AUTOESITTELY

Teksti: Jarkko Peiponen
Kuunteluarvio: Jami Skou
Kuvat: Jussi Rajala ja Mikko Laine

Mikon Volvossa kauneus on pääosin sisäistä,
    
sopiikin olla. :)

ÄÄNENLAADUN
SOLJUVILLA LAINEILLA

MIKKO LAINEEN VOLVO S40 '97

PORILAINEN AUTOHIFIHARRASTAJA
MIKKO LAINE ON KILPAILLUT EMMA
FINLANDIN ÄÄNENLAATUKISOISSA
MUUTAMAN KAUDEN AJAN. BRAXIN
LAITTEILLA RAKENNETTU AUTO
ON TEHTY PUHTAASTI HYVÄÄ
SOUNDIA SILMÄLLÄPITÄEN. TÄSSÄ
ARTIKKELISSA ESITTELEMME
MIKON PUNAISEN VOLVO S40:N JA
PEREHDYMME SIIHEN, MILLAISIA
LAITTEITA JA ASENNUKSIA AUTOSSA
ON MUUTAMIEN KISAKAUSIEN
AIKANA NÄHTY.
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Uusi auto ja asennukset
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AUTOESITTELY
KUSKI JA KULKINE
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KUSKI
•
•
•
•
•

• Muut harrastukset
• Mielimusiikki

Mikon ensimmäinen
kisasetti
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Kojelauta uusiksi
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Nimi
Ikä
Ammatti
Paikkakunta
Kilpailumenestys
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Volvon etukaiuttimia on suunnattu reilusti kohti kuuntelijaa. Mikon itse muokaamassa kojelaudassa mm.
soittemelle on tehty paikka ilmasuuttimien paikalle. Kojelauta on verhoiltu nukkaamalla.

• Säätö / demolevyt

Mikko Laine
26 vuotta
Opiskelija
Pori
EMMA SQ Experienced
Unlimited 2010 SM 5. yksi
osakilpailuvoitto, yksi 3.
sija. EMMA SQ Master
Unlimited 2014 SM 5; yksi
osakilpailuvoitto, yksi 2. sija.
Keikat, laskettelu, biljardi
Kaikki missä on paljon tunnetta,
syvyyttä ja iso soundi. Pääosin
melodinen metalli ja siitä vielä
johdettuna sinfoninen metalli;
Nightwish, Sabaton, Epica,
Kamelot, Sonata Arctica.
EMMA Competition CD
2014, Opeth – Blackwater
Park, Phantom of the Opera
(Original Cast), Kamelot –
One Cold Winter’s Night,
Africa: The Best of Toto, pari
omaa säätöbiisikokoelmaa.

KULKINE
•
•
•
•

Merkki
Malli
Vuosimalli
Tuunailut

Volvo
S40
1997
Lähinnä on keskitytty sisäosiin

HIFIT
•
•
•
•
•
•
•
•

Soitin
Signaaliprosessori
Vahvistimet
Diskantit
Keskiäänet
Midbassot
Subwoofer
Kaapelit

• Muuta

Alpine IVA-W505R
Alpine PXA-H700
2 kpl Brax X2400.2
Brax Matrix 1.1
Brax Matrix 3.1
Brax Matrix 6.1
Brax Matrix 10.1
Audison Connection Sonus virtaja kaiutinkaapelit, Oehlbach
NF14 MasterSet RCA-kaapelit
Taka-akkuna Optima
BlueTop 75 johon integroitu
CTEK MXS25000-laturi

KIITOKSET
& ' * +  < #=> * '@
Tähtinen, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Elektroniikkatarvike Pori, Satakunnan kiinnitystarvike, Jami Skou
(taidan olla keissin kaljaa pystyssä, mutta kattellaa eka
millee kausi menee ;) ), Vesa Koskinen, Jani Uuttu, Kimmo Ala-Keturi, Kimmo Kolkka, Vesa Alhola, Roope Sirviö,
Juuso Heinonen ja Taavi Tingander
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AUTOESITTELY
EKA KUUNTELU

EMMA Finlandin tuomarinakin toimiva pitkänlinjan autohi > \          
 
telua, joista toinen oli ihan tuoreeltaan uusien laitteistopäivitysten ja niitä seuranneiden säätöjen jälkeen.

