrenddel) kisebb, mint a hagyományos ~1~1 pick-upok jclszintjc. Természetcsen vannak
enné l kisebb jelű típusok (pl.
Benz Micro Ruby) , amelyek picit nagyobb erősítésre tartanak
igényt, illetve léteznek magas
kimcnctű MC-k, amelyek közel
esnek az MM-ck jellemzőihez
Qelszint és lezáró impedancia).
Mindczeket figyelembe véve,
szükségünk van egy kb. 30 dB
er6sítésű fokozatra a hagyományos MM-szintű fokozat clött,
hogy bármely számításba jöhetö MC hangszedő jeiét mcgfclcl6 módon fogadni tudjuk.
A csövek két alapvető előnye ,
hogy magas tápfcszültségr<SI
üzemelnek és jelfeldolgozó képességük (vezérclhctőségük)
jelentősen jobb, mint a tranzisztoroké. Könnyű elképzelni
egy J0-40 V RMS kimeneti
szintű csöves e l őerősítő fokozatot, míg ugyanez a jellemző
tranzisztorok esetében nem

elő.

A Vl csövön 90 V feszültség esik , az adott csőnél megengcelett maximum.
A fokozat 210 V tápfeszültségről üzemel, amelyet előállít
hatunk a következő fokozatok
260 V-os tápjáról egy 3 ,3 K 4 ,5
\\'-os ellenállással , vagy építhetünk ennek a fokozatnak külön
szabályozott tápegységet (lásd
az építési tanácsolmál).
MC-fokozat várható paraméterei:
Erősítés:

Frekvenciamenet:

50 dB
10 Hz-80 kHz
{-3 dB)

THO:
1 V bemenő jelszintnél

0,08%

(2. harmonikus)
THO: 3 V-nál
Bemeneti zaj:

25%
120 nV

MM-fokozat
Abban az esetben, ha magas kimcnctű MC vagy MM hangszeelőt szcrctnénk használni , nincs
szükség a fenti fokozatra , a
hangszedűt közvctlcnül korrektor MM bejáratára kell kötnünlc Most ez lesz az első fokozat, célszerű itt is nagy crősí
tést alkalmazni , amely ismét
egy lwszkód lulpcsolással jön
létre. A hangszedő magasabb
jclszintjc miatt a bemcncti zajküszöb is magasabb lehet, emiatt elmarad a FET-cs bemenet,
a jelet közvctlcnül a fokozatot
alkotó 6922-cs esőre vezetjük.
A fokozat 9 mA árama biztosítja az optimális kis zajú műkö
dést. Referencia feszültség 80
V, amelyet (<;ét Zcncr diódával
állítunk elő.
MM fogadó-fokozatunk jellemző
paraméterei:
Erősítés:

Frekvenciamenet:

30 dB
80 kHz {-3 dB)

THD: 0,3V bemeneti jelnél 0,027%

1,0 V-nál

0,05%

RIM-fokozat

3,0 V-nál

0,15%

Bemeneti zaj:

0,6 mV

?\lásképp fogalmazhatnék úgy
is mint második fokozat (bár a
leírás sorrendjében a harmadik) , ugyanis az előzőekben ismertetett bcmcncti fokozatok
közül egyszerre csak az egyiket
használjuk (A nem használt fokozat egyszerűen kiiktatható:
csak húzd ki a csövct a foglalatból , és kész!) , annak kimenetc
vezérli a most következő , RIAAIwrrckciót beállító fokozatot.
A fokozat elején található
passzív RIM-hálózat 25 dB csillapítással rendelkezik (itt derül (<;i ,
miért is (<;ellett olyan nagy erősí
tés az első fokozatokban), megfclelő pontosságú alkatrészeidd
0,5 dB-<:!n belüli a görbe 1\övctésc. Ezt követi az utolsó erősítő
rész ún. mu-stagc áramköre
(egyfajta önvczérclt áramgcnerátoros munkacllcnállással rendelkező , fázisfordító folwzat).

