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ETAPELE ISTORICE ESENŢIALE 
ÎN DEZVOLTAREA UNUI NOU 
DISPOZITIV AUDIO 

 
 

 

Istoria industriei audio este 

marcată de apariţia noilor 

dispozitive audio, ca răspuns la 

nevoile şi aşteptările 

momentului, precum şi la noile 

formate utilizate pentru muzică 

şi filme. Filmele vorbite de la 

sfârşitul anilor 1920, cu bugetele 

lor imense, au reprezentat 

cauza dezvoltării celor mai 

importante tehnologii moderne 

utilizate în reproducerea 

sunetului. Apoi a venit radioul, 

care a introdus sunetul 

amplificat în casele 

ascultătorilor din întreaga lume, 

urmat de sistemul stereo, atunci 

când discurile stereo cu şanţuri 

fine au devenit extrem de 

răspândite în 1958. Apoi 

LaserDisc-ul Dolby Surround AC3  

de la începutul anilor 1990 a dus 

la naşterea primelor sisteme 

Home Cinema 5.1. iPod-ul în 

2001, urmat de iPhone în 2007, a 

adus muzica descărcată de pe 

internet la îndemâna majorităţii 

utilizatorilor, prin intermediul aşa-

numitelor docking stations, al 

streamer-elor şi al altor 

dispozitive wireless şi multi-room. 

 

Tranziţia de la ecranele cu 

tub catodic la cele plate, 

mai întâi cu display cu 

plasmă şi apoi cu display 

LCD şi într-un final OLED, 

a dat naştere unei 

paradigme: proiectorul 

de sunet, predecesorul 

soundbar-ului actual. 

 

Echilibrul dintre imagine şi 

sunet este esenţial. Dincolo de 

chestiunea dimensiunilor, 

imaginea - odată cu apariţia 

rezoluţiei 4K, a contrastului şi a 

definiţiei care o 

caracterizează - necesită mai 

mult decât oricând o calitate 

a sunetului care nu se mai 

limitează la efectele sunetului 

surround, ci necesită dinamică 

şi definiţie. 

 

Soundbar-ul nu este un 

concept nou. El datează 

de la începutul anilor 2000, 

când proiectoarele de 

sunet au fost produse 

pentru a însoţi ecranele 

plate cu plasmă. Ele au 

adus o dimensiune 

esenţială la nivelul 

designului în lumea TV, 

creând astfel nevoia 

pentru soluţii audio care să 

ofere aceeaşi experienţă 

a sunetului surround din 

cinematografe, 

armonizându-se însă cu 

designul ecranului. O 

soluţie care să fie discretă 

şi care să nu necesite 

cablare! 

În anii '80 s-au desfăşurat 

multiple cercetări legate 

de reproducerea undelor 

de sunet din micro-surse 

simple. 

 

Se poate face o paralelă 

cu cercetările întreprinse în 

domeniul digitalizării 

imaginii. Această "pixelare" 

a sunetului a deschis calea 

către spaţializarea dintr-o 

sursă unică. Cercetarea s-

a bazat pe algoritmi 

matematici care folosesc 

micro-traductoare 

controlate de DSP-uri 

(procesoare de semnal 

digital) pentru recrearea 

unei imagini holografice a 

sunetului, folosindu-se de 

reflexiile unor fascicule de 

sunet extrem de focusate, 

care sunt direcţionate 

către pereţii camerei de 

audiţie. În anul 2002, 

Pioneer a introdus PDSP-1, 

pe post de companion al 

ecranelor plate, un 

dispozitiv cu aspect futurist 

şi o greutate de 50kg 

(100lbs), bazat pe 

generarea unor fascicule 

înguste de sunet din 254 de 

micro-difuzoare. 

Acest produs concept, 

evaluat la un preţ de 

35,000€ ,nu a fost niciodată 

introdus realmente pe piaţă, 

aparent din cauza unor 

chestiuni legate de dreptul 

de proprietate industrială … 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pioneer PDSP-1 a stat la baza "conceptului" de 
proiector de sunet. 50kg (110lbs), 35,000€. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Yamaha YSP-1 este considerat ca fiind primul soundbar multicanal 
veritabil. 

