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“Č faktorius” tekstų rinkinys 

2-a dalis 
  

Česlovas   2008-10-10 11:20:12 
Žurnalą perskaičiau - jis LABAI GERAS.  
Suprantama, egzistuoja aukščiausi vertinimai, tačiau "įdealaus" Lietuvoje, o tuo labiau - šiuo ekonominiu laikotarpiu 
- būti negali. Redaktoriui Raimondui TIKRAI PAVYKO surasti reklamos (=gaunamų lėšų) ir dalykiškumo 
(=solidumas, informacijos liekamoji vertė...) santykį, o tai padaryti tikrai nelengva!  
Nevertinu tokių žurnalų, kuriuos perskaičius, popierių panaudoju namo pečiui įkurti. STUDIO tampa tokiu, kurį verta 
laikyti savo bibliotekoje. REKOMENDUOJU ! 
 
Dėkoju tiems, kurie čia apie mano straipsnius šiltų žodžių nepagailėjo. Kadangi žurnalui pats rašau, kitų straipsnių 
vertinimus čia pateikti man būtų nekorektiška.  
 
Būt įdomu žinoti itin svarbios ir reikalingos "grandies" - prekybos atstovų vertinimus. Akivaizdu, jog bet koks gilesnis 
GAS analizavimas kažkurio aparatūros platintojo ar gamintojo atstovo interesus paliečia. Paviršutiniškai mastantys 
"prekybininkai" gali net supykti, žurnale reklamos atsisakyti, bet tie, kurie sugebės nugalėti savo ambicijas - tikrai 
laimės! Laimės todėl, kad žurnalas, o taip pat mūsų Audioforumas yra naujų ir labiau išsilavinusių pirkėjų kalvė. 
Tokie pirkėjai nebeeis pirkti į "Senukus", bet ateis pas Jus ir nupirks brangesnę aparatūrą. Tiesa, dar nežinome 
ekonominės krizės pasekmių, bet jos metu yra palankus laikas beveik nieko nekainuojantį tautiečių švietimą tęsti, 
ateičiai ruoštis. 
Galiausiai - solidžiame, dalykiškai ir nesuinteresuotai GAS analizuojančiame STUDIO žurnale reklamuotis turėtų 
kiekvienas rinkos dalyvis.  
GAS platintojai - būtinai parašykite savo nuomonę: apie žurnalą, apie Audioforumą. 
***************************************************************************************** 
Ypatingas ačiū Rimvydui (2008-10-10 08:37:42). Rupiai, bet visišką tiesą parašėte! 
Jei Audioforumo serverio valdytojai supras, pastabas įvertins - vėl bus galima apie dalykus rašyti. Tą patį ir nuo 
pradžių kartoti, "apšlapintus" mūsų namų kampus valyti nebeketinu. 
Dar ir anksčiau parašyti laiškai pradėjo kažkur serveriuose dingti... 
Inžinierius -Č. 
 
P.S. 
Kažkas domėjosi - ką šiuo metu veikiu? Ogi savo sistemą toliau tobulinu. Jau pavyko nusipirkti reikiamus ŽD ir AD 
draiverius. Kai daiktus Lietuvon iš JAV parsitempsiu - naujus praktinius darbus atliksiu. Žinoma - teorijos ir akustinių 
matavimų pagrindu! Tuomet Jums, Broliečiai turėsiu apie ką parašyti, patirtimi pasidalinti galėsiu. 
Silpniausia savo žinių grandimi matau - AD ruporo projektavimo ir gamybos srits.  
Reikalingas maždaug 90x40 laipsnių, nuo 700-800 Hz dirbantis, 1" medinis ruporas (TAD TH-4003 analogas).  
Jei kas turite patirties - rašykite! 
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Česlovas   2008-10-10 20:00:34 
Visiems suprantama, kad nei STUDIO, nei kiti Tėvynės žurnalai negali būti lyginami tais pačiais kriterijais, kaip 
išsivysčiusių arba didžiųjų šalių žurnalai. Nors anų "stažas" dešimtmečiais matuojamas, ir anie neišgyvena, 
užsidaro... 
Taip pat galiu pasakyti, kad ir Vakarietiški žurnalai tapo ne mažiau priklausomais nuo reklamos. Juose taip pat 
beveik nebeliko "inžinerinio grūdo". Na anksčiau patikdavo AUDIO, STEREO REVIEW... 
Laikai, kai žurnalai buvo valstybės finansuojami nebesugrįš, todėl labiau inžineriškiems, moksliškiems, absoliučiai 
nepriklausomiems, išlikti NEĮMANOMA! Todėl jų ir nebeliko. 
Todėl man ir patiko tai, kad redaktoriui RC pavyko balansą išlaikyti. Netgi, sakyčiau parduodamų įrenginių 
aprašymuose pasaldinimų nėra - santūriai, išlaikytai... 
WYTO paminėtus "Radijo" žurnalus pats skaičiau, knygrišykloje surišdavau ir mano bibliotekoje rinkiniai 
dešimtmečius išbuvo. Turiu pasakyti, kad anuomet užsienyje už "Radijo" buvo geresnių, bet buvome "atkirsti". Be 
to – kalbų nemokėjome. Kai pašte užsisakydavau angliško AUDIO juodai-baltą kopiją - į mane spoksodavo kaip į 
nenormalų !  
Mūsiškis STUDIO visai "žalias" - tik 5 numeris! Taigi ir vertinti reikia realiai.  
Ne tik man asmeniškai toks žurnalo turinys silpnas, neįdomus. Žurnalas skirtas mažiau patyrusiems, todėl toks irgi 
labai reikalingas. Niekas čia perdaug neliaupsina, nes situaciją įvertinti sugeba. (Tas mane labai džiugina, brangūs 
Broliečiai!). Seniai kviečiama gerus straipsnius parašyti, taigi - kelias visiems atviras: raimondas@studio.lt 
Skaitysime, o perskaitę kritikuoti Jūsų labai nepulsime. Tik KURKITE, O NE GRIAUKITE! 
Kas neturite laiko parašyti - nupirkite, žurnalą pinigais palaikykite, draugui padovanokite... 
Kam nepatinka STUDIO - pirkite ir skaitykite kitus žurnalus. Perskaitysite, kažką suprasite - argumentuotą 
nuomonę čia parašykite. 
Apie kitus (Audio&Video Pasaulis, kažkoks DVD...) pasakysiu nuoširdžiai - tikrai tegaliu atsiversti ir skubiai lentynon 
vėl padėti! 
(O gal, sakau gerai, kad nuomonės įvairiausios...)  
Inžinierius -Č. 
 
P.S. 
Pyktelėjęs susiradau vieną savo senųjų AUDIO ir nuskenavęs Jums parodau.  
Buvo nespalvotai ir šlykščiai kopijuojamas. Be to - net tokia kopija labai brangi...  
Nepagalvokite, kad buvo verčiamas į rusų kalbą - tik viršelyje užrašydavo rusišką pavadinimą!  
Vėliau pavykdavo gauti kontrobandinius originalius, bet juos (spalvotus!) galėsiu parodyti kitąsyk. 
BALSUOKIME UŽ STUDIO, balsuokime UŽ GERĄ GARSĄ ! 
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Česlovas   2008-10-11 08:53:11 
1. Mano straipsnio žurnale STUDIO5 teksto dalis apie Lietuvos gamintojus, žinoma apima ir SOUSA gaminius. 
Nors su šiuo jaunuoju gamintoju ne visad bendrą vardiklį surandame (jis medikas/GAS praktikas, aš-inžinierius), 
tačiau rašydamas apie Lietuvos gamintojų darbų pervertinimus, tikrai ne jo darbus vertinau.  
SOUSA lengvabūdiškų, nepagrįstų ambicijų man nėra daug pareiškęs. 
Žurnale parašiau, jog savo darbus geresniais už analogiškus "vakarietiškus" įvertino jaunasis AS gamintojas. Mano 
vertinimų pagrindas buvo toks šio gamintojo atsiųstas tekstas: 
. "...Bendrauju ne vien su audio ligoniais o ir su muzikantais, sou verslo atstovais, iprastais klausytojais, keliomis 
irasu studijomis ir bendra supratima turiu kas kurioj vietoj geriau, juolab (pasikartosiu) kolkas nemaciau vargo 
apgroti dvigubai brangesnes koloneles nei manosios (nors ir jusu teigimu su neteisingais pagal klausa suvestais 
filtrais)..."  
 
Galiausiai - nedidelė bėda: jaunimui būdingas azartas, savo jėgų pervertinimas, o to pasekmė - susireikšminimas. 
Straipsniu norėjau apšviesti tuos "kampus", kuriuos patys gamintojai gali ir nepastebėti... Tie kurie supras ir išvadas 
padarys - vėliau džiaugsis. Pykstantieji - savo pažangą sustabdys.  
Neskaičiusiems teigiu: LABAI DŽIUGU ŽINOTI APIE BET KURIUOS PRAKTINIUS DARBUS!  
Arba: vienas gamintojas/praktikas kartais geriau už kelis "tauškalius"! 
 
2. Maloniai nustebino "Fizikas mėgėjas", 2008-10-10 23:35:17. Šiuo laišku parodėte dalykinę kompetenciją - gera 
žinoti! Būtinai mums rašykite ! 
Ankstesnio Jūsų laiško (“Fizikas mėgėjas”, 2008-10-05 00:58:15) pradžia gera, bet su tolesniais ir vėlesniaisiais 
Jūsų pasisakymais sutikti negaliu. Galbūt Jums nepavyko esmę perteikti...?  
Man kliūva visos nuomonės, kuriose maišoma MUZIKA su GAS. Muzika, tai garso KŪRIMAS, taigi - meno sritis. 
GAS tai ATKŪRIMAS, taigi inžinerinė ir niekaip su menu nesusijusi sritis. 
Šio forumo šerdimi yra tik GAS, todėl šnekas apie Muziką reikėtų talpinti skirsnyje "Atsipalaidavimui: mūsų 
emocijos ir kiti pomėgiai...". 
Savo poziciją ne kartą pateikiau mūsų forume ir žurnaluose STUDIO. Tema aštri, todėl tikiuosi rasti laiko ir jėgų 
platesniems argumentams pateikti. 
 
Labas rytas, Broliai-forumiečiai!  
Kaip išsimiegojote, kaip rytinė kava... ?! . Inžinierius - Č'ava 
Česlovas   2008-10-11 21:35:13 
< SOUSA'i, bet gal patiks/tiks ir kitiems. 
 
Turiu artimą muzikantą. Tikrai talentingas, ne vieną tarptautinį pūtikų konkursą laimėjo. Vaikinas dar tuomet, kai 
aukštesnėje muzikos mokykloje mokėsi, įtikėjo, jog jo vieta kažkur labai, labai aukštai. Na pinigų jis uždirbs sulig 
Maiklu Džaksonu, o už jį geriau pagroti joks veteranas jau ir dabar negali. Žmogus artimas, todėl vis bandydavau ir 
jo tamsius sąmonės kampus apšviesti... 
Po eilinio laimėto konkurso su pūtiku namo važiuojame, jam bandau gyvenimišką patirtį perduoti: “turėsi dar labai 
daug dirbti ir jei tikrai rankų nenuleisi - iš tavęs gali gautis tikras Talentas”. Pavyzdžiu paminėjau Rostropovičių: 
išeina scenon pagyvenęs vyras - klausytojai atsistodami pasitinka. Pagroja ramiai, įtaigiai... - klausytojai su 
ašaromis akyse Muzikanto nuo scenos nepaleidžia! Muzikantas visą gyvenimą grojo, o tobulumo viršūnę, tuo pačiu 
ir pripažinimą, pasiekė vyresniame amžiuje. Įsitikinęs, kad šis Žmogus save talentu, didžiu muzikantu nelaikė. Jei 
būtų taip manęs - nebūtų tiek pasiekęs. 
Taigi, iki susipykimo su jaunuoju pūtiku ginčydavomės, bet rezultatai buvo prasti. Bene geriausiai paveikė mano 
teiginys: “jei tu dabar geriausias, tai ką tu ketini daryti likusį gyvenimą? Jei toliau daug grosi, tai manai nustosi 
tobulėti?” Susimastė pūtikas... 
Šiuo metu šis žmogus paskutiniame konservatorijos kurse mokosi. Perėjo į suaugusiųjų muzikantų kategoriją, 
rečiau konkursus laimi, sunkumai patirties davė, "temperatūra" nukrito... 
 
Perskaitęs Tavo, Rolandai laišką, panorau dar kartą peržvelgti ką pats apie savo akustines sistemas parašei. Ne 
vaikystėje, ir ne prieš kelis metus - visai neseniai, mūsų forume nuorodas pateikei. Net įvertinus marketingo 
reikšmę, beskaitant mano smegenys lūžinėja! 
Ir laiške surašei tiek įvairiausių priemonių, matavimus išvardijai..., jog turėtum mokėti dalykiškai ir korektiškai savo 
AS aprašyti. Galbūt žmones ir imponuoja pasakymai "...daznumine, elektrine, akustine faze ir impedanso profilis...", 
bet ar tikrai galėtum suprantamai paaiškinti kas po ta "akustinės fazės" prasme slypi, kuo Tu ją išmatuoji?! Ar 
aplamai galimi faziniai suderinimai tokios konstrukcijos AS? 
 
Taigi ir Tavęs noriu paklausti - ką veiksi likusį gyvenimą, jei "įkopęs į trečią dešimtį" jau viską išmanai? Na taip, kaip 
pats parašei - perskaityk atydžiai. 
Draugiškai: 
a) nereikėjo tokį paskutinį laišką parašyti; 
b) nemanyk, kad jis tik man nepatiko; 
c) jei techninių dalykų dar nepradėjai studijuoti - rekomenduoju. (Sužinosi, jog 2008-aisiais netgi inžinerinėmis 
sąvokomis manipuliuoti negalėjai...) 
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O gal ir gerai, kad atsiskleidei - dabar žinau, kad man nepavyko STUDIO5 ir SOUSA'os "kampų" apšviesti. Ir 
kitiems čia susirinkusiems bus ką paskaityti...  
 
Česlovas   2008-10-12 09:17:20 
Rolandas mums siūlo nusipirkti įvairių "tautiškų" HighEnd AS. Čia pateikęs pasiūlymus, jis tuomet paprašė 
"neišbrokyti" jo gaminius. Toks gydytojo-garso mėgėjo prašymas buvo suprantamas, todėl visi čia mes išlikome 
broliški ir geranoriškai nusiteikę. 
Pasirodo, šiuo metu reikalai yra labai pasikeitę, nes SOUSA (Rolandas) apie save pateikia naujų žinių (Skirsnis 
"Naujo žurnalo "Studio" trūkumai...": "Sousa, rolandas_vargalis @yahoo.co.uk 2008-10-11 20:08:42" ir kiti).  
Pasirodo, jis Pabaltijyje labiausiai patyręs AS gamintojas, investavęs daug lėšų ir daug laiko, pagaminęs beveik 
200 sistemų. Taip pat mums jau žinoma, kad autorius naudoja modernias projektavimo ir matavimų technologijas, 
jo gaminiuose aukščiausios klasės komponentai... (geriau paskaitykite patys). 
 
Visi žinome, kaip šiuo metu GAS srityje vskas "sumakaluota": pirkėjas nežino ką pirkti, o vartotojas - pirkinį išgirdęs 
nusivilia. Dėl to paskutiniajame STUDIO5 parašiau apie tai, kas per 40 metų yra įvykę, apie formatų karus, apie 
"šamanizmą" ir marketingo reikšmę.  
Apie Lietuvos gamintojus ten pat parašiau tokią nuomonę: 
"Visus praktinius tautiečių darbus vertinu labai teigiamai. Blogiau tai, kad mūsų konstruktoriai per anksti ambicijas 
pradeda reikšti. Remdamasis tuo, ką pats mačiau, turiu pasakyti, jog patikimų gamintojų dar neužtikau..." 
 
Perskaitęs ką Rolandas parašė, dabar sėdžiu suglumęs... Gal tikrai ne tiesą žurnale parašiau? Gal tikrai Tautiečiai 
geriausius Pasaulio gamintojus ėmė ir aplenkė?!  
Savo svetainėje Rolandas jau seniai WILSON AUDIO "Puppy" atkopijavęs... Dar daugiau - iš atskirų garsiakalbių 
dalių jam pavyksta pasiekti to, ko net žymiausiems gamintojams nėra pavykę! Ir visa tai galite įsigyti "iš vienų 
rankų": sukonstruota, sumontuota, patikrinta ir.. pagaminta - "hi-end.tk"! Pasirodo, visą tai daro ne laboratorija, ne 
inžinierių biuras, o gydytojo kvalifikaciją turintis, "į trečią dešimtį įkopęs", bet jau labai patyręs, tautietis.  
Kadangi pats konstruktorius pakankamai apie save parašė, atsirado galimybė padiskutuoti plačiau. Taigi, Broliečiai, 
kurie kukliai nutylite apie savo patirtis (galvoje turiu universitetų dėstytojus, kitų šalių gamintojų atstovus, 
prekybininkus arba kuklesnius GAS gamintojus ir šio forumo skaitytojus) - turite progos dalykiškiau Rolando 
gaminius paanalizuoti, palyginti. 
Vienas Rolando pasiūlymas - lygintis savo "priekiais" yra nepriimtinas (šie dalykai individualūs, labai kintantys, 
todėl nepalyginami...). 
********************************************************** 
Tinkamas yra bet kuris Rolando gaminys, todėl nesvarbu ką pasirinksime - galime ir nuo pirmosios "pozicijos".  
Taigi - pridėtoje nuotraukoje matote prekės vaizdą, o autorius informavo, jog 
"...eksliuzyvines koloneles..., kurios aprepia neitiketina... dazniu spektra - 18Hz-17Khz (+-3db)...Zemiau grojanciu 
pasyviniu 70-100ltr koloneliu rinkoje nera. Jokioje kainu kategorijoje. Malonus komfortiskas, su gera rezoliucija, 
scena bei distancine perspektyva. Tai koloneles kurias galima klausyti 24h per para... Kaina 5500-6000lt...". 
 
Šiandien renkame Lietuvos Seimą, bet savo kieme galime organizuoti ir nepriklausomus rinkimus ir išrinkti 
"Geriausią Lietuvos gamintoją"!  
Jei mums apie gaminį duomenų pritruks, arba žinių reikės, tikiuosi Rolandas jas suteiks. Bet kuriuo atveju - forumo 
lankytojai ir dalyviai kažko naujo tikrai sužinos!  
Bent laisvalaikius pasiįvairinsime...  
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Česlovas   2008-10-12 13:47:39 
Rolando atsakymas karštas ir greitas, bet parašytas vėl - „bet kaip ir apie bet ką...“. 
Šįkart siūlai pasimatuoti garsiakalbiais!?  
Bet savųjų aš neparduodu, „marketingiškai“ pagrąžintų aprašymų niekur nepateikiau, todėl laiką gaišti, olimpiadas 
organizuoti reikalo nėra. Tuolab, ir manęs lituoklis laukia. 
Kadangi pasiūliau analizuoti „prekę“ (+autoriaus aprašymai) - toks pasiūlymas yra korektiškas ir neturėtų tavęs 
įžeisti. Kadangi čia ir susirinkome tam, kad dalykus išsiaiškintume, tai pilnesnis TECHNIŠKAS analizavimas tavo 
(arba kitos) prekės yra visiems naudingas. Ne tik pirkėjams arba mažiau patyrusiems forumo dalyviams, bet ir tau 
pačiam. Tik į pastebėjimus atsižvelgęs ir dalykus suvokęs, galėsi pirmyn žingsniuoti. Kitu atveju, savo energiją 
nukreipsi ne į tobulėjimą, bet į „garvežio švilpuką“... 
Apie ką žemiau parašysiu daugelis GAS jau žino, bet mažiau patyrusiems Broliečiams ir pirkėjams turėtų būti 
įdomu. Tai „korektiškos“ tiesos, galiojančios visiems garsiakalbiams, sumontuotiems fazoinvertoriuose arba 
uždaruose AS korpusuose.  
 
Pradžioje paanalizuokime AS darbą tik žemųjų dažnių (ŽD) srityje: 
1. Kiekvienas ŽD garsiakalbis yra pritaikytas dirbti tam tikrame akustinės sistemos tūryje. Dar tiksliau - garsiakalbio 
Thiele-Small parametrai ir AS konstrukcija yra labai tampriai susiję dalykai. 
Tokiu būdu, Rolando AS panaudotam garsiakalbiui ScanSpeak 23W 4557T00, kurio difuzorius tėra 17 cm (plotas 
232 kv.cm.) reikalinga mažo tūrio AS. Dideliam garsiakalbiui, tarkime 15“ – reikalingas didelis AS tūris. Pats 
naudoju tokius, kuriems reikalingas maždaug 250 ltr. tūris. Todėl mano AS maksimalus ilgalaikis atidavimas 
(garsumo lygis) yra 120 dB.  
2. Pačiam bandyti sumontuoti didelį garsiakalbį į mažo tūrio AS, arba siūlyti kitam tai daryti, yra „Techninė 
nesąmonė“! (Stebiuosi, kad Rolandas nesuvokia savo pasiūlymo manąjį (didelį 40 cm žemadažnį) „sukišti“ į 50 ltr. 
dėžutę beprasmiškumo...) 
3. ScanSpeak 23W 4557 sukonstruotas taip, kad jo rezonansas būtų žemas. Taip buvo siekiama atkurti žemuosius 
dažnumus. Siekiant to, neišvengiama auka tapo kitas parametras - garsiakalbio atidavimas. Difuzoriaus svoris 
padidintas iki maždaug 100 g., rezonansas nušliaužė žemyn (20 Hz), o kartu ir atidavimas (jautrumas) pasidarė tik 
79 dB/W. 
Geriausiu būdu sukonstravus AS, kurioje panaudotas šis garsiakalbis, bendras AS atidavimas tėra maždaug 77 
dB/1W (apie 2 dB „suvalgo“ pasyvinis filtras). Kadangi 50 mm dydžio garsiakalbio ritė normaliai atlaiko apie 80 vatų 
galingumą, tai Rolando sukonstruotos AS maksimalus atidavimas (garsumas) siekia 95 dB. Jei paduosite 
gamintojo nurodytus 225 W (RatedPowerHandling), tai atrodytų AS atidavimas galėtų padidėti iki 100 dB, tačiau 
taip neatsitiks, nes tokios konstrukcijos garsiakalbiai pasižymi didele signalo kompresija (= dideli iškraipymai). T.y., 
signalą didinant, garsumas padidėja ne proporcingai, bet kažkiek mažiau. Esu tikras, kad padavus 225 vatus, ant 
šio garsiakalbio ritės arbatos išsivirti nesuspėsite...!  
Paskaičiuokime: Rolando AS maksimalus darbinis atidavimas yra 25 dB mažesnis už didelių AS atidavimą. Deja, 
nedidelis skirtumas decibelais reiškia didelius faktiškus skirtumus. Išreiškus kartais, didžiosios grotų 32 kartus 
garsiau! O tai reiškia, jog tiek pat kartų stiprintuvas turės būti galingesnis. Jei Rolando AS tinkamos atkurti 
kambaryje grojančio rojalio garsumą, tai didelėmis galite klausytis Rock koncerto. Arba – klausydami dideles AS 
normaliu garsumu, turėsite labai mažą iškraipymų lygį ir t.t.  
Pabaigai noriu pasakyti, kad akustiniai gaminiai kartais pasižymi „mutacijomis“. Pavyzdžiui ausinės yra mažos, 
tačiau gali atkurti visą dažnumų juostą ir dideliu garsumu. Gal ir Rolando AS gali pirkėjui suteikti tai, apie ką 
pardavėjas deklaruoja? Manau, kad gali!  
Jei tokias dvi diržu perrišę užmesite drambliukui ant ausų, o muzikos aukštuosius dažnius klausysis kambaryje 
esanti jo Mama, tai Drambliui namo sugrįžus, abu galės papasakoti kaip visus dažnumus kartu klausėsi, kaip 
garsiai kolonėlės grojo!... Tuolab, šios Rolando AS palankiai tokiam panaudojimui sukonstruotos. 
Inžinierius - Č. 
 
Jei autorius vėl parašys – tuomet ir kitais aspektais prekę panagrinėsime. 
Kaži kaip tokią prekę ir pateiktą aprašymą vertintų daugiau prekių matę Lietuvos pardavėjai? 
Česlovas   2008-10-13 17:54:56 
(perskaičius apie LESSLOSS dalyvavimą JAV parodoje) 
Pasižiūrėjau, perskaičiau ir ... Širdis apsalo!  
Nenagrinėdamas esmės, laidų ypatumų, jų įtakų garsui ir pan. sakau - ŠAUNUOLIAI esate "LessLoss", nes esate 
iš LIETUVOS ! 
 
Dalykiškai, su išmone parašyta, gerai produktai pateikti.  
Neblogai žinau JAV rinkos ypatumus - ten tikrai nelengva rezultatų pasiekti. 
Reiškia nuoseklus, tylus, metodiškas... Jūsų darbas davė rezultatą! 
 
Pateikėte mums pavyzdį, kurį turėtų "suvirškinti" kiti "Tautinės high end" gamintojai! 
Ne tik technine, bet ir MORALĖS, PADORUMO, galiausiai - žmogiškumo prasmėmis. 
(Pastarąjį sakinį į savo darbo sąsiuvinį turėtų persirašyti SOUSA-Rolandas) 
Jei čia lankotės - priimkite nuoširdžius palinkėjimus! 
Inžinierius -Č. 
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Česlovas   2008-10-13 18:10:50 
<SOUSA 
Kadangi pats čia ir kitur papildomos informacijos apie save pateikei, tai NESUPRANTANČIAM Rolandui galėčiau 
paaiškinti kur slypi tavosios problemos.  
Kadangi pažįstu jau ilgokai, mano gyvenimo patirtis padėjo suprasti būtent Rolandą-žmogų. Ir mudviem būt galima 
kalbą pratęsti ne čia ir šnekėti ne apie techniką (ten mudu nesurandame "bendrojo vardiklio"), bet apie 
bendražmokiškuosius dalykus. 
Matyt tai ir pastebėjo (parašė) kiti forumiečiai.  
Tau atrodo - pernelyg tiesmukiškai? Ir man kartais nepatinka grubumas, tačiau duotuoju atveju tiktų patarlė - "Kaip 
šauksi, taip ir atsilieps". 
 
Belieka žinoti, jog dirbi, konstruoji, po truputį parduodi...  
Sėkmės ir PROTO 
 
Česlovas   2008-10-13 22:55:52 
(STUDIO skaitytojas Rimvydas pareiškė pastabą, jog žurnale perlnelyg griežtai įvertinau Wyto AS-lentas...) 
Priimu Rimvydo pastabą, nes ir pačiam STUDIO parašius tą trumpą teksto dalį apie "lentas", viduje buvo kažkoks 
sumišimas... Tikrai ši teksto vieta nėra tobula. Visaip galvojau - ir parašyti, ir išbraukti tą sakinuką... Nemeluosiu - 
nebuvo lengva.  
Na daliniu mano pasiteisinimu galėtų būti tai, kad atvirosios AS yra techninis, bet ne jas darančių (gamintojų) 
dalykas. Turiu savo nuomonę, o tos nuomonės pagrindu yra akustikos mokslas (žinoma, tiek kiek jį išmanau). Daug 
kartų bandžiau mūsų draugijoje šią temą-problemą "išvartyti", bet autorius nepramušamas...  
Na galiausiai - kiek kartų mane Wytas yra "išpėckinęs" :)). (Wytai - nepykstu visai!). Turiu pasakyti, jog ir man 
Wytas pastaruoju metu beveik nebekliūna, bet ar toks "rezultatas" geras - atsakyti dar negalėčiau.  
Kaip ir kiti, pats tegaliu parašyti tokius tekstus, kokius sugebu. Kadangi mano veikla akustikos srityje materialiai ar 
kitaip nepriklausoma - aišku man lengviau nei Wytui ar Sousai! Arba kuriam nors prekiautojui (kažkoks neskanus 
žodis...). Taip pat esu įsitikinęs, kad tam tikra atsvara reikalinga - Česlovas ar kas kitas - nesvarbu visai. Todėl 
kaskart džiaugiuosi, kai perskaitau kitų dalyvių, tame skaičiuje, Jūsų, Rimvydai tekstus. Bet dalykinių, techninių 
tekstų šiame forume ir "STUDIO" PER MAŽAI. Arba jie "silpni", neargumentuoti. 
 
Pabaigai Broliečiams noriu pasakyti - ilgai čia užsibūti nėra mano tikslas. O jei Jūs čia parašysite, į klausimus 
atsakysite - džiaugsiuosi tik skaitydamas. Panašu, kad "įsisiūbuojame", pagaliau! 
Kas galite, būtinai rašykite žurnalui STUDIO! RC tik apsidžiaugs, nes Jūs įnešite dar gaivesnio "vėjo"! "Mano 
sistema" rubrika irgi gali būti pristabdoma - iš mano pusės jokių problemų ar suinteresuotumo taip pat nėra. 
(Maža "paslaptis" - su bičiuliu nusipirkome 6 vnt. 15" žemadažnių, taigi reikia suporuoti, su LMS parametrus 
išmatuoti, dėžes suprojektuoti... Dar ir AD draiveriams medinius ruporus išsidrožti...Taip pat laukia dar 
neišpakuotas skaitmeninis filtras. Tiek puikaus darbo, o laiko labai trūksta...) 
 
SOUSA-Rolando paskutinysis laiškas irgi nuteikia optimistiškai - po "nekrologinio" jis mums vėl parašė. Ir anksčiau 
žinojau, kad jis čia lankysis, skaitys... (Toje vietoje mano klausa įdeali: girdžiu mūsų forumo net tylinčius 
skaitytojus!). Tėviškai sakau - dalyvauk, rašyk Rolandai. Tik nepamiršk perskaityti, nepervertink savęs. Jei tikrai 
mus versi 5 ar 10 metų laukti - tai tiek laiko užtenka geroms studijoms. Tuomet tikrai tapsi Didžiausiu gamintoju! O 
mes būriu ateisime į tavo perklausas - patikėk!!! 
Ačiū, Inžinierius -Č. 
 
P.S. 
Matėte - mūsiškiai "LossLess" JAV parodoje vėl dalyvauja!? Dailūs tekstai, jokių bereikalingų ambicijų, emocijų. 
Paprasčiausiai - tyliai, nuosekliai Žmonės tikslo siekia - pasveikinkime juos! 
Česlovas   2008-10-14 00:14:41 
Vėl įsisiūbavome...  
Emocijoms nuraminti siunčiu tokį "grafinį" laišką. Tikiuosi pavyks atskiras GAS klases pristatyti. Pabandysiu tik 
iliustracijomis, todėl ir mūsų forume ryt įsivyraus TAIKA ir RAMYBĖ ! 
 
Pradžioje pažiūrėkite populiariausiųjų ("lentyninių") ir Dramblių (didelio efektyvumo) AS draugystę: 
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Česlovas   2008-10-14 00:25:00 
O čia matote tai, kuo pastaruoju dešimtmečiu pasitikiu labiausiai. 
Pagrindiniai parametrai gali nustebinti - nieko gero neužrašyta ?! 
Neskubėkite vertinti - parametrai realūs, "marketingo" šposais nepagrąžinti. 
 
Model RM-7VC 
Frequency Range(Hz) 20~20k 
Nominal Impedance( Ω ) 4 
Max Input (W) 1000 
Sensitivity(dB SPL/1m/1W) 100 
Max SPL(dB SPL) 130 
Weight (kg) 250 
X-Over Frequency 425 
 
Štai čia tinka pasakymas - pagaminus ir suderinus, reikia paklausyti, ausimis patikrinti... 
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Česlovas   2008-10-14 00:31:36 
O miegoti eidamas, nufotografavau mūsų taiką ir ramybę... 
Labanakt, inžinierius - Čanakt 

 
Česlovas   2008-10-15 10:27:17 
Perkėliau dailiai parašytą Giedrės laišką, kuriuo ji "kibina" SAMONĖS ANALITIKĄ ! 
Pavydėdamas tokios sėkmės, tikiuosi projekto autoriui seksis su Giedre bendrauti tiesiogiai. 
 
Sėkmės, Inž. -Č. 
***************************************  
Sveiki, 
 
Pakliuvo perskaityti audioforume informaciją apie garso įrašus nuo aitvaro. 
http://audioforumas.lt/?csc=1;temos_id=63;scroll=0;qoffset=40 
Labai įdomu būtų pasiklausyt, o gal ir įdėt i www.aitvarai.lt leistumėt? 
(Kaip tik besibaigiant intensyviam aitvarų sezonui užsiiminėjam puslapio tobulinimu...). Tiesą sakant - pirmą kartą 
apie tokį "dalyką" išgirdau. Fotografavimas nuo aitvarų - labai populiarus pasaulyje, ir Lietuvoje jau atsiranda 
mėgėjų. Žinau, kad yra "muzikiniai" aitvarai- japonai "praktikuoja" bambukines fleitas pritvirtintas ant aitvaro. Dar 
paprastesnė aitvaro muzika - "zvimbianti" virvelė. 
Bet įrašinėt nuo aitvaro žuvėdrų klyksmą ar kitus garsus - labai įdomu. Keliant aukštai aitvarus paukščiai labai 
dažnai priskrenda patikrint kas ten. Pastebėjau, kad mieste tai budinga varnoms, kregždėms, kirams.  
Aleksoto aerodrome taip elgiasi ir parasparnistai ar ultralengvų lėktuvėlių pilotai.  
Bet čia ne į temą,- geriau jau jų tekstų neįrašinėt. :-) 
O gal įmanoma aitvarais kelt garsą? Pagalvojau apie grojančius, dainuojančius aitvarus - jeigu skraidint per kokią 
aitvarų šventę muziką.... būtų gražu. Tiesa, skraidint gyvą dainininkę aitvarų pagalba jau pavyko. Rugsėjo mėn. 
"Dangaus sūpuoklės" pakėlė Skaidrą Jančaitę su visom dainom.... 
Bet tai gana sudėtingas projektas, reikalaujantis specialių vėjo sąlygų ir t.t. 
 