Mind az MC , mind pedig az
fokozat bcmcncti impcdanciája 4 7 K, amely az MM fokozat (és a Koctsu MC-k) szakásos lezárása. Kis jelű MC hangszedő csctén a lezárást természetcsen optimalizálnunk kell
a hangszedőre előírt értékre, a
megfelelő értékű ellenállás bcforrasztásával, amelyet megtchetünk akár a panclcn az Rl
helyére , vagy közvctlenül a
hangszeelőt fogadó RCA aljzatra. Cl és C7 lwndcnzátorok a
panclcn kapta)<; helyet. Külön
szcrctném kiemelni az MC-fokozat Cl kondenzátorának fontosságát. Márkás MC hangszcdők specifikációjában megtalálható az optimális lezáró kapacitás értéke, amely 2,2 nF és 22
nF közötti érték. (Ortofonokhoz , Audio Technica-hoz ill.
EMT-alapú modcllckhcz, mint
Ro),san
Shiraz,
vdii
Grasshopper stb. magasabb ,
10-12 nF ajánlott, Benz
Microhoz, Goldringokhoz megfclel a 2 ,2 nF, Linnckhcz ennél
kicsit több, 5 ,6 nF illeszkedik.
A kondi értékével érdemes ldsérlctczni is, beállíthatjuk a
magashangok nc),ünk megfelclő szintjét) .
Mindkét bcmcncti fokozat a
6922-cs orosz katonai csövet
all\almazza. Ebben a pozícióban ki lehet próbálni az ECC88
ill. az ipari változat ESSCC-ből
elérhető, )<;ülönböző gyártóktól
származó darabol\at, ezek
hangra más-más karaktcrűck,
azonban Ernő esküszik rá , hogy
az optimális zajszintet a 6922es típus hozza.
Jómagam bízom a katonai
tcchnológiában, és a hangjával
sincs semmi bajom .
~~~~

RIAA jellemző adatai:
Erősítés:

38 dB

Frekv.menet:

-3 dB 75 kHz-en

THO: 1 V-nál

0,012%

3 V-nál

0,028%

10 V-nál

0,095%

A relatíve magas vezérlő feszültség miatt ez a fokozat határozza meg a teljes erősítő torzítását. Bár a kimeneti impedancia
meglehetősen aJacsony (néhány
lill) , a fokozat nem terhelhető 4 7
k-nál alacsonyabb impcdanciával
mélyfrelwcnciás veszteség és torzításnövekedés néll\ül. Javasolt
min. terhelés egy 100 lill-os potenciométer (legalább ALPS vagy
Boums. Pihcr nem jó! Vigyázz! A
Bournsok
nagyon
szórnak,
együttfutásuk ingadozik! Érdemes vásárlásimr (Lomcx) magaddal vinni egy multimétert. A poti
nem része a kitnek Természetesen jó minőségű potenciométer a
kittel együtt mcgrcndelhető) .

Érdemes megfigyelni , hogy az
egyes fokozatokat csatoló kondcnzátorok két részből , egy nagyobb és egy kisebb értékű ih n
állnak össze. Parallel kötött
lwndcnzátorok
legtöbbször
jobb hangot nyújtanak mint
egyetlen nagyobb értékű , ez
esetben pedig a parallel 10 nFok alacsonyabb ESR-jc besegít
a csatolák közép- és magasfrckvcnciás átvitclébe. (Csatolókondcnzá torokról többet az
építési tanácsokban.)
Arra az esetre, ha kísérlctczni
szcrctnél a különböző gyártók
csövcivcl , a panel kivitele módot ad erre: az ereeletileg használt ~~CC 83-as cső 12 \'-os fű
tésscl me gy (4-5 lábak összeJ, ötve, 6,3 V a 4+5. ill. a 9. láb
közé) , dc erre a helyre benyomható a 6922-cs is (6 ,3 V a 4 és
5 láb közé , 9-cs láb testre kötcndő). ECC 83 családban valószínűleg a legmegbízhatóbb választás a Gl~ (General Elcctric)
.JAI\I-12i\X7\\ ~\ amcrilwi l<atonai cső , a saját változatomban
én is ezt használom. Külön rendelésre a kithez kapható (feláras!). Hasonlóan jó eredménnyel kccscgtct a Sicmcns
aranyozott lábú E 83 CC ipari
csöve, ha még kapható valahol ,
illetve a hagyományos EGC változatok közüla régi NDK-s RFT
gyártmány. llangminőségrc ez
utóbbitól nem marad cl a magyar Tungsram EGC 83 scm , talán az RFT típus hangja egy kissé mclcgcbb.
A RIAA ckvalizációban létrcjövő erőteljes mélykicmclés és
a jelentős erősítés miatt phonocrősítíínk nagyon érzékeny a
lüilső zm-arforrások (trafó +
tápegység) okozta búgásra .
Csöl<kcnthctjük ennek mértékét azáltal , hogy a tápfeszültség
előállítására szabályozott tápegységet (v. tápegységeket lásd később) építünk. További
lehetőség a transzformátor kü-

lön dobozban , a erősítőtől távolabb való clhclyczésc, ha ez
megoldható. lia nem, mindenhéppen kis mágneses szórású
toraid trafát alkalmazzunk árnyélmlótckcrccscl, és ha lehet, a
dobozban a trafó h.örül vaslemezből készítsünk mágneses árnyékoló falat , amelyet Ic kell
testelni a hatélmny árnyélmlás
okán.
Elektromágneses zavarásra a
csövek a lcgérzékcnycbbck, elő
nyös lehet a kcrcskcdclcmbcn
(KACSA) kapható árnyékolt
csőfoglaJatok használata is .
Brummcsökkentésrc szolgál a
kapcsolásban R27-R30 számmal jelzett ellenállásosztó is,
amely a fűtésfeszültséget emeli
ldJ. 100 V-os potenciál ra.

Nagyf~Jtségu

tápegység

Phono-crősítőnk

kis zajú műkö
egy stabil ,
töltőáram csúcsoktól és hullámzástól mcntcs tápfeszültség
előállítása. Régebben , a csöves
érában tekercsekből és kondenzátorokból álló többszörös szű
röfokozatokat alkalmaztak c
célra (http :// hjcm.gct2nct.dk
l a a hol m-a u elio/ h i ri a a . h tm) ,
amely megoldás hangminősé
gc igen jó, ele jelentős helyigénye miatt a mai konstrukciókban már nem szívcscn allwlmazzák. Ilclycttc mód van a
lcgújabb technológiák által clérni ugyanazt az eredményt,
amint az alábbiakban látható.
Különöscn kis jclszintck csctén
(i\IC !) nagyon fontos a tápfeszültség stabilitása , amely növeli az erősítő felbontási képességéL Ez mind csöves, mind pcdig félvezctős erősítökre is érvényes. Sajnos a kcrcsl<cdclcmbcn kapha tó tápegység IC-k a
legritkább esetben felelnek
meg auclio felhasználásra, néhány pedig (78/ 79-cs sorozat)
siralmasan rossz hangminőséclésénck

előfeltétcic

get képes produkálni. Jelen
esetben persze a nag~· tápfeszültség miatt ezek használata
szóba scm kerül , dc van rá példa , hogy potenciálisan cgyébl\ént nagyon jó készülék hangját a hozzá ajánlott tápegység
"fogja vissza " (lásd SRPP Anzai ,
Elektor 1987 Márc-Ápr.).
Kitünkhöz ajánlott tápegység áramkör EB-296/ 218A
renelelésszámon érhető cl (trafát nem tartalmazza) . Felépítése annyiban nem hagyományos , hogy az áteresztő elem
tranzisztor helyett i\IOS-J?ET
(eredetileg 13 UZ 92 , dc én sikcrcsen kiváltottam a jobban
hozzáférhctö IRF 7-10-ci) . Nagyon körültekintő munka az
áramgcncrátoros rcfcrcnciafcszültség-clöállítás , ezzel a
Zcncr diód á k árama stabil ,
amely elősegíti a feszültségérték tartását , dc még fonto sabb, hogy a szűrctlcn tápfeszül tségcn ül 6 t öl tőáram-csú
csok nem jutnak a Zcncr-sorra .
Az il~· módon eleiállított referencia feszültséget tovább
s z űrvc (J O l\/ ] O ,uF) , l kQ cllenálláson keresztül jutunk cl
a FET Gate-jérc (a 18 V-os
Zcncr a túlterheléstől védi a
FET-ct). A zeneres referenciasor eliádáinak feszültsége úgy
lett meghatározva , hogy a sor
tetején kapjuk meg a 253 V-ot
(a FET Sourcc-én így lesz 260
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Phono erösítő- Alkatrészlista - - - Pozíciószám Tí~ l Érték
R1, 11
R2
R3, 13
R4
RS, 15, 21, 26
R8
R9
R12,20,25
R14
R16
R17
R18
R19
R22,24
R23
R27
R28
R29, 30
C1, 11
C2, 8, 12, 15
(3, 9, 14
C4, 17

cs
(6,

18

C7
C10
(13

C16
Q1

V1,V2
V3
01
02

1. Borbély féle RlAA phono erösítö
elvi kapcsalási rajza

Cl

z

o
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Megj_egyzés

47,5 kQ
2,21 Q
10 kQ
12,1 Q
1 MQ
3,3 kQ
33 kQ
47,5 Q
150 Q
75 kQ
8,25 kQ
412 kQ
2,2 MQ
825 Q
10 kQ
150 kQ
100 kQ
470 Q
2200 pF
10 nF 160 V PP
220 nF
10 !:!_F
47 JlF
100 nF
100 pF
39 nF
3,3 nF

1 JJF

1%, 2 W, ROE Mk8

4,5 W ROE WK-8
4,5 W ROE WK-8

2,3 W ROE WK-5
1,4 W ROE WK-4
1,4 W ROE WK-4
1,1 W ROE WK-2
160 V PP
400 V WI MA MKP-10
450 V ROE EKO
100 V ROE EKO
400 V WI MA MKP-10
160 v pp
1%, 63 V RIFA PHE425
160 v pp
250 V WI MA MKP-10

2SK146BL vagy
2x2SK 147BL
6922, E88CC
ECC83, E83CC
ZPY62
1 W, 62 V
ZPY20
1 W, 20 V

V), míg egy l épcsővel lejjebb 200 V-nál kapunk 210
V-ot a tápegység kimenetén. Ql áramgencrá torban a megadott 2SA1156
helyett, m<Lx. 450 \' puffcren mért feszültségig

használhatjuk a nálunk
jobban elérhető BP 42J
tranzisztort , láb ki osztása
balról jobbra B-C-E, lábak
felől i nézetben , fe liratta l
lefelé.
Mcghökkentő, dc nagyon

nem mindcgy, milyen diódákat
használunk egyenirányításra.
Szercncsére a Borbély-kitek a
l e h ető legjobbat, az IRF által
gyártott HEXFRED-eket (l-IFA
08TB60) tartalmazzák, én is
ezeket használtam itt is (és a
Zeppelin Al -ben is). Többet erről az építési tanácsokban.
Egy panelen közös referenciaforrással két stabilizátor fokozat található, külön-külön a két
oldal számára.

Csöveink fűtését természetesen
l\ülön tápegységről biztosítjuk,
amely 6,3 V szabályozott egyenfeszültséget á ll ít elő kb. 2A-es
terhelhetőség mellett. Ehhez a
transzformátoron szükségünk
van l db 9V- feszültségű, 2A
terhclhctőségű tckercsrc . A
mellékclt ábrán bemutatott fű
téstáp nem a Borbély-Kit része ,
ehelyett a már említett SRPP
Anzai fűtéstápját használtam
fel, némileg áttcrvezvc nagyobb
áramra. Az LM 317 -cs IC kellő
hűtés mcllctt önmagában is képes 1,5 A szolgá ltatására , amely
elegendő Coldalanként 2 db cső
használata esetén) de ez már
határhelyzetet jelentene, úgyhogy segítségül hívtam a
2N3055-ös tranzisztor 130 W-os
disszipációs képcsségét. A fűtés
fokozatos "fclélcdését ", amely
az élettartam szempontjából
fontos , a 317-cshez kapcsolódó ,
100 l\/ 47 J..LF szűrőtag időállan
dója állítja be. Az ebben a tápban felhasznált puffer clko minőségc csak az élettartam és a
hőmérséklet tűrés

(hűtőborda

mcllctti elhelyezése miatt)
szempontjából kritikus, de az
itthon gyártott MM (Mechanikai Művck) 22 OOO J..LF/ 40 V-os
snap-i n típusa (kép) mindcnképp kiclégítő. A kit mcllé természetcsen a bemutatott fűtés
táp is mcgrcndclhctő.

Az erősítő beindítása bemérése
El ső

nekifutásra a MOS-FET-es
tápegységet kapcsoljuk be ,
mérjük meg a kimenő (táp) feszültséget, és ha va n kéznél oszcilloszkóp, e ll enőrizzük a szabályozott feszültségen mérhető
től tőáram-csúcsolmt. Maximális
értél,ük 5 mV lehet (260 V-nál).
Ha az a nódfeszü ltség tápja
rendben , indítsuk a fűtéstápot.
Ell enőrizzük a kimenő feszü ltség értékét (6 ,3-6,5 V) illetve a
feszültség fokozatos megjelenését a l\imeneten (analóg műszer
vagy szl\óp használatával).
Ha a működtctéshcz szükséges feszültségeket biztosítottuk , folytassu!\ az erősítő paneljeivel, oldalanként külön-külön.
Mindhárom bemenetet kössük
Ic testre. Csatlakoztassuk a tápegységeket, különös figyelemmel arra , hogy nag~fcszültség
