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ryS. ] charakterystyko madulu impedancjj

Techniczno rzetelność mo konĘnuocję
w podcwonych przez producento porome-
iroch. kzede wszystkim impedoncjo - dlc
wielu producentów pole do ncdzwyczoj
swobodnej interpretocji czy mówiqc wprost,
chocicż wciqż grzecznie - wprowcdzonio
klientóww błqd, nc zosodzie,,huloj duszo,
testów nie mo". Gdzieniegdzie jednok jeszcze
sq, i to nie Ęlko odsłuchowe. Oczywiście owe
fontozje zcrwsze idq w jednq stronę - załłyża-
nic impedoncji dlc odsunięcio ewentuolnych
obow skqdinqd zwykle nieuzosadnionych
o to, czy wzmocniocz ,,pociqgnie". No wszelki
wypodek lepiei mieć,,kctologowo" kolumny
B-omowe. Z koĘ Octcrgonów dowiemy się
nqtomiost, że sq one 6-omowe, bowiem J. R.
twordo trzymo się Ioktów. Minimum przy 80 Hz
widoć no poziomie 5 omów co determinuje
włośnie 6-omowq wońość impedoncji znomio-
nowei, choc niejeden renomowony producent
ulego pokusie, oby przy minimum 3-omowym
opowicdcć bojki o 8-omowym. Zresztq w przy-
pcdku kolumn tokiej mory nie mc to chybc
żodnego znoczenio, poniewoż przeznaczone
sq do wzmccnioczy, które proĘcznie z żadną
spoĘkonq impedoncjq nie powinny mieć
kiopotów. W tokim kontekście OctagonW
jest obciqżeniem wTęcz wybitnie łctwrrrm - nie
Ęlko minimo chorokterysĘki impedcncii nie
spodojq poniżej wspomnicnego poziomu
5 omów, ole też w cołym posmie okustycznym
(pozo pikiem przy I3Hz, cr więc już w zokresie
podokusĘcznym) mo ono niewielkq zmien-
ność. Minimum przy ok. 25 Hz wskozuje nom
no częstotliwość rezoncnsowq bos-re{Ieksu
(do tego temotu jeszcze wrócimy), wońo zwró-
cić uwogę, że leży ono no poziomie 7 omow,
co wskazuie, że zcstosowcno B-omowy głośnik
niskoionowy, o niższc wońość w okolicach
80 Hz jest efektem dziołonio filtro dolnoprze-
pusiowego (spoĘkony elekt uboczny, nie
wdojqc się w szczegóĘ).

Z kolei znocznie niższa wysokość drugiego
wierzchołko bos-ref]eksowego wyniko z zo-
stosowonio dodatkowego, równoległego filtra
RtC, którytłumi nie tylko ten rezonqns, ole
i gosi podbicie no chorokterystyce przetwo-
rzonio, jokie pojcńłoby się bez jego udziołu.
Pewnie dlotego brzmienie Ocźcrgonów jesi no
bosie (zresztq nie tylko no bosie) tak dobrze
poukłodone i nieogrespvne, choć w zcsięgu
ręki (uzbrojonei w lutownicę) jest ,,odpięcie"
tego obwodu i wyzwolenie większej energii
niskich częstotliwości.

Rys. 2. chorakterystyko przelwarzonja w calym pasmie akustycznym, na różnych osioch

