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Zarówno w ramach tradycyjnego
zestawu odtwarzaj¹cego sam¹
muzykê, jak i w obrêbie wielo-
funkcyjnego „kina domowego”,
musz¹ dzia³aæ odpowiednie sys-
temy g³oœnikowe, dostarczaj¹ce
dŸwiêk – albo muzykê nagran¹
w studio lub na koncercie, albo
dŸwiêkow¹ œcie¿kê filmow¹.
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Ju¿ w czasach poprzedzaj¹cych epokê kina domowego,
czyli w ci¹gu d³ugich lat doskonalenia urz¹dzeñ audio,
stwierdzono, ¿e system odtwarzaj¹cy muzykê jest tylko tak
dobry, jak jego najs³absze ogniwo. Ten wniosek, w brzmie-
niu uogólnionym, dotyczy zreszt¹ wielu innych dziedzin.
Czêsto tym najs³abszym ogniwem jest ogniwo ostatnie
– czyli g³oœniki (zespo³y g³oœnikowe, kolumny g³oœnikowe).
Ale, o ile w ³añcuchu samych urz¹dzeñ g³oœniki tworz¹
faktycznie ogniwo ostatnie  (zamieniaj¹ pr¹d elektryczny
na dŸwiêk), to miêdzy nimi a nami wystêpuj¹ jeszcze inne
bardzo wa¿ne dla jakoœci brzmienia, a czêsto lekcewa¿o-
ne czynniki – mianowicie sposób ustawienia g³oœników
i akustyczne cechy samego pomieszczenia. Sytuacjê tê
mo¿na porównaæ do jakoœci samochodu i samej drogi,
po której siê porusza. Nie da nam wielkiej przyjemnoœci
jazda nawet najbardziej luksusowym autem po wyboistej
drodze (droga jest analogi¹ do samego pomieszczenia),
a je¿eli jesteœmy pasa¿erem, to mo¿emy te¿ odczuæ na
w³asnej skórze s³abe umiejêtnoœci kierowcy (to niech bê-
dzie analogi¹ do nieprawid³owego ustawienia g³oœników).
Urz¹dzaj¹c sobie du¿y salon czy nawet ma³y pokój, w któ-
rym wolny czas ma nam uprzyjemniaæ muzyka lub kino
domowe, warto poœwiêciæ uwagê wspomnianym proble-
mom. Trochê starañ pozwoli nam optymalnie wykorzystaæ
mo¿liwoœci ca³ego systemu audio i uzyskaæ znacznie lep-
sze rezultaty brzmieniowe.

s p r z ê t     

akustyka w domu...akustyka w domu...akustyka w domu...akustyka w domu...akustyka w domu...
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Ka¿dy zespó³ g³oœnikowy jest urz¹-
dzeniem promieniuj¹cym dŸwiêk
z okreœlonymi charakterystykami
kierunkowymi  -  to  znaczy  w  ró¿-
ny sposób w  ró¿nych  kierunkach.

W wiêkszoœci przypadków charakterys-
tyki te okreœlaj¹ najlepsze promieniowa-
nie „na wprost”. Oznacza to nie tylko, ¿e
przed zespo³em g³oœnikowym poziom
dŸwiêku jest najwiêkszy, ale przede
wszystkim, ¿e czêstotliwoœciowa charak-
terystyka przetwarzania jest optymalna -
to znaczy jest tonalnie najlepiej zrówno-
wa¿ona. Niskie tony, poniewa¿ niesione
s¹ przez d³ugie fale, omijaj¹ce przeszko-
dy wielkoœci zespo³u g³oœnikowego, roz-

Najbardziej podstawowe fakty dotycz¹ce promieniowania
dŸwiêku przez zespo³y g³oœnikowe w pomieszczeniach zamkniêtych
i wynikaj¹ce st¹d zalecenia dotycz¹ce ich prawid³owego ustawienia
brzmi¹ nastêpuj¹co:

chodz¹ siê bardziej wielokierunkowo,
ni¿ tony wysokie. Dlatego, je¿eli charak-
terystyka przetwarzania na osi g³ównej
(przed zespo³em g³oœnikowym) jest dob-
rze  zrównowa¿ona,  to  z  boku  nast¹pi
uprzywilejowanie czêstotliwoœci ni¿szych,
zniekszta³caj¹ce brzmienie. W wielodro¿-
nych zespo³ach g³oœnikowych dochodzi
te¿ do bardziej z³o¿onych zjawisk; po-
prawna charakterystyka czêstotliwoœcio-
wa pojawia siê przy w³aœciwej korelacji
fazowej miêdzy poszczególnymi g³oœni-
kami, która zachodzi tylko przy w³aœci-
wych relacjach odleg³oœci miêdzy s³u-
chaczem a poszczególnymi g³oœnikami
kolumny. Relacje te zostaj¹ przez kon-