gel dolgozunk, tartsuk be az
érintésvédelmi szempuntokat !
Húzzuk ki az 1~1 bemenet (\'l)
és az ~ I C fokozat (\'2) csövcit
(egyedül a V3-as jelű ECC 83
marad bedugva) , ezzel csak a
mu-stagc RL\A fokozatot aktivi-

záljuk. Mérj ük meg digitális
multiméterrel az R24-en eső feszültséget, amelynek kb. 0,75 Vnak kell lennie (9 mA). Kapcsoljuk ki a tápfeszültséget, és várjuk meg , amíg a töltés kisül a
pufferekbőL Most vegyük )\i a
RIAA-folwzat (V3) csövét, és tegyük be az MM-bemeneti fokozat 6922 -es (V2) csővét a foglalatba. Ellen őrizzük a referenciafeszültség szintjét (a Dl Zener
dióda és az R9 ellenállás között ,
82-84 V-ot kell mérnünk Mérjünk rá az Rl4-cs ellenállás két
lábára , a műszcrnck 135 mV körüli értéket kell mutatnia. Eklwr a V2 cső 9 mA optimális
árammal üzemel. Mérjük meg a
V2 cső 6-os lábán az anódfeszültséget (kb. 170 \'). Ismét
kapcsoljuk ki a tápot (kisütési
idő megtartásával) , majd vegyük
ki a \'2-cs csövet. Nyomjuk be az
MC-fokozat Vl-cs 6922-cs cső
vét a foglalatba, kapcsoljuk be a
tápokat, és ellenőrizzük a fokozat referencia feszü ltségét (02
diódán 20 V). lia rendben , mérjünk rá az R4 ellenállás l\ét lábára , a mércndő feszültség 120
----,
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Tí us l Érték

R1
R2, 5,8

1 kQ
1 kQ

R3,6, 9
R4, 7
(1, 2

270 kQ
10 kQ
47 F

(3,4

100 nf

(5,6, 7,8

01,2,3,4

450 V ROE EKO
10 IJF
2SA1156
.::....::__ ___:.4.::....:
00 V, 0,5 A
600 V, 3 A
BUZ92
BYT11-1000 _ _
10_00 V, 1 A

05
06

ZP05,1
---=-5'-'1 V, O,5 W
ZPY51 _ _ _ _5_1 V, 1 W

Q1
Q2, 3

__4=,5-'-W
;.._______
1.1 w_______
1,4 w
1,1W_ _
450 V Siemens Radial
400 V WI MA MKP-10

_ _ _ _ _10_0 V, 1 W
ZPY100
ZPY18
09, ~--~--~---~
10
18~V1W

07,8

l
l

sok mögött. Csatolókondenzátorként WIMA MKP 10 típusolilial
épül az alapváltozat, an1elyek i<ellően Itiegyensúlyozott hangot
nyújtanal\, némileg édeskés mellékízzel. Jó berendezésen kiderül,
hogy az ERO MKT 1822-es (zöld)
sorozat ncutrálisabb, teltebb hangú, ráadásul nálunl< is beszerezhető . Érdemes számításba venni
ezt a cserét, nem túl nagy pluszköltséggel ígér jobb h ~mgot . Az
erősítő kapcsolástechnikája olyannyira ltiforrott, hogy nem szab
gátat a hangminőség alkatrész
vonalon való javításának Nemrég
építettem egy ilyen változatot,
ahol a legjobb alkatrészeket használtam fel- Shinkoh T~mtalum ellenállások (EB-1195/ 221T változat), Jensen rézfóliás csatolókondcnzátorok Qásd Ongalm), csöves egyenirányítássaL Ez a változat annyira jó, hogy mindcn gond
nélkül kiszolgálja a világ együ<
legjobbjának tartott Koetsu
Urushi hangszedőt. A kettő
együtt a legjobb analóg hangot

mV körüli, amely a 10 mA-hez
tartozó értélc Ha az áram ettől
jelentősen eltér, növcljül< vagy
csökkcntsül< R4 értékét az elő
írt 10 mA biztosítására. I-la rendelkezésre áll frekvencia generátor ill. oszcilloszkóp, esetleg dB
skálájú csővoltmérő, ellenőriz
hetjük a frekvenciakorrekció
pontosságát. E célból használhatjul< a IliFi Magazin 10-cs számában ismertetett invcrz-RIAA
áramkört az erősítő bcmcnctén.

Építési tanácsok
A ki tet többféle változatban lehet
megépíteni, a felhasznált alkatrészek minőségétől függőcn. Az
alapitit Racderstein Ml<-2 cllcnállásold<al épül fel, amelyekjelentő
sen jobb hangúal<, mint a kereskedelemben kapható "kétforintos" típusok (több audiofil gyártó
is ezcldwl építi jó nevű crősítőit,
pl. ARC, TAG McLarcn/ Audiolab
stb.), bár torzítási tulajdonságalli
elmaradnak a még drágább típuDl

RI

produkálja, amit vaJaha is hallottam.
A már említett csöves egycnirányítás a hang melegebbé, természetescbbé varázslásának másik útja. Egyenirányító csőként
számításba jön az EZ-80, EZ-81
duó, vagy a még jobb 6X4. Ahány
féle egyenirányító cső, annyi féle
hang. A nemzetközi helyzet,
mint tudjuk, fokozódik. Ahhoz
azonban, hogy a csöves egyenirányítás előnycit élvezhessük, meg
kell építenünh: a fentebb említett, rengeteg szűrőfokozatból
álló, stabilizálatlan tápegységet
(külön dobozba kényszerülünk
vele), vagy egy szintén csövcklwl
felépített stabilizátort. Én mindhárom változatot kipróbáltam : a
csöves egyenirányítás romantikusabb, zcncibb hangot ad (erős
érv), IIEXFRED egyenirányítással + FET stab. táppal hűvösebb ,
precízebb, sokkal zajtalanabb
hangot kapunk. A csöves egycnirányítás + FET stabilizátor valahogy a kettő közé esik.
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2. Borbély féle RIAA phono erösítő tápegységének elvi kapcsalási rajza

Borbély Emő 1961-ben szerzett villamosmémölti
diplomát a Torvég Thchnlliai Egyetemen, majd 7
éven keresztül a Norvég Nemzeti Rádiónál dolgozott, mint fejlesztőmémök. Később az Egyesült Államokba költözött, ahol először a Dynaco majd a
David Hafler Corp. vezető fejlcsztőmémökeként
dolgozott. 1973-1978 között a Motorola félvezető
fejlesztést irányította Genfben, utána a rational
Semiconductor Europe-ot vezette 17 évig. 1995
óta Témetországban él, és a saját, elsősorban ltit
koncepeiójú készülékcit fejleszti és gyártja.

Jel e n tős

javulást é rhe tün), el
azáltal, hogy külön tápegységet
építünk az MC és a RlAA fokozatokna k. Ekkor a ),ét folwzat
közö tti 31\3 é rté kű ellenállást
Iti kell forrasztani. Sajnos ilyen
módon az MM bemene te t használva ne m jutunk jobb ha nghoz
(azonos tápról j ár a RlAA fo kozattal) , dc hát az igazi min ősé
ge t úgyis az MC h a n gszcdő k jele ntik , így ez csak teoretikus
probléma. A ),ü)ön táp alatt külön trafótckercsct, külön egyenirányítást , stb. kell é rte ni.
Az utolsó jó ta nács: meg kell
találnod a berendezésed egyensúlyát. Az alapvá ltozat dupla
tá ppal bőve n kiszolgálj a még a
közepesnél jobb h angszedőket
is, a ta ntalumos változatot csak
az igen drága cs úcs h angszcdők
gazdá inak ajánlom (mclcgcn) .
A kit meg rende lh ető utánvéttel
a (06) 30/ 952-1109-cs számon,
megé pítésé hez szívcsen nyúj-

Teljes alapkit (NYÁK panelek, teyes alkatrészkészlet)
tápok nélkül: .... ,............................................................................................99 OOO Ft
Teljes Tantalum ellenállásos kit, tápok nélkül: .............................. 124 OOO Ft
1 db anódfeszültség táp kit (panel+alkatrészek): .......................... 16 OOO Ft
Fűtéstáp

kit:......................................................................................................8000 Ft

Transzformátor 50 VA toroid : .................................................................16 OOO Ft
NYÁK panelek
Erösítő

2 db (sztereó):...................................................................................8400 Ft

Fűtéstáp

panel:................................................................................................2600 Ft

Anódfesz. Táp panel/db:..............................................................................2000 Ft
Jensen rézfóliás csatolókondenzátor szett (upgrade):.............. 140 OOO Ft
2SK146 BL duálJ-FET/db ........................................................................ 10 250 Ft
Komplett alapkit A (erösítöpanelek, 1 db anódfesz.
Táp, 1 db

fűtéstáp ,

trafó):...................................................................... 130 OOO Ft

Komp lett alapkit B (erösítöpanelek, 2 db anódfesz.
Táp, 1 db

fűtéstáp,

t rafó):...................................................................... 145 OOO Ft

tok segítséget. A Borbély-féle
egyéb ki tekrő l tovább i információ ta lálható a h ttp:/ / home.
ea r th li nk.nct/ - Borbclya udio/
címe n.
agy Gábor

A cik), a G lass Audio 1997/ 2
számában jelent meg a 32-44 .
oldalon. A llang&Tcchnika az
Audio Amatcur Corp. (P.o. Box.
876, Petcrborough, NJ-I 03458 ,
USA.) e ngedélyével közli .

GEAMANV

VISAT~N·

Nem tagadom, e rovatunk címét úgy "loptam" egy másik hifi újságból. Ám mentségemre legyen mondva, nagyon találó, és az előző szám összeállításaira érkezett visszajelzések alapján úgy tűnik, nagyon

népszerű

is. Nem is csoda, érthető, hogy sokan sze-

retnének tippeket kapni, mit mivel kombináljanak össze. Ugyanakkor, és ez is

érthető ,

sokan panaszolták, hogy a H&T által kiválogatott rendszereket nem lehet egy kereskedőnél

meghallgatni. Ezért ezt a rovatot a jövőben olyan rendszerek bemutatására szá-

nom, amely

alapvetően

egy helyen összeállítható, esetleg én magam is a kereskedő

ajánlása alapján jutottam el hozzá.
A Rega márkanév nagyon jól cseng audiofil berkekben, de az is igaz, hogy ezt a hírnevet front-end komponenseivel, a legendás Planar 2 és 3 lemezjátszóval, és

később

a PlanetCD-játszóval vívta ki magának a cég. A Rega erősítők és hangfalak néhány átlagosan jó véleménynél többet sosem tudhattak a mag ukénak. Magam is hasonló véleménnyel voltam a múltban
latokat Kb. 1 évvel

ezelőtt

ezekről

a komponensekről , ám az élet hoz váratlan fordu-

a cég leváltotta integrált erősítőit, és a régi Elex helyére két

új modell is került, a kisebb Luna és a távszabályzóval is
sítők

rendelkező

Mira. Ezek az erő

csak külsőben hasonlítottak előd jeikre, belső felépítésük és kapcsolástechnikájuk

teljesen más. Mindkét modell közel azonos, csak a Luna 2 x 40 W, a Mira 2 x 60 W.
Természetesen mind a két erősítő tartalmaz MM phono fokozatot, ez egy Rega esetén
el is várható. Aztán úgy egy fél évvel

ezelőtt

megjelentek az új hangfalak is a cég kíná-

latában, az EL 8 mini állódobozt leváltotta az Alya, az ELA-t pedig a Jura.
Mi most a Planet CD-játszó, Luna erősítő és Alya hangfal összeállítást vettük Jülügyre", mondhatom igen kellemes csalódással a végén, de ne szaladjunk ennyire
lássuk egy kicsit

közelebbről

a technikát.

előre ,

Re a Plan
Ez a készülék már egyá••alán nem nevezhető
új típusnak, ám a mai napig katcgóriájának
talán lcgmeghatározóbb darabja , telis-tele
"regás" megoldásoklml. A CD nem a hagyományos fiólms rend zcrrel kerül a l\észülékbe,
hanem egy sajátságos felültöltós és kézzel
nyitható-csukható mechanüm látja cl ezt a feladatot. Külsőre két églúvül ez a legmarkánsabb észrevétel, illetve az, hogy ügyesen ez a
modell is az erősítő!< alumínium öntvény házában van. És ez természetesen nagyon jó. A
házat mcgbontva kiderül , hogy a mechanil\a,