Tiesą sakant - nieko neišmanau apie inžineriją ir panašius dalykus. Tik labai smalsu visokie kūrybiniai sumanymai, 
ypač su aitvarais. 
Pagarbiai, Giedrė, Klubas "Lietuvos aitvarų judėjimas" 
Česlovas   2008-10-22 12:11:36 
Perskaičiau Algirdo Čypo laiškus, kuriuose teisingai, sklandžiai, dailiai ir nuotaikingai išdėstytos GAS problemos.  
Kažkurie netikslumai šio darbo turinio nesumažina - visiems rekomenduoju!  
Apsilankykite http://avd.lt/faq ir skaityti pradėkite nuo pradžių.  
 
Česlovas   2008-10-28 14:45:40 
Na ir koks gi čia "Akmuo į p.Česlovo daržą..." ?  
Pabandysiu glaustai paaiškinti, kodėl negalima nei čia, nei žurnale išnagrinėti problemos taip, kaip to nori bet kuris 
audioforumo skaitytojas. 
Patarti galima, bet BŪTINA ŽINOTI UŽDUOTĮ. 
 
Akustinės aplinkos sutvarkymas negali būti išsamiai apibūdintas, o todėl - galutinai atliktas (užbaigtas).  
Keliais žodžiais plačiau apie UŽDUOTĮ. 
Akustinei aplinkai suformuoti užsakovas (savininkas) privalo suformuluoti užduotį, kuri priklauso: 
- nuo patalpos dydžio ir jos paskirties (gyv. kambarys, palėpė, virtuvė, garažas, rūsys...); 
- nuo akustiškai paruošto kambario paskirties (studija, muzikos klausymasis, grojimas...); 
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- nuo užsakovo kokybinių reikalavimų, taip pat estetinių bei priežiūros reikalavimų ir, galiausiai - nuo finansinių 
galimybių.  
Na pakeiskime "investicijas" nuo 1000 iki 10000 Lt ir projektas neišvengiamai pasikeis. Reiklesniam užsakovui 
galima dar nulį ar du papildomai prirašyti...  
 
STUDIO5 parašiau apie patalpos akustinio paruošimo svarbą, išskyriau pagrindines priemones (absorbtoriai-
sugėrėjai ir reflektoriai-atspindėtojai). Taip pat pateikiau nuotraukas, kuriose matosi abi paminėtos priemonės. Jei 
čia pakartosiu ar daugiau pateiksiu nuotraukų, tai jos niekad neatspindės konkretaus patalpų savininko poreikius. 
Patys turite domėtis fizika, skaityti akustinių panelių, absorbtorių, reflektorių gamintojų tinklalapius. Geriau angliškai, 
bet yra ir rusų kalba (čia reikėtų būti atsargesniems- perskaičius pagalvoti, įvertinti...). 
"Paguglinę" Jūs rasite daug gamintojų, daug teorijos ir daug kainų... Tik pora atsitiktinių pavyzdžių: 
http://www.kineticsnoise.com/interiors/ovation.html 
http://www.soundprooffoam.com/soundproofing.html?page_type=Soundproofing 
Tik skaitydami (dirbdami) Jūs galite sau užduotį suformuluoti, investicijas suskaičiuoti ir projektą realizuoti. Po to - 
rezultatą tyrinėti, tolesnius gerinimus atlikti. Arba: kviečiate specialistą ir... sutariate dėl kainos! 
Galima ir konsultuotis, tačiau specialistas privalo žinoti konkrečius reikalavimus. 
_______________________________________________ 
FIZIKAS MĖGĖJAS priminė laikus, kai naujosios eros pradžioje (apie 199x-uosius) laikraščiuose buvo kviečiama 
išmokti anglų kalbos: "ateinate pas mus, mes jums uždedame ausines su įrašyta pamoka, jūs atsigulate ir miegate. 
Kadangi ir miegant žmogaus pasąmonė veikia - atsibudę jūs pamoką būsite įsisavinę!..." 
Pasirodo Buratinų laikai nesibaigė... 
Sėkmės pasirekant patikimesnius kelius Jums vėl linki -- inžinierius Činki ! 

 
Česlovas   2008-10-28 19:58:10 
Džiūgaudamas VETERANO sugrįžimu, noriu truputuką jį pataisyti. 
 
Lentynos, stalai, šviestuvai, vazos ir kiti "kieti" daiktai yra ne absorbtoriai (garso bangų sugėrėjai), bet reflektoriai 
(garso bangų atspindėtojai, sklaidytuvai). Skirtumas tas, jog pastarieji garso energijos nesugeria, bet atspindėdami 
ją išsklaido. Nesugerdami garso energijos, reflektoriai nemažina skambančios muzikos garsumo, nereikalauja 
padidinti garsumą. Kiek kambaryje bebūtų reflektorių, dėl jų kiekio nereikia padidinti AS jautrumo ir t.t. 
 
Ačiū Veteranui už nuotraukas - intriguojanti CD kolekcija! 
Česlovas   2008-11-16 09:01:12 
<openreel 
Patefonų galvutės grūdų samtyje - puiki "filosofinė" kompozicija!  
Ir nuotrauka Jūsų puiki. 
Visiems Sekmadieniniai linkėjimai! 
Česlovas   2008-11-16 20:18:00 
<R2R (dėl elektrolitinių kondensatorių pakeitimo sename resiveryje)  
Neverta, nes ir po 30 metų, japoniški elektrolitai gali būti nepraradę parametrų.  
 
Pats sename stiprintuve ketinau tai padaryti, bet pamatavęs elektrolitinių parametrus, nenustačiau pasikeitimų. 
Įsitikinimui, kondensatorius buvau pakeitęs, bet išmatavęs pulsacijų pasikeitimus, vėl palikau senuosius. Reikalas 
dar ir tas, kad įprastose galinių stiprintuvų topologijose netgi žymus talpumo sumažėjimas (padidinimas) turi 
nežymią įtaką; 
Kompiuteriniuose įrenginiuose kondensatoriai dirba impulsiniame režime. Todėl be pagrindinio komponento 
parametro (talpio), absoliučiai svarbiu yra kitas parametras - ESR (nuostoliai). Ten, dėl padidintų nuostolių 
elektrolitiniuose kondensatoriuose, pastarieji perkaista. To pasekmėje, elektrolitukai "sproginėja" (suveikia 
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technologinė apsauga nuo sprogimo, gaisro).  
Jūs teisus - AK MB ir PSU blokuose tai dažniausias gedimas, lengvai nustatomas apžiūrint (matomas viršut. dalies 
išsipūtimas). Pamatavus išsipūtusio talpį, paprastai jis būna ženkliai sumažėjęs (komponentas nebeatlieka savo 
funkcijos ir keitimas būtinas).  
Beje - "firminiuose" (kokybiškose) AK komponentuose jūs retai pamatysite išsipūtusį kondensatorių. Nesvarbu kiek 
įrenginiui metų! Atsakymas paprastas - ten naudojami kokybiški (brangesni) komponentai. Ir darbo režimas kitoks. 
Analoginėse GAS sistemose elektrolitinių kondensatorių pagrindiniu parametru yra talpis. Žinoma, mažų signalų 
grandinėse (mikrofoniniai, galvučių korekciniai stiprintuvai) svarbiu yra vidinis laidumas (nuotėkis). Nutuokiu, kad 
Jūsų klausime ši sritis neliečiama... 
 
Pabaigai tokia "universali" rekomendacija: 
- tikrinkite įrenginio darbą (garso klausymas, o dar geriau - įrenginio parametrų išmatavimas). Jei viskas gerai - 
nieko nedarykite (išlaikyti įrenginio originalumą yra privalumas); 
- komponentus keiskite tik tuos, kurie turėjo įtakos įrenginio parametrų regresui (pablogėjimui); 
- gerinimas, tobulinimas yra ne pavienių komponentų pakeitimas, bet įrenginio arba visos sistemos struktūros 
pagerinimas.  
Pradėti reikia nuo kritinės/blogiausios grandies nustatymo ir jos tobulinimo/perdarymo. 
Sėkmės ir ramybės klausant japonišką "resiverį"! 
 
Česlovas   2008-11-16 21:30:21 
Vilmantai, koks turimo prietaiso modelis? (noriu perskaityti jo parametrus, ypatumus...) 
Senokai ieškau patogaus matuoklio, galinčio išmatuoti GAS naudojamų C nuostolius. 
Patikslinant užduotį - pasyvinių AS filtrų C tipo parinkimas, parametrų palyginimas. 
Inž. -Č. 
 
Česlovas   2008-11-16 22:14:38 
Vilmantai,  
prietaisas brangus, tačiau aprašyme ne viskas aiškiai pateikta... 
Specifikacijose nurodyta, jog prietaisas taip pat matuoja:  
D 0.0001 to 9.9999 
Q 0.1 to 9999.9 
u -180° to + 180° 
∆ -999.99% to 999.99% 
Neaišku kas tie parametrai Q (kokybė?), ∆ (kaip nors siejama su tg∆ ?). 
Gal ko neperskaičiau, bet būt gerai žinoti - ar prietaisas matuoja nuostolių kampą, elektrolitų ESR ir pan. 
parametrus ? 
Ačiū, inž. -Č. 
Česlovas   2008-11-16 22:25:46 
<Vilmantas 
Vartojimo instrukcijoje viskas detaliai aprašyta - ačiū. 
Prietaisas tikrai geras. Jei savo metodikomis neišsisuksiu - gali kilti noras kondensatorius išsimatuoti... 
Česlovas   2008-11-17 19:18:49 
Audioforumas dreifuoja, ekonomika dreifuoja, bet ruduo žingsniuoja, šeštadienį susitikti Vilniuje mus kviečia! 
Prisipažinsiu - parodon nevažiuočiau, jei ne sutartas susitikimas!  
Po paskutiniojo plyksnio, apsikūlimo vėl įsivyravo spiegianti ramybė... Mano nuomone, tas plyksnis buvo 
naudingas, bet ar ne per ilgai mes visi čia susirinkę nusprendėme skaityti ir partizaniškai tylėti?! Aš skaitau, 
Veteranas, GrūdoAtrinkėja, SąmonėsAnalitikas, Rimvydas, T.Z , Openreelas... - aibė SKAITYTOJŲ! Net 
pasturgaliu jaučiu, kad viso šio reikalo "kaltininkas" ir pradininkas - Audrius Š. irgi S K A I T O !!! Beje - kas Audriau 
pradėjo temą "Apie laidus: tik gerai arba nieko"? Kodėl, Audriau-moderatoriau nebeateini į pagalbą, kai 
Audioforume karai įsiplieskia, mane negailestingai oponentai "sumuša"?... 
 
Neseniai buvau nusprendęs, jog atėjo laikas dvi, aukščiausios klasės rubrikas pradėti. Po to - suabejojau: ar ne per 
anksti, ar bus įdomu?  
Štai todėl, Broliečiai palaikau įdėją sekantį šeštadienį po parodos Vilniuje susitikti. Jei STUDIO ir mūsų forumo 
pradininkai nedalyvaus - ir aš įsilipsiu į Tibetą, kur interneto nėra ir tik varpai skamba... 
Aš 2 bilietus pas RC jau užsisakiau, o TU-Brolieti? (Sėdimų vietų skaičius ribotas!)  
Su meile, su ilgesiu - inžinierius -Č. 
 
P.S. Nedidelę užuominą apie tas naujas rubrikas nuovokesni pamatys pridėtoje nuotraukoje. 
(Jei neklįstu - tokį vaizdą rugsėjo pradžioje pamačiau netoli Mažeikių... Įsivaizduojate?!) 
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Česlovas   2008-11-20 10:33:23 
Smagiai “FizikasMėgėjas” aprašė - su malonumu perskaičiau...  
Ir išvadas pradėjo "daryti" teisingas.  
Na jei gale būtų parašęs: 
- "nėra prasmės išskirtinai pagerinti paskutinįjį metrą maitinimo laidą nuo rozetės iki GAS įrenginių, kai už rozetės 
kilometrai žymiai prastesnių aliumininių ir varinių laidų-laidelių"; 
- "neracionalu už tą paskutinįjį metrą sumokėti tiek, kiek kainuoja likusioji elektros instaliacija" ir t.t. ir pan. 
Manau, tuos žodžius (išvadas) teisingai priskyriau FizikuiMėgėjui?  
Ačiū, inžinierius - Čiū 
Česlovas   2008-11-20 13:02:22 
Įtaką turi: 
- klausytojas. Ausų jautrumas kinta nuolatos, klausa senatvėje degraduoja, nuotaikų kaita. Taip pat dinamiškas 
(progresuojantis) yra klausytojo supratimas (muzikinis išprusimas); 
- klausymosi aplinka nuolat kintantis dalykas (pvz. apsilankė draugas su bokalu alaus - slopinimas ir atspindžiai, o 
taip pat ir garsas - pasikeitė...); 
- nuolatinę degradaciją patiria signalo šaltinis ir visa GAS (ypatingai galvutės, lempos, "vinilas"); 
- signaliniai ir maitinimo kabeliai, kontaktai, maitinimo įtampos trykdžiai ir t.t. 
 
Suprasdami daugybę įtakų tiek teoriškai, tiek ir praktiškai, mūsų su FizikosMėgėju atkreipėme Jūsų, Broliečiai 
dėmesį į racionalumą, lėšų paskirstymą. Kitaip sakant - į GAS struktūros svarbą...  
Ne kartą rašiau - jei GAS sistema "tobula" - tokioje ir laidai privalo būti itin geri. Štai šiame rinkos segmente, manau 
sėkmingai dirba mieli Žmonės iš LessLoss. 
Palinkėdamas visiems sėkmės - inž. Česlovas 
Česlovas   2008-11-20 13:36:05 
<openreel ir ne tik jam... 
 
Labai dažnai sužinome "žinią" - jaučiame (išgirstame) garso skirtumus! Nesvarbu - pakeitus laidą ar stiprintuvą 
"apglėbus" Shakti akmenimis. Na kai kurie Broliečiai stebisi mano "bukumu" neišgirsti elektrolitinių kondensatorių 
tipo pakeitimą... 
Momentaliai komutuojant, tikrai galima išgirsti itin mažus garso pokyčius. Nors laikoma, kad mes girdime apie 1 dB 
(apie 12 proc.) pasikeitimus, tačiau komutuojant, t.y. iki laiko, kai nedalyvauja žmogaus klausos atmintis, 
fiksuojamų skirtumų dydis yra žymiai mažesnis. Svarbu yra tų pasikeitimų įvertinimas. Pagaminti laidą, turintį įtaką 
garsui tikrai nesunku. Tuo naudojasi buitinės GAS gamintojai.  
Čia gana plati tema, kurią reikėtų aprašinėti detaliau, bet pabaigoje pasakysiu, jog yra taip, kad GAS, turinti 
"teisingus" pagrindinius parametrus, klausytojui skamba gerai.  
Žiūrint techniškai, aplink mus yra labai netolygių ir iškraipytų garso signalų laukas (kambario modos), mūsų AS 
dažnuminės ir kitos ch-kos panašios į ryklio dantis (labai netolygios). Svarbu yra tai, kad Žmogaus klausa su mūsų 
smegenimis sugeba analizuoti ir greit adaptuojasi. Kitaip sakant - susikoncentruojame į pačią Muziką. Taigi - tie 
didžiuliai "netobulumai", kurie ir girdimi, ir išmatuojami, bet ne mažytės detalės yra svarbiausi!  
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Prašau, nueikite prie AS ir klausydami muzikos lėtai atsistokite. Pastebėjote - aukštųjų dažnių skambėjimas buvo 
kintantis? Štai su tokiu negeru pokyčiu verta kovoti visomis priemonėmis.  
Laidai yra reikalingi, o geri laidai yra kažkiek geriau...  
Studijose (profesionalų aplinkoje) tokių dalykų, apie kuriuos mes čia svarstome juk nėra!? Ten pirmiausia galioja 
racionalumo principas. Į tai aš ir bandau atkreipti Jūsų dėmesį.  
Tiek daug prirašiau STUDIO5, bet kažkas dar nesuveikė... Gal ekonominė krizė, sakau padės suvokti? 
 
Česlovas   2008-11-20 22:26:06 
<mielas openreel, o kokius maitinimo laidus Jūs lyginate?  
Galiniam stiprintuvui labai svarbu tai, kad maitinimo laidas neįneštų nuostolių. Jei stiprintuvas A-klasės - laidui 
reikalavimai supaprastėja (toks įrenginys naudoja beveik vienodą srovę), o jei B, arba AB-klasės - laidu tekančios 
srovės stiprumas kinta labai didelėse ribose. Taigi - prastas laidas pablogins stiprintuvo dinaminius parametrus. 
Tikriausiai Jūs tą ir išgirdote.  
Aš pasielgiau paprastai - stiprintuvams panaudojau storiausius turimus kabelius (na tikriausiai 3x1.0 kv.mm, 
kainuojančius iki 10 Lt). Kabelius sutrumpinau (iš 1,8 m. teliko apie 0,5 m). Tokia "investicija" nekainavo nieko. 
Suprantama - rezultatas nėra "absoliutus", bet žinau, jog tolesnis dėmesys šiai problemai pradės kainuoti 
nebeproporcingai! (Iki mano GAS "absoliutumo" yra svarbesnių ir techniškai įdomesnių dalykų.) 
 
Tokių ir panašių problemėlių mūsų reikaluose labai daug. Jei pradėsime ne nuo pagrindinio galo (esminių 
problemų) sprendimo - smulkmenoms išleisime ir pinigus, ir savo energiją... 
Nepagalvokite, kad aš nesuprantu, jog turi būti naudojamas geras laidas (elektrine ir radijo prasmėmis) . Arba 
nesuprantu audiofilo, visus savo namo langų stiklus pakeitųsį taip, kaip tas daroma aviacijoje (apie tokį projektą 
galėjote perskaityti Audioforume esančioje nuorodoje). Stiklų barškėjimas, išorinių triukšmų sumažinimas yra 
didesnė ir visiems žinoma problema! Todėl montuoti "neperšaunamus" ir stiklus hermetiku įklijuoti - absoliučiai 
racionalus dalykas. Kodėl ne nuo nuo stiklų gerinimų mums siūloma pradėti? Atsakau - stiklų biznyje lyderiauja 
specializuotos įmonės ir "nuovirų" iš to biznio akustinės firmos nesitiki... 
Internete galite perskaityti, kiek daug pamišusių žmonių, kurie ir patys pasiklydę ir kitus klaidina... 
(Tikiuosi poryt po parodos susitiksime, tai vakarieniaujant galėsiu realias istorijas papasakoti. Na apie laidus, 
žinoma...). 
Labanakt, inžinierius -Čanakt. 
Česlovas   2008-11-21 13:40:44 
<Vilmantui 
Gal tikrai dalis inžinieriaujančiųjų visiškai klystame, dirbdami ne nuo to galo...  
Ne tik tokiems, bet ir daugeliui forumiečių būtų įdomu žinoti:  
- kiek ir kuriems įrenginiams Jūs rekomenduojate įsigyti LessLoss'inių maitinimo laidų? 
- kiek lietuviškų pinigų kainuoja maitinimo laidai?  
Žodžiu - parašykite, paaiškinkite ekonominę reikalo pusę.  
 
Česlovas   2008-11-21 18:33:38 
Susitikę su Liudu apie laidus tikriausiai nekalbėsime - bus kitų temų. Be to, iki laidų man dar toli! (Suprantama, 
kiekvieno vertinimai gali ženkliai skirtis.) 
 
Aš norėjau, kad ne man, bet Broliečiams pateiktumėte ekoniminę reikalo pusę. Nesvarbu kas beparašytų tą 
informaciją - Vilmantas ar Liudas - ji yra itin svarbi tolesniems svarstymams. Netiesiogiai, bankinėmis dolerių 
konvertacijomis galime nuskaičiuoti į pūdimus... Kadangi Jūs gamintojai, tai tikrai mes gautume informaciją iš 
pirmojo šaltinio. 
Jei atsakyta būtų tiesiai-šviesiai - daug kas paaiškėtų. Gamybinių paslapčių nereikia - tik rekomendacijos ir kainos. 
Juk taip paprasta. Kaip 2 centai...? 
 
Česlovas   2008-11-21 22:11:58 
<Vilmantas 
Pabandysiu paaiškinti. Na jei pavyks aplamai susišnekėti... 
 
1. LessLoss surandu tik "anglišką" puslapį, kuriame kažkoks Louis Motek pateikia informaciją, jog JAV maitinimo 
laidą "Dynamic Filtering Power Cable" parduodate už 749 USD. Visus tekstus nevalstybine kalba seniai esu taip 
pat perskaitęs. 
Jei informaciją, surastą adresu: http://www.lessloss.com/dynamic-filtering-power-cable-p-180.html yra netinkama - 
parašykite kur mes turime skaityti? 
2. Šioje forumo erdvėje BIČIULIŠKAI bandome sužinoti: 
a) paprastą technišką dalyką: kuriuos maitinimo laidus Vilmantas (galbūt Liudas, bet ne užsienio pilietis Louisas) 
LessLoss siūlo pirmiausia pakeisti? Na kurie - stiprintuvo, CD grotuvo...) yra svarbiausi? Visiems norisi žinoti - kiek 
aplamai tipinei aparatūrai brangių ir ypatingai kokybiškų maitinimo laidų reikia?; 
- manydamas, jog LessLoss yra Lietuvos gamintojas, tikiuosi, jog pirkti turėtume litais. Kadangi nėra persiuntimo 
kainos, JAV rinkodaros išlaidų, nenorime mokėti svetimos valstybės mokesčių ir pan., tikėtina, jog laidus Broliečiai 
gali nusipirkti pigiau. 
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Nesuprantu, kodėl korektiškai suformuluotus mano klausimus Jūs įvertinote netinkamais? Argi ne forumuose 
klausiama patarimų? Tai yra - aš norėjau, jog forume įvyktų APIBENDRINTA diskusija, išgirstume 
REKOMENDACIJAS ir pan. Suprantama, jog su pirkėju Jūs galite norėti bendrauti betarpiškai, derėtis... 
Tikiuosi dabar būsiu suprastas. Tiek "inžineriškai", tiek "ekonomiškai". 
 
Česlovas   2008-11-21 22:28:58 
Parašęs agalvojau - gal Louis Motek yra, tarkime "tikras lietuvis" Liudas Motek'aitis? 
Kažkoks kalambūras pačiame starte... 
 
Česlovas   2008-11-22 08:53:54 
Labas rytas, Broliečiai! 
 
Mano kava jau verda, "žirgas" laukia - Vilniun išvykstame. Tikriausiai negausiai Jūsiškių sutiksiu, bet dar vilties 
turiu. Na po parodą pasidairysiu, su senais Bičiuliais dalykinius reikalus aptarsime. Netruks laikrodis 16 val. 
suskaičiuoti, o tuomet ir pamatysime - kiek ten tos mumyse energijos bus likę... 
Sakau - IKI ! 
Inžinierius -Čiki. 
Česlovas   2008-11-23 15:36:56 
Apžiūrėję parodą, buvome susėdę mini-susitikimui. Apie parodą taip pat nuomonėmis apsikeitėme.  
Kadangi prie mūsų prisijungė Liudas M. (LessLoss), tai entuziastingai pats apie laidus nuomonę pasakė. Trumpai 
apie JO (Liudo M.) teiginius: 
- pavyko sukurti įrenginį (gal vadinti "priemone"?), kurį mes vadiname "tinklo kabeliu" ir kuris yra filtras tarp 
"šiukšlino" maitinimo tinklo, įvairių trykdžių užpildyto eterio ir GAS įrenginio. Įrenginio (maitinimo laido) esme buvo 
įvardytas "skin" efekto panaikinimas.  
Radioelektronikos mokslas sako, jog paviršinių srovių reiškiniai aktualūs tik aukštuose dažnumuose (arba itin 
storuose laidininkuose). Taigi, GAS šis efektas reikšmės neturi. Apie skin-efect skaitykite: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect. Liudas teigia, jog "aiškinti mokslinėmis žiniomis arba bandyti parametrus 
išmatuoti... nebandykite - neįmanoma!". Plačiau galite paskaityti LL gamintojų portale, o taip pat paskutiniajame 
STUDIO6; 
- Liudas nurodo, jog maitinimo kabelius būtiniausia panaudoti 2 įrenginiams: DAC (CD grotuvams) ir stiprintuvams 
maitinti. Taigi - labiausiai reikalingi 1 arba 2 kabeliai; 
- Lietuvos pirkėjui kabelis kainuotų pigiau, nes apie 100 USD sutaupoma (nėra persiuntimo išlaidų). Taigi, 
orientacinė vieno kabelio kaina būtų (749-100)*2,8 ~1800 Lt.  
Štai apie tai aš ir teiravausi pas Vilmantą. 
 
Mano išvados (sau pačiam, žinoma): 
a) GAS kūrimo ir tobulinimo kelią nurodo radioelektronikos mokslas ir klasikinės akustikos dėsniai. Teiginio 
pagrindu yra tai, kad taip buvo sukurta absoliuti dauguma GAS įrenginių. 43 metų mano ir mano bičiulių-inžinierių 
patirtis leidžia teigti, jog tas kelias teisingas ir patikimiausias;  
b) suprasdamas tai, kad Mokslas negali į visus klausimus atsakyti, be to - tie atsakymai ne visad būna išsamūs 
(Visatos sandara, gyvybės evoliucija ir daugelis kitų dalykų), žinau, kad GAS galima sukurti man suprantamų ir 
patikrintų teorijų pagrindu. Taigi - "virš-žmogiškos" arba "aukštųjų lygmenų"... teorijos garso atkūrimo sistemoms 
sukurti nebūtinos. Kitaip sakant - daugelis inžinierių, o taip pat praktikai-mėgėjai gali pasiekti 3-sigma GAS lygį ir 
klausytis RACIONALIAI sukonstruotų GAS. 
Gerbdamas kitaip mastančius ir kitokius realizavimo kelius pasirenkančius GAS mylėtojus, pats tebelieku klasikinės 
akustikos šalininku. Norėdamas susikoncentruoti savo projektams, man tenka tausoti laiką. Todėl, super-laidų 
temoje dalyvauti nebeplanuoju. Tebegalvoju, kad sėkmės (palyginimų) kriterijumi tebelieka kiekvieno mūsų GAS 
efektyvymas kokybė/kaina santykio pagrindu. Paprastai sakoma - svarbiausia yra pasiekti galimai aukščiausią GAS 
lygį ir išleisti mažiausiai pinigų.  
Supranatama - gerbiu ir tuos, kurie NORI išleisti laimėto "aukso puodo" arba uždirbtus pinigus. Tokius kviečiu 
įrenginius pirkti Lietuvoje ir būtinai užsiprenumeruoti STUDIO ! 
 
Česlovas   2008-11-27 12:26:11 
(Į forumiečių prašymą pateikti nuomonę apie AudioGourmet-2008 parodą Vilniuje) 
Manot ant mano liežuvio velnias netupi, nuomonės pasakyti nenoriu? Tuo labiau, ta nuomonė būtų kitokia, nei 
aprašoma čia, arba dar plačiau - koleginiame Gramofone... 
 
Manydamas, jog STUDIO pateiks įvykusios parodos vertinimus, be to, susitikme RC ir kitiems dalyviams savo 
vertinimus glaustai pasakiau - man būt nekorektiška veltis į diskusijas. 
Trumpai galiu pasakyti, jog mano požiūris į GAS yra artimesnis (tiksliau - visai artimas) tokiam, kaip tokie dalykai 
analizuojami profesionalų. Na tikriausiai greit rastume sutarimą vertinimuose su garso studijos operatoriumi, bet 
visiškai nesusišnekėtume su forumuose rašančiais dalyviais-parodos vertintojais.  
Ir šioje parodoje lankėsi pažįstami, prekiaujantys profesionaliais įrenginiais. Pavaikštinėjome, pasiklausėme ir mūsų 
nuomonės sutapo. Sutapimo pagrindas buvo inžinerinis supratimas ir patirtis. Čia ir kitur vyrauja emocijos, 
simpatijos ir kiti, su GAS nesusiję dalykai. 
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Dėkodamas už dėmesį, manau, jog pavyko apeiti "aštrius kampus" ir šiuo laišku Jūsų neįžeidžiau. Palaukime ką 
parašys STUDIO, kuriame turėtume sulaukti detalesnio ir įvairiapusiškesnio vertinimų. 
 
Česlovas   2008-11-29 18:27:30 
< Tadui 2008-11-28 00:11:12 
(Česlovo susireikšminimas perėjo į naują fazę: aš esu dievas ir su žemės kirminais nebendrauju...) 
 
Sveikas, Tadai – senokai čia Tamstą bematėme?! Atsiprašau, kad ilgai priverčiau atsakymo laukti – vis svarbesnių 
dalykų buvo... 
Nors laiškas ne iš Bilo Geits‘o, bet ir į tokius reikia atsakyti. Neturiu jokio, Lietuvoje bene brangiausiais AudioNote 
įrenginiais prekiaujančio salono „LYRA“ daikto, tai bent AN atstovo laiškus Audioforumas išsaugos. Tado laiškas 
„atviras“, tai ir atsakyti dera analogiškai. 
 
Pirmiausia - ačiū, Tadai už išskirtinį dėmesį man, ačiū už reklamą! Gaila, kad reklamos panaudoti negalėsiu – nieko 
neatstovauju, niekuo neprekiauju. Pakviečia STUDIO parašyti – ačiū jiems. Štai ši erdvė man tikrai svarbi! Ne tik 
todėl, kad daug valandų prasėdėta ir nemažai tekstų parašyta. 
TODĖL, KAD ČIA NEPRIKLAUSOMA, GARSĄ MYLINTI VISUOMENĖS DALIS GYVENA!  
Štai kodėl čia aktyviausiais neturėtų būti gamintojų atstovai, prekiautojai ir aparatūros gamintojai. Tokie yra 
"suinteresuota šalis", o informaciją mes jau žinome iš internetinių puslapių. Štai forumų „priedermė“ yra vartotojų, 
pirkėjų, mėgėjų ir panašių susiėjimo vieta. Ne tik Jūs, Tadai to dar nesuprantate – pasitaiko ir daugiau „etikos 
pažeidėjų“. Tiesa, pasitaiko malonių išimčių. Na, kad ir tokia. 
Parodoje prie mudviejų su RC pokalbiui prisijungė AVD atstovas. Pakvietus dalyvauti forumiečių/STUDIO 
susitikime, atsakymas buvo - „Jums kalbėti bus geriau, jei suinteresuoti asmenys (prekybininkai) nedalyvausime“. 
Maloniai nuteikė toks atsakymas! Tarp kitko, ne tik aš įsitikinau, jog Jūsų, Tadai salone „Lyra“ lankytojai (pirkėjai) 
sulaukia sarkastiškų replikų, nuvertinimo. AVD irgi esu buvęs, bet ten bendravimas neužkliuvo. Štai kuo pasirūpinti 
turėtumėte! (Žinoma, jei chamizmas nėra AudioNote-Lietuva rinkodaros dalimi...). 
 
Na PARODOS DALYVIS parašė „saldų“ laišką Česlovui. Galbūt senesni tekstai patiko, ar gerą atsakymą buvo 
gavęs. Manau, kad nieko blogo neatsitiko – gerų žodžių tautiečiams stinga! Pats ne kartą įsitikinau – kokių puikių 
Audioforume dalyvių esama. Visi skaitėte laiškus, kuriuose atvirai žavėjausi SĄMONĖS ANALITIKO ir kitų Broliečių 
pasiekimais. Kodėl niekas tuomet nesikandžiojo, nereplikavo? Atsakymas akivaizdus – SĄMONĖS ANALITIKAS 
neperžengė linijos, kurią Jūs, Tadai ir panašūs bandote užbrėžti! O aš manau, kad gerai, jog Audioforume 
nuomonę parašo specialistai. Man pačiam ateis laikas su Vilmantu apie DAC‘us pasitarti. Tikiuosi sulauksiu 
dalykiško atsakymo, patarimų. Specialistų dalyvavimas reikalingas dar ir dėl to, kad „geriausius gamintojus“ 
atstovaujantys prekybininkai, arba „didžiausi Lietuvos gamintojai“ žinotų, jog bet ką ir bet kaip čia rašyti nevalia. Ir 
STUDIO sutvirtėjo tik dėl to paties.  
Na iliustracija galėtų būti ir čia aptariama paroda. Parodėlė nedidukė, beveik „vieno kiemo vaikinų“ suorganizuota. 
Visi visus pažįsta, interesai persipynę. Ir tikslas vienas, bei mums suprantamas. Rinka maža, Vilnius – dar 
mažesnis... Noriu paklausti – ar čia arba Gramofono forume kuris nors dalykiškesnį laišką, nuomonę parašė? Gal 
dar parašys, bet aš Bičiuliams pasiaiškinau (pasiteisinau) – rašyti negaliu. Tikiuosi mane suprato, neįsižeidė. 
Dėkodami už parodą, mes sakome – tolesnės diskusijos yra MŪSŲ REIKALAS!  
Jūsų darbas atliktas, dabar metas mums galvoti, kurion pusėn stalčius atidaryti.  
 
