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Šį straipsnį raŠau paskutinę liepos 
mėnesio savaitę. Dabar karŠta, bet kai 
Jūs skaitysite žurnalą, bus nuosta-
bus rugsėJis! net spalio praDžioJe esu 
paJūryJe smagiai laiką leiDęs, toDėl, 
tikiuosi, mano straipsnį skaitote iDe-
aliomis sąlygomis: ant saulės iŠDžio-
vinto paJūrio smėlio, su malonų foną 
teikiančiu mp3 grotuvu ir patogiomis 
ausinėmis! neabeJoJu – perskaitę iki 
galo nesigailėsite, o tuomet bus tin-
kamas laikas ant kito Šono apsivers-
ti, prasiDėJusio ruDens ŠykŠčiai saulu-
tei kitą kūno Dalį paroDyti, apie savo 
garso atkūrimo sistemą (gas) pasvars-
tyti, iŠvaDas paDaryti...

Inžinierius Česlovas Paplauskas

rūsčių tarptautinių konfliktų akistatoje 
nusprendžiau parašyti apie garso įrenginių 
gamintojų karus, apie šamanizmą ir rinkoda-
ros pasekmes... taip pat trumpai apie paskutinę 
grandį – akustinę aplinką. paliesiu klausimą, 
kodėl klausymosi aplinka (kambarys) toks 
svarbus ir koks kambarys akustiniu požiūriu 
yra geresnis. gal ne visiems patiks straips-
nio dalis apie karus, bet tie, kurie perskaitys, 
ateityje galės pasinaudoti išvadomis, įvertin-
ti dabartinę situaciją gas rinkoje, išvengti 
klaidų. 

kantriausieji skaitytojai straipsnio pabai-
goje suras receptą, kaip 50 gramų materiją 
šiais laikais paversti pinigais, už kuriuos gali-
ma nusipirkti gerą akustinę sistemą (as), saky-
kime, už 30 000 litų. pasiūlymo su mano draugu 
iš kalifornijos aleksandru m. dar neužpaten-
tavome, todėl galite laisvai juo pasinaudoti. 
tik prekę parduodami nepasikuklinkite – pri-
valote veikti įžūliai ir pasitelkti visus šiuo-
laikinės rinkodaros pasiekimus! nuo simbo-
linio honoraro dalies arba padėkos, žinoma,  
neatsisakysiu…

paskutiniame stuDio žadėjau parašyti apie 
senųjų formatų arba vintage technikos re-
nesansą. tikslios populiaraus žodžio vintage 
reikšmės nežinau – kalbu ne apie senovinius 
įrenginius, kuriuos reikėtų vadinti antikva-
riniais, o apie tam tikro laikotarpio, tarkime, 
nuo 1960-ųjų gamintus, vėliau beveik išnyku-
sius gas įrenginius. norą parašyti paskatino 
ir tai, kad mielam „audioforumo“ dalyviui 
ph.D. ši tema taip pat pasirodė įdomi. stuDio 
žurnalo formatas patogesnis, todėl savo nuo-
monę parašysiu būtent dabar.

AmerikietiškAsis lAikotArpis 
taigi maždaug iki 1960-ųjų pagrindiniai akustikos 

mokslo plėtojimo ir akustinių sistemų gamybos poliai 
buvo du regionai – Šiaurės amerika ir europa. inžine-
riniu požiūriu, tai buvo aukso amžius! manau, skaityto-
jams bus įdomi trumpa „altec lansing“ ( Jav) firmos 
išradimų chronologija: 1942 m. sukurtas didelio galin-
gumo stiprintuvas „model 87e“, naudojamas povande-
ninių laivų lokacijai; 1943 m. – Duplex 15“ garsiakalbis 
„601“ ir garsinis aviacinis antiradarinis treniruoklis; 1944 
m. – Duplex „model 604“ garsiakalbis, turintis nuolati-
nį magnetą; 1945 m. – pirmoji buitinės paskirties garso 
sistema, taip pat kinui skirta ir standartu tapusi sistema 
„voice of The Theatre“ (vott); 1949 m. – kondensa-
torinis mikrofonas „model 21“; 1952 m. – radijo studijų 
signalinis pultas „model 250“; 1958 m. – pirmoji bui-
tinė stereofoninė sistema... Šis laikotarpis pasižymi tuo, 
kad visos Jav ir europos bendrovės turėjo savo garso la-
boratorijas, kuriose teorinius ir praktinius darbus dirbo 
aukščiausios klasės specialistai. kiekvienas gamintojas 
naudojo etaloninius „bruel & kjer“ akustinių matavimų 
prietaisus. sukurti produktai pirmiausia buvo taikomi 
profesionaliose srityse, o buitinė aparatūra buvo gamina-
ma iš dalies remiantis profesionalių komponentų baze. 
tuo metu akustikos firmos gaudavo valstybinius užsaky-
mus, o į pagaminto įrenginio kainą sutilpdavo akustikos 
mokslo plėtojimo, inžinerinių išradimų ir gamybos są-
naudos. taip pat – įmonės pelnas. 

AtgimstAnčių formAtų fenomenAs

pats ilgai stebėjau atgimstančių formatų fenomeną ir 
bandžiau jį suprasti. kodėl prireikė akustikos „veteranus“ 
atgaivinti? kokios aplinkybės ir objektyvios sąlygos tam 
turėjo įtakos, kodėl sugrįžo lempiniai stiprintuvai, vinili-
nių plokštelių (lp formato) grotuvai? kodėl dar toliau 
žengiama – gaminamos atvirojo korpuso („open baffle“) 
as, kurios net teoriškai negali gerai atkurti garso? 

atvirojo korpuso as yra dipolinės (garsą spinduliuoja 
abiem kryptimis), todėl pasižymi specifinėmis naudoji-
mo ypatybėmis. be to, tokioms as būdingi akustiniai 
trumpinimai, kurie lemia labai netolygaus dažnumų di-
apazono atkūrimą. (panašiai, kaip dalies jaunimo mėgs-
tamas automobilių garso sistemų bumbsėjimas.) Dėl to 
tvirtinu, jog atvirosios as nėra tinkamos kokybiškam 
garsui atkurti, nes tembras bus iškraipytas! nepaisant 
teorinių išvadų, vienas „audioforumo“ svetainės (in-
terneto svetainė www.audioforumas.lt) aktyvistas atvi-
rojo korpuso as, dar vadinamas „lentomis“, gamina. Jis 
teigia, jog pirkėjams toks garsas patinka, atvirosios as 
tam tikrai muzikai ir tam tikrai erdvei įgarsinti yra tin-
kamiausios... tikiu, kad elektroninės dūdelės kai kurias 
natas atvirosios as sugros ypač stipriai... bet tai bus ne 
garso atkūrimo, bet kūrimo įrenginys arba elektroninis 
instrumentas. 

