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szaleństwie
metoda?
String
Suspe,
Mariusz Zwoliński

Czy
zastanawialiście się,
skąd się biorą
najdziwniejsze
wynalazki w branży
hi-fi? Czy są wynikiem
frustracji ich autorów,
wywołanej
niesatysfakcjonującym
brzmieniem dostępnych
w sklepach urządzeń,
efektem poszukiwań
"świętego Graala"
czy też, najzwyczajniej
w świecie, zostały
wymyślone z nudów?
Przyglądając się
bohaterowi
tej prezentacji, można
przypuszczać, że trochę'
się nudził, trochę
frustrował, ale na pewno
szukał ideału.
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Wolfgang Kiesler, bo o nim mo-
wa, urodził w bardzo muzy-
kalnej rodzinie. Wprawdzie

nie wyrósł na drugiego Mozarta, ale od
najmłodszych lat przejawiał zaintereso-
wanie muzyką, zarówno graną na żywo,
jak i nadawaną w radiu czy odtwarzaną
z płyt. Obdarzony fenomenalnym słu-
chem, zaczął zwracać uwagę na nieprawi-
dłowości i zakłócenia, pojawiające się
w brzmieniu i sprawiające, że muzyka
z konserwy, odtwarzana nawet na najlep-
szym sprzęcie oraz w dobrych warunkach
akustycznych, zawsze się różniła od granej
na żywo. Drążąc temat i szukając przyczyn
tego zjawiska, doszedł do wniosku, że
głównym winowajcą takiego stanu rzeczy
są nie profesjonalnie realizowane nagrania,
lecz sprzęt elektroniczny wchodzący w nie-
kontrolowane interakcje z pomieszcze-
niem. Naturalną konsekwencją były próby
odizolowania od siebie winowajców.

Pierwsze śliwki
- robaczywki

Stare wschodnie przysłowie mówi, ze
nawet naj dalsza droga zaczyna się od
pierwszego kroku. Pierwszym krokiem
Wolfganga Kieslera było przecięcie na
pół piłek tenisowych i podłożenie ich
pod nogi sprzętu hi-fi. Z dzisiejszej per-
spektywy widać, jak bardzo nieporadne
były to poczynania, ale ich rezultat
utwierdził Wolfganga w przekonaniu, że
obrał właściwą drogę.

Kolejnym etapem w walce z wibracja-
mi była próba odizolowania transportu
płyt. Pod nóż poszło kilka odtwarzaczy
CD znanych producentów, z których
w dość bezceremonialny sposób wydłu-
bano mechanizmy ładowania płyt, a po-
zostawiony napęd i układ optyczny
powieszono na przymocowanej do obu-
dowy elastycznej siatce. Zmiany brzmie-
nia dorównały radykalnością metodzie



- poprawiła się rozdzielczość, więcej in-
formacji stało się słyszalnych, a scena
uległa poszerzeniu w każdym kierunku.
Zaskakującym efektem ubocznym okazała
się zdecydowanie większa wrażliwość
układów optycznych na impulsy zew-
nętrzne, z czego należało, niestety, wnios-
kować, że ten sposób poprawy własności
mechanicznych stanowił ślepą uliczkę.
Trzeba było wrócić do punktu wyjścia, co
też Herr Kiesler uczynił.

Kolejne próby izolowania całych urzą-
dzeń, czyli wzmacniaczy, odtwarzaczy
CD, procesorów i kolumn dawały różne
rezultaty, nie zawsze pozytywne, ale na
tyle zauważalne, że potwierdziły celo-
wość obranej metody. I tak na kombino-
waniu t rozmaitymi absorberami zastał
Wolfganga rok 1996.

Naciąganie struny
Próby różnych sposobów splatania

siatki stabilizującej napęd płyt zrodziły
myśl, która, ubrana w słowa, pojawiła
się jako String Suspension Concept
- idea zawieszenia strunowego.
Chodzi w niej o wykorzystanie
energii mechanicznej, gene-
rowanej przez sprzęt grający
w postaci drgań, do prze-
kształcenia jej w wewnętrzne
naprężenia naciągu. Stupro-
centowa absorpcja wibracji
pozwoli dokładnie odizolo-
wać sprzęt od podłoża i wyelimi-
nuje bezpośredni wpływ drgań urządzeń
grających na podłogę oraz resztę po-
mieszczenia. Oczywiście zasada ta obo-
wiązuje też w drugą stronę. Na czym
polega walka z wibracjami i jak daleko
idące skutki mogą mieć drgania przeno-
szone z podłoża na sprzęt, najlepiej
wiedzą wszyscy posiadacze gra-
mofonów.