Jūs, Tadai būtinai rašykite! Būt geriau, kad į forumiečio klausimą apie simetrinius signalų sujungimus atsakytumėte, 
kompetenciją pademonstruotumėte. Jei negalite kitaip – rašykite man. Jei bus įdomu – ir apie AudioNote produkciją 
neatsisakysiu padiskutuoti. Į visus Jūsų laiškus būtinai atasakysiu.  
Ir su... „Lyra“ rankose! 
 
Česlovas   2008-11-30 10:39:03 
<STUDENTAS apie "simetrines" GAS realizacijas... 
 
Noriu papildyti Vilmanto atsakymą techniniais šio klausimo aspektais: 
- simetrinėmis (balansinėmis) struktūromis buitinėse GAS laikomos tokios realizacijos, kai tarpblokiniai sujungimai 
atliekami ne vienu, kaip RCA, bet dviem laidininkais, turinčiais bendrą ekraną (XLR/Canon standartas). T.y. – 
signalui perduoti naudojami ne 2, bet 3 laidininkai. Aplamai, tokias struktūras tik sąlyginai galima vadinti 
SIMETRINĖMIS (tai „psiaudo-simetrinės“), nes pačiuose įrenginiuose, signalo apdorojimas išlieka asimetriniu. T.y. 
absoliučiai visuose buitiniuose įrenginiuose, turinčiuose XLR simetrines jungtis, įėjimo ir/arba išėjimo signalai 
simetrizuojami, o po simetrizavimo grandinių, signalai apdorojami įpastu, "vienkanaliu", nesimetriniu būdu. 
Pradžioje, buvo naudojami simetrizavimo transformatoriai, o pastaruoju metu tai efektinga atlikti mikroshemomis. 
Tiesa, mikrofoniniuose traktuose tebenaudojami transformatoriai. Na žinoma - lempiniuose stiprintuvuose, 
neobejotinai surasite taip pat transformatorių ("komerciškai paslankesnis" metodas...); 
- simetrinių tarpblokinių sujungimų pagrindinis privalumas tas, kad tokie labai efektingai "filtruoja" trykdžius, į 
jungiamuosius kabelius patenkančius iš išorės. Nesigilinant, reikėtų žinoti, jog simetrinėse grandinėse garso 
signalo amplitudės didesnės. Tai yra papildomas privalumas. Suprantama - jei atliekamas asimetrizavimas 
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(įrengino, turinčio XLR jungtis perjungiama į asimetrinį, RCA tipą) – šis privalumas prapuola. Dėl šios priežasties, 
600 omų ausinukės, prijungtos prie stiprintuvo XRL linijinio išėjimo skambės garsiau (dažnai suvokiama – „geriau“, 
bet tai ne tiesa, o yra subjektyvus dalykas); 
- dėl paminėtų sąvybių, simetriniai sujungimai būtini mažų signalų perdavimui ilgose grandinėse (visi mikrofoniai 
sujungimai tik pilnai simetriniai!). Simetrines jungtis naudoti GAS yra racionaliau ten, kur reikalingi didesni signalinių 
kabelių ilgiai. Na jei atskiri GAS blokai montuojami atskiruose kambariuose, tuomet simetrinės jungtys tampa 
būtinybe. Arba sujungimas nuo pradinio stiprintuvo iki aktyvinio krosoverio (filtro), kuris kartu su galiniais 
stiprintuvais, paprastai būna arti AS (atitolintas nuo pradinio stiprintuvo); 
- pilnai simetrinės struktūros tokios, kuriose kiekvienas iš dviejų, priešingose fazėse dirbančių signalų apdorojami 
atskiromis elektroninėmis grandinėmis. Toks simetrinis įrenginys pasižymės papildomomis savybėmis. Tarkime – 
maitinimo grandinėse esantys sinfaziniai trukdymai bus taip pat labai stipriai nuslopinti. Ta problema, kad abu 
signalo traktai privalo turėti identiškus parametrus, būtini antrieji signalo apdorojimo traktai - yra didelis trūkumas, 
neleidžiantis plačiau panaudoti pilnai simetrines sistemas. Arba tokios būtų brangios. Taigi, Jūs, STUDENTE ne be 
pagrindo paminėjote „...reikalingas 4 kanalų stiprintuvas“. Pasikartosiu – GAS tokios struktūros nenaudojamos;  
- turint galimybę, simetrinius (XRL) sujungimus GAS rekomenduoju naudoti. Tiesa, jei signalo šaltiniu yra 
skaitmeninis įrenginys (CD grotuvas) – būtina nepamiršti skaitmeninių jungimų privalumų (koaksialinis arba optinis 
kabeliai). Šios jungties ypatumus plačiau pakomentuoti galėtų Vilmantas;  
- aplamai, simetrinis jungimo būdas įtakos garso kokybei neturi*. (Tik prieš lygindami, nepamirškite signalų 
amplitudes suvienodinti!).  
 
* čia ir kitur - „neturi“, skaitykite „neturi pagal Česlovą“. Absoliučiai žiūrint, viskas kažkiek įtakų turi! Pavyzdžiui man, 
klausant muzikos, įtakos turi gundymams pasiruošusi žavi Moteris :D 
 
Česlovas   2008-11-30 12:14:29 
Atsirado proga apie įrenginių STRUKTŪROS svarbą trumpai parašyti. 
 
STUDENTAS, 2008-11-27 11:52:47 ("Klausimai specialistams") paklausė apie simetrinius XLR tipo sujungimus. 
Atsakydamas į technišką ir labai aktualų klausimą, pastebėjau, kad tai gali būti iliustracija - kokią svarbią įtaką turi 
GAS įrenginių struktūra. Aplamai, techniniuose dalykuose būtent STRUKTŪRA, bet ne kažkurio vieno elemento 
"tobulumas" apibrėžia/nusako viso įrenginio kokybę. Na galiu paminėti neseniai atsiradusią (gal 5-eri metai) 
maitinimo super-jungiamųjų laidų temą.  
Kyla klausimai: 
- ar elektriškai teisingai parinktas maitinimo kabelis užtikrina GAS poreikius? Privalau atsakyti - taip, užtikrina. 
Argumentas: jei nebūtų užrikrinęs, tai per 100 metų iki super-kabelių arba "kabelių-filtrų" atsiradimo, inžinieriai būtų 
atradę sprendimus, o gamintojai juos įdiegę; 
- ar į maitinimo kabelius gali indukuotis trukdymai, bloginantys garso kokybę?  
Gali, tačiau tos parazitinės indukcijos yra itin mažo lygio ir ne jos lemia bendrą GAS kokybę; 
- kokie yra tų parazitinių indukcijų šalinimo ir blokavimo būdai?  
Klasikinis, radioelektronikoje naudojamas būdas yra maitinimo kabelių ekranavimas. Šis būdas irgi gyvuoja 50 
metų ir naudojamas studijinėje aparatūroje. Dar dažniau - jautrių metrologinių sistemų maitinimo grandinėse. 
Staiga sužinome, jog yra kiti būdai - "super-laidai", turintys filtravimo savybes. Patys įvairiausi, pagaminti iš 
ypatingų lydinių... Moksliškai tokiuose laiduose fizikinių reiškinių gamintojai nepaaiškina. Taip pat teigiama, jog 
prietaisais garso pagerėjimai neišmatuojami. Kaip taisyklė - šie gaminiai brangūs. Taip pat žinome, jog dalis 
klausytojų, o dauguma pirkėjų - tikrai skirtumus girdi.  
Matyt ir atsakymai, sprendimo būdai yra du: 
a) ypatingai jautriems klausytojams (na tokiems žmonėms-šikšnosparniams) rekomenduoju ekranuoti savo 
maitinimo kabelius. "Sunkiausiuoju atveju" - galite kabelius sumontuoti cinkuotuose santechnikos vamzdžiuose 
taip, kad joks parazitas į kabelį iš pašalies nebepatektų!  
b) kitiems, kuriems vamzdžio cinkas garso skambesį irgi gadina, tenka rinktis "mažaserijinius" super-kabelius. 
Tiesa - kaip juos atsirinkti, kurie iš begalinės įvairovės geriausi - pasakyti negali niekas. Kodėl pastarieji pasiūlymai 
tapo aktualiais, beveik vieninteliais - galite perskaityti STUDIO. Ir ne tik ten. 
Grįžtant prie simetrinių GAS struktūrų klausimo, turiu pasakyti, jog tokios gali efektyviai su trukdymais, indukcijomis 
susitvarkyti. Šis "susitvarkymas" gali būti kontroliuojamas, prognozuojamas, o išlaidos - suskaičiuojamos. Kitaip 
sakant - struktūrinėmis, schemotechnikos priemonėmis problema sprendžiama, o sprendimas - racionalus. 
Skaitmeniniuose įrenginiuose signalai impulsiniai ir specialūs apdorojimai (algoritmai). Šios sistemos pačios 
skleidžia trykdžius. Kadangi signalai yra diskretiški, tai ir trykdžiai ženkliai gali įtakoti signalo kokybę. Tačiau ir ten 
racionalu ieškoti atitinkamų struktūrinių, bet ne "antgamtiškų" sprendimų. 
Žinodamas, jog vėl bus ant manęs supykusių, linkiu visiems DALYKIŠKOS RAMYBĖS ! 
 
Česlovas   2008-11-30 12:33:16 
MUZIKOLOGAS'ui pasidarė įdomu - ar aš muzikos klausau? 
 
Sekmadienio rytmetį noriu atpalaiduoti Jus ir patvirtinu - tikrai pastaruoju metu daugiau klausausi audio-
metrologinių signalų, bet ne muzikos... Žinote - jie suteikia tiek atgaivos ir pasitenkinimo, kad periodiškai 
sapnuojasi!  
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Su bičiuliu projektuojame AS, o šiuo metu "tupime" ant problemos - kokį rupotą pasirinkti. Atrodytų tiek daug 
prikonstruota, bet tinkamo surasti vis nepavyksta. Peržiūrėjome dešimtis patentų (nuostabus dalykas - internetas, 
leidžiantis sėdėti Marijos žemėje ir amerikietiškus patentus perskaityti!), bet tebesprendžiame lygtį su 2 
nežinomaisiais...  
Tampa aišku, kad ruporą teks susikonstruoti patiems. Taigi šiuo metu ir užsiimu matavimais, palyginimais... 
Na šįryt perklausiau Ahmad Jamal "Ahmad'sBlues" CD (labai mėgstu šį diską, įrašytą 1958-aisiais!)  
Pabaigai noriu visiškai nuraminti MUZIKOLOGAS'ą - greit savo sistemą "išdraskysiu", todėl kokybiškos muzikos 
kurį laiką visai nebeteks klausytis. Vėl čia neberašysiu - privalau programą vykdyti. 
Dėkodamas už susirūpinimą, pridedu šiąnaktinio sapno nuotrauką.  
 

 
 
Česlovas   2008-12-01 08:21:06 
<STUDENTAS (klausia kam skirtas simetrinis sujungimas?) 
 
Simetrinis sujungimo būdas tėra skirtas SUJUNGIMAMS ir niekam daugiau. Suprantama - GAS apima žymiai 
daugiau techninių priemonių, bet pakartosiu apie ką ne kartą rašiau - GAS kokybę apsprendžiančia grandimi yra 
akustika (AS+aplinka). 
Apie simetrinius sujungimus irgi rašiau: jei panaudosite tokius, tikriausiai visiems laikams pamiršite "super-
kabelius". Reikalas tas, kad dar neteko skaityti, jog garso "šamanai" lįstų į simetrinių sujungimų sritį. Žinoma - jei 
atsirado buitinė technika, naudojanti šias jungtis, tai ir pasipelnymui dirva jau išpurenta! Kita vertus - ta sritis 
profesionalams. O ir GAS rinka šiuo požiūriu žymiai siauresnė... 
Pasiūlymas būtų toks:  
- jei nėra reikalo naudoti simetrinius jungimus, tai ir nenaudokite. Kaip minėjau - GAS pilnai simetrinių sprendimų 
nenaudoja, o tas Input ir Output simetrizavimas nėra panacėja. Netgi priešingai - schemą padaro dar sudėtingesnę. 
Na žinote, jog įrenginiai, turintys simetrines išvestis kainuoja stiprokai brangiau (taip sakant - "A-La-Professional"); 
- jei numatote ilgesnius sujungimus (na tarkime virš 5 metrų) - simetrinis sujungimas yra racionalus sprendimas. 
Ypatingai padeda, jei jungiamieji laidai praeina stiprius magnetinius laukus (transformatoriai ir pan).  
Na, jei lėšos leidžia ir ketinate GAS įrenginius komplektuoti, taip sakant "su perspektyva" - įrenginiai su 
simetrinėmis jungtimis turi neabejotinų privalumų. 
Toks sujungimų būdas būtinas studijose, scenoje, kur pilna visokių pašalinių stiprių signalų, taip ir besitaikančių 
silpnesnį "apkrėsti"! Jei Jūs manote, kad esate "standartinis" GAS vartotojas - siūlau su Vilmantu pasitarti dėl CD 
grotuvo (šaltinio) pajungimo būdo. T.y. - kiek racionali skaitmeninė jungtis. Problema tame, kad sekantis šaltinio 
signalo stiprintuvas turi turėti atitinkamą įvestį. 
Mano nuomone šiuo klausimu irgi paprasta kaip džiovintas baravykas - CD signalas toks stiprus, kad nebloga 
alternatyva yra ir RCA nesimetrinės jungtys. 
Teisingų sujungimų, ir iki kitų SUSIJUNGIMŲ! 
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Česlovas   2008-12-01 08:33:17 
<Vilmantas (pasiūlymas naudoti Traktrix ruporus) 
 
Traktrix "dūdelės" žinomos nuo 1926-ųjų. Jos turi privalumų, bet atsirado gamintojų, iš geros įdėjos padarę 
plastmasinius "unitazus"... Šio tipo ruporai nėra vienintelis sprendimas. Nors susiprojektuoti ir pagaminti tokius 
paprasčiau - man nepatinka konstrukcija. Kitaip tariant - projektuojamos AS dizainas reikalauja kitokių sprendimų.  
Turiu 3 skirtingus 1" draiverius, su skirtingais difuzoriais (Al, Ti ir Be), taigi bandymų poligonas paruoštas. Ir 
matavimų metodika teoriškai sugalvota... 
Nors gaunu neblogus bandymų rezultatus, bet "metrologinė stotis" dar neužbaigta. Kitaip sakant - AK pagrindu 
"matuoklis" dar neparuoštas. Yra patirties, pasiūlymų? 
 
Česlovas   2008-12-02 09:44:55 
<Vilmantas 
 
Pilnai laišką parašius - vėl smigo mūsų serveris ir tenka iš pradžių pradėti... ("kinkas" pakerta toks darbas-
nedarbas!). 
********************************************************************* 
Smito (difrakciniai) ruporai pasižymi geromis ch-komis, tačiau mano projektui tokie netinka - vienu ruporu 
neįmanoma perdengti AD diapazoną (nuo 800 Hz). Iliustracija yra WestlakeAudio didieji monitoriai, kuriuose AD 
sritį "aptarnauja" 2 difrakciniai ruporai. 
Vilmantai, žinoma šį puikų straipsnį seniai turiu ir pritariu - tokiai informacijai čia ne vieta. Gal padarome taip: 
- užbaigsiu "laboratoriją" ir atliksiu turimų priemonių matavimus; 
- pabaigoje būt galima išmatuoti ir Tavo, Vilmantai turimus Traktrix. Turėčiau apie 10 skirtingų rezultatų ir būt 
galimas palyginimas.  
Ruporų matavimų rezultatais galėtume pasidalinti ir abu kažkiek patobulėti. 
 
Suteikei progą prisiminti savo planus Audioforume atskiras rubrikas pradėti. Tokias matyčiau dvi: "Aktyvinės AS" ir 
"Didelio efektyvumo/Ruporinės sistemos". 
Tačiau - pažiūriu kas ir kaip ant mūsų namo sienų "priteplioja" ir... noras atšoka. O gal ir techniškai dar ankstoka. 
Arba - aplamai mūsų forumo tikslai kiti...? 
Iki susirašymo ir gerų "klaksonų" garsų - inžinierius -Č.  
Gal tinka Blattner patento (1935) nuotrauka, iliustruojanti, jog ir inžinieriai sugeba GAS ir meną apjungti? 

 
Česlovas   2008-12-05 09:23:57 
NETIESA "Anonime" - pats tiesiogiai bendrauju su STUDIO redaktoriumi ir žinau, jog RC suteikia galimybę 
straipsnių autoriams rašyti laisvai ir nepriklausomai! Pats rašau taip, kaip mūsų srities reikalus suprantu, patirties 
juose turiu. Tikrai niekas manęs "nenupirko", o jei tuo abejojate - apie abejones būtinai parašykite!  
Kitas dalykas, jei straipsnius rašo žmonės, patys atstovaujantys gamintojus arba prekybos salonus. Puikiai 
suprantu, jog absoliutus bešališkumas tuomet sunkiau galimas, bet ir tuo atveju - STUDIO perskaitėme visiškai 
objektyvius ir naudingus straipsnius (pvz. Viktoro P., Alfredo K...)  
Na jei Jus netenkina įrenginius reklamuojantys straipsniai APLAMAI - dalykas kitas... Atsakymas paprastas - tik 
apmokomos reklamos dėka, mes tą ar kitą žurnalą skaitome. (Be reklamos, savikainos kaštai tikrai didesni už 5,95 
Lt/žurnalas...). Pabaigai - STUDIO ir "kažkoks pasaulis" tėra mūsų nedidelės Šalelės produktas. Su visomis 
mentaliteto, provincialumo ir pan. problemomis... Savas ir toks, kokį mes sugebėjome "padaryti".  
Turite gerų minčių, galite parašyti - neabejoju, jog STUDIO Jus atspausdins. O mes - skaitysime.  
Rašykite objektyviai ir įdomiai, Anonime, rašykite... 
 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 18 - 

Česlovas   2008-12-05 18:50:59 
(Skaitmeniniai stiprintuvai) 
Skaitmeniniai stiprintuvai turi nuostabią ypatybę - jie beveik nekaista. 
Štai kodėl be jų sunku išsiversti tokiuose "projektuose", kokius matote, tarkime http://aca.gr/pop_jyk.htm 
 
Suteikėte progos apibendrinimą pateikti. 
Šios, bene sudėtingiausios GAS savininkas praėjo tokį "vystymosi" kelią: 
1) lempiniai stiprintuvai Cary Audio (vėliau jie buvo "išguiti" ir tam pritariu); 
2) A-klasės tranzistoriniai Accuphase A-50V (puikūs įrenginiai, kuriais buvo pakeisti lempiniai Cary Audio); 
3) šiuo metu sumontuoti skaitmeniniai TacT M & S2150. 
Paskutinysis "tobulinimas" atlktas ne todėl, kad A-klasės tranzistoriniai Accuphase A-50V "neskambėjo", bet todėl, 
kad jiems reikėjo "kalno" srovės - tokie kaista ir daug energijos naudoja.  
Savininkas sistemoje naudoja galybę stiprintuvų, todėl paskutinysis "modernizavimas" ne dėl garso pagerinimo, bet 
dėl temperatūros sumažinimo. Na suprantama, naujosios technologijos stiprintuvai sudarė galimybę (ir privertė!) 
atlikti visiškai kitokią (skaitmeninę) GAS parametrų kontrolę ir kompiuterizuotus valdymus. 
(Siūlau patiems atydžiai perskaityti). 
 
Mano pasiūlymas būtų toks - jei galite, naudokite A-klasės tranzistorinius. Jei Jūsų AS jautrios, arba galingumo 
nereikia - tinka lempiniai. Ateities GAS (sudėtingoms) naudosime ir skaitmeninius (impulsinius) stiprintuvus, nes jie 
turi tam tikrų privalumų/papildomų funkcijų. Tačiau tokia struktūra pareikalaus skaitmeninių interfeisų, SCSI ir 
kitokių skaitmeninių jungčių, programinės įrangos ir t.t. 
 
Česlovas   2008-12-07 07:27:41 
Kitoje rubrikoje brolietis D CLASS (2008-12-06 22:26:09) parašė: 
 
"na as visvien ta sharp sm sx 100,bandysiu nusipirkti tik vien del ivairumo, siuo metu turiu tiek tranzistorini ,tiek 
lempini, o va TURĖTĄ A-klases SUGDEN A21A teko PARDUOTI, nepatiko letas juo garsas, ir po geros valandos 
isigrodavo ..." 
(atsiprašau - bet laiško rašybą buvo būtina truputį pataisyti) 
********************************************************************** 
GAS struktūra yra labai svarbi, tačiau KIEKVIENĄ DAIKTĄ ir KIEKVIENĄ ĮDĖJĄ GALIMA SUGADINTI. Dar galima 
pasakyti švelniau - "pagaminti su kompromisais".  
Laiške paminėtas stiprintuvas galėtų būti pavyzdžiu būtent "kompromisinio" A-klasės stiprintuvo. Konstruojant šį 
produktą, buvo stipriai "pataupyta". Todėl įrenginys neturi nei reikiamų "raumenų", nei "proto". Techniškai šnekant - 
schemotechnika supaprastinta, o realizacija negali užtikrinti reikiamos dinamikos. 
Tas pats pasakytina ir apie impulsinius stiprintuvus. Galima pagaminti automobilinį variantą - mažą, supaprstintą ir 
pigų. Arba tokį, kokie jau naudojami aukščiausios klasės GAS sistemose. 
Žinoma - tokie jau pinigus kainuoja... Taigi - skubėti su išvadomis apie D-klasės stiprintuvus, kaip tai padarė 
kolega-šiaulietis, nederėtų. 
Mano patirtis kužda, kad ir Sharp SM-SX100, deja bus "kompromisinis"... 
Mano rekomendacijos būtų:  
- norint bet ką išbandyti ir suprasti, negalima pirkti pigiausių daiktų. Na ir brangiausi kartais nebeatitinka inžinerinio 
"3-sigma" dėsnio, todėl nebūtina ir juos pirkti; 
- itin atsargiai reikia rinktis "egzotinius", mažai žinomus gamintojus; 
- siūlau visai nekreipti dėmesio į aprašymuose pateikiamus užrašus "Hi-End"..., kurių dabar galite prisižiūrėti 
įvairiausiose parodose!  
 
Labas rytas, SEKMADIENI ! Kvapnios rytinės kavos, MIELIEJI... 
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Česlovas   2008-12-07 08:45:01 
Nors niekas manęs čia neklausė, bet noriu informuoti, jog e-bay parduodamas puikus CD komplektas (Accuphase 
DP 80 & DC 81 + Audio Alchemy Digital Transmission Interface). Buy It Now kaina 2800 USD.  
Tikrai verta, nes tokiu komplektu, pirkėjas užsitikrins puikų CD signalo šaltinį!  
Beje, Accuphase (Japan) gamina tik išskirtinės kokybės įrenginius. 
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130272897459&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=0
03 
 
Matyt kavos puodelis mane suaktyvino šiam išsišokimui... (Labai jau myliu gerai sukonstruotus daiktus...) 
Inž. -Č. 
Česlovas   2008-12-07 15:23:49 
Lietuvos gamintojams, ir ne tik jiems, tikriausiai bus įdomu pažvelgti į Rusijos gamintojų gaminius. 
www.klyachin.ru 
Česlovas   2008-12-07 21:05:29 
<STUDENTAS 
 
Jūsų klausimas iš serijos "kuriozinis"... Tai atsakyti neturiu ką. Kitų atsakymų nematome, tai trumpai parašysiu savo 
nuomonę pradinių stiprintuvų tema. 
 
Žinoma galima signalą reguliuoti transformatoriais, "laboratoriniais transformatoriais" (vadinami - ЛАТР) ir kitokiais 
būdais. Induktyvumas (transformatorius) savaime yra labai kaprizingas dalykas, todėl visur kur galima, jų vengiu.  
 
Jei naudojate CD, tai tokiam stipriam signalui pradinio stiprinimas nereikalingas. T.y. rekomenduoju CD signalą 
paduoti tiesiai į galinį. Tuomet tinka "pasyvinis" pradinis. Savo aktyvinį persidariau būtent į pasyvinį, jame 
palikdamas reikiamas signalų komutacijas, balanso ir garsumo reguliatorius (aukštos klasės rezistoriniai). 
CD signalo amplitudės užtenka ir tokiu būdu jo kelyje nebeliko nei vieno stiprinimo elemento. 
Tiesa, porą relyčių su auksiniais kontaktais sumontavau, bet stipriems signalams tai įtakos nesudaro. Kelių metų 
patirtis parodė, jog toks sprendimas yra geras. 
Suprantu, jog geras man, nereiškia geras kitam Broliečiui... 
 
Česlovas   2008-12-07 21:27:32 
Tik replikos teise. 
 
Impulsiniai stiprintuvai pradėti gaminti prieš kelis dešimtmečius. Tokius daugelį metų plačiai naudoja muzikantai. 
Taigi - būkite ramūs niekur jie nedings! 
Na jei tokius naudoja itin sudėtingų GAS turėtojai, tai Marijos žemės berniukai galėtų toliau smėlio dėžutėse savo 
žaidimus žaisti ir nepagrįstų nuomonių nepateikinėti... (Žinau, jog paklausus argumentų, atsakymas būtų kaip visad 
toks pat - "neskamba!"... Bent norintiesiems tokius įsigyti, nuotaikos negadintumėte.)  
 
1. Aplamai, GAS stiprintuvai neskirti "skambėjimui", o tik stiprinimui.  
2. Moderniausi impulsiniai "stiprintuvai" jau nebe "stiprintuvai", o srovės konverteriai. Na galima sakyti - tai galingi 
DAC'ai ir juose nėra nei vieno stiprinimo kaskado. 
3. Tik tokie suteikia galimybę adaptacinę GAS turėti. 
4. Kiekvienas įrenginys, tame skaičiuje ir impulsiniai "stiprintuvai", gali būti patobulintas. 
5. Mažiausiai ką nors papildomai REALAUS galima išspausti iš lempų ir vinilo, bet pažiūrėkite - kokios aistros, 
kokie pinigai ir interesai ten sukasi!  
Man nekliudo punktas 5., tai kiti tegu naudojasi 1 - 4...  
 
Česlovas   2008-12-17 11:33:08 
(apie saugiklius) 
< GP ir visoms angliško alfabeto "raidėms", bei jų grupėms iki XYZ... 
 
Tik porą žodžių ir tik inžineriškai. 
Ant vieno saugiklių nupieštas šuntuotas kondensatoriumi diodas. Tikėtina, kad viduje tikrai yra diodukas ir 
kondensatoriukas. O gal ir jų nėra... Toks saugiklio pavadinimas ir toks piešinys pirkėją turi nuteikti nupirkti. 
Sumokėti ne nedidukę daikčiuko kainą, bet kokiu +1:100 koeficientu. Bėda tame, jog šiais laikai piktnaudžiaujama ir 
manipuliuojama. 
 
Inžineriškai žinoma daugybė priemonių, pagerinančių maitinimo grandinių filtravimą. Daugelis jų gali būti (privalo) 
panaudojamos pačiame įrenginyje. Geruose įrenginiuose tikrai bus panaudota efektyviausių priemonių visuma. Jų 
kaina bus adekvati (savikaina + pelnas). 
Taigi: 
- statydami namą, remontuodami butą, dalykiškai ELEKTRIŠKAI sutvarkykime tinklus; 
- pirkdami GAS įrenginius, pasirinkime tuos, kurie pagaminti maksimaliai-geriausiai. Akivaizdu, kad vientaktis 
triodinis stiprintuvas, turintis 5 - 10 W galingumą ir kainuojantis "pūdą" litų, bus neteisingas pasirinkimas; 
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- tinkamai viską sujunkime. Sujungimuose vėl - svarbiau užtikrinti gerus kontaktus, nei išlaidauti sidabriniams 
laidams... 
Kur dailaus saugikliuko "HIFI-tuning.com" vieta? 
Kalėdoms tokį galite padovanoti bičiuliui! Kadangi šios Šventės proga tinka prišnekėti ir daugiau linkėjimų, tai galite 
nesikuklindami pažadėti draugui "Daugiau gero garso ir gerų emocijų..."!  
Jei tą darysite šmaikštaudamas, su jumoru - visi bus LAIMINGI! 
Su artėjančiomis Šventėmis, su Saulėgrąža, Brangieji !!! 
 
Nuotraukoje šiuolaikinius reikalavimus "atitinkantis" "SUPER-kabelis", Japan, 

 
Česlovas   2008-12-17 21:49:32 
>ANONIMAS Nr. 1 
 
Audioforume ir panašiose diskusijose dalyvauja įvairių poreikių, siekių ir galimybių Žmonės. Todėl ir diskusijos 
dažniausiai čia galimos apibendrintos, suvidurkintos. 
Tokiu "apibendrinimu", "suvidurkinimu" man yra 3-sigma statistikinio pasiskirstymo dėsnis:  
67 % bet kurio projekto absoliutaus rezultato pasiekiama racionaliomis išlaidomis, o tolesni pasiekimai 
pasiduoda sunkiau. 100-procentinio (absoliutaus) lygio pasiekti neįmanoma.  
 
Konkrečiu elektros instaliacijos atveju, užtenka dabartinius reikalavimus atitinkančios instaliacijos ir Jūs turėsite 
tuos 67%. Be abejo - GAS įrenginių pajungimui reikia nupirkti geresnes už vidutiniškas rozetes.  
Pats visą gyvenimą nenaudoju jokių ypatingų priemonių ir niekad dėl maitinimo tinklo nebuvo bėdų. Grojant 
ansamblyje (scenoje) būdavo įvairiausių problemų, bet ten aplamai specifinė situacija, kurios čia nevertinsiu. Na 
nėra svarbu, kad savo GAS įrenginius šiuo metu maitinu per tinkamo galingumo filtrus. Beje, tie filtrai ne kažkokie 
HI-END'iniai, bet tie, kuriuos pavyko gauti po to, kai skaičiavimo centras išardė IBM didelę skaičiavimo mašiną 
(parsitempiau puikių komponentų "kalną"!). Susikontravau ir kitokių tinklinių dalykų, bet jie patogumams, bet ne 
garso pagerinimui. 
Taip pat turiu progos pasakyti, jog labai svarbi pačios GAS struktūra: jautri ar ne Jūsų akustika, kokie stiprintuvai ir 
t.t. Tas "jautrumas" pasireiškia ir nuo GAS struktūros, ir nuo įrenginio gamintojo panaudotų vidinių sprendimų 
(topologijų bei realizacijų). Taip pat tikėtina, jog brangesniuose įrenginiuose bus ne tik "garsas geresnis", bet ir 
tinklo filtracijos. Visi komponentai bus ilgaamžiškesni, jų kokybė geresnė... 
Manau, kad šis atsakymas padės suprasti mano požiūrį aplamai.  
Galiausiai, vienu sakiniu noriu Broliečiams pasakyti - nemanykite, jog nežinau tai, kad Mokslas ir inžinerija negali 
absoliučiai visko paaiškinti. Na burną sumodeliuoti pavyksta (galvoje turiu AS), bet kaip Žmogaus ausimis girdi 
lieka pilnai nežinoma. Žinotume - ausis ir galvas pradėtume gaminti! 
Mano paminėti dalykai sudaro sąlygas rezultatą pasiekti racionaliausiu būdu . Bent tokį, kuris atitinka paminėtą 3-
sigma. Mane tas tenkina.  
Ir Jums to nuoširdžiai linkiu! 
 
Česlovas   2008-12-18 10:22:11 
>ANONIMAS Nr. 1 
 
Bet kurie saugikliai, bet kurio įrenginio techninius parametrus pablogina. 
Kadangi saugiklių paskirtis apsisaugoti nuo nelaimių, neretai besibaigiančiu gaisrais, be saugiklių elektros įrenginių 
naudoti NEGALIMA. Tokiu būdu, saugiklių-blogintojų "optimizacijos" problema yra tikrai aktuali.  
Racionalūs žingsniai yra du: 
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- kur nebūtina, saugiklių reikia atsisakyti (minimizuoti jų kiekį grandinėse);  
Specialistas tikrai gali patarti, kuriuos nuoseklių grandinių saugiklius galima eliminuoti, o kur saugikliai yra būtini. 
Deja, kelias, kokį pasirinks GAS vartotojas - visus pakeisti brangiais/gerais, šia prasme, bus neoptimalus. 
- saugiklio paskirties prasme, privalome naudoti saugiklius, kurių darbinė srovė (nominalas) ir saugiklio "suveikimo" 
charakteristika (jų yra skirtingų) yra tinkamai parinkti. Deja, tokio optimalaus saugiklio neigiama įtaka bus didesnė 
už, tarkime saugiklio su dviguba atsarga. T.y. - pastarasis punktas yra "pirminis", svarbiausias ir todėl mažinti įtaką 
garso kokybei, panaudojant per didelės srovės saugiklius, negalima.  
Tikriausiai galimos specifinės saugiklių konstrukcijos, bei ypatingų medžiagų panaudojimas, tačiau aš manau, jog 
tikrai Gerai GAS tokie nebūtini. YPATINGAI kokybiškai GAS galima ieškoti išskirtinių gaminių, bet pirmiau patys 
turite atsakyti į klausimus: 
- ar kitos GAS grandys realizuotos optimaliai (ar kritine grandimi yra būtent saugiklis)?  
- ar ne geriau lėšas panaudoti kitos GAS grandies pagerinimui? 
- kuri investicija labiau įtakos GAS kokybę? 
Be elektros saugiklių dar naudojami aktyvinių elementų (pvz. galinių tranzistorių), o taip pat garsiakalbių 
apsaugojimo priemonės (saugikliai). Čia irgi situacija analogiška - visos apsaugos priemonės kažkurį parametrą 
blogina, tačiau apsaugoms brangus komponentas, o įrenginio darbo patikimumas padidėja. 
Teisingų sprendimų! 
 