 

 
 
 

 

 

În anul 2004 Yamaha a anunţat lansarea 

propriului proiector de sunet, YSP-1, 

bazat pe acelaşi concept, având însă 

forma unei bare orizontale, o greutate 

de sub 15kg (30lbs), cu 40 de micro-

traductoare conduse de amplificatoare 

de 2W şi două difuzoare de bass de 4’’ 

(11cm), conduse de două 

amplificatoare de 20W. Acest proiector 

de sunet compact oferea o alternativă 

elegantă şi uşor de utilizat faţă de soluţia 

invazivă a sistemelor 5.1, considerate 

indezirabile din perspectiva uşurinţei în 

utilizare, fără a lăsa de-o parte şi 

chestiunea esenţială a eliminării 

cablurilor. La un preţ de 1,500€, un astfel 

de product, de o complexitate 

tehnologică ridicată, se dovedea a fi 

extrem de competitiv. 

În plus, background-ul expertizei în 

domeniul instrumentelor muzicale 

electronice a asigurat firmei Yamaha un 

avantaj competitiv. Experienţa în 

domeniul procesării digitale şi 

modalitatea de elaborare a produsului 

au plasat soundbar-ul la o distanţă atât 

de mare faţă de competitori, încât 

supremaţia brand-ului japonez pe acest 

segment de piaţă în plină dezvoltare a 

rămas nezdruncinată timp de aproape 

cinci ani. 

În 2009, Bowers & Wilkins a lansat 

Panorama, primul soundbar 

modern, de formă compactă. 

Era elegant, uşor de instalat, un 

adevărat dispozitiv multicanal 

,fabricat de către unul dintre 

liderii industriei audio. Mulţumită 

evoluţiilor în domeniul 

microelectronicii, precum şi al  

amplificatoarelor integrate de mare 

eficienţă şi al DSP-urilor de mare putere - 

devenite din ce în ce mai accesibile - 

integrarea a cinci canale într-un produs 

compact, de tipul all-in-one, devenea în 

sfârşit realizabilă. 

În acelaşi timp, la nivelul distribuţiei 

erau promovate soundbar-urile 2.1, 

care reprezentau un înlocuitor 

necorespunzător, adaptat la forma 

noilor ecrane plate şi incapabile să 

redea sunetul multicanal al 

coloanelor sonore din ce în ce mai 

sofisticate al filmelor DVD. 

Panorama a fost primul model care a 

utilizat soluţii acustice derivate din 

domeniul high-fidelity, mai precis două 

difuzoare de bass de 3
1/2’’ (90mm) 

conduse de un amplificator de 50W, 

două difuzoare de medii de 3” (75mm) şi 

un tweeter şi patru difuzoare de medii de 

3’’ (75mm) pentru canalele surround. 

Acestea din urmă erau conduse de cinci 

amplificatoare de 25W. Canalele 

surround sunt direcţionate în aşa fel, încât 

fasciculele de sunet sunt emise spre 

lateral, făcând ca reflexiile din pereţii 

camerei de audiţie să recreeze de jur 

împrejur efectele sunetului surround. 

Pentru aceasta era nevoie de o 

grosime de aproape 7
1/2’’ (19cm). 

Panorama a stabilit cu 

certitudine noi standarde în ceea 

ce priveşte calitatea, combinând 

un soundstage larg cu o energie 

şi texturi sonore apropiate de 

cele oferite de componentele 

high-fidelity. Încă o dată 

difuzoarele convenţionale de 

boxe cunoşteau o revenire.

Proiectoarele de sunet, echipate 

cu micro-traductoare 

reprezentau o soluţie din 

perspectiva spaţializării, însă 

erau extrem de limitate în ceea 

ce priveşte energia necesară 

reproducerii a două octave 

esenţiale (125Hz-250Hz şi 250Hz-

500Hz), care includ primele 

armonice necesare pentru 

producerea unei semnături 

sonore realiste. Nici adăugarea 

unui subwoofer nu rezolvă 

problema, înrăutăţind de fapt 

lucrurile, efectul de mascare 

accentuând deficienţele în 

acest spectru. 

O versiune mai modernă, 

echipată cu conexiuni HDMI şi 

o nouă interfaţă tactilă, a fost 

lansată în anul 2012, cu scopul 

de a menţine poziţia de produs 

de referinţă în cadrul pieţei. 

Preţul noii Panorama 2 a fost 

stabilit la 2,000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&W Panorama este considerată referinţa pentru soundbar-
urile moderne. 



