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Inni niż
wszyscy
O ﬁrmie ATC Loudspeaker Technology Limited
z siedzibą w południowo-zachodniej Anglii, w hrabstwie
Gloucestershire, wie bardzo niewielki odsetek jej
mieszkańców. Nie zna jej nawet większość mieszkańców
pobliskiego miasteczka Stroud. Zna ją natomiast
znacznie szersze grono audioﬁlów z różnych krajów.
I właśnie dlatego ten zacny producent znalazł się
na liście ośmiu ﬁrm, które postanowiłem odwiedzić
w trakcie 11-dniowej objazdówki po południu Wielkiej
Brytanii. Cóż to była za wycieczka...
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mówienie się na wizytę w ATC wcale
nie było łatwe, choć powinno. To mała
prywatna ﬁrma, nie żaden kolos, w której
każdy doskonale wie, co do niego należy.
Pomyślałem, że albo pracownicy ATC są bardzo
zajęci, albo źle zorganizowani. Obstawiałem to
pierwsze. Dystrybutor uprzedził mnie, że kontakt
z ATC jest słaby, jednak niemożność ustalenia terminu przez prawie miesiąc trochę mnie zmartwiła.
Byłem już bliski pogodzenia się z tym, że do ATC
nie pojadę. Ale w końcu udało się. To była jedyna
ﬁrma – spośród ostatecznie siedmiu, jakie odwiedziłem – z którą nie wymieniłem przed wyjazdem
ani jednego e-maila. Dystrybutor potwierdził dzień
i godzinę – i to właściwie wszystko. W pewnym
sensie jechałem w ciemno. Nie znałem z imienia
i nazwiska choćby jednej osoby – poza Billym
Wodmanem – ale to tylko z ogólnodostępnych informacji. Nawiasem mówiąc, Billy’ego tego dnia nie
było z powodu trwających przygotowań do ślubu
syna. Usprawiedliwienie przyjęte.
Czwartego dnia, gdy byłem już w miarę dobrze
oswojony z lewostronnym ruchem i drążkiem
zmiany biegów po złej stronie kierownicy (auto
z wypożyczalni), gdy skręcałem z drogi lokalnej
A419 (całkiem wąskiej – jak wszystkie drogi w UK)
w Gypsy Lane Road pośrodku jakiejś wsi, jadąc
bezmyślnie za wskazaniami nawigacji, poczułem
się bardzo nieswojo. Do celu miałem już dosłownie
kilkadziesiąt metrów – a tu nic: wąziutka dróżka, na
której trudno byłoby wyminąć się z drugą osobówką (na szczęście nic nie jechało z naprzeciwka),
wysokie krzaki, krzewy, żywopłot i drzewa. Nic
więcej. Gdzie ja do licha jestem – myślałem sobie.
Turlałem się pomału, szukając miejsca, by zawrócić,
a tu nagle moim oczom ukazała się częściowo zasłonięta przez wielki żywopłot, srebrzysta tabliczka
z napisem „ATC Loudspeaker Technology Limited”.
Uff – jestem na miejscu! Zaparkowałem powiększonego ﬁata 500 (L) i skierowałem się do jednego
z dwóch baraków – tego, który wydawał się bardziej
przypominać fabryczną halę. Na ścianie widniała
tabliczka: „goods in & goods out”. Wszystko jasne.