Po raz pierwszy zasada
SSC znalazła zastoso-
wanie w 1996 roku,
w prototypowej

Tu widać zasadę działania
zawieszenia strunowego.

Prezentacja S S C

antywibracyjnej platformie pod sprzęt.
Była to drewniana konstrukcja, złożona
z dwóch elementów, połączonych ze so-
bą specjalnie prowadzoną elastyczną lin-
ką. Nazwano ją Basic Classic i, co cieka-
we, w zbliżonej do pierwowzoru formie
jest produkowana do dziś. Głównym
"mechanizmem" absorbującym drgania
są cztery odcinki elastycznej linki nylo-
nowej, spięte ze sobą rzymskimi śrubami.
Wewnątrz prostokątnej ramki wpuszczo-
na jest drewniana platforma, która łączy
się z nią odpowiednio naciągniętymi
strunami, utrzymującymi całość w elas-
tycznej sztywności. Nóżki, na których
opiera się konstrukcja, są przykręcone
do ranili, więc, nie licząc krótkich od-
cinków linki, pomiędzy platformą a pod-
łożem nie ma kontaktu fizycznego.

Maksymalny nacisk na

Base CIassic -
od niej wszystko się zaczęło.

Potrójna platforma będzie
idealna do gramofonów
lub wzmacniaczy lampowych.

górną platformę wynosi 60 kg i, w zależ-
ności od masy sprzętu, sztywność kons-
trukcji można regulować wspomnianymi
śrubami.

Ciekawym doświadczeniem w pierw-
szym okresie produkcji Basic
Classic był eksperyment, po-
legający na wyjęciu transportu
z odtwarzacza CD i umiesz-
czeniu go na oddzielnej plat-

formie antywibracyjnej. Mimo
braku ingerencji w fabryczne pa-

rametry urządzenia, pomijając wy-
dłużenie taśm służących do przesy-

łania danych, radykalnie poprawiły
się wszystkie aspekty brzmienia, takie

jak budowa sceny, separacja instrumen-
tów czy kontrola basu.

Platformy z naciągiem strunowym cie-
szyły się takim powodzeniem wśród
krewnych i znajomych Wolfganga, że
skłoniło go to do prawnego usankcjono- .
wania prowadzonej działalności. W 1996
roku na audiofilskiej mapie Niemiec po-
jawiła się firma Accept Audio z siedzibą
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Taka podkładka nie lęka się
żadnego kolca.

w Essen. Nie wpły-
nęło to w żaden sposób na przy-
jęty reżim technologiczny - antywibra-
cyjne platformy w dalszym ciągu były
wykonywane ręcznie, przeważnie na
indywidualne zamówienia. Z czasem
okazało się jednak, że ich produkcja,
zwłaszcza naciągów strunowych, była
czasochłonna, a co za tym idzie - kosz-
towna. Palącą koniecznością stało się
opracowanie tańszej metody pochłania-
nia drgań.

Miękkie nogi
w 1997 roku Kiesler opracował elas-

tyczne krążki SSC Puck. Głównym ab-
sorberem drgań jest w nich spręży-
sta substancja (skład pozostaje
tajemnicą firmy) uformowana
w płaskie pierścienie. Sposób
aplikacji zależy od konkretnych
potrzeb i jest ograniczony
praktycznie tyko wyobraźnią
użytkow-nika.

Pierwszym zastosowaniem SSC
Puck było umieszczenie elastycznych
krążków pomiędzy dwoma drew-
nianymi płytami i uzys-
kanie w ten sposób
efektywnie izolu-
jącej od podłoża
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platformy. Rozwinięciem pomysłu były
trzy płyty, przełożone elastycznymi
krążkami, których skuteczność predesty-
nuje je do roli podstaw pod gramofony.
Poza tym krążki SSC Puck znalazły sze-
rokie zastosowanie we wszelkiej maści
stopkach pod sprzęt i kolumny.

Drugim powodem, dla którego założy-
ciel Accept Audio postanowił szukać in-
nych rozwiązań, były nowe możliwości,
jakie dawał rozwój sprzedaży za pośred-
nictwem Internetu. Indywidualnie do-
bierane platformy niespecjalnie się do
tego nadawały, ale w przypadku elastycz-
nych stopek była to już zupełnie inna

I
Stopy gotowe do wkręcenia
w obudowę wzmacniacza
lub odtwarzacza CD.

