




NEWS

Nejvyšší model A4 nové modelové řady fran-
couzského výrobce BC Acoustique nese označení
ACT, což je akronym pro Acoustic Coherence
Technology. Už na první pohled upoutají nové
reproduktory nejen svým jednoduchým a mimořád-
ně čistým designem, ale také některými neobvyklý-
mi konstrukčními prvky.

Zřejmě první, co zaujme, je vysokotónový
reproduktor s impozantním zvukovodem a neobvy-
kle masivní aluminiové rámečky ostatních měničů.
Další dominantou je velký basový měnič na boční
stěně soustavy. Unikátním prvkem je zdánlivá
absence upevňovacích elementů pro přední „mříž-
ku“, která samozřejmě nechybí, ale uchycuje se na
přední stěnu pomocí miniaturních, ale pozoruhod-
ně silných magnetů. U modelu A4 jsou další úchyt-
né magnety skryty i pod povrchem zadní stěny,
kam je možno si krycí rámeček elegantně odložit.
Srdce každého pravověrného hifisty určitě potěší
pohled na zadní stěnu soustavy, kde už samy
masivní konektory WBT naznačují, že výrobce na
této modelové řadě rozhodně nešetřil.

Co zvenku vidět není, jsou vysoce kvalitní vodi-
če značky Tara Labs, sloužící k propojení všech
prvků soustavy. Čtenář, který byl už obeznámen
s předchozí modelovou řadou tohoto výrobce, zde
také nebude překvapen propojovacím polem,
umožňujícím doladit spektrální vyvážení reproduk-
ce podle akustických podmínek dané místnosti
nebo třeba i podle vkusu posluchače. Také pečlivé
tvarování a rozměry basreflexového portu dávají
tušit, že tato soustava nebude mít nejmenší problé-
my s vedlejšími akustickými projevy, které funkci
basreflexu v některých případech doprovázejí.

V termínech suchých čísel se jedná o třípásmo-
vou soustavu s basovým měničem o průměru 
300 mm, dvěma středobasovými o průměru 
180 mm v symetrickém uspořádání podle D`Appo-
lita a již zmíněným vysokotónovým krasavcem
nesoucím označení BC100, na znamení, že se
jedná o vlastní originální produkt tohoto výrobce.
Rozměry soustav jsou 130 x 24 x 50 cm, použitý
materiál MDF tloušťky 40 mm a jejich hmotnost
70 kg (každá!!) naznačuje, že výrobce zde skuteč-
ně nešetřil ve snaze dosáhnout u této ozvučnice
velké tuhosti a mechanické stability. Zvukovod
použitý u vysokotónového měniče zlepšuje jeho
akustickou vazbu na okolní prostředí a zvyšuje
jeho citlivost na hodnotu o několik dB vyšší než
u ostatních měničů, což umožnilo realizaci výše
zmíněného přepínacího pole, které dovoluje preciz-
ní nastavení relativní citlivosti výškové sekce na +3,
+1,5, 0, –1,5 a –3 dB. Masivní rámečky středobaso-
vých měničů také zlepšují jejich akustické navázání
na prostředí, s příznivým vlivem na směrovou cha-
rakteristiku vyzařování v tomto pásmu a na potla-
čení difrakčních jevů. Basový měnič byl vybrán

tak, aby rychlostí své odezvy odpovídal požadavku
maximální časové koherence všech sekcí soustavy.
Jeho membrána je proto velmi lehká a je vyrobena
na bázi speciálně upraveného papíru. Všechny
měniče, včetně vysokotónového, jsou navrženy tak,
aby dovolovaly velkou lineární výchylku membrány
a vyznačují se tedy pozoruhodně nízkým zkresle-
ním. S výjimkou vysokotónové jednotky vlastní
výroby a basového měniče značky PHL jsou všech-
ny ostatní měniče použité v řadě ACT vyráběny na
zakázku firmou SEAS. Pro dosažení maximální
přesnosti výrobce podrobuje všechny měniče ještě
před montáží 24hodinovému zahořovacímu proce-
su, po jehož proběhnutí jsou měniče roztříděny do
skupin s velmi těsnou tolerancí. V případě potřeby
je tak výrobce schopen dodat náhradní díl přesně
odpovídající měniči původnímu. Vedlejším produk-
tem této praxe je skutečnost, že soustavy přicházejí
do značné míry „zahořené“ už od výrobce a nevy-
žadují už tolik času k dosažení svých optimálních
zvukových vlastností. 