CIEKAWA
OKOLICA
Formalnie ATC mieści się w Stroud,
jednak adres ten oznacza jedynie
przynależność do dystryktu, a właściwie do liczącej 12 tys. mieszkańców
paraﬁi (w Polsce powiedzielibyśmy
– gminy – choć nie do końca jest to
jedno i to samo). Fabryka leży mniej
więcej w połowie drogi pomiędzy
Cirencester a Stroud, pośrodku pól,
lasów i niewielkich wzgórz. Skądinąd
ładna to okolica. Kiedyś Stroud było
ośrodkiem rewolucji przemysłowej.
W XIX wieku słynęło z produkcji tkanin. Dziś miasteczko jest dość urocze,
co przejawia się w charakterystycznej architekturze starych, ponad
100-letnich budynków mieszkalnych.
Wśród mało licznych mieszkańców
zwraca uwagę kultura picia kawy
i sielska atmosfera. Zatrzymałem
się na chwilę w pobliskim spożywczaku, by poczuć ten niecodzienny
klimat. Sklep połączony z kawiarnią
oferuje głównie produkty organiczne,
produkowane lokalnie. ATC tam nie
znają. Nie dziwi mnie, że pracownicy
fabryki – włączając Bena i Richarda,
którzy byli moimi przewodnikami
kilka godzin wcześniej – nie tęsknią
za brytyjską aglomeracją.
Stroud, mimo że mieścina, nie jest
bynajmniej odcięte od świata.
W bliskiej okolicy znajdują się ośrodki
sportowe, różne atrakcje, poza tym
30 minut drogi dzieli go od Bristolu
– jedynego w Anglii i Europie miasta
z lokalną walutą (funtem bristolskim), mającą pobudzać i wspierać
lokalną przedsiębiorczość. Nawiasem
mówiąc, Bristol jest bardzo ciekawym
miastem, pełnym młodych ludzi.
XIX-wieczny podwieszany most
Clifton nad wąwozem rzeki Avon
robi wspaniałe wrażenie (przejazd
jest płatny). To ponad 400-tysięczne miasto ma trzeci najwyższy
w Anglii wskaźnik PKB per capita,
po Londynie i Nottingham. Słynie
z przemysłu lotniczego (tu wyprodukowano Concodre’a, tu ma siedzibę
Rolls-Royce czy British Aircraft
Corporation – ci od Airbusa), jest tu
też laboratorium badawcze HewlettPackard. Dla mnie liczy się też to,
że w jednym ze sklepów, który
polecam fanom winylu (Plastic Wax
Records), następnego dnia kupiłem
8 płyt w naprawdę niezłym stanie za
równowartość 190 złotych. Nówki są,
jak wszędzie, drogie (nawet ponad
30 funtów), jednak dobre używane
winyle kupuje się po 5-8 funtów.
Ekstra!

Ben Lilly i Richard Newman – dwaj inżynierowie odpowiedzialni między innymi za projekty głośników
i zestawów głośnikowych ATC. W tle największy zestaw z serii domowej: SCM300ASLT (aktywny).

FABRYKA
Z dworu wchodzę od razu do fabrycznej hali. Tu nie
ma żadnej recepcji. To właściwie taki duży garaż,
duża manufaktura. Naturalnie nie oczekiwałem szklanego wieżowca i bezgłośnych wind, jednak zaskoczyła mnie surowość fabrycznej formy. Negatywnie?
Wcale nie, bo – jak zaraz sami zobaczycie – ATC to
prawdziwy, stuprocentowy „hand made”. W pełni
rzemieślnicza robota. Made in England w najlepszym
tego słowa znaczeniu. ATC obchodzi w tym roku 40.
rocznicę swojego istnienia. Trudno w to uwierzyć, ale
niektóre z fabrycznych narzędzi są równie stare.
Cała fabryka zajmuje dwie długie na kilkadziesiąt
metrów hale. Pierwsza mieści magazyn, przez
który najpierw się przechodzi (w pewnym sensie
zastępuje on recepcję), dalej jest dwadzieścia,
może trzydzieści metrów okupowanych przez stoły
montażowe (montaż i testy elektroniki), regały,
sterty gotowych głośników, a na końcu – kuchnia.
Drugi budunek mieści warsztat stolarski, w którym

są dokonywane przeróbki prototypów i inne prace,
pomieszczenie odsłuchowe i warsztat metalowy,
gdzie panuje specyﬁczny zapach smaru. Od tego
miejsca rozpoczynam zwiedzanie fabryki. Moim
przewodnikiem jest Ben Lilly – jeden z dwóch
inżynierów akustyków pracujących nad głośnikami
i kompletnymi zestawami głośnikowymi (nie licząc
elektroniki do zestawów aktywnych). Wspiera go
Richard Newman. Obaj zajmują się nie tylko projektowaniem głośników (Richard jest odpowiedzialny
za powstanie tweetera ATC), lecz także supportem
technicznym, dostarczaniem zestawów głośnikowych do klientów (w sensie studiów nagraniowych),
prezentacjami, informacjami prasowymi itd. Obaj
mają zatem niemało obowiązków i obaj są bardzo
mili. Fajnie się z nimi gada – tak na luzie, po prostu.
Bez żadnego zadęcia. W fabryce panuje, rzekłbym,
domowa atmosfera. Spacerujący pies, który ma
kojec i miskę tuż obok stołów montażowych nikomu
nie przeszkadza. Kury za oknem – tym bardziej.
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Maszyna do odwijania okrągłego drutu z jednej
strony i spłaszczania go do wstęgi (po drugiej
stronie) ma ponoć 40 lat – tyle co sama fabryka.

Na górze – stalowe osadzarki do gotowych cewek,
na dole widok ogólny warsztatu metalowego.
Panuje tu specyﬁczny zapach smaru.

