
rzedstawione poni!ej opinie 
maj" charakter subiektywny. 
Podkre#lam jednak, !e ca$e 

dalsze rozumowanie opiera si% na #ci-
s$ym przestrzeganiu audio&lskiej zasady 
o pierwszoplanowym znaczeniu jako#ci 
d'wi%ku.

Moim zdaniem, kszta$t cz%#ci oferty 
producentów zespo$ów g$o#nikowych 
k$óci si% ze zdrowym rozs"dkiem. Mam 
na my#li aspekt techniczny, bo analiza 
wyników sprzeda!y prawdopodobnie 
doprowadzi$aby do innych wniosków. 
Chodzi o spor" popularno#( minimo-
nitorów. Od d$u!szego czasu sceptycz-
nie patrz% na takie konstrukcje. Na swój 
u!ytek de&niuj% je jako zestawy o robo-
czej obj%to#ci obudowy poni!ej 10 litrów. 
Miniaturyzacja prowadzi do zmniejsze-
nia sprawno#ci lub ograniczenia pasma 
przenoszenia, a w konsekwencji tak!e do 
zmniejszenia dynamiki.

Skutki miniaturyzacji s" nieuniknione. 
Wybór 10 litrów jako granicznej obj%to-
#ci nie wynika ze #ci#le zde&niowanych 
przes$anek technicznych. Nie chodzi te! 
o to, by na si$% wybra( okr"g$" liczb%. 
Ten wybór jest subiektywny i bazuje na 
wieloletnim do#wiadczeniu. Kolumny  
o obj%to#ciach powy!ej 10 litrów z regu$y 
s" w stanie spe$ni( wymagania stawiane 
przed sprz%tem audio&lskim, przy czym 
pomijam tu zgodno#( z indywidualnymi 
upodobaniami. O g$o#nikach mniejszych 
najcz%#ciej tego powiedzie( nie mog%.

Miniaturowe zestawy s" oczywi#cie 
potrzebne. Ich zastosowania widz% jed-
nak poza rynkiem hi-&, na przyk$ad  
w mobilnych re!yserkach, w audio kom-
puterowym, w bran!y instalacyjnej czy 
w sektorze tanich produktów masowych. 
W systemie wysokiej jako#ci nie mo!na 
upchn"( kolumn gdzie# w ciasnej prze-
strzeni pomi%dzy pó$kami czy w innym 
upo#ledzonym akustycznie po$o!eniu. 
A skoro potrzebujemy troch% wolnego 
miejsca, to po co walczy( o ekstremaln" 
miniaturyzacj% skrzynek? )eby uzyska( 
robocz" obj%to#( 10 litrów, wystarczy 

skrzynka o wymiarach ok. 35/20/28 cm. 
Gdy b%dziemy si% starali zapewni( wa-
runki akustyczne, spe$niaj"ce cho(by 
minimum przyzwoito#ci, to zmniejsza-
nie poszczególnych wymiarów o kilka 
centymetrów nie poprawi ustawno#ci 
zestawów, nawet je#li sprz%t pracuje  
w ma$ym pokoju. W przypadku, kiedy 
kto# chce stworzy( zestaw inspirowany 
studyjn" koncepcj" monitorów bliskiego 
pola (NFM – near &eld monitor), dale-
ko id"ca miniaturyzacja równie! nie jest 
konieczna. Do ods$uchu w kon&guracji 
NFM potrzebne jest dobre sumowanie 
promieniowania g$o#ników w niedu!ej 
odleg$o#ci. Zmniejszenie obj%to#ci do 
kilku litrów nic tu nie zmienia. Swego 
czasu s$ucha$em dobrze dzia$aj"cego 
systemu inspirowanego NFM. Wyko-
rzystano tam monitory Point Source 5.1  
o obj%to#ci ponad 15 litrów.