Ozvučnice je rozdělena na dvě hermeticky
oddělené části. Středobasové měniče pracují v uza-
vřené ozvučnici, jejíž vnitřní prostor je tvarován
tak, že i při minimálním širokopásmovém tlumení
prakticky vylučuje vznik stojatých vln. Basový
měnič pracuje v ozvučnici typu basreflex, s těsnou
vazbou mezi měničem a basreflexovým portem
a rovněž s minimálním širokopásmovým tlumením,
což obojí napomáhá k dosažení jeho velmi rychlé
odezvy na signál a tím i k vynikající koherenci celé
soustavy. Stojaté vlnění je v této sekci potlačeno
jednak vhodně rozmístěnými přepážkami, které
omezují vznik stojatého vlnění na kritických
modech, jednak přepážkami tvořícími optimálně
tlumené akustické rezonátory. Tyto přepážky stej-
ně jako dělící stěna mezi oběma dílčími ozvučnice-
mi také zpevňují celou soustavu a dále tak přispí-
vají k minimalizaci parazitního vyzařování jejích
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velkých stěn. Tato koncepce byla
vypracována a optimalizována na
základě několikaletých rozsáhlých
experimentů. Vnitřní uspořádání sou-
stavy A4 je patrné z obrázku.

Další věcí zasluhující pozornost je
koncepce pasivních výhybek těchto
soustav. S výjimkou 18dB horní pro-
pusti pro vysokotónový měnič je všude
použita strmost 6 dB/oktávu, což jed-
nak minimalizuje s tím související
časová zpoždění v jednotlivých pás-
mech, jednak umožňuje fázově prak-
ticky dokonalý přechod mezi sousední-
mi pásmy.

Čím je ale tato modelová řada
zcela originální, je zvláštní pozornost,
která zde byla věnována akustickému
chování ozvučnic jako takových.
Podobně jako v místnostech, také
uvnitř reproduktorových ozvučnic
vznikají tzv. stojaté vlny, které výrazně
mění vyzařovací podmínky oboustran-
ně vyzařujících měničů a ovlivňují tak
podstatnou měrou výslednou zvuko-
vou kvalitu soustav. Tento problém se
u běžných reproduktorů řeší bohatým
vnitřním tlumením, což se ale děje na
úkor citlivosti soustav a dynamičnosti
jejich reprodukce. Zde je celkové tlu-
mení omezeno na co nejmenší míru,

výrazné vnitřní rezonance jsou však
tlumeny selektivně použitím výše zmí-
něných laděných pasivních akustic-
kých rezonátorů.

Všechna uvedená opatření působí
vpravdě synergicky. Časová přesnost
a koherence reprodukce v celém akus-
tickém pásmu, podání prostoru a sta-
bilita zvukového obrazu a zejména
úžasná mikrodynamika jsou v této
cenové kategorii zcela mimořádné.

Řada ACT obsahuje celkem čtyři
sloupové modely označené A1 až A4,
dva středové modely C1 a C2 a malé
regálovky B1. V nejbližší době by měly
být uvedeny na trh také efektové sou-
stavy typu bipole/dipole s označením
D2 a inovovaná řada subwooferů S1
a S2 dovolující velmi přesnou korekci
nežádoucích vlivů poslechové místnos-
ti v oblasti basů.

Výrobce se chystá uvést na trh další,
rovněž řadu let připravovanou extrémně
high-endovou modelovou řadu X.

Prototyp základního modelu X1
byl už na několika výstavách předsta-
ven letos na jaře, na trh ale bude jako
první uveden nejvyšší model X3, a to
u příležitosti říjnové výstavy Son et
Image v Paříži.

Vod
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