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The future of sound.
Made perfectly clear.
Nasza wizja w KV2 Audio to ciągłe rozwijanie 
technologii która eliminuje zniekształcenia i utratę 
informacji, zapewniając prawdziwe 
odzwierciedlenie dynamiki źródła.

Nasz cel to skonstruowanie produktów audio 
które zabiorą Cię, i postawią w środku sztuki, oraz 
dostarczą wrażeń odsłuchowych powyżej 
oczekiwań.
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Wprowadzenie
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W KV2 Audio mocno wierzymy ¿e reprodukcja d�wiêku w XXI wieku podzieli³a siê na dwa bardzo wyra�ne 
pasma � D�wiêk Komercyjny i Super Live Audio.

D�wiêk Komercyjny
D�wiêk komercyjny pierwotnie dotyczy³ g³ównie domowych systemów telewizji cyfrowej i transmisji 
radiowych, car audio, p³yt kompaktowych, MP3 i osobistych odtwarzaczy multimedialnych. 
Sprzêty te by³y generalnie produkowane ze szczególnym uwzglêdnieniem ceny, gdzie wiêkszo�æ dostêpnego 
bud¿etu przeznaczona jest na ilo�æ dostêpnych funkcji, a jako�æ audio jest rzecz¹ drugorzêdn¹. Jeszcze do 
niedawna od produktów komercyjnych wymaga³o siê produkcji na odpowiednio niskim poziomie g³o�no�ci, 
gdzie mia³y dostarczyæ dobrej jako�ci d�wiêku na stosunkowo krótkim dystansie.
Dzisiaj D�wiêk Komercyjny obejmuje wiele dawnych systemów Profesjonalnych u¿ywanych w ¿ywym d�wiêku 
w halach koncertowych, arenach, zewnêtrznych festiwalach przez wiele lat, skupiaj¹c coraz wiêcej 
producentów PA w ustalaniu standardów Profesjonalnego d�wiêku, zmniejszaj¹c wymagania produktom 
d�wiêku komercyjnego.

Super Live Audio
Super Live Audio (SLC) wymaga najwy¿szej jako�ci d�wiêku od �ród³a, przez ca³y ³añcuch sygna³u i reprodukcji 
z minimalnymi stratami przez ca³¹ drogê do koñcowego urz¹dzenia.
By osi¹gn¹æ te wymagania, ka¿dy element musi mieæ najwy¿szy mo¿liwy poziom dynamiki, najmniejsze 
mo¿liwe straty przez zniekszta³cenia lub zmiany sygna³u przechodz¹cego przez system.
Tylko systemy SLA mog¹ z sukcesem przetworzyæ wysoki poziom ci�nienia d�wiêku w du¿ych miejscach, przy 
zachowaniu wysokiej jako�ci. KV2 Audio jest jedn¹ z kilku firm d¹¿¹cych do tego poziomu wysokiej jako�ci 
osi¹gów i standardu.

Ca³kowita jako�æ systemu d�wiêkowego, mówi jak daleko system jest w stanie przenie�æ d�wiêk.
Wykres poni¿ej pokazuje jak¹ rozdzielczo�æ zachowuj¹  systemy d�wiêkowe, i dystans na jaki s¹ w stanie 
transmitowaæ. Jest jasne ¿e d�wiêk w ma³ych miejscach, lub nawet w �rodowisku domowym wystarczy 
posiadaæ system o ni¿szej rozdzielczo�ci, a na du¿ych obszarach, wymagana jest znacznie wiêksza 
rozdzielczo�æ.

Wp³yw odleg³o�ci na jako�æ transmisji d�wiêku.
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Wprowadzenie

Komercyjny standard urz¹dzeñ elektro-akustycznych ogranicza zakres dynamiki i zawsze powoduje 
zniekszta³cenia. Te zniekszta³cenia s¹ najczê�ciej u¿ywane jako rozszerzenie oryginalnego sygna³u jako 
zastêpstwo przy du¿ej utracie sygna³u spowodowanej nisk¹ jako�ci¹ wyposa¿enia audio. Nie wynikaj¹ one ze 
�ród³a sygna³u, a w wiêkszo�ci powoduj¹ efekt generowania wysokich czêstotliwo�ci, co mo¿e byæ 
akceptowalne na ma³ych odleg³o�ciach, ale w rzeczywisto�ci, znacznie maskuj¹ s³absze czê�ci sygna³u. To 
maskowanie s³abszych czê�ci powoduje usuwanie du¿ej czê�ci szczegó³owych informacji, co daje znaczne 
zmniejszenie czysto�ci. Sztuczna zmiana sygna³u uniemo¿liwia transmisjê otoczenia i prawdziwej atmosfery 
oryginalnego d�wiêku do s³uchacza, szczególnie w dalszej odleg³o�ci.

Rozdzielczo�æ dynamiki jest reprezentowana przez zdolno�æ urz¹dzenia do rozpoznania ma³ego sygna³u w 
du¿ym sygnale, co w znacz¹cy sposób wp³ywa na zdolno�æ przenoszenia sygna³ów w pe³nej jako�ci na du¿e 
odleg³o�ci.

