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Czy w kwestii kolumn głośnikowych wszy-
stko już było?

Otwarte, zamknięte, podwójne, bass-
reflex, labiryntowe, wstęgowe, panelowe,
dipolowe, elektrostatyczne etc. etc. 

A tubowe? Właściwie były, ale raczej
tylko jako wysokotonowe dodatki do zwy-
kłych kolumn. 

Teraz budujemy tuby szerokopasmowe!

Zaintrygowała mnie niedawno interneto-
wa oferta amerykańskiej firmy Avantgarde.
Proponuje ona różne zestawy tub, których
kulminacją jest tubowy zestaw pełnopasmo-
wy przedstawiony na fotografii 1. Prawda,
że imponujący?

Pomijając to, że jego budowę trzeba było-
by zacząć na etapie projektu domu, jest to coś
nowego, efektownego, a po zapoznaniu się
z teorią tub i opiniami użytkowników takich
urządzeń postanowiłem, że w moim domu
też powinny one znaleźć swoje miejsce.

Nic prostszego niż wypełnić stosowny
formularz na stronie www i dokonać odpo-
wiedniego przelewu bankowego. Ooo, i tu
mamy zimny prysznic. Niejeden wolałby
zjeść szkło, niż wydać takie pieniądze. 

A poza tym co robilibyśmy ze swoim
wolnym czasem po takim zakupie? Ja posta-
nowiłem wykonać tuby we własnym zakre-
sie.

Podstawowym parametrem tuby jest jej
dolna częstotliwość graniczna. Wynika ona
po prostu ze średnicy wylotu. Od tej często-
tliwości w górę tuba przenosi równomiernie
(o ile ma odpowiedni kształt), natomiast
w dół mamy równomierny spadek mocy.

Z przyczyn oczywistych nie można usta-
wić w normalnym mieszkaniu tuby o często-
tliwości odcięcia 20 czy 30Hz, chyba że mie-
szkamy w hangarze. Przy tej częstotliwości
zresztą tubę trzeba byłoby wymurować w te-
renie, a u jej wylotu wybudować dopiero dom.
Ale... mieszkać w tubie?  Zapominamy za-
tem o całym paśmie akustycznym, godząc się

na uzupełnienie systemu o klasyczny woofer.
Druga sprawa - to głośniki. Ja zadecydo-

wałem, że użyję jednego głośnika szerokopa-
smowego w każdej tubie. Jest na świecie ca-
ła rzesza „jednogłośnikowców“, którzy nie
chcą słyszeć o innych rozwiązaniach niż po-
jedynczy, dobry głośnik. Takie podejście ma
szereg zalet. Przede wszystkim brak zwrotni-
cy, która potrafi zniweczyć połowę wysiłku
wzmacniacza. Amatorzy własnych konstruk-
cji i eksperymentowania z reguły nigdy nie
kończą przeróbek zwrotnic w swoich kolum-
nach, bo zawsze da się coś w nich poprawić,
zmienić. Przy jednym głośniku ten problem
nie istnieje i choćby z tego powodu już mi się
to podoba. Do uzyskania z tub z wysoko-
sprawnymi głośnikami odpowiedniego natę-
żenia dźwięku wystarczy wzmacniacz o mo-
cy 2 x 3...10W.

Zaciski głośnika podłącza się do wyjścia
wzmacniacza, nie ma żadnych strat w ele-
mentach zwrotnicy, nie ma przesunięć fazo-
wych, z którymi przy 3- i więcej- drożnych
kolumnach można zginąć. Nie ma też dyle-
matów typu - czy drut okrągły, czy może le-
piej prostokątny, a może taśma, miedź beztle-
nowa czy srebro, rdzeń z żelaza, ferrytu czy
powietrza? O wadach kondensatorów napisa-
no już tomy, a najgorzej, że to w większości
prawda. Rezystor - wiadomo, żywa strata
mocy. I po co nam to wszystko? 