 

 
 

 

ORIGINILE DIMENSION 
 

 

 

La sfârşitul anului 2011 Bose şi-a 

făcut intrarea pe piaţa 

soundbar-urilor cu Cinemate 

1SR, la un preţ de 1,499€. Mai 

accesibil şi intrând pe piaţă 

concomitent cu explozia 

vânzărilor de ecrane plate, a 

reprezentat un succes uriaş, 

îndeplinind toate aşteptările 

consumatorilor aflaţi în căutarea 

unor soluţii compacte, uşor de 

instalat şi de utilizat. În decurs de 

doar şase luni soundbar-ul şi-a 

câştigat o poziţie onorabilă şi 

recunoaştere ca nou produs 

high-end, de largă 

accesibilitate! 

 

În sfârşit, lansarea Sonos Playbar în 

anul 2013 a marcat ultima etapă 

importantă. Deşi limitat la un sistem 

3.0, acest produs accesibil şi dotat 

cu toate conexiunile necesare a 

transformat soundbar-ul într-un 

produs la modă şi dezirabil. 

 

Originile Dimension şi alegerea 

individualităţii 

 

La sfârşitul anul 2011 noi, cei de 

la Focal, aveam o viziune clară. 

Se năştea un nou segment de 

piaţă pentru un produs audio, 

care atrăgea proprii 

consumatori. Cum urma să se 

ne raportăm la acest lucru din 

perspectiva imaginii brand-ului 

şi cum urma să ne diferenţiem în 

faţa unor competitori din 

sectorul AV care erau mai mari 

şi mai puternici decât noi? În 

plus, cerinţele tehnice necesare 

pentru accederea acestei pieţe 

erau atât de ridicate, încât 

sarcina părea extrem de 

dificilă. Într-adevăr, dincolo de 

acustică, multe tehnologii ne 

erau străine. Conectivitate 

HDMI v1.4 la standarde 

moderne, amplificatoare 

digitale, surse de alimentare în 

comutaţie, DSP-uri cu 

programarea aferentă şi chiar şi 

interfeţele pentru utilizator 

trebuie să corespundă 

cerinţelor curente, în această  

eră a tehnologiei ecranelor tactile 

şi a smartphone-urilor. Toate 

acestea, fără a mai ţine seama 

de faptul că producţia 

comercială a unor astfel de 

produse de dimensiuni reduse 

necesită un volum al vânzărilor la 

un nivel cu totul diferit decât cel 

cu care eram obişnuiţi. Pe scurt, 

era vorba despre un risc major şi 

un proiect ambiţios! 

 

Au fost identificate cinci puncte 

cheie necesare atingerii 

succesului, pentru a stabili dacă 

dispuneam de capacitatea 

competiţională necesară la 

acest nivel pe noul segment de 

piaţă: 

 

1. Grosimea trebuia să fie mai 

mică de 3
1/2’’ (9cm) pentru a 

asigura compatibilitatea cu 

ecranele plate, ştiut fiind faptul că 

50% dintre acestea sunt montate 

pe perete. 

 

2. Necesitatea conectivităţii moderne 

HDMI v1.4, compatibilă cu funcţiile ARC şi 

CEC care permit interconectarea între 

ecrane plate, DVD-uri şi set-top box-uri, 

permiţând astfel utilizarea de către 

publicul larg (cu toate că unii 

producători, cum ar fi Bose sau Sonos îşi 

limitau dispozitivele la utilizarea cablurilor 

audio optice, care nu oferă astfel de 

funcţii). 

 

3. Puterea amplificatorului, o 

caracteristică cu un puternic 

impact la nivel de marketing, 

trebuia să fie ridicată. 

Miniaturizarea elementelor 

acustice necesită o creştere 

exponenţială a puterii 

necesare pentru atingerea 

rezultatului dorit în ceea ce 

priveşte dinamica. 

 

4. Trebuiau îndeplinite standardele 

pieţei, fiind necesară şi 

compatibilitatea cu Dolby Digital şi 

DTS, acestea fiind premise obligatorii în 

viziunea publicului larg. 

 

5. Şi, în sfârşit, soundbar-ul trebuia 

să fie auto-suficient, în sensul că 

răspunsul la nivelul 

frecvenţelor de bass trebuia 

să coboare suficient de mult 

pentru a nu fi necesar un 

subwoofer. Subwoofer-ul 

trebuia să rămână un 

element opţional pentru 

entuziaştii doritori de 

experimentarea extremelor şi 

pentru utilizarea în camere 

de mari dimensiuni. 