Efekt jako�ci urz¹dzeñ
Wykres poni¿ej pokazuje porównanie konstrukcji systemów audio, sk³adaj¹cych siê z elementów niskiej jako�ci 
i wysokiej jako�ci. Wysokiej jako�ci system d�wiêkowy daje lepszej jako�ci d�wiêk, i jest zdolny do transmisji 
wysokiej jako�ci audio na du¿o wiêkszy dystans. Wykres pokazuje równie¿ ¿e ka¿de udoskonalenie ³añcucha 
sygna³u akustycznego, poprawia ca³kowit¹ jako�æ d�wiêku.

Wp³yw odleg³o�ci na jako�æ transmisji d�wiêku, w urz¹dzeniach ró¿nej jako�ci
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Zasadniczo, wp³yw niskiej jako�ci systemu zawiera gorsz¹ elektronikê i akustykê, zmniejszaj¹c¹ odleg³o�æ 
ods³uchu. By zachowaæ wysokiej jako�ci d�wiêk, szczególne na wiêksze odleg³o�ci, jest szczególne wa¿ne by 
ka¿dy element ³añcucha d�wiêku by³ niezwykle spójny. Urz¹dzenia elektroakustyczne przeznaczone dla 
Profesjonalnego D�wiêku, k³ad¹ nacisk na najwy¿sz¹ z mo¿liwych jako�æ d�wiêku. System musi byæ w stanie 
przes³aæ niezmieniony d�wiêk w najwy¿szej jako�ci. System musi przenie�æ niezmieniony d�wiêk razem z 
atmosfer¹ wykonania na ka¿d¹ odleg³o�æ, na ka¿dym poziomie, daj¹c najlepsze z mo¿liwych wra¿enie 
s³uchaczowi. Obszar pokrycia wzrasta w zale¿no�ci od zwiêkszenia rozdzielczo�ci systemu. Poziom ci�nienia 
d�wiêku mo¿e osi¹gn¹æ poziom do 140 dB, wiêc k³adzie siê nacisk na prawdziwy zakres dynamiki systemu. 
Profesjonalny system d�wiêkowy nie mo¿e koloryzowaæ lub wp³ywaæ na jako�æ d�wiêku, musi posiadaæ 
minimum zniekszta³ceñ i maksimum zakresu dynamiki.

Technologia Super Live Audio
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Cyfrowe i analogowe systemy d�wiêkowe

Cyfrowe przetwarzanie sygna³u audio
Wspó³czesne urz¹dzenia bardzo czêsto u¿ywaj¹ cyfrowego przetwarzania d�wiêku, co daje wiele korzy�ci i 
umo¿liwia elastyczn¹ edycjê d�wiêku. Jednak, najczê�ciej u¿ywana jako�æ cyfrowego przetwarzania d�wiêku 
(96 kHz, 24 bit), nie zapewnia wystarczaj¹cej jako�ci do profesjonalnego d�wiêku na ¿ywo, ze wzglêdu na 
mniejszon¹ czêstotliwo�æ próbkowania.

Bloki cyfrowego systemu audio

LPF
Systemy cyfrowe wykorzystuj¹ bloki zawieraj¹ce Filtr Dolno Przepustowy (LPF), który redukuje zakres 
czêstotliwo�ci analogowych, do zakresu który system cyfrowy jest w stanie przetworzyæ.

ADC
Nowoczesne przetworniki ADC (analogowo-cyfrowe), wy³¹cznie wykorzystuj¹ modulacjê sigma-delta, która 
jest najlepsza do konwersji analogowo-cyfrowej, gdzie ka¿da próbka  reprezentuje warto�æ �redni¹ 
pomiêdzy próbami, w przeciwieñstwie do innych metod, które prezentuj¹ specyficzny poziom podczas 
próby, nie uwzglêdniaj¹c zmian pomiêdzy próbkami. Wska�nik wysokich czêstotliwo�ci z sigma-delta daje 1 
bitow¹ informacjê cyfrow¹. Dla przetwarzania DSP i redukcji ilo�ci danych ta informacja jest redukowana 
przez filtrowanie decymacyjne. W wyniku konwersji ADC po decymacji jest wielo-bitowe (typowo 16 lub 24 
bit) PCM (pulse code modulation), ze zmniejszon¹ czêstotliwo�ci¹ próbkowania i pasmem � (typowo 48kHz 
lub 96kHz)

DSP
Procesor DSP, jest w stanie zmieniæ ka¿dy parametr cyfrowego sygna³u d�wiêku (czêstotliwo�æ, faza, czas, 
poziom), jednak ka¿dy proces DSP zabiera trochê czasu na przetworzenie, a wysokiej jako�ci przetwarzanie 
potrzebne jest wiêcej czasu. Przy pracy z d�wiêkiem na ¿ywo, czas ten powinien byæ mniejszy ni¿ 3ms.

DAC
Konwerter cyfrowo analogowy, konwertuje sygna³ cyfrowy z zredukowan¹ czêstotliwo�ci¹ próbkowania, z 
powrotem na sygna³ analogowy. Od tego procesu najwiêcej zale¿¹ szumy systemu.