AtsAkymAi slypi istorijos puslApiuose 

„shakti“ akmenys, specializuoti garso kondensatoriai, 
skambesį gerinantys maišeliai su grafitu, nepadoriai bran-
gūs jungiamieji laidai ir maitinimo grandinių „kondicio-
nieriai“... – visų nelabai svarbių, bet nepagrįstai brangių 
aksesuarų išvardyti nesugebėčiau. kodėl gas padėties 
vektoriai pasisuko priešingomis kryptimis, audiofilai 
susipriešino, o pirkėjai objektyvių kriterijų nebeteko?! 
atsakymą radau apibendrinęs buitinės aparatūros raidos 
istoriją ir savo patirtį. 

elekroakustika sparčiai rutuliotis pradėjo dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą. valstybės buvo uždaros, kiekviena 
vykdė mokslinius tyrimus, o akustikos pasiekimai buvo 
svarbiausi  karybai ir pramonei. pavyzdžiui, garso įrengi-
niai buvo naudojami jūriniuose garsiniuose „švyturiuo-
se“, rodančiuose kelią esant rūkui, povandeninių laivų 
sistemose, aviacijos ir karybos poreikiams. kinui, atsi-
randančioms garso studijoms ir viešųjų erdvių įgarsinimo 
sistemoms taip pat prireikė kokybiškų profesionalių garso 
sistemų. 

„Altec lAnsing“ VOtt A4, 1945–1963
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Šį (pirmąjį) laikotarpį sąlygiškai noriu pavadinti ame-
rikietiškuoju, nes būtent amerikos inžinieriai daugiausia 
nuveikė kurdami garsiakalbius ir as, teorinius as pro-
jektavimo ir jų panaudojimo metodus. nenorėdamas nu-
vertinti tuometinių europos inžinerinių pasiekimų tu-
riu pasakyti, jog gas struktūroje didžiausią svarbą turi 
akustinės sistemos, o šioje srityje lyderė buvo amerika.  

kova tarp Japonijos ir Jav bei europos buitinės tech-
nikos gamintojų truko neilgai. kritiniu tašku, mano ma-
nymu, galėtų būti buitinių vaizdo magnetofonų formatų 
kova, kurioje pergalę nokautu pasiekė būtent Japonija! 
1975-aisiais „sony“ sukūrė „beta“ formato vaizdo ma-
gnetofoną, bet alternatyvų pasiūlymą – vHs formatą 
– tegalėjo pateikti kita japonų gamintoja – „JvC“. eu-
ropinį formatą „video-2000“ tik po kurio laiko pasiūlė 
olandų bendrovė „philips“, tačiau šio formato rinkodara 
patyrė visišką fiasko! taigi tą laiką vadinčiau galutine 
buitinės japoniškos garso aparatūros pergale. noriu at-
kreipti dėmesį į vieną naują aplinkybę – kažkodėl vaiz-
do formatų kovą laimėjo ne pirmoji kūrėja „sony“ su 
„beta“, o vėlesnė – „JvC“ su vHs formatu. atsakymo 
ieškokime naujai atsiradusioje sąvokoje – „jos didenybė  
rinkoDara“! 

negalima nenusilenkti europos flagmanui „philips“ 
už kompaktines garsajuostes („kasetes“) ir už CD dis-
kelį (pastarasis sukurtas kartu su „sony“) bei kitiems 
Jav ir europos novatoriams, bet geriausius kompakti-
nių garsajuosčių magnetofonus gamino ne „philips“, o 
japonų „nakamichi“, CD grotuvus – „accuphase“ ir 
„teac“ (šiuolaikinis „esoteric“ yra „teac“ padalinys)... 
ir geriausios elektrostatinės ausinės buvo „stax“, ir japo-
niški „goto“ ruporiniai garsiakalbiai tapo prestižiniai, 
ir... daugelis kitų produktų buvo pagaminta Japonijoje. 
sunkiau japonams sekėsi tik geras as gaminti. išskirtine 
kokybe pasižymintys europos ir Jav kūrėjai sugebėjo 
atlaikyti Japonijos konkurenciją, bet labai daug buitinę 
aparatūrą gaminančių Jav ir europos firmų buvo pri-
verstos bankrutuoti. iki 2000-ųjų nebeliko „grundig“, 
„Dual“, „uher“, „tandberg“, itt... netgi galingasis vo-
kiečių „telefunken“ bankrutavo! „braun“, „siemens“ ir 
kitos firmos tebegyvuoja, bet buitinės aparatūros padali-
nius uždarė. siekdamos išvengti tokios baigties, daugelis 
Jav ir europos bendrovių buvo priverstos gamybą iškelti 
į Japoniją arba kitus tolimųjų rytų regionus. Dėl to Ja-
ponija tapo ne tik elektroninės aparatūros bei lengvųjų 
automobilių gamybos centru, bet ir sugebėjo pasauliui 
sukurti visiškai naujų produktų. vienas sėkmingiausių 
buvo mažytis saldainėlis „viskas viename“ – „snickers“. 
kiti japonų rinkodaros projektai taip pat tapo itin po-
puliarūs ir komerciškai pelningi. nors šiame etape lyde-
rė buvo Japonija, europos ir Jav bendrovės dar turėjo 
galimybę persitvarkyti, gamybą perkelti į pigesnės darbo 
jėgos rinkas ir... išgyventi! 

svarbiausi japoniškojo etapo kriterijai šie: stambiase-
rijinė gamyba ir dėl to sumažėjusi įrenginių kaina, di-
delis įrenginių patikimumas, smarkiai sumažėjusi nau-
dojamų įrenginių priežiūros ir taisymo sistemos svarba. 
tiesa, tuo metu akustikos mokslas pasidarė dar labiau 
prieinamas, inžineriniai pasiekimai tebebuvo vertinami, 
o su gaminiais pirkėjas gaudavo išsamias technines cha-
rakteristikas ir parametrų dimensijas. nei jungiamųjų 
laidų, nei „shakti“ akmenų mistinių savybių niekas ne-
nagrinėjo ir jais per daug nesidomėjo. 

tada labai džiaugėmės lempų ir vinilinių plokštelių 
natūralia „mirtimi“, supaprastėjusiu ir atpigusiu signalo 

šaltiniu (CD pagrindu). tai lėmė kokybiškesnį ir pa-
prastesnį muzikos atkūrimą. svarbu ir tai, jog anksčiau 
buvusiuosius Din ir asa standartus papildė japonų 
standartas Jis. be to, atsirado daugybė naujų standartų 
–  galva pradėjo suktis ne tik inžinieriams, gamintojams, 
bet ir... vartotojams! Šiuo tarpsniu įrenginiai dar kon-
kuravo techniniais parametrais, tačiau įrenginių kainoje 
mokslinių-inžinerinių darbų dalis jau buvo sumažėjusi. 
o į kainą įskaičiuojama rinkodaros (reklamos) išlaidų 
dalis padidėjo. reikia pripažinti, kad būtent šituo laiko-
tarpiu Japonijos gamintojai taip buvo „įsijautę“ į para-
metrų kovą, kad siekis stiprintuvų iškraipymus sumažin-
ti iki absoliutaus nulio, išryškino labai svarbią neigiamo 
grįžtamojo ryšio įtaką garso kokybei. netrukus priežas-
tis buvo įvardyta, pradėti matuoti pereinamieji ir kito-
kie iškraipymai. Dabar ši problema yra išspręsta. Deja, 
mokslas ir inžinerija snausti neturi kada,  nes atsiradu-
sias problemas reikia išnagrinėti, o supratus jų priežas-
tis – atlikti schemotechninį įrenginių modernizavimą ir 
patobulinti metrologines metodikas. 