azaz a lézeregység alapját egy Sony kiolvasó
képezi, igaz a teljes műanyag mcchanil<át clhagyva. Ezt pótolja a felültöltő résszel egybeépített lwmplett egy ég. Az clektronilw hihe-

Rega

una

ros o

Háza a már fent említett aluminium öntvény
ház, ami már lassan egy évtizede jellemzi a
Rcga crősítőket. Ez a ház egyben a hűtőborda
is, gyakorlatiJag erősen túlméretezett felülettel. A készülék mindössze egy bcmcneti választókapcsolót és egy hangcrő-szabáJyozót tartalmaz. Annyira minimaJista , hogy kevesebb már
nem is lehetne. Ám Iti és bemenetek teltintetében elég jól felszerel t, rendelkezik MM phono,
5 line és egy magnó csatlaJwztatási lehetőség
gel, czcnlúvül osztható az elő- és a végerősítő ,
ami nagyon hasznos szolgáltatás különösen
egy plusz végerősítővel ún. bi-amp azaz kettős
erősítéső rendszer ltialalútásához. Az erősítő
fedele alá nézve egy hagyományos, dc korrektül ltialaJútott készüJéket láthatunk. Itt is, a
CD-játszóhoz ha onlóan , osztott a tápegység,
vagyis a toroid transzformátor (160 VA) után
az előfok és a végerősítő külön egyenirányítással é szűréssel rendelkezik A szűrőkondcn
zátorok különöscn jó minőségű Tippon
típusok az előerősítő számára
2 x 3 300 p.l~ a végerősítő számára
2 x 6800 p.F értékűele Az előerősítő
ré z (mind az !vlM, mind a line) NE

tetlenül átgondolt és áttekinthető. A tápegység egy toroid transzformátorral kezdődik,
majd a digitális és az analóg áraml<öröl< számára különválasztva folytatódüc Az cgycnirányítóil. gyors diódál,, utánuk EL A típusú , nagyon jó minőségű szúrőlmndenzátorok következnek. Sajnos sem a digitális sem az analóg
chipekról nem derül Iti sok, annyit lehet tudni (azt is a szervizkönyvbőllestük Iti), hogy a
digit.ális szűrő és a D/ A egység a Burr Brownnal közösen készült, és Rega feliratot visel. A
NYA.K lemez úgy van Itialalótva (és ez teljcsen
egyedülálló mcgoldás), hogy az analóg rész
egy mozdulattal kitörhető már amennyiben
valaiti csak futóműként lúvánja használni a
i<észüléket. A Planet hagyományosan egy sztcreó RCA analóg, és egy koaxiális digitális ltimenettel rendelkezik.

5532 típ. IC-vel van megoldva, a hangerő-sza
bályozó egy 20 kQ értékű Al ps típus. A végerő
sítő lmpcsolástcchniMja egy a hetvenes években a stúdiókban népszerű szimmctriku elven
alapul , három fokozatot tartalmaz. A bemencti fokozat diffcrcnciálcrősítő, hasonlóan a következő fokozathoz , ami egy nagyjelű diff. erő
sítő. Ennek ltimenctéről kerül a jel a Sanken
végtranzisztorol<ból felépített komplementer
Yégerősítőrc , anli tisztán B osztáJyú beállításban üzemel. Az egész erősítő belső felépítése
enyhén cmlékeztet a hetvenes évek tcchnüu'tjára ltivéve, hogy elég l<ábclmentcscn van szerelvc.

Alya

a

Első

ránézésre szokatlanul kicsi, kétuta reflex rendszerű állódoboz. Kívülról nagyon
esztétikus, burkolata igazi fafumér, tesztpéldányunk csetén fel<cte felületkczeléssel. A
két hangszóró az elólapon nem szimmctrikusan foglal helyet, ezért van jobb és bal darab.
A szolmtlanul nagy átmérőjű rcflcxnyi1ás hátul a doboz aljához közel található. Az Atya
nem duplal,ábelezhctó, egy pár csavarozható,
de banándugó fogadá ára is képes csatlalmzó
található rajta. A dobozba belenézve egyszerű , dc jó minőségű komponenseket láthatunk. A mélyközépsugárzó a Rega saját modellje, g l O cm átmérőjű papírmembráno
típu , 19 mm (!) lcngócsévével. A magas ugárzó a Vifa 020 textildóm típu ának egy érdekes változata, külön lmmrával rendelkezik
ezáltal ennek a ki 20 mm dómsugárzónal<
1000 Ilz a rczonanciafrckvcnciája. A !'eresztváltó (alul 6 dB/ ol<táv, felül 12 dB/ oktáv) kiváló minóségű atkatré zckct tartalmaz, a fclülátercsztó szűrő soros lmpacitása a francia
SCR egy 2% tűrésű polipropilén típusa. A esi l-

A CD-játszó!< mérését egyelőre nem végezzü!< miv l az a tapasztalatunk hogy a hagyományos mérésck ebben az esetben végképp
alkalmatlanol< a készülékek minóségénck
vizsgálatára. A legrosszabb is van olyan jó,
hogy al<ár nagyszerűen is szólhasson.
Luna erősítő kiváló mért eredményeket
produkált, talán csak a keresztezési torzítását leszámítva, ami persze alapvetócn befolyásolhatja a hangminó égét. Egyéb adatai
nagyon jól, , dc ezt a kapcsolástcchnil,ából lehetett sejteni , é tudjuk , hogy ez ajno a
hangminóség teltintetében még nem garancia. A teljesítménye (mindkét csatornát gyszcrrc mérvc) jobb a gyári specifikációnál,
ohmon SO W, 4 ohmon 65 \J . Harmonikus torzítása rendkívül alacsony, O 007 %, ami már a
mérési határunlmn \an. Intermoduláció tor-

lapítás BAF (vatelin) é szálas gyapjú keveréi<e. Mindent egybevéve nagyon bizalomgerjesztő konstrukció.

zítása (250 Ilz+8 kiiz) 0,051%, ami szintén
kiváló adat.
A lcgmcglcpóbb a Iti ' Atya doboz volt. Kétségkívül nem egy szubbasszus-sugárzó, 65 IIz
alsó határfrckvenciájával inkább a minil< világába sorolható, dc néhány adata nagyon figyelemreméltó. Impcdanciamcnctéból (ami
sehol nem c ett 6 Q alá) és érzékenységéból ,
ami meglepő 90 dB V, arra gyanal<szunk,
hogy akár Iti ebb teljesítményű csöves erő ítól< is szcrcthetilc Torzítása 96 dB hangnyomásnál 100 Ilz-cn mérve mindös. zc 3%, ami
mérctéhcz képest nagyon jó.

Ti

sz

Ezt a láncot sajátságosan tesztel tük, ami annyit
jelent, hogy nem hasonlitgattuk igazán semmihez. Ugyanis éppen az keltette fel az érdeklő
dést iránta, hogy úgy együtt nagyon megtetszett a hangja. És ezt minden nehézség nélkül
produlciita a H&T demoszobájában is. De lássuk kicsit részletesebben. Először a "teljesen
Rega" összeállitást hallgattuk meg, ami annyit
tesz, hogy a CD-ját zó a gyárilag hozzác ·omagolt "gatyamadzag" vezetékkel volt bekötve, a
hangfalal< pedig a Rega aját hangfalkábeléveL
A dobozokat a fal közelében állitottul< fel , mivel
ezt írja elő a használati utasítás. Bár bejáratott
rendszert kaptunk, azért úgy három nap után
vált a dolog érdekessé. Erről a tesztről elmondhatjuk, hogy nem volt kiválasztott zenedarab.
Kb. egy héten át, hol napi egy, hol napi három
órát használtuk, és minél tovább hallgattuk, annál inkább megerősödött bennünk, hogy egy
ritka jó eszl<özt hallgatunk. Valahogy itt az objektív értékelé is csődöt mondott. Ennek a
rendszemek ugyanis se kiugró hibája, se Itiugró
erénye nincsen. Viszont (és főképpen árkategóriájához képest) órálmn át l\épes a zenedarabra
felhivni a figyelmet, anélkül hogy a legcsekélyebb mértékbcn fárasztana. Olyan egységes ég
sugárzÜ\ a hangjából, amit sokszor a drága és
ezoterüms berendezései< sem képesek nyújtani.
Ez csal{ úgy szól, szól, szól...
Azért nem hagyott nyugodni a ltisördög, és
két próbát is elvégeztünk Meghallgattuk elő
ször a IITAJO erősítőveL Ennek az lett az eredménye, hogy jobbnal< ítéltük az A30-at, viszont
rosszabbnal< a rendszert. Hogyan lehetséges?
Úgy, hogy minden berendezés tökéletlen, ezért
sajnos van olyan eset, amümr az egyil< hibát egy
másü<kal kompcnzálunk. (Azok, altik nagyon

nem értenek egyet, gondollmzzanal< el rajta,
hogy a milliós csodák sem hajlandóal< minden
esetben bizonyítani. Aldmr talán ezen az árszinten ez több , rnint bocsánatos bűn.) És a
Rega mint rendszer ezek szerint igazán össze
v~m lőve! A HTAJO-nal\ jobb volt a ritmU<ája, a
dinamikája, még a felbontása is, csal< ebben a
rendszerben elveszítette a harmóniáját. (Thdjuk, ez nem volt a Thsztlapon, de lesz a jövő
ben!) És ezáltal elve zítette a berendezés azt a
tulajdonságát, hogy mindenfajta muzsikát élvezetesen közvetít. Merthogy enne!< a láncnal< ez
a csodája. Ha valaltinek van mondjuk otthon
300 CD korongja, és mindegyil<et szeretné hallgatni, ezért a pénzért ez a rendszer számára!
A másÜ< próba arra irányult, hogy a hangsugárzó megállja e a helyét egy csöves erősítővel
is, hiszen érzékeny, és az impedanciamenete is
jó. A BB 30 végfokot használtuk, egy passzív
hangerőszabályzóval. És bejött! Ez a doboz
nem csal' papírorr képes egy alapfokú csöves
készüléknel< partnerc lenni, hanem a gyalmrlatban is. És ez igen nagy erény, ugyanis nem
ismerünk olyan 128 OOO forintos O<ész) hangfalat, ami erre képes volna.
Még egy fontos észrevétel. Ez a berendezés
megjelenésében egy bár sajátságos, de nagyon
esztétüms, és a távol-keleti technokrata dizájntól eltérőerr a szemnek nagyon kelleme
külsővel
rendcll<ezik. Felállítani nagyon
l<önnyú, sok bejáratást sem igényel , szóval itt
a lánc azoknak, altil< nem problémát, és újabb
kérdéseket, hanem nyugalmat és megoldást
keresnek. Ugyanaldmr nem ajánlanánl< azol<nak, altik a hifi bcrendczésük hangjában valamilyen speciális effektust keresnek. Ez az átlagos zenehallgató ember eszköze. Még ha sajnos Magyarországon 415 OOO forint egy átlagos zenehallgató ember szán1ára nagyon sok
pénz is. (Viszont jobb ötletünk sincs ennyi
pénzért, hacsal< nem egy kit rendszer!)

k ' bel ,

,

aranag
Előző

számunkban elég sok kérdésre választ talál-

tunk az összekötő kábelek világában. Most az következne tematikailag, hogy fejest ugorjunk a hangfalkábelek lelki világába. Ám talán megér még egy misét, hogy a nyitva maradt kérdéseket boncolgassuk
összekötők

egy kicsit az

világában. Nem ártana

tényleg alaposan megvizsgálni, hogy tényleg rendszerfüggők-e

függetlenül

a kábelek, vagy esetleg
megőrzik

berendezéstől

karakterüket? Esetleg egy

tényleg drága és híres "madzag" (a múltkor ugye
"csak" 30 OOO forintig nyúltunk fel) meghozhatná
azt a bizonyos csodát? Referencialáncunk is javult,
hátha így jobban

észrevehetők

lesznek a részletek.

Szávai az alaposság jegyében van még mit megvizsgálni. Ott van például az a fránya csatlakozó
(köznyelvben dugó) a kábel végén, és mi tagadás,
erről

sem tudunk sokat. Arra mindenesetre izgalmas

volna választ találni, hogy vajon igaz-e a gyári kontra házi kiszerelés
Ugyanakkor

hangminőségre

egyelőre

gyakorolt hatása.

úgy látszik, inkább csak ben-

nünket foglalkoztat a dolog, no és a szkeptikusokat.
A kábelbarátok

részéről

viszont elég nagy a hallga-

tás. Pedig szívesen fogadnánk az
és érveiket is!

ő

véleményüket

Most "tisztább" felállással álltunk neki a
tcsztnck, mint a múltkor. Az Arcam-RoksanSpendor referencialáncot használtuk, és a
