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TeksT i :  AnT T i  kelloniemi
kuvAT:  sAmu sAurAmA

lattea, kiitos!

Tymphanyn 
bassoelementti toteuttaa 
vanhan idean uudella 
tavalla.

TESTI BASSOELEMENTTI TYMPHANY LAT-500 KOKEILU
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Tymphany LAT eli Linear Array Transducer 
pakkaa suuren kartiopinta-alan pieneen 
tilaan. Tästä on hyötyä erityisesti, kun 

nykyvaatimusten mukaisista littanoista televisi-
oista ja kaiuttimista halutaan ulos matalataa-
juisia jyrähdyksiä. Samaa rakenneperiaatetta 
käyttäen on julkaistu kolmen sarja erikokoisia 
elementtejä, joista saimme kokeiluun keskim-
mäisen.

Aloitetaan kuitenkin kertaamalla hieman 
historiaa. Tymphany on yrityksenä saanut 
nykyisen muotonsa vuonna 2005, kun yh-
dysvaltalaiseen yhtiöön liitettiin tanskalaiset 
Peerless, Vifa ja ScanSpeak. Näiden yhtiöiden 
historia puolestaan yltää 20-luvun puolivä-
liin, liki elektrodynaamisen kaiutinelementin 
keksimiseen asti. Nykyisessä yhtiössä on pitkiä 
perinteitä kunnioittaen säilytetty tuoteniminä 
nämä vanhat brändit, joskin niiden tuotanto 
on ScanSpeakia lukuun ottamatta yhdistetty 
Kiinan tehtaalle.

Uuden Tymphany-merkin alla valmistetaan 
ainakin alkuun vain LAT-tuotesarjaa. Sarjan 
elementit poikkeavat perinteisistä dynaamisis-
ta kaiuttimista muotonsa puolesta, sillä tyypil-
lisen eteen-taakse liikkuvan kartion sijaan siinä 

liikkuvat pinnat ovat elementin etulevyyn näh-
den sivuttain.

Samanlaista rakennetta on käytetty aina-
kin joissakin tee-itse-subwoofereissa, joissa 
kaksi perinteistä bassoelementtiä on asetettu 
vastakkain. Elementtien välistä on rako auki 
kotelon ulkopuolelle, eli periaatteessa kaiutti-
men etulevy on vain taitettu elementtien vä-
listä sisäänpäin. Näin etulevyn pinta-alaa on 
saatu pienennettyä ja subwooferin mekaanisia 
värähtelyjä vähennettyä vastakkain liikkuvien 
massojen ansiosta.

Tymphanyn kaupallisessa ratkaisussa on 
yhden putkimaisen elementin molempiin 
päihin asetetuilla puhekelan ja magneetin 
muodostamilla moottoreilla liikutettavanaan 
yhteensä kuusi perinteistä kartiota vastaavaa 
levyä. Levyt on yhdistetty moottoreihin jäykillä 
varsilla, kolme kumpaankin. Levyjen väleihin 
muodostuvista viidestä tilasta kolme on auki 
kohti kuulijaa, ja kaksi, samoin kuin laitim-
maisten kartioiden tausta, avautuvat kaiutin-
kotelon sisäpuolelle.

Tämä järjestely säästää merkittävästi ele-
mentin vaatimassa kotelopinta-alassa. Esi-
merkiksi nyt kokeillun LAT 500 -elementin 

tehollinen kartion pinta-ala vastaa lähes kah-
ta 25 sentin elementtiä. Perinteiset elemen-
tit vaatisivat kuitenkin lähes kaksinkertaisen 
suorakulmaisen pinta-alan LATiin verrattuna. 
Pienentyneen tilantarpeen lisäksi hyötyä syn-
tyy kartioresonanssien nousemisesta korke-
ammille taajuuksille, kun liikkuvat pinnat ovat 
halkaisijaltaan pienempiä ja tuettuja reuna- ja 
keskiripustusten sijaan jäykkiin varsiin. Näin 
elementtiä voidaan käyttää hyvinkin laajalla 
taajuusalueella.

Monivaiheinen tuotekehitys
LAT tuotesarjan kaksi suurinta elementtiä, mal-
linumeroiltaan 500 ja 750, julkaistiin vuonna 
2006. Uusin malli, pieni 250, tuli ulos viime 
vuonna. Tähän johtaneesta tuotekehityksestä 
julkaistiin ensimmäisiä tietoja vuonna 2004, 
joten työn voidaan laskea kestäneen ainakin yli 
kolme vuotta.