Česlovas   2008-12-18 10:31:15 
Broliečiai domėjosi itin svarbiu dalyku - tinkamu klausymosi kambario įrengimu: kokias medžiagas, konstrukcijas 
reikėtų panaudoti... 
Žemiau nurodytu adresu galite pamatyti neblogai sukonstruotas priemones, kurias parduoda profesionalia 
aparatūra prekiaujanti įmonė. Kadangi daugelį priemonių galima, o ekonomiškai - apsimoka patiems pasidaryti - 
rekomenduoju pasidairyti, pasimokyti. 
http://www.thomann.de/gb/cat_GK_stak.html 
Inž. -Č. 
Česlovas   2008-12-21 14:16:46 
Nors nei objektuvių tyrimų arba matavimų rezultatų nepateikiama, Broliečiai vis įsijaučia į savasias "patirtis", 
avansu įvertina savo "nuostabias" ausis. Kai kurie savasias net išmatavo, mums pateikė netolygumus (vieno 
mūsiškio ausys tesiskiria +- x dB, lyg nežinotume poliklinikose naudojamos metodikos paklaidų !).  
Matyt ir ateityje bus grįžtama prie "akivaizdaus" skirtingo metalo arba konstrukcijos laidų arba visos GAS 
"skambesio" aplamai, vertinimo. Deja, tokie vertinimai, ginčai yra subjektyvus, sunkiai patikrinamas dalykas.  
Siūlau perskaityti dėsnį, kuris buvo suformuluotas "gūdžiais" 1954-aisiais:  
"Pastebėta, jog tuo atveju, kai sistemos savininkas pats pasirinko komponentus, susikonstravo savo 
akustinę sistemą arba pastebėjo, jog „ypatingai“ pavyko savoji konstrukcija (dizainas), tai būtent šita jo, 
bet ne kuri nors kita sistema skamba geriau.  
Netgi tuo atveju, kai išmatuojami didesni dažnuminės charakteristikos netolygumai, savininkas pradeda 
manyti, kad duotuoju atveju jie teturi nesvarbią įtaką ir negali įtakoti asmeninę nuomonę."  
(L.L.Baranek „Acoustics“ McGraw-Hill, New York, 1954, p.208) 
 
Sekmadieniniai ir prieššventiniai linkėjimai !  
 
Česlovas   2008-12-23 17:25:29 
Norėdamas savo laišku suteikti prieš-Kalėdinės ramybės, pabandysiu tai padaryti gesindamas bene ilgiausiai 
liepsnojančią jungiamųjų laidų temą. Formatas įpareigoja atlikti glaustai ir galimai techniškiau. 
Mano požiūris į laidus Jums žinomas – „santūriai-atsainus“, bet dabar monetą apversiu antron pusėn ir pabandysiu 
atsakyti - kokios yra masiškų ginčų, ilgalaikių diskusijų, įvairiausių įsitikinimų techninės aplinkybės? 
Tuomet, kai 1996-aisiais San-Francisko parodoje pastebėjau laidų gamintojų ypatingą suaktyvėjimą ir 
demonstruojamų gaminių gausą, su draugu nusprendėme inžineriškai dalykus patyrinėti. Po ranka turėjome viską 
ko reikia matavimams ir 3 vienodo ilgio (20 pėdų) akustinius kabelius. Eksperimentas paprastas ir tokį patys galite 
pakartoti:  
a) stiprintuvo signalą tikrinamu laidu apkrovėme aktyvine 8 omų varža. Palyginus signalo spektrą stiprintuvo išėjime 
su spektru ant apkrovimo (varžos kabelio gale) pastebėjome, jog spektrai visiškai nesiskyrė;  
b) vietoje rezistyvinio apkrovimo pajungėme AS, todėl apkrovimas tapo kompleksiniu. Šiuo atveju, spektras kabelio 
gale buvo pastebimai pasikeitęs; 
c) dar akivaizdesnis skirtumas buvo spektrus lyginant kabelio „įėjime“ ir tiesiogiai ant garsiakalbių (darbinėse 
garsiakalbių juostose atsirado žymiai daugiau subharmonikų).  
Nėra galimybių plačiau eksperimentų aprašinėti, todėl pateiksiu tik savo išvadas. Žinoma, jokio atradimo 
neatlikome, nes ir tos išvados yra „vadovėlinės“. 
1. Apkrovus kabelį kompleksiniu apkrovimu, o būtent tokį turi AS, garso signalo spektras pasikeičia taip, kad tuos 
pasikeitimus galima nesunkiai išmatuoti; 
2. Kadangi konkretus apkrovimo pobūdis priklauso nuo stiprintuvo išėjimo grandinių parametrų, o taip pat nuo AS 
tipo – kiekvienas laidas pasižymės skirtingomis savybėmis, o tų savybių visuma bus vis kitokia; 
3. Kabelio įtaka yra labai priklausanti nuo stiprintuvo (A, AB, D, G, H klasės, MOSFET ar BJT galiniai kaskadai, 
naudojami tranzistoriai ar lempos...), dar labiau nuo AS (elektrostatinės, elektrodinaminės...) ir užvis LABIAUSIAI 
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nuo GAS struktūros (geriausia aktyvinė GAS ir galimai trumpesni laidai); 
4. Pačią didžiausią įtaką turi AS sumontuoti filtrai (pasyviniai krosoveriai). 
 
Kai čia ir kitur skaitote karščiausius ginčus, arba patys išgirstate kabelių skirtingus „skambėjimus“, žinokite, jog 
brangiai nupirktas kabelis, pajungtas savojoje GAS gali nepateisinti Jūsų lūkesčių. Na vienas Brolietis „surado“ 
savąjį kabelį KIMBER 4AG, o kitas karštai teigia naudojantis „skambesnį“... Todėl pabandžiau atsakyti - kuris jų 
teisus, kuris gudresnis.  
Paklausite – kodėl pats neišsirinkau kabelio-favorito? 
1) Naudojant trumpus kabelius ir aktyvinę GAS struktūrą (aktyvinėse GAS kolonėlės jungiamos tiesiogiai prie 
garsiakalbių ir AS filtrų nebelieka), kabelio įtaka pasidaro itin maža. 
2) Žinau svarbesnių garsą bloginančių savo sistemos vietų negu kabeliai. 
 
Karščiausius oponentus noriu nuraminti, jog aukcione pavyko nusipirkti dvi rites „Vintage“ laidų! Laidai buvo 
pagaminti WesternElectric dar prieš karą ir sužinojau, kad tokie labai gerai skamba! Garsas pasidaro minkštas, 
kaip iš WE300 lempos, švarus - kaip lenkiškos plokštelės, o Karuzo vokalas - toks vientisas, lyg prie vidurių 
prilipęs... Įspėju – laidų likučių neparduodu, nes prisiskaitęs visokių su laidais susijusių dalykų, nusprendžiau 
likusiais nuo kabelių gamybos laidais namą apvynioti! (Vienas Kaunietis sakė, kad taip nuo negerų laukų 
apsisaugosiu.) 
Kol dar nesu visiškai užsi-ekranavęs, siunčiu Jums nuostabiausią žinią – KALĖDOS į Jūsų duris jau beldžiasi – 
ATIDARYKITE ir BŪKIME LAIMINGI ! 
 

 
Česlovas   2008-12-24 12:40:56 
Neskaičiau kas nuorodoje parašyta, bet žinomi tokie faktai: 
1. Bet koks kabelis/laidas gali tik pabloginti signalus. 
2. Nors bet koks stiprintuvas taip pat prisideda prie tokio pabloginimo, be stiprintuvų ir be laidų buitinė GAS šiuo 
metu negalima. 
Todėl TECHNIŠKAI belieka abiejų komponentų įtakas minimizuoti. Paprasčiausias kelias - trumpinti laidų ilgius ir 
mažinti aktyvinių elementų skaičių (galvoje turiu analoginius stiprintuvus). 
 
Inžineriškai galima sukonstruoti, o moksliškai pagrįsti įvairiausius "rinkodarinius" eksperimentus, kuriuose 
"akivaizdžiai" būtų parodyta, jog ilgesnis (brangesnis) laidas arba sudėtingesnis stiprintuvas "skambės" geriau.  
Pats laikausi viršuje paminėtų taisyklių, toks kelias yra patikimiausias ir pigiausias. Tai daryti patariu visiems 
Broliečiams. Taip pat žinau, kaip savo klausas išvystė dabartiniai rinkos dalyviai!  
Pats turiu eilinę progą prisipažinti, kad labai daug ko man išgirsti, deja nepavyksta... Štai kurią nors techninę GAS 
charakteristiką pagerinus, arba klausymosi aplinkos modos įtaką sumažinus, rezultatai būna akivaizdūs ir 
džiuginantys. Kitaip sakant - man tinka tik tie metodai, kurių rezultatus galiu pasitikrinti matavimais arba teoriškai 
įvertinti. 
 
Gerų eksperimentų, sėkmingos prekybos! 
Česlovas   2008-12-24 12:51:24 
<Vilmantas, 2008-12-22 00:41:49 (Apie plazminius aukštadažnius garsiakalbius) 
 
Techniškai įdomus produktas. Be to, tokia AD realizacija turi palyginti ilgą istoriją... 
Nors e-bay tokia prekė buvo užregistruota, pasibaigusių aukcionų paieškoje surasti nebepavyko. Matyt pardavėjas 
išsigando sveikatos inspektorių "dėmesio" ir garsiakalbį teko atsiimti. 
 
Nors impulso forma ideali, bet tokios garsiakalbių realizacijos pasižymėdavo mažu atidavimu (mažu n.v.k.). Gal 
Vilmantas turi daugiau faktinės medžiagos? 
 
Šventiniai linkėjimai - Česlovas 
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Česlovas   2008-12-25 18:38:00 
<Anonimas, 2008-12-24 23:13:18 
 
Jonizacijos, plazminiai ir panašūs itin mažos masės garso generatoriai išrasti labai seniai. Nustebino įstorija, jog 
1899 metais Londono gatvių šviestuvai buvo "dainuojantys". Rekomenduoju pasižvalgyti - 
http://www.ee.vill.edu/ion/p13.html 
Mūsų diskutuojama prasme, daugiausiai žinome apie Magnat aukštadažnį "plazminį" garsiakalbį. Tokie ir panašūs 
pramoniniu būdu buvo gaminami nuo maždaug 1980-ųjų. 
Trumpai dėl mano "neteisingo požiūrio" į n.v.k. (įrenginio atidavimą...). 
GAS sistemų vienu svarbiausiu parametru yra dinaminis diapazonas. Manau, kad "Labai gera" klasės GAS, 
klausymosi kambaryje turi užtikrinti maždaug 120 dB atkuriamos muzikos dinaminį diapazoną. Ta prasme visai 
nesvarbu kaip mes apie sistemos n.v.k. diskutuosime: pasyvinės ar aktyvinės AS, klausome ausinėmis ar plazminę 
sistemą. 
Žinoma galima kitaip paklausti - kokį maksimalų akustinį slėgį gali sukurti Plasmatronics plazminis "garsiakalbis"? 
Nuo techninės interpretacijos esmė nepasikeičia - žinojau, jog tokie garsiakalbiai pasižymi mažu atidavimu. Dėl to, 
neketinu naudoti elektrostatinių ir panašių AS.  
Kadangi pats plazmos "degimo" procesas skleidžia triukšmą, jo poveikį tenka kompensuoti atitinkamai didesniu 
atidavimu. Arba reikalingi žymiai didesni plazmos (ugnies ar jonizacijos...) spinduliuotuvų dydžiai. Kadangi tuos 
dydžius riboja technologijos, didėja gaisro pavojai - matyt būtinų akustinių slėgių šiomis technologijomis sukurti 
nepavyks (galvoju apie namų sąlygas, bet ne apie laboratorijas). O ir sveikatos jonizacija neprideda... 
Česlovas   2008-12-26 11:47:00 
Vėl ne vietoje ir be reikalo su Vilmantu garsiakalbių efektyvumo (SPL...) klausimu išsiplėtėme. 
Norėdamas užbaigti užsitęsusią diskusiją, pasinaudosiu tik replikos teise: 
- GAS, galinti kambaryje pasiekti 120 dB lygį mums reikalinga tam, kad galėtume pasiekti realaus koncerto 
akustinius lygius; 
- naudojant tokią sistemą mažesniems garso lygiams atkurti, ji pasižymės žymiai mažesniais iškraipymams ir 
mažesniu atkuriamo signalo kompresavimo lygiu; 
- kadangi muziką klausome kambariuose, turinčiuose gana didelį pašalinių garsų foną, netgi klausant "ramios" 
muzikos, realus GAS dinaminis diapazonas privalo būti bent 20 dB didesnis; 
- GAS dinaminį diapazoną privalo užtikrinti visoje atkuriamų dažnių juostoje. Todėl ir AD grandis turi pasižymėti 
galimybe skleisti tą patį akustinį galingumą (SPL suvienodinimas atliekamas dažnių skyrimo filtruose).  
Išvada būtų tokia:  
Nesvarbu kokios technologijos garsiakalbiai naudojami (dinaminiai elektrostatiniai, plazminiai...), visoje atkuriamų 
dažnumų spektre jie privalo galėti skleisti akustinius signalus, kurių garsumo lygis atitinka maksimalų GAS lygį. 
Vertinant žmogaus klausos jautrumo priklausomybę, GAS iškraipymų lygis tarp atskirų AS juostų gali būti kažkiek 
skirtingas. 
Česlovas   2008-12-31 07:07:29 
Trumpai apie tai, kodėl nusprendžiau naują rubriką “Įrenginių matavimai: prietaisais ir ausimis” pradėti: 
- pagrindine priežastimi yra faktas, jog eiliniai GAS vartotojai ir Muzikos klausytojai mūsų Tėviškės informacinėje 
erdvėje, faktinės medžiagos apie įrenginius, jų technines charakteristikas, neturi. Perklausymų vertinimai taip pat 
pateikiami neargumentuotai;  
- STUDIO žurnale dalinai, o mūsų Audiforume - beveik nuolatos, eskaluojamas MITAS apie tai, jog GAS įrenginius 
reikia "rinktis ausimis", įrenginius perkant, reikia ieškoti "savojo" (klausytojui patinkančio) garso. Taip pat 
pervertinami jungiamųjų laidų, maitinimo tinklo filtravimo ir panašios įtakos. Nors GAS yra grynai techninis 
produktas, techninė tokių sistemų arba atskirų jos dalių pusės, bei inžineriniai dalykai aplamai beveik neaprašomi; 
- didelė dalis aktyviausių Audioforumo dalyvių pateikia kategoriškas, tačiau neargumentuotas išvadas. Kad ši mintis 
būtų aiškesnė, pabandau apibendrinti tokių dalyvių požiūrius:  
a) "visa aparatūra yra šlamštas" (tarp eilučių paliekama kažkokia ypatinga ir neatskleista laiškų autoriaus patirtis); 
b) "gaminu įrenginius, kurie savo "skambėjimu" žymiai lenkia pramoninius gaminius. Be to, mano gaminiai žymiai 
pigesni ir  
c) - "visi gamintojai specialiai gamina netobus gaminius", todėl "specialistui" nesunku juos pagerinti. 
 
Mitams sugriauti, arba savo argumentams pateikti ir nusprendžiau šią rubriką pradėti. 
Suprantu, jog Audioforumo formatas pasidarė "nebeoptimalus", o ir mūsų forumo struktūra yra nesutvarkyta, 
neprižiūrima. Belieka tikėtis, jog nauja rubrika "nepaskęs", o inžinerinės diskusijos išsiplės visiems naudinga 
linkme. Tai priklausys tik nuo mūsų pačių. 
Mažiau patyrusius turiu įspėti - tikriausiai netrukus perskaitysime laiškų su karšta kritika... Daugelių jų autoriais bus 
"Anonimai" (norėčiau šį vardą pradėti mažaja raide...), tačiau tokia yra šiuolaikinės "demokratijos" kaina. 
Inžinierius arba labiau patyrusius, įrenginių gamintojus ir tobulintojus - visus kviečiu aktyviai dalyvauti ir savo 
patirtimi su Broliečiais pasidalinti ! 
 
P.S. 
Yra taip, kad bene trijų rubrikų paskutinius laiškus parašė "Inžinierius -Č". Tai negeras ženklas (per didelis mano 
aktyvumas) ir todėl sau turiu pasakyti - mėnesiui vėl "išeinu atostogų"! 
Na tik šią naujai pradėtą rubriką pirmąja tema užpildysiu... 
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Česlovas   2008-12-31 10:36:31 
Šio laiško pagrindiniu teiginiu yra tai, jog įrenginio techniniais parametrais pakankamai tiksliai galima apibrėžti visos 
GAS garso kokybę. Taip pat tai, jog šiuo metu parametrus galima išmatuoti taip tiksliai, kad matavimai, bet ne 
ausys, privalo būti bet kurios GAS projektavmo, analizavimo, pagerinimo pagrindu. 
 
Apie tikslus ir uždavinį aplamai.  
Su draugu-amerikiečiu Alex šiuo metu projektuojame naujas AS. Struktūra aiški – AS aktyvinė, dviejų juostų: apie 
200 ltr. fazoinvertorius ir 1“ ruporas su kompresiniu draiveriu.  
Vykdant savuosius įsipareigojimus, man buvo aktualu pasirinkti galinį stiprintuvą, su kuriuo atliksiu tolesnius 
kompresinių draiverių bei ruporų palyginamuosius matavimus. Visi šiuolaikiniai akustiniai matavimai vykdomi 
kompiuterio pagrindu ir tai yra nuostabus dalykas – visiems rekomenduoju įsisavinti ir naudotis! Tuolab – beveik 
visą PĮ dabar galima veltui (oficialiai!) ir neišeinant iš namų gauti…  
Taigi ir savo galinių stiprintuvų absoliutinius ir palyginamuosius matavimus atlikau AK pagrindu, kuriame 
sumontuotas aukštos klasės garso kontroleris JULI@. Akustiniams matavimams susirinkau „specializuotą“ AK, 
tačiau tinka bet kuris vidutinės klasės kompiuteris, dirbantis Windows-XP aplinkoje. Paminėtą garso kontrolerį (SB) 
galima nustatyti visiems darbo režimams (iki 192kHz/24 bitai), jis turi simetrinius ir asimetrinius analoginius, bei 
skaitmeninius prievadus, o taip pat pasižymi mažais triukšmais. Išsamiau galite perskaityti:  
http://www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/Juli@/Juli@-English.pdf 
Konkretaus kontrolerio (SB) rezultatus matote pridėtame paveikslėlyje. 
Šiame matavimų etape panaudojau RMAA PĮ, kurios variantą galite atsisiųsti ir naudotis veltui: 
http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml 
Nors kiti matavimo prietaisai šiuo atveju nebuvo pagrindiniai, juos čia reikėtų paminėti: 
TEKTRONIX 2236A oscilografas, TEKTRONIX TM515 matavimų stotis, FLUKE 8060A multimetras. 
Matavimus „ausimis“ atlikau elektrostatinėmis ausinėmis STAX SR-Lambda (adapteris SRD7). 
 
Iš šiuo metu turimų galinių stiprintuvų „arsenalo“, atrinkimui galėjau paskirti tris. Kiti du galingiausi ir kokybiškiausi 
stiprintuvai „aptarnauja“ mano namų pagrindinę GAS. Likusieji - integriniai. Tokiuose būna sumontuotos 
nereikalingos grandinės, kurios vėliau matuojamų garsiakalbių parametrus padarytų mažiau tiksliais. Visi mano 
stiprintuvai yra tranzistoriniai. 
Taigi, detaliems matavimams papuolė FORTE-1a, kurį naudoju išskirtinai ausinėms pajungti, o taip pat 
MITSUBISHI M-A01, kurį vertinčiau kaip vienu geriausiu japoniškų „mini“ sistemų galiniu stiprintuvu. Trečiojo 
galinio ADS (AB-klasės, 2x100W, JAV) stiprintuvo parametrus išmatavau, tačiau iškart pasakysiu - ADS stiprintuvo 
parametrai pasirodė prasčiausi ir jį teko padėti lentynon (apie jį toliau nerašysiu)...  
FORTE 1a sukonstruotas 1988-aisiais JAV ir anuomet kainavo apie 1500 USD (M-A01 kainavo 500USD). Kaip ir 
THRESHOLD, „Forte Audio“ konstruktoriumi buvo Nelson Pass (vėliau - PASS LABS). Internete stiprintuvų 
duomenis surasti Jums būtų sunku, todėl pagrindinius gamintojų duomenis parašysiu čia: 
FORTE 1a: 50+50 W Pure classA@0.05% THD@80ohms, 20Hz-20kHz both channels driven, SlewRate 40 V/mks, 
Output imp. 0.02 Ohms (7Hz-20kHz), Max OutputCurrent 30A, OutputNoise 300 mkV.  
MISTUBISHI M-A01: 2x70W@ 0.05% THD, IM dist. 0.008%@ 70W, 20Hz-20kHz +-0.1 dB, SlewRate 30 V/mks). 
Įrenginys sukonstruotas apie 1980-uosius. Abu šiuos stiprintuvus priskirčiau aukštesniai už vidutinišką klasę. 
Kadangi stiprintuvus norėjau palyginti mažų srovių darbo režime, didelių apkrovimo režimų ir galingumo matavimų 
čia nepateikiu. Nors matavimus atlikau vieną kanalą apkraunant 8 omų varža, o kitą – realiu kompresiniu draiveriu, 
skirtumai labai nedideli ir tų skirtumų galima nevertinti. Matavimus palyginau dviem režimais: 44kHz/16bit o taip pat 
96kHz/24 bit, bet rezultatams tai didesnės įtakos neturi. Galima teigti, jog standartinis (44/16) režimas 
analogiškiems matavimams yra patikimas (tinkamas režimas). 
 
Kitame poste pratęsiu tą pačią temą. 
Nuotraukoje bendras vaizdas. 
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Česlovas   2008-12-31 10:39:44 
Šiuolaikinių kompiuterizuotų matavimų pagrindu yra garso kontroleris. Jei tiksliau - jame esantys analogas-kodas 
keitikliai ir atitinkamos tvarkyklės.  
Pastaruoju metu, savo matavimams naudoju kontrolerį JULI@, kurio dalį parametrų matote pateiktose 
nuotraukose. 
 

 
Česlovas   2008-12-31 10:40:42 
Dar keli JULI@ parametrai: 
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Česlovas   2008-12-31 13:07:31 
Čia pateikiu aukščiau aprašytų galinių stiprintuvų faktinius pagrindinius parametrus. Nors matavimus atlikau 
stiprintuvus apkrovus (skaitykite aukščiau), realūs sugeneruoti matavimo signalai pilnai ir visapusiškai įrenginių 
apkrovimų nesumodeliuoja. Kitaip sakant – „pilnavertiškai“ analizuojant įrenginių darbą GAS sudėtyje, reikėtų atlikti 
papildomus matavimus. Kadangi šios temos tikslą galima įvardyti - „inžinerinių parametrų svarba ir jų koreliacija su 
GAS garso kokybe“, tokia metodika yra pakankamai išsami. Be to žinome, jog racionalu pasiekti racionaliai 
priimtiną (3-sigma), bet ne absoliutų tikslą. 
 
Žemiau matote M-A01 stiprintuvo išmatuotas charakteristikas ir grafikus, kuriuos tegaliu pateikti atskirais failais 
(atskiruose postuose...) 
 

 
Česlovas   2008-12-31 13:19:16 
Norėdamas sutaupyti vietos, atvaizdavau smulkesnio formato paveikslėlius. Jei tema "išsivystys" ir bus įdomu - 
galėsiu pakartoti. 
Žemiau matote paskutiniuosius M-A01 galinio stiprintuvo išmatuotus parametrus. 
Atkreipiu dėmesį, kad programa nurodo, jog vienas parametras - StereoCrosstalk yra "Poor" (prastas). Faktiškai -
47 dB nėra blogai, tačiau programa automatiškai atlieka tam tikrus palyginimus, kurių kriterijai nėra apibrėžti. Be to, 
pavyko nustatyti, jog parametrus įtakojo ir kai kuriuos iš jų pablogino CRT monitoriaus parazitinis spinduliavimas 
(spinduliavimo įtaka ne į galinius stiprintuvus, bet į signalų grandines). Atitolinus monitorių, ta įtaka ženkliai 
sumažėja, o kai kurie parametrai - pagerėja.  
Noriu, kad Jūs tai žinotumėte ir atlikdami itin jautrius bei tikslius matavimus, panašių paklaidų išvengtumėte. Jei 
turite galimybių - "laboratorijoje" rekomenduoju naudoti LCD monitorių. 
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Česlovas   2008-12-31 13:43:35 
Vertinant duomenis turime nepamiršti, jog rezultatus įtakoja (žinoma, bloginimo prasme) pats "matuoklis". Duotuoju 
atveju - garso kontroleris JULI@. Iš pateiktų duomenų nesunku nustatyti tokios įtakos dydžius ir matavimo 
rezultatus pasikoreguoti (rezultatai kažkiek pagerėtų). 
Kadangi šiuolaikinių, tokio tipo matavimų pagrindas yra matematika ir pragramų kūrėjo pasirinkta matavimų 
metodika (generuojamų signalų tipas ir daugelis kitų dalykų) - turime žinoti, jog matavimai nėra absoliučiai tikslūs.  
Norėdamas nustatyti matavimų "patikimumą", pradžioje matavau patį kontrolerį, įvairius pradinius stiprintuvus, todėl 
galiu tvirtinti, kad faktinė koreliacija yra gera (pakankamai tiksli ir patikima). Esu numatęs patobulinimo būdus, be 
to, nuolat kyla paties matuotojo (žmogaus) patirtis. Taigi, šią informaciją ir Jūs priimkite "pasikoreguodami". 
 
Plačiau nenagrinėdamas stiprintuvo FORTE-1a išmatuotų parametrų, pateiksiu tik palyginamasias abiejų 
stiprintuvų dažnumines charakteristikas (šiuo atveju, jos turi pagrindinę reikšmę). 
 

 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 28 - 

Česlovas   2008-12-31 14:01:08 
Žinoma, bene svarbiausią charakteristiką pateikus taip, kaip tai daroma žurnaluose arba matome gamintojų 
aprašymuose, tos charakteristikos visoje dažnių juostoje būtų lygios, kaip "siūlas"! 
Reikalas tas, kad savo matavimuose mes turime galimybę pasiekti tokio tikslumo, kuris yra nepalyginamai didesnis 
už mūsų klausos jautrį. Be to, tas ausies jautris nuolat kintantis, subjektyvus. Kita vertus, pavaizdavus taip tiksliai, 
kaip Jūs matote, gali pasirodyti, jog didesnis, sunkesnis, brangesnis... FORTE turi prastesnius parametrus. T.y., M-
A01 turėtų "skambėti" geriau. Apie klausymo testus dar parašysiu, bet šiuo metu pateikiu tokią išvadą:  
kai pagrindiniai stiprintuvo parametrai peržengia tam tikrą kokybinę ribą, tolesnis jų gerinimas yra straipsnių 
"rašytojų plunknos" (rinkodaros) dalykas. 
Stiprintuvų konstruktoriai neretai naudoja tam tikrus kažkurio parametro apribojimo būdus, kuriais pasiekiamas 
bendras įrenginio darbo stabilumas arba pagerinamas kitas parametras. Taigi - į parametrus reikia žiūrėti ir juos 
analizuoti kaip tarpusavyje susijusius ir vieno kurio nors neišskiriant. Tai darant, reikia bandyti suprasti - kokie 
galėjo būti įrenginio konstruktoriaus tikslai?  
Pasikartosiu, kad buitinės aparatūros gamintojų (firmų) tikslai kartais būna nukreipti taip, kad paryškintų tam tikrus 
"blizgučius" ir užmaskuotų problemiškesnius, svarbesnius dalykus. Jokiu būdu nenoriu pasakyti ir sutinku su 
teiginiu, kad gamintojai specialiai pablogina gaminių parametrus!  
Tai absurdiškas dalykas arba koks nors išskirtinis atvejis. 
Česlovas   2008-12-31 14:53:32 
Nesupratęs čia pateiktų mano tekstų tikslų ir nesulaukęs pabaigos, Vilmantas ėmėsi kritikuoti... 
 
Vilmantui galiu atsakyti, jog: 
- čia pateikti aprašymai nepretenduoja į profesionalių matavimo sistemų lygį. Tokių Lietuvoje mažuma ir šiame 
formate būtų netinkama vieta apie juos diskutuoti. Be to, tokios sistemos nėra būtinos konkrečiam tikslui pasiekti 
(savikainos ir paklaidų vertinimo dalykai); 
- jei Vilmantas arba LessLoss turite geresnę aparatūrą, didesnę patirtį ir nuoširdų norą - turite progos mums tai 
pateikti. Deja, apie tai, ką perskaičiau paskutiniame STUDIO, o taip pat Jūsų puslapiuose, pagrindinė LessLoss 
pradukcija (kabeliai) techniškai lieka aplamai nepaaiškinti ir moksliškai nepagrįsti dalykai. Suteikėte progos 
pakviesti Jus - "investuokitės" į mūsų Audioforumą, o mes skaitysime; 
- mano rašinių tikslu nėra kažkaip susireikšminti. Garsiau Vilmantui bandau paaiškinti: konkrečios temos tikslas yra 
Broliečiams pateikti techninių tyrinėjimų, parametrų svarbą ir koks parametrų bei klausymosi (testavimo ausimis) 
santykis; 
- pirmos nuotraukos monitoriaus ekrane turėjote pamatyti, kad fotografavimo metu buvo naudojamas vienas 
Vilmanto paminėtas Smart-6 programų paketas (geras, seniai naudojuosi). Bičiulis Alex mūsų AS ŽD modulį šiuo 
metu projektuoja LEAP "EnclosureShop", o garsiakalbių parametrus matuoja pasaulyje pripažinta prefesionalia 
įranga (DRA paketo MLSSA ir metrologinių mikrofonų pagrindu). Prašau patikslinti nuomonę - ar Vilmantas siūlai 
čia diskutuoti paminėtų profesionalių priemonių pagrindu? Ar pats tokio lygio diskusijoje dalyvausi, ar tik kritikuosi? 
Ar daug kam tai bus suprantama ir įdomu skaityti...? 
Pabaigai viena mano patirtis - geriausios yra NE BRANGIAUSIOS ir ne PROFESIONALIAUSIOS priemonės, o tos, 
kuriomis mes galime (mokame) pasinaudoti. 
Rašydamas tokiame lygyje, kokį dabar pasirenku, pats suabejoju - ar bus įdomu, ar ne per sudėtinga?  
Žodžiu, rašau tikrai ne Vilmantui ir ne Wytui...  
Skaitote - ačiū. Galite parašyti geriau - bus dukart AČIŪ !! 
 
Taikingų senųjų užbaigimo, linksmo Naujųjų sutikimo, Vilmantai! 
 
Česlovas   2008-12-31 15:28:31 
Neparašiau lyg ir visiems suprantamo dalyko: ilgesnius rašinius, o taip pat paveikslėlius tenka skaidyti dalimis 
(fragmentuoti). Todėl ir temos dar neužbaigiau.  
 
Kaip ir numačiau pradžioje - iš visų "pakampių", pabaigos nesulaukę, kritikuoti puolė "referentai". Nesuprantu - 
koks galėtų būti jų tikslas...?  
Trumpai Kęstui ir Ananonimui 
Nusiraminkite, mielieji oponentai. Neskaitykite visai, arba galvon neimkite ką tas Česlovas čia rašinėja... Jums tikrai 
pasidarys ramiau, o Česlovas mažiau Jums atsakymų prirašinės!  
Suteikėte progą pasakyti, jog dar neteko perskaityti Kęsto laiško, kuriame būtų pateikti išsamesni savosios kritikos 
argumentai (totali kritika gali būti ligos pradžia). Nebereaguoju nuo to laiško, kuriame Kęstas teigė, jog jis garso 
kokybę gali nustatyti bet kurioje vietoje (paminėjo tualetą). Nieko nepadarysi, jei žmogus negali parašyti geriau – 
save “perlipti” būna sunku.  
(O gal galvoje kompiuteris įtaisytas: besėdėdamas tualete impulsyviai "pirsteli" ir garso impulsėlių Furje 
transformacijas smegenėlės momentaliai paskaičiuoja?)  
 