„JBL“ Buitinės paskirties koLonėLės „paragon“, 
amerikietiškasis Laikotarpis, 1971 m.

maranz Lempinis stiprintuvas

„aLtec Lansing“ nauJosios gamykLos anahaime 
pamatų kLoJimo šventė, 1956-ieJi

JAmesAs lAnsingAs 

„JBL“ „paragon“ konstrukciJos schema „Luxman cL35“ integrinis stiprintuvas

jAponiškAsis tArpsnis
antrasis etapas būtų Japonijos gamintojų pergalė. Ja-

poniškąjį fenomeną aiškinčiau taip.
Japonų metodas pasižymi tuo, kad pagrindinis dėme-

sys skiriamas kokybiško įrenginio gamybai. Japonai, kaip 
niekas kitas, moka gaminti kokybiškai ir daug. su loginiu 
mąstymu čia reikalai prastesni... Japonams ne tik akustika, 
bet ir kompiuterinis programavimas nėra stipriausios sritys 
(tikriausiai dėl to hieroglifai kalti). todėl japonai drąsiai 
pirko patentus ir veržliai įsisavino gamybą. kitaip tariant, 
savieji trūkumai buvo kompensuojami naujausių pasiekimų 
praktiniu pritaikymu ir ypatingu gamybos organizavimo 
kruopštumu. Štai čia japonai yra nepralenkiami! kai eu-
ropos gamintojai reklamavosi, jog savo gaminių kontaktus 
auksuoja („grunding“ ir kt.), japonai sugebėjo įrodyti, jog 
tai nėra būtina. kai europos ir Jav gamintojai teigė, kad 
tik jie visame pasaulyje gali užtikrinti parduotų įrenginių 
prie žiūrą, japonai atsakė, jog  jų gaminiai tokie patikimi, kai 
taisyti jų apskritai nereikia! kitaip ir būti negalėjo, nes ne-
didelei Japonijai neracionalu būtų taisyklas steigti, po visą 
pasaulį paplitusius savo gaminius bandyti prižiūrėti arba 
sutaisyti. buvo tik vienas kelias – gaminti pigiau ir gaminti 
kokybiškai! 
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kiniškAsis etApAs 

trečiąjį (dabartinį) etapą pavadinčiau masinės gamy-
bos, arba kiniškuoju. 

pirmieji tolimųjų rytų spinduliai nušvito 
apie 1980-uosius, kai „made in Japan“ pa-

pildė „made in korea, Hong kong, sin-
gapour, malaysia“. nors masinių buiti-
nių įrenginių kokybė japoniškai beveik 
nenusileido, jau tada aparatūros kilmės 
vektorius aiškiai pasisuko kinijos link. 

nieko nenustebinsiu parašydamas, jog 

Ką  gAli gAminti europos, JAV ir 
JAponiJos bendroVės

Štai čia priėjome prie pagrindinio klausimo: ką turi 
gaminti tos europos, Jav, o pastaruoju metu ir Japonijos 
buitinės aparatūros bendrovės, kurios tebesiekia išgyven-
ti? atsakymas akivaizdus – arba tai, ko kinai dar neįsten-
gia (neabejoju – automatizacijos ir technologijų amžiuje 
kinai gali pagaminti viską), arba mažų serijų gaminius. 
Štai kur, mano manymu, slypi atsakymas į klausimą: ko-
dėl šiuo metu vėl sugrįžtama prie vinilo, prie lempinių 
stirpintuvų? prie mistiškų skandinavijos dievų vardų ir 
prie nesuprantamų japoniškų žodžių vartojimo gami-
nių pavadinimuose. prie įmantriausių jų savybių aprašo, 
prie „šamanizmo“ ir prie garso įrenginių testavimo ausi-
mis! Štai kodėl šiuolaikiniams prekeiviams, gamintojams 
ir suklaidintiems vartotojams nebereikia nei akustikos 
mokslo, nei inžinerijos apskritai! pasikartosiu – ausimis 
visko neperklausysi, o tai, ką išgirsi, bus lengva paneigti, 
užginčyti... 

taigi šiame etape daug europos ir Jav buitinės aparatū-
ros bendrovių pasirinko, sakyčiau, slidų išlikimo kelią: pir-
miausia suranda produktą, kurio gaminti masiškai kinams 
neapsimoka. nesvarbu, ką: patefono galvutę, lempinį sti-
printuvą ar pamirštą atvirąją as. seniai visos techninės ir 
technologinės jungiamųjų laidų ar patefoninių galvučių 
subtilybės žinomos, telieka gaminio aprašu su legendo-
mis pirkėją prisivilioti. tada tinka visiškai priešingos tai-
syklės: „brangiau – reiškia geriau“, techninių parametrų 
pakeitimas sudievintais aprašais tampa privalumu ir t. t. 
neturiu teisės tvirtinti, jog as su stiprintuvu jungianti 2 
metrų ilgio laidų pora negali 50 000 litų ar net daugiau 
kainuoti, bet paklodamas tokią sumą pirkėjas sumokės 
ne už techninį daikto tobulumą, o su kaupu padengs ga-
mintojo rinkodaros išlaidas, ir gamintojui bei pardavėjui 
atneš didelį pelną. tikrai žinau, kad CD yra geros koky-
bės garso šaltinis, tačiau pabandykime nugalabyti senąjį 
vinilinį lp formatą – su juo pražus didelis neblogo verslo 
kąsnis. tai ir iki šiol neišparduotos, net nuo pagaminimo 
laikų neišpakuotos (!) plokštelės, ir gausybė šį formatą re-
miančių įrenginių ir priemonių. akivaizdžiu pavyzdžiu 
galėtų būti vokietijoje įsikūrusios firmos „Hannl“ mode-
lio „aragon“ vinilinių plokštelių valymo įrenginys, kai-
nuojantis „tik“ 3995 dolerius! kitas pavyzdys – „koetsu“ 

monofoninė patefono galvutė „Coralstone“, kainuojanti 
15 000 dolerių. neklauskite, kam šiais laikais reikalinga 
monofoninė, o ne stereofoninė galvutė. pirmosios apraše 
vietoj svarbaus parametro – adatėlės paslankumo, nuro-
dyta „low“ (žemas). skaitinė reikšmė nepateikta, todėl 
kaip nori, taip suprask! kadangi galvutė brangiausia, tai 
ir adatėlės paslankumas pirkėjui tikriausiai pasirodys ge-
riausias!? tokių įrenginių šiuo metu rinkoje gausu. gali 
atsitikti ir taip, kad už tiek nusipirkote kinišką prekę, tik 
aprašas kažkur europoje buvo „pagamintas“ ir lipdukas 
„patobulintas“. tik pirkėjui spręsti: ką pirkti ir kiek už 
pirkinį mokėti. man svarbiausias dalykas yra techninės 
gas savybės ir, manau, toks esu ne vienas. 