Znana jest stara zasada, wed$ug któ-
rej miniaturyzacja pomaga redukowa( 
podbarwienia. Im wi%ksza powierzchnia 
#cianek obudowy, tym wi%cej paso!yt-
niczego promieniowania mo!e znie-
kszta$ci( d'wi%k. Ale tu znów pojawia si% 
kwestia osobistych do#wiadcze*. Moje 
odczucie jest takie, !e dobrze wykonane 
skrzynki o obj%to#ci rz%du mniejszych 
kilkunastu litrów nie s" zauwa!alnie 
gorsze od miniaturek. Zreszt", wyra'ne 
podbarwienia mo!na te! spotka( w ma-
$ych kolumnach. Problem koloryzacji 
nie znika automatycznie wraz ze zmniej-
szeniem gabarytów. Nawet w minimoni-
torach trzeba zadba( o redukcj% drga* 
skrzynki.

Jest te! linia my#lenia, wed$ug której 
mo!na si% pogodzi( z mniejsz" spraw-
no#ci", zachowa( przyzwoite pasmo 
przenoszenia i zastosowa( mocniejszy 
wzmacniacz. To nie jest takie proste. 
Koncepcja ma$ych zestawów, zdolnych 
do pracy z du!" moc", zawiera wewn%trz-
n" sprzeczno#(. W miniaturowych ko-
lumnach si$" rzeczy mamy ma$e g$o#niki 
i ma$e przestrzenie. To w naturalny spo-
sób utrudnia ch$odzenie cewki i prac%  

z wysok" moc". To samo dotyczy aspektu 
akustycznego – trudno zwi%ksza( zakres 
wychyle* ma$ej membrany. Dochodz" 
do tego jeszcze pewne subtelno#ci pro-
jektowe. Elementy zwrotnicy musz" by( 
zdolne do pracy z wy!sz" moc". Parame-
try g$o#ników i elementów pasywnych 
zale!" od uzyskiwanych temperatur, co 
prowadzi do wi%kszej modulacji zacho-
wania kolumn w zale!no#ci od poziomu 
g$o#no#ci. Wytracanie du!ej ilo#ci ciep$a 
wi"!e si% z dodatkowymi komplikacjami 
technicznymi. Z audio&lskiego punktu 
widzenia powinno nas to !ywo intereso-
wa(, bo przecie! mówimy o zjawiskach, 
które wp$ywaj" na jako#( d'wi%ku.

W jakim# stopniu mo!na walczy(  
z ograniczeniami minimonitorów, ale 
nie jest to ekonomiczne. Co prawda, 
koszt wykonania dobrej skrzynki 10-li-
trowej b%dzie wy!szy od kosztu wykona-
nia skrzynki nieco mniejszej, ale ró!nica 
nie jest du!a. Natomiast je#li dla minia-
turyzacji kolumn poniesiemy koszty 
mocniejszego wzmacniacza i wi%ksze-
go uk$adu nap%dowego przetwornika, 
to wydatki mog" wzrosn"( znacz"co.  
W takim porównaniu wersja z dro!sz" 
stolark" b%dzie z regu$y bardzo atrak- 
cyjna.

Gdyby#my zignorowali aspekt eko-
nomiczny, mo!na by przyj"(, !e mini-
monitory s" odpowiednim rozwi"za-
niem dla u!ytkowników s$uchaj"cych 
z umiarkowanym poziomem g$o#no#ci. 
Mimo wszystko uwa!am, !e i w takiej 
sytuacji kalkulacja kosztów przewa!y. 
Nawet je#li jedyn" korzy#ci" ze zwi%k-
szenia obj%to#ci obudowy by$by wzrost 
efektywno#ci i zmniejszenie wymaga* 
dotycz"cych wzmacniacza, to wed$ug 
mnie jest to wystarczaj"cy powód takie-
go dzia$ania.

Konkluzja jest do#( radykalna. Mi-
nimonitory wydaj" mi si% niszowym 
gatunkiem dla nietypowych gustów i za-
stosowa*. Z punktu widzenia typowych 
systemów audio&lskich s" w$a#ciwie ka-
tegori" zb%dn".

Niepotrzebne   
■ ■