 

Un prim reper ni s-a revelat în 

anul 2012, când am 

descoperit Brevetul 

european WO2005/015950, 

datând din 2005, pentru un 

difuzor extra-plat, conceput 

iniţial pentru piaţa audio 

auto. Acest difuzor de 

bandă largă de 4” (10cm) 

avea caracteristici uimitoare: 

putea acoperi un spectru de 

60Hz până la 20,000Hz, cu o 

directivitate foarte redusă. 

 

Această componentă, cu o 

excursie de aproape 3
/16” 

(4mm), 10% din grosimea ei, s-

a dovedit a fi răspunsul în 

ceea ce priveşte 

miniaturizarea. A reprezentat 

totodată şi soluţia pentru 

primul punct, cel privind 

grosimea sistemului, şi pentru 

cel de-al cincilea, acela al 

eliminării necesităţii un 

subwoofer. Am ajuns astfel şi 

la individualitate, pe baza 

propriei noastre experienţe în 

domeniul audio. Alegerea s-a 

dovedit a fi una extrem de 

inteligentă - chiar mai 

inteligentă decât ne 

imaginasem ... 



 

 

 

Ne mai rămăseseră de îndeplinit 

celelalte trei puncte cheie. 

Revelaţia ne-a adus-o abordarea 

practicată de Steve Jobs. Acesta 

a spus că în lumea tehnologiei 

moderne este important să te 

foloseşti de inovaţii nu când apar, 

ci când au ajuns la maturitate! 

 

Dezvoltarea la nivel intern a unor 

tehnologii suplimentare, altele 

decât cele care fac obiectul 

activităţii noastre de bază, nu mai 

avea sens: sindromul NIH (Not 

Invented Here) nu mai este de 

actualitate într-o lume din ce în ce 

mai complexă. Găsirea unor 

produse existente, fabricate în Asia, 

nu reprezintă o soluţie şi nu 

corespunde abordării noastre, care 

se bazează pe adevărata 

identitate. 

 

Norocul ne-a surâs prin 

parteneriatul nostru cu Naim, 

mulţumită căruia am găsit un 

partener capabil să ne ofere 

soluţiile necesare unei platforme 

electronice moderne. Aveam 

nevoie de o platformă care să 

suporte conectivitatea video 

necesară, amplificatoare şi surse 

de alimentare de ultima 

generaţie, management software 

pentru DSP-uri puternice 

 de cea mai înaltă calitate, 

precum şi o interfaţă intuitivă, cu 

un design elegant. 

 

În august 2012 dispuneam de 

elementele esenţiale necesare 

pentru a lua în calcul proiectul 

Focal SoundBar. Cu toate 

acestea mai aveam încă un 

drum lung de parcurs pentru a 

vedea/auzi dacă eram capabili 

de o realizare importantă, 

având în vedere competiţia 

deja existentă. Aveam nevoie să 

ştim dacă un astfel de proiect 

era fezabil ... Inovaţia presupune 

explorarea necunoscutului iar 

cea mai bună şi singura 

modalitate de a face acest 

lucru este crearea de 

prototipuri. Ceea ce ne-am 

decis şi noi să facem. 

 

Prin asamblarea elementelor 

constructive am reuşit să 

completăm primul prototip la 

mijlocul anului 2013. Primele 

rezultate, în comparaţie directă 

cu produsele competitorilor ne-

au uluit. Combinarea spaţializării 

surround şi a dinamicii pentru 

obţinerea unui sunet expresiv şi 

coerent pentru audierea 

materialului muzical părea de 

neatins. Aşa că am revenit la  

 elementele de bază şi am 

explorat o cale diferită de 

cea a competitorilor noştri. 

 

Principiul fundamental şi ideal 

al funcţionării unui sistem 5.1 

era acela că pe lângă 

canalul .1 al subwoofer-ului, el 

trebuia să aibă cinci unităţi 

emitente totalmente identice. 

Acestea existau deja - este 

vorba despre difuzoarele de 

bandă largă şi cu directivitate 

redusă. Însă cum puteam 

reuşi obţinerea spaţializării 

surround cu directivitate 

redusă, câtă vreme 

competitorii noştri utilizau 

reflexiile unor fascicule subţiri 

de sunet pentru a crea 

efecte surround virtuale? 