Analogowe przetwarzanie sygna³u audio
Analogowe przetwarzanie sygna³u audio umo¿liwia zastosowanie wiêkszo�æ rodzajów edycji d�wiêku 
(g³ównym problemem jest du¿e opó�nienie). Nowoczesne szybkie elementy elektroniczne daj¹ bardzo 
wysok¹ jako�æ w takich procesach.

Bloki analogowego systemu audio

Bloki cyfrowego systemu audio

Procesor 
DSP

Wejśce 
Analogowe

Wyjście 
Analogowe

Pamięć

DACADCLPF

Bloki analogowego systemu audio

Procesor 
Analogowy

Wejście 
Analogowe

Wyjście 
AnalogoweLPF
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Analogowe przetwarzanie sygna³u audio

LPF
System analogowy wykorzystuje wbudowany blok zawieraj¹cy filtr nisko przepustowy (LPF), redukuj¹cy zakres 
czêstotliwo�ci wej�cia analogowego.

Analogowy procesor sygna³u
Procesor analogowy, umo¿liwia zastosowanie wiêkszo�æ rodzajów edycji d�wiêku (czêstotliwo�æ, faza, czas, 
poziom). Najwiêksz¹ zalet¹ analogowego przetwarzania sygna³u jest bardzo wysoka jako�æ d�wiêku bez 
niepo¿¹danych szkód lub strat. Przetwarzanie to jest najszybsze z mo¿liwych, poniewa¿ jest rozwi¹zaniem 
sprzêtowym.

Uruchamianie, Zatrzymywanie, Dok³adno�æ, Minimalne zniekszta³cenia - klucze do Super Live Audio

Czas stabilizacji systemu
Wiêkszo�æ wspó³czesnych aktywnych komponentów elektronicznych u¿ywanych w in¿ynierii d�wiêku, 
wykonana jest z u¿yciem wzmacniaczy operacyjnych, nazywanych te¿ Opamp. Czas stabilizacji wzmacniacza 
jest zdefiniowany jako czas odpowiedzi wyj�cia od skokowej zmiany na wej�ciu.

� Producenci czêsto wybieraj¹ nieprawid³owe pasmo, które sprawia ¿e opamp wygl¹da dobrze.

�ród³o: Strona  Analog Devices: http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-046.pdf, 
odwiedzona 8.1.2011

Sygna³ audio wymaga niskiego czasu stabilizacji, ze wzglêdu na jego ci¹g³e zmiany. B³êdy podczas czasu 
stabilizacji produkuj¹ poziom szumu, zniekszta³cenia nieharmoniczne (nie zwi¹zane z sygna³em oryginalnym). 
Ten poziom szumów wzrasta z wiêkszym czasem stabilizacji.
Czas stabilizacji systemu z sprzê¿eniem zwrotnym musi byæ mniejszy ni¿ 1µs (mikrosekunda), by 
zachowaæ wysok¹ jako�æ d�wiêku. Je¿eli ten warunek nie jest zachowany, system tworzy i wprowadza 
szumy, które nie wynikaj¹ z oryginalnego sygna³u. To jest element zniekszta³ceñ dodawanych do sygna³u, o 
którym rzadko siê mówi, a jego skutki s¹ bardziej znacz¹ce i dramatycznie niszcz¹ jako�æ d�wiêku, ni¿ 
jakiekolwiek straty zniekszta³ceñ harmonicznych, element najczê�ciej publikowany przez wiêkszo�æ 
producentów.

Cyfrowe i analogowe systemy d�wiêkowe

Super Live Audio Technology
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Cyfrowe i analogowe systemy d�wiêkowe

Czas stabilizacji systemu wp³ywa na Rozdzielczo�æ

Wolniejszy czas stabilizacji powoduje utratê informacji, która jest nieodwracalna i niemo¿liwa do 
poprawienia. 
Czas stabilizacji w wiêkszo�ci komponentów u¿ywanych w komercyjnych systemach d�wiêkowych wynosi 
oko³o 10 µs, dziesiêæ razy wiêcej ni¿ byæ powinno.
Zniekszta³cenie tworzone przez d³ugi czas stabilizacji jest czêsto pomijane przez wielu producentów, przez 
brak zrozumienia tego zagadnienia, co prowadzi do zawy¿ania technicznej specyfikacji produktów. Ponadto 
szum tych zniekszta³ceñ jest cêsto mylony z oryginalnymi wysokimi czêstotliwo�ciami, szczególnie w 
technologii cyfrowej gdzie ma¿e ukazywaæ siê jako jasne �chropowate� wysokie pasmo. W niektórych 
przypadkach gdzie czas stabilizacji jest wyj¹tkowo z³y, te wysokie czêstotliwo�ci mog¹ brzmieæ jak 
brzêczenie, podobnie do wyobra¿enia gdzie lataj¹ owady wewn¹trz mikrofonu gdy wokal jest nagrany na 
cyfrowym systemie audio niskiej jako�ci.