Kupujemy jeden głośnik!   Tylko jaki?  Tu
żarty się kończą, tuba jeszcze zwiększa efek-
tywność samego głośnika i z dobrym wzmac-
niaczem (a tylko taki tu ma sens) usłyszymy
wszystko, co jest na płycie CD, ale również
i wszystkie wady tego głośnika. Mamy wy-
bór: Lowther, AER, Fostex, Supravox i może
jeszcze 1 - 2 firmy. O cenach nie wspomi-
nam, w każdym razie rosną one wykładniczo
w stosunku do jakości. Po dłuższym zmaga-
niu się z myślami i portfelem, zamówiłem
dwa Fosteksy FE 168 Sigma. Są lepsze niż
niezbędne minimum, ale już niewiele tań-
szych głośników dałoby tu odpowiedni efekt.

Tak czy inaczej, musi to być klasyczny gło-
śnik z lekką, papierową membraną ze stoż-
kiem wysokotonowym, z mocnym magne-
sem, czyli z dużą efektywnością. Powinien
mieć możliwie wyrównaną charakterystykę
w zakresie od 150Hz do 20kHz i jak najwięk-
szą sprawność, rzędu 94 - 98dB. Ponieważ
moje tuby mają średnicę 65cm, co odpowia-
da dolnej częstotliwości  Fo=165Hz, przebieg
charakterystyki głośnika poniżej 100Hz nie
jest już tak istotny. 

Dobrze zaprojektowana tuba ma płaską
charakterystykę częstotliwościową powyżej
Fo. Trzeba zatem zadbać o kształt krzywizny
wnętrza tub i wykonać je najdokładniej jak
potrafimy. Wprawdzie - tak jak przy ante-
nach parabolicznych, liczy się dokładność
odwzorowania powierzchni, ale nie bez-
względna, tylko liczona w stosunku do dłu-
gości fali. W związku z tym nie ma potrzeby
przesadzać, doprowadzając powierzchnię tu-
by do połysku. To jest istotne dla światła wi-
dzialnego, gdzie długość fali wynosi ułamek
mikrometra i wpływa jedynie na efekt wizu-
alny. Tu długość fali akustycznej przy 20kHz
wynosi 16mm, więc jeśli dokładność wyko-
nania tuby będzie rzędu 0,2 - 0,4mm, to bę-
dzie całkiem dobrze. 

Kształt tuby może być obliczony z kilku
wzorów, literatura na temat tub jest bardzo
obszerna i znana, jak się okazuje, od dawna.
Zdając się na doświadczenia innych, zastoso-
wałem krzywą typu Tractrix.

Powierzchnia wylotu:

A=1/4/pi*(c/F0)^2
gdzie: c - prędkość dźwięku (344 m/s)

F0 - częstotliwość odcięcia w Hz

Dla kolejnych promieni przekroju po-
przecznego tuby odległość tych przekrojów
od płaszczyzny wylotu wyraża się wzorem:

x= a * log((a + sqrt(a2 - r2)) / r) -
sqrt(a2 - r2) 

TTuubbyy   oo rr
nnoo tt   tt uubbyy,,
oto jest pytanie...
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gdzie: x - odległość od płaszczyzny frontu tuby
a - promień wylotu
r - promień w odległości x od 

płaszczyzny frontu
Oczywiście do wykreślenia tego kształtu

użyjemy komputera. Program w Basicu wy-
gląda następująco:

Przy jego pomocy można obejrzeć kształt
połówki przekroju podłużnego tuby oraz po-
eksperymentować zmieniając wartości para-
metrów. Zastosowane tu przeze mnie współ-
czynniki mają na celu tylko dopasowanie
skali do wielkości i proporcji ekranu. Potem
należy tę krzywą w skali 1:1 wykreślić na pa-
pierze i wykonać odpowiedni szablon, we-
dług którego wykonamy formę. 