Warsztat drewna – tu wykonuje się prototypy
i ich poprawki. Są nowoczesne maszyny.

W fabryce pracuje stosunkowo dużo kobiet.
Robią niemal wszystkie cewki i głośniki.
Powyżej: stanowisko montażowe cewek,
zawieszeń. W całości ręczna robota.
Obok: cewka została osadzona w szczelinie
magnetycznej, ma już podstawę montażową
i czeka teraz na kopułkę z górnym resorem.
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Na górze – gotowe cewki o średnicy 3 cali do
12-calowych głośników basowych (SL), na dole –
cewki do tweeterów. W obydwu przypadkach są
bardzo krótkie – stąd mała efektywność.

Drugim zaskoczeniem (po samym wyglądzie
i lokalizacji fabryki) jest to, że ATC samodzielnie produkuje cewki. Nie kupuje ich u żadnego
dostawcy, lecz ręcznie nawija z miedzianego
drutu, który najpierw zostaje spłaszczony
do proﬁlu wstęgi. Do tego celu służy ręczna
maszyna z lat 70., która stoi tu chyba od
początków istnienia ATC.
Żadna fabryka głośników i zestawów głośnikowych nie jest samowystarczalna – w sensie
wytwarzania wszystkiego z surowców, bo to
niemożliwe. ATC tym się różni jednak od znanych mi fabryk, które oglądałem, że prawie
wszystko, co ważne z punktu widzenia działania głośnika, robi we własnym zakresie.
Kupowane są membrany, karkasy cewek, kosze oraz oczywiście obudowy – to jeśli chodzi
o kolumny pasywne. Układy elektroniczne
(płytki, transformatory) także pochodzą od
dostawców. Jednak niemal wszystko, co jest
związane z mechaniką głośnikową, rodzi się
w tej fabryce. Nawet ferryty są poddawane
namagnesowaniu w specjalnej maszynie
wytwarzającej pole magnetyczne około
20 tysięcy Gaussów (2 Tesli). Do montażu
głośników nie są wykorzystywane specjalistyczne maszyny, a jedynie zwykłe metalowe
narzędzia – stalowe trzpienie do nawijania
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cewek, stalowe osadzarki dla gotowych cewek
i karkasów.
Cewka to niewątpliwie ważny komponent,
który technologicznie jest wprawdzie łatwy do
wykonania, jednak wymaga dużej dokładności
i powtarzalności. Do nawijania cewek używa
się stalowego trzpienia i karkasów z kaptonu
lub balsy. Nawinięta cewka (średnica 25, 50,
75 lub 100 mm) przechodzi następnie przez
procedurę kontroli jakości, podczas której jest
sprawdzana jej rezystancja. Kolejnym etapem
jest laminowanie, dzięki czemu staje się ona
mocniejsza i stabilniejsza mechanicznie. Potem
przychodzi czas na prażenie w piecu. Bardzo
ważną operacją jest osadzanie gotowej cewki
w szczelinie magnetycznej i mocowanie jej do
membrany. Ten etap produkcji również odbywa
się ręcznie, z użyciem stalowych osadzarek.
Szczelina magnetyczna musi być równa, to
znaczy cewka musi być osadzona dokładnie
koncentrycznie względem nabiegunnika
magnesu. W dodatku ma być maksymalnie
wąska, by zapewnić jak największe natężenie

Ten głośnik ma już swoje lata. Wkrótce zostanie
odbudowany. Będzie miał nową membranę,
cewkę i zawieszenie. Reszty szkoda przecież
wyrzucać. ATC regeneruje każdy swój głośnik.
Czasem to się opłaca. Bo gotowe głośniki są
drogie.

Szkoda by było, gdyby te kupki się
przewróciły. Oto niemal całe spektrum
wooferów ATC: od 9 do 15 cali.
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Wśród materiałów na mebrany wciąż króluje
papier (odpowiednio impregnowany).

Układ magnetyczny 12-calowego woofera Super
Linear robi wrażenie. Głośnik jest potężny.

Urządzenie do magnetyzowania gotowych
układów magnetycznych. Wewnątrz kubła pole
ma natężenie 20 tys. Gaussów. Trzeba uważać
na klucze i stare zegarki.

Przetworniki nisko-średniotonowe do SCM11
i SCM19 czekają na montaż.