Czas stabilizacji jest ma³ym problemem przy prostych sygna³ach, poniewa¿ wystêpuje z dodatkiem wy¿szych 
czêstotliwo�ci z oryginalnego sygna³u. Jednak przy wprowadzeniu kompleksowego sygna³u, ze wzglêdu na 
d³ugi czas stabilizacji wprowadza wysoki poziom zniekszta³ceñ z ró¿nych wielu, wyd³u¿onych zmieszanych 
elementów szumu, który nastêpnie tworzy kakofoniê, maskuj¹c s³absze oryginalne niuanse sygna³u. Taki 
system posiada nisk¹ rozdzielczo�æ.

W zwi¹zku z tym czas stabilizacji Wzmacniaczy Operacyjnych ma du¿y wp³yw na zdolno�æ 
systemu do dok³adnego i szczegó³owego przekazu informacji w wy¿szych czêstotliwo�ciach.

Wykres pokazuje transmisjê d�wiêku systemu d�wiêkowego z czasem stabilizacji  1 µs i 10 µs 
(mikrosekundy).
Jest oczywiste, ¿e wraz ze wzrostem czêstotliwo�ci, ilo�æ przekazywanych informacji maleje, tworz¹c spadek 
jako�ci d�wiêku. Czas stabilizacji wiêkszo�ci elementów elektronicznych stosowanych w komercyjnych 
systemach d�wiêku wynosi 10 µs.
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Porównanie systemów cyfrowych i analogowych
¯ywy d�wiêk posiada bardzo wysok¹ dynamikê, do 130 dB, i jest prawie nie mo¿liwe przenie�æ tê dynamikê 
przez jakikolwiek cyfrowy przetwornik ADC i DAC przy obecnej u¿ywanej czêstotliwo�ci próbkowania. 
Ponadto przy u¿yciu cyfrowych systemów na niskim poziomie, system jest zdolny przenie�æ sygna³ w pewien 
sposób, ale redukuje on znacznie rozdzielczo�æ, nie tylko poziomu ale równie¿ czasu. Rozdzielczo�æ 
dynamiczna jest bezpo�rednio zwi¹zana z czêstotliwo�ci¹ próbkowania (konwersj¹ sigma - delta). 

Jest oczywiste ¿e ze wzrostem czêstotliwo�ci, maleje ilo�æ przekazywanego sygna³u d�wiêku, zmniejsza siê 
ilo�æ informacji i tym samym jako�æ d�wiêku.
Ze wzrostem czêstotliwo�ci próbkowania, ilo�æ informacji wzrasta, ale czêstotliwo�æ ta nie mo¿e byæ 
nieograniczona, wiêc cyfrowy d�wiêk nigdy nie osi¹gnie jako�ci systemu analogowego, ale nadal jest 
niezbêdne by z niego korzystaæ w profesjonalnych systemach do pracy Live. Z tego powodu KV2 Audio 
wykona³o wiele praktycznych testów ods³uchowych, by wyznaczyæ minimaln¹ czêstotliwo�æ wymagan¹ w 
takich profesjonalnych systemach, bez negatywnego wp³ywu na d�wiêk. Ta minimalna czêstotliwo�æ zosta³a 
ustalona na 20 000 kHz, przy u¿yciu 1 bitowej modulacji sigma-delta.
Zmniejszenie informacji przez nisk¹ czêstotliwo�æ próbkowania wp³ywa na d�wiêk jako utrata krystaliczno�ci, 
spójno�ci i wzrost skwierczenia i zniekszta³ceñ w wy¿szych czêstotliwo�ciach.

Wizualne porównanie Jako�ci Systemów Audio reprezentowanych jako Okrêgi

Super Analog audio   Komercyjny system analogowy   Komercyjny system cyfrowy

 

Prawid³owo zaprojektowany d�wiêkowy system analogowy, mo¿e przenie�æ i przetworzyæ sygna³ bez ¿adnego 
b³êdu. Nawet analogowe Komercyjne Systemy Audio przenosz¹ sygna³ z b³êdami przez d³ugi czas stabilizacji 
ich elektroniki. Te b³êdy nie wynikaj¹ z oryginalnego sygna³u. Cyfrowe systemy d�wiêkowe przenosz¹ sygna³ 
na podobnym poziomie b³êdów, ale wynikaj¹ one z ich niskiego poziomu próbkowania.

Cyfrowe i analogowe systemy d�wiêkowe

Przekaz informacji w cyfrowych i analogowych systemach d�wiêkowych
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Cyfrowe i analogowe systemy d�wiêkowe

Odpowied� impulsowa cyfrowego i analogowego systemu d�wiêkowego

Aby zachowaæ wysoko�æ rozdzielczo�æ sygna³u audio, wa¿ne jest by system posiada³ jak najkrótszy czas 
odpowiedzi impulsowej. Jak ju¿ by³o wspomniane wcze�niej, wa¿ne jest by d�wiêk reprodukowany przez 
Profesjonalny systemu audio by³ jak oryginalny.
Poni¿szy rysunek ewidentnie pokazuje ¿e najczê�ciej u¿ywane systemy komercyjne, szczególnie cyfrowe, nie 
s¹ w stanie przenie�æ pe³nej rozdzielczo�ci oryginalnego sygna³u. Czas odpowiedzi impulsowej odpowiada 
wadom transmisji systemu, który jest ostatecznie PRAWDZIWYMI zniekszta³ceniami systemu.