23.10.2014. Kylmä ilma iski päälle joten, puoli lämpimään parkkihalliin ja auto laturiin,
laitteiston oli Mikko lämmitellyt valmiiksi ja jännitenäytössä 14,6 V. Eikun levy sisään
             $[\  #
Nopea Emma arvostelu stereokuvallisista asioista ja perussaundista. Korkeus
hyvää tasoa ei lähde ihan stabiililla silmien tasolla mutta eipä sitä tarvitse lattialtakaan etsiä, siis korkeutta, leveys hyvää palkista palkkiin meininkiä muutamalla
instrumentilla mennään ulos a-palkista. Stereokuvan paikat aika tarkkoja ja hyvin
samansävyisiä vaikka isoin ero vasemman ja oikean puolen midi osastolla on se
”pieni” buusti vasemmassa ovessa.
Wherever you go away
-Aavistus tumma laulu vaikkakin
hyvin soljuva.
-Bassopää tarkka ja tukeva.
-Kuoro erottuu.
-Ilmavuutta voisi olla puoli
kourallista lisää tähän.

Back to life
-Bassopää edelleen tukeva, mutta erottelee
ja pysyy nipussa mukavasti.
-Efektirikasta kuuntelua, (muutamaan hetkeen ei ole kuunnellut tätä niin tulee ajatuksia ai tollanenkin kuuluu tossa kohtaa).
-Iskut tulee tarkasti, mutta tärppiä kaipaa
että ollaan ihan kärkikastissa.

Äänikuva on hyvin sijoittunut, tarkkuutta ja iskua löytyy mutta se ihan ”hifein” jää
vähän uupumaan asiasta. Vaikkakin diskantti on heleä ja omaa hyvää jälkisointia.
Mutta kilpailukäytössä saisi olla kaikkea vähän lisää. Olisiko mahdollisista saada jopa vähän liveäkin lisää???
Sitten omaa kokoelmalevyä pikku korvien lepuutus tauon jälkeen.
Kalmah - Svieri Doroga
Helppo lähtö kuunteluun instrumentaali kappale suht lyhyt mutta tällä saa
käsityksen hyvin. Bassopää hyvin tukeva tässä ehkä tulee liikaakin? Lautaset
helähtävät hyvin ja tilaakin löytyy.
Everything must Chance
Pianossa on voimaa!!! syvyys ja ilmavuus hukassa, laulukin vähän huutava
(kireyttä keskialueessa). Bassosoolot ja
vedätykset toimii ja todella seurattavien sävyjen kera. Fonikin löytyy kaukaa
ja on hienon kaipuullinen. Mutta ei ihan
sävähdytä parhaalla tavalla.

olemus tulee esiin hienolla tavalla. Ja
pienen treenikämpän voi tuntea. Särölle tarkoituksella tehdyt kitarat kohdat ja
buustinen bassorumpu. Hienoa tälläisiä
tilanteita varten näitä laitteita rakennetaan että on ilo kuunnella ja uppoutua
hienoon kappaleeseen!!!
Profane Omen Superpowertrip (Unplugged @ POHO)

Aivan pakko vielä yksi kappale ottaa
samaiselta levyltä, kyllä lentoa ja svengiä sekä tunnelmaa on. Erottelua on ja
sitä kuunteluiloa!!! (Julesin sanoin miltäköhän tää kuulostais särönä?).

Semmarit - Taina
Tämän laitteisto erottelee hienosti äänikenttä leviää ja laulajia pystyy ns. poimimaan yksi toisensa jälkeen, mainitaan että dumdumdum vedyksissä
on voimaa melkeinpä jakkarassa tuntuu. Mutta raikkautta keskialuseen voisi lisätä jollain EQ tai auton akustiikan
muutoksella.

Hevein - Walk (Pantera cover)
Edellisten jälkeen stereokuva menee
pieneksi, viulu ja sello tekee työtä raskaalla kädellä, laulu rujoa kuin täytyy tällaisella materialla olla. Biisi pitää tiukassa otteessa vaikkakin tummahko yleisilme päällänsä ja se basso edelleen
tukeva ja iskevä! Tämmöisessä menossa alkaa kovin janottamaan.