Kritikuojantiems siūlau visad pagalvoti - o gal čia parašytos mintys kitam Broliečiui bus naudingos, įdomios? 
Česlovas   2008-12-31 16:24:24 
Vilmantui ir kitiems tikrai galėjo būti neaišku - kada ir kokiomis prasmėmis aš naudoju žodį "profesionalus". Ačiū už 
suteiktą progą paaiškinti. 
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Šis žodis savaime yra daugiaprasmis. Plačiaja prasme, profesionalas tas, kuris iš tokios veiklos savo duoną 
uždirba. Taigi, šia prasme - Vilmantas, bet ne Česlovas yra profesionalas. 
Na žinome "buitinės" ir "profesionalios" aparatūros prasmes. Nors profesionali (studijinė, muzikantų...) aparatūra 
gali turėti labai skirtingus lygius, arba įrašų studijose kartais gali būti panaudota ir buitinė aparatūra (taupant, ten 
kartais naudojamos buitinės AS...) - "profesionalios" ir "buitinės" garso aparatūros vienu esminiu požymiu yra tai, 
kad "profesionali" (studijinė) nėra "apkarstoma" blizgučiais. Lempos ir vinilas naudojamos, bet itin siauruose 
pritaikymuose. Na pasakyčiau - "profesionali" yra išgryninta paskirties prasme. Kaip tik dėl to ir nelyginant 
konkrečių įrenginių kokybės, profesionalių įrenginių klasė man teikia didesnio pasitikėjimo.  
 
Nors mes diskutuojame apie buitinės paskirties GAS, jų vertinimai galimi skirtingais pjūviais: 
- gamintojų pateikti aprašymai. Deja, pastaruoju metu jie itin skurdūs ir melagingi. Na beveik visad rinkodaros 
"monais" papildomai apkarstyti; 
- vertinimas klausant ir TIK KLAUSANT! Patys matote, jog pastaruoju metu daugelio "specialistų" pagrindu yra 
testavimas ausimis. Galiu tik pasikartoti - suprantamas dalykas, kad aplamai GAS mes įsigyjame klausymui, tačiau 
analizuoti, sistemos suderinimą ir efektyviausią patobulinimą galima pasiekti tik inžinerinias būdais. Mokslas ir 
žinios yra taip pat "profesionalumo" pagrindas. Tai štai paskutinįjį mano naudojamą apibrėžimą "profesionaliai" 
skaitykite ne kaip tai, jog "Česlovas viską vertina kaip ypatingas žinovas, profesionalas...", bet - 
"konstruodamas, įrenginius lygindamas ir juos vertindamas, Česlovas pirmiausia vadovaujasi mokslo 
(inžinerinėmis) žiniomis, bet ne ausimis (klausydamas)". 
Taigi, ir šiuo metu pateikiamas stiprintuvų palyginimas, o taip pat tokio palyginimo pasirinktas būdas ir priemonės 
gali būti priskirtos "profesionaliam" (inžineriniam) tyrimo būdui.  
Visad stengiuosi aiškiai pasakyti naudojamų priemonių lygį, pateikiu nuorodas į pirminius šaltinius, susijusią 
informaciją. Beje, kai kurios veltui teikiamos kompiuterizuoto matavimo priemonės visiškai nenusileidžia, o kartais 
lenkia profesionalius paketus. Ir tikrai ne vienas, dar tebenaudojamas profesionalus garso kontroleris yra prastesnis 
už "pusiau profesionalųjį" JULI@. O profesionaliųjų kaina?  
Todėl skaitydamas turėjote pastebėti, jog čia rašydamas stengiuosi nurodyti VELTUI gaunamas arba nebrangias 
priemones. Jei veltui galite pasiūlyti geresnių priemonių - būtinai parašykite! 
Na noriu, kad kuo daugiau Broliečių pasinertų į inžinerinius tyrinėjimus, žinias savo gilintų. Akivaizdu, kad nei 
vienas "auksinių ausų" savininkas patirtimi nepasidalins (to jis net negali padaryti. Be to - toks gyvena ribotoje 
"erdvėje"). 
 
Jei neatsakiau - būtinai parašykite, nes man pačiam tikrai svarbu Broliečiams pateikti korektišką apibrėžimą!  
 
Česlovas   2008-12-31 17:42:11 
Atlikęs matavimus įsitikinau, kad mano poreikius tenkina MITSUBISHI M-A01 galinis stiprintuvas. Tuolab – aukštųjų 
dažnių garsiakalbių (draiverių) parametrai matuojami mikrofonais, o dėl to – akustinių matavimų paklaidos yra 
žymiai didesnės. Netgi patys akustiniai matavimai nepilnai standartizuoti. Kadangi man bus svarbiau ne absoliučias 
parametrų reikšmes išmatuoti, bet atlikti palyginimus – tokiems matavimams nereikalingi kalibruoti prietaisai. Šiam 
projektavimo etapui, o labai tikėtina ir aplamai, išsiversime be labai brangių ir nepatogių matavimų akustinėje 
kameroje.  
Taigi, išmatavęs pagrindinius parametrus įsitikinau, kad konkretus stiprintuvas veikia normaliai ir yra tinkamas. Kaip 
minėjau, prie tų pačių stiprintuvų pajungus AS ir garsiai, bei ilgai pagrojus, atsirastų tam tikros parametrų slinktys. 
Toks tyrinėjimas būtų už suformuluoto tikslo ribų. 
 
Nežinau kodėl, bet išmatavus atsirado noras muzikos paklausyti, patikrinti – gal tikrai dalykai tapo tokiais, kad 
išgirsiu skirtingą galinių stiprintuvų skambėjimą? 
Atsinešus CD grotuvą, pirmiausia tiksliai sureguliavau visus signalų lygius. Beje – testinius signalus 
„susigeneravau“ pats ir „išsikepiau“ norimo turinio CD. Šis dalykas irgi paprastas – atsisiųskite PĮ „Audacity“ 
(http://audacity.sourceforge.net/), įdiekite ją kompiuteryje ir papildykite papildiniais (PlugIns). Šis paketas irgi 
gaunamas nemokamai (taip sakant yra GNU – GeneralPublicLicense). Testinių signalų kūrimo žingsniai du: 
sugeneruojate reikiamos trukmės ir galimų parametrų WAV failus ir kuria nors CD „kepimo“ programa (pvz. NERO) 
pasigaminate CDDA formato diskelį, tinkantį bet kuriam buitiniam CD grotuvui. Labai reikalingas dalykas - 
rekomenduoju!  
Greitam palyginimui buvo reikalingas komutatorius, susidedantis iš 12 laidelių ir paprasčiausių dvipusių perjungėjų. 
Kaip minėjau, perklausymui naudojau STAX „SR-Lambda“ elektrostatines ausines. Nors jungdamas laidų 
raizgalynę pasistengiau neprisiminti perjungėjų krypčių (kurioje padėtyje kuris stiprintuvas bus įjungiamas, t.y. 
pasistengiau atlikti „blend test“), kaip ir tikėjausi – skirtumo išgirsti nepavyko. Kitaip sakant – jei stiprintuvo 
pagrindiniai parametrai yra pakankamai geri, tai išgirsti kokį nors skirtumą praktiškai neįmanoma. Pasikartosiu – itin 
svarbu sureguliuoti signalų lygius! Priešingu atveju, „garsesniajam“ nesunku priskirti „lyderio“ reikšmę (tai žmogaus 
klausos+psichikos savybė).  
Taigi - niekas nepasikeitė dar nuo to laiko, kai tokius palyginimus dariau prieš labai daug metų , kai ausys buvo 
jaunesnės ir kai „šamanizmo“ įdėjos nebuvo sudygusios... 
Na „ausytės“, pasidrožkite pieštukus ir pulkite sukritikuoti!  
Tik tokiu būdu mes pasieksime mūsų forumo vienos dienos ir vienos temos rekordą. (Šiuo metu jau turime 19 
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vienos temos ir vienos dienos laiškų, o iki 24 val. Naujametinių fejerverkų dar liko 6 valandos :). Žinoma, juokauju - 
laikas šampanus šaldytuvan sukrauti, batus išsiblizginti ar auskarus įsisegti... 
 
Bet aš ir vėl visus Jus apkabinti noriu - inžinierius Č'oriu. 
Česlovas   2008-12-31 18:14:42 
Atskirai ir pabaigai galima pabandyti įvertinti pagrindinio "kaltininko" - mūsų ausų savybes. 
Žinoma jog ausys nuolat degraduoja. Absoliutus tokio degradavimo kriterijus - amžius. Taip pat turime kasdienines 
nuovargio pulsacijas. Todėl perklausymus visad stengiuosi atlikti ryte.  
Jaunesni dalyviai galėjo pagalvoti - "ką tas senis Česlovas galėjo ten išgirsti..?" 
Tokius noriu nuraminti - jei Jums ne 5 (žodžiais - "penkeri") - aukščiausiųjų dažnių Jūs jau nebegirdite ir 
nebegirdėsite. Užaugusiomis ausimis, suaugęs žmogus geriau girdi žemuosius dažnius, lyginant su vaiku.  
Kadangi ausis periodiškai pats "pasimatuoju", tai patirtis sako, jog kiekvienas dešimtmetis "atima" maždaug vieną 
aukščiausiai girdimą kilohercą. Papildomai ausyse gali atsirasti triukšmas arba cypimas. Kadangi ausies jautrumo 
kreivė netolygi (logaritminė jautrumo priklausomybė), tie pašaliniai garsai klausytis muzikos netrukdo: išgirdus 
didesnę signalo amplitudę, mūsų ausies "darbo taškas" persislenka aukštyn ir pašaliniai ar vidiniai ausies triukšmai 
yra maskuojami (nebegirdimi). Kadangi aiškiai girdžiu toli esančios lempos droselio arba GAS įrenginio toroidinio 
transformatoriaus burzgimą, tai žinau, kad mano ausų jautrumo sumažėjimas pakankamai objektyviai leidžia GAS 
kokybę nustatyti. Tuolab, jei klausyti galiu "patikimomis" ausinėmis! 
O dabar save ir vyresniuosius nuraminsiu - amžius "atsidėkoja" patirtimi. Taigi ir dvidešimtmečiai esate kažkiek už 
5-mečius labiau patyrę, tikrai teisingiau galite garsą suprasti. Jei to kryptingai sieksite - bet kurio mūsų progresas 
bus maždaug dviguvai už ausų degradacijas spartesnis ! 
 
Dėkodamas už kantrybę ir "išeidamas" mėnesinių atostogų, visiems to Jums ir noriu palinkėti. Inžinierius -Č. 

 
Česlovas   2009-01-01 08:33:38 
SU NAUJAISIAIS, BROLIEČIAI !  
Šventinį rytą galiu sutikti su visokiais "Fiziko mėgėjo" samprotavimais - tikrai nieko ir neatsitiko: 
nei čia Naujieji, nei čia metai aplamai... Viskas tik mūsų išgalvota... 
Na ir vistiek palinkėsiu nuoširdžiai - Būkime laimingi, būkime sveiki ir BŪKIME ČIA ! 
******************************************************************************************************* 
 
Vakar šioje naujoje rubrikoje aprašiau vieną eksperimentą ir pateikiau išvadą:  
- GAS įrenginių kokybę garso atkūrimo prasme galima apibudinti techniniais parametrais, kuriuos galima išmatuoti 
ir tokiu būdu įrenginius palyginti;  
- pasiekus tam tikrus techninių parametrų lygius, inžineriniai, bet ne mūsų klausa, yra jautresnis instrumentas. 
Ausies, kaip labiausiai integruoto (apibendrinančio) "matavimo" instrumento svarbos nesumenkinau ir tų dalykų 
nenagrinėju. Pateiktomis iliustracijomis norėjau Jums parodyti tai, kad pačios moderniausios šiuolaikinės 
technologijos (matavimai) tapo prieinami, o rezultatai pakankamai patikimi.  
Žinoma, visad ir visur yra paklaidos, o rezultatai - neabsoliutūs. Mano vertinimu, jei metodika patikimai leidžia 
nustatyti dimensijas 10% tikslumu, tokia metodika gali būti priskiriama "matavimams". Siekiant didesnio tikslumo - 
kaina neproporcingai didėja, o absoliutus rezultatas vistiek išlieka nepasiekiamas.  
Taigi - ir mano inžineriška, ir "Fizikos mėgėjo" filosofinės prasmės yra analogiškos. 
 
Nespėjus užbaigti pradėto darbo, buvo įterptos kritinės pastabos, kurias galima apibendrinti taip: 
- matavimuose panaudojau neprofesionalias, todėl nepakankamai tikslias priemones. Šios pastabos autorius 
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Vilmantas įvardijo tokius dalykus: veltui teikiama kompiuterinė programa RMAA ir palyginti nebrangus kontroleris 
JULI@. Beje - jo paties pateiktoje nuotraukoje mes matome būtent JULI@ kontrolerio panaudojimą; 
- sunkiau suprasti Kęsto laiško prasmę ir turinį, bet dvi išvadas padaryti galima: a) pateikiami aprašymai su GAS 
nesusiję, todėl tokius išvis nereikėtų čia publikuoti ir b) analogiškus parametrus prietaisai gali parodyti netgi tuomet, 
kai išmatuojamas kompiuterinių kolonėlių arba hibridinės STK mikroschemos pagrindu surinktas stiprintuvas. Gal 
buvo dar kitos mintys, bet autorius jų aiškiai suformuluoti nesugebėjo; 
- "anonimas" laiške irgi nesuprato mano pateiktos medžiagos esmės. 
Na dar "Wytas" parašė laiškutį su nostalgiškais prisiminimais apie "auksinius sovietinius laikus" - kai jis buvo 
jaunas, guvus, bet nepatyręs radiokonstruktorius... Visiškai analogiškų laiškų "Wytas" jau buvo mums atsiuntęs, bet 
matyt pamiršo. Aišku su turiniu nesutinku, bet savo nesutikimo argumentus jau seniai esu parašęs. Taip pat ir Jūs. 
 
Ką šiuo laišku noriu pasakyti? 
Tebemanau, kad bet kuri Audioforumo dalyvio praktinė veikla, tame skaičiuje, argumentuotai parašytas laiškas yra 
LABAI GERAS DALYKAS. Kadangi laiškai parodo mūsų Audioforumo "organizmo" gyvybingumą, bet kurie 
straipsneliai, trumpos išvados ir pan. yra taip pat GERAI ! Nors esame skirtingi, turėtume nepamiršti to, kad mus 
jungia bendras tikslas - kokybiškas Muzikos atkūrimas. Todėl yra logiška prašyti, kad vieni netrukdytume kitiems, 
nepultume kritikuoti, kitiems dalyviams leistumėme savuosius tikslus pasiekti.  
Vilmantas sukritikavo parašydamas, jog Jums pateikiau matavimų pavyzdį, kuriame naudojami ne profesionalūs 
įrenginiai ir priemonės. Akivaizdu tai, kad norėjau pateikti paprastesnį, suprantamesnį pavyzdį. Manau, jog būtent 
toks tekstas gali būti Broliečiams naudingas: diskelį su testavimo signalais pasigaminti arba turimą kompiuterį 
papildžius veltui gaunamomis programomis, kažkurio audio komponento parametrus pasitikrinti. Žinias pagilinti, 
patirtį kitiems perduoti...  
Taip pat noriu pasakyti, jog neretai "nepastebiu" kitų Broliečių klaidingus vertinimus arba teiginius. Pavyzdžiu gali 
būti neseniai perskaityti Vilmanto laiškai, kuriuose jis neteisingai interpretuoja (nesupranta arba parašyti nepavyko) 
garso signalų spektro amplitudės ir spektro galingumo sąvokas. Tai parodo tokia laiško dalis "Turiu tik viena 
pastebejima - ar Jus manote kad AD driveris ir ZD driveris turi tureti vienoda SPL lygi /dydi? Mano kuklia nuomone 
tai priklauso nuo konkretaus driverio atkuriamu dazniu juostos (garsinio diapazono spektro dalies)"  
Specialistui tie dalykai aiškūs, tačiau faktas tas, kad NEI VIENAS MŪSŲ nesame ir negalime būti visų dalykų 
specialistais!  
 
Laišką noriu baigti prašymu/palinkėjimu - mažiau savanaudiškų ambicijų, daugiau tolerancijos! 
 
Česlovas   2009-01-01 10:55:33 
Apie "racionalius" šiuolaikinius matavimus rekomenduoju perskaityti Pro-Audio Review puslapiuose: 
http://www.proaudioreview.com/article/190 
Apie akustinių įrenginių matavimus ir jų techninį arsenalą straipsnio autoriaus (Mike Rivers) parašė dalykiškai ir 
labai suprantamai - rekomenduoju. Žinoma - yra galybė analogiškos informacijos. Taip pat reiktų žinoti, jog 
patikimus ir priimtinų tolerancijų rezultatus Jūs gausite panaudoję standartinius, kiekviename kompiuteryje 
sumontuotus garso kontrolerius (SoundBlaster'ius). Taigi - pradedantiesiems galima aplamai nieko nepirkti ! 
Sugaišę kažkiek laiko, Jūs galėsite šioje rubrikoje aukščiau aprašytą kelią patys pražingsniuoti.  
 
Būt tikrai įdomu sužinoti - kaip Jums sekėsi, kokie rezultatai, išvados, rekomendacijos...? 
Kadangi aš mėnesį "atostogausiu" - susijusiomis temomis galite man e-paštan brūkštelti. Sėkmės ! 
 
Česlovas   2009-01-01 14:12:02 
<Vilmantui (taip ir nesupratusiam mano rašinių tikslų ir prašymų...).  
 
Nebesinori, bet tenka prie temų sugrįžti: 
1. Vilmanto nuotraukoje matosi JULI@ kontrolerio tvarkyklė ir tai parodo, jog pats tokį kontrolerį turi įsidiegęs. 
Tiesa, gali būti ir taip, kad nuotrauka svetima, internetinė.  
Galiausiai - tai ne itin svarbu. 
Logiškas klausimas - kodėl kiti negali savo matavimuose šiuo kontroleriu pasinaudoti? Internetas atviras ir bet kuris 
mūsų lengvai gali pasitikrinti, jog būtent šis kontroleris kokybė/kaina požiūriu, pastaruoju metu lyderiauja. Be to - 
Lietuvoje toks parduodamas (apie 450 Lt). Jei matuodamas dinaminį diapazoną ir vidinius JULI@ triukšmus 
Vilmantas įėjimus užtrumpinti nepamiršo, tai pateikti skaičiai 95 ir 97 dB daugeliui buitinės GAS matavimų yra 
visiškai tinkami. Inžineriškas (metrologijos) reikalavimas toks: matuoklis turi būti viena eile (10 kartų) tikslesnis už 
matuojamą objektą. Akivaizdu, kad CD grotuvų keitiklius privalu matuoti atitinkamais įrenginiais! Tačiau šiuo metu 
apie išskirtinę ir itin siaurą CD grotuvų keitiklių projektavimą, bei tokiems dalykams reikalingus įrenginius 
nekalbame!  
Na kažkada Broliečiai paklausė apie galimybę dažnumines ir kitus parametrus pasitikrinti, tai mano pasiūlymas ir 
buvo tokį tikrai nesudėtingą metodiką su pavyzdžiu parodyti. Tarkime, AS filtro atskirų kanalų dažnuminės 
pasitikrinimui, lygių susireguliavimui ir t.t. - pritaikymų aibė! Turite papildymų, kitokių pasiūlymų, konsultacijų - 
PARAŠYKITE !  
 
2. Dėl antrosios pastabos - "Nereikia istraukti vienos prastai (netiksliai) parasytos pastraipos is bendro konteksto".  



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 32 - 

Tikrai prie temos apie plazminių ir panašių garso "generatorių" grįžti nebenoriu.  
Siūlau pačiam dar kartą įdėmiai perskaityti tą ir kitus laiškus - šiuo požiūriu ne tik viename Vilmano laiške yra 
"inžinerinė maklė". Arba "netikslumai" buvo sisteminiai...  
Galiausiai - anuomet nekorektiškumus pratylėjau ir kažko panašaus vakar Vilmanto paprašiau. Tuolab - 
argumentuotų pastabų savo tekstams apie matavimus dar nesulaukiau, o į anksčiau gautus klausimus - išsamiai 
atsakiau. Pats žinau - rašant ir klaidų, ir nekorektiškų išsireiškimų pasitaiko...  
 
Aplamai pasakysiu, jog panašiais atvejais man patiktų "konferencinis" bendravimas. Tai yra - kuomet autorius 
pateikia platesnius paaiškinimus, paruošia autentišką tekstą ir pan. atvejais, kiti dalyviai turėtų netrukdyti autoriui 
temą užbaigti. Na taip, kaip toks bendravimas būna konferencijose: prelegentas išdėsto medžiagą, o klausytojai 
pabaigoje klausimus užduoda. Abi šalys supranta - galimi kiti požiūriai, kitos metodikos, interpretacijos... Pabaigoje 
visi paploja. 
Ne tik Lietuvoje tenka girdėti ir stebėtojų švilpimus, bet toks bendravimas tinkamesnis stadionuose, koncertų salėse 
- kuomet žiūrovai bilietų kaina lieka nepatenkinti.  
 
Visad džiaugiuosi tuo, kad ne tik "švilpti" mūsiškiai moka..! 
 
Česlovas   2009-01-02 10:34:28 
Šiuo laišku noriu žemai nusilenkti Mokslo pasiekimams ir nuostabioms inžinerinėms realizacijoms! Tik Mokslo 
išradimai ir Inžinerijos praktinės realizacijos suteikė galimybę pasiekti itin aukštą GAS lygį. Be to, tas lygis jau 
pasiekiamas palyginti nedidelėmis sąnaudomis. 
Pabandysiu Jums, Broliečiai pateikti apibendrinimus, kurie aktualūs bet kuriam GAS vartotojui. Žinoma, tai mano 
nuomonė, o nuomonių gali būti ir kitokių… 
 
Pakartosiu vieną išvadą: jei GAS užtikrina tam tikrą parametrų lygį, tai tolesnis gerinimas nebėra racionalus, o 
rezultatų vertinimas klausant (ausimis), pasidaro beprasmis. 
GAS klasės (lygiai) gali būti skirtingi, todėl pabandysiu juos įvardinti: 
-1S lygis/„racionalus“: pagrindiniai GAS komponentai, o ir visa sistema užtikrina pagrindinius akustinių parametrų 
lygius, įrenginių parametrai realizuoti efektyviausiu būdu. „Efektyvumo“ kriterijumi yra kokybė/kaina santykis. Nei 
estetika, nei firmų pavadinimai arba pagerinti jungiamieji laidai su maitinimo filtrais šiam lygiui pasiekti nebūtini. 
GAS garso kokybė „racionaliai-puiki“ (taip - kalambūras…). Techniškai mėgstu pasakyti: “tokia sistema tenkina 3-
sigma dėsnio reikalavimus”; 
- 2S lygį pavadinčiau „bekompromisiniu“. Šio lygio pagrindiniu kriterijumi yra kokybė, bet ne kaina arba įdėtos 
pastangos. Tačiau ir čia „kokybė“ išlieka akustikos mokslo supratimo apimtyje. Tokio lygio GAS atkuriamas garsas 
bus dar kokybiškesnis (tikroviškesnis), o išmatuojant parametrus, bus fiksuojami maždaug vienos eilės (~10 kartų) 
pagerėjimai. 2S lygis atitiktų 4-sigma ir dar aukštesnį pasiskirstymą. Deja, turiu įspėti – šį lygį pasiekęs vartotojas 
nusiraminimo tikrai nesuras! Priešingai – atgal sugrįžti jis nebegalės, o tolesnis GAS tobulinimas pasidarys žymiai 
komplikuotesnis;  
- XS lygis būtų tas, kuris nei į 1S, nei į 2S nepapuola. Bendru šio lygio požymiu yra jungiamųjų laidų, Šakti akmenų, 
savos gamybos radijo komponentų ir kitokių „inžinerinių nešvankybių“ (atleiskite, vėl kalambūras...) akcentavimas. 
Pabrėžiu – „akcentavimas“, taigi - išskyrimas, neproporcingos kainos, laiko sąnaudų sureikšminimas... Šioje GAS 
kategorijoje nei kriterijų, nei ribų nebėra, o Mokslas ir inžinerija paliekami antrajame plane. Jau prigijo toks 
apibendrinimas – „šamanizmas“. 
Gali būti mišrios sistemos, tarkime 1S, tačiau ypatingai „storas“ laidas, labiau tinkantis 2S lygio GAS. Arba – didelis 
mechanikos mylėtojas tebemėgaujasi tonarmais, lempine technika, vinilu. Dar kitam svarbiausiu dalyku yra 
brangiausi įrenginiai arba vienos kurios nors firmos vardas. Nors tokių GAS kaina papuola į 2S, pagrindiniu 
kriterijumi (garso kokybe), tokias sistemas derėtų priskirti 1S.  
Sugrįžtant prie Mokslo ir laidų. 
Pagrindiniais GAS parametrais yra dažnuminė, iškraipymų lygis, dinaminis diapazonas ir signalų faziniai 
iškraipymai. Taigi, labai konkretu ir šioje vietoje aš dedu tašką.  
GAS galima realizuoti racionaliai, bet galima ir lempomis, vinilu bei tonarmais. Man priimtinas techninės pažangos 
kelias, pripažįstu skaitmeninių technologijų privalumus. Tik čia matau perspektyvą. Kitam geriau skamba lempos, 
tinka banguojančios LP plokštelės. Arba nori išsamiausiai pasitikrinti – kuri galvutės konstrukcija, adatėlės 
smaigalio deimanto forma yra geresnė? Mano požiūriu, konstruojant lenktyninį automobilį, atsakingu paskirti 
stabdžių specialistą būtų klaida. Taip pat ir praeities technologijos nebegali atlaikyti spaudimo, kurį teikia dabartis. 
Suprantama, vieni bėgioja sportbačiais, o kitiems filosofuoti lengviau nusipintomis vyžomis avint ir ramiai prie 
židinio savo “lempų” klausant. 
Techniškai nesunku išmatuoti viso laido ar jo dalies parametrų dydžius. Netgi 1 cm ilgio laidas turės "prastesnius" 
parametrus, lyginant su 1 mm ilgio laidu. Visi bet kurio gamintojo laidai turės taip pat skirtingus parametrus. Lengva 
išmatuoti radijo bangų arba maitinimo tinkle esančių trykdžių reikšmes, bei parinkti racionalias kovos priemones. 
Tas "racionalumas" ir yra "bėda", nes ką tuomet uždirbsi?! Tai sudaro aplinkybes atsirasti "išminčiams", 
teigiantiems, jog jie surado unikalios sudėties metalų junginius, laidininkų formą, arba izoliacijos sudėtį. Bet 
atsakant į pagrindinį klausimą – “ar to reikia, kokia bus įtaka garsui?”, pamatysime, jog išgirsti skirtumus 
negalėsime. Na geriausiu atveju, toks daiktas gali būti panaudotas 2S sistemose (nusiraminimui, norint pinigus 
išleisti).  
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Racionaliai žiūrint, sujungimai nėra GAS problemų „butelio kaklelis“. Bėda tame, kad pinigams išvilioti šiuo metu 
naudojamos bet kokios priemonės. Bendru argumentacijos vardikliu yra įrenginių vertinimas tik klausant. Inžinieriai 
seniai atsakė – “racionaliai parinktas ir nebrangus laidas pilnai patenkina GAS poreikius”. Kadangi visuomenėje 
dalis yra turtingesnių – proporcinga dalimi susidaro sąlygos atsirasti „gudručiams“, norintiems pertekliniais pinigais 
pasinaudoti. Tuomet bendru vardikliu tampa nebe Mokslas, bet „klausymasis“. Neabejoju – „geriausių ausų“ 
savininkais yra tie patys suinteresuoti „specialistai“. Atsirado proga prisiminti šią vasarą pasibaigusio „Ausys prieš 
Galvas“ konkursą, kuriam buvau paskyręs nemažą piniginį prizą. Kaip pasibaigė konkursas Jūs irgi žinote. 
 
Mūsų forumo dalyviai pasiskirstę tarp 1S ir XS. Abiems grupėms čia tinkama vieta. Sunkiausia gali būti „gryniems“ 
2S: Audioforumo formatas neleidžia išsiplėsti, o išsamesnės ir giliai profesionalios diskusijos mažai kam įdomios, 
todėl taptų erzinančios. Bene didžiausia bėda tame, kad nemaža mūsų forumo dalyvių dalis yra „belaisviai“. 
„Belaisviais“ pavadinau tuos, kurie patys yra gamintojai, įrenginių pardavėjai arba savo paslaugas ketinantys 
parduoti „broliečiai“... Tiesa, kai kurie čia, o taip pat STUDIO puslapiuose sugeba „išsilaisvinti“. Tai yra aukštesnės 
moralės Žmonės. Arba – tikri inžinieriai.  
Aplamai pasakysiu savo nuomonę – suprantu inžinerinių minčių oponentus, atjaučiu ir nebandau prašyti jų 
pasikeisti. Tuolab, jie gali būti mažai raštingi ar visai bemoksliai. Tokie  patys nieko naudingesnio neparašys 
(daugelis to net negali padaryti), patirtimi nepasidalins. Jie visad yra budrūs ir aktyviausi kritikuotojai! Jei 
bendraudami tiesiogiai pasiteirausite jų nuomonės, tai pačia „geriausia“ aparatūra ir geriausias paslaugas galės 
pasiūlyti tik jie... Rašiau STUDIO, bet pasikartosiu – jei „specialistas“ nemoka kelių sakinių aiškiai sudėlioti, 
argumentų nepateikia – tokio laiško turinį jau pradžioje padalinkite pusiau, o toliau skaitykite nuolat 
„pasikoreguodami“.  
Taigi, skaitytojus įspėju – perskaitę būkite budrūs ir visad pagalvokite – ar nekyšo suinteresuotumo „ausys“? 
Suprantu, kad ir pats galiu papulti į tokių sąrašą. Todėl nuolatos kartoju – skaitykite kitur, domėkitės, lyginkite, 
analizuokite... Klauskite – būtinai atsakysiu, pasiaiškinsime. 
Baigdamas nuoširdžiai visiems linkiu - „skalsios duonos“, nes tik trūkumus, nepriteklius ir iki šiol nepatenkintas 
ambicijas turėdami, mes galime tobulėti! 
Antrąją Naujųjų dieną tinka pasakyti ir ko NELINKIU.  
Nelinkiu: laimėti „aukso puodo“, tapti dujų koncerno vadovais, gauti per didelį palikimą... Tik tuomet mes būsime 
čia, mes būsime drauge ! 
 
P.S. 
Noriu atsiprašyti už nesugebėjimą parašyti glausčiau: sumaniau parašyti trumpai, o gavosi kaip visad... Na nuo 
rytojaus išsirašau sau atostogų! 
Česlovas   2009-03-31 08:42:41 
Ankstų rytmetį klausausi seniai pamirštą, elektroninių efektų prifarširuotą CD YELLO „OneSecond“. Apie tokią 
„sintetinę“ muziką man priminė forumietis, kai „Audio muziejus“ rubrikoje parašytam tekstui apie įrenginius, skirtus 
ribotos erdvės klausymosi kambaryje sukurti tikro koncerto garsą (Digital Time-Dealay Systems) replikavo:  
„Nagrinėjate detales. O į tai, kuo tokios sistemos blogai ir kodėl "nusibosta" net neįsigilinote. Daugelis (ypač pop, ar 
šiuolaikiniam jaunimui adaptuotų) ĮRAŠŲ(!!!) turi savo (dažniausiai sintetinį) ardvės formavimą, užsiūtą dar 
studijoje, ir tokį žymų, kad net bloga. 
... 
Pabaigai fizikos pamokėlė apie realaus laiko procesus. 
Vertę pirmiausiai turi tai, kas natūralu ir yra savo vietoje (laiko atžvilgiu). Todėl bet koks "pagerinimas" anksčiau ar 
vėliau turi tendenciją patirti fiasko. Tas pats galioja muzikai.” 
(Fizikas mėgėjas, 2009-03-30 18:06:34) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Žurnale STUDIO, o taip pat anksčiau čia, esu parašęs apie takoskyrą, esančią tarp garso KŪRIMO ir ATKŪRIMO. 
Toje riboje yra mūsų naudojamas garso šaltinis. Galbūt nepatinkantis, bet visad etaloninis. Vartotojai (mes) savo 
emocijas išreiškiami “balsuodami pinigais” – perkame arba ne. 
Kitaip sakant, iki studijoje paruošto diskelio yra Menas, o šiapus – esame mes, klausytojai. Apie Meną čia 
diskutuoti nereikėtų, nes aplamai tai neapibrėžiami dalykai. Pavyzdžiui, menininkas suvynioja šluotą į polietileną, o 
parodos lankytojai džiugiai apžiūrinėja “skulptūrą”. Muzikoje analogiška – kažkas dalyvauja etnografiniame 
ansamblyje ir jam patinka tik natūralių instrumentų skambesys, o dalis mūsų Bičiulių mielai pasiklauso elektroninių 
efektų pilnos muzikos. (Aš irgi visoks!). 
Toks takoskyros suformavimas padeda susivokti, jog emociniai muzikos vertinimai neturėtų būti mūsų forumo 
diskusijos objektu, o GAS niekaip su Menu nėra susijusi.  
Toks vertinimas kažkam atrodo nepriimtinas, bet kitokio, dalykiškai išaiškinto, iki šiol niekas nepasiūlė.  
 
Česlovas   2009-04-13 07:19:21 
(Į mano kvietimą paviešinti savo darbus ruporų konstravimo srityje) 
“veterano” paraiška ir papildomi paaiškinimai, susiję galbūt su pirmojo Lietuvoje savadarbio ruporo pagaminimu 
pateikta laiku, atitinka reikalavimus, pakankamai išsami, todėl Audioforumo visuomeninė komisija ją išnagrinėjimui 
priėmė. 
 