kinija akustinę aparatūrą galėjo pagaminti dar pigiau, 
pajėgė prigaminti jos dar daugiau. svarbu tai, kad už tą 
aparatūros pigumą visiems mums dabar tenka sumokė-
ti tam tikrą kainą! ta kaina yra senųjų formatų rene-
sansas, manipuliacijos įrenginių parametrais ir kitoks 
„šamanizmas“... taip pat akustikos mokslo, inžinerijos 
svarbos sumenkinimas.  pabandysiu atsakyti kodėl.

ilgai mane stebino faktas, kad kinijoje įmanoma pa-
gaminti, tarkime, klaviatūrą, kainuojančią 5 litus. Šis 
kompiuterinis įrenginys turi 102 skirtingus klavišus, 
tiek pat kontaktų, palyginti didelį dviejų dalių korpu-
są su kojelėmis, elektroninę plokštelę, šviesos diodus, 
laidą su jungtimis, diskelį su tvarkyklėmis ir pakuotę. į 
tą kainą įtrauktas pelnas ir valstybiniai mokesčiai. kla-
viatūrų gamintojų daug, kinija nebankrutuoja, taigi – 
maždaug 1 euro lygio sudėtingo įrenginio (klaviatūros) 
kaina yra sveikas, neiškreiptas dalykas. kinus domina 
tik vienas klausimas: ar užsakote daug, o dėl papildo-
mo kainos sumažinimo derėtis galėsime pradėti nuo 
antro jūrinio konteinerio užsakymo! aišku, kad tokio 
fenomeno priežastis slypi masinėje gamyboje. bet ne 
tik joje... 

visiems žinoma, jog gaminio kainą sudaro investicijų 
atsipirkimas, gamybos kaštai, valstybiniai mokesčiai, li-
cencijų kaina, pelnas, draudimo ir kitos išlaidos. kiniš-
kos gamybos ypatybė yra ta, kad investicijos palyginti 
nedidelės, nes jokių laboratorijų, netgi konstravimo 
biurų nebereikia. Jei kinų gaminio apraše nurodyta, 
kad „gaminys suprojektuotas Danijoje“ ar pan., šiuo 
metu tai savaime tampa gera prekės reklama. manau, 
jog ir už licencijas, išradimus šiuolaikiniai gamintojai 
niekam nebesumoka. pateiksiu iliustraciją.

kažkada esu skaitęs, kad už kiekvieną garsajuosčių 
magnetofoną, turintį triukšmų mažinimo sistemą „Dol-
by“, gamintojai bendrovei „Dolby laboratories“ sumo-
kėdavo beveik po 10 dolerių. gaminių buvo labai daug, 
taigi ir kūrėjas gaudavo daug lėšų. Dalis lėšų galėjo būti 
skiriama tolimesniam triukšmų sistemų tobulinimui. 
todėl po „Dolby-b“ atsirado pažangesnė „Dolby-C“,  
„Dolby-HX“ ir kitos. o kaip yra dabar? neseniai nu-
sipirkau av imtuvą-stiprintuvą „Denon avr-3808“, 
kurio apraše pateikti 22 įvairiausi patentiniai ženklai: 
nuo „Dolby true HD“ iki „audyssey multeQ Xt“. Šis 
įrenginys japoniškas, kainuoja 1600 eurų, taigi už jame 
panaudotus patentus „Denon“ sumokėti gal ir galėjo... 
anksčiau įsigijau aukščiausios klasės „samsung“ DvD 
grotuvą, kuriame patentų beveik tiek pat, bet kaina te-
siekė 300 eurų. tada rimtai suabejojau, ar bent maža 
kainos dalis atiteko įrenginyje panaudotų patentų au-
toriams? Jums, brangūs stuDio skaitytojai, žinomi 
pavyzdžiai, kai pigiausi DvD įrenginiai tekainuoja 
200 litų! kinijos gamintojų nepasiekia nė pusė pirkėjo 
sumokėtos sumos, todėl nebelieka iš ko už panaudotus 
patentus sumokėti. įsitikinęs, kad jie ir nesumoka... tai 
stabdo inovacinį progresą ir veda prie mokslinių labo-
ratorijų pražūties. išvada akivaizdi – gyvename kiniškos 
masinės gamybos eroje, kurios elektroninių įrenginių 
gamybos konkurencijos negali atlaikyti jokia kita šalis. 

sieKiAmA efeKto 
kaip vertinu japoniškąjį tarpsnį? Dvejopai. teigia-

ma tai, kad kokybiška buitinė aparatūra tapo prieina-
mesnė. iš esmės formatų ir gamintojų karas paspartino 
progresą. neigiamas dalykas buvo tas, jog japoniškasis 
Jis standartas firmoms sudarė sąlygas blefuoti. kaip 
kitaip pavadinti atvejus, kai, tarkime, nešiojamosios 
„sharp“ magnetolos priekiniame skydelyje gamintojas 
užrašydavo: „galingumas 1000 W“, o ant aparato nu-
garėlės smulkiu šriftu perskaitome: „naudojamas tin-
klo galingumas 100 W“?! pasirodo, galingumas būna 
ir „muzikinis“, ir „pikinis“, ir dar kažkoks momentinis 
„bumptelėjimas“... buvo įmanoma išsiaiškinti, jog tai 
p.m.p.o galingumas (peakmusicpoweroutput), bet 
akivaizdu, kad buvo siekiama efekto! taigi jau tuo 
laiku pasidarė itin svarbu parametrų painiavoje susi-
gaudyti, rinkodaros įmantrybes perprasti. 

man, kaip inžinieriui, gaila, kad tuo metu veiklą 
nutraukė daugelis žymiausių akustikos firmų nova-
torių: 1997-aisiais „altec lansing“ nupirko kažkoks 
niujorke įsikūręs investicinis fondas (tapo „evi“), o 
kitus flagmanus, tarp jų „Jbl“, „suvalgė“ įmonių gru-
pė „Harman kardon“ ir kitokie „mutantai“. tiesa, 
„Jbl-professional“ padalinys tebegyvuoja, bet veikla 
buitinių gas jau neapima. Dar vienas pastebėjimas 
– tuo laikotarpiu didesnę buitinės aparatūros dalį ga-
mino nebe profesionalios, o naujai susikūrusios bui-
tinės aparatūros bendrovės, nevengiančios kurti savo 
gaminiams įmantrių reklaminių aprašymų. buvo 
suduotas dar vienas stiprus smūgis – daugelis firmų 
buvo priverstos visiškai uždaryti akustinių tyrimų la-
boratorijas ir konstravimo biurus.

gal šie mano paaiškinimai stuDio skaitytojams 
padės suprasti, jog dabartinės kompiuterinių as ga-
mintojas „altec lansing“ arba „Jbl“ su garsiaisiais, 
analogiškai užrašytais pavadinimais ryšio nedaug 
turi: tik tiek, kiek kažkoks investicinis fondas už 
žinomo vardo panaudojimą sumokėjo!  norėdami 
atskirti dabartinį „stax“ nuo senesnio, originalaus 
staX, turite domėtis gas istorija ir ją žinoti. prie-
šingu atveju galite suklysti, nusivilti! 