 

Po wielu latach rozwoju, z wieloma testami ods³uchowymi, KV2 Audio jest wreszcie w stanie zapewniæ 
transmisjê wysokich czêstotliwo�ci z najwy¿sz¹ niezbêdn¹ rozdzielczo�ci¹ dynamiki dla Profesjonalnych 
systemów Audio w domenie cyfrowej, przez wykorzystanie czêstotliwo�ci próbkowania co najmniej 20 MHz. 
W obecnym czasie komercyjny cyfrowy d�wiêk, u¿ywa wielobitowego standardu próbkowania cyfrowego 
(PCM, Pulse Code Modulation) o jedynie 96kHz. Czêstotliwo�æ próbkowania 96 kHz, bazuje na za³o¿eniu 
sygna³ muzyczny sk³ada siê wy³¹cznie ze sk³adowych harmonicznych sygna³u. W praktyce jednak, sygna³ 
muzyczny sk³ada siê z wielu sygna³ów, dlatego jest kompleksowy i jego w³a�ciwo�ci¹ jest bli¿ej raczej losowym 
sygna³om. Spektrum losowych sygna³ów jest nieskoñczenie szeroki, wiêc nawet podczas konwersji sygna³ów 
analogowych na cyfrowe, czêstotliwo�æ próbkowania musi byæ jak najwy¿sza, w celu utrzymania jako�ci 
przesy³anych sygna³ów w pe³nej rozdzielczo�ci.

 
Oryginalny Analogowo Cyfrowo

poziom -6dB
trwanie 3µs

próbkowanie
20 000 kHz

próbkowanie
96 kHz jakość SACDprofesjonalny komercyjny jakość CD

Czas odpowiedzi impulsowej systemów audio na impuls wej�ciowy o trwaniu 3µs na poziomie -6 dB
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Odpowied� impulsowa g³o�ników
G³ównym parametrem g³o�nika jest odpowied� impulsowa. Parametry g³o�ników s¹ prawie wy³¹cznie 
mierzone ci¹g³ym sygna³em sinusoidalny. A sygna³ sinusoidalny nie jest identyczny z sygna³em muzycznym. 
Sygna³y muzyczne zawieraj¹ wiele typów sygna³ów, d�wiêk podstawowy, harmoniczne i szumy (najlepiej 
reprezentowane przez odpowied� impulsow¹). Gdy g³o�niki s¹ mierzone sygna³em sinusoidalnym, to ma on 
czas na wychy³ w wy¿szych czêstotliwo�ciach, ale g³o�nik nie ma kontroli nad masa membrany ani ruchem.

Rezonans g³o�nika
jednym z najwa¿niejszych parametrów w konstrukcji systemów Super Live Audio, jest  usuniêcie 
niepo¿¹danych rezonansów. Te rezonanse s¹ najczê�ciej przyczyn¹ mechanicznej konstrukcji g³o�nika, i 
uniemo¿liwiaj¹ kontrolowanie ruchów membrany. Rezonanse redukuj¹ ca³kowit¹ dok³adno�æ, przez 
maskowanie mniejszych sygna³ów i produkuj¹c tony nie zwi¹zane z oryginalnym sygna³em.
Wykres poni¿ej pokazuje oryginalny sygna³ (czerwony, górny), z ostrym zakoñczeniem, i ten sam 
reprodukowany sygna³ (niebieski, dolny), ci¹gle oscyluj¹cy po zaniku sygna³u, przez s³ab¹ kontrolê masy 
g³o�nika. S³aba odpowied� impulsowa posiada bardzo negatywny wp³yw na zdolno�æ g³o�nika do unikania 
sprzê¿eñ.

Konstrukcje KV2 Audio posiadaj¹ wyj¹tkowy odstêp od sprzê¿eñ, i to czê�ciowo wynika z ich rewelacyjnej 
odpowiedzi impulsowej.

Na dodatkow¹ kontrolê nad mas¹ g³o�nika ma bardzo pozytywny wp³yw u¿ycie system Aktywnej Kontroli 
Impedancji (transcoil). Ten system wykorzystuje dodatkow¹ stacjonarn¹ cewkê, która redukuje induktancjê do 
blisko zera, i znacz¹co poprawia odpowied� impulsow¹.. Induktancja to g³ówny powód zniekszta³ceñ 
nieparzystych harmonicznych.