 

 
Difuzor patentat de 4” (10cm), cu un randament excelent. În ciuda grosimii sale de 
numai 1

7/16” (36mm), avea o excursie de aproape 3
/16” (4mm), răspuns în bandă 

largă şi directivitate scăzută, cu o excelentă eficienţă. În stânga răspunsul pe un 
panou frontal plat.



 

 

SPAŢIALIZARE ÎN BANDĂ LARGĂ 
 

 

 

 

 
Cinci canale identice pentru coerenţă absolută în 5.1. 

 

Calea ne-a fost deschisă 

de cercetările asupra 

DSP-urilor. În loc de a 

căuta să creăm fascicule 

cu directivitate extrem de 

ridicată (foarte înguste), 

nu era preferabil să 

facem uz de capacităţile 

DSP-urilor moderne pentru 

a acţiona asupra fazei şi 

asupra diverselor întârzieri 

ale fasciculelor din cele 

patru canale (canalele 

stânga şi dreapta faţă şi 

canalele stânga şi 

dreapta surround)? 

 

Transpunând problema în 

termeni de optică, în vreme 

ce competiţia se folosea de 

pereţi pe post de oglinzi 

acustice pentru a iluzia 

sunetului surround, oare noi 

nu am fi putut controla 

spaţializarea încă de la 

sursă pentru a lărgi 

soundstage-ul, ca şi în cazul 

unei lentile optice? 

Din fericire aveam deja 

la dispoziţie difuzoare al 

căror centru de emisie, 

sub formă de dom 

inversat, era situat în 

acelaşi plan frontal al 

difuzorului. În consecinţă 

ele manifestau o 

directivitate redusă 

(dispersie largă), în timp 

ce soluţiile 

convenţionale, cu 

difuzoare de formă 

conică, manifestau o 

directivitate intrinsecă. 

Astfel am ajuns la 

explorarea unui nou 

drum: controlul fazei pe 

întreaga bandă, ceea 

ce garantează o totală 

coerenţă a mesajului 

audio. 

Practica generală 

presupunea crearea 

percepţiei unor artefacte 

acustice numai în domeniul 

frecvenţelor înalte, din 

raţiuni ce ţineau de 

directivitate. În consecinţă, 

acestea erau extrem de 

dependente de geometria 

camerei de audiţie. În fond, 

modelul nostru cu un canal, 

acoperind câmpul vizual de 

la stânga la dreapta, 

menţinea consistenţa 

timbrelor, ceea ce 

competitorii noştri nu 

reuşeau să facă, de vreme 

ce se rezumau numai la 

frecvenţele înalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele două perechi de difuzoare laterale sunt utilizate pentru reproducerea bass-uluil. Construcţie bass-reflex cu două porturi pe fiecare 
parte a soundbar-ului. Răspunsul în frecvenţă se extinde până la 50Hz, în ciuda unei sarcini limitate, de 1.45 litri per difuzor. 



 

 

Soluţia inovatoare Focal se 

bazează pe o reţea de 

cinci difuzoare identice, cu 

directivitate redusă, situate 

pe acelaşi panou frontal. 

Acţionând asupra fazei 

canalelor surround laterale, 

ca o lentilă optică, se 

creează un câmp sonor 

extins, păstrându-se 

totodată coerenţa timbrală 

caracteristică difuzoarelor 

de bandă largă. 

În plus, canalul central 

păstrează o coerenţă 

absolută, oferind dialoguri 

perfect inteligibile, 

contrastând astfel cu soluţiile 

obişnuite care presupun 

împingerea sa mai în spate, 

pentru scoaterea în evidenţă 

a efectelor audio. Am avut 

succes pe toate planurile. 

Spaţializarea nu mai depinde 

de camera de audiţie şi de 

geometria acesteia, 

mulţumită unui canal central 

 care oferă dialoguri inteligibile: 

un element esenţial pentru 

înţelegerea corectă a 

mesajului! 