Lp vaLytuvas „hannL aragon“

„cLearaudio statment“ –  vienas iš Brangiausių Lp grotuvų
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galima ir tokia situacija. tarkime, besiginčydami varto-
tojai išsiaiškino ir vienareikšmiai sutarė, jog geriausias sti-
printuvas yra tas, kurį šiuo metu gamina „pass labs“, arba 
yra dar koks nors, bendromis konstruktorių pajėgomis 
sukurtas stiprintuvas. Jei taip įvyktų, tą pačią akimirką to-
bulų stiprintuvų poreikis šokteltų iki milijoninių skaičių. 
neabejoju, kad dar tais pačiais metais mes tikrai puikius 
stiprintuvus pirktume ne už 20 000 dolerių, o už 1000 litų. 
rezultatas – daugelis stiprintuvų gamintojų nedelsdami 
savo gamybą ir konstravimą sustabdytų, o vėliau mes patys 

trumpAi Apie tAi, 
KAip pAts ApArAtūrą renKuosi

mudu su kalifornijoje gyvenančiu draugu aleksandru 
martinovu rinkdamiesi gas įrenginius apžvelgiame ne 
tik buitinės, bet ir profesionalios aparatūros gaminto-
jus. paskutinis mudviejų pirkinys yra skaitmeninis filtras 
(angl. digital crossover), kurį įsigijome iš profesionalią 
aparatūrą gaminančios bendrovės „DbX“. pradžioje ke-
tinome nupirkti „accuphase Df-45“ skaitmeninį filtrą, 
bet, pasirodo, toks kainuoja brangiai – 15 000 dolerių. 
paieškojome alternatyvos ir suradome mums tinkan-
čius Xta Dp244 bei DbX Dr4800. pastarasis ne tik 
visais atžvilgiais tiko, bet ir jo kaina buvo 5000 dolerių. 
aleksandras įrenginį jau nupirko, ir kalifornijos „labo-
ratorijoje“ Dr4800 bus greitai išbandytas! tiesa, visi 
profesionalūs įrenginiai neturi rCa asimetrinių jung-
čių, bet Xlr simetrinėms signalų grandinėms būdingi 
tik privalumai. Jei Jūsų gas bus sujungta simetrinėmis 
grandinėmis, apie egzotiškus superjungiamuosius laidus 
patiems praeis noras galvoti! Jei reikia asimetrinio rCa 
sujungimo, Xlr jungtyse tereikia vieną signalinį laidą su 
korpusu sujungti, ir grandinės taps asimetrinės. norint 
simetrinį jungimą pakeisti asimetriniu, nereikės net įren-
ginio korpuso atidaryti. 

suprasti, kodėl toks didelis kainų skirtumas, tikiuosi, 
jau galite patys – buitinė aparatūra gaminama išgražinta, 
dažnai nereikalingais priedais apkarstyta. be to – čia di-
desnės rinkodaros ir reklamos išlaidos. 

taip pat labai racionalu aukcionuose nusipirkti ame-
rikietiškojo laikmečio as arba japoniškojo – stiprintu-
vus. pats taip gerą gas susikomplektavau. supranta-
ma, jei nusipirksite prieš kelis dešimtmečius pagamintą 
profesionalią as, ją gali tekti restauruoti, bet tokią as 
galima nesunkiai perdirbti ir patobulinti. be specialistų 
pagalbos gal neišsiversite, bet net pasirinkę sudėtingiau-
sią gas struktūrą – aktyvinę sistemą – sutaupysite labai 
daug pinigų.  procesas suteiks daug žinių, o sistema bus 
autentiška, nepakartojama!

Dabar gera proga apie lietuvos aparatūros gamintojus 
nuomonę parašyti. 

visus praktinius tautiečių darbus vertinu labai teigia-
mai. blogiau tai, kad mūsų konstruktoriai per anksti am-
bicijas pradeda reikšti. remdamasis tuo, ką pats mačiau, 
turiu pasakyti, jog patikimų gamintojų dar neužtikau. 
neseniai labai nudžiugau pamatęs, kad vienas jaunuolis 

į klausimą, ar Jav, europoje ir Japonijoje visai nebe-
liko geros aparatūros gamintojų, turiu atsakyti, kad ne-
mažai didžiųjų, seniai rinkoje įsitvirtinusių bendrovių 
išliko ir gerus įrenginius tebedaro. iš patvariųjų Jav ben-
drovių išskirčiau „pass labs“, „krell“, „mark levinson“, 
„mcintoch“, „shure“, „klipsch“, „grado“... Dar galima 
paminėti „ayre acoustics“, „Westlake audio“, „Wilson 
audio“ ir kitas vėlesnio laikotarpio bendroves, kurių 
konstrukcijose tebevyrauja inžineriniai sprendimai ir ku-
rios pateikia dalykiškus įrenginių aprašus. labai svarbu 
tai, jog tebegyvuoja profesionalią aparatūrą gaminančios 
firmos „electro-voice“, „rane“, DbX, Jbl, našiai dirba 
nauja profesionalių programinių priemonių bei metrolo-
ginių sistemų kūrėja „linear-X systems“ ir kt. europoje 
taip pat yra puikius aparatus  tebegaminančių plačiai ži-
nomų firmų: „tannoy“, „Thorens“, „Quad“, „Dynaudio“, 
„b&W“, „kef“, „bang&olufsen“, „Celestion“ ir dauge-
lis kitų, ilgą istoriją turinčių gas kūrėjų ir gamintojų. 
iš vėlesnio laikotarpio europinių bendrovių galima pa-
minėti „mbl“, „Jmlab“, „genelec“, „yba“.  Japoni-
joje tokių dar daugiau, todėl išvardysiu man labiausiai 
patinkančias: „accuphase“, „goto“, „teaC-esoteric“, 
„Denon“... visos paminėtos bendrovės Jums gali parduo-
ti tikrai gerus įrenginius, bet sumokėti teks nemažą kai-
ną. kas gali įpirkti – tokiems telieka tinkamai išsirinkti 
ir viską susimontuoti. aš noriu, jog lietuvos gero garso 
mylėtojai žinotų apie galimus kitus kelius, alternatyvas. 
todėl ir rašau, patirtimi dalijuosi. 