Niska induktancja = Niskie zniekszta³cenia  nieparzystych harmonicznych

Konstrukcja g³o�ników

Wp³yw rezonansu g³o�nika, oryginalny sygna³ (czerwony, górny), i reprodukowany sygna³ (niebieski, dolny)

Technologia Super Live Audio
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Konstrukcja g³o�ników

Aktywna Kontrola Impedancji � szczegó³y

Aktywna kontrola impedancji (Active impedance control � A.I.C.) to dodatkowa sta³a, wielo-nawojowa cewka 
umieszczona w szczelinie obwodu magnetycznego g³o�nika. Cewka jest umieszczona prawie na ca³ej 
wysoko�ci szczeliny, i przez nawiniêcie na na nabiegunniku, znajduje siê bardzo blisko cewki ruchomej. Prz¹d 
przechodz¹cy przez t¹ cewkê generuje pole magnetyczne, które jest przeciwne do pola generowanego przez 
ruchom¹ cewkê membrany. To usuwa wiêkszo�æ induktancji cewki ruchomej i redukuje modulacjê strumienia 
i induktancji. System A.I.C mo¿e byæ postrzegany jako dwa �aktywne� zwarte pier�cienie w szczelinie. Dwa 
terminale A.I.C. Umo¿liwiaj¹ napêdzenie dodatkowej cewki na wiele ró¿nych sposobów, zale¿nie od 
oczekiwanych wyników w danej aplikacji.
Najwiêksz¹ zalet¹ A.I.C jest bardzo ma³e zniekszta³cenia, co pokazuje pomarañczowy wykres 
poni¿ej (AIC w³¹czone) w porównaniu do b³êkitnego (AIC wy³¹czone).

Wyprodukowanie Bardzo wysokiej jako�ci g³o�nika dla systemów d�wiêkowych, z minimalnymi 
zniekszta³ceniami, tworzy potrzebê rozszerzenia  elektroniki w konstrukcji systemu SLA. W rzeczywisto�ci 
niewielu producentów ma mo¿liwo�æ wykorzystania technologii AIC Transcoil, poniewa¿ testy pokaza³y od 
razu fundamentalne b³êdy w projektach elektroniki, w po³¹czeniu z filozofi¹ komercji, wykorzystania 
procesora DSP do prób i korekcji ich akustycznych konstrukcji.

Inne �ród³a:
Dokument konwencji AES, zaprezentowany na 118 Konwencji 2005 May 28-31, Barcelona , Hiszpania
Alternatywne podej�cie do minimalizacji Induktancji i powi¹zanych z ni¹ Zniekszta³ceñ w G³o�nikach

Krzywa odpowiedzi czêstotliwo�ci i zniekszta³ceñ z w³¹czonym i wy³¹czonym systemem AIC
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Konstrukcje systemów d�wiêkowych

Na obecnym rynku s¹ trzy g³ówne typy konstrukcji systemów d�wiêkowych, jedno i wielo punktowe �ród³a 
d�wiêku.

�ród³a wielopunktowe powsta³y przez wymaganie bardzo wysokiej mocy wyj�ciowej. Pomys³ w zupe³no�ci 
zaspokaja te potrzeby, ale ze wzrostem liczy �róde³ d�wiêku, wp³ywa na ca³kowit¹ redukcjê jako�ci d�wiêku. 
Dwie najwiêksze wady systemów wielopunktowych, to t³umienie wysokich czêstotliwo�ci i bardzo ma³a 
dok³adno�æ. Dzieje siê to przez fizyczne przesuniêcie czasowe wyj�æ z indywidualnych g³o�ników. Niska 
dok³adno�æ to wynik s³abej odpowiedzi impulsowej systemu, która równie¿ powa¿nie narasta przez 
zwiêkszenie liczby przesuniêtych w czasie wyj�æ z indywidualnych g³o�ników razem.

Inne �ród³a
Strona EAW, t³umacz¹ca technologiê PPST
Phased PointSource Technology� (PPST) zosta³a pierwotnie zaprojektowana do rozwi¹zania g³ównego 
problemu z systemami nag³a�niaj¹cymi du¿ej skali. Wiêksza liczba g³o�ników mo¿e wygenerowaæ po¿¹dany 
poziom wyj�ciowy, ale kilka przetworników wytworzy lepszy d�wiêk. 
�ród³o: http://www.eaw.com/technology/proprietary/ppst.html odwiedzone 8.1.2011

Pierwszy typ �ród³a wielopunktowego to po prostu du¿y stos kolumn, zestawionych razem jak ceg³y, z 
zamierzeniem do stworzenia klastra w dwóch osiach. G³ównym ulepszeniem nastêpnej generacji systemów 
PA, to wprowadzenie wielopunktowego jedno osiowego systemu, daj¹cy lepsz¹ odpowied� 
czêstotliwo�ciow¹, i zwiêkszaj¹c dok³adno�æ w porównaniu do wcze�niejszego systemu dwu osiowego. 
Niestety, pomimo kroku na przód, odpowied� impulsowa i czêstotliwo�ciowa ci¹gle nie jest idealna, a pokrycie 
jest czêsto niekonsekwentne, co pozostaje problemem do dzisiaj, pomimo b³êdnego przekonania ¿e jest 
odwrotnie. Typow¹ reprezentacj¹ wielopunktowych systemów wielopunktowych, dzisiaj powszechnie 
u¿ywanych, do Komercyjnej reprodukcji d�wiêku s¹ systemy Line Array. Line Array nie redukuje wp³ywu 
interferencji wielu �róde³ pomiêdzy sob¹ w porównaniu z systemami sprzed 25 lat, ale wci¹¿ daleka droga do 
osi¹gniêcia lepszego wyniku ni¿ w systemach punktowych 

Punktowe i wielopunktowe �ród³a d�wiêku

 