struktora ustalone przy za³o¿eniu, ¿e ko-
lumny bêd¹ ustawione poprawnie, przed
s³uchaczem. Dlatego najlepsze brzmie-
nie uzyskujemy na osi g³ównej zespo³u
g³oœnikowego, lub w jej pobli¿u. W takiej
sytuacji nie jest mo¿liwe uzyskanie opty-
malnego brzmienia w ca³ym pomiesz-
czeniu – ale nasze miejsce ods³uchowe,
w którym mamy œwiadomie delektowaæ
siê muzyk¹, powinno zostaæ w ten spo-
sób wybrane. Zwykle nie mamy ani pe³-
nej swobody w ustaleniu miejsca ods³u-
chowego, ani ustawienia g³oœników. Po-
niewa¿ z góry mo¿emy za³o¿yæ, ¿e nie
bêdziemy s³uchaæ na stoj¹co, ani ¿e
nasz fotel nie bêdzie unosi³ siê w powie-
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trzu, wiêc staje siê jasne, ¿e ustawianie
zespo³ów g³oœnikowych na wysokim re-
gale, tak ¿e ich osie g³ówne biegn¹ da-
leko powy¿ej naszych uszu, jest bardzo
nieprawid³owe. Zespo³y g³oœnikowe po-
winny znajdowaæ siê na wysokoœci g³o-
wy s³uchacza. Co prawda, nawet usta-
wione wysoko g³oœniki mo¿emy pochyliæ
tak, aby kierowa³y swoj¹ oœ g³ówn¹ i naj-
lepsz¹ charakterystykê w stronê s³ucha-
cza, ale pozostaje wówczas jeszcze  co
najmniej  jeden  problem – muzyka graj¹ca
z góry, spod sufitu, nie brzmi naturalnie.
Ustawiaj¹c kolumny na „normalnej” wy-
sokoœci rozwi¹zujemy te problemy jed-
noczeœnie. Z podobnych powodów nie
nale¿y ustawiaæ ma³ych zespo³ów g³oœ-
nikowych bezpoœrednio na pod³odze –
bêd¹ znajdowaæ siê za nisko – lecz nale-
¿y u¿yæ odpowiedniej wysokoœci pod-
stawek. Uœciœlijmy jeszcze pojêcie „osi
g³ównej” – jest to oœ wyprowadzona
prostopadle z przedniej œcianki zespo³u

g³oœnikowego (poza przypadkami, gdy
œcianka ta jest pochylona, wówczas cho-
dzi o oœ równoleg³¹ do podstawy), dla
zespo³ów wielodro¿nych w pobli¿u g³oœ-
nika wysokotonowego. Od zalecenia
s³uchania kolumn na osi g³ównej s¹ jed-
nak wyj¹tki. Zdarzaj¹ siê konstrukcje,
które celowo s¹ tak strojone przez kon-
struktorów, aby najlepiej zrównowa¿one
brzmienie pojawia³o siê na osi lekko
skierowanej w bok – co pozwala ustawiæ
kolumny osiami g³ównymi równolegle,
biegn¹cymi po bokach s³uchacza. Wiele
kolumn ma charakterystykê przetwarza-
nia (na osi g³ównej) z wyeksponowany-
mi wysokimi tonami (bo takie brzmienie
preferuje wielu klientów), i w takiej sytu-
acji „zejœcie w bok”, powoduj¹ce spa-
dek poziomu wysokich czêstotliwoœci,
mo¿e charakterystykê wyrównaæ. Mówi-
my tu jednak o ograniczonym zakresie
takich  regulacji i o szlifowaniu brzmie-
nia, a nie zaleceniach podstawowych.

Wspania³e i w³aœciwie rozstawione

kolumny, du¿e pomieszczenie, niepozba-

wione powierzchni poch³aniaj¹cych

(dywan, zas³ony). Wszystkie zespo³y

g³oœnikowe, ³¹cznie z centralnym, s¹

„wycelowane” w miejsce ods³uchowe.