Klasyka gatunku – najbardziej rozpoznawalny element zestawów głośnikowych ATC, czyli
75-milimetrowa kopułka średniotonowa. Występuje w dwóch wersjach: zwykłej (seria domowa hi-ﬁ)
i Super (zestawy aktywne i seria Pro).
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pola w szczelinie. Cewki głośników ATC są
bardzo krótkie i pracują w dużo wyższych od
siebie szczelinach. To obniża efektywność (ATC
są mało czułe, o czym wszyscy wiemy), ale
zmniejsza zniekształcenia – a to jest ważniejsze.
By zrównoważyć to pierwsze, potrzebne są więc
wielkie magnesy. Te w głośnikach ATC są wprost
monstrualne, o czym piszemy w naszych recenzjach. Szczególnie wielkie są magnesy w głośnikach wykorzystujących 75-mm cewkę (kopułka
średniotonowa duże woofery), jednak rekord bije
chyba magnes z 12-calowego woofera SL.
Ben oprowadza mnie po wszystkich pomieszczeniach i fabrycznych zakamarkach. Ten
wielki warsztat zasadniczo nie kryje tajemnic.
Relatywnie dużą część fabryki zajmuje montaż
elektroniki. Wcześniej bym nie pomyślał, ale to
w sumie oczywiste, że ATC, po pierwsze, produkuje akywne wersje swoich kolumn, a po drugie
– również elektronikę (wzmacniacz, odtwarzacz).
Jest też aktywny subwoofer.
Co, prócz ręcznie nawijanych cewek, zaskakuje mnie najbardziej? Chyba swoista swoboda i wspomniany już luz. Ale jest coś dużo
ważniejszego, co świadczy o podejściu ﬁrmy do
wytwarzanych produktów. „Miło jest widzieć te
stare produkty z powrotem w fabryce” – mówią
zgodnie Ben i Richard, gdy stoimy obok głośnika
basowego, którego membana ledwie trzyma się
kupy. Głośnik ma pewnie z 25, a może i 30 lat.
Niedługo dostanie nowe życie. Takie głośniki
wciąż wracają do fabryki, by z powrotem traﬁć
do klientów w pełni sprawne. Zdarzają się też
sytuacje, gdy klienci przysyłają stare kompletne
zestawy głośnikowe. Czy to opłacalna zabawa?
Weźmy dla przykładu aktywne SCM50. „W przypadku pierwszej generacji – niekoniecznie. Jeśli
jest to jednak wersja MkII, III IV – raczej tak.
Jeden głośnik basowy kosztuje 400 funtów, więc
nim dojdziemy do tweetera, a wszystko trzeba
przecież pomnożyć przez dwa, robi się kwota
około 2000 funtów” – wyjaśnia Ben. To jednak
wciąż ułamek ceny nowych „50-tek” i nawet
gdyby przyszło odświeżyć elektronikę oraz dodać
koszt zakupu używanych zestawów (w dobrej
cenie), to w najgorszym razie przekroczymy połowę ceny nowych SCM50. Oczywiście jest szansa
zakupu kilkuletnich kolumn (które nie będą
wymagały serwisu) za te same pieniądze, jednak
fakt, że nawet 30-letnie produkty ATC da się
przywracać do stanu fabrycznego, jest budujący.
Który z producentów zestawów głośnikowych
to robi?
Wychodząc z założenia, że lepsze niż słowa są
obrazki, w szczególności zaś te ruchome, zamiast
opisywać wszystko, co widziałem, zamieściliśmy
ﬁlm wideo z oryginalnym komentarzem Bena
Lilly’ego.
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Rocznicowe pary modelu S50 – pierwszej kolumny głośnikowej ATC do użytku studyjnego.
Wykończono je naturalną skórą i granatowym lakierem (tył, boki). Wyglądają zacnie.

ATC – POCZĄTKI,
A OBECNA SYTUACJA

Najnowszy zestaw głośnikowy – SCM20ASL
Pro MkII. Zastępuje model MkI (wciąż obecny
na stronie producenta), różniąc się nowym
tweeterem SH25-76 w wersji Super oraz lepszą
ampliﬁkacją. Głośnik nisko-średniotonowy
ten sam co w domowym SCM19. Powinny być
fantastyczne.
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Firma powstała w 1974 roku, z inicjatywy
Billy’ego Woodmana, ówczesnego
pracownika ﬁrmy Goodmans. W tamtym
czasie Goodmans produkował nagłośnienie
estradowe (PA), ale zaczął coraz
bardziej koncentrować się na masowej
produkcji głośników do radioodbiorników
i telewizorów. Nie był zainteresowany
wysoką jakością dźwięku. Nie podobało
się to Billy’emu. Ten, znając potencjał
ﬁrmy i jakość stosowanych komponentów,
wiedział, że można z nich uzyskać znacznie
więcej. Postanowił więc założyć własną
ﬁrmę. Początek lat 70. był w Wielkiej
Brytanii okresem bardzo dużej aktywności
muzycznej. Wiadomo – pojawiło się mnóstwo
grup rockowych. Co weekend, niemal co
dzień, odbywało się mnóstwo koncertów
live. Scena muzyczna w UK dosłownie tętniła
życiem. Zapotrzebowanie na nagłośnienie
było zatem niemałe. W tamtym czasie
ATC było jednym z nielicznych brytyjskich
producentów głośników estradowych. Gros
głośników tego typu pochodziło z importu ze
Stanów Zjednoczonych.
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Ben i Richard dokonują szybkiego sprawdzenia pary SCM50A, które wróciły z testów. Kolumny jadą
kolejno na windzie, by oddalić się od podłogi (źródła pierwszych odbić), następnie jest przeprowadzany
szybki pomiar porównawczy i wprowadzane są korekcje do jednej ze zwrotnic aktywnych.