Restless - Sixteen Tons
Subbari tarvitsee voimaa vai ajaiskohan midin sen sävykkäimmän alueen
yli? Sormien napsut leviät hyvin äänikenttään ja syvyyttä ja herkkyyttä on,
vaikkakin biisin kolkkous pitää pintansa.

Slayer - Jihad
Se Alun potku, jaa nipussa on voisiko tulla lujempaa ja enempi voimalla?
Hannemanin ja Kingin sooloilut hienoa
kuultavaa, loMbardon tuplat kyllähän
ne sinne piirtyvät. Lujaa mentiin ja rokkashan se.

Profane Omen Wild Child (Unplugged @ POHO)
Alun hengitykset toimii, Helistin toimii,
kitara toimii, basso toimii siis mitä. Alku
todella lupaava joten 2 napsua lisää
volumea! Tunnelma välittyy heti, ja kojelauta häviää olemasta, rytmiä ja svengiä
löytyy. Julesin ja Suvin duetto toimii kerta kaikkiaan hienosti. Ja Suvin hersyvä
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Takakontin asennukset
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Kauden 2014 laitteisto
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Sentenced We Are But Falling Leaves
Vievätkö kaikki tiet hautaan? Buustaa
vasen ovi aika häiritsevästi (midbasso),
Laihialan äänessä rapeutta, ei ihan lähde lentoon ja eikä tule se haikein olo
vaikkakin loppuun asti helposti kuunteli.

2 extra biisiä Mikon pyynnöstä vielä, itselle ei ihan tutuimpia
kappaleita vaikka bändit tiedän.
Kamelot - Forever (live DVD)
- Erottelee soittajat hyvin, tuplabassot
ja hienot kitarat rokkaa.
- Yleisön huudot ja tila tulee hyvin esille
sekä solistin välivedätykset.
- Tunnelmasta taas plussaa.
...Hmm saakohan tästä DD5.1 taitaa
mennä ostoon tämä dvd!!
Phantom of the Opera The Mirror / Angel of music
-Avoin, erotteleva, naislaulussa ässää
vähän liikaa??
-Voisikohan laulajat olla isompia kooltaan.
-Efektirikas esitys.
-Dynaaminen ja koko streokuvan täydeltä tulee tavaraa!!!

-Volumea saa kyllä laittaa reilusti ja
isommalla kyllä erottelee paremmin.
Eli haikeena kaikki kulkee ohi...
vajaa tunnin sessio takana mitäpä jäi mieleen?
+Helppous kuunnella.
+Subin+midin integraatio.
+Profanen rythmi ja svengi.
-Se hifein aste jäi vielä aavistuksen
odottelemaan itseään (hei se ei ole
kaukana!).
-Keskialueen aavistuksen hienoinen
tummuus/suttuisuus.
-Midbasso buusti ovessa (0nneksi ei ole
isolla kaistalla).