Pe³na symetria, z której wy³amuje siê tylko

subwoofer (widaæ go pod oknem), ale jest

to w jego przypadku dopuszczalne.

(Zdjêcie – JMlab)

bêdzie mo¿na je oswoiæ i samym usta-
wieniem w du¿ym stopniu wyregulowaæ
brzmienie. Czasami w zaawansowanych
instalacjach kina domowego spotyka siê
umieszczenie zespo³ów g³oœnikowych
w p³aszczyŸnie ekranu (bo bokach lewy
i prawy, pod ekranem centralny), a efek-
towych w p³aszczyŸnie œcian bocznych
– jednak zespo³y g³oœnikowe do tego
przeznaczone, czy nowo projektowane
instalacje „in-wall” („wœcienne”), wyma-
gaj¹ specjalnego dostrojenia do takich
warunków promieniowania. Nie mo¿na
wiêc do tego celu wykorzystaæ zespo³ów
g³oœnikowych zaprojektowanych jako
wolno stoj¹ce b¹dŸ podstawkowe. Ich
wbudowanie w œcianê spowoduje bar-
dzo silne uwypuklenie niskich czêstotli-
woœci, a wiêc niezrównowa¿enie ca³ej
charakterystyki przetwarzania.

W poprzednim punkcie wspomnie-
liœmy o nieprawid³owoœci ustawie-
nia ma³ych g³oœników bezpoœred-
nio  na  pod³odze,  zwracaj¹c  uwa-
  gê na  z³e  po³o¿enie  osi g³ównej.

 W  takim  przypadku pojawia siê te¿ ko-
lejny akustyczny problem. Zbli¿enie ze-
spo³u g³oœnikowego do du¿ej powie-
rzchni odbijaj¹cej powoduje, ¿e czêœæ
fal niskich czêstotliwoœci, które „uciek³y-
by” do ty³u, biegn¹ do przodu. Zwiêksza
to poziom  niskich tonów w miejscu od-
s³uchowym. Im wiêcej du¿ych powierzchni
odbijaj¹cych w pobli¿u, tym wiêksza ku-
mulacja basu. Do pewnego stopnia efekt
ten mo¿e byæ akceptowalny, i podlega
subiektywnej ocenie u¿ytkownika – je¿eli
lubi du¿o basu, bêdzie ustawia³ kolumny
blisko tylnej œciany pomieszczenia, je¿eli
woli brzmienie bardziej neutralne i prze-
strzenne, bêdzie wychodzi³ z kolumnami
bli¿ej œrodka pokoju. Najwa¿niejsze, aby
znaæ przyczynê tego zjawiska - wówczas
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W pierwszych dwóch punktach od-
nosiliœmy siê do dzia³ania jednego
g³oœnika (kolumny, zespo³u g³oœni-
kowego). Podane tam zalecenia
maj¹  charakter  doœæ  uniwersalny

i dotycz¹ dowolnego uk³adu g³oœników –
stereofonicznego czy kinowego. Uk³ady
takie stawiaj¹ jednak przed u¿ytkowni-
kiem kolejne wymagania.
Pozornie mo¿e siê wydawaæ, ¿e uk³ady
stereofoniczne – dwukana³owe – s¹ ³at-
wiejsze do prawid³owej instalacji od wie-
lokana³owych, bo przedstawione warun-
ki trzeba spe³niæ w stosunku do mniej-
szej liczby zespo³ów g³oœnikowych. Z te-
go punktu widzenia to prawda, ale jest
te¿ druga strona medalu. Podstawow¹
zasad¹ prawid³owego ustawiania pary
zespo³ów g³oœnikowych w uk³adzie ste-
reofonicznym jest bowiem ich jednako-
wa odleg³oœæ od s³uchacza. Ró¿nice
w odleg³oœciach wywo³uj¹ nie tylko ró¿-
nice w natê¿eniach dŸwiêku, które osta-
tecznie mo¿na niwelowaæ za pomoc¹ re-
gulatora balansu (zrównowa¿enia kana-
³ów), w jaki wyposa¿ona jest wiêkszoœæ
wzmacniaczy stereofonicznych, ale
i ró¿nice fazowe, których w ten sposób
nie usuniemy. Powoduj¹ one zaburzenia
w kreowaniu sceny dŸwiêkowej, pozor-
ne Ÿród³a dŸwiêku gubi¹ swoje lokaliza-
cje. Wzmacniacze stereofoniczne nie s¹
wyposa¿ane w ¿adne uk³ady, które
mog³yby na to wp³yn¹æ. Natomiast
wzmacniacze i amplitunery wielokana³o-
we, wyposa¿ane w nowoczesne proce-
sory, oferuj¹ mo¿liwoœæ elektronicznego
kompensowania ró¿nic w odleg³oœciach
od poszczególnych zespo³ów g³oœniko-
wych – zarówno pod wzglêdem natê¿e-
niowym, jak i czasowym (sygna³ do
g³oœników znajduj¹cych siê bli¿ej do-
starczany jest z odpowiednio ni¿szym
poziomem i opóŸnieniem). Dlatego usta-
wienie w systemie wielokana³owym nie
musi rygorystycznie spe³niaæ warunku
jednakowych odleg³oœci wszystkich
g³oœników od miejsca ods³uchowego.
Zawsze jednak warto postaraæ siê o po-
dobne odleg³oœci dla kana³ów tworz¹-
cych pary – a wiêc dla lewego i prawego
przedniego, jak i dla lewego i prawego
tylnego. Dzia³anie wspomnianych proce-
sorów nie jest w stanie zapobiec wszyst-
kim niekorzystnym skutkom zwi¹zanym
z nazbyt dowolnym ustawieniem zespo-