SCM19 cieszą się najwyraźniej sporym powodzeniem. Dziewięć par w jednym czasie, jak na tę fabrykę,
to nie jest mało. Prócz nich kilka par było już gotowych do wysyłki.

Pierwszym modelem, który stworzył Billy
Woodman, był 12-calowy woofer (1974),
potem przyszła kolej na 3-calową kopułkę średniotonową (1976), następnie na 9- i 11-calowe
głośniki estradowe. Głównym odbiorcą tych
komponentów była ﬁrma Martin Audio, zaś
renomę ATC przynosiły wielkie instalacje estradowe budowane na potrzeby grup rockowych,
takich jak Pink Floyd, Supertramp, AC/DC.
Dążeniem Billy-ego – również jako pianisty

56

z umiłowaniem do jazzu – stało się opracowanie
głośnika, który wiernie reprodukowałby ten
instrument oraz średni zakres częstotliwości
w ogólności. Tak narodziła się koncepcja przetwornika średniotonowego z dużą, 3-calową
kopułką. Ujrzał on światło dzienne po dwóch
latach (1976). Podobny głośnik (kopię) zaczął
produkować Volt pod wpływem zamówień
płynących z PMC.
Z wysokiej klasy przetwornikiem

Klasyczny generator analogowy Bruel & Kjaer.
Takich „zabytków" ATC ma kilka.

średniotonowym trzeba było coś zrobić – jakoś
go wykorzystać. Tak powstał pierwszy zestaw
głośnikowy ATC – model S50. Dziś notabene wskrzeszony pod postacią limitowanej
wersji (zaledwie 10 par) z okazji 40. rocznicy
(mogłem go obejrzeć w fabryce – patrz zdjęcia).
W tamtym czasie ATC koncentrowało się jednak
nadal na systemach nagłośnieniowych. Po
kilku latach produkcji modelu S50 przyszło
zapytanie z Duńskiego Radia. Potrzebowali
referencyjnego monitora odsłuchowego.
Dzięki tej współpracy narodziła się wersja MkII,
nazwana ostatecznie SCM50, produkowana do
dziś – oczywiście z modyﬁkacjami.
Narodziny monitora SCM50 zapoczątkowały
badania nad aktywnymi systemami głośnikowymi. W ATC zdano sobie już wówczas sprawę,
że ﬁltry pasywne degradują jakość dźwięku
i są barierą trudną do przeskoczenia. Niedługo
potem pojawiła się aktywna wersja SCM50.
To był już ten czas, kiedy produkcja zestawów
profesjonalnych zaczęła być coraz ważniejszym
obszarem działalności ATC.
A jak jest dzisiaj? W ciągu ostatnich lat sytuacja
na rynku monitorów profesjonalnych bardzo się
zmieniła – na niekorzyść. Wiele dużych studiów
nagraniowych upadło. Muzycy budują własne
studia – albo duże, profesjonalne (w przypadku
dużych grup, jak np. Coldplay), albo mniejsze
domowe, co przesuwa środek ciężkości zainteresowania z wielkich monitorów klasy SCM100
czy SCM150 (nie mówiąc już o SCM200
i SCM300) na dużo mniejsze konstrukcje.
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Pomieszczenie odsłuchowe nie jest jakieś szczególne – reprezentuje raczej typowy salon, choć
należący do tych większych niż w typowych brytyjskich mieszkaniach czy domach. SCM50 w wersji
pasywnej nie dały szans SCM40. 9-calowy woofer i obudowa BR robią swoje. Co więcej, model ten
ma jeszcze stary tweeter Seasa.
Druga z fabrycznych hal. Tu znajdują się
warsztaty i stolarnia.