Nyt ollaan lähellä sitä maagista sanaa että auto soi hyvin, joten maltilla
säädöt ja mahdolliset muutokset laitteistoon!!!
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Brax Matrix -sarjan
diskantti ja keskiäänikaiutin sijaitsevat Apilariin rakennetussa kotelossa. Kaiuttimet istuvat tukevasti kiinni paikallaan,
sillä asennuslaippa
on 6mm paksua alumiinia.
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Pienillä muutoksilla
tuleviin kisoihin
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UUSINTAKUUNTELU 14.2.2015
Paljon vissiin on viimekerrasta muuttunut saundi kuin
asennukset, kuten viimeksi pelkäsin.
Emma SQ
Reteokuvalliset asiat ovat parantuneet niin tarkkuus kuin
sijainnit vasemmalla ollaan jo ulkona autosta puolen peilin tuntumassa ja taasen oikealla ihan aavistus ulkona siis
leveys on hyvää tasoa. Stagen sijainti tuulilasipintaa joskin kitara käväsee moikkaamassa vasenta keskiääntä
vieden muutaman pisteen pois. Korkeus ei vieläkään
loista mutta sekin parantunut ja pysyy nipussa hieman
kojelaudan yläpuolella leijaillen. Stereokuvapaikkojen
vasen ja oikea sävyerot pienentyneet edellisestä ja ja
huima parannus symbaalien toiston jälkisoinnissa!!!
11. Wherever you go away
Selkeä ja erotteleva, kaipaisin hiemän lämpöä naisen lauluun, bassopää hyvinkin seurallinen ilman turhia buusteja. Yllättävää kuinka tämä piirtään huonetta.
Mutta tosiaan ei ihan vielä ole ihan parasta mitä kilpaautossa olen kuullut mutta hyvin hyvin lähellä olemme sitä.
12. Back to life
Stage on iso, alun synat kolkon kuuloiset, mutta keskialueen erottelu on hienoa löytyy asioita ja efeftejä, basso puoleen groovea ja menevyyttä lisää. Ei ärsytä oikein
mikään mutta menevämpi voisi olla. Pika uusintana oma
testi-levy ja mietteitä toistosta.
Kalmah - Svieri Doroga
Ahaa tilaa tullut, ei buustaa bassopäätä pellit helisee
nätisti ja piirtää kaiken kaikkiaan mallikkaasti kappaletta.

ÁBrax Matrix -sarjan midbassot on asennettu hieman kohti kuuntelijaa suunnattuna.
Myös ovipahvin alaosa on saanut tyylikkään nukkapinnan.
ÏÏKeskikonsolissa alkuperäisen soittimen paikalla on
tässä versiossa Braxin jännitenäyttö ja laitteiston kytkimiä. Soitin on parikymmentä
sentti alkuperäistä korkeammalla ja siten paremmin katseltavissa.
ÏToisen puolen pääkaiutinasennus yhdessä kuvassa.
Tästä näkee myös hyvin elementtien suuntauksen.
ËVolvon kontissa Mikko halusi säilyttää mahdollisimman
paljon kuljetustilaa. Kaikki
laitteet on näin ollen asennettu kontin pohjalle ja niiden
suojana on verhoilulevy.

Everything must Chance
JA JESH nyt toimii stereokuva todella laaja ja livemäinen! Pianon tunnelma rikas ja sävykäs. Ja kun foni pääsee sooloon ai ai herkkä hetki Slayer-miehellä. Tykkäsin
todella paljon. Paljon hyviä nyansseja jaossa!!!
Semmarit - Taina
  
        
on kuin eturivissä. Jopa hieman yrittää surraundia tehdä
tästä, laidat tulevat lähelle, pääsolistin lausunta hienon
selkeää. Ja myös muitten jäsenten.
Profane Omen Wild Child (Unplugged @ POHO)
Jokohan nyt iskee tajunnan? Onko tää remaster treenikämpältä lavalle, huhuh mitä erottelua ja selkeyttä joka
osaalueella bassokitara murahtelee hienosti, mutta jätti
hieman vaisuhkon olon mutta hifein toisto mitä olen tätä
biisiä kuunnellut missään. Ehkä se tunnelma kuuluu olla
se Sopenmäen treenis kuitenkin???
Profane Omen Superpowertrip (Unplugged @ POHO)
^             _ 
vedettää pienemmäksi kuin edellisellä.
Kalmah - The Black Waltz
Voimaa on ja leveä kuin mikä stage , örinä laulustakin saa
selvää keskialue toimii siis. Volumea kipurajalle ääähh
lisää subbassoa kiitos ei iske ihan jakkaraan!!!
Hevein - Walk (Pantera cover)
Runtelee kuin pitää moukarin lailla edelleen ei rasita ja
lujalla on!!! Sellossa voisi olla ripaus runtua jää bassokitaran jalkoihin.
Slayer - Jihad
Volume alkaa oleen jo kohta verrattavissa keikkaan, Alun
tuima bassaripotkasu saa silmät räpättämään ollaan siis
oikealla tiellä saa ajaa lujaa kalvot liikkuu ja toimii kuin
se trässi kuuluu toimia.
Sentenced - We Are But Falling Leaves
Alku lupaavaan ilmavaa Laihialan laulussa tunnelmaa,
mutta se sama buusti vasemmasta midistä, ei niin paha
kuin ekalla kuuntelulla mutta sai kuitenkin kääntämään
volumea pienemmälle. Bonuksena nopea veto Stratova        `  
 