Ilustracja �róde³ d�wiêku, dwu osiowego, jedno osiowego i jedno punktowego

YY

X

System wielopunktowy 
jedno osiowy

System wielopunktowy
dwu osiowy

System Punktowy

Technologia Super Live Audio
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Odpowied� czêstotliwo�ciowa �róde³ punktowego i wielopunktowego

Jednopunktowe systemy d�wiêkowe zapewniaj¹ najwy¿sz¹ mo¿liw¹ do osi¹gniêcia dzisiaj  dok³adno�æ i zakres 
dynamiki. Wysoka zrozumia³o�æ jest produktem ubocznym, ale gwarantowana tylko przez  zachwianie 
wysokiej dok³adno�ci i dynamiki poprze zastosowanie szybkiej i precyzyjnej elektroniki, z przetwornikami o 
ma³ych zniekszta³ceniach. Poni¿sze krzywe odpowiedzi czêstotliwo�ciowej pokazuj¹ ¿e zastosowanie nawet 
jedno punktowych �róde³ d�wiêku, jak Line Array, s³yszalnie t³umi wy¿sze czêstotliwo�ci zaczynaj¹c ju¿ nisko, 
jak 2kHz. I odwrotnie, zastosowanie �ród³a punktowego, odpowied� czêstotliwo�ciowa nie jest naruszona w 
ten sposób i jest rzeczywi�cie bardzo p³aska.

Produkuj¹c g³o�niki Bardzo wysokiej jako�ci dla systemów d�wiêkowych z minimalnymi zniekszta³ceniami, 
rodzi potrzebê rozszerzenia elektroniki systemu w konstrukcjê SLA. W rzeczywisto�ci niewielu producentów 
ma mo¿liwo�æ wykorzystania technologii AIC Transcoil, poniewa¿ testy pokaza³y od razu fundamentalne b³êdy 
w projektach elektroniki, w po³¹czeniu z filozofi¹ komercji, wykorzystania procesora DSP do prób i korekcji ich 
akustycznych konstrukcji.

Odpowied� czêstotliwi�ciowa �róde³ d�wiêku:
wielopunktowego jedno osiowego (niebieska i punktowego (czerwona)

Punktowe i wielopunktowe �ród³a d�wiêku
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Punktowe i wielopunktowe �ród³a d�wiêku

Odpowied� impulsowa �róde³ punktowego i wielopunktowego

W celu utrzymania sygna³u d�wiêkowego w wysokiej rozdzielczo�ci, wa¿ne jest by system posiada³ krótki czas 
odpowiedzi impulsowej. Powoduje to utworzenie przez system sygna³u d�wiêkowego jak oryginalny.
Wykres poni¿ej pokazuje porównanie odpowiedzi impulsowej �ród³a jedno punktowego i wielopunktowego 
jedno osiowego (Line Array). Impuls wej�ciowy to 1V o szeroko�ci 100 µs i okresie 10 ms.
Na wykresie widaæ uszkodzon¹ odpowied� impulsow¹, co jest przyczyn¹ niskiej rozdzielczo�ci systemów Line 
Array

Odpowied� impulsowa �ród³a punktowego (czerwone) i wielopunktowego jedno osiowego (niebieskie)

Technologia Super Live Audio
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Punktowe i wielopunktowe �ród³a d�wiêku

Ilustracja ró¿nicy w odleg³o�ci s³uchacza od poszczególnych �róde³ Line Array, ka¿dy s³uchacz dostaje rozmazany d�wiêk

Pionowy wykres ko³owy Line array dla 1k, 1.6k i 4kHz

Promień równej odległości od słuchacza 2

Słuchacz 2

Line array

Scena

Propagacja dźwięku

Promień równej odległości od słuchacza 1

Słuchacz 1

Line array

Odległość

Dok³adno�æ �ród³a wielopunktowego

Obrazek powy¿ej pokazuje ¿e przesuniêcia czasowe pomiêdzy poszczególnymi �ród³ami d�wiêku s¹ okre�lone 
przez fizyczn¹ charakterystykê, i wymiary systemu wielopunktowego. Przesuniêcia czasowe i w³a�ciwo�ci 
systemu (przenoszenie czêstotliwo�ci, odpowied� impulsowa), zale¿y od po³o¿enia ka¿dego s³uchacza. 
Przesuniêcia czasowe dla s³uchacza 1 s¹ inne ni¿ dla s³uchacza 2. Wielu producentów twierdzi ¿e te 
przesuniêcia czasowe s¹ korygowane przez u¿ycie cyfrowych opó�nieñ czasowych, ale to nie jest rozwi¹zanie, 
poniewa¿ przesuniêcia czasowe bêd¹ siê zmieniaæ w nieskoñczono�æ, dla ka¿dej nowej pozycji s³uchacza. 
Nawet bardziej znacz¹cym, jest jeden wspó³czynnik zawy¿any przy kalkulacjach i przewidywaniach prze 
in¿ynierów lub programy obliczeniowe Line Array s¹ LOSOWE ruchy powietrza w miejscu ods³uchowym, które 
powoduje niezale¿ne olbrzymie zmiany we w³a�ciwo�ciach transmisji systemu wielopunktowego.
Dzieje siê to szczególnie gdy przychodzi publiczno�æ, po ca³ym dniu spêdzonym na ustawianie systemu przez 
in¿yniera w pustym, ale teoretycznie idealnym otoczeniu � (�rodowisku w którym nie istniej¹ ruchy powietrza 
i wzrost temperatury w przeciwieñstwie do �wiata rzeczywistego). 
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Punktowe i wielopunktowe �ród³a d�wiêku