tikiuosi, už šį tekstą (ir visus kitus) ant manęs nie-
kas nesupyks, o supykusieji iki galo perskaitę ir apmastę 
supras, jog susivokiantis lietuvos pirkėjas yra geriau už 
trumpalaikę komercinę sėkmę! 

belieka atsakyti į klausimą: kokios prognozės, koks 
kitas gas gamybos plėtros etapas? bandau išpranašauti 
– „robotų“! kinijos, indijos arba meksikos darbštuolių 
aplenkti jau niekam nebepavyks, todėl jei koks pasaulinis 
kataklizmas neįvyks, tolesnį gas gamybos tobulėjimą 
ir kainų mažėjimą užtikrins robotai. tiesą sakant, nieko 
bloga ir tuomet neatsitiks – robotai inžinerijai visad bus 
pavaldūs!    

baigti temą noriu taip: mieli skaitytojai, – nepagalvo-
kite, jog akustikos mokslo arba inžinerijos svarba bent 
kiek sumažėjo! nors ekonominės ir geopolitinės aplin-
kybės padiktavo sąlygas, kuriomis dabar visi gyvename, 
mums reikia patiems pasirinkti, kuriuo keliu eiti.

tegalėtume kiniškus klonus nusipirkti. Štai kodėl bendro-
vėms itin svarbu leisti įvairius produktus, juos nuolatos at-
naujinti, taip pat užmaskuoti techninius parametrus. Daly-
kiškai ir išsamiai atsiskleidusi bendrovė gali būti pasmerkta 
mirčiai! veikiausiai todėl pirkdami aukščiausios klasės ar 
labai brangius įrenginius pastaruoju metu gauname žymiai 
skurdesnius aprašus. Juose pirmiausia išvardijami mažai 
žinomo žurnalo gaminiui suteikti apdovanojimai ir kiti 
„laimėjimai“ (įtariu, kad ir tuos „laimėjimus“ pirkėjas ap-
moka), o parametrai itin šykščiai aprašyti. gal nebėra kam 

įvairias as ne tik sau daro, bet ir užsakymus priima. para-
šiau, pasidžiaugiau, jo iniciatyvą pagyriau... norėdamas 
gamintojo dėmesį į kai kuriuos techninius dalykus at-
kreipti, švelniai pastabas pateikiau. netrukus gavau kate-
gorišką atsakymą: ko kabinėjuosi, jo gamybos as lengvai 
firmines nukonkuruoja! tuo ir baigėsi mūsų bendravi-
mas... Dar kiti tesugeba, sakyčiau, pusfabrikačius sukons-
truoti, bet iki galo gaminiai taip ir lieka neužbaigti. yra 
ir tokių, kurie kopijuoja. blogiau tai, kad nukopijavę jie 
patiki, jog kažką ypatinga nuveikė! kopijuodami galime 
sau gerą įrenginį susikonstruoti, bet džiaugsmo per daug 
viešinti nederėtų – šis kelias komerciškai nėra švarus ir 
geras. tiesa, anksčiau teko matyti vieno lietuviško sak 
(dar DaC vadinamu) anglišką aprašymą, kurį su malo-
numu perskaičiau. Deja, kaip toliau tautiečiams sekasi 
sak kurti ir gaminti,  nežinau. 

rinktis įrenginius lietuvoje būtų patogiau, nes galite 
su gamintoju padiskutuoti, jo paties gas apžiūrėti ir 
paklausyti. noriu įspėti, kad būtumėte itin atsargūs, jei 
gamintojas negali pademonstruoti savo sistemos arba jos 
atkuriamas garsas nepatinka. ne kartą teko girdėti, kai 
į prašymą išbandyti įrenginius, buvo atsakoma: „ ...na, 
įrenginį  jums padaryti galiu, bet tas, kurį matote, dar ne-
baigtas“. Jei tikrai batsiuvys be batų, iš tokio nepirkčiau! 
kokį įrenginį galime vadinti užbaigtu? paprastai atsakau: 
gaminys gatavas, kai paruošta jo vartojimo instrukcija. 

Dar vienas, manau, itin svarbus dalykas yra tas, kaip ga-
mintojas apie savo produktą parašo. Deja, skaitant dau-
gelio lietuvių tekstus matyti akivaizdi raštingumo stoka. 
neraštingas tikriausiai gali būti geras praktikas, bet ne 
apie kėdučių, o apie sudėtingų elektroninių įrenginių 
gamybą šnekame. mūsų srityje išsimokslinimas, taigi ir 
raštingumas – būtinas! prisipažinsiu – labai įsitempiu, 
kai brangaus aparato apraše pamatau klaidingai užrašytą 
žodį arba kurį nors parametrą. 

kaip supratote, nei rekomenduoti, nei atkalbėti pirkti 
lietuvoje pagamintų įrenginių nenoriu. tik pridursiu, 
kad perkamo gas įrenginio kaina neturi būti pagrin-
dinis dalykas. mano patirtis sako, jog geriau sumokėti 
daugiau, bet nenusipirkti prastesnio daikto. taupant ti-
kriausiai patikimesnis kelias yra pirkti žinomų gamintojų 
naudotus aparatus. kadangi skaitmeninės technologijos 
pasižymi sparčiu moraliniu senėjimu, tokius renkantis 
reikia vertinti panaudotos elementų bazės modernumą. 
taigi šioje srityje lietuviai gali sėkmingiau konkuruoti.  

ir kuo  pagaminto įrenginio parametrus juos išmatuoti? 
tikriausiai norite paklausti: kodėl esu toks tikras, ma-

nydamas, jog inžinerinis gas vertinimo kelias, o ne garso 
vertinimas ausimis tebėra teisingas? atsakysiu: patys pastu-
dijuokite profesionalios aparatūros raidą. garso įrašų stu-
dijose, kino salėse ir kitur naudojama moderniausia garso 
atkūrimo aparatūra, tačiau ten jokių „metafizinių“ reiški-
nių ir prifantazuotų aprašų neteko matyti. viskas dalykiška 
ir techniškai pagrįsta! puslaidininkiai išstūmė lempas, to-
dėl studijose jos ir nebenaudojamos. pabandytų prekeivis 