tényleg drága összekötőkábel hatására voltunk ldváncsiak. Kértünk egy AudioQuest
Lapist (bocsánat, AudioTruth, ugyanis a drágább madeileket már nem AQ-nak hívják),
ennek ára valahol százezer forint felett van.
Ezt a kábelt hasonlítottuk az AQ Ruby 3 típusához, ami 20 OOO forint, gyári szcrelt félrnétcres darabként. Hangfalkábclncl< az AQ
Midnight 2 típusát kötöttül< be, ami szintén
nem az alap árkategória. Megint kihasználhattuk, hogy az Alpha 8SE két egyforma kimenettel rendelkezik, így egy távl<apcsoló
mozdulattal "cserélhettük" a kábelelwt.
Egyszerre ketten ültek a készülékek előtt ,
és a First Impression által készített 24 bites
l IDCD kódolású "Jazz at the Pawnshop" szerepel t zencanyagként.
Első pillanattól fogva teljcsen határozott
volt mindcnki véleménye. Itt nem mcrültck
fel kétségek, a Lapis mindcn vita nélkül mindcnkinck jobban tetszett. Informatívabb, a
sávszélckcn határozottabb, kifejezetten teltebb (azaz a hangszerek mérctcit valóságosabban közvetítő) hangkép jcllcmcztc a Lapis
hangját. Ritmikában , sőt dinamikában scm
észlelt senki alapvctően különbségct, dc a
többi paraméter elégséges volt, hogy egyértelmű legyen a fölény. Tehát egy drága összekötő mégiscsak meghozza a hozzáfűzött reményeket? Ezt sem nehéz mcgválaszolni. Mivcl az Arcarn időközben kijavította az Alpha 9
CD kezdeti hibáit, úgy gondoltuk, elég korrel<t próba lenne, ha a Alpha 9 CD-játszók a
Ruby 3 , míg a 8SE típust a Lapis összekötő
vel hallgatnánk meg. Még az ár is stimmel ,
mindkét "kombináció" úgy 350 OOO forintra
jön ki. l lát lássuk újra.
Megint nincs vita. Az eredmény kétségek
nélkül eg yértelmű . Teltebb, részletesebb
hangkép , színcscbb előadás , ám most még a
dinamika és a ritmil<a is javult. Csakhogy
mindcz az Alpha 9/ Ruby 3 szett erénye , és
nem az olcsó CD/ drága kábel összcállításé!
(Ki gondolta volna ... ) Szóval újfent megállapíthatjuk, hogy egy készüléket kábellel kiváltani nem lehet! Ugyanakkor a drága kábelnek

is van szerepe, hiszen jobb, mint olcsóbb társa. Csakhogy a maga helyén. Vagyis azt a
"szabályt" végül is alapul vehetjük, hogy egy
berendezés árának kb. 10 %-át költsül< kábelre . Ha ugyanis annál több pénzt fektetünk vczetékekbe, alilior gyengébb eredményt érünk
el, mintha ugyanazt az összeget aktív készülél<ekbe tettük volna.
Viszont ha már berendezkedtünk egy kábel
meghallgatásra, és épp az AudioTruth típusok volta!\ tcrítéken, meghallgattuk azt is,
hogy van-e a két véglet között esetlegesen
egy optimális típus. Kértünk egy Opal 3x és
egy Quartz 3 szcttct is. Érdel\eS játék volt,
drót ki-drót be, dc tanulságos lett a végére.
Először a Quartz 3-at hasonlítottuk a
Lapishoz. Itt már többféle zeneanyagat is
használtunk, elsősorban a Mozart zongoraversenyt. Érdekcsen indult a dolog , úgy tűnt,
a Quartz sokkal közelebb van a Lapishoz,
mint a Rubyhoz. Ezért összehasonlítottuk a
Rubyval, és nem csalódtunk A Quartz sol\l\al
jobb a Rubynál. Ám sajnos ez ma már nem
kapható (talán túl jó volt, és túl olcsó? ... ) ,
ezértazOpal 3x lwrült következőnek terítékre . Ez a kábel az utódja a Quartznak Legalábbis papíron. Mcrt nálunk nem jött be.
Jobb mint a Ruby, dc nem olyan jó mint a
Quartz. Ez olyan hifista kábel , mindcnt jobban akar tudni , mint amilyen valójában . És
már csak egy volt hátra, a Faclel AcroLitz.
Ugyan ez a cikk az AudioTruth kábelek körül
forgott , de furdalt a kíváncsiság , mit tud ez a
francia a nagyágyúkkal szemben. Hát, olyan
meglepetés ért, arnirc magunk scm gondoltunk. Ez a kábel valóban nem illik bele az
AudioTruth sorba, dehát nem is az. Mást csinál, mint azo!< , dc nem volt olyan érzésün!\,
hogy nagyon elmaradna a Lapistói. Romantikusabb , kicsit színczcttcbb hang , dc nagyon
muzikális, és tonáJisan igencsak kellemcs karaktcrű. És követve kisebb testvérét, olyan
igazi "telt" hang. Ráadásul a Mozart Zongoraversenyen a zongora nagyon hitelcsen a legjobb volt a mczőnybcn. És ez a kábel , még arra is képes volt, hogy észrevétlenül hallgathatóbbá tegye a rendszert. Hát eddig é rtünk
egyelőre a drága "drótokkal ". Folytatjuk.. .
L.M ., II.ZS.

on
Előző

számunk "Szeánsz" rovata (és sok olvasónk) felhívta a figyelm ünket, hogy szük-

ségünk van egy állandó munkaeszközre a hangsugárzók terén, ami kiállja a komolyabb
erősítök

ki hívását is. Egyre több "nagyágyú" elektronika kerül a teritékünkre, mind a ki-

tek. mind a késztermékek világából. nem húzhatjuk tovább, hogy ezek auditiv értékelése ne egy valóban szintén .. nagyágyú" hangsugárzóval történjen. No de mi legyen az?
Referenciaerösítőnkkel

egyszer már óriási szerencsénk volt, úgy tűnik, megtaláltuk azt

a darabot, ami minden kritériumoknak megfelel. De egy hangsugárzónak még egy kicsit többet is kell teljesítenie. Bár a TOL CF 100

nagyszerű

mini, azért

erős

kompro-

misszum néhany tekintetben. Legyen továbbá univerzális az erősitökkel szemben. akár
csöves. akár félvezetás az az elektronika. Legyen színezetlen és informatív

karakterű ,

de zeneileg se unalmas és lapos reprodukciót produkáljon.
Elférjen,

sőt

ideálisan illeszkedjen egy átlagos

méretű

lakószobához. No és az sem vol-

na baj, ha nem évente cserélődő típust találnánk. És ha mindez együtt még nem volna
elég (a milliós hangfalak java többsége sem teljesíti ezt a feltétel rendszert), az sem árt,
ha nem egy lakás áráért adják, az ugyanis lapunk "filozófiájába" nem igazán fér bele.
Sok sok hangsugárzót meghallgattunk, megmértünk.

Sőt,

a sok éves tapasztalatot is fi-

gyelembe vettük. És végül megmaradtunk a Spendor SP 2/3-nál. Igazából az SP 1ODra esett a választásunk, de ennek minimum 40 m2 szabára lenne szüksége. Az SP 2/3
is jobban szeretne legalább 25 m2-t de ezt már el tudjuk helyezni a demoszobánkban.
Ez a ma brit földön 1050f: (kb. 400 OOO forint) árú hangsugárzó nemcsak a nagyvilágban, de a stúdiók falai között is kiemelkedő elismerésnek örvend. És minden technikai
és hang i erényén túl van egy számunkra nem elhanyagolható "erénye". Jelenleg nincs
forgalomban Magyarországon, így legalább most nem kell azon törjük a fejünket, ki
milyen üzleti érdeket lát a dolog mögött.

A pendor név igencsak ismert hazánh:ban ,
hiszen a szépemlékú Hi-Fi ~lagazin i egy
Spendort használt refcrenciának bár az SP
2/ 3 modcll vajmi kevéssé hasonlít az öreg
BCl-re, azért némi koncepcióbeli hasonlóság
mégiscsak van.
A hatvana ével< elején a pendor céget egy
a BBC-ból fris cn kilépett mérnök, Spencer
Ilughe és fele ége Dorothy alapítottál< a nevet saját nevük kezdób túiból összerakva vála ztottál< (Spcn-D r) . Az első modell a legendás B l lett amine!< az eredeti változata
még tisztán kétutas lmnstrulwió volt, a ole
zupermaga ugárzó c ak később került bele.
Ez a hangfal továbblépés volt a zintén legendás L 3/ Sa minimonitor után , megőrizve a
kistestvér hangzásideáljáL A cég aját
Bextren membránú mél)sugárzóját, a

Cele tion egy spceiális textil maga sugárzóját é 197 4 után e y Coles szupermagassugárzót tartalmazott. Azokban az ével<ben elósorban túdiók számára szállítottal<, és hamarosan szerte a világon a BCl vált a legelfogadottabb beszédmonitorrá. Ahogy az LS
3/ Sa-t, a B l-et is az emberi hang reprodukció képe ége tette nélkülözhetetlenné és
világhírűvé. !ivel a túdiól< voltal< a legnagyobb "fogyasztók' , hamaro an meg zülettek a BC maclellek aktív változatai ( A), és
egé zen a nyolevana é ek elejéig ez a két
család allmtta a pendor programot. Ekkor
lépett be a fejle zté be az ifjú Derek Hughes.
Ó már okkal Imr zerúbb anyagokl<al é teehnológiál<l<al dolgozott és hamarosan megziiletett az SP család. Ennek el ó darabja a
BCl-ból átdolgozott SPI volt, ami el ó ráné-

zésre abban tér el az " őstől ' , hogy mélysugárzója polipropilén mcmbránt tartalmaz. Dc
Derek nem elégedett meg a tradíciók folytatásával és saját termékektwl is előállt. MegaJkotta a Prelude 2, majd 2/ 2 dobozoltat. A
nyolcvanas évek l'özcpén édesapja meghalt,
és így ó vette lwzébc az irányítást. Megszületctt az SP 2, ami a cég történetének leghíresebb és a mai napig talán legfontosabb terméke. Az P 2 megalkotásában édesapja barátja, Martin Colloms is részt vett. Az P 2-őt

követte az SP 100, mint abszolút "referencia ', követve persze a BC 3 hagyományát, és
az 20 (ma SP3), mint minimonitor. Később
az SP 2 l'ét változtatást is megért, először az
SP2/ 2, ez csak a duplakábelcs verziója az eredetinck. Az SP 2/ 3 viszont egy új konstrukció, nagyobb dobozban , áttervezett keresztváltóval, és lényegesen nagyobb tcrhclhctóséggel, mint az eredeti lmnstrulwió. Ez a modell 1993 óta a Iegmcghatározóbb darabja a
Speodor programnalc

Bár a mai Spcndorok technológia teltintetében sokkal lmrszerúbbel' a régi BC soroza tnál, bizonyos hagyományokat nagyon kövctl,ezetescn ápolnatc A dobozol' erősen rezonáns elemel' az alacsonyabb frekvenciálwn ,
relatív vékony falvastagsággal , és bitumenes
belső csillapítássaL Anyaguk rétegelt nyírfa
(pl. az új B&W 00-as Nautilus sorozat ilyen
anyag ... ), kcresztváltóik kövctlwzete en a régi BBC iskola, vagyis magas fokszámú szűról<
(l dB/ oktáv mercdekségű Buttcrworth karalüerisztil,ájú alul- és felüláteresz tó), trafómagos induktivitások, és nagyon alacsony
vcsztcségű MKC (polilwrbonát) kondenzátorok. (1. fotó) A magassugárzó illcszté ét em
ellenállással , hanem egy ún . autótrafóval vég-

zik Thrmészete en lehetőség van a kettős kábclczésre. A lwresztváltó l<özvetlcnül a négy
aranyozott csatlakozóra van erősítve.
A mélysugárzó a pendor saját gyártmánya,
3 mm lengócsévc-átméróvel , polipropilén
membránnal öntött alumínium kosárral. A
polipropilén membrán egy spcciális impregnálóanyaggal be van l'envc. (2. fotó)
A magas ugárzó a Scan Speal< D2010 típusnak egy nagyon alac ony rezonanciájú és a
Spendor számára exkluzív gyártott változata.
(3. fotó)
A hangszórók az elólapba süllycsztcttek, és
l'armos anyáluml és M4 csavaroklml vannak
rögzítve. A doboz 35 liter térfogatú reflex
rendszerű szcrlwzet.

Nem állódobozak esetén a hangsugárzól' elhelyezésének talán lcgl<ényesebb pon tja a
hangfalláb. A Speodor nem gyárt saját lábat,