Publikuojamą įrenginio schemą ir "veterano & Co." (toliau – “Grupė”) pasiekimus komisija nusprendė vertinti taip: 
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1. Iš pateiktos informacijos matome, jog 1979-aisiais metais sukonstruotas įrenginys nėra "ruporas" (Horn), skirtas 
akustinių keitiklių (garsiakalbių) efektyvumui padidinti, bei norimai kryptingumo diagramai suformuoti. 
Pagrindinė aplinkybė ta, kad konstruojant įrenginį, buvo pasirinktas ne kompresinis, bet įprastinis kupolinis (Dome) 
garsiakalbis.  
2. Nors pavaizduotas įrenginys yra ruporo, bet ne AP (Akustinės Panelės) formos, dėl sistemos ruporas-kupolinis 
garsiakalbis pasirinkimo, tokį galima būtų priskirti akustinių panelių AP (WaveGuide) klasei.  
Vertinant šia prasme, Grupės sukonstruoto įrenginio apkrovimas kupoliniam garsiakalbiui būtų toks didelis, kad 
garsiakalbio parametrai regresuotų neleistinose ribose. 
Pagrindine technine aplinkybe yra tai, kad ne kompresinius (difuzorinius) garsiakalbius galima apkrauti labai 
nežymiai. Todėl įrenginio darbinis profilis turėjo būti ne eksponentinis, lėtai platėjantis ir ilgas, kaip nurodėte, bet 
suformuotas didesniu kampu ir žymiai trumpesnis.  
Yra tokios, su Grupės pateiktu įrenginiu susijusios aplinkybės:  
- akustinių panelių koncepcija buvo pateikta 1987-aisiais (JAV), o šie įrenginiai užpatentuoti vėliau (plačiausiai 
žinomas 1980-ųjų C.E. Hughes patentas US6,059069). Kadangi kitos informacijos negavome, tikėtina, kad Grupė 
atliko iki tol nedarytą eksperimentą, kurio turinį galima apibrėžti taip:  
“Praktinis akustinės panelės taikymas aukštųjų dažnių kupoliniam garsiakalbiui”.  
- nežiūrint to, kad projekte kai kurie techniniai reikalavimai nebuvo įvertinti, komisija pripažįsta, jog čia pateiktas 
eksperimentas inžinerinę prasmę turi.  
3. Pratęsiant 1979-aisiais pradėtus darbus, įrenginio patobulinimus rekomenduojame tęsti dabartinių pasiekimų 
pagrindu. 
4. Komisija neturėjo galimybės nustatyti konkrečių Grupės dalyvių indėlius projekte, todėl tarpusavio santykius, o 
taip pat su Grupės sėkmė susijusius pasididžiavimus, siūlome aiškintis betarpiškai.  
5. Vienbalsiai nutarta, jog prizas – to paties laikmečio (1969-75 m) geriausių kūrinių dvigubas albumas-rinkinys 
atitenka "veteranui" ir jo Grupei. 
 
Komisijos pirmininkas, inžinierius Česlovas P.  
Lietuvos Respublika, 2009-ųjų Velykos. 
Česlovas   2009-04-19 12:47:57 
(Dėl paklausimo apie mano turimą sistemą ADS, kurioje yra signalo užlaikymas erdviniam garsui suformuoti) 
"veteranas" sugėdino jog į klausimus neatsakau. Taip, atsakyti būtina, todėl pabandysiu. 
Tiesa, į kai kuriuos išsamiai atsakiau, bet Audioforumo "sistema" suėdė! 
(Kad Jūs, Bičiuliai girdėtumėte, kaip tuomet keikiuosi...) 
Nebenoriu detaliai rašyti, todėl pabandysiu glaustai. Tik taip, kad problemą nuimti, forumą nuo "pakabukų apvalyti". 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“…, su "time delay" kaip ir aiškiau. Ar Jūs saviškę ADC naudojate nuolat?” 
 
Nebenaudoju ir tai galėjote suprasti iš ankstesnio mano laiško apie šias sistemas.  
GAS išgryninimo kelias racionalus, o tokio tipo įrenginiai yra “pertekliniai”. 
Nors pats pasitaisėte, bet korektiška būtų pastebėti, kad amerikietiškos “ADS” (Analog and Digital Systems) ir ADC 
(Audio Dynamics Corporation) yra skirtingos įmonės. Tiksliau – buvo, nes abiejų nebeliko.  
Besidomintiems istorija būt įdomu žinoti, jog prieš išnykstant, ADS pergyveno vieną reorganizaciją – iš ADS 
persidarė į “a/d/s”. Turiu ir šios įrenginį, bet aplamai - tai buvo labai gero gamintojo (ADS) regresavimas į a/d/s. 
ADC Jums gali būti labiau žinoma iš “BSR” pavadinimo, kuris tampriau siejasi su LP grotuvais. ADC nevengė 
naudoti “Professional Product Group” užrašus ir terminus. Gamintojas gamino neblogus ekvalaizerius (paragrafiniai 
EQ) ir kitus buitinius įrenginius, bet daugelis įrenginių buvo gaminama Taivanyje. Taigi ir rinkodara atitinkamai buvo 
formuojama. 
Kiti atsakymai atitinkamose rubrikose – bučiuoju! (Pavasarinę Saulę, žinoma…) 
-Č. 
Česlovas   2009-04-19 13:57:17 
veteranas, 2009-03-31 12:23:34  
< Česlovui. 
"Reportažo iš Jūsų AS gaminimo (su foto) nekantriai laukiu, kaip ir dauguma Broliečių, IMO. 
Kokia ta mėlyna ruporo (Jūsų foto) medžiaga ?..." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Eksperimentinius ruporus gaminau tokiu būdu: 
- norimai formai gauti panaudojama atitinkama matematinė formulė arba keletas jų. Taip gaunu koordinačių 
visumą, kurią pasitikrinu EXCEL’iu, o vėliau perkeliu į tikslų brėžinį (AutoCad’ą); 
- paruošiu programą koordinatinėms medžio tekinimo staklėms (nesunku to išmokti!), užsakau atitinkamo dydžio 
medžio ruošinį (naudoju uosį) ir su viskuo lekiu pas tekintoją. Rezultatą - ištekintus ir nulakuotus medinius ruošinius 
ruporų maketams išlieti, Jūs matėte anoje nuotraukoje; 
- pasigaminu išorinius ruporo ruošinio formos laikiklius. Iki šiol pavyko pritaikyti išorinei kanalizacijai skirtus 
plastikinius vamzdžius, bet dabar jau teks gamintis pačiam, nes sekantis eksperimentas reikalauja didelių gabaritų; 
- ruporo maketams naudoju, Jūsų, „veterane“ paminėtą gipsą. Pradžioje planavau gaminti iš vaško, cerezino ar 
parafino. Tuomet planavau panaudoti programinėmis metalo erozinėmis staklėmis išpjautas metalo plokšteles-
grąžtus, bet nusprendžiau nerizikuoti ir pasirinkau mažesnės rizikos technologiją; 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 35 - 

- maketų darbiniai paviršiai privalo būti tikslūs ir glotnūs, todėl juos glaistau ir nudažau. 
Taigi – Jūs matote nudažytus mano ruporų maketus. Apie gamybą irgi viską žinote. 
 
Turiu progos parašyti ką aplamai galvoju apie Jūsų pasakymus ir apie „IMO“. 
„InternationalMoneyOrder“ dalykas rimtas, bet aš tebeesu suglumęs ir pasimetęs... 
Bendrauti čia kartais labai malonu. Kai noriu perklausyti kurį nors CD, tai taupydamas laiką, kažką Jums parašau. 
Kita vertus, ar reikia detalių ataskaitų apie tai, kas nepagaminta? Kokia dalis Broliečių aplamai tokiais dalykais 
domisi? (Galvoju - mažuma, todėl likusieji turėtų pagrindo pagalvoti - Česlovas vėl „masturbuojasi“...). Svarbu yra 
tai, jog „darymas“ ir „padarymas“ yra skirtingi dalykai. Žinome, jog nutinka taip, kad daug „priprojektuojant laiškais“, 
faktinio rezultato visai gali nebelikti.  
Nors AS aukštųjų dažnių sistemos dalis (draiveris+ruporas) yra mano prerogatyva, padorumo saitais esu susietas 
su mano „kolega“ Alex Martynov (partneris ir draugas Kalifornijoje). Mudu suradome bendrus vardiklius, todėl 
tebemanome, kad konstruojame analogiškas AS. Tikriausiai bus taip, kad AS gausis kažkiek skirtingos, bet 
bendradarbiavimas privalo išlikti korektišku. Todėl - "lietis į šalis" būt nekorektiška. 
O ir laiko rašymams reikia daug. Be to, čia „kritika“ be kritikos (be argumentų) garantuota! Dar blogiau – gali nutikti, 
kad niekas nekritikuoja, o projekto autorius vis rašo, fotografuoja... 
Ar nesupyktumėte, jei apie savo darbus parašyčiau, kokią nuotraukėlę įmesčiau retkarčiais, nuotaikai apėmus? 
Arba pasididžiuoti rezultatais norėdamas... 
Va, jei AS užbaigsiu – būtinai Broliečius informuosiu. Neabejoju , jog atsiras daug įdomesnių planų: AS paklausyti, 
palyginti. (Seniai čia mane įvairūs specialistai „ant kilimo“ kviečia...) 
 
Nuotraukoje matote matavimų etapą, kai iš viršutinės „laboratorijos“ persikėliau į pagrindinę klausymosi aplinką. 
Susitempiau adialus, kaldras, aparatūrą ir išmatavau ruporų sklaidos parametrus. Taip pat palyginau su 
naudojamais ruporais.  
Ištyrus supratau, kad išsirinkti variantą ruporui gaminti dar anksti – rezultatus gavau "su kompromisais“. Todėl 
nusprendžiau ir jau susikonstravau dar vieną maketą. Tikiuosi po poros savaičių jau turėsiu ir galėsiu iš naujo viską 
palyginti. Tiesa, tokio dydžio ruporo maketą planuoju gaminti iš betono. 
„Laboratoriją“ kabutėse, nes parašęs įprastai, prisiminiau apie „Hi-End laboratoriją“. Tiesą sakant, mano arba 
Vilmanto laboratorijos ne tokios ir juokingos – net Hewlett-Packard, Ford‘as ir kiti didžiuosius atradimus garažuose 
padarė ir savo biznius ten pradėjo. Svarbu – gerų įdėjų turėti ir... proto nepamesti.  
To Jums, Broliečiai ir linkiu! 
Jausmams pasiduodantis, bet su savo protu retkarčiais pasitariantis, inž. –Č. 

 
Česlovas   2009-04-20 19:16:25 
(Į Vilmanto klasuimą apie matavimus) 
Ruporų sklaidai tyrinėti SMAART labai tinka. Aplamai tai gera PĮ, o naujesnė versija yra pažengusi pirmyn ir išties 
puiki priemonė. 
 
Su matavimo mikrofono kalibravimu susiję tokie dalykai: 
1. žinau, kad -2 dB/20kHz kritimą turi mano rožinio triukšmo generatorius. 
2. tolygų kritimą, pradedant 10 kHz (20kHz taške kritimas yra -4dB) turi paskolintas aktyvinis filtras. (Man buvo 
reikalingas filtras, turintis reguliuojamą skyrimo dažnį, todėl tyrinėjimams manasis netiko.) 
Taigi, bendras suminis ADCH kritimas -6 dB/20 kHz taške.  
3. žinau, kad mikrofonas VD (iki 5kHz) turi netolumus -0,2 / +0,4 dB, 10 kHz: +1,2 dB, o 20kHz: -1,3 dB. 
4. žinome akustinės aplinkos, o taip pat mano matavimo metodikos, SMAART "fliuktuacijas"... 
Taigi, mikrofono paklaidos su kaupu maskuojamos didesnę įtaką turinčių faktorių. 
 
Svarbiausia tai, kad šiame projektavimo etape atlieku įvairių ruporų ir draiverių tyrimus. Todėl man svarbus 
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parametrų pasikartojamumas, bet ne išmatuoti absoliutūs parametrų dydžiai. Kitaip sakant - palyginamiesiems 
matavimas kalibruoti metrologiniai prietaisai nebūtini. 
Kai projektai virsta "preke", tuomet viską reikia išmatuoti kitomis metodikomis ir sertifikuota įranga. Deja, šiais 
laikais buitinės GAS aprašymuose dažniausiai vyrauja tekstas (Rinkodara!). Arba surašytais "parametrais" tikėti 
nebegalima. Jei gamintojas nurodo, jog matavimai pateikti su 1/3 oktavos apibendrinimu (smoothing) - tai tapo jau 
labai geras dalykas! 
Na Vilmantui tie dalykai žinomi... 
 
Gal klausime ko nesupratau ? 
Gerų tyrinėjimų -Č. 
Česlovas   2009-04-21 11:41:27 
Išsimiegojęs ir dar kartą perskaitęs ką parašiau, turėčiau parašyti papildymą. 
 
Konstruojant, svarbiausia yra suprasti ką darai, ko sieki ir kontroliuoti situaciją. 
Darbai tiesioginio garso srityje (galvoje turiu GAS akustinę, bet ne elektronines GAS trakto dalis) pasižymi tuo, kad 
žmogus negali dirbti su užfiksuotu garso "vaizdu". Kitaip sakant, garso negalime užfiksuoti vienoje koordinačių 
sistemoje. Na taip, kaip vaizdo, kurį galima nufotografuoti, nufilmuoti, o vėliau tyrinėti stacionarioje būsenoje. 
Užfiksuotą vaizdą gali pasididinti, panaudoti spalvinius ar nematomosios spindulių dalies filtrus, redaguoti ir t.t. 
Su kvapu irgi lengviau - kvapą galime "pasigauti" sandariai užsidarius langus ir duris, o po dar ilgai uostinėti, 
analizuoti arba šiaip pasidžiaugti...  
Garsas turi unikalią savybę - sklinda tūriškai ir neatskiriamai SUSIJĘS su LAIKU. Todėl pilnai užfiksuojamas tik 
mūsų sąmonėje, o jį "nufotografuoti" pilnai neįmanoma.  
 
Vilmantui dėl matavimo tikslumų noriu pasakyti, kad žinau naudojamo metrologinio trakto didžiausias įtakas ir 
pakankamai tiksliai žinau jų skaitines reikšmes. Todėl visad galiu pakoreguoti rezultatus taip, kad apie juos 
kalbėdamas išlikčiau inžineriškai-korektiškas. 
Ruporo tipo pasirinkimas, tolesnių darbų kryptis - štai kas man dabar svarbiausia. Skatina tai, kad jau turiu bendrą, 
labai viliojančią (man labai patinkančią) AS schemą ir čia viskas aišku. AS žemadažnėje dalyje pavyko sugalvoti 
tokius sprendimus, kurių niekur neteko matyti. Mano partneriui jie atrodo per sudėtingi, bet aš tikiu, jog tokie yra itin 
optimalūs. Mudu turėsime skirtingas AS realizacijas, todėl bus įdomu tarpusavyje pasilyginti.  
Forma, konstrukcija, medžiagos, spalviniai sprendimai - viskas man jau aišku. Tiesiog KAIFAS, Vilmantai! 
Ir visiems forumiečiams linkiu savųjų Kaifų! 
 
Česlovas   2009-04-21 20:26:58 
Nutuokdamas, kad vienas ankstesniojo laiško teiginys gali būti suprastas ne taip, kaip to norėjau, bandau patikslinti 
mintį. 
 
Česlovas, 2009-04-20 19:16:25 /"Ruporai ir į juos panašūs daiktai" parašiau: 
"Deja, šiais laikais buitinės GAS aprašymuose dažniausiai vyrauja tekstas (Rinkodara!). 
Arba surašytais "parametrais" tikėti nebegalima. Jei gamintojas nurodo, jog matavimai pateikti su 1/3 oktavos 
apibendrinimu (smoothing) - tai tapo jau labai geras dalykas!". 
 
Suprantama ir, sakyčiau logiška, kad gamintojai amplitudines-dažnumines charakteristikas pateikia kažkiek 
apibendrindami (naudoja "SMOOTHING", kurį galima išversti - IŠLYGINIMAS, PAGRĄŽINIMAS, 
SUVIDURKINIMAS).  
Objektyvi aplinkybė būtų ta, kad be tokio "raukšlių IŠLYGINIMO", pateiktas grafikas ar diagrama būtų panašesnė į 
ryklio dantis. Ne specialistui tokią sunkiau suvokti, nes globalinės svarbos dalykai maskuojami lokaliais ir mažesnę 
įtaką klausytojui turinčiais netolygumais. Neatliekant "Išlyginimo", aplamai teiginys, tarkime "Mūsų AS atkuria 
dažnumus nuo 30Hz iki 20 kHz +/- 3 dB" visad būtų nekorektiškas.  
Gerbdamas FOCAL pasiekimus ir prašydamas AS parduodančių prekybininkų ant manęs nesupykti, leisiu sau 
pavyzdžiu paminėti STUDIO-5 aprašytas, bene brangiausias EM-serijos AS. Ausį šaltienai atiduočiau, bet tokios 
AS neužtikrina 18Hz - 40kHz (+/-3dB) dažnuminės ir aprašyme nurodyto jos tolygumo.  
"Išlyginimas" nenurodytas, bet būtinai mūsų (pirkėjų) turi būti savaime suvokiamas. Ką ir bekalbėti apie 
paprastesnės konstrukcijos arba pigių serijų AS.  (Plačiau aplinkybių dabar nenorėčiau analizuoti, nes yra labai 
daug susijusių aplinkybių). 
 
Mano paminėtas 1/3 oktavos išlyginimas yra labai ženklus, tačiau buitinėms AS, o taip pat atliekant patalpų 
parametrų matavimus, yra priimtinas. Grafikai tampa sklandūs (grąžūs), toks "Išlyginimas" dar leidžia palyginti 
skirtingas AS ir neblogai atspindi tikrąją situaciją.  
Šį dalyką "užkabinau" todėl, kad šiais laikais AS aprašymuose dažnuminės pateikiamos visiškai laisvai 
interpretuojant šį pagrindinį AS parametrą. Apie "Išlyginimo" sąlygų paminėjimą irgi turime beveik pamiršti.  
Tuomet galima "Išlyginti" taip, kad dažnuminė taptų lygia "virvute" gamintojo rinkodaros skyriaus nurodytų skaičių 
diapazone! Nedeklaruojant pilnai sąlygų, pirkėjas apkaltinti gamintojo niekuo jau nebegali. 
Taigi, gamintojas nurodęs dažnuminę juostą, tolerancijos ribas, išmatavimo bei grafiko pateikimo sąlygas, o taip pat 
tai atlikęs sąžiningai, nusipelno pagarbos ir dėmesio. 
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Man labai tinkama dažnumine būtų: 
30 Hz - 15 kHz (+/-3dB), pusės lauko aplinkoje (InfiniteBaffle), kai panaudotas iki 1/10 oct. "Išlyginimas". 
Linkėdamas turiu pasakyti - tokias surasti nebus lengva! 
 
P.S.  
Oponentus informuoju: 
Česlovas žino apie tai, kad AS kokybę (atkūrimą) apsprendžia ne tik dažnuminė charakteristika. 
Česlovas   2009-04-21 20:39:22 
Rolandai - iš kur žinai, kad aš kada nors ko nors konkretaus negaminau arba neprojektavau? 
(Asmeniškai tau galiu pasakyti - sekančiais mano 60-metis, o prie lituoklio, "testerio" ir techninės literatūros sėdžiu 
nuo 1964-ųjų. O tu?) 
Parašykite argumentuotai - kodėl kai kuriems bičiuliams (Wytui, Sousa'i ir kitiems) vis atrodo, jog Česlovas 
teoretikas? Arba - kur mano laiškų turinys prasilenkia su praktika? 
 
Paprašiau, bet paskui pagalvojau - o gal ir nieko nerašykite. Te-būsiu aš MOKSLININKAS! 
Su "veteranu", "SamonėsAnalitiku" ir kitais Mokslo vyrais galėsime sau Kaifuoti...! 
Bet kuriuo atveju - užsukai, perskaitei, parašei - ačiū, Rolandai. 
- 
Česlovas   2009-04-21 21:40:22 
<Sousa 
Sutinku nubraukti brūkšnį tavo paskutiniojo laiško kontekste. 
 
Mano reakciją sudarė tavo "...emetes daryti realu projekta".  
Esu iki kaulų čiulpų praktikuojantis inžinierius, save nevengiantis pavadinti - "plataus profilio šarlatanu". 
Na taip pat ankstesnieji tavo, Rolandai pasiūlymai "...prisėsti pačiam (man) prie lituoklio" ir pan. galėjo mane 
suklaidinti. Galiausiai, nesvarbu - šiandien tu kitoks ir būk pasveikintas, konstruktoriau! 
Česlovas   2009-04-22 08:15:54 
<Sousa: 2009-04-21 21:40:22 
"...kada planuojat uzbaigt?"  
Norėčiau pasidovanoti sau jubiliejinę dovaną. 
 
<Vilmantas, 2009-04-21 22:41:55 
Paviešinu T600 ruporo ADCH, kurioje - 850Hz/24dB/oct. filter, NoCorection, NoSmoothing, "0" matavimo kampas. 
Skalės padalos vertė -2 dB. 
Esu rašęs, kad matomus AD srities rezultatus turite pakoreguoti (+6dB/20kHz). 
Taip pat jau žinote, kad neturiu siekio, o ir kitiems nerekomenduoju, "sugaudyti" ADCH, esančią 
virš 15 kHz. Todėl, visą dėmesį reikia sukoncentruoti dažnuminei ir kitiems parametrams maždaug iki 16 kHz 
pasiekti. Suprantama, tokia AS turės palyginti gerą dažnuminę ir iki 20 kHz, bet ne šis tikslas yra svarbiausias. 
 
Pateiktoje ADCH matote pasikartojančius netolygumus, kurie ne sistemos - draiveris/ruporas, bet dėl klausymosi 
aplinkos (tai patikrinau, palyginęs matavimus skirtingose aplinkose). Taigi - gerą dažnuminę pasiekti nesunku, 
deja...  Savo atsakymus į tuos "deja..." galėsiu pateikti turėdamas užbaigtą AS.  
Pavyks darbus baigti - galėsime pagalvoti apie perklausą ir padiskutavimus.  
(Nenorėdamas "prisipliurpti", privalau užtilti ir daug, daug dirbti!) 
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Česlovas   2009-04-22 08:30:35 
Ruporinių sistemų oponentams, o taip pat techniniais dalykais besidomintiems, gera iliustracija būtų aukščiau 
pateiktos EKSPERIMENTINĖS ruporinės sistemos ADCH palyginimas su klasikiniu DomeTweeter garsiakalbiu.  
Populiariausius, neblogai prezentuotų tikrai neblogas VIFA PL27TG35 garsiakalbis. 
 
Stebėdami analogiškomis sąlygomis išmatuotą garsiakalbio ADCH turiu įspėti - kupolinio/Dome atidavimo lygis 
(jautris) yra žymiai mažesnis, lyginant su ruporine sistema (maždaug 100 kartų). Štai tą argumentą turėtų įsisavinti 
oponentai!  
-Č. 

 
Česlovas   2009-04-22 09:14:07 
<Vilmantas, 2009-04-21 22:41:55 
 
Labai įdomus projektas, panaudojant AURA NRT18-8 ! 
Į tą draiverį buvau atkreipęs dėmesį, bet mes savo projektams pasirinkome kitą. Įdėmiau netyrinėjau, bet 
preliminariai galiu pasakyti - užbaigę projektus, mudu tikrai turėsime progos apie dalykus padiskutuoti. 
 
Įsivaizduojate, Broliečiai - pakviečiame Jus su Vilmantu į dviejų AS perklausą?! Kamerinė aplinka, dalyvauja 
kompaktiška ir korektiškai nusiteikusi publika (iki 10 Broliečių). Pradžioje ramiai klausome tylios muzikos, bet 
antrojoje dalyje Jums jau griaudi tikro koncerto garso lygiai!  
Glaustai projektus pristatome, trumpai padiskutuojame... Galiausiai - įnešamas šampanas ir suprantame - laimėjo 
abi AS, nes abi nepakartojamos, abiejų konstruktorių darbai atlikti gerai. 
Tegyvuoja draugystė, tegyvuoja GERAS GARSAS ! 
Inž. -Č. 
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Česlovas   2009-04-22 09:33:34 
Vilmantas žino, bet kitiems gal bus įdomu palyginti, kaip pasikeičia to paties draiverio (AURA NRT18-8) darbas 
uždaroje dėžėje. 
Tūris ir užpildymas išlieka nepakitęs (200 ltr./50%). 
-Č 

 
Česlovas   2009-04-23 09:59:12 
(Po to, kai OpenReel informavo, kad nusipirko GRUNDIG reportažinį magnetofonėlį) 
GRUNDIG AG paliko tikrai ryškų pėdsaką. Teko pačiam naudotis įrenginiais, nemažai jų remontuoti. Tikra vokiška 
technologija, dalykiška dokumentacija ir visad pridedama pilna schema. Atsakingiausiose vietose buvo naudojamas 
kontaktų paauksavimas. GRUNDIG nenaudojo "nuolaidų" - nei konstrukcijai, nei jos realizacijai.  
Mano pirmasis "rimtas" stereo juostinis buvo būtent GRUNDIG - kaip aš jį mylėjau! Kiekvienas klavišo 
paspaudimas teikdavo džiaugsmą - viskas švelniai ir užtikrintai! Tarkime PHILIPS (Olandija) gaminiai turėdavo iki 
absurdiškumo supaprastintus sprendimus. Pavyzdžiui, montažas buvo atliekamas viengysliais laidais. 
Remontuojant, tenka mazgus judinti, montažines plokštes vartyti. Suremontavus, dar tekdavo nulūžusius laidus 
perlituoti. Na ir jei nenulūždavo, tai tokie laidai jau būdavo pažeisti ("palūžinėję"). PHILIPS konstrukcijos, lyginant 
su GRUNDIG buvo taip pat neišbaigtas, o ir įrenginio dokumentacijoje schemų nesurasdavau. Suprantu tokio 
"tobulinimo" tikslus. Galiausiai - japonai savo gamybose taip pat naudodavo viengyslius laidus. Skirtumas tas, kad 
japoniškų gaminių konstrukcija būdavo išbaigtesnė, lyginant su PHILIPS, todėl bendrą rezultatą japonai pasiekdavo 
geresnį. 
Besidžiaugiant GRUNDIG kokybe, turime prisiminti, jog vokiškas "standartas" nuvedė įmonę į bankrotą anksčiau 
už, tarkime PHILIPS. Turiu pasakyti, kad čia paliečiau dalykus, buvusius tam tikru istoriniu laikotarpiu. 
 
"openreel" suras, arba jau žino daugiau istorinės informacijos, bet aš galiu parekomenduoti GRUNDIG puslapius: 
http://history.sandiego.edu/GEN/recording/tape5.html 
http://www.rgbent.com/European.html 
http://www.grundig.de/index.php?id=589 
Pamačiau radijo imtuvą, sukėlusį malonias asociacijas su anuometiniu nuostabiu aparatu - FESTIVAL (Riga)... 
http://www.grundig.de/index.php?id=589&pic_id=81&no_cache=1 
O čia galite pamatyti jau pažįstamą GRUNDIG TK1, kuris, tikiuosi susirado patį geriausią ir paskutinį šeimininką! 
http://www.rmrl.de/tonband/old/tape1/tape1/tk1_e.htm 
Malonios nostalgijos, Broliečiai ! 
Nuotraukoje apie 1950-uosius gamintas GRUNDIG profesionalus diktofonas "Stenorette". 
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Česlovas   2009-04-23 10:02:45 
Nuotraukoje - GRUNDIG nešiojami juostinukai (~1960). 

 
Česlovas   2009-04-24 16:05:39 
(SOUSA nustebo, kad tarp įprastų kupolinių ir ruporinių yra 20 dB, arba 100 kartų jautrumo skirtumas…) 
Kolektyvo vardu dėkoju "Jaunajam matematikui" - viskas gerai! Na to "maždaug" nereikėjo, nes 20 dB yra LYGIAI 
100 kartų. 10dB - 10 kartų, 30dB - 1000 kartų... 
(Tikiuosi Sousa Jūsų laiškelį taip pat perskaitys) 
Česlovas   2009-04-24 22:07:08 
<Sousa, 2009-04-24 19:48:46 "Ruporai ir į juos panašūs daiktai", o taip pat kitiems sudėtingiausių GAS 
oponentams.  
 
Apie tai, kaip pasiūliau suskirstyti buitines AS parašiau "Audio muziejus" (Anonimas, 2009-01-25 21:06:14). 
Suprantama, suskirstymas sąlyginis, bet papildyti visad mes galime.  
"Sousa" matyt neskaitė, o ir AS suskirstymas į klases čia labiau tinkamas, todėl pakartosiu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Buitinių GAS AS skirstau į 6 sudėtingumų (dydžių) klases: 
1. Mikro sistemos.  
Tai ausims pritaikytos ir ant galvos nešiojamos GAS su ausinėmis. Tūrio šios sistemos faktiškai neturi, yra 
pigiausios ir paprasčiausios; 
2. Mažos AS būtų visos, kurių tūris iki maždaug 50 ltr. Tai lentyninės (Bookshelf) ir siaurieji bokštai (Tower); 
3. Vidutinės AS galėtų būti tokios, kurių korpusų tūris yra 50 – 150 ltr; 
4. AS, kurių korpusų dydis 150 – 250 ltr., priskirčiau „didelėms“ buitinėms AS. Šios klasės AS neretai būna 
sudėtingesnių konstrukcijų (labirintai, ruporinės...). Čia jau neretai naudojamos aktyvinės AS; 
5. Labai didelių AS tūris yra didesnis už 250 ltr; 
6. „Paskirstytos“ arba „modulinės“ AS.  
Tokiose tūrio sąvoka pasidaro nebeaktuali, nes AS susideda iš atskirų modulių, o pačių AS konstravimui, 
klausymosi patalpa ir AS yra neatskiriamos dalys. Taigi, šios klasės AS tūris = patalpos dydžiui, šiose sistemose 
pagrinde naudojami ruporai ir tik aktyvinis stiprinimas. Suprantama, šios sistemos sudėtingiausios, brangiausios ir 
užtikrina kokybiškiausią atkūrimą. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Visų klasių sistemos yra naudojamos ir visos savo pirkėją suranda. Tiesa, "aukštesnių" klasių sistemų mažiau, nes 
jos paprasčiausiai žymiai sudėtingesnės ir nepalyginamai brangesnės. Tebemanau, kad Audioforumas jungia 
tokius GAS mylėtojus, kurie stengiasi turėti 4,5 arba 6 klasių sistemas. Arba turimas nori tobulinti. Arba sutinka 
diskutuoti apie sudėtingesnes sistemas. Antraip kaip ir pagrindinio tikslo nebelieka...  
Suprantu ir tokius, kurie apsiriboja "pradinėmis" AS klasėmis. Taigi, ir Sousa yra pasiekęs tokį lygį, kuris jam 
tinkamiausias. Galbūt - pelningiausias. Galbūt - laikinas. O gal jam aplamai nelemta aukštesniuose debesyse 
skraidyti - "ten oro garse pradeda trūkti" - kaip pats yra parašęs...?  
 
Esame kalbėję, o Jūs, Broliečiai neoponavote tezei, jog GAS kokybę pirmiausia lemia jos struktūra. (Tema plati, 
todėl detaliai ją išnagrinėti būt geriau žurnalo puslapiuose arba čia, bet dalimis, nuosekliai ir po truputį...).  
Taigi - aukščiau paminėta bet kuri AS sudėtingumo klasė turi tai klasei būdingas technines ribas. Dar daugiau - tos 
ribos gana griežtai apibrėžtos! 
Galima bandyti žemesnės klasės struktūra perlipti į sekančią klasę, bet mano patirtis sako - visą prakaitą teks 
išlieti, o rezultatas, geriausiu atveju bus abejotinas, sąlyginis. Jus galbūt džiugins, bet specialistus - juokins! 
Iš to, ką paminėtame laiške mums parašė Sousa, darau prielaidas: 
- Sousa dar nesupranta apie atskirų AS klasių skirtumus ir jų galimybes; 
- nežino, arba abejoja tuo, kad ruporinių AD garsiakalbių jautris yra maždaug 110 dB (20dB didesnis), lyginant su 
įprastiniais Dome garsiakalbiais (pastarųjų - apie 90 dB). Taip pat to, kad ruporai dirba ne vatų, netgi ne milivatų, 
bet mikrovatų režime; 
- pats sau dar negali pripažinti, kad jis tėra įsigilinęs (konstruoja, parduoda...) 2 arba 3 klasės AS; 
- bemanipuliuodamas sąvokomis ir skaičiais laiškus taip suvelia, kad norint kažką suprasti - reikėtų Audioforumo 
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"filialą" atidaryti: "Asmeniniai susirašinėjimai", arba "Audio universitetas"... 
Pabaigai, pasiūlymas Bičiuliui Sousa'i - daugiau ramybės ir inžinerinio (dalykinio) logiškumo.  
Na 2 kartus perskaitau tavo laiškus, o mano galvoje avilys dūzgia:  
Sousa žavisi mažais garsiakalbiukais ar supranta, jog be didelių neįmanoma sukonstruoti didelio efektyvumo AS? 
(pats rašo ir taip, ir anaip...).  
Sousa nesupranta ar apsimeta teigdamas, kad pasyviniai filtrai brangesnį už aktyvinius.  
Sousa amžiams pasiliks su pasyvinėmis, ar iš 2-os "klasės" peršoks į 6-ąją "klasę". Eksternu, taip sakant... (Aš 
egzaminų lape pasirašyti atsisakau!). 
Kažko vistiek norisi palinkėti...  
Gal poliarizuotų akinių, sakau? (Pavasario saulė itin vaiski, o tokie vairuoti į tikslą man kartais padeda!) 
 