Zabrzmiało to prozaicznie; w praktyce za-
jęło mi dobrych kilkanaście dni i zaangażo-
wało paru ludzi z odpowiednio wyposażony-
mi warsztatami. Fotografie 2 - 5 przedsta-
wiają poszczególne fazy powstawania formy.
Wykonałem ją z krążków płyty MDF-u o gru-
bości 28mm. Zostały one tak obliczone, aby
z odpowiednim zapasem utworzyły schodko-
wy obiekt kryjący w sobie negatyw właści-
wej tuby. Potem - po znalezieniu warsztatu,
który byłby w stanie w ogóle założyć to mon-
strum na tokarkę - nastąpiło toczenie, aż do
uzyskania kształtu zgodnego z szablonem.
Gdy w końcu szablon pasował, pozostało tyl-
ko posprzątać cały warsztat z paru kilogra-
mów kurzu powstałego przy toczeniu i szli-
fowaniu.

Następnie namiastkę formy należało za-
impregnować żywicą, wzmocnić tkaniną
szklaną, szpachlować, szlifować, malować,

znowu szlifować itd. itd. W końcu - pasta
rozdzielająca i laminowanie (fotografia 6).
Następnego dnia nastąpiła chwila prawdy -
zejdzie z formy czy nie zejdzie.

Broniła się mocno, ale po półgodzinnej
perswazji tuba zeszła z formy. Nie powiem,
miłe to uczucie, gdy kilka dni pracy nie idzie

na marne i trzyma się w rę-
kach pierwszą w życiu wła-
sną tubę. Następnie kolega
tokarz zrobił mi według do-
starczonego rysunku pier-
ścień z MDF-u, do którego to
pierścienia od przodu została
wklejona tuba, a z tyłu przy-
kręcony głośnik. Na ten pier-
ścień z głośnikiem nasuwa
się z tyłu i mocuje wkrętami
kawałek rury PCV, który
osłania głośnik i jest elemen-
tem, za który można całą tę
konstrukcję przymocować do
podstawki. Wszystko, rzecz
jasna,  w dwóch egzempla-
rzach. Fotografia 7 pokazuje
części składowe przed złoże-
niem. Tylną stronę głośnika
należy na koniec wytłumić
paskiem wełny mineralnej
włożonym do rury za głośni-
kiem. Zaciski głośnikowe
mocowane są bezpośrednio
do rury  i połączone krótkimi
przewodami z końcówkami
głośnika – patrz fotografia
8. I to wszystko. Puryści mo-
gą te złącza ominąć i kabel
głośnikowy połączyć bezpo-
średnio z głośnikiem. O zgod-
nym fazowo połączeniu chyba
nie wypada w tym gronie
wspominać. Gotową tubę moż-
na zobaczyć na fotografii 9.

Pora na test. Pierwsze od-
słuchy są nieco szokujące.
Dźwięk z takiego „urządze-
nia” jest inny - lekki, bogaty,

swobodnie wypełnia przestrzeń. Są tacy, co
ujmą to w odpowiednie poematy, więc po-
przestanę na wyrażeniu głębokiej aprobaty dla
takiego brzmienia. W końcu tuba akustyczna
ma być transformatorem impedancji akustycz-
nej i, podobnie jak transformator elektryczny
we wzmacniaczu lampowym, dopasowuje ona
impedancję akustyczną głośnika do przestrze-
ni otaczającej tubę. Zapewnia ona, gorsze lub
lepsze, ale jednak dopasowanie tych impedan-
cji. Dla elektronika są to rzeczy mało nama-
calne, lecz fizycy uznali, że tak jest, a prze-
cież nie mamy powodów, aby to negować.

screen 2
rm=325
line (0,199)-(639,199)
line (0,199)-(0,0)
for rx=rm to 65 step -5
pset (1.2*(rm*log((rm+sqr(rm^2-rx^2))/rx)-sqr(rm^2-rx^2)),200-.5*rx)
next rx
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Powiem szczerze, że przez kil-
ka dni musiałem się trochę „nau-
czyć” słuchać, przyzwyczaić do
nowego systemu. Tuby mają cha-
rakterystykę bardziej kierunkową
niż zwykłe kolumny i z całego bo-
gactwa dźwięku możemy korzy-
stać siedząc pośrodku, naprzeciw
tub. Można nie uznawać tego za
wadę; w końcu w przypadku ko-
lumn najlepsze miejsce do słucha-
nia jest w tym samym miejscu.