viszont aj{U11 a spcciális gyártók választékábóL Sajnos probléma, hogy az 1993-ban
ö szeállított li ' ta ma már többségében be zerezhetetlen. Ezért utánanéztünl<, mit is tehetnénl' alá. Elsősorban a nehezebb rezonanciamentes típu ol' kerülnek előtérbe , ami
logilms, hi zen itt a doboz a rezonán elem.
Ám sajnos manapság nem l'önnyű a választás,
mivel olyan magasságú lábat (35-40 cm) ,
ami a Speodor alá lwll, nemigen találni a piacon. Mi végül is a Rogers egy régi hangfallábát "találtul' meg". Ez az eredetileg a Target
által gyártott modcll 4 lábú, alul felül egy-egy
"lemezt" tartalmaz (4 mm vastag!), és csal' a

föld felé tüskés. A hangfal és a felső lap közé
un . Blue Tcch (nálunl' Terostat) a megfelelő
csillapítóanyag. A záralmt egyenl,ént fel lehet tölteni homolu,aJ (esetleg ólomporral).
Mi a lúsállat-kereskedé ekben kapható "steril" és szitált homokot használtuk Ennel' a
lábnaJ, az óriási előnye , hogy a leírá a a lwzünkben van , így tegyártattuk a öund Art
Kft.-vel. A "má olat" lúválóan sikerült, és az
ár is nagyon kedvező. (4. fotó)
hangsugárzó elhelyezése a mellélwlt
prospel<tus szerint a hátsó faltól 50-70 cm-re,
az oldalfalal,tól akár l méter távolságra optimális. Nekünk a hátsó faltól 70 cm-re, az oldalfalaktól 50 cm-re sikerült elhelyezni, de
egy nagyobb helyiségben nem árt az oldalfalal,tól távolabb felállítani.

A Spendor mérései mindcnképpcn megfelclnek egy referencia doboznak Frekvenciamenetc mint az ábrán is látható, kiváló (a -10
kllz kiemelés enyhe n. -~ · .. ;ba, a többi ábrán is látható) . Torzítiisa 96 dB-n 0,77%, és
102 dB-n is csal\ 1,9%-ra nő meg ami újfent
kiváló. lmpcdanciamcnctc ami sehol nem
esik 9 ohm alá, különöscn izgalmassá teszi

csöves berendezések számára. ~Ia.ximális
hangnyomá a 2 métcrről 106 dB , alsó határfrcl\Vcnciája -3 dB-nél 4 llz (Ám nagyon laposan esik, a -6 dB pontja 35 llz-cn van.)

Figyelembe véve, hogy van hivatalos referencia dobozunk, a TOL CF 100, úgy ildomo ,
hogy c két dobozt hasonlítsuk egymáshoz.
Még alclmr is, ha nem egy úlycsoportban indulnak , ezt a módszcrt kell kövessük. Legalább látjuk a távolságot. A rendszer természetesen az Arcarn AJpha
E D-játszó,
Rega Planar 'l od ./RB 300/ Exact/ R.M.II
RIAA LP-játszó és a Rol<san Caspian erősítő
volt, az AQ Quartz 3 ö zel<ötő és a Midnight
2 hangfalkábellel kiegészítve. A Radford crőítővel m st nem hallgattuk meg külön , hiszen múltkori számunl<ban az crősítőlwt éppen ezzel a hangfallal teszteltüle
liát mi tagadás, cnncl< a meghallgatásnak a
leírása na yon rövidre i il<erülhet, mivel a
CF 100 egyetlen esetben sem tudott pontot
szcrczni. Dehát nem is az SP 2/ 3-at választottuk volna, ha nem így lenne. Ez a doboz egészében lclasszissal jobb, mint a kis TOL.
Ugyanaltimr a F 100-nal< sincs mit szégyellnie, meglepőcn hasonló erényeket mutatott
mint az SP 2/ 3 , csak mindcn pontjában keveebbet. A jövőben is fogunk rá hivatkozni ha
minikről lesz zó.
Visszatérve a pendorra, ez az a darab, ami
már nagyon tudja a lecl<ét. És nem i a középislmlában , hanem az egyetemen. A pendorra
jellemző módon azonnal feltűni!<, hogy a középtartománya (énekhang, vonósok, zongora)
rendelJ<ezil< egy páratlan színezetlenséggel és

életszerűséggeL

Emberi hang csctén néha a hideg szaladgált a hallgatóság hátán annyira valóságszcrú volt. A nagyzenekari felvételeken a
hangszercsoportok hangja szclcl<tív, a hangszerhangok teljesen hitelesele Bár a régi
Spcndor modellckhcz l<épcst (B l Pl , stb.)
egyértelműen korszerűbb szerkezet azért ez
sem lesz a hcavy-mctal rajongók lwdvcnc han sugárzója. KiemcUwdőcn a lclasszilms és akusztikus zene illetve cmb ri hang reprodukciójára
alkalmas. álunk mindcncsctre ltiválóan szercpelt, és a jövőben remélhetőleg ideális munkacszl<özl<ént használhatjuk (És azért zenét is
nagyon-nagyon szívcscn hallgatunl< vele ... )

".
()
A kctetk~2:c; lántt·s2:em -

a han~l
- t1tf~et te~~ünk és menn~lért?

Legutolsó. Legels6. Bármelyik jó.
Egyik se jó. Legfontosabb, költs rá
mindent Szükséges rossz, ne is költs
rá sokat Szóval a HANGSUGÁRZÓ
(vagy hangfal, ahogy sokan ismerik,
bár nem tudom miért titulálnak egy
hasáb formájú valamit falnak)...
Végre-valahára eljutottunk a hifista
hőnszeretett komponenséhez, a
hangsugárzóhoz. Előre látom, hogyha eddig
nem sikerült volna magamra haragítanom a
high-endisták militánsabb ágazatát
(néhányukat, akiknek a neveit a különböző hifi
magazinok levelezési rovatából gyorsan össze
lehet szedni, és akiket állítólag a líbiai
titkosszolgálat képez ki a hitetlenek kiírtására,
de legesleginkább a megátalkodott
Hang&Technika diszkreditálására}, akkor ez
most egészen biztosan sikerülni fog, és
megírom a saját halálos ítéletemet. De innen
már nincs visszaút, így kezdjük hát el ízeire
szedni a hifi szent tehenét.
is: miből van egy hangsugárzó? Hát
is egy dobozból, legalábbis a
hagyományos, dinamikus hangsugárzó.
Vannak még ezen kívül ún. panel (dipol)
sugárzók is, amelyek olyan lenyűgözően néznek
ki, hogy már pusztán ettől elkezdenek jobban
szál ni, de állítsuk őket egy más alkalommal
pellengérre, mert ezek megérdemelnek egy
"saját különbejáratú" kivégzést.

Na, szávai miért dobozból? Hát... Na de ezt ne
firtassuk, mert ugyan messze vezetne ennek a
boncolgatása és lehet, hogy halálosan egyszerű
és doboztalan lenne a vége.
A dobozokhoz falapakat használnak (rétegelt,
tömör, nagy nyomással préselt fa liszt, azaz
MDF stb.}, amelyekből egy fantáziátlan
koporsót szaktak összeeszkábál ni, illetve
összregasztani, a koporsószeget ugyanisegyedüli vívmányként-már sikerült
kiküszöböl ni.
A méretet illetőenszinte minden előfordul : ha
a koporsónál maradunk, akkor mondjuk úgy
döglött macskától (minidoboz a könyvespolcon)
közepesen behemót hétfejű sárkányig (német
hifi újságokból szakott ilyen ránkijeszteni a
minden kétséget eloszlatá "Absolute
Spitzenklasse", azaz laza magyar fordításban
"jövő hétfő előtt már tuti nem lesz a
demószabában még ennél is nagyobb,
nehezebb, többutasa bb,
többszázezermárkásabb, mert már mindenki
hazament és nem segít senki kicipelni ezeket az
ehavi referencia ruhásszekrényeket").

Először

először

A méretet szokás literben is megadni, ami úgy
néhány litertől (döglött macska koporsója
kategória) egészen néhány száz literig (hétfejű
sárkány koporsója) terjedhet. A liter persze
megtévesztő lehet, mert ugye vizet azért nem
szabad ezekbe tölteni.

..

Erre a fadobozra aztán lyukakat vágnak, belül
kitöm ik valamiféle csillapítóanyaggal, mert hát
a hang is szeret ágyban, párnák közt meg-,
illetve egész pontosan elhaln i, majd
hangszórókat csavaroznak ezekbe a tátongó
nyílásokba . A hangszórót úgy lehet egy laikus
számára elképzelni, mint egy kisméretű dobot,
aminek bármiből - de nem bőrből - lehet a
membránja és nem ütiegeini kell, hogy szóljon,
hanem a mágneses indukció lökdösi előre
hátra. Aki persze hiányzott ennél a témánál a
fizikaárá ról, az jobb ha elfogadja, hogy
hangszórót a boltban lehet kapni és az az izé,
szóval az indukció(s képesség) már gyárilag
benne van (valahogy ahhoz a városi gyerekhez
hasonlóan, aki azt hiszi, hogy a tejhez nem
tehénre, hanem élelmiszerboitra van szükség).
Mivel egy hangsugárzába általában több
hangszóró kerül, ezeket nem elég egyszerűen
és demokratikusan összekötni egymással,
hanem a munkamegosztás elvéhez
hasonlóan egy ún.
frekvenciaváltóval kell a
hangtartományban a
"helyükre tenni".

-----

Erre a feladatra persze kell egy "tudományos
ember", aki az ún . hangfaltervező mérnök
szakott lenni. Ennek két típusa ismert:

7. Mértani derékszögben álló agyú
technokrata. ő a tanulmányai és a térnába
vágó szakirodalom alapján eltervezi, hogy mit
kell csinálni, számítógéppel lerajzolja és egy
másik derékszögben álló agyú technokrata
által írt software program segítségével
kiszámít(tat)ja az ideális hangsugárzót, majd a
prototípust háromszázhuszonnyolc paraméter
alapján megméri. Persze csak a rutin kedvéért,
hiszen tudja, hogy ha 20kHz-en OdB, akkor
magától értetődő, hogy Pavarotti az ő
hangsugárzótüneményével garantáltan a mi
szabánkban fog énekelni . Ezek a mérések
javarészint ún. süketszabában történnek
- ami az elmegyógyintézet
gumiszobájához hasonlítható a
leginkább - , merthogy az ilyen
megközelítésszerint
tervezett hansugárzót

csak süketek fogják jónak hallani. De félretéve
a tréfát: a nagy hangfaltervező (technokrata)
mágusok azért mérnek süketszobában, mert a
mérést itt nem befolyásolják különböző
nemkívánatos szabaakusztikai hatások. Szávai
olyanok, mint amilyenek a zenehallgatásunkat
állandóan és megátalkodottan befolyásolják.
Hacsak nem kerülünk az elmegyógyintézetbe.

Ők nem a mérőműszert elégítik ki, hanem a
zeneszerető

embert. Hogy kik ezek? Nem lenne
etikus itt megnevezi őket, de higgye el a tisztelt
olvasó, hogy kevesen vannak. Egy földi
halandó a két kezén megszámolhatná őket, és
abba még "az ügyetlen asztalos találkozása a
körfűrésszel" lefelékerekítés is beleférne.

Hangsugárzó vásárlásnál
Ilyen hangfaltervezőkből - és a
kreálmányaikból - enyhén szólva túlkínálat
van. Sokan ebből vonják le azt a következtetést,
hogy lám-lám hangsugárzóválasztékból
sohasem elég, meghogy a hangsugárzó a
leggyengébb láncszem, hiszen egyik rosszabb,
mint a másik. Hát igen .

2. Hang(szer)fa/készítő mester. Ezek
a ritka madarak a hangsugárzót
amolyan kremonai hegedűként
kezelik. Vallják, hogy a hangsugárzó
hangját nem lehet technikai
paraméterek alapján megragadni,
hanem csak ráérzéssel, tapasztalattal
és végetnemérő (zenehallgatás
bázisú) "hango/ássa/" alkotni.
Ők a sámánok. A szabad kőművesek. Ebből
következően

természetesen a kiközösítettek is ...

Fontos: a jó hangsugárzó olyan, mint a
fehér holló a havasokban holdvilágos
éjszakán, így megtalálása és kiválasztása
bizony fáradságos dolog. Ugyanakkor nem
a pénz a legfontosabb, mert vannak
valóban jó sugárzók elképesztően olcsón,
és vannak - jóval nagyobb számban macskosul gyenge konstrukciók
elképesztően drágá n. Aki hallott már egy
igazán muzikális minidobozt egy jó
berendezés végén, illetve egy "hétfejű és
hétjegyű sárkányt" egy dögunalmasan