tä tulee, bassari saundi hienoa, lauluun vähän lämpöä
meinaa palella vähän. Mutta kyllä tässä autossa voi heviä
     qqq
Kyllä paljon on asioita mennyt eteenpäin ja oikeaan suuntaan, mutta riittääkö se kaudella 2015 se jää nähtäväksi.
+Keskialueen selkeys jopa voisi verrata Bayer Dynamic
kuuloke saundiin (mutta se
lämpö vielä?).
+Diskantin heleys ja jälkisointi.
+Bassopään tietty tasaisuus ja integrointi.
-Midbasson ongelma se oven jämäköittäminen varmaan.
+/-Subwooferi toimii ei toimi olisiko viiveelle kuitenkin
tehtävä vielä jotain.
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ÁTässä kuvassa tulevalle kisakaudelle tulevaa
päivitystä eli Alpinen CD-soitin, joka on asennettu kojelautaan kiinnitettyyn metallikehykseen.

ÅKaapelit on suojattu punossukalla ja merkitty selkeästi
tunnistamisen helpottamiseksi.

KOJELAUTA:

KAAPELOINTI:

ÅMaster luokan kisa-autossa
myös kaapeloinnin viimeistelyyn täytyy panostaa. Tässä
kuva Mikon diskantin kaiutinliitoksesta, joka on toteutettu
todella siististi.

ÁÁÁKojelaudan muokkaaminen alkoi sen irrottamisella autosta. Tämän jälkeen
Mikko leikkasi palat muovia
pois ja korvasi ne vanerista
tehdyillä sovitteilla.

ÁÁTässä kuvassa
kojelaudan jäykkyyttä on vahvistettu muutamalla
kerroksella lasikuitua.

ÅAuto on kauttaaltaan vaimennettu butyylikumimatolla. Tässä mallina lattian vaimennusta.
ËKaapeloinnin suojana toimii
nylonpunossukka, joka antaa
myös tyylikkään ulkonäön.

Á Muu t aman
kittaus ja hionta kerran jälkeen kojelauta
on valmis nukkaukseen.
ÏÏMidbassojen asennuslaipat on
valmistettu varmasti tukevaksi
metallista. Tässä kuvassa suuntainta sovitetaan paikalleen.
ÏMidbassojen asennuskaulukset
on viimeistelty viimeisten reikien
tukkimiseksi lasikuitukitillä.
ÅOvipahvien peitepaneelin muoto
on haettu pingottamalla kangas
sopivaan muotoon ja kastelemalla tämä hartsilla.

OVET:

ÅPaneelin pinnan hienosäätöä
pakkelin kanssa.

ÏJa tältä näytti juuri valmistunut
ja nukattu ovipaneeli.
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Pokaalia tavoittelemaan
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ÏÏA-pilareiden kaiutinkotelon valmistus alkoi kojelaudan suojauksella
ja ensimmäisen kuitukerroksen kiinnittämisellä A-pilariin.

A-PILARIT:

ÏKaiuttimien suuntainlaippaa sovitetaan paikalleen ja haluttua suuntausta haetaan.

ÏÏKun sopiva suuntaus on löytynyt, pingotetaan paneelin muodoksi
kangas, joka laminoidaan hartsilla
ja muutamalla kerroksella lasikuitua.

KONTTI:

ÏLukuisten kittauskertojen jälkeen
kaiutinpaneelit alkavat olla valmiita
verhoilua varten.

ÁLaitteiston sulakejärjestelmä.
ÁBraxin subbarin päälle on teetetty metallista suojaritilä.
ÁTakakontin verhouspaneeli on
valmistettu vanerista ja tässä
sitä sovitetaan paikalleen kontin pohjalle.
ÏPaneelin alta paljastuu mit    ponentteja, jotka on asennettu
hyvää järjestetykseen. Huomaa
johdotus ja sen reititys, joka on
suunniteltu huolellisesti.
ÅMyös C-TEK:n laturi löysi paikkansa tavaratilasta.
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