³ów g³oœnikowych. G³oœniki lewy i prawy
zawsze powinny byæ ustawione pod po-
dobnymi k¹tami wzglêdem osi symetrii
ca³ego uk³adu, nawet je¿eli ich odleg³oœ-
ci od miejsca ods³uchowego nie s¹
idealnie takie same.

Warto te¿ zadbaæ o to, aby zespo-
³y g³oœnikowe maj¹ce tworzyæ z za-
³o¿enia symetryczne pary, znajdo-
wa³y siê w  podobnych  warunkach
   akustycznych;   niedobrze   wiêc

jest, gdy jedna z kolumn znajduje siê

w pobli¿u miêkkich mebli, grubych ko-
tar, itp., a druga przy go³ych œcianach,
szybie, itp. Dotykamy tu powoli kolej-
nej kwestii – akustycznych cech same-
go pomieszczenia. To, co s³yszymy w
miejscu ods³uchowym, nie pochodzi bo-
wiem tylko z bezpoœredniego promie-
niowania zespo³ów g³oœnikowych.
W dŸwiêku docieraj¹cym do ka¿dego
miejsca du¿y udzia³ maj¹ fale odbite –
promieniowane przez g³oœniki w innych
kierunkach, potem czêœciowo poch³a-
niane, ale czêœciowo odbijane. Na razie
zadbajmy o symetriê – aby odbicia po
obydwu stronach sceny by³y mo¿liwie
podobne. Je¿eli na przyk³ad lew¹ œcianê
pozostawilibyœmy „go³¹”, a praw¹ wyt³u-
mili, to scena pozornych Ÿróde³ dŸwiêku
przesunê³aby siê w lewo – na skutek od-
biæ z lewej strony. Chc¹c byæ konsek-
wentnym, warto te¿ zadbaæ o podobne
odleg³oœci od bocznych œcian, szczegól-
nie gdy znajduj¹ siê one blisko i s¹ s³a-
bo wyt³umione; je¿eli s¹ daleko lub zo-
sta³y mocno wyt³umione, tym jest to
mniej istotne. Gdy jedn¹ œcianê boczn¹
mamy blisko, a drug¹ daleko, tê bli¿sz¹
wypada mocniej wyt³umiæ.

Rosn¹ca popularnoœæ p³askich wy-

œwietlaczy (plazm, LCD) rodzi zaintere-

sowanie podobnie p³askimi g³oœnika-

mi, które bêdzie mo¿na powiesiæ obok

wyœwietlacza, na œcianie. Na zdjêciu

zestaw trzech przednich zespo³ów

g³oœnikowych kina domowego – lewy,

centralny (na dole) i prawy. G³oœniki

przeznaczone do powieszenia

powinny byæ nie tylko p³askie, ale

i zaprojektowane pod wzglêdem akus-

tycznym do prawid³owego dzia³ania na

tle du¿ej powierzchni odbijaj¹cej.