somej częstotliwości wilwołuie odciqżenie no
głośniku (Iinio zielono) iok też pokozuje wyroźrry
szczyt swojej chorakterystyki (liniq czerwona),
leżqcy kilko dB poniżej moksrrmclnego cśnieńo
z samego glośniko; w e{ekcie chorokterysĘkc
wypodkowo systemu głośnik-bos-ref 1eks (linio
jcsnozielono) opodo nojpienł z niewielkim no-
chyleniem do 25 Hz, o dopiero poniźej ,,nobierc
tempo", Dwo niewielkie głośniki średniotonowe
też zoongożowono do proryw zqkesie niskich
tonów - poprzez ich niskie i łcgodne filtrowonie;
io oż nieprawdopodobne, ole ich dodotni wpfuw
no chorokterysĘkę wypodkowq ccłego systemu
widoć jeszcze p:izy 40Hz! Bez obow, sq tom
już silnie tlumione. Ich chqrokterysĘko (linic
ciemnożoho) przecinc chorokterysĘkę sekdi
niskotonowej przy ok 200Hz, nochylenie zboczo
zwiększc się systemaĘcznie, bez żcdnych
wyroźnych podskoków (wroz z filtrem I. rzędu
z pewnościq zostosov,runo korekcję impedoncji).
ChcrokterysĘkcI wypcdkowc cołego systemu
(linio niebiesko) wszędzie leżywyżej niż odrębne
chorokterysĘh sekcji niskotowej i średniotono-
wej oroz doHodnie 6 dB powyzej ich przecięcio

- zgronie cmplitudowe i fozowe jest ideolne.
Mstrzu!
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rys, 3. charakterystykl przetwarzonil w zakresie
niskatanowm.

Potwierdzc to główny rysunek z choroktery-
sĘkq przetwarzonio, gdzie nie widoc nojmniej-
szego wyeksponowonio nishch częstotliwości,
ptzecież zwykle występujqcego - zwłoszczo
w dużych kolumnoch, przezncczonych do du-
żych pomieszczeń, wymogojqcych trochę więcej
bcsu. Podejście konstruktorq do liniowości jest

więc może zbyt pnprcypiclne, o]e konsekwent-
ne - nojmnieiszego wzmocnieniq nie widqć
też no drugim skroju posmc. Wysokie tony sq
równiutko doprowodzone do 20 kHz, w dodqtku,
co wcńo podkreślić, nie robi no nich żcdnego
wrożenia zmiono osi pomioru oż do I5o, do-
piero pod kqiem 30o widoć wyroźniejszy, choć
wciqż niedromoĘczny spadek. Przy tok dobn,m
rozproszoniu można sobie pozwolić no wybór
Iiniowej chorckterysĘki no osi główaej.

A no osi głównej, jok też pod kqtem I5o,

chcrokterysĘko trzymo się w ścieżce +lI,5 dB

- dlo zespołu giośnikowego to wyrrik bordzo
dobry o przy stosowoniu liltrów niższego rzędu
wręcz wyśmieniĘ. Zmiono kqto w płoszczyźnie
pionowei w zckresie łl 70 źeżńe robi no chq-
rakterysĘce wielkiego wrcżenio, co prcrwdc no
osi *7o poiowic się ok. 3-decybelowe osłobie-
nie przy 3,5 kHz, ole w brrm miejscu i w tokim no-
sileniu zostonie io przyjęte przez nasz słuch bez
żcdnych oporów; już Ęlko gwoli dociek]iwości
i formolności zouwożmy, że no osi -7o pojowio
się ieszcze delikotniejsze osłobienie przy 5 kHz,
co jednocześnie dowodzi preryzyjnego strojenio
no osi głównej. Nojwięcej szkody wyrzqdzo
chorokterystyce maskownica, co prcwdo możnc
jq zdjqć, ole czemu by nie doprccowoć mniej
inwozylnego okusĘcznie ksztohu jej romki?

Już z ogólnej chorckterystyh odczytcmy
doskonołe rozciqgnięcie bcsu, spodek -6 dB
względem poziomu średniego odnotowujemy
dokladnie przy 30 Hz. Mcmy też dodotkowy

rysunek, pokoĄqry indywiduolne chcrcktery-
sĘki źróde1 niskich częstotliwości. I h_rtcj obrozek
jest piękny, podręcznikowy, ilusĘqcy zorówno
doskonołe zestroienie bcs-refleksu no bozie
bordzo dobrego głośnikc niskotonowego, jok
i wzorcowe zintegrowonie z sekcjq średnioto-
nowq. Bos-reileks dostrojony do 25 Hz przyĘ
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