Česlovas   2009-04-28 08:41:55 
(Sentimentas bičiuliui “Sąmonės analitikas”...)   
Šeštadienį Zapyškyje vyko aitvarų šventė. Jei šiltuoju laikotarpiu nebūčiau sodininku - būčiau ten nuvykęs. Aitvaro 
neturiu, bet būt malonu matyti, kad šventėje, kažkur greta su vienu bičiuliu esame. Esame ir ne-esame - juk mes 
nepažįstami... 
Sodininkaujant, vėl nostalgiški jausmai šmėsčiojo - ar Brolietis dalyvauja, kaip jam sekasi? Tylu miške, kur mano 
sodyba - jokio vėjo. Tik paukšteliai įprastu režimu triukšmus kelia.  
Vakar "KaunoDiena" aitvarų šventę aprašė, tai ir vėl pagalvojau - ar dalyvavo, ar "paskraidė"? Žinau vieną dalyką - 
jei dalyvavo, tai Audioforumą atstovavo garbingai: stengėsi kaip įmanydamas, padūkusiai bėgiojo, jaunimėliui 
praktinius darbus demonstravo... 
(Berašydamas pamiršau - apie ką ir apie kurį aš čia? Gal man padėsite?  
Senatvė, atmintis šlubuoti matyt pradėjo...) 
Jūsiškis -Č. 
Česlovas   2009-04-28 09:14:52 
Pagaliau ir man pavyko nusipirkti STUDIO-7... 
Rankos jaučia ir akys mato - žurnalas adaptuotas dabartinei ekonominei situacijai. Gerai, kad gyvas. Gerai, kad ne 
vien reklama, bet ir analitiniais straipsniais užpildytas.  
 
Techninę dalį perskaičiau nuosekliai ir išsamiai. 
Labiausiai suintrigavo pamačius tai, kad Antanas Mieliauskas ėmėsi apžvelgti aukštos klasės CD grotuvus ("Trys 
viename lauke"). Būtų mažiau įdomu, jei apžvalgoje nebūtų dalyvavęs ACCUPHASE įrenginys. Tai pamatęs, 
įsitempiau, nes vienas forumietis apie šį gamintoją labai blogą nuomonę čia yra pareiškęs. Negi ir Antanas nesuras 
tikrojo "grūdo", nesupras šio mano gamintojo-favorito koncepcijos pagrįstumo? 
Perskaičiau ir Jums galiu parašyti - Antanas viską sudėliojo tinkamai, teisingai! 
Suprantu - nelengva parašyti tokiam žurnalui, koks yra STUDIO, nes aštresnius kampus reikia apeiti, pasistengti 
perdaug į techninius dalykus neįlysti... Na man pasirodė tinkamu toks asociatyvus palyginimas - KAZINO (Casino): 
bandai Las-Vegas'e į kitą gatvės pusę pereiti, bet ten viskas taip "sukonstruota", kad gatvėmis (miesto paviršiumi) 
tai padaryti bus sunku. Esi priverstas eiti požeminiais Kazino, apsilankyti ne vienoje lošimų salių, girdėti išbyrančių 
ar įmetamų monetų skambesį ir... galbūt pasieksi savo tikslą. Na jei beeidamas nepamirši kur keliauti susiruošei..! 
Žodžiu, Antanas M. į tikslą nuėjo - ačiū. 
Kitas Antano M. straipsnis apie SPENDOR. 
Toks jausmingas, kad daugiau gerų žodžių šiam gamintojui niekur ir niekas vienoje vietoje tiek prirašyti 
nebesugebės... 
Gerbiu anglų gamintojus - jie turi skambių vardų ir novatoriškų išradimų. QUAD (elektrostatinės AS), CELESTION 
(gitariniai garsiakalbiai), TANNOY (monitorinės AS koaksialinių garsiakalbių bazėje), KEF (pirmas garsiakalbis 
plokščiu difuzoriumi B139), IMF (labirintinės AS), B&W. Vardai skambūs, bet... 
Paprasčiausiai - man matyt nepasisekė tapti tokiu laimingu, koks yra Antanas, kuriam SPENDOR sukūrė įdealiai 
tinkančią AS. 
Jei Antanas yra mūsų Brolietis "Antanas" - būk pasveikintas, ačiū! 
"Rupusis" Česlovo sakinys būtų toks: SPENDOR yra tarpinis Antano etapas - Jūsų tebelaukia malonūs atradimai! 
 
Česlovas   2009-04-29 13:35:39 
<Vilmantas, 2009-04-24 22:38:31 
 
Taip, apie RADIAN ir apie šios įmonės įkūrėją, prezidentą Kontrimą teko nemažai girdėti. 
Buvo atvykęs Lietuvon, su juo artimai bičiuliauja vilnietiškos įmonės TAMSTA vadovas Arvydas. Pastarasis ir 
pasakojo apie RADIAN darbus, siūlė aplankyti (Kalifornijoje). Mano "distancinė" nuomonė apie RADIAN, sakyčiau 
santūri... 
Nemėgstu "numuilintų" (neryškių, apibendrintų...) grafikų, o tokius dabar pateikia daugelis gamintojų, tame tarpe ir 
RADIAN. Žinau, kad įkūrėjas didžiuojasi pasiekimais, bet aš manau, jog buitinių GAS draiverių (garsiakalbių) 
gamybose būtinos moderniausios technologijos, kurių maži gamintojai panaudoti negali. 
Pateiksiu tik vieną pavyzdį. 
Maždaug prieš 20 metų užtikau pasiūlymus, kuriuose buvo aprašyti klijų dozavimo įrenginiai. Ypatumas tame, kad 
buvo garantuojamas mikrograminis skysčių (klijų) dozavimas. Taigi, toks įrenginys gali užtikrinti garsiakalbių ričių 
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suklijavimo pasikartojamumą. Tuo pačiu - garsiakalbio parametrai gali būti tiksliai pasikartojantys. Ypatingai tai 
aktualu aukštadažniams garsiakalbiams, kurių bendra judančioji masė tėra gramo dalys. Tie dozavimo įrenginiai 
buvo japoniški ir labai brangūs. Tokių negali turėti nedideli gamintojai.  
Vilmanto nuotaikai, jog turime lietuvišką garsiakalbių gamintoją, pilnai pritariu - puiku! 
Buitinėms GAS keliami tokie aukšti, sakyčiau ekstremalūs reikalavimai, kad tik nedaugelis gamintojų mums gali 
pasiūlyti tinkamų komponentų. Netgi japoniškojo GOTO gaminiai, kainuojantys "ekstremaliai" daug, manęs pilnai 
nepatenkina. Čia bėda kita - kažkada užklausėme parametrų, bet atsakymą gavome "apibendrintą". Tipo - nupirkite 
mūsų gaminius, o mes tai jau jums garantuojame – “gros jie puikiai!” (Ačiū, nereikia - yra patikimesnių 
alternatyvų...) 
Broliečius, besitaikančius į GOTO ar panašius "ekstremalus" iš anksto įspėju - būkite budrūs! 
O jei turite išsamius GOTO draiverių aprašymus - čia parašykite. 
Inž. -Č. 
Česlovas   2009-05-17 20:26:23 
<Fizikas mėgėjas, 2009-05-17 20:01:02 apie nuotrauką (Custom Horn) 

 
 
Jūsų pastaba itin racionali! 
Nuotraukos pirmame plane savadarbės lempos, egzotiški ruporai. Tikriausiai sistemos autorius įsitikinęs, jog tokia 
sistema yra meno ir garso atkūrimo aparatūros tobuliausia sintezė. Ta nuotrauka gerai apibūdina GAS dabartį, 
kurioje šamanizmo į valias! Šiaip nuotrauka daili, o pati sistema tikrai autentiška. Todėl ją ir panorau Jums parodyti. 
 
Techniškai žiūrint, ši sistema turėtų skambėti gerai. Kiek pavyksta suprasti, sistemoje panaudoti labai geri 
garsiakalbiai (GOTO ir ALE draiveriai). AD ruporai - apvalūs eksponentiniai. Taigi - tinkamai suderinta ši sistema 
nuo pirmojo dažnių skyrimo (gal nuo 300 Hz) galima sakyti yra tobula.  
Beje, ir žemadažnis ruporas turėtų būti pagamintas įvertinant dalykus, apie kuriuos čia kalbame: ruporo profilis 
kintantis, todėl rezonansai nebus labai išreikšti. Matyt pagamintas laivų ar lėktuvėlių technologija (derva+audinys), 
todėl panaudojus stangrumo briaunas (matosi ruporo fasade), o taip pat slopinimo sluoksnį - toks gali visai neblogai 
"skambėti". Žinoma - tokios sistemos jautris labai aukštas (apie 105 dB), todėl jos "išjudinimui" užtenka kelių vatų 
galingumo stiprintuvo. 
Ši sistema labai brangi, nes brangūs garsiakalbiai. Ką ir kalbėti apie "autorinio" darbo įvertinimą... 
Mano nuomonė: 
Sistema labai įdomi, bet inžineriniu požiūriu yra "kompromisinė". 
(Na kad kitokių šiais laikais sunku surasti...) 
-Č. 
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Česlovas   2009-05-17 21:27:06 
Diskutuojamą temą galima papildyti iliustracijomis. 
(Fizikas mėgėjas, 2009-05-17 12:11:28 ir Bičiulis, 2009-05-17 17:05:54)  
 
Garsiai grojančio trombono platėjantį "galiuką", iš kurio sklinda garsas, galima primontuoti prie kompresinio 
draiverio. Daugelio metalinių pučiamųjų galų profiliai artimi "tractrix" tipo apvaliems ruporams (1927-ųjų pono 
VOIGHT išradimas), todėl tikrai galėsime išbandyti ruporinę sistemą. Deja, toks plonos skardos ruporas pasižymės 
rezonansais, kurie atkuriamą garsą atitinkamai nuspalvins. Užtektų išorę ištepti akrilo hermetiko storu sluoksniu ir 
kokybė žymiai pagerėtų. 
Kitas ruporus kompromituojantis pavyzdys - aikščių įgarsinimo "kibirai", kurie mus lydėjo CCCP paraduose. 10ГРД-
5 tipo ruporus "kibirais" vadinti galima, nes jie tikrai tegali skambėti kaip atitinkamo dydžio, iš plono aliuminio 
skardos pagamintas kibiras. Tokios konstrukcijos tikslas - kriokti garsiai ir nukreiptai. 
Vėl išmozuosime tokio ruporo išorę klijais, rezonansus sumažinsime, tai gal galėsime namuose muziką 
pasiklausyti? 
Nepavyks, nes: 
- ruporinės savybės užtikrinamos palyginti siauroje dažnių juostoje (žmogaus kalbos dažnių juostoje); 
- sumontuotas draiveris turi tekstolitinę membraną, pasižyminčia dideliu dažnuminės netolygumu. Tiesa, išmozuoto 
(užslopinto) ruporo garso kokybė bus geresnė, o garso stiprumas - beveik nepakitęs. (Tikiuosi streikuotojai mūsų 
rekomendacijų čia neskaito...?!)  
 
IŠVADA 1: 
Muzikos instrumentų pagrindas yra jų rezonavimo kokybė. Kuo instrumentai labiau rezonuoja, tuo jais lengviau 
groti. Kadangi skirtingo dydžio mechaniniai rezonatoriai pasižymi skirtingais rezonansais, dėl to mes ir turime 
klarnetą, fagotą, obojų, fleitą, tromboną, trimitą arba tubą... Instrumentui pirminiu ir svarbiausiu yra jo rezonavimas, 
bet ne rezonansų (skleidžiamo garso aplamai) intensyvumo tolygumas. Šie dalykai galioja ir elektriniams 
instrumentams. Apie netiesinius ir kitokius iškraipymus čia aplamai kalbos negali būti! 
Koncertų salės taip pat privalo būti "rezonuojančiomis". Jei salės mažai "rezonuoja", tokiose itin sunku dainuoti. 
Beje, ir muzikantams sunku tokiose groti. Pageidautina, jog salės pasižymėtų rezonansų tolygumu, bet tai 
nepasiekiamas ir, sakyčiau ne pagrindinis uždavinys. 
 
IŠVADA 2: 
GAS vyksta elektrinių signalų apdorojimo, o galiausiai - tų signalų pakeitimo į akustines bangas procesai. Todėl 
šiose sistemose rezonansai yra ne privalumas, bet trūkumas ir su jais visais būdais kovojama. 
Pasikartosiu ką jau esu rašęs - garso atkūrimo sistemose nėra paties garso, nėra muzikos ir nėra Meno. Tie, kurie 
panorės paprieštarauti – “o AS garsą tai skleidžia?!” - pasakysiu: 
taip, šis įrenginys konvertuoja (pakeičia) elektrinį signalą akustinėmis bangomis, bet žmogus muzikos gali klausytis 
ir be įprastų AS. Beje - ir be kambario... 
GAS klausymosi aplinkos reikalavimai irgi priešingi koncertų salių reikalavimams ir juos geriausiai atitinka įrašų 
studijos. Pagrindiniu reikalavimu čia jau yra tolygus visų dažnių garso bangų pasiskirstymas. 
 
Nors daug kam nepatinka, Muzikos kūrimą ir jos atkūrimą laikau priešingais procesais. Todėl ir kartoju - garso 
atkūrimo sistemose Meno nėra ir jo čia nereikia ieškoti!  
Nebent kalbėtume apie inžinerinį meną... 
 

 
Česlovas   2009-05-18 09:56:04 
Su malonumu perskaičiau "Fizikas mėgėjas, 2009-05-18 08:30:38" - su viskuo sutinku! 
Kas yra svarbiau - "Wyto", "Muzikanto"... sureikšmintą nuomonę apie GAS ir Meno neatskiriamumą žinome, bet ką 
apie nuomonę - garso atkūrimo sistemos su Menu niekaip nesusijusios - galvoja kiti Broliečiai? 
Nepamanykite, jog tai svarbu man asmeniškai. Šį dalyką supratus, tampa paprasčiau ir tiksliau galime GAS 
apibūdinti. Taip pat - kuriamos sistemos užduotis suformuluoti, rinkodaros burtažodžiams nepasiduoti ir pan. 
Žodžiu - būt įdomu Jūsų, mielieji "pavartymus" čia perskaityti.  
 

Česlovas   2009-05-18 10:38:58 
Pateikiu suformuluotą savo požiūrį: 
 

Garso atkūrimo sistema (GAS) yra inžinerinis įrenginys, sukurtas mokslo ir technologijų pagrindu. 
Nors šios sistemos paprastai naudojamos muzikiniams signalams atkurti, su pačia Muzika, o tuo pačiu ir 
su Menu aplamai, niekaip nesusijusios. 
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Česlovas   2009-05-18 21:29:18 
(Į „Dirigentas“ pasiuntimą eiti daržą kasti/priekaištą dėl paskutiniosios mano išvados) 
Vidurdienį gavęs "Dirigento" nurodymą, skubiai jį puoliau vykdyti. "Darže pasikapsčius" (Dirigentas, 2009-05-18 
12:04:55), dar liko daug laiko keliems eksperimentams atlikti. 
 
Pirmiausia, nuo savo GAS stiprintuvų atjungiau AS ir vietoje jų pajungiau elektrinio šildytuvo elementą. Garso 
reguliatorius normalioje padėtyje, CD grotuvas suka "Bitlus", elementas šylą. Nepatikėsite - padidinus garsą, man 
pavyko kavos tokiu būdu išsivirti! 
"Bitlus" pakeičiu "Rolingais", vėliau į stiprintuvus padaviau LP diske įrašytą "DirectToDisk" (aukščiausio 
technologinio lygio!) analoginį signalą ir viskas pasikartoja - man tepavykstą kavą Žmonai išvirti. Net reguliatorių 
nereikėjo pajudinti - GAS veikia kaip veikusi! 
Uostinėju - kur tas Menas, kur mano Muzika, bet jaučiame tik kavos kvapą... Su Žmona nusprendėme: garso 
šaltinyje, stiprintuvuose ir laiduose tėra elektriniai signalai.  
Pajungiu kolonėles, o vietoje garsiakalbių, dabar pajungiu spalvotas lemputes. "Groju" Šopeną, lemputės į taktą 
mirksi, sistema veikia, bet Meno net pradmenų pajausti vėl nepavyksta... 
Tuomet prisiminiau šio forumo naują dalyvį - "Dirigentą" ir kilo įdėja - sumodeliuoti dirigento darbą ir pabandyti 
Muzikos Meną taip prisišaukti! 
Skubiai išsidrožiau kulisę, užtvirtinau ją ant elektrinio varikliuko ašies, o varikliuką vietoje žemadažnio garsiakalbio 
pajungiau. Sistema patikima ir vėl - "VEIKIA"! Tik viena bėda - kokią plokštelę beuždėčiau, pagal batutos judesius 
nepavyko suprasti - kokį kūrinį mano GAS groja...! 
Nuliūdęs susiradau savo vaikystės žaisliuką - prisukamą metalinę varlytę. Prisukau spyruoklytę, padėjau ant stalo. 
"Dirigentas" diriguoja, Varlytė strakalioja, o aš tyrinėju - kuris daiktas "meniškesnis" - GAS ar Varlytė?  
Žmonos "Dirigento" batuta neįtikino, o ir man Varlytė gražiau atrodė... Padiskutavę nusprendėme - GAS meno tikrai 
ne daugiau negu metalinėje Varlytėje! 
Supratau - GAS sistema įvairiausius elektrinius signalus sustiprina ir įvairiausius darbus atlikti gali. Nesvarbu, kokį 
signalą bepaduotum ir kuo stiprintuvus neapkrautum. 
 
Nieko kito nebelieka, tik paklausti mielo "dirigento" - brolau, kokį daržą dar turiu sukasti ir kokius eksperimentus 
atlikti, kad suprasčiau arba bent užuosčiau (!) tą garso atkūrimo sistemų meninę prigimtį? Kur tą muziką sistemoje 
be oscilografo galima pamatyti? Reikės, ir ežerą pasiruošęs išgerti, tik padėkite man, Broliečiai susivokti! 
Nuoširdūs palinkėjimai eksperimentų iniciatoriui "dirigentui".  
 
Česlovas   2009-05-20 09:45:34 
< chaimas 
Taip, Jūs teisus - bet kuriame įrenginyje yra ir Meno, tačiau Dizainerių-menininkų darbas mūsų diskusijose nėra 
pagrindiniu dalyku. 
Nežinau, ar Jūs sekėte viso Audioforumo turinyje analizuojamą problemą, kurią galima įvardyti:  
Ar GAS ir Muzika, kaip Meno sritis yra neatskiriami, ar aplamai tie dalykai susiję ? 
Mano nuomonę Jūs žinote, bet yra ir tokių, kurie inžinerinių (Mokslo praktinių realizacijų) nepripažįsta ir teigia, jog 
GAS kokybę galima nustatyti tik ausimis. Jei dar tiksliau - mano suformuluotos koncepcijos oponentų nuosavomis 
ausimis ir kažkokia ypatinga jų patirtimi ! 
Visus informuoju, jog jokio atradimo šioje vietoje nepadariau ir į laurus nepretenduoju! Pakomentuosiu keliais 
sakiniais plačiau. 
Nuo vaikystės buvau šalia Muzikos, pats grojau, instrumentus gaminau. Visad rūpėjo ir teberūpi turėti fonoteką ir 
kokybiškai ją klausyti. Neseniai suskaičiavau ir žinau, kad mano vidutiniškas Muzikos klausymosi laikas yra 3 
val/dieną. (Kažkuriems vis neaišku - ar inžinieriai aplamai muziką klauso?). 
Kadangi esu radijo-inžinierius, turiu galimybę susikonstruoti racionalias GAS ir jų esu sukonstravęs ne vieną. Kelis 
dešimtmečius pats remontavau GAS ir konsultavau pažįstamus. Neturėdamas komercinių tikslų, nuoširdžiai savo 
patirtimi su Broliečiais galiu pasidalinti. Ir tuo tebesidžiaugiu! 
 
Česlovas   2009-05-20 16:43:15 
<Dietologas  
(Dar vienas anonimiškas nepasitenkinimas...) 
Šio ir kitų forumų "produktas" yra ne sukonstruoti ar suremontuoti įrenginiai, bet tekstai. Todėl tegaliu Jus nuliūdinti 
ir pakviesti savo tekstais prisidėti prie mūsų forumo tobulinimo. Na ir tekstą reikėtų parašyti mažiau drebančiais 
pirštukais - matyt juos valdėte supykusia galva!? 
Pakartojote tekstą apie patiekalus, bet kaip tą "košę" su techniniais dalykais galima sieti? 
Išplečiant Jūsų mintis, apie save galiu visiems parašyti: 
Esu kažkiek savanaudis, garbėtroška, pasipūtėlis, pagyrūnas, melagis, šaipokas, nevalyvas, rėksnys, išsišokėlis ir 
vagis. Jei turite daugiau epitetų - su džiaugsmu visus priimu, bet manau, kad ir kiti tėra tik Žmonės... 
Turėsite laiko - su savimi apie tuos dalykus pasikalbėkite. Pyktis praeis - vėl čia parašykite. 
 
 
 
 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 45 - 

Česlovas   2009-05-21 12:23:41 
<Sousa į 2009-05-20 22:41:01  
(Sousa pasiūlė organizuoti varžytuves - kas geresnias nedidelias AS sukonstruos? Pažadėjo duoti garsiakalbius ir 
dėžes. Norėtų, kad susirungtų Česlovas su Wytas, o Sousa galėtų nuspręsti, kuris iš mudviejų geresnis 
konstruktorius...) 
Manau, kad nieko nepamatysite, nes varžytuvės įvykti negali. Maniau, kad organizatorius pajuokavo, bet jis taip 
įsijautė į skaitytojų reakcijas, kad pamiršo sąlygas aiškiai suformuluoti. Na ir pats tikslas deramai nepaaiškintas. 
(Tebegalvoju, kad autorius-iniciatorius pats dalykus greit supras ir mums parašys – “pajuokavau...”) 
 
Aš savo nuomonę pasakiau. Nenorėdamas sutrukdyti, detaliau galėsiu parašyti "koridai" pasibaigus. Skaitytojus 
suprantu - liaudžiai patinka "kraujo praliejimas", bet mūsiškiai galėtų susiprasti, jog ši Sousa organizuojama 
NESĄMONĖ visiškai betikslė ir nieko neduodanti! 
Retkarčiais paskaitinėsiu, bet aplamai mūsų forumo lygis sparčiai smukdomas... Klausimas - ar mūsų pačių 
rankomis?! (Paskutinis klausimas labiausiai liečia WebMasterį Tomą.) 
 
Česlovas   2009-05-21 15:47:11 
Bičiuli, Sousa! 
Iš viso dalyvavimo, galiu išskirti tavo vienintelę temą, kurioje skaitytojams pateikei pasiūlymus garsiakalbių ritėms 
sucentruoti. Tavo anksčiau pateiktų ADCH kreivių dabar nekomentuosiu - jos nėra "korektiškos". Arba reikalinga 
platesnė diskusija. Parašyk - ko nesu perskaitęs ir kur būt galima "labai naudingą" tavo dalykiškumą pamatyti, 
perskaityti? Tebekartoju - forumai yra tekstams ir iliutracijoms "parodyti".  
Konstrukcijos rodomos parodose, pristatymuose, salonuose... 
 
Dėl Wyto su Česlovu “skerdynių” tai irgi persistengei. Bent jau žiūrint etine prasme. (Mudu ir be tavo pagalbos 
išsiaiškinsime taip, kad visi suprastų). 
Trumpai apie tavo eksperimento beprasmybę. 
15 ltr AS galima konstruoti plačiajuosčio garsiakalbio arba dviejų garsiakalbių pagrindu. Sudėtingesnes schemas 
(trijuostes, aktyvines) naudoti čia neracionalu  
Taigi, galimi tokie variantai: 
1. Dalyviai gauna vienodas dėžutes ir vienodus plačiajuosčius garsiakalbius. 
Ką nustato komisija ir kokius skirtumus galima išgirsti ? 
Svarbiausia, atsakymas - "skirtumų nebus" irgi nėra teisingas! Tarkime vienas gamintojas-šamanas pasakys, jog 
garsiakalbį įlitavo sidabro lydmetaliu. Neabejoju, jog tai sužinojusi komisija "išgirs" skirtumą. Ir tai bus pirmasis 
absurdas. 
2. Dalyviai konstruoja dvijuostes AS vienodų garsiakalbių ir pasyvinių komponentų pagrindu. Kūrybinės laisvės tiek 
mažai, kad telieka pasirinkti skiriamąjį dažnį ir filtrą. Tarkime, Petriukas panaudojo 2-eilės filtrą, o Rolandukas - 
aukštadažnį pajungė per vienintelį kondensatoriu (1-os eilės filtras). 
Iki šiol Pasaulis nesutaria, kuris variantas tikrai geresnis (galvoje turiu ne akustikos, bet "ausų" prasme)? Tikite, kad 
keli forumiečiai-klausytojai nustatys kuri AS geresnė? Kils diskusija, visi turės savo nuomonę ir be objektyvių 
matavimų tikrai teisybės neįmanoma surasti. 
Galiausiai - kažkiek objektyviau AS galima įvertinti atlikus matavimus o taip pat atlikus "DoubleBlend" ("aklasias") 
perklausas. Tuomet pradžioje reikia sutarti dėl metodikų. Kas matuos, kokiais prietaisais? Na galiu suprasti, jei būtų 
pilnai konstruojamos AS nuo korpusų pagaminimo. 
Tuomet galima (ir reikėtų!) išdrožti korpusą taip, kad aštrių kampų difrakcijos būtų mažiausios, korpusai itin 
stangrūs, o garsiakalbius būt galima montuoti sukoreguojant fazes. Panaudojus akustines paneles (WaveGuide) 
būt galima jautrį padidinti. Tačiau tuomet būtini ne tik obliai ir kaltai, bet visas metrologinis kompleksas! O laikas, o 
vieta...?  
 
Todėl: 
SOUSA'os pasiūlytomis sąlygomis sumontuotos AS (žodis - "sukonstruotos" čia netiktų) turės mažai vienareikšmiai 
vertinamų skirtumų. Arba aplamai jų nebus. Argi organizatoriui neprivalu suprasti tai, jog konkurso sąlygos turi būti 
išsamios ir pilnos?! 
Apie paties įvardyto tikslo - KONKRETIEMS dalyviams suprojektuotų peštynių etinę pusę palieku spręsti pačiam 
autoriui-iniciatoriui ir kitiems forumiečiams. Tik neapsimetinėk sakydamas – “noriu kaip geriau, o išeina kaip visad” 
Taip pat nepiktnaudžiauk kažkokia savo patirtimi. (gal čia tiktų Asiliuko mintys?) 
 
P.S. 
Perskaitęs pagalvojau - gal ir nėra tas Sousa visiškas... Gal sekantį kartą pavyks? 
Skaityk, rašyk. Jei parašęs nepaskubėsi išsiųsti - ir tau pagaliau turi kažkas gautis! 
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Česlovas   2009-05-21 22:33:25 
<Sousa 
1. Kada pagaliau suvoksi, kad čia reikia diskutuoti technine terminija ir sąvokomis! Na tiems, kurie specialistais 
save vadina - būtina.  
2. Yra toks būdas ir tu juo nuolat naudojiesi - bandymas diskusijos dalyvį (mūsų forumą) užgožti bet kokių ir kažkur 
girdėtų savokų lavina. Idant nepastebėtų iš po beretės išlindusių autoriaus ausų...  
Anskčiau ne kartą čia esi "perlų fontanus" pažėręs, tai aš viename poste parašiau - "pliurpalas". Webmasteris 
kažkodėl paėmė ir ištrynė tokį vertinimą. Aš manau, vertinimas buvo tiesus, korektiškas ir tau padėtų pagaliau 
susivokti! Na tavo pastarasis šedevras, kuriam įvertinimą jau gavai iš Kęsto - visiška maklė. Arba PLIURPALAS - 
kitaip nepavadinsi! Tikiuosi WebMasteris ir kiti forumiečiai perskaitys ir patys tuo įsitikins: 
 
"...Kalbate kad pasyvinese dvijuostese kolonelese telieka parinkti skiriamaji dazni ir slopinimo statuma. idomu kaip 
tai pavyktu realizuoti konkrecioje situacijoje kai konkretus mano turimi zemadazniai garsiakalbiai nera tiesiski (+4db 
750hz) ? galima panaudoti RCL korekcija, galima pradeti ankstesni BSC nuolydi , galima apversti atgal 
poliariskuma AD ir taip parengti AD filtra kad leisti „uzlipti“ and to daznio kad panaikintu, galima nieko nedaryti, o 
nueiti i virtuve suvalgyt sumustini. o kur sistemos naudingumo bei tonalinio balanso pasirinkima (nuolydus i AD 
puse ar neutralus, ar artimo lauko klausymui ) apie varzos pasirikima ,stiprintuvo apkrovima (lyginti,palikti) apie 
garsiakalbiu issidestyma laiko atzvilgiu korpuso apipavidalinima ir galutini suderinima ir skambesi. kas kad 
eksperimento materialioji/konstrukcine puse kukli ir su kompromisais, nuo to turetu buti tik smagiau..." 
 
(Va-Jėzau tu Marija - pasakytų doras lietuvis - tiek "košės" užtektų Keliui į Pragarą išasfaltuoti!) 
Taip pat šįkart tau, Rolandai nepasakysiu nei vieno malonesnio žodžio! O jei ir toliau elgsiesi pacaniškai - teks ir 
man tavaisiais metodais pasinaudoti ir apie mudviejų ankstesniuosius bendravimus FAKTŲ pateikti. Na taip, kaip tu 
bandai čia ant manęs užmetinėti. 
(Pasilieku teisę šiai niekšingai provokacijai nepasiduoti, todėl einu aš pamiegoti...) -Č. 
Česlovas   2009-05-25 22:35:36  
(Rubrikoje “Atsipalaidavimui: mūsų emocijos ir kiti pomėgiai...) 
Kitur pasidarė tvanku, todėl reikalinga pertrauka.  
Ši rubrika liko bene švariausia. Atsakymas paprastas - čia komercijos nepasidarysi... Moderniesiems žinučių 
rašytojams čia irgi neįdomu. Tiksliau - jiems dar nesuprantama. 
 
Vakar buvo vėjuota diena, tai purškiant medelius, teko vėjo kryptis gaudyti. Apie medelius besiraitydamas 
prisiminiau "Sąmonės analitiką". Pats pasakyčiau - pavyko pagauti "vėjo uodegą" taip, kad jis viršūnėms nuneštų 
mano purkštuvo rasą. Suprantu, jog bet kuris patyręs vėjo tramdytojas iš manęs būtų pasijuokęs, bet man visai 
neskaudu tai pripažinti!  
Nuolatos prisimenu "šviesią" mintį, kuri mane aplankė gal būnant 12-kos. Staiga suvokiau, jog ne žmogus, bet 
žvirblis žymiai tobulesnis! Anuomet išvarčiau tą mintį visais požiūriais ir nuomonės iki šiol pakeisti negaliu. Gal 
todėl, kad aš ne "Sąmonės analitikas"? Gal todėl, kad mūsų forume tiek daug paprastų žmogučių... 
Aplamai Gamtoje viskas tikra ir nuostabiai grąžu! 
Kodėl ne čia? 
 
Vakar mano draugas-ropliukas prašė visiems čia susirinkusiems ramius palinkėjimus perduoti. . 
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Česlovas   2009-05-27 15:27:05 
(Sousa parašė, kad man yra suteikęs paslaugų ir perdavęs programinę įrangą…) 
<Sousa paskutini karta MKII, 2009-05-27 13:17:54 
Čia tu vėl taip sudėliojai, kad privalu kažką parašyti. Pirmiausia, žinok - esi provokacijų genijus! 
 
Taigi, replikos teise tavo, Rolandai teiginiams: 
- "padovanojau nepigios ir sunkiai gaunamos programines irangos" 
Rolandai, "padovanojai" vogtą daiktą, tiesa? Būtų galima taip parašyti, jei padovanotum ne "nukrekintą" (pavogtą), 
bet nupirktą kompiuterinę programą. Nesvarbu, tinka ir nebrangi, bet nepavogta "Dovana"! 
Turiu tave informuoti, jog po to, kai teko AK diską pasikeisti, tavo įdiegta programa nugarmėjo į dausas ir jau seniai 
dirbu ne su tavo, bet iš JAV gauta versija.  
 
- "mielai pasidalinau savo irasais" 
Brolau, bet pats sakei, kad tie į DVD įrašyti FLAC suspausti muzikiniai failai irgi ne tavo. Juose buvo klaidų, tai tada 
pasakei - tų diskų kopijas gavai iš svetur ir kokybės garantuoti negali. Todėl ir čia tavo nuopelnas beveik joks - nei 
pirkai CD, nei juos sukompiliavai. Palikai kelioms dienos, dalį jų persirašiau ir DVD tau sugrąžinau. 
 