(Zdjêcie – B&W)
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Niezale¿nie od d¹¿enia do symetrii
w ustawieniu zespo³ów g³oœniko-
wych i w aran¿acji pomieszczenia,
jego   ogólna   akustyka   powinna
  uwzglêdniaæ  w³aœciwe  proporcje

miêdzy  odbijaniem  a  poch³anianiem
dŸwiêku. Wcale nie jest naszym celem
jak najdalej id¹ce wyt³umienie pomiesz-
czenia. Dla naturalnego brzmienia po-
trzebny jest pewien udzia³ odbiæ, które
dodaj¹ swobody i przestrzennoœci. Fak-
tem jest jednak, ¿e zalecenia akustyków
najczêœciej dotycz¹ zwiêkszenia, a nie
zmniejszenia   wyt³umienia,   poniewa¿
w du¿ych,   nowoczeœnie   urz¹dzonych
pomieszczeniach jest go zbyt ma³o. Du-
¿e powierzchnie go³ych œcian, niskie
meble, skromne dywaniki, brak zas³on...
Trudno komukolwiek dyktowaæ zabudo-
wanie œciany od góry do do³u biblio-
tek¹ czy powieszenie wielkiego kilimu.
Z rzeczy, które chyba ka¿demu naj³at-
wiej bêdzie zaakceptowaæ, mo¿na wy-
mieniæ dywan, po³o¿ony miêdzy kolum-
nami przednimi a miejscem ods³ucho-
wym, i zwrócenie szczególnej uwagi na
miejsca na œcianach bocznych, w któ-
rych powstawaæ bêd¹ pierwsze odbicia

– ustaliæ je mo¿na w bardzo prosty spo-
sób, za pomoc¹ wisz¹cego w tym miejs-
cu lusterka (z miejsca ods³uchowego zo-
baczymy w nim kolumnê). W tym obsza-
rze szczególnie warto zadbaæ o jakieœ
wyt³umienie.
Nieco odrêbnym zagadnieniem s¹ fale
stoj¹ce, generowane w pomieszczeniu.
Powstaj¹ one miêdzy niewyt³umionymi
powierzchniami – a wiêc miêdzy œciana-
mi. Walce z nimi, oczywiœcie równie¿ s³u-
¿y wyt³umienie, ale tak¿e odpowiednie
proporcje  wymiarów  pomieszczenia,

aby nie dochodzi³o do kumulowania siê
fal stoj¹cych przy tych samych czêstotli-
woœciach. Najbardziej zapobiegliwi pro-
jektuj¹ swoje domy i pokoje we wspó³-
pracy z akustykami, uwzglêdniaj¹c ich
zalecenia.   S¹   te¿   specjalne   ustroje
akustyczne – „pu³apki” antyrezonanso-
we, odpowiednio dostrojone i ulokowa-
ne pozwalaj¹ w pewnym stopniu uwol-
niæ pomieszczenia od tych dolegliwoœci.
Inne ustroje s³u¿¹ rozpraszaniu i poch³a-
nianiu fal w okreœlonych miejscach po-
mieszczenia.