studijoje dirbančiam operatoriui apie jungiamuosius laidus 
blefuoti – netruktų suprasti, kad šis kelias nerezultatyvus. 
Dar vienas argumentas būtų toks: minėti „naujadarai“ 
(netgi buitinės aparatūros aprašuose) atsirado tik pastaruo-
ju metu. galiausiai svarbiausias argumentas – mokslas. Jis 
tikrai leidžia tiksliai įvertinti kiekvieno parametro įtaką ir 
padeda nuspręsti, ar kuris nors patobulinimas ne per daug 
kainuoja. teikdami priešingai oponentai pasako, jog kažko-
dėl elektroakustika pasidarė nepavaldi mokslui. nesunku 
tokiems pasitikrinti – pakeiskite vieną įrenginio parametrą 
ir įsitikinsite visiška mokslo ir praktikos priklausomybe. 
paskutinis ir absoliučiai nenugalimas argumentas: projek-
tuodami as, visi didžiausi gamintojai šiuo metu naudoja 
kompiuterines programas. vieni žymiausių yra amerikiečių 
firmos „linear-X“ programų paketai: projektuoti skirti – 
„enclosureshop“ ir „Crossovershop“, o akustikai matuoti  
– „lms-loudspeaker measurement system“. pastarojo 
pritaikymo rezultatus užsienio žurnaluose ir straipsniuose 
visi mes nuolat matome. taigi – kompiuterines progra-
mas parašyti galima tik remiantis mokslu ir matematinių 
formulių pagrindu! Deimantines ausis turinčio klausytojo 
arba testuotojo rezultatų nei palyginti, nei pamatuoti, nei 
patikrinti, deja, neįmanoma... todėl savo ausis naudokime 
taip, kaip kūrėjas skyrė: muzikos meniškumui įvertinti, su-
bjektyviai nuomonei susidaryti. taip pat gas darbui pati-
krinti ir pasiektam rezultatui įvertinti. galiausiai – džiauki-
mės pačia muzika.

AKustinė AplinKA 

esu pateikęs nuomonę, kad akustinės sistemos yra svar-
biausia garso atkūrimo sistemos dalis. todėl šiai daliai tu-
rėtumėte skirti bent pusę visos garso sistemos kainos. taip 
pat atitinkamą dalį pastangų savo sistemai suderinti. patiks-
linu – į siūlomą proporciją jungiamųjų laidų neįtraukiau, 
nes jie gali kainuoti nepadoriai daug... tačiau yra vienas, 
galutiniam rezultatui itin svarbus dalykas, kurio nusipirk-
ti Jums nepavyks. tai klausymosi aplinka, kuria Jums teks 
pasirūpinti patiems. 

Jau rašiau, kad as darbas akustikos atžvilgiu yra susietas 
su aplinka, kurioje as muziką atkuria. todėl neturint tin-
kamai suformuotos aplinkos, gero rezultato pasiekti nepa-
vyks. neseniai man teko iš buto į naują namą pervežti apa-
ratūrą. kambarys name buvo gerokai didesnis, atrodytų, 
geresnis, bet tuščias. kokį įspūdį padarė pirmoji perklausa, 
jau galite numanyti – kakofonija, o ne muzika! todėl Jūsų 
laukia absoliučiai svarbus ir neišvengiamas darbas – tinka-
mai paruošti klausymosi aplinką. tad garso atkūrimo siste-
mų analizę pratęsiu ne nuo signalo šaltinių ir stiprintuvų, 
o nuo antro galo. galbūt kitą kartą temą panagrinėsiu išsa-
miau, o dabar pateiksiu tik glaustas rekomendacijas. 

pirmiausia turime žinoti, jog tuščias kambarys garsui 
yra tas pats, kas vaizdui veidrodžiais išklotos sienos, lubos 
ir grindys. net dar blogiau, nes kiekviename stačiakampia-
me, lygiagrečiomis plokštumomis apribotame kambaryje 
bet koks garsas suformuoja stovinčiąsias akustines bangas. 
stovinčiųjų bangų ilgis priklauso nuo atstumo tarp lygia-
grečių sienų,  taip pat nuo atstumo tarp grindų ir lubų. 
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kadangi visi kambariai turi kietas sienas, lubas ir •	
grindis, geresnis bus tas, kuriame daugiau garsą slo-
pinančių objektų: kilimų, minkštųjų baldų, storų 
užtiesalų ir užuolaidų... Šie daiktai padės sumažinti 
stovinčiųjų bangų poveikį. geri sugėrėjai („absor-
buotojai“) yra klausytojai (žmonės). 
kilimą reikėtų pirkti natūralių medžiagų, sto-•	
riausią ir didžiausią. tinkamiausios plokštumos, 
kuriose galime sumontuoti garso atspindžius su-
geriančias priemones, yra lubos ir už as esanti 
galinė siena. prie lubų patariu sumontuoti nuo 10 
iki 30 cm storio garsą sugeriančias plokštes. galinę 
sieną taip pat būtina pridengti garsą sugeriančio-
mis plokštėmis arba užuolaidomis. absorbavimas 
pagerės, jei plokštes sumontuosite ne prie pat lubų 
ar galinės sienos, o kiek toliau (didesnis atstumas 
yra geriau). sofą geriau rinktis ne odiniais, o akso-
miniais apmušalais. Dažniausiai muziką klausome 
sėdėdami ant sofos, todėl šį baldą reikėtų statyti 
ne prie pat galinės sienos ir ne kambario viduryje. 
garso kolonėlių ir klausymosi vieta galėtų sudaryti 
maždaug lygiakraštį trikampį. Dėsningumas toks: 
kuo labiau kambarį prislopinsite, tuo tolygiau bus 
atkuriami visi dažniai. turite žinoti, kad aukštų-
jų dažnių signalus užslopinti žymiai lengviau nei 
žemųjų, todėl pačių žemiausiųjų dažnumų modų 
šiuo atveju beveik neįmanoma išvengti. užslopi-
nimas turi ir trūkumą – kuo jis didesnis, tuo rei-
kia didesnio akustinio galingumo (galingesnių 
stiprintuvų arba jautresnės as). todėl perlenkti 
lazdos čia nederėtų. 
kambario dažnumų charakteristikos netolygu-•	
mus taip pat galima sumažinti ne sugeriant, bet 

išsklaidant garsą. tokios priemonės vadinamos 
garso reflektoriais. todėl kambarys, kuriame yra 
įvairaus dydžio komodų, spintų, daug kėdžių, 
knygų lentynų, šviestuvų, CD laikymo spintelių 
ir pan., bus geresnis už tuščią. netgi grublėto pa-
viršiaus sienos skambės geriau už lygiai glaistytas 
ir nudažytas blizgiais dažais. reflektoriai bendro 
garso lygio nepakeičia, todėl nuo jų kiekio garsu-
mas nepriklauso. galima įsigyti specialius reflek-
torius, bet prieš perkant reikėtų pasikonsultuoti 
su specialistais.
gana svarbu yra rasti tinkamą as pastatymo vietą. •	
turėtumėte pasiteirauti pardavėjų, nes as būna 
skirtingų konstrukcijų, todėl ir jų pastatymo reko-
mendacijos gali skirtis.
prie bet kurios patalpos sienos pastatytos as gar-•	
so stiprumas padidėja dvigubai (+6 db). taip yra 
todėl, kad visas garsas nukreipiamas tik į priekį 
(viena kryptimi). Jei as padedama į sienų kampą, 
bet  pakeliama nuo grindų, garsas padidėja ketur-
gubai (apie +12 db). į trijų plokštumų kampą 
įsprausta as pasižymės didžiausiu garso signalo 
lygio padidėjimu (apie + 18 db, arba lygis padidė-
ja 8 kartus!). patarimas toks: as nuo sienų, ypač 
nuo kampų, reikia atitolinti. Dėl tos pačios prie-
žasties siūloma visus viršutinius patalpų kampus 
uždengti garsą sugeriančiomis plokštėmis, kurias 
nesunku patiems pasigaminti ir susimontuoti. iš 
anksto įspėju – su mylimosiomis ir su architektais 
šiuos mano pasiūlymus ne visada lengva suderinti! 
kampų efektą kartais galite išnaudoti žemiesiems 
dažniams pastiprinti. tarkime, Jūs klausote mažu-
tį radijo imtuvą, kuris skurdžiai atkuria žemuosius 
dažnius. tokį reikia priartinti prie sienų kampo – 
išgirsite pagerėjusį garsą. 