Wracając do testowania, pozo-
staje nam dokonać oceny równo-
mierności charakterystyki często-
tliwościowej nowego układu. 
Jestem w tym szczęśliwym poło-
żeniu, że swego czasu zrobiłem 
jeden z najlepszych zakupów
w życiu - za rozsądną cenę naby-
łem cyfrowy procesor dźwięku
DSP8024 niemieckiej firmy 
Behringer. W tym miejscu krótko
go opiszę, bo urządzenie to zasłu-
guje na dużą uwagę. 

Jest to zespół kilku ciekawych
urządzeń w jednym i przeznaczo-
ny jest do wykorzystania w stu-
diach muzycznych, na koncertach
i w domach melomanów. Podsta-
wową funkcją jest stereofoniczny,
31-kanałowy korektor, którym
możemy dowolnie ukształtować
charakterystykę częstotliwościo-
wą swojego systemu audio. Pro-
ducent zapewnia o wyższości
swojego wyrobu w porównaniu do
podobnych urządzeń analogo-
wych, co do zniekształceń fazo-
wych, dokładności odwzorowania
charakterystyk względem usta-
wień suwaków itd. Oprócz tego
można użyć go jako dokładnego
wskaźnika poziomu z wieloma do-
datkowymi funkcjami. Może też
służyć do autowykrywania kilku

naraz częstotliwości  sprzę-
żeń akustycznych (gitary,
mikrofony) i samoczynne-
go ich likwidowania, zanim
jeszcze wystąpią w zauwa-
żalnej postaci. To nie wszy-
stko: można dodawać
opóźnienie sygnału, nieza-
leżnie w obu kanałach,
a każda z funkcji ma wiele
ciekawych opcji. Poza tym
procesor dokonuje analizy
widma sygnałów w czasie
rzeczywistym (RTA - real
time analyze) i to jest dla
mnie bardzo przydatne. 
Pamięć 100 ustawień ko-
rektora oraz możliwości
operacji matematycznych

na poszczególnych charakterystykach dopeł-
nia obraz szczęścia jakie daje to pudełko.

Prawdziwy hit zostawiłem na koniec -
możliwość autokorekcji charakterystyki 
częstotliwościowej całego systemu, tzn.
wzmacniacza i kolumn wraz z całym ich oto-
czeniem akustycznym. Wejście wzmacniacza
steruje się szumem różowym wytwarzanym
w wewnętrznym generatorze opisywanego
urządzenia i korzystając ze specjalnego mi-
krofonu referencyjnego DSP8024 dokonuje
pomiarów amplitudy co 1/3 oktawy i tak
ustawia suwaki korektora graficznego, aby
wypadkowa charakterystyka była płaska. Ta
cenna właściwość powoduje, że niezależnie
od niedoskonałości kolumn, wzmacniacza
oraz pomieszczenia odsłuchowego, mamy
możliwość w ciągu kilkunastu sekund uzy-
skać najlepszy możliwy efekt. 

Wykonując taki test przy podłączonych
tubach łatwo jest ocenić ich równomierność.
Gdyby okazało się, że w jakimś miejscu cha-
rakterystyki jest górka czy dołek o wartości
zbyt dużej, można z tym łatwo walczyć, bo
wiemy, gdzie jest nieprzyjaciel. Słuch jest
bardzo subiektywny i dziś wydaje się, że
podbarwienie jest np. +5dB około 20Hz, a ju-
tro lub na innej płycie już mamy wrażenie, 
że +2dB, ale za to w okolicy 500Hz. Poza
tym, mając już to urządzenie w domu, istnie-
je możliwość pozostawienia go w swoim nie
całkiem doskonałym torze sygnałowym na
stałe. Firma oferuje też dodatkową kartę
umożliwiającą wejście i wyjście sygnałem
cyfrowym, bez jego niepotrzebnej, dwukrot-
nej konwersji.