Wspomnieliœmy, ¿e pewne ró¿nice w odleg-
³oœciach poszczególnych g³oœników od
miejsca ods³uchowego bêd¹ mog³y skom-
pensowaæ procesory, które w naszym syste-
mie najczêœciej bêdzie zawiera³ amplituner,
ale ¿e kierunki, z jakich graj¹ g³oœniki, po-
winny byæ zachowane prawid³owo. Kolumny
frontowe lew¹ i praw¹ ustawiamy podobnie,
jak kolumny w systemie stereofonicznym –
przed sob¹, w rogach trójk¹ta równoramien-
nego. Odleg³oœæ miêdzy kolumnami nie
powinna byæ wiêksza, ni¿ ich odleg³oœæ od
miejsca ods³uchowego – rozsuwanie powo-
duje co prawda rozszerzanie przedniego
planu, ale grozi zerwaniem jego ci¹g³oœci
i utrat¹ lokalizacji pozornych Ÿróde³ dŸwiêku.
G³oœnik centralny powinien byæ ustawiony
jak najbli¿ej ekranu, dla najlepszego zespole-
nia dŸwiêku i obrazu, „przywi¹zania” g³osów
do pojawiaj¹cych siê postaci, bowiem
w dŸwiêkowych œcie¿kach filmowych kana³
centralny s³u¿y najczêœciej jako dialogowy.
G³oœnik centralny jest zawsze ekranowany
magnetycznie – czyli rozproszone pole mag-
netyczne jest w nim do tego stopnia zredu-
kowane, ¿e nie wp³ywa na pracê kinesko-
pów. Du¿ych g³oœników centralnych nie
nale¿y jednak ustawiaæ na telewizorze – s¹
na to zbyt ciê¿kie, a ich wibracje mog¹ szko-
dziæ uk³adom elektronicznym telewizorów.
Najlepiej umieœciæ je (maj¹ zwykle konstruk-
cjê poziom¹) na najwy¿szej pó³ce telewizo-
rowej szafki. Zastosowanie p³askich wy-
œwietlaczy (plazm, LCD) zmienia warunki,
dlatego coraz wiêcej producentów oferuje
systemy p³askich g³oœników, które mo¿na
powiesiæ na œcianie.
Oprócz trzech frontowych zespo³ów
g³oœnikowych, w systemie kina domowego
wystêpuj¹ jeszcze g³oœniki zwane tylnymi,
efektowymi, „surroundowymi”. S¹ one
zwykle mniejsze, rzadko kiedy wolno sto-
j¹ce, i je¿eli maj¹ formê konstrukcji pod-
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stawkowych, to sugeruj¹ w³aœnie zastoso-
wanie podstawek. Nie zawsze jest to najwy-
godniejsze – w koñcu ma³y g³oœnik na pod-
stawce wcale nie zajmuje mniej miejsca, ni¿
smuk³y g³oœnik wolno stoj¹cy. Mo¿na taki
g³oœnik próbowaæ powiesiæ na œcianie, ale
mo¿e to spowodowaæ problemy akustyczne
(przedstawione w pkt. 2.), i niekoniecznie
bêdzie dobrze wygl¹daæ – zw³aszcza przy
znacznej g³êbokoœci obudowy. Coraz czêœ-
ciej pojawiaj¹ siê g³oœniki efektowe specjal-
nie zaprojektowane do powieszenia na œcia-
nie – takich jednak nie postawimy na pod-
stawkach. Trzeba siê zdecydowaæ wczeœ-
niej. Je¿eli œciany mamy blisko i po obydwu
stronach w podobnej odleg³oœci, wygodniej
jest wybraæ g³oœniki wisz¹ce. W przeciwnym
wypadku musimy u¿yæ „monitorków” na
podstawkach. Wœród g³oœników efektowych
wystêpuj¹ specjalne ich rodzaje – dipole
i bipole – które wytwarzaj¹ pole rozproszo-
ne, a tylko niewielk¹ czêœæ energii promie-
niuj¹ bezpoœrednio w stronê s³uchacza.
W przypadku takich g³oœników, a zw³aszcza
dipoli, nale¿y je instalowaæ nie z ty³u, ale po
bokach miejsca ods³uchowego, i powy¿ej
g³owy. Dipole i bipole wystêpuj¹ niemal
wy³¹cznie w formie konstrukcji przystosowa-
nych do powieszenia. Zalecenia dotycz¹ce
ustawienia g³oœników efektowych
o promieniowaniu kierunkowym (typowym)
s¹ doœæ ró¿ne – od skierowania ich w stronê
miejsca ods³uchowego, po skierowanie ich
promieniowania do ty³u lub do góry (dla
rozproszenia dŸwiêku).
W systemach 5.1 mamy dwa g³oœniki efek-
towe, w systemach 6.1 i 7.1 odpowiednio
trzy i cztery. Dodatkowe umieszcza siê z ty³u
- jeden dok³adnie za g³ow¹ s³uchacza, dwa
nieco rozsuniête. W szczegó³y nie bêdziemy
wchodziæ, systemy te s¹ bardzo ma³o popu-
larne.
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Zasady akustycznego aran¿owania po-
mieszczenia ods³uchowego, w³aœciwe-
go ustawiania zespo³ów g³oœnikowych,
wyregulowania parametrów systemu, ³¹-
cz¹ siê p³ynnie z samymi cechami kon-
strukcyjnymi i akustycznymi poszcze-
gólnych urz¹dzeñ. To rozleg³y obszar
wiedzy, której w ca³oœci nie opanowa³
w pojedynkê ¿aden profesjonalista. Mi-
mo to i amatorzy – u¿ytkownicy domo-
wych systemów audiowizualnych, mog¹
wiele skorzystaæ, znaj¹c najwa¿niejsze
fakty i próbuj¹c siê do nich stosowaæ.
Nawet je¿eli posiadany system nie bê-
dzie pracowa³ w warunkach idealnych -
na skutek ograniczeñ pomieszczenia, je-
go przystosowania do innych funkcji,
naszego braku doœwiadczenia – to za-
wsze jest jeszcze okazja, aby albo jakieœ
kolejne b³êdy pope³niæ, albo ich unik-
n¹æ. Nie nale¿y rezygnowaæ z prób po-
prawienia warunków akustycznych tylko
dlatego, ¿e z ró¿nych przyczyn „¿ycio-
wych” nie wszystkie bêd¹ mog³y byæ do
koñca spe³nione. Krótko mówi¹c, nale¿y
zrobiæ to, co mo¿liwe.