- "viskuo, pazadejau pagalba konstruojant jusu stiprintuvo projekta". 
Susitikimo metu pasakiau - stiprintuvų klausimas man nėra pirmaeilis. Būk ramus, šiuo klausimu jokios tavo 
pagalbos neprireiks.  
Na šioje srityje, brolau indėlis aplamai menkas - pagaminai pramoninių stiprintuvų kopijas, kurių aprašymai ir 
schemos taip pat internete pateikiamos. Nuo savęs dabar parašysiu - susitikti norėjau dėl to, kad buvo įdomu 
pasikalbėti su žmogumi, savo rankomis kažką darančiu. Visi žinote - gamintojai yra nusipelnę mano pagarbos ir tu, 
Rolandai tuo gali didžiuotis. Taip pat įprasta, kad žmonės susitikę kažkuo pasidalina - kas čia tokio ir kam viešai tai 
eksponuoti?! Apie tokius "daktarus-kopijuotojus" parašiau STUDIO-5 ir nei vieno žodžio neatsiimu.  
Taigi, savo elgesiu čia parodei savas provokacijų kūrimo technologijas. Žinoti jas, atpažinti - irgi naudingas dalykas.  
Plataus tau kelio! Inž. -Č. 
 
P.S. 
Užbaigsiu savo projekto etapą ir galėsiu plačiau pakomentuoti apie tą mudviejų susitikimą. Tai bus mano versija ir 
pasistengsiu tai padaryti korektiškai, be fantazijų ir kiek galima glausčiau susiedamas su GAS.  
Tikiuosi bus naudinga ne tik sąmonės analitikams, bet ir tam tikrus sociologijos (atsiprašau, jei neteisingai įvardiju) 
mokslus kremtantiems studentams. 
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Česlovas   2009-05-29 07:43:45 
<Fizikas mėgėjas 
 
Su Jūsų vertinimais negaliu nesutikti. Ir aplamai Jūs mintis pradėjote reikšti nepalyginamai aiškiau. Ir tekstus 
ištobulinote! 
(Čia aš apie Jūsų priešnaujametines ir kitas ankstesniasias "fazes", kur perskaitęs nesuprasdavau: nesuvokimas, 
ar šiaip kažkoks pesimizmas?) 
O dabar - tiesiog ačiū! 
Už nuomones ir rytinę nuotaiką... 
Česlovas   2009-05-29 14:21:46 
<Fulgentas 
 
Štai ir paaiškinai, jog nei anuose laikuose, nei dabartyje nesusigaudai, bičiuli! 
(Gali pasiteisinti - turi panašių draugužių, bet mums čia labai apmaudu peckelynes apie nieką skaityti...) 
_________________________________________________________________ 
Visiems Bičiuliams ir Fukgentui rekomenduoju aplankyti mielo biržiečio puslapius ir pasižiūrėti, kaip Žmogus 
dalykiškai viską sudėliojęs ir parašęs. 
http://www.jonis.eu/# 
(rubrikoje "Kiti projektai" pateikiamas išsamus lempinio stiprintuvo projektas ir rekomendacijos) 
Beje, ten pat galime nuolat ir detaliai sekti orus (lietus, vėjas...) 
http://www.jonis.eu/dopleris.php 
Viskas švariai ir dalykiškai - tiesiog malonumas tai regėti! Gal kitaip tas oro ataskaitas vertintų mūsų forumo specai 
- palieku jiems spręsti. 
-Č. 
Česlovas   2009-05-29 22:17:38 
"veterane", to tinklapio oro žemėlapyje ir Vilnius su beveik visa Lietuva užgriebiamas. 
Kadangi info keliauja iš Rygos, tai gali būti kažkokių paklaidų - čia aš menkas specialistas. Na dabar rašau Jums, o 
Kaune lyja. Ir nurodytas žemėlapis rodo, jog virš mano galvos lietaus šleifas driekiasi. Kiek stebėjau anksčiau - info 
teisinga, nes čia PROFESIONALAI dirba ): 
 
Beje, tuos puslapius nurodžiau ne todėl, kad lempiniu stiprintuvu staiga susižavėjau. Būtent šiuo metu norėjosi 
kažkokį kukliai-tvarkingo darbo pavyzdėlį visiems čia susirinkusiems pateikti. Autorius-savininkas matyt neturi 
komercinių interesų, tai ir dalykai pateikti aiškiai ir nuoširdžiai. Tik nepagalvokite, kad aš ant prekybininkų dantis čia 
pagalandęs!  
(Mano dantys taip susidėvėję, kad aš bulkos riekės neišmirkęs karštame vandenyje atsikasti nebegaliu... Tik 
niekam, prašau to nesakykite!) 
Česlovas   2009-05-30 07:21:06 
Kritau po stalu iš juoko - dukart ačiū, SamonėsAnalitike! 
Pavyko pas mus "perkelti" Jonį, tai dabar įsitempęs naują situaciją stebėsiu... 
Lapatuoju pusryčiauti, o rytinės kavos kaušą išgėręs, gal spėsiu čia kelias mintis parašyti. Tai nelabai inžineriniai, 
pavadinčiau bendra-foruminiai dalykai. Na, kad Tomas-Webmasteris neapkaltintų: -"Česlovai, jug žadėjai iki forumo 
registracijos neberašyti?" 
Tomai -Ku-KŪŪ !!! 
Česlovas   2009-05-30 10:29:24 
(Dėl naujos rubrikos “Forumas apie forumą”) 
Manau laikas turėti erdvę, kurioje galėtume padiskutuoti apie bendravimą.  
Na tuomet, kai aistros kitose rubrikose nebetelpa, o dalykiškesnias rubrikas apšiukšlinti nenorime. 
(Negražiai rašyti ir čia ne vieta, bet kitaip negalintys, vis kažkokią išeitį čia susiras...) 
Česlovas   2009-05-30 10:44:36 
Atrodo sulaukėme mūsų forumo paskutiniojo spektaklio, kurį galima pavadinti - „Sousa/Rolandas kviečiasi Česlovą 
pakariauti“ pabaigos. Viskas paprasta – tulžingų laiškelių autoriai juk negali be galo tik keiktis! O jei akustikos 
dalykų neišmano – jie argumentų pateikti negali. Tokių autorių rašliavos būtinai išsisemia ir įsivyrauja ramybė... 
Mes, labiau patyrę, paprasčiausiai turime palaukti. Išlaukus, galima vėl prie esminių dalykų sugrįžti. Belaukdamas, 
užplanuotus akustinius bandymus atlikau. Šiąnakt Bičiuliui ataskaitą išsiunčiau, todėl galiu atsikvėpti.  
O Jūs žinote – kvėpuoti ir muzikos klausytis man padeda rašymas.  
 
Šioje rubrikoje tiktų, o Jums gal įdomu būtų perskaityti medžiagą –  „Apie mūsų forumo ypatumus besibaigiančios 
krizės sąlygomis“.  (Aš čia apie tą patį nelemtą Sousos „konkursą“, žinoma...) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Neabejoju, jog visiems suprantama – bet kurio forumo turtas yra jo tekstai. Taip pat aktyvumas. 
„Audioforumas“ gyvuoja virš metų (ypatinga padėka Tomui-WebMasteriui!), todėl Jūs patys jau įvertinote ir turinį, ir 
aktyvumą. Kol kas ir man toks tiko, bet norisi dar geresnio: labiau priartinto prie kokybiškiausių GAS, gilesnių 
tekstų, šiltesnio bendravimo, naujų ir betarpiškų dalyvių kontaktų. 
Prisipažinsiu – nežinau kaip pasiekti, kad į pateiktus techniškus klausimus atsakytų forumo veteranai-specialistai. O 
būt labai gerai, nes tai būtų forumo gyvasties palaikymas! Labiausiai nenorėčiau, kad pasikartotų dalykas, kokį 
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neseniai pabandė „prastumti“ Sousa. Pavadino „konkursu“, bet jame niekas nepanoro dalyvauti. Sousa ir jo 
komandos nariai save patys pasiskyrė komisijos nariais ir atsiraitoję rankoves pasiruošė puotai: nusipirko didelius 
katilus, išsirinko dvi „konkurso“ aukas, o po savo apykaklėmis užsikišo nosines. Idant mano ir Wyto krauju 
neapsitaškytų. Įspėju – mane net pasmaugus, veržlės, bet ne kraujas trykštų! 
(Čia pailiustravau, bet sugrįžtu prie temos). 
 
Šiuo laišku noriu paklausti, o taip pat visiems priminti – kodėl dauguma klausimų lieka neatsakyti?  
Eksprontu bandau prisiminti kai kuriuos jų: 
- Kodėl CD laikmenoje neįrašinėjamas analoginis garso signalas? 
- Kodėl analoginį magnetofoną negalima priskirti grynai analoginiam signalo šaltiniui? 
- Ar elektroninio instrumento įranga geriau negu GAS tinka atkurti to paties instrumento įrašą? Tarkime bosinės 
elektro-gitaros aparatūra atkuriame tos pačios gitaros ar kontraboso įrašus. 
- Žinome ausies girdimumo kreivės priklausomybę nuo signalo amplitudės (Fletcher-Munson kreivės), bet kodėl 
nebenaudojama tonkompensacija (Loudness)? 
- Kodėl su įprastais aukštadažniais garsiakalbiais nenaudojamos akustinės linzės? Kaip būtų galima linzes su 
DomeTweeter‘iais pabandyti panaudoti? 
Visi tie klausimai nėra dirbtinai sukurti, bet išsirutuliavo mums bediskutuojant. Gal tik porą jaunųjų dalyvių pateikė 
versijas, bet klausimai išlieka neatsakyti. Aš suprantu Jus, Broliečiai – klausimuose įsiūta ne visiškai paprasta 
esmė, nes reikia surišti klausimą su akustikos žiniomis. Bet visiems Jums prieinamas internetas, literatūra, draugų 
konsultacijos. Nors mane ne kartą kaltino – Česlovas paskaito Wikipedijoj ir čia prirašinėja, bet turiu įspėti – 
nepamastę atsakymų ten nerasite. O ir aš pats sugebu parašyti be jokių pagalbų.  
Taigi, klausimai su akustika ir čia nagrinėjomamis temomis susiję, yra įdomūs ir savišvietą skatinantis dalykas. 
Kodėl atsakymų nėra – dar nežinau... 
Tai, kad neparašo atsiskleidę, bet abejojantys Broliečiai – suprantu. Tačiau turime visur savo patirtį ir žinias 
deklaruojančius, „konkursus“ skelbiančius atsiskleidusius specialistus – didžiausią Pabaltijyje AS gamintoją ir mūsų 
tautos didįjį aparatūros gerintoją. Kodėl nuolatiniame „konkurse“ – tekstų rašyme, žinių demonstravime patys 
nedalyvaujate? Atsakymas akivaizdus: nežinote arba abejojate. (Neskubėkite parašyti – “laiko gaila, visi klausimai 
neįdomūs” ir pan.) 
Taigi – turite ir ateityje nuolatos turėsite progos savo žinias ir patirtį paviešinti, nes šis forumas yra nuolatinis 
Konkursas. Arba suprasti - kas čia tinkama, o kas - nelabai. Šis forumas netinkama vieta jūsų komerciniams 
tikslams arba rinkodaros triukams demonstruoti. Nesvarbu, neliks čia Česlovo, tai pati Forumo sandara visad 
išlieka „protų kovos arena“.  
 
Labai prasmingus žodžius apie Mokytoją neseniai parašė vienas dalyvių. Sutinku, mintis gili ir prasminga, tačiau jos 
realizacijai taip pat būtinas Mokinių moralinis lygis. Gyvename materialinių žaisliukų pasaulyje. Laikai taip pasikeitę, 
kad tos Moralės tenka pasišvietus ieškoti. Privalau atsakyti – tobulėkime, bet anokio Mokytojo nebeieškokime.  
Kas pasakytina apie Moralę, tai žinau – jos dar likę. Kartu paieškokime ir tikrai surasime! 
******************** 
Šiandien su Vilmantu klausysime mano sistemos.  
Neseniai mačiau ir girdėjau jo AS, o vakar pas save pasikviečiau Vilmantą. Šiandieninį svečią pažįstu jau 13 metų, 
bet akustikos dalykais bendrauti tik pradedame. Dėl savo ruporinės sistemos nepergyvenu – turiu išmatavęs 
pagrindinius parametrus ir žinau tikrąjį turinį. Problema tik viena – kokius pyragaičius Vilmantas prie kavos mėgsta?  
Štai į šį Hamletišką klausimą ropoju atsakymo ieškoti... 
 
Trinktelkime Muzikos garsais paskutinėmis pavasario dienomis! 
Inž. –Č.  
 
Nuotraukoje veikianti konstrukcija. Gitara "groja" kontroleris ir servo sistemėlė. Svarbiausia - įrenginys 
sukonstruotas taip, kad prašnekus Bičiuliui, gitaros davikliai reaguoja į garsą ir gitara sintezuoja muzikinius garsus.  
Tai tikra meno ir inžinerijos taikingoji Sutartis! 
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Česlovas   2009-05-31 07:14:39 
<Fulgentas, 2009-05-30 14:24:50 
"Česlovai, regis Rolando tema išsemta, o pats bandot vėl ją prikelti ir toliau pilate žibalą į ugnį." 
 
1. "Konkurso" tema man tikrai nebeįdomi, bet prie ko čia Fulgentas? (Galutinai temą užbaigti turėtų autorius 
Rolandas). 
2. Jūsų "Nepilti žibalą į ugnį" mintį bandau perrašyti suprantamiau:  
ROLANDO KLAUSIMAIS TURĖČIAU ELGTIS KRIKŠČIONIŠKAI - NUO DABAR ČESLOVAS TURI BŪTI 
GERUMO ĮRANKIS. 
Bet matote, aš dar ir inžinierius. Ir Rolandas taip pat inžinieriauja. Netgi jūsų siūlomoje plotmėje abu galime sutarti, 
bet pirmą aiškų žingsnį turi žengti pats Rolandas, bet ne jo garbintojai-pašaliečiai. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Bičiulių norisi paklausti - ar nebūtų įdomios tokios diskusijos: 
1. Garsiakalbių gamybos (tiksliau mėgėjiškų jų perdarymų) ypatumai ir rezultatų vertinimas. 
2. Vienetinių/autorinių ir serijinės gamybos GAS ypatumai. 
3. Kas Lietuvoje yra ir artimiausiu dešimtmečiu išliks, didžiausiu AS gamintoju? 
 
Man atrodo, kad tos temos labai įdomios ir čia skaitantiems aktualios. Tuo labiau, Lietuvoje turime Rolandą, 
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nemažai informacijos šiomis temomis pateikusį. 
Vakar peržiūrėjau ir atsispausdinau mudviejų susirašinėjimų tekstus. Galiu gana tiksliai pasakyti - susirašinėjimo 
periodu 2004.11 - 2008.09, asmeniškai Rolandui parašytų laiškų apimtis sudaro maždaug pusę šiame forume 
parašytų mano laiškų apimties (virš 56000 Word count: Characters -no spaces)! 
Kadangi susirašinėjimo temos irgi akustinės, mudu turime neblogą šaltinį. Rolandas gali pasakyti - ar Česlovo 
mintys keitėsi, ar jis buvo nuoseklus... Česlovas iš paties Rolando žino apie jo metamorfozes/mutacijas.  
Nors Rolando sutikimą esame gavę, pilnai mūsų tekstų čia talpinti neketinu.  
Tačiau paminėtas temas išnagrinėti konkrečiu Didžiausio AS gamintojo ir Garsiakalbių konstruktoriaus pavyzdžiu, 
manau būtų įdomu. 
 
Jei čia nuomonę pateiktų tikrieji/senieji forumiečiai - būt galima kažkiek ir mano laiškų turinį pasikoreguoti - ačiū. 
Česlovas   2009-05-31 09:08:32 
<veteranas, 2009-05-30 13:59:26 
 
Už Jus paprašyti Vilmanto download'us vėl kažkur pateikti negalėjau. 
Laišką su klausimu perskaičiau tik po to, kai po tris valandas trukusių tylių, garsių ir labai garsių muzikos 
pasiklausymų, akustikos dalykų ir mano sistemos aptarinėjimų, Vilmantas jau buvo išvykęs... 
Turite progos čia Vilmantui visokius klausimus pateikti - Vilmantas pats dalykiškiausiai atsakys. 
 
Geros Vasaros, smėlingų pajūrių ir neramių jūros bangų! 
-Č. 
Česlovas   2009-05-31 20:42:20 
(Kęstas pateikė nuotrauką su modifikuotu 4A-32 ir kitokiais garsiakalbiais...) 
<Kęstas 
Atrodo labai autentiškai. Ir pagaminta be kompromisų, kokybiškai. Tokioms autorinėms konstrukcijoms būtinas 
komentaras, nes iš nuotraukos ne gažin ką tepasakysi. 
Na man viršutinio žemadažnio šasi labai priminė vengriško studijinio žemadažnio HX-401 vaizdą, bet tai tikriausiai 
SIEMENS (Klangfilm) garsiakalbio modifikacija. Žodžiu, ir pagal nuotrauką galima nemažai nuspėti, bet 
korektiškiau būtų autoriaus pasiteirauti. Suprantama, tiek kiek jis pats atskleisti savo konstrukciją nori. 
Sveikinu, pagaliau "pramušė"... 
 
P.S. 
Šią rubriką sukūriau tikrai ne tokio tipo diskusijoms - reikėtų persikelti kitur.  
Antraip - turinys pasimes. 
Česlovas   2009-06-01 08:39:00 
<Jonis, 2009-06-01 07:35:29 
 
Esate inžinerinių, bet ne "ezoterinių" sprendimų akustikoje šalininkas - būkite pasveikintas! 
Pradedu suprasti vieną dalyką. 
Tie kurie patys dirba, būtinai naudojasi teorija ir mokslo pasiekimais. Likusieji būna dvejopi: plepantys, arba 
“tiurlingistai” (na tie nepadorūs "prekybininkai": trintukai, pirštkišiai ir kita chebrytė). 
Česlovas   2009-06-01 10:42:14 
(Į Kęsto teiginį, kad Jonis nieko gero nėra sukonstravęs) 
<Kestas, 2009-06-01 10:00:23 
Jonis: 
- susikonstravo šildymo sistemą ir toliau ją pats tobulina; 
- nors pats parašė, jog "į akustiką nelenda", jis gerai išmano satelitinio priėmimo dalykus; 
- pasigamino lempinį stiprintuvą ir visiems parodė kaip tokius dalykus daryti. Išskaidant atrodytų paprastą pavyzdį, 
paaiškėja, kad konstruojant buvo panaudotos moderniausios kompiuterinės programos (MS "Visio" ir Autodesk 
"AutoCad"), stiprintuvo šasi pagamintas panaudojant programinio valdymo stakles. Komponentų pasirinkimą Jonis 
atliko, sakyčiau racionaliai; 
- "susikonstravo" racionalios struktūros BLOGĄ, kuris galėtų būti pavyzdžiu kitiems mūsų forume besiskelbiantiems 
"profesionalams". 
Man patiko tai, kad Žmogus nepanašus į "pižonus", žino ko siekia. Kai pats autorius korektiškai savo vietą 
akustikoje apibrėžia, manau nėra itin svarbu, kokie jo pasiekimai čia diskutuojamoje srityje. Savo šiltu laišku Joniui 
norėjau jo darbais pasidžiaugti. Galbūt paskatinti... 
Jokio "Burbulo" pūsti neketinu, bet pasveikinti tokius Žmones - noriu! 
-Č. 
Česlovas   2009-06-01 11:08:39 
<Kestas, 2009-05-31 20:50:19 
 
Gerai, kad Gamta žmogui suteikė savybę - pamiršti praeitį. Kai tas nutinka GAS srityje - kažkiek apmaudu! 
Ačiū, Kęstai, kad priminėte 4A32. Tokius pats prieš daugel metų naudojau gitarinėse ir vokalo kolonėlėse. 
Nuotraukoje nepastebėjau specifinių 4A32 "ausyčių" ir... neprisiminiau! Tokiu būdu padėjote savo galvoje surasti 
jau antrą atminties skylę... 
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4A32 šasi tikrai tinkamas: išlietas iš silumino, stangrus ir nudažytas kokybiškai ("kaltine" emale). Anais laikais 
Leningrado LOMO (KINAP) gamino kokybiškai. Ypatingai vykęs buvo plačiajuostis 4A32.  
 
Aplamai - labai džiugu pamatyti Kęsto darbus, sužinoti akustinės veiklos kryptį. Su didžiausiu įdomumu skaitysiu ir 
žiūrėsiu, sėkmės nuoširdžiausiai Kęstui linkėsiu! Galiu ir padėkoti už tai, kad Audioforumo GAS praktikų gretos 
išsiplėtė taip, kad piktieji "antagonistai" užsičiaupė. Žinoma, tik laikinai, nes tokie būtinai pakrūmėse tūnodami 
progos įkąsti laukia... 
Idant norėčiau ir juos nudžiuginti, parodysiu savo nesėkmės iliustraciją. 
Dar ankstesniųjų bandymų metu (balandžio 1-osios vakarą), pražioplinau vieną komutaciją. To pasekoje išgirdau 
"šūvį" ir pamačiau dūžtančio draiverio difuzoriaus dulkių debesėlį. Nors garsiakalbis kažkokius garsus dar leido, 
mano kraujas apstingo - supratau savo klaidos pasekmes. Galiu "nudžiuginti" ir pamatuotai įvardinti savo 
nuostolius - originali draiverio membrana kainuoja maždaug 1000 eurų. Jei vertinti pragmatiškai - tai yra bet kokių 
tyrinėjimų "privalomieji praradimai". Arba - kaina, kurią turime sumokėti už klaidas, už patirtį. 
Tolesnius tyrinėjimus atlieku antruoju draiveriu, bet savo žioplumo pasekmes visad prisiminsiu. 
-Č. 
Nuotraukoje matote sudaužytą difuzorių (ritė, žinoma liko sveika, bet tai jau "šiukšlė"...) 

 
Česlovas   2009-06-01 11:27:25 
(Vilmantas parašė, kad berilis sveikatai kenksmingas) 
Vilmantai, gal žinai - kiek metų dar "pratrauksiu" įkvėpęs to berilio? 
(Rekomenduoju parašyti - "ne mažiau 20", nes dar planų tam laikotarpiui turiu...) 
-Č. 
Česlovas   2009-06-01 21:28:21 
Dėl Wyto paskutiniojo laiško dalies, kur minimos mano anksčiau skelbtos lažybos. 
 
Vengdamas diskusijų su autoriumi, Forumiečiams noriu paaiškinti. Laiške minimą atvejį išprovokavo iškilaus 
forumo dalyvio Wyto teiginys  
“Kaip galima NEgirdėti garso pagerėjimo, jei AS jungiamojo kabelio laidininkai bus kažkiek atitraukti (ženkliai 
sumažės parazitinis kabelio talpis)?”  
Kadangi laidus nesunku atitolinti (tikrai parazitinis talpis tarp laidų žymiai sumažėtų), todėl konkretų eksperimentą 
nesunku organizuoti. 
Anuomet Česlovas buvo glušiausias: negirdėdavo ir negirdi nei kažkurio kondensatoriaus, nei varžos tipo 
pakeitimų, o tuo labiau - machinacijų su kabeliais. Žinodamas teoriją ir turėdamas praktikos, Wytui ir kitiems 
auksinių ausų savininkams pasiūliau NE KONKURSĄ, bet LAŽYBAS. 
Sąlygas apibrėžiau tiksliai ir paskyriau 2000 litų prizą (grynais ant stalo!). Beje, "auksinėms ausims" sudariau itin 
palankias sąlygas - reikėjo išgirsti ne visus, tarkime 11 testavimų-perjungimų, o tik vienu kartu daugiau, negu pusę 
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bandymų (pvz. 6 iš 11). Kitaip sakant - 50% duoda Statistikinis išsibarstymas (tikimybė ne išgirsti, bet atspėti), o 
dar kartą "išgirdus", "Ausys" laimi pinigų auksinei amalgamai nusipirkti (užtektų visai galvai pasiauksuoti). 
Kaip žinome, pinigų neatėjo pasiimti nei vienos "ausys" ir LAŽYBŲ laimėtojais paskelbiau "Galvas" (likusiuosius 
Forumiečius). Svarbiausia, anuomet paivairinome forumą ir nesusipykome! 
Na toliau galima nebeprisiminti - Wytas prirašė sapaliones apie -"galbūt Česlovas kažkokius "BRIG" stiprintuvus 
būt pakišęs, per kuriuos negalima girdėti" ir t.t. (Stiprintuvai pas mane vienodi jau 10 metų ir Vilmantas juos 
užvakar matė) 
 
Mano nuomone, konkursai privalo būti:  
a) gerai apgalvoti: ar bus dalyvių, ar bus įdomūs, ar vertingas paskatinimas (prizo vertė) ir t.t. 
b) labai tiksliai apibrėžtos konkurso sąlygos. 
Suprantama, jei ne lažybos, bet konkursas, tai minties autorius negali būti rezultatą (išvadas) lemiančiu žmogumi 
(duotuoju atveju - nei Sousa, nei Wytas). Štai komisijos problema ir yra tas "achilo" kulnas, dėl ko konkursai negali 
įvykti - komisija turi būti autoritetinga. Taip pat būtina atskirti komercinius interesus... Sakykite - ar galima tokią 
komisiją Marijos žemėje suformuoti ? 
 
Paskutinysis Sousa konkursas nei vienos aukščiau paminėtos sąlygos nevykdė, todėl įvykti negalėjo. Be to, nuo 
pat pradžių buvo mane žeidžiantis (organizatorius bent būtų asmeniškai pasiteiravęs - ar noriu, ar turiu laiko...). 
Argi tai konkursas, jei privalėjo dalyvauti konkretūs 2 forumiečiai? Galbūt Rolandas pasikarščiavo, bet tai ne eilinis 
jo "šūvis" absoliučiai pro šalį. Žinoma, bet kokią padėti galima atstatyti, santykius- sureguliuoti. (Tetrūksta noro 
nueiti bažnyčion išpažinties) 
-Č. 
Česlovas   2009-06-01 22:02:28 
Baigdamas apie konkursus. 
Galime prisiminti visiškai neseniai įvykusį konkursėlį tema "Kas pirmasis Lietuvoje konstravo (bandė konstruoti) 
ruporus?". Manau galima laikyti, jog šis konkursas pavyko - laimėtojas "veteranas" net dėl mažyčio prizo 
pasistengė, konkurso sąlygas įvykdė.  
Aš laiku "prizą" laimėtojui persiunčiau, Audioforumas naują (manau, ypatingai svarbią!) rubriką dabar turi. Visų 
svarbiausia - visi patenkinti! 
Jei kam nors kils DORA mintis, o tokios minties autorius pasistengs, tai ir dalyvių atsiras, ir kažkoks kitas šmaikštus 
konkursėlis įvyks. O tuomet jau turėsime kitokią patirtį ir nebemanysime - konkursai yra bevaisis, absoliučiai 
neperspektyvus užsiėmimas. 
Manau yra dar aktualesnė tema - GAS arba atskirų komponentų perklausos. Apie tai esu rašęs ir manau tai būtų 
mūsų dalyvių (Forumo) tikro subrendimo rodiklis. Jei sugebėsime ne konkuruoti, savais "pasiekimais" neužgožti 
kito perklausos dalyvio - galime turėti tikrą Šventę! Pabrėžiu, ne konkursą, kurio savybes teisingai aprašė 
FizikasMėgėjas, bet ŠVENTĘ.  
MŪSŲ AUDIOFORUMO ŠVENTĘ, po šimts pypkių... 
-Č. 
Česlovas   2009-06-02 11:00:57 
veteranas, 2009-05-31 12:00:29 teiravosi  
“…įdomu, kaip ten pas p. Česlovą vyko perklausa, kaip Jums patiko produktas( AS )” 
Netrukus patikslino - “Kai klausiu, " kaip Jums patiko produktas( AS )" - tai smalsauju ne tiek apie konkrečias AS, 
kiek apie įprastų ir ruporinių AS skambesio ypatumus”. 
Klausėjas konkretesnį pirmają klausimą “išskleidė” taip, kad į patikslinimą Vilmantas jau galėjo atsakyti ne 
konkrečiai, bet “filosofiškai”. 
Taip Vilmantas ir padarė - “Be jokios abejones ruporine akustika turi pilna teise i egzistavima “  
Taip ir norisi paklausti – daug sužinojote? 
Kiek kartų čia buvo reikalaujama manęs "uždeklaruoti" savo sistemą, bet tik "veteranas" aplamai konkrečia situacija 
pabandė pasinaudoti! Darau išvadas : 
- viena forumiečių grupė konkrečiam GAS vertinimui dar nėra pasiruošusi. Jiems svarbesnis pats dalyvavimas 
forumuose; 
- kita, pavadinčiau «vidurinioji» grupė yra forumo branduolys – inteligentiški, gyvenime patyrę, neišsišokantys... Su 
malonumu geriau paskaitys, bet patys neklausinės. 
- paskutinioji grupė neklausia dėl to, kad jie patys turi savų ambicijų.  
Pastariesiems ne “įdomu”, bet “Labai įdomu” sužinoti kokią sistemą turiu ir kaip tokia skamba. Be abejo jiems 
įdomu kaip Vilmantas mudviejų susitikimą ir mano GAS garso kokybę vertina. Tikriausiai suprantama, kodėl 
klausimų jie neužduoda: neigiamų nelabai tikisi, o teigiami atsiliepimai matyt jų pačių autoritetus sumenkintų (?). 
 
Manau yra visiškai kitaip, bet matyt mus dar ilgai kankins, pavadinčiau "rusiško mentaliteto" sindromas (geriausias 
paties įsivertinimas yra kitų kritikavimas). Manau nesuklysiu pasakydamas, jog visi jie asmeniškai Vilmantą pažįsta, 
todėl tikisi tiesiogiai pasikalbėti. Na tuomet kiekvienas sau galės pritaikyti jam tinkantį, Vilmanto paminėta kažkurį 
mano GAS trūkumą. Labai norėčiau, kad mūsų forume būtų kitaip, bet dar teks palaukti.  
Na apsidžiaugčiau begaliniai sužinojęs, jog dabar suklydau! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kadangi buvo klausoma mano GAS, mano paties vertinimai čia mažiau įdomūs, nes jie būtų subjektyvūs. 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 54 - 

Galiu vertinti mūsų susitikimą – jis man patiko, nes bendravau su Žmogumi, turinčiu retą mūsuose patirtį. Vilmantas 
yra dirbęs Amerikos įrašų studijose, turi patirties AS projektavime ir konstravime. Supranta muziką, gerai girdi, 
nebijo pastebėjimus pakomentuoti, pasiteirauti... Nekalbant apie Vilmanto "arkliuką" - pasiekimus DAC srityje, o 
taip pat komercinę patirtį "LessLoss", galiu pasakyti, jog mano svečias yra jaunas, bet brandus. Inžineriškas ir tuo 
pačiu tolerantiškas. Taigi – susitikimu likau patenkintas. 
Čia galiu pakartoti pagrindinius Racionaliai GAS keliamus reikalavimus: 
1. Visų muzikinių garsų tolygus atkūrimas ("skambėjimo" neutralumo reikalavimas); 
2. Maži visų rūšių iškraipymai; 
3. Plati garsiakalbių sklaida (plati poliarinė charakteristika būtina muzikinės "scenos" perteikimui); 
4. Dinaminis diapazonas turi būti maždaug toks, kokį girdime, tarkime Rock koncerte. 
Su šiais pagrindiniais reikalavimais susiję tokie dalykai: 
- ne sistemos galingumas vatais, bet AS jautris decibelais gali užtikrinti paskutinįjį reikalavimą; 
- tokios GAS minimalus AS jautris turi būti ne mažesnis, kaip 95 dB;  
- būtina tinkamai paruošta klausymosi aplinka. 
Signalo šaltinis (LP ar CD), stiprintuvų bazė (puslaidininkiai ar lempos), laidai (variniai ar aliuminio) ir pan. dalykai 
yra antraeiliai. Sakyčiau – tai daugiau skonio dalykas. Vertinant tai, galiu pakartoti, jog tik ruporinės AS 
racionaliausiu būdu gali išvardytus reikalavimus tenkinti. 
 
Paklausite – ar kitokios negali gerai "skambėti"?  
Gali, bet jos nepatenkins kažkurio kito, punktuose paminėto reikalavimo.  
O, tarkime JMLAB “Grand Utopia EM” (matėme STUDIO-5 viršelyje) reikalavimus irgi negali užtikrinti? 
Gali, bet yra tokia brangi, kad tokios AS “racionalioms” nepriskirčiau.  
Beje, stebėdamas paveikslėlį ir aprašymus, manau, kad man pavyks sukonstruoti geriau skambančią (manau 
suprantamas ir būtinas bet kurio konstruktoriaus tikslas!). Aplamai, reikėtų paminėti dar vieną dalyką – konstruojant 
aktyvinę GAS, reikalavimai užtikrinami lengviau ir paprasčiau. 
Gal manau, jog mano sistema įdeali ? 
Įdealių nebūna. Vien tas faktas, kad konstruoju naują AS pilnai atsako į šį klausimą. 
Gal tai tik