közepes berendezésben, az tudja, hogy
miről beszélek.
A legfontosabb: lehetőleg sohase vegyünk
hangsugárzót otthhoni meghallgatás nélkül! A
hangsugárzók 99°/o-a olyan, mint az
eikényeztett úrikislány, aki csak nyafogni tud:
ahány berendezés, ahágy szobaakusztika,
ahány erősítő, ahány hangerőállás stb.,

annyiféleképpen képes szólni. És mi van az l%kal, kérdezheti a figyelmesebb olvasó? Az
olvassa el mégegyszer a második típusú
hangfaltervezőről szóló bekezdést! Vannak
ugyanis harmadik típusú találkozások ...

AKTUÁLIS: - tudom, ezt is illik
megválaszolni- mennyit szabad egy
pár hangsugárzóra költeni? A válasz
jóval nehezebb, mint a korábban
boncolgatott konponensek esetén.
Hogy miért? A sugárzó megítélése
nagyon szubjektív, merthogy
szubjektív tényezők befolyásolják.
Lehet, hogy egy minidoboz
elképesztő zeneiségre képes, de egy
50 négyzetméteres hodály
lakószabában mégis elvész a hangja.
Vagy fordítva: egy egyébként a
"pincébe" lemenő basszusú
konyhakredenc többutas
hangsugárzó egy kis helyiségben
csak döng és mégcsak nem is képes
lesugározni azokat a
mélyfrekvenciákat, amire olyan
halálosan büszke, így kidobott pénz
a megvásárlása. Na de elég a
mellébeszélésből: mennyi is az
annyi?
Meggyőződésem,

hogy annak, aki alapvetően
pop-rock zenét hallgat, annak legalább kb. 5060 ezer Ft-ot kell elköltenie egy elfogadható
sugárzóra, az ebben az esetben elvárt basszus
"dörgedelmesség" miatt. A másik végén viszont
3-400 ezer Ft-nál többet fölesleges kiadni,
mivel ez a zenekategória felvételtechnikailag
nem állít olyan követelményt, hogy azt egy
ennél jobb sugárzóval ki kellene, vagy lehetne
aknázni. Az akusztikus dzsesszt vagy/ és
klasszikus zenét hallgatóknál már egy kicsit
más a helyzet: itt még olcsóbban is
elképzelhető egy pár jó hangsugárzó(cska),
hiszen nem feltételenül kell az előbb említett
basszus égindulás-földindulás. Így van néhány
modell, ami már 30-40 ezer Ft-os áron is

kapható. A felső vég (magyarul: high-end)
viszont itt már jóval jobban elrugaszkodik.
Hogy mennyire, azt alig lehet követni: a
legdrágább sugárzó rendszer, amit én eddig
hallottam, az 250 ezer német márkába került,
ami kb. 32 millió Ft-nak(!) felel meg, de ezt a
"félreértést" a tervezőjén, valamint annak
három kebelbarátján és másik három
hódolóján kívül senki sem vehette komolyan .
Mindenesetre a szerintem legjobb -vagy
helyesebben fogalmazva a zeneileg legigazabb
- sugárzó kb. 3,5 millió Ft "súlyú" volt. De
összespórolva, ínségesen, más élvezetekről
lemondva ezt sem venném meg soha. Van erről
a sugárzóról egy fotó, amelyen Steffi Graf, a
németek teniszlegendája áll a szívdöglesztően
szép furnérba öltöztetett álomsugárzói(m)
mellett. Hát igen, szerintem egy Steffi Graf
anyagi erejével -és csak azzal - reális ennyi
pénzt elkölteni egy hifi komponensre. Hogy
neki még meg sem kellett vennie a reklám
miatt? Nagy tévedés! Elég közel állok a
gyártóhoz, hogy biztos belső forrásból tudjam:
Steffi Graf megvette ezeket a sugárzókat
Ezeket nem lehet csak úgy kapni, nyerni,
"elbartellezni", használtcikk rovatból kihalászni,
ahogy nem lehet pl. egy Bösendorfer zongorát
sem. De hagyjuk az anekdótázást, mert még
elérzékenyülök annál az egyetlen
komponensnél, amely képes elhallgattatni
bennem az eddigi cinizmust. Úgy látszik, a
végére még egy ilyen poénra vett iromány is
komolyra fordulhat. Ehhez csak egy ........ .
kellett. (Azért sem árulom el a nevét - de
szabad találgatni!).
Ezzel a horrortörténetem végére értem. Illetve
csak majdnem, hiszem a hifi társadalom még a
hangsugárzóimádatot is utcahasszal felülmúló
két rögeszméjével, az állványokkal és a
kábelekkel nem is foglalkoztam, de ígérem,
hogy záróakkordként a következendő számban
ezt a témát is "megtaposom" egy kicsit.
Valószínűleg A Sátán Kígyói, Avagy az Évtized
Blöffje címmel.

Ha (akárcsak Salman Rusdhie) akkor még élek.
Huszti Alpár

W.A.Mozart -Piano Concert K 2]1. K 453. K 4bb -Adagio & fugue
K 546. - Keith Jarrett. Stuttgarter Kammerorchester Dir:: Dennis Russell Davies ECM New Se ries 162.4/25
1\üliiniis érdeld6déssel s:w ktam közeledni az
olyan fehúeleldwz . ahol a műfaji határok :ítj:írhatúd dlnalc Elcizó sz:ímunl<han ilyen \ult
a .Jacques Loussier triú, ahoiRmd Bolerúj:ínak
egy érdekes feldolgozás:ít hallhattuk . . \ .\lozart
Zongorm·ersenyek esetéhen azonhan nem egy
feldolgozüst hallhatunk, nem \·alamiféle egyéni
újraértelmezést, hanem Keith .Jarrett játékát
hallhatjul< , a Stuttgarti Kamarazenekarral.
:'\em elsei ldasszilws zenei
felvétele .Jarrettnel<, seit az
elmúlt ideiben inl<áhh a
ldasszilms és Imrtárs zene
fordult
(Gidon
felé
Kramerrel Arvo Part cg~il<
leghitelesebb tolmácsolújánaJ< tartjá!<).
De ez a .\lozart lemez már
nem .,csal{' lwlandozfts a
ldasszilms zene \ilftgáhan.
Ez egy tökéletcsen l<iforrott
cl6adómúvész varázslata
~lozart muzsikájával. Nem
állítha tom, ho~y az összes Icmezre vett Mozart
zongoraverseny múvct ismerem, dc az ismcrtek 1\iizül számomra ez a "leg". Persze egy zenedarab eleiadására nehéz a leg jelz6t haszn:ílni, esetleg néhányan meg is mosolyognak érte,
én mégis így érzem. A zongorajáték maga ~lo
zart. Olyan mc~elcnít<icn)vcl ábrázolja azt a
l<iinnycdségct és légicsségct, ami véleményem
szcrint 1ozart egész pályafutá.'\át jellemezte,
hogy csak a lcgna~yohhaktól hallottam ehhez
foghatót. És ami csal< kevés el6adómúvésznck
sikerül, egy pillanatra scm hagy kétséget a darab mihcnlétét illct6cn. Néhány hang elég, és
tudjuk, ez csak rvtozart zongoraverseny lehet. s
bár Mozart életéhen voltak mc~határozóhh
múvck, mint c négy zongora\·crseny .Jarrett
olyan hitelcsen ábrázolja az Amadeus-i világot,
hogy ennek ~• zenének a hallgatásakor tényleg

a gyiinytir jut csak az eszembe . Természetesen
.Jarrett mtuitÍ\ j:íték:ín túl a nagyszeni és szintt: meglepetéssz:ímha metHi Stutt~arti 1\amarazcnelwr és Dennis Russdl l>mis \ ezényietc is
lwllett ehhez a kh·étcles eliíad:íshoz . Ki kell
emelni a fafú\·úsokat , akik tal:ín még a kidlú
zend;.ar fölé is tudnak egy picit míni , ugyanal<lmr egyáltalán nem tolalwdúan.
Dc miteíl is a .,leg" sz:ímomra ez a feh-éter~
:'\ehéz a dolgot \·erhaliz:ílni,
hiszen a zenénél elvonatlwztntottahh
művészet
nem nag~·on van, mégis
.Jarrett j:ítél<:íban folyamatosan jelen \·an az a
könnycdsé~. amit mint imprmizatív múvész az elmúlt
é\tizcdel< sorftn magába szívott. Sehol egy giircs, sehol
egy cnilkiidés, sehol egy
mcstcrségcscn felvett kifcjczésforma. Az elsei aklmrdol< megszólalásától hátradei) a hall~at{> (én legalábbis), és csal< akkor
.,ébred", amikor kilwpcsol a CD-játszó . .Jarrett
hihetetlen zsenialitással lopja át a jazz és kort:írs zene impulzhitás:ít .\lozart zcnéjéhc. :\agyon ajánlanám ezt a Icmezt azoknak, aldk cddig úgy gondoltál<, hogy a ldasszilws zenéhen
az eleiadások teljcsen egyformálc ~~rdcmcs egy
születctt ldasszikus zongorisw ut:ín a .Jarrett
féle verziót mcghallgmni. (Azért ne a Shiff
András féle verzióvaJ hasonlíts:íl< össze, mert az
a másil< csoda!)
A lemez han~min<iségc az I~C~I-rc jellemzci,
vag~is szintén l<iváló, ráadásul az EC~I New
Scrics az idői< során elveszítette azt a solwk részéről kritizáJt, kicsit mÚ\inel< tartott ,.EC~I
hangzást" is. Ez az eleiadás és felvétel a legl<isebh lelkiismeret furdalás néll<ül kiérdemli nálam a ,.hónap lemeze" státust.

Charlie Haden - Chris Anderson - None but "the lonely heart Naim CDo22
fordulat vagy váltás. Igazi zenei esemegc a
lia az ember már hosszú ideje egy szakmában
\'an , könnyen gondol arra, hogy meglepetéjazzbarátolmalc
sek már nem érhetile Legalábbis nagyole Azr\o és a hangmin6ség. A meglepetés igazán
tán jön a pofon , és szégyenkezve be kell iscsak ennek kapcsán ért. Minuig is gondolmerni , hogy bizony nagy fehér folto!\ \'annak
tam , hogy a Naim Icmezek jók. Dc nilahogy
még.
soha nem hozott velük össze a sorsom , haÍgy jártam a minap ezzel a CD koronggal.
csal\ a r\aim bemutatókon nem, Je ott máskülönben is nagyon jól szálnak a rendszerek ,
r\o nem a zcné\'cl, arról ugyanis sejteni lehetett , hogy ki\'áló, hiszen
így a Icmezeknek külön
none but the l onely heart
Chartic liaden és Chris
nem
tulajdonítottam
Anuerson Juója mi mást
nagy jelen tőségct. Most
jelcnthctnc.
Chartie
viszont bánom, hogy cddig nem foglallwztam
lladcn a "visszatérése"
óta a \ilág cg}ik (ha nem
ezekkel a fclvétclckkcl
A) legjobb akusztikus
komolyan. Egész cgyszcbasszus, azaz bőgőjáté
rúcn a leganalógosabb
kosa. Az ECM ,;tág egyik
lmrong, amivel eddig dolmcgtcrcmt6jc, nincs is
gom volt. Sok nagyon jó
talán olyan jazz-zenész,
felvételt hallottam már,
aki\'cl ne játszott \'olna.
itt vannak például az új
Chris Andcrson nc\'c már
First Impression lemechorlie hoden
chris onderson
nem ennyirc ismert, úrn
zel\, amelyek kiválóatc
játszott Ilcrbic I Jancocldwl ugyan úgy, mint
Dc ez a r\aim tuu mlamit, amit eddig CD-ről
Orncttc Colcmannal.
én még nem hallottam , csak belemagyaráz~~s a muzsilm, amit ketten csinálnak? liát
tam legfeljebb. A b6g6 és a zongora aránya, a
mcgszólalásuk, a ritmika, mind-mind egy igaerre lehet azt mondani , hogy "nincs kommentár" . lia valaki este, egy pohár \'ince féle
zi else> osztályú analóg hang, és nem csak ar1995-ös Cabcrnct Franc-ot szcrctnc 1\ibontara emlékeztet. Ellentétben a többi audiofil
felvétellel ezen nem történik semmi látványoni, és "háttérzcnérc" \'an szükségc, ebben
san. Itt mindcn a helyén van , és nem akar
mcgtalálj~1. Gazdag, színcs, zamatos, harmotöbbnek látszani annál, mint ami. f~s ellentétnikus, és nem mcllél\csen el bún'>! ő. l lallen
ben azokkal, itt semmi tcchnilwi információ
b6g6játéka , ami sol\ ponton cmlélwztct a
hetvencs-nyolcvanas évek ECM hangzására,
nincs feltüntetve, dc ismerve a Naim filozófikombinál\'a Andcrson igazi amerituti néger
át , valószínúlcg semmilyen lwrszcrú technikát nem alkalmaznaJ\, egész cgyszcrúcn csak
klasszikus jazz zongorajátékával (és ezzel a
felállással játszva a régi klasszikusok szcrzctudják helycsen használni azt, amilyük van.
ményeit), azt gondolhatnánk, hogy bizarr páKen Christianson hangmérnök munkáját
minucncsctrc nem lehet eléggé dicsérni. lia