 

 

 

 

 

 

 
Managementul clasic al sunetului surround 

 

 
 

 
Managementul sunetului surround prin tehnologia Dimension 



 

 

DESIGNUL ŞI MANAGEMENTUL 
FRECVENŢELOR JOASE 

 
 

 

 

Dat fiind că ecranele plate de 

50" devin standardul minim 

pentru o instalaţie de calitate, 

lungimea aleasă pentru 

Dimension a fost de 4
1/2” 

(115mm), aceasta fiind 

lăţimea bazei unui astfel de 

ecran plat. După cum am 

menţionat şi mai devreme, 

grosimea este cheia, în 

special atunci când se alege 

o instalaţie montată pe 

perete, ale cărei limite ideale 

se situează în general la 2
1/3” 

(60mm). Ştiind că difuzoarele 

au o grosime de 1
7/16” 

(36mm), alegerea sarcinii 

acustice era decisivă. Soluţia 

iniţială de a utiliza un TQWT 

(tapered quarter-wave tube - 

tub conic de sfert de undă) 

părea ideală pentru difuzoare 

de diametru redus, pentru a 

extinde răspunsul în frecvenţă 

al bass-ului, în mod ideal 50Hz 

la -3dB. 

 

Primele prototipuri ne-au 

permis să ne dăm seama 

că erau necesar unele 

modificări, deoarece 

lăţimea soundbar-ului era 

insuficientă pentru a 

desfăşura linia acustică 

necesară atingerii unei 

astfel de frecvenţe. 

Volumul era de asemenea 

insuficient. Am luat în 

calcul şi utilizarea unui 

radiator pasiv, însă am 

optat în cele din urmă 

pentru o soluţie clasică de 

tipul bass-reflex, cu porturi 

laterale. 

Am atins astfel frecvenţa 

ţintă a crossover-ului la bass, 

cu o grosime totală de 2
9/16” 

(65mm) şi un volum al sarcinii 

de 1.45 litri per difuzor (canalul 

central are un volum de 

sarcină închis de numai 0.5L). 

Carcasa solidă de tip 

monobloc, din aluminiu şi în 

formă de U, asigură rigiditatea 

necesară pentru evitarea 

coloraţiilor ce pot apărea 

atunci când atunci când 

incintele sunt supuse unor 

presiuni extrem de ridicate ca 

urmare a puterii generate în 

volume atât de mici ca 

acestea. 

Aveam deja soluţia pentru 

montarea pe perete, mai 

rămânea problema standului 

TV. 

 

Prima noastră evaluare ne-

a arătat faptul că forma 

standurilor pentru 

televizoarele cu ecran plat 

diferea din ce în ce mai 

mult. Reducerea înălţimii 

prin înclinarea soundbar-

ului pentru a nu interfera 

asupra ecranului părea o 

alegere înţeleaptă. În 

acest fel axa difuzorului era 

înclinată către urechile 

ascultătorului într-o 

instalaţie standard, unde 

planul vertical central al 

ecranului se află în mod 

ideal în axa vizuală a 

spectatorului. 

 

În ciuda acestei înclinări, 

înălţimea nu a putut fi 

redusă la mai puţin de 4
3/4”

 

(120mm), o înălţime încă 

prea mare pentru unele 

ecrane. Aveam nevoie să 

proiectăm un suport. Pe 

măsură ce dimensiunea 

suporturilor creştea tot mai 

mult, odată cu creşterea 

dimensiunilor ecranului, în 

scurt timp funcţia suportului 

a fost schimbată ... L-am 

transformat într-un 

subwoofer opţional. 

 

Să aibă un astfel de volum 

la dispoziţie este visul 

oricărui acustician. 

Mulţumită celui de-al 

şaselea canal al 

amplificatorului soundbar-

ului, putea fi utilizat un 

subwoofer pasiv. Se 

ajungea astfel la două 

avantaje principale: 

simplificarea instalării şi a 

utilizării şi creşterea 

accesibilităţii din punct de 

vedere material. A fost 

proiectat în scurt timp 

prototipul unui difuzor de 

formă ovală. Primul model 

era promiţător şi avea un 

bass adânc. Exista un 

singur dezavantaj: vibraţiile 

transmise ecranului erau 

îngrijorătoare. 

 

Problema a fost rezolvată 

în scurt timp prin utilizarea 

unei configuraţii push-push 

cu două incinte şi două 

difuzoare acţionând în 

sensuri opuse. A mai fost 

adăugată o placă de 

sticlă pentru asigurarea 

unui finisaj de înaltă 

calitate, cu o prezenţă 

discretă. 
 