Podkładki pod monitory
mają miękkie wykończenie,
a pod kolumny podłogowe
- wgłębienia na kolce.

rozmowa: wystarczyło zamówić odpo-
wiedni model, uwzględniając tylko masę
urządzenia i rolę, jaką podstawki miały
pełnić w systemie.

Oferta
Obecnie katalog Accept Audio dzieli

się na dwie gałęzie - antywibracyjne plat-
formy oraz stopy. O Base Classic z nacią-
giem strunowym już wspomnialem



Platformy pod wolnostojące
kolumny B&W 8020.

I Stopy pod system króla Midasa.

i platforma ta, jak dotąd, jest jedyną tego
typu konstrukcją w ofercie. Choć moż-
na zamówić ją pod konkretny sprzęt,
z uwzględnieniem rozmiarów i wagi,
Base Classic nie jest naj droższą po-
zycją w spośród wynalazków Herr
Kieslera. Poza nią znajdziemy różnej
wielkości platformy jedno-, dwu- i trzy-
warstwowe, uzbrojone w najróżniejsze
nóżki, przeznaczone pod dowolną elek-
tronikę i kolumny. W przypadku nie-
standardowych rozmiarów i wymagań
nie ma problemu z dostosowaniem żąda-
nego elementu do indywidualnego za-
mówienia.

Firmowe nóżki można
wymienić na absorbery
z prawdziwego zdarzenia.

Osobną podgrupę wśród platform an-
tywibracyjnych tworzą podstawy dedy-
kowane kolumnom B&W z serii 800.
Specjalnie uformowany kształt, dopaso-
wany do rozmiaru skrzyń, opiera się na
wielu regularnie rozmieszczonych elas-
tycznych stopkach, których liczba zależy
od konkretnego modelu. Dodatkowo, dla
topowych, ciężkich "osiemsetek" zapro-
jektowano podstawę złożoną z dwóch
warstw drewna przełożonych elastyczny-
mi krążkami.

Druga grupa produktów SSC to stopy
absorbujące drgania. Ich budowa jest ba-
nalnie prosta: elastyczne krążki SSP Puck
wpuszcza się w niskie, aluminiowe tulej-
ki zapobiegające przemieszczaniu, u do-
łu wykańczane miękkim materiałem do-
datkowo izolującym od podłoża. Górna
powierzchnia może zawierać gniazdo dla
kolców kolumn podłogowych, miękką
wykładzinę pod monitory albo gwint,
dzięki któremu stopy można na stałe
przykręcić do urządzenia elektroniczne-
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go. W zależności od przeznaczenia i ma-
sy, jaką muszą dźwigać, w aluminio-

wych tulejach umieszcza się jeden
lub dwa elastyczne krążki o grubo-
ści od 10 do 30 mm. Czyni to
z nich w pełni uniwersalne akce-
soria. Elastyczne krążki SSP Puck
można stosować właściwie wszę-
dzie, czego przykładem antywibra-

cyjne podkładki pod kable z przykle-
jonymi od dołu absorberami.
Oddzielną rodzinę produktów

Accept Audio stanowią podstawki pod
monitory. Na górnych powierzchniach,
pasujących rozmiarami do większości
konstrukcji spotykanych na rynku,
umieszczono pięć elastycznych kr~żków,

Platformy pod kolumny B&W
z serii 800 tylko z pozoru
wyglądają, jak kawalki desek.

izolujących głośniki od standu. W pod-
stawę można wkręcić cztery stopki lub
kolce; ustawione następnie na elastycz-
nych krążkach. Po takich zabiegach na-
wet batalion czołgów, defilujący pod
oknem, nie powinien zrobić na głośni-
kach większego wrażenia.

I kto tu jest szalony?
Firma Accept Audio funkcjonuje na

rynku od trzynastu lat i w tym czasie
z kuchenno-garażowej manufaktury
przeobraziła się w fabryczkę z prawdzi-
wego zdarzenia. Obecne produkty z logo
SSC można kupić m.in. w USA, Anglii,
Szwajcarii, a od niedawna także w Polsce.
A czy metoda walki z wibracjami, obrana
przez Wolfganga Kieslera faktycznie była
zwariowana? No cóż, świecie hi-fi nie ma
czegoś takiego, jak rozwiązania niekon-
wencjonalne. _
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