Przejawem tej tendencji jest pojawianie się
małych aktywnych monitorów, takich jak
SCM25A czy najnowszych SCM20ASL Pro MkII,
będących aktywną wersją SCM19, tyle że
wyposażoną w mocniejszą odmianę tweetera (SH25-76S). Te jeszcze świeże „paczki”
widziałem w fabryce (patrz zdjęcie). Chętnie
widziałbym je w swoim drugim systemie.
Monitory aktywne mogą dziś przeżywać aktywny rozwój także na rynku hi-ﬁ. Podłączenie
DAC-a z regulacją poziomu sprawia, że mamy
minimalistyczny, relatywnie niedrogi system
o wystarczającej funkcjonalności i znakomitym
brzmieniu. Ben przyznaje, że przejście z tego
samego modelu zestawu pasywnego na
aktywny powoduje bardzo wyraźny przyrost
jakości brzmienia. Sprawdzenie tego wciąż
mam jeszcze przed sobą (w fabryce, niestety,
nie było takiej możliwości), ale to samo twierdzi polski dystrybutor. Znając zalety ﬁltrów
aktywnych, nie ma powodów, by w to wątpić.
Aktywne „50-tki” – to musi być coś!
W fabrycznym pomieszczeniu odsłuchowym miałem okazję porównać pasywne
SCM50 z SCM40, którymi się niedawno
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zachwycałem. Cóż mogę powiedzieć. Prawda
jest straszna: „40-tki” przy „50-tkach” nie
istnieją. Są zaskakująco słabe. Mało dynamiczne, niezbyt szybkie, ze słabym basem.
Swoboda SCM50 jest nieporównywalnie
większa. Przyrost ceny – znaczny (kosztują
11 tys. funtów), ale w relacji do ceny SCM40
skok jakości brzmienia wydaje się co najmniej
liniowy. A przecież to dopiero początek zabawy. Aktywne SCM50ASL Pro są ponoć DUŻO
lepsze. SCM19 wypadły w tym towarzystwie
lepiej, niż sądziłem. Nie wiem, czy nawet nie
ciekawiej od SCM19. Może dlatego, że ich
woofer wykorzystuje autorski patent ATC –
Super Linear Magnet, czyli specjalny pierścień
magnetyczny w magnesie wykonany ze
spiekanego proszku żelaza, który dzięki sporej
rezystancji ogranicza powstawanie prądów
wirowych, a z drugiej strony, nie osłabia
strumienia magnetycznego. Efektem działania
tej już bodaj 20-letniej techniki jest radykalne
zmniejszenie trzeciej harmonicznej – mniej
więcej o 20 decybeli.
ATC nie przyznaje tego wprost, ale na podstawie tego, co widzę w fabryce, wydaje się, że

SCM19 na tle „50-tek” wypadły nieźle. Choć
oczywiście nieporównywalnie słabiej.
W Polsce kosztują 12 900 zł.

udział sprzedaży serii pasywnej hi-ﬁ (domowej) jest znaczący i obecnie chyba jednak
dominujący. ATC zbudowało swój wizerunek na
zestawach profesjonalnych, lecz niekorzystne
zmiany na rynku studyjnym sprawiają, że ten
rynek zbytu kurczy się. Moją uwagę przykuwają dwa rzędy gotowych monitorów SCM19
– aż 6 par. Żadnego innego modelu nie widzę
w takiej liczbie. Są jeszcze dwie pary rocznicowych S50 (dwie z dziesięciu zapowiedzianych)
wykończone w szarej skórze i lakierze, poza
tym same głośniki i elektronika. W pokoju
odsłuchowym, który służy do demonstracji
i testów prototypów, też dominują „domówki”:
SCM7, SCM19 i SCM40. Prócz nich jest jeszcze
para SCM50, która wróciła uszkodzona od dilera, oraz jeszcze jeden, nieprodukowany model
– prawdziwa szafa z dwoma wooferami, które
u ATC stanowią rzadkość, i poza największymi
monitorami (SCM110, 150, 200, 300) nie są
stosowane. Dlaczego? Richard argumentuje, że
dodanie głośnika basowego, owszem, zwiększa
moc i efektywność, jednakże komplikuje
system, wprowadza zakłócenia fazowe z uwagi
na niezbyt niską częstotliwość podziału pasma
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Nawet najmniejszy woofer z SCM7 jest poddawany
20-woltowym torturom. Obejrzyj ﬁlm.