Dok³adno�æ �ród³a punktowego

Z powy¿szego wykresu wynika ¿e problemy interferencji i przypadkowe ruchy powietrza po prostu nie 
wp³ywaj¹ na jedno punktowe �ród³o d�wiêku, jak KV2 Audio VHD i ES, bez wzglêdu na ich z³o¿ono�æ lub 
natê¿enie. Pozwala to uzyskaæ bardziej równomierne pokrycie w miejscu ods³uchu ka¿dego s³uchacza, i 
delektowaæ siê czystym d�wiêkiem.

KV2 Audio zweryfikowa³o w wielu praktycznych testach wa¿no�æ ka¿dej cechy Profesjonalnego Systemu 
Audio (wysoki zakres dynamiki, niskie zniekszta³cenia, wysoki poziom ci�nienie d�wiêku).
KV2 Audio opracowa³o technologie Super Analog� , Super Digital� oraz Super Acoustic�.
KV2 Audio stosuje technologiê hybrydow¹ zawieraj¹c¹ po³¹czone najlepsze analogowe i cyfrowe technologie, 
daj¹ce najlepsze rozwi¹zanie. Dziêki temu jest w koñcu mo¿liwo�æ do�wiadczyæ d�wiêku Super Live Audio.

Przy zastosowaniu �ród³a punktowego, s³uchacz w ka¿dym miejscu dostanie tylko czysty (nie rozmazany) d�wiêk

Słuchacz 2

Scena

Propagacja dźwięku

Słuchacz 1

VHD 2.0

Odległość

  90°

  60°

  30°

   0°

 -30°

 -60°

 -90°

-120°

-150°

-180°

 150°

 120°

1000
1600
4000

Wykres ko³owy VHD2.0 dla 1k, 1.6k i 4kHz
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SuperLiveAudio

ZRÓB TEST A-B
Weź swój system i porównaj do Super Live Audio

• 20 MHz wysokiej rozdzielczości konwerter A/D typu Sigma Delta
• 40 MHz nadpróbkowanie D-A z dużą dynamiką i rozdzielczością
• Zakres dynamiki większy niż 120dB
• Wysoka Jakość Dźwięku nawet dla niewielkich głośności (-80dB)
• Bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne oraz nieharmoniczne
  (bardziej słyszalne)

Standard branżowy: 
PCM - częstotliwość próbkowania 96kHz posiadająca ograniczoną rozdzielczość 
dającą zamazany dźwięk i redukująca zrozumiałość czególnie na długich 
dystansach.

• Bardzo Duży Zakres Dynamiki dzięki szybkim czasom stabilizacji <1µs
• Olbrzymia odpowiedź częstotliwościowa do 200 kHz
    (minimum wymagane do poprawnej reprodukcji dynamiki wysokich częstotliwości)

 • Bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne oraz nieharmoniczne
   (bardziej słyszalne)
• Bardzo Niski Poziom Szumów

Standard branżowy: 
Komponenty posiadają ograniczoną odpowiedź częstotliwościową pomiędzy 
40kHz a 90kHz. Duże czasy stabilizacji do 10 μs powodują wysoki poziom 
zniekształceń nieharmonicznych, które są bardzo słyszalne.

• Prawdziwe Źródło Punktowe z minimalnymi stratami akustycznymi
• Głośniki o Zerowej Induktancji z ekstremalnie niskim poziomem 
zniekształceń: 0.1%, dając Wysoką dynamikę przez Zwiększenie Szybkości
• Ultra Małe Zniekształcenia w przetwornikach wysokotonowych z 
membranami o prawdziwym ruchu tłokowym

Industry standard: 
Wiele źródeł, tak jak w systemach typu Line array posiada kiepską odpowiedź 
impulsową powodującą ograniczenie zrozumiałości i dynamiki szczególnie na 
długich dystansach. Zazwyczaj stosowane wysokie współczynniki kompresji 
dające dobrą sprawność dla 1W@1m powodują duże straty gdy zwiększa się 
poziom wyjściowy.

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Technologia Super Live Audio
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The future of sound.
Made perfectly clear.

  ul. Galicyjska 2, 32-091 Micha³owice
  T +48 12 4206300   F +48 12 4206300
www.arcadeaudio.pl
www.kv2audio.com
 

Nasza wizja w KV2 Audio to ciągłe rozwijanie 
technologii która eliminuje zniekształcenia i utratę 
informacji, zapewniając prawdziwe 
odzwierciedlenie dynamiki źródła.

Nasz cel to skonstruowanie produktów audio 
które zabiorą Cię, i postawią w środku sztuki, oraz 
dostarczą wrażeń odsłuchowych powyżej 
oczekiwań.