rosítás. Ehelyett olyan harmonikus kiegészítése cg)1Tiásnak, ami igazi eredetiséggel ruez a lemez nem szól jól valal\inél otthon, al\házza fel ezt a lemezt. Egy pillanatra scm vákor bizton állíthatom, hogy a berendezésébe
lik unalmassá \'agy fáradttá ennek a duónak
van a hiba. (Tudják, 'o 'aim-No Music!)
az clóadása, minucn pillanatra jut egy-egy új

A lcmczro\'atban szercpl6 felvételek meghallgatása Arcarn Alpha 8SE CD-játszóval, Rcga Planar
J/RBJOO/ KXM~T/ R.:O.t.II.IUAA cr6sít6 lwmbináeió\'al , IITAJO integrált erósítővcl és Audio Tcchnilw ,\Til 70 elektrosztatikus fejhallgat(l\·al történik.

Deep

fores~

- Made in Japan - Sony Music SAN 4q4b3b-2

Eddig chhcn a ro\'athan ink:íhh ldasszilms és
heli \'ollcnwcidwcr és ezt a Deep Forest lejazz, azaz akusztilms zcnéldw l foglallmztunlc
mezt egy jclzó,·cl besorolni. Egy biztos. ez a
.\m a zenei \ilflg :1zért sokkal szélesebb, és
zene ,·alóhan hat a hangu latunkra . méghozz:í
még a hifi rajongól\llak is mcg\'annak a managyon pozití,·an . Lendü letes, egyetlen pillagul< lwd\'cncci. lásd Dirc Straits, .\ndrcas
natra scm enged Ic, , ·ag~is a lemez 72 perec
\'ollcnwcidcr ,·agy éppen a Deep Forcst. Ez a
alatt \'égig feszültségben tart. ,\ szú leg_johh
lüiliiniis hangz:ísú zenekar, amely alap\'ctócn
értelméhen ldhítúszcr. nemcsak a fülncl<. haegy du ú (Eric ~louquct és
nem a lélcl\llcl\ is. ~lcgta
~ l ichcl Sanchez) és az
l:ílhatúak benne a ldassziDEEP FOREST
őket l\icgészít(Í üt<isiikhól
lms zcnéh61 :Ít\'Ctt elemek
és \'OI<:ílhúl fcllíl lú cg~iit
éppúgy, mint a népzcnci ,
tcs , az clmú l é\·ckhcn igajazz \'ag~ · éppen a progzi ,·ilflghírrc tett szcrt. Zcrcsszí,· rockhúl sz:írmazó
néjükhcn
gyakorlatilag
ritmusképlctck. Jt s tennémindcn mcgtalfl lhatú, a
szetcsen nagyon ügyes haldasszilws zongorától a
t:ís,·adász clemcldw l is
szintctizátoron és az afrimeg ,·an túzdc lvc, dc ez
kai lwngá lwn át a harmoebben az esetben csak dinildig. Zenéjüket mégis
cséretet é rdeme l. Az él6m. ,fl. 1 I·'P 1
inkább \'alamifélc nyugafch·étcl illct\'C a koncert
lom és letisztu ltság jelmiatt a lassú szá moka t is
lemzi, a ho l mindcn hangszcrncl< és hanl~já
igen ritm ikusan fcldo lgozya játssza a zene ka r,
nak sajátos jelentése \'an . ~chéz \'olmi múfa és természetcsen a Deep Forest lcmczclwn
j ilag ezt a muzsiluít besorolni. \ 'a lamikor a
már mcgszolmtt "dögös" hangz:ís ta lá lhatú.
hct\'cncs é,·ckbcn , az első ilyen jellegű feh-éÖsszcfoglal\'a úgy jellemezhetném ezt a mutclek mcg_jclcnésclwr " mood", aza z hangulatzsikát, hogyha ndal<inck nm egy gyors autózcnéncl< hÍ\tálc ~lostanáhan a \\'orld ~lusic,
ja , és abban jú hifi berendezése. aldwr Ú\'atoazaz \illígzcnc kifejezés di\'atos . Csakh;ít ez
san tclwrjc fel a hangenit, mcrt pillanato!<
egy nagyon színcs ,·ilág, nem igazán lehet egy
alatt 200-at fog mutatni a scbcsségmérií! lt s
akkori Chadic lladcnt, egy nyoiC\·anas é\'ckaz ugye nagyon \'cszélycs!
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Radford STA 25Classic KIT teljes kit .......................... 248 OOO,kimen6 transzformátor (2075/10 ........................ 44 000,-/db
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hálózati transzformátor (2093) ........................... 58 000,-/db

cs6készlet
(2 db ECC 88, 2 db 6U8A, 4 db EL 34) ............ 20 600,Radford SC 25 KIT teljes kit... ........................................ 92 000,beültetett panel ....................................................... 45 ooo.cs6készlet. ....................................... ,.. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 500,BB 30 teljes kit ...............................................................85 000,kimenő transzformátor ...................................... 11 500,-/db
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4700 JJF/40 v....................................................... 1 450,-/db
10 OOO JJF/63 V ................................................... 2 450,-/db
Onkyo 7111/7211 Mod. teljes kit.. ................................. 14 500,Rega Planar tápegység teljes kit ................................... 32 000,Roksan ROKOne KIT teljes kit.. ..................................... 77 000,doboz (fekete fumér) ........................................ 22 000,-/pár
Raksan Radius3 KIT teljes kit ........................................ 96 OOO,-

Az álak az álát nem tartalmazzák! A teljes kitek az összes megépftéshez szükséges alkatrészt tartalmazzák. kivétel a dobozol<. A készülékek egyes alkatrészei is
megrendelhetc5ek Onnállóan, kérjen tájékoztatást! A készülékeket és alkatrészeket rendelésre (átfutási idő 2-6 hét) és postal utánvéttel szállf~uk. A termékekre garanciát nem
véllalunk. kivétel a HT Labor éltal megépftett kitek. A H&T előfizetők 1O% kedvezményt kapnak. 25 OOO Ft felett a rendelés csak 1O% előleg befiZetése után érvényes l
Az e161eget postal esekken a HouseMatlc Kft. elmére kell küldeni.
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Név:

Cím: ...................................................................................... .
// /
Al a1ras: ............................................................................... .
Címünk: llouse l\laric Kfr. 11-+6 Bp. , Szabó Lőrinc u . .).
Kérjük, czr a megrendelőiapor küldje ,·issza a szerkeszrőség címére

, ·a~·

a 38-t-3982-cs faxszámra.

e
A korábbi szá-

mok a Hé-sT szerkesztöségében
még kaphatóak•

2
eit_
Előfizetőink

a

Csomagküldő

termékeit

10%

kedvezménnyel rendelhetik

meg~

-------------------------------------------------------------------,
Megrendelőlap
Előfizetek

a Hang & Technika címu folyóirat 1999. évi

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

Név: .......................................................................................
(fm: .......................................................................................
Telefon: ...............................................................................
Számlát kérek: ...............................................................
Melyik számtól kéri: ....................................................
Minde n e l őfize tőnk l számot, valamint l map pát ingyenesen kap.
Az éves e l őfi ze t és i díj 3000 F t, melye t pos tai esekke n a sze rkesz tőség címé re
(H ouse Matic Kft . 11 46 Bp., Szabó Lőrin c u. 3.) fi ze the t be.
Ké rjü k, ezt a megrende l ő l apot küldje vissza a szerkesztőség címére
vagy a 384-3982-es faxszá mra.
Tudomás ul veszem, hogy a megre ndelés a beküldött meg re nd e l ő l ap és a pé nz
együttes b eé rkezésé t ő l válik érvényessé.

előzet"es
Némi lelkiismeret furdalással ülök neki az előzetest megírni.
Hiszem több bcígért téma is kimaradt ebből a számból, és
esetleg joggal gonelolhatja a kedves Olvasó, hogy minck ígérjük, ha aztán máshogy lesz. liát igen , mi scm így szcrctnénh~,
csakhogy az életben a dolgok valahogy nehezebben görclülnck.
Viszont a kimaradt cikJ<ck egy jó része már a kezünkben van,
és ha a nyári szabadságok elmúlnak, márpedig a l<övctkcző
szám lapzártájáig remélhetőleg így lesz, akkor mcgkapjul< a
zöld lámpát. Így tehát a következő számra maradt a DLSA mű
szcr-mérőprogram és a D'Appolito állódoboz a Klang&Ton újságtól átvéve. A Dl A konverterrel kapcsolatban nincs mit
mondjuk. Oly sokszor ígértük, hogy már nem is mondunk semmit. Dc nem a mi hibánk , a hazai képviselet szcrint még nem
jelent meg a piacon. Furcsa, mivcl híres gyártók már szériatcrmékcikbcn használjálc Ám ha a l<övctkcző számig nem jön
össze (mivcl a mai napig nem tudunk kapni egyetlen chip készletct) , más gyártó után nézünk. Ez van.
Jön az első AN kit , dc ezt már a hírrovatban is beharangoztuk bövebben. Reméljük , ezzel tényleg sok olvasónk kívánságának teszünk eleget. S ha már itt lesz egy ilyen kis teljesítményű csöves, akkor jöhet az Odcon lUgolctto is, ami egy "hátultöltő" (nem gomboló!) tölcsér, 95 dB/ W érzékenységgel , és
várhatóan nagyon reális árral.
Összeáll végre a hangfaltcrvczés-dobozmérctczés fizikájának
cikksorozata, és ezzel reménycink szcrint egy olyan átfogó
munkát tudunk c témakörben publikálni, ami eddig Magyarországon , azaz magya r nyelven teljes hiány volt, a tankönyveket
is beleértve.
Véget ér "rémregény" sorozatunk , ám lesz érdclws folytatás ,
dc előre ne lőjük Ic a poént. Az újság nem-kit részét a kövctkcz6 számtól szcrctnénk bővíteni, mivcl a visszajelzések azt
mutatják, hogy egyre több II&T törzsolvasó nem a "csináld
magad " rétegből kerül ld.
Bemutatunk egy olyan világhírű hangfalcsaládot, amely
"mcllékcscn " ~lagyarországon készü l, és bemutatunk egy
olyan magyar tcrvcz6-konstruktört, aki mcllékcscn világhírű.
A lemezrovatban egy különös "tcsztrc" készülünk. Összejött
végre egy lemez, a legváltozatosabb hanghordozókon , vagyis
LP-n , 16 bites CD-n, 24 bites CD-n , aran~' CD-n, IIDCD-n , és
még DAD-cn is. Mcgvizsgáljuk, mi is az igazság , van -c már
olyan jó valamelyik mint az LE
I lát addig is kívánunk mindcnkinck kellemcs nyaralás t , me rt
kövctkczö számunk már a szürkc öszbc hajlik (bár azt még
vénasszonyok nyarának hí'(ják).
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Föszerkesztö Huszti Zsolt
Munkatársak Paládi Mihályné
dr. Hankiss János
Fehér Béla
Evellei László
Laptervezés: Myckei
A szerkesztöségi titkárság vezetöje:
Paládi Mihályné
Tördelés Today
Kiadja a House Matic Kft.

Aszerkesztöség címe: 1145 Budapest,
Szabó Lörinc u. 3
Telefon/fax 251-1965
Terjeszti a Baranyi és Tsa Kft. és
alternatív terjesztök (Bp.-l és országos
terjesztés). Kapható továbbá hifi
üzletekben.
Hirdetésfelvétel a szerkesztöség eimén.
Mmden jog fenntartva- House Matic Kft
A lapban megjelent mmden publikáció a

k1adó tulajdona . Mmdennemü
felhasználása (kivétel magáncél)
kizárólag a kiadóval, vagy a szerzövel
történt egyeztetés után lehetséges!
Pubhkációt elfogadunk, melyet a
szerkesztöség saját belátása szerint
jelentet meg. Kéziratokat nem örzünk
meg, és nem küldünk vissza.
A változtatás jogát fenntartju kl
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