Maskownice od rocznicowych S50 przypomniały
mi te z Altusów. Ten człowiek naprawdę ma
wprawę w tym, co robi.

z przetwornikiem średniotonowym (380 Hz)
i w konsekwencji z reguły pogarsza brzmienie. Dlatego w zestawach ATC nie stosuje się
dwóch wooferów – nieomal regułą jest jeden
głośnik.

GŁOŚNIKI NIE MAJĄ TUTAJ LEKKO...
Każdy producent musi przeprowadzać kontrolę
jakości. W przypadku głośników procedury
bywają różne. W nowoczesnych fabrykach są
najczęściej zautomatyzowane, choć gdzieś na
końcu zostawia się miejsce dla człowieka i jego
ucha. Kontrola w ATC jest uzależniona od tego,
z jakim głośnikiem mamy do czynienia. Głośniki
wysokotonowe i średniotonowe są poddawane
automatycznej procedurze wykonywanej przez
maszynę Klippela zbudowaną z małej komory
bezechowej, dziury i mikrofonu pomiarowego.
W przypadku głośników nisko- i nisko-średniotonowych kontrola jest całkowicie ręczna.
Pracownik bierze do ręki głośnik (uważając, by
go nie upuścić – takie są ciężkie), podłącza dwa
przewody, uruchamia analogowy generator sinusoidalny i sprawdza głośnik: czy nie brzęczy,
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nie zniekształca, czy nie wydaje z siebie obcych dźwięków. Niby nic szczególnego – poza
jednym istotnym szczegółem: podawany sygnał
ma napięcie 20 V RMS, co w przeliczeniu na
moc daje wartość 50 W mocy ciągłej (dla głośnika 8-omowego). Ktoś powie, że to niewiele.
To jednak bardzo zależy od częstotliwości. Dla
200 czy 500 Hz jest to faktycznie umiarkowana wartość, jednak na basie, przy częstotliwościach poniżej rezonansu w szczególności,
sygnał taki powoduje wychodzenie cewki poza
obszar bezpieczny oraz koniec zakresu pracy
zawieszenia. Wygląda to... groźnie. Najpierw
Ben sprawdza przy mnie 12-calowy głośnik basowy. Test nie robi na nim większego wrażenia.
Nic dziwnego, bo standardowa procedura dla
dużych wooferów wymaga większego napięcia:
25–30 V. Gdy jednak Ben bierze 13-cm mid-woofer z monitorków SCM7 i funduje mu 20
V na zaciskach, przekręcając gałkę generatora
w lewo (bardzo niskie częstotliwości), zaczynam się bać: czy ten głośnik to przeżyje?
O dziwo, nic nie trzeszczy, nie słychać większych znieksztaceń – poza kompresją wynikającą z utraty liniowości układu. Gdyby w taki sam
sposób potraktować inne głośniki nisko-średniotonowe o średnicy 13 czy nawet 17 cm,
jestem przekonany, że rzęziłyby niemiłosiernie.
Ben wyjaśnia, że ten brutalny test ma na celu
szybkie wyłapanie niesprawności głośnika
i choć same głośniki nie są zaprojektowane do
takich obciążeń, to muszą je znosić. Cóż można
dodać: ATC to sto procent inżynierii, zero procent marketingu. Z drugiej strony, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że postęp techniczny
odbywa się tu powoli. Firma nie zainwestowała
setek tysięcy funtów w aparaturę pomiarową
Klippela, nie ma komory bezechowej, a nawet
specjalnego pomieszczenia pomiarowego
– jest nim hala fabryczna. Wiadomo jednak,

że pomiary impulsowe (MLSSA) nie wymagają pomieszczeń – jedynie jak największej
odległości ścian, suﬁtu i podłogi. A to zapewnia
znaczna kubatura hali, odpowiednie odsunięcie
pomiaru od regałów oraz hydrauliczna winda,
na której ustawia się kolumnę. Jestem świadkiem „szybkiego” pomiaru pary SCM50ASL
Pro, które wróciły z testów i miały zostać
wysłane do kolejnych. Ben chce się upewnić,
że wszystko jest z nimi OK, nie ryzykując, że
kolejny klient będzie słuchać czegoś, co nie
jest reprezentatywne dla ATC. Zresztą nie
tylko o uszkodzenia tutaj chodzi, lecz o kalibrację obu sztuk. Pamiętajmy, że kolumny
są aktywne i zapewniają możliwość ręcznej
kalibracji poziomów każdego toru. Ben
upewnia się, że obie sztuki „nie rozjechały
się” gdzieś po drodze. W końcu nie wiadomo,
czy ktoś w nich nie grzebał. Okazuje się, że
zapobiegliwość Bena ma jak największy sens.
Obie kolumny różnią się charakterystykami
w zakresie średnio- i wysokotonowym. Jedna
korekcja „na oko”, ponowny pomiar i jest tak,
jak być powinno. Cała operacja zajęła nie
więcej niż 20 minut.