Ensimmäisissä suunnitelluissa prototyypeis-
sä oli vain yksi moottori. Putkimainen muoto 
oli ajatuksena jo alusta asti, mutta erilaisia ra-
kennevaihtoehtoja esitettiin useampia. Yhdes-
sä alustavassa mallissa nykyisten mäntien tilal-
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la oli vuorotellen jäykkiä ja joustavia seinämiä, 
jotka olivat kiinni putken reunoissa. Putkea 
liikutettiin pituussuunnassa moottorin avulla. 
Tämä sai joustavat seinämät liikkumaan suh-
teessa jäykkiin seinämiin ja tuottamaan ääntä, 
kun putkea värisytettiin kyllin korkealla taajuu-
della. Tämä rakenne todettiin vaikeaksi toteut-
taa suuren liikuteltavan massan ja tarvittavien 
tilavuuksien vuoksi.

Toinen ehdotettu malli muistutti jo enem-
män lopulta kaupallistettua ratkaisua. Siinä 
liikutettiin mäntämäisiä pintoja putkessa, ku-
ten nykyisessä elementissä. Putki oli pätkitty 
peräkkäisiin tiloihin jäykillä seinämillä. Koska 
moottoreita oli kuitenkin yhä vain yksi, oli joka 
kammion pinnoista vain toinen liikkuva, toinen 
taas kiinteä osa putkimaista kuorta. Elementin 
suorituskyky oli jo kelvollinen, mutta se para-
ni vielä merkittävästi, kun kiinteätkin pinnat 
korvattiin vastakkaisen moottorin ohjaamilla 
männillä. Efektiivinen pinta-ala kaksinkertais-
tui, ja mekaaniset resonanssit minimoituivat 
vastakkain liikkuvien mäntien ansiosta.

Lopputulos muistuttaa, kuten alussa on 
todettu, paljolti pinoa perinteisiä elementtejä. 
Materiaali- ja rakennevalintojen myötä raken-
teesta on saatu kuitenkin tällaista ratkaisua 
merkittävästi jäykempi ja kompaktimpi, sekä 

samalla kaupallisesti kiinnostavampi. Merkit-
tävin väistämätön haitta syntyy kartioita liikut-
tavien varsien läpivientiaukoista, joiden kautta 
vuotava ilma heikentää elementin toimintaa 
aivan alimmilla taajuuksilla.

Kokeeksi koteloon
Elementin liikesuuntien vuoksi se soveltuu eri-
tyisen hyvin poikittaiseen asennukseen, joko 
subwooferin etulevyyn tai pohjaan. Valmistajan 
ilmoituksen mukaan pystyasennus ei kuiten-
kaan ole sen kehnompi vaihtoehto. Tymphany 
suosittelee suljetun kotelon käyttämistä, mutta 
elementin erikoisen muodon vuoksi voisi sitä 
käyttäen jopa dipolisubbarin kokeileminen 
olla mielenkiintoista – kiinnitys kevyehköönkin 
levyyn on mahdollinen kartioiden poikittaisen 
liikesuunnan ansiosta. Helposti mitattavien ja 
miellettävien tulosten saamiseksi kiinnitimme 
elementin kuitenkin tällä kertaa 35-litraiseen 
suljettuun koteloon. Vahvistimena toimi Hypex 
DS 4.0. 

Kolme kokenutta, eri tiloissa ja eri oheis-
laitteistolla laitetta testannutta kuuntelijaa 
olivat kaikki varsin samaa mieltä tuloksesta. 
Testikoteloon asennettu LAT soi hyvin tiukasti 
ja terävästi. Mitään pehmoilua tai utuisuutta 

Tymphany LAT-500
 
Hinta: 255 euroa
Lisätietoja: Hifitalo Oy, puh 0208 33 030,  
www.hifitalo.fi, www.tymphany.com
Mitat (l x k x s): 37,7 x 15 x 15 cm
Massa: 7,3 kg

ei äänessä ole, vaan luonne on tiukasti kont-
rolloitu ja napakasti potkaiseva. Aivan alimmat 
jäävät toistumatta, mutta se ei välttämättä ole 
elementin vika vaan yksinkertaisen testijärjes-
telyn, jossa ei valmista subwooferia rakennet-
tukaan. Sovitus pääkaiuttimiin onnistuu vai-
vatta jopa reilusti tavanomaista korkeammilla 
jakotaajuuksilla. Kyseessä on siis hyvin lupaava 
pumppu monenlaisiin matalataajuuskonstruk-
tioihin. n