Wprawdzie puryści się w tym miejscu
oburzą, no bo jak w ogóle można myśleć
o wstawianiu jakiejś cyfrowej „śmieciarki”
w sam środek toru audio, ale są sytuacje, kie-
dy bardziej się to opłaca niż wersja surowa.
To są zresztą dywagacje na inny, długi arty-
kuł; w tym momencie pozostańmy przy
stwierdzeniu, że analizatora użyjemy tylko
do oceny widma sygnału odtwarzanego przez
tuby w naszym konkretnym mieszkaniu 
i jeśli się okaże, że odchyłki nie są zbyt duże,
docelowo wycofamy go z toru audio. 

Otóż po wstawieniu tego urządzenia
w mój tor audio okazało się, że są co prawda
niewielkie nierówności na charakterystyce,
ale nie wymagają szybkiej interwencji. Cen-
niejsza jest czystość i przejrzystość toru niż
zlikwidowanie łagodnej górki w porywach
rzędu 2dB, w zakresie 250 - 1000Hz. 

Fotografia 10 pokazuje ustawienia 
korektora zaproponowane w trybie autoko-
rekcji. 

Jeśli nie jest to szczyt marzeń, zawsze
można zamówić głośniki Lowthera po 1000
euro z groszami za sztukę i wymienić w nich
membrany na lepsze z firmy AER za dodat-
kowe kilkaset euro...

Cały czas mówimy o samych tubach, więc
początek pasma jest na razie „nieczynny”.

8

9

10

11
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Widać jednak od razu, jaką częstotliwość od-
cięcia powinien mieć woofer uzupełniający
nasz system o basy.

Po dołączeniu woofera ustawienia korek-
tora są takie jak pokazuje fotografia 11. 
No cóż, woofer też nie jest prostą sprawą...
Jako że lubię eksperymenty, wstawiłem jakiś
czas temu wielki głośnik Tonsila
GDN38/400 w starą i zbyt małą obudowę,
czego rezultatem jest - jak przewiduje teoria
- podbicie częstotliwości ok. 35 Hz i nagły
spadek mocy poniżej. Zakres 100 - 160 Hz
wymaga podbicia, filtr woofera ma nieco
zbyt niską częstotliwość odcięcia. Korektor,

próbując to wszystko naprawić, ustawia od-
powiednio swoje wirtualne „suwaki”. Teraz
przynajmniej, gdy widzę co się dzieje, mogę
coś postanowić: kupuję, robię inny woofer,
stosuję inny głośnik lub... pozostawiam w to-
rze samego woofera niemiecki wynalazek.
Na razie wybieram to trzecie rozwiązanie, 
bo przecież eksperymentów nigdy dość.

Wspomnę jeszcze o tym, że zaraz po wy-
konaniu drugiej tuby, nie mając jeszcze od-
powiednich głośników, wstawiłem do tub
„zwykłe” 4-calowe nisko-średniotonowe
głośniki Focal i uzupełniłem system 2 wstę-
gowymi wysokotonowymi magnetostatami.
Mój DSP zrobił swoje i słuchałem tego kilka

dni. Wydawało się, że jest OK, pozytywne
cechy tub były wyraźne i pozostałoby tak na
dłużej, gdyby nie znajomy właściciel tub,
który uparcie doradzał mi porządne głośniki.
I miał rację. Chociaż Fosteksy to dopiero kla-
sa średnia, różnica zniewala i wzrusza.
Przede wszystkim brak zwrotnicy i jedno
źródło dźwięku dla całego pasma 160 
- 20000Hz, a poza tym lekka papierowa
membrana i mocny magnes powodują, że
każdy niuans w prądzie głośnika ma swoje
akustyczne odzwierciedlenie, a tuba jeszcze
go potęguje. Znowu zanosi się na poemat...
Charakterystykę fabryczną bez widocznego
spadku do 20kHz przedstawia rysunek 1. 
To się czuje!

Marek Klimczak
matik1@poczta.onet.pl 

P.S. Autor artykułu chętnie udzieli dal-
szych informacji na temat zakupu wymienio-
nych głośników oraz gotów jest wykonać 
laminowane tuby, ewentualnie udostępnić
swoją formę do ich wykonania. Szczegóły 
do uzgodnienia za pomocą e-maila.

Rys. 1