TWEETER W DWÓCH ODMIANACH
ATC od niedawna wytwarza swój własny
głośnik wysokonowy – 25-mm kopułkę
tekstylną, która zastąpiła konstrukcję Seasa
stosowaną we wcześniejszych modelach.
Proces wymiany tweetera w poszczególnych
modelach jest w toku i potrwa jeszcze około
6 miesięcy. Zainicjowała go obecna (wprowadzona w ubiegłym roku) seria pasywna hi-ﬁ,
obecnie nowy głośnik jest już stosowany we
wspomnianych monitorach SCM20ASL Pro
MkII, jak również w dużych SCM100SE. Nowy
tweeter wyróżnia się podwójnym zawieszeniem – klasyczny resor przy membranie
oraz dodatkowe zawieszenie na dole cewki
stabilizujące jej ruch i zapobiegające ruchowi
kołyszącemu, który jest źródłem nieprzyjemnych i łatwo słyszalnych zniekształceń.
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Stanowisko testowe wzmacniaczy i elektroniki do kolumn.

Podwójne zawieszenie kopułki
nie jest generalnie praktykowane,
ponieważ wymaga zastosowania
dłuższego karkasu, który zwiększa
masę ruchomą obniżając efektywność. To z kolei sprawia, że kolumny
są trudniejsze do wysterowania,
czego nie chce żaden producent ani
konsumenci. Z tego względu jest stosowany mocny magnes neodymowy.
Już w zwykłej wersji tego głośnika,
oznaczonej symbolem SH25-76,
jest on całkiem duży (patrz recenzja
SCM7 TUTAJ). Wersja „S”, dedykowana do zestawów profesjonalnych, ma
znacznie większy układ magnetyczny, co pokazuje nasz ﬁlm TUTAJ.
Natężenie pola w szczelinie
magnetycznej wynosi 2 Tesle,
podczas gdy w zwykłej wersji jest to
1,55–1,6 Tesli.
Głośniki te powstają w dedykowanym klimatyzowanym pomieszczeniu,
w którym kontroluje się temperaturę i wilgotość w celu stabilizacji
schnięcia kleju. Montaż wykonuje
jedna osoba.

KOMENTARZ
Wizyta w ATC była najbardziej zaskakującą ze wszystkich siedmu, jakie
złożyłem brytyjskim producentom
podczas swojego tournee na przełomie czerwca i lipca br. „Akustyczni
inżynierowie” ze Stroud w pewnym
sensie żyją w swoim własnym
świecie, nie bacząc szczególnie na
to, co robi konkurencja. Konkurencja?
A właściwie kto nią jest? PMC,
Harbeth, Spendor? Pytam o to wprost
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Richarda i Bena. Zaprzeczają.
ATC jest jedyne w swoim rodzaju.
Tradycją tworzenia głośników i zestawów głośnikowych ﬁrma tkwi
jeszcze w latach 70. i 80. To jeden
z niewielu producentów tworzących zestawy aktywne – również
domowe. ATC wciąż korzysta
z tych samych, tradycyjnych materiałów. Nie inwestuje w „wirtualny
świat” symulacji i modelowania.
Jest dokładnym przeciwieństwem
KEF-a, którego odwiedziłem pięć
dni później (relacja już za miesiąc).
Nowo opracowany tweeter
zapewnia niewątpliwy postęp
(brzmi świetnie), nie czyni jednak
przełomu. Ale czy jest on w ogóle
potrzebny? Świat zestawów
głośnikowych z jednej strony dość
szybko ewoluuje, z drugiej zaś nie
czuć, byśmy na poziomie high-endu jakoś szczególnie szybko
zbliżali się do świętego Graala.
Kolumny ATC dobitnie to pokazują.
Są do bólu tradycyjne, mało nowoczesne i niezbyt urodziwe, a grają
tak, że człowiek zaczyna się
poważnie zastanawiać, czy lepsze
jest modelowanie CAD, czy może
jednak tokarka, kawał dobrego
drutu i nieoszczędzanie na materiałach, a także nieoglądanie się
na to, co robią rywale, próbujący
co rusz zaskoczyć klientów, którzy
niekoniecznie sami potraﬁą ocenić
to, co słyszą. Oto recepta ATC, którą ja osobiście podziwiam. „7-ki”
już mam. Może wreszcie przyjdzie
czas wspiąć się nieco wyżej? Q