 

           Zero vibraţii 
 

36 Hz avec sub 
 

 

50 Hz sans sub 
 
 

 
 
 

 

Subwoofer-ul Dimension are două incinte bass-reflex cu difuzoare 100% Focal de 21/3” x8” 
(60x200mm), acţionând în sensuri opuse pentru evitarea vibraţiilor. Combinat cu soundbar-ul, 
oferă un răspuns în frecvenţă de 36Hz şi un SPL maxim de aproape 105dB! 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTERFAŢA UTILIZATORULUI ŞI 
DISPOZITIVELE ELECTRONICE 

 
 

 

 

În această epocă a 

smartphone-urilor şi a 

dispozitivelor conectate, 

proiectarea interfeţei pentru 

utilizator este fundamentală. 

Este ceea ce face ca un 

produs să fie realmente 

"smart". Un panou de 

comandă trebuie să fie uşor 

de utilizat, intuitiv şi discret - 

nu trebuie să intre în conflict 

cu imaginea. 

 

Soluţia ideală era cea a unei 

funcţii on/off automate cu senzor 

de proximitate şi ecran tactil. 

Aceasta a fost dezvoltată 

împreună cu o agenţie britanică, 

specializată în ergonomie. Pe 

lângă selectarea surselor şi 

controlul pentru volum, tot ce mai 

trebuia adăugat panoului frontal 

era opţiunea de ‘Nightmode’ 

(mesaj Dolby Digital). Bass-ul 

poate fi ajustat cu uș urinț ă 

utilizând telecomandă iar nivelul 

poate fi stabilit cu butoanele de 

volum +/-. Simplitate. 

Setările de instalare se fac cu 

ajutorul unor comutatoare, care 

necesită configurare înaintea 

activării. Sunt necesare trei 

setări: pe perete/suspendat/pe 

masă; distanţa faţă de poziţia de 

ascultare şi acustica spaţiului de 

audiţie: absorbant/ 

normal/reverberant. 
 

 
Patru comutatoare fac posibilă adaptarea simplă la 
mediul de audiţie 

raportate la obiectivul stabilit 

în ceea ce priveşte 

dimensiunile soundbar-ului. 

Condensatorii de pe placa 

de bază, în imediata 

apropiere a modulului de 

alimentare, stochează 

energia necesară pentru a 

face faţă vârfurilor 

modulaţiilor de scurtă 

durată. Cu 33V, puterea 

maximă este de peste 75W x 

6 canale, 1 canal fiind 

dedicat subwoofer-ului pasiv 

Dimension. 
 

 
Prototipul plăcii electronice, pe care 
sunt concentrate toate funcţiile, cu 
excepţia alimentării. Pe partea 
stângă se pot observa cele 
douăsprezece filtre de ieşire cu pat de 
ferită. În centru se găsesc cei trei 
condensatori care stochează energia 
pentru vârfurile modulaţiilor de 
scurtă durată. 

 

Pentru amplificatoarele de putere 

am ales excelentul model TDA7498. 

Fiind deja utilizat pentru Bird şi de 

curând pentru Easya, era un produs 

cu care eram deja familiarizaţi. 

Acest amplificator extrem de 

compact necesită numai o singură 

sursă de alimentare pozitivă şi 

sincronizarea cu clock-urile interne 

pentru a evita intermodularea între 

ratele de sampling ale celor şase 

canale ale amplificatorului. 
 
 

 

 

 

 
Interfaţa utilizatorului cu senzor de proximitate şi control tactil 

Calitatea sunetului depinde în mare 

măsură de filtrul de ieşire şi de calitatea 

alimentării. Am ales o sursă de 

alimentare externă pentru motive 

evidente, care ţin de limitările spaţiale 



 

 

 
Ştiind că difuzoarele noastre au o 
sensibilitate excelentă pentru 
diametrul lor (89dB/1W/1m), cele 
cinci canale combinate ajung la o 
presiune sonoră de 110dB/1m doar 
în ceea ce priveşte soundbar-ul iar 
subwoofer-ul are un SPL de 
aproape 105dB. Dincolo de orice, 
am urmărit definiţia şi dinamica, 
însă o rezervă de putere nu este 
niciodată un lucru rău. 