pabaigoje noriu pateikti tokią inžinerinę išvadą. gar-
sas labai priklauso nuo patalpoje esančių daiktų ir jos 
akustinių savybių. Draugui apsilankius, gas garsas šiek 
tiek pagerėja. paskutinį teiginį turėtų suprasti tie, kurie 
tvirtina, kad jungiamieji laidai turi svarbios įtakos garso 
kokybei. suprantama – turi, bet ne jie yra svarbiausi!

tarp tų plokštumų iš plataus muzikinio signalo spektro 
susikuria rezonansai ir tų rezonansų antrosios ir aukštes-
nės harmonikos. todėl kiekvienam kambariui būdinga 
daugybė rezonansų, kiekviename kambaryje susidaro 
stovinčiosios bangos, turinčios pūpsnius (signalo ampli-
tudės maksimumus) ir mazgus (kambario vietas, kuriose 
garso bangos amplitudės yra minimalios). Šis reiškinys 
dar vadinamas „kambario modomis“. Jei išmatuosite pa-
grindinius savo kambario ilgius, internete (http://www.
mcsquared.com/metricmodes.htm) galėsite lengvai su-
rasti jo modas. 

kaip stovinčiosios bangos veikia garsą, dabar nena-
grinėsime, bet faktas tas, kad dėl aprašytų ypatumų, visi 
kambariai skamba skirtingai. atsiranda vyraujantys daž-
niai, o kai kurių dažnių atskirose kambario vietose visai 
gali nebelikti. moksliškai tai vadinasi dažnio iškraipy-
mais. Dėl tos priežasties visos, netgi pačios tobuliausios 
as skambės nenatūraliai, garsas bus lyg nuspalvintas 
kambario rezonansais (modomis). angliškai tokie garso 
iškraipymai dar vadinami „coloration“. 

mAno rekomendAcijos tokios:

akustiniu atžvilgiu kambarys geresnis tas, kuria-•	
me mažiau lygiagrečių plokštumų. todėl rūmų, 
bažnyčių, koncerto salių erdvėms, palyginti su 
įprastų formų kambariu, būdingos daug mažesnės 
ankščiau minėtos stovinčiųjų bangų, arba rezonan-
sų, problemos. blogiausia klausymosi patalpa bus 
kubo formos kambarys. Jei kambarys didelis, turi-
te geras sąlygas jame sumontuoti garso slopinimo 
plokštes, papildomas pertvaras arba vidines kam-
bario sieneles. 

„...Mūsų unikaliųjų patefono galvučių „Tiklis LT-Si-
gma“ korpusai pagaminti iš dramblio kaulo. Ši medžia-
ga visiškai nerezonuoja. Siekdami panaikinti apdirbi-
mo įrankių feromagnetinių dulkių įtaką ir norėdami 
pasiekti tobuliausią garsą, šios serijos galvučių korpu-
są pagaminome ne frezomis, o specialiai tam tikslui 
sukonstruotais akmeniniais kirvukais ir akmeniniais 
kaltų antgaliais. „Tiklis LT-Sigma“ galvučių ritės paga-
mintos iš XVIII amžiaus sidabro vielos, o reikiamas 30 
mikronų galvučių ričių laidininko storis buvo išgautas 
rankomis – platininiais plaktukais. 

Jūsų patefonas tik su nepralenkiamomis galvutėmis 
„Tiklis LT-Sigma“ užtikrins neprilygstamą garso atkū-
rimą!  

Jei pageidaujate užsisakyti, spauskite „Dėti į pirki-
nių krepšelį“. Kaina – 20 000 Lt“.

„tiklis lt-sigmA“

kantriausiems skaitytojams žadėjau padovanoti labai 
pelningą receptą. pasiūlymą galima grynai rinkodaros 
triuku pavadinti, bet tai visiškai realus projektas. netgi, 
sakyčiau, patriotinis! taupydamas laiką, tiesiog parduo-
damo Jūsų gaminio pagrindinę reklamos dalį pateikiu. 
kiti dalykai jau priklausys tik nuo Jūsų. svarbiausia – 
veikite tiksliai, elkitės drąsiai ir pasitikinčiai!  

kadangi visi geriausi produktai privalo turėti ypa-
tingą, išskirtinę Reference seriją, ją reikėtų pavadinti 
kitu pagoniško dievo vardu (siūlau – tavalas). apra-
šyme galite nurodyti, jog šios serijos galvutės sumon-
tuotos žalčio galvoje, kuri buvo džiovinama kosmoso 
sąlygomis... svarbiausia – nepamirškite nurodyti tei-
singą „tavalas lt-reference“ kainą  – 49 995 litai!

matau nusišypsojote? visiškai be reikalo! argi 
mūsų pagoniškieji dievai skandinaviškųjų odino ar 
valhallo negali įveikti?! argi lietuviškojo žalčio galva 
patefono galvutei mažiau tinka už tigro akį, kurią už 
12 000 dolerių mums siūlo koetsu – tiger eye pla-
tinum...? pirmyn,  tautiečiai, mes jau esame baltijos 
tigrai! 

kam toks kelias pasirodė nepatikimas ar ne visai 
moralus, turite kitą nuostabų pasirinkimą – domėki-
tės akustikos mokslu bei praktika. ir būtinai skaityki-
te stuDio!

pAbAigAi beVeiK inžinerinis KlAusimAs ir 
nuoširdus pAlinKėJimAs: 

tai kokia akustinė sistema skamba geriausiai? leiskite 
atsakyti – nematoma! 

paspaudi grojimo klavišėlį, ir kambarį užlieja muzika, 
kuri iš kažkur natūraliai sklinda... pirštu rodote į savo ko-
lonėles, bet draugas Jumis netiki: negali būti!!!

nematomų, bet nuostabių Jums, mieli skaitytojai, mu-
zikos garsų!

o dabar atėjo laikas, ant kito šono apsiversti, į rudens 
saulutę kitu kampu pažvelgti… 
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