Andrzej Kisiel

W tym systemie ciekawie ustawiono g³oœ-

nik centralny i subwoofer – jeden na dru-

gim. Subwoofer na œrodku sceny nie jest

koniecznoœci¹, ale z pewnoœci¹ im jest jej

bli¿ej, tym lepiej dla integralnoœci

dŸwiêku, zw³aszcza przy odtwarzaniu

muzyki stereofonicznej. (Zdjêcie – Dali)

Niezale¿nie od rodzaju systemu
wielokana³owego, obowi¹zkowy
jest subwoofer, czyli urz¹dzenie
g³oœnikowe  przetwarzaj¹ce  czês-
  totliwoœci   najni¿sze.   Koncepcja

subwoofera wywodzi siê jeszcze ze ste-
reofonii. Upraszczaj¹c zagadnienie -
stwierdzono, ¿e Ÿród³a niskich czêstotli-
woœci s¹ trudne do zlokalizowania, dla-
tego nie uczestnicz¹ w tworzeniu wra-
¿eñ przestrzennych, i w konsekwencji
mo¿liwe jest wydzielenie wspólnego
g³oœnika przetwarzaj¹cego najni¿sze to-
ny – pocz¹tkowo dla systemów stereofo-
nicznych, póŸniej wielokana³owych. Za-

let¹ takiego rozwi¹zania jest zminimali-
zowanie wymiarów zespo³ów g³oœniko-
wych tworz¹cych panoramê stereofo-
niczn¹ (lub przestrzeñ wielokana³ow¹)
na skutek pozbycia siê z ich konstrukcji
du¿ych g³oœników niskotonowych. Sub-
woofer, choæby nawet du¿y, ale jest je-

den,  i  co  najwa¿niejsze,  mo¿e  byæ
umieszczony w dowolnym miejscu po-
mieszczenia. Owo „w dowolnym” jest
stwierdzeniem zbyt dowolnym... okaza³o
siê, ¿e rezultaty brzmieniowe w du¿ym
stopniu zale¿¹ od miejsca ustawienia
subwoofera. Z powodów wymienionych
w pkt. 2, im bardziej subwoofer przysu-
niemy do œcian, a zw³aszcza naro¿nika
pomieszczenia, tym bas bêdzie g³oœniej-
szy, ale niekoniecznie poprawny – mo¿e
byæ s³abo czytelny i mêcz¹cy. Z kolei
ustawienie subwoofera na œrodku poko-
ju, w roli np. stolika na kawê (takie pro-
pozycje maj¹ niektóre firmy), mo¿e spo-
wodowaæ os³abienie basu. Na ostatecz-
ny efekt wp³ywa jednak wyregulowanie
subwoofera, które s³u¿y zarówno usta-
wieniu w³aœciwego poziomu niskich to-
nów, jak i zapewnieniu p³ynnego „przej-
œcia” w stronê czêstotliwoœci œrednich,
czyli w³aœciwej integracji z pozosta³ymi
g³oœnikami systemu. Podrêcznikowe wska-
zówki niewiele tutaj dadz¹ – potrzebne s¹
eksperymenty, po których ka¿dy w³aœci-
ciel systemu stanie siê domoros³ym eks-
pertem...

Specjalne g³oœniki efektowe

– przystosowane do powieszenia, na

wysokoœci powy¿ej uszu s³uchacza,

kieruj¹ promieniowanie lekko w dó³,

dziêki odpowiednio pochylonej œciance

przedniej. Umieszczenie subwoofera

z ty³u, pod œcian¹, to kolejne

poprawne i wygodne rozwi¹zanie.

(Zdjêcie – Dali)