 

DSP-ul este componenta cheie. DSP-

ul Sharc® 32bit/40bit cu virgulă 

mobilă, de a patra generaţie, este 

optimizat pentru procesarea la 

standarde ridicate a semnalului 

audio. Asigură o putere de 

procesare suficientă pentru a 

controla echilibrul răspunsului în 

frecvenţă, pe de o parte şi 

spaţializarea celor cinci canale, pe 

de alta. El acţionează ca un 

program de mastering virtual 

încorporat. 

 

Regulile artei (ştiinţei) trebuie 

respectate, ceea ce înseamnă că 

nu trebuie depăşite capacităţile 

fizice ale difuzoarelor (acestea se 

găsesc la exteriorul sistemului iar 

contactul cu aerul le oferă o 

anumită inerţie). La nivel cerebral 

auzul menţine o percepţie generală 

a sunetului. Creierul nu poate fi 

păcălit cu uşurinţă. DSP-ul nu va reuşi 

niciodată să transforme un sistem 

mediocru într-unul de mare calitate. 

 

Pe de altă parte, farmecul tehnologiei 

digitale constă în posibilitatea de a lucra 

independent asupra fazei, întârzierea 

între canale şi amplitudine, ceva ce este 

absolut imposibil în cazul sistemelor 

analogice. Ultimele descoperiri în 

domeniul filtrelor IIR (Infinite Impulse 

 Response), 

mai precis coeficienţi i  de 28 

biţ i  în cazul nostru, permit o 

gamă imensă de setăr i  ale 

celor cinci  canale pentru 

ajustarea balansului  tonal ş i  a 

relaţi i lor  spaţiale, într -un mod 

aproape independent, pentru 

crearea unui  peisaj sonor 

ideal.  

Utilizăm de asemenea puterea de 

procesare a DSP-urilor pentru 

mixarea semnalelor LF ale celor cinci 

canale sub 200Hz pentru a genera un 

semnal mono. Acest semnal mono LF 

este trimis către cele patru canale 

laterale şi către subwoofer. Putem 

obţine astfel echivalentul unui difuzor 

de bass de 21 cm. În plus, canalul 

central, care lucrează într-o incintă 

mai redusă, de 0,5 litri, este protejat 

de orice distorsiuni cauzate de 

intermodulaţie, pentru asigurarea 

definiţiei şi a unui grad maxim de 

inteligibilitate. 

 

În plus faţă de banda de frecvenţă 

de peste 200Hz, dispunem de alte 

trei benzi de frecvenţă, ajustabile 

cu 12dB/octavă: 40-70Hz; 70 -100Hz 

şi 100-200Hz. Acest lucru permite o 

egalizare extrem de precisă, în 

funcţie de nivelul semnalului. Un 

exemplu: cu subwooferul conectat, 

compresorul benzii de 40-70Hz a 

soundbar-ului limitează nivelul 

pentru creşterea SPL-ului general şi 

pentru reducerea distorsiunilor. 

 

Ultimul punct în care alegerile 

noastre la nivel acustic au produs 

un impact asupra dispozitivelor 

electronice îl reprezintă carcasa 

tip monobloc din aluminiu, gândită 

să asigure maximul de rigiditate: 

implementarea unui receiver 

wireless Bluetooth® nu a mai fost 

posibilă din cauza ecranajului 

electromagnetic al carcasei din 

aluminiu. 

Astfel încât am introdus această 

funcţie ca una opţională, 

mulţumită receiver-ului nostru 

universal Bluetooth® AptX®, care 

se conectează la un mini jack 

analogic. 

 

În concluzie, am învăţat extrem de 

multe în urma proiectului Dimension: 

 

1. În Europa avem capacitatea 

de a concura la cel mai înalt nivel. 

În acest sens este necesară 

colaborarea, care este esenţială 

pentru a accede într-o piaţă a 

dispozitivelor interconectate, în 

care dispozitivele electronice şi 

software-ul joacă un rol esenţial. 

 

2. Dincolo de design, funcţii şi 

utilizare, este uimitor să observăm 

cum concentrarea noastră pe 

aceste puncte, pe care unii le pot 

considera drept detalii minore, a 

reuşit să ofere atât de multe 

produsului rezultat ... iar acest lucru 

coincide cu începuturile noastre pline 

de entuziasm pe piaţa 

echipamentelor high-end. Să nu 

uităm că dispozitivele acustice şi în 

special difuzoarele rămân încă, în 

cea mai mare parte analogice! 

 

Gérard Chrétien, 1 msartie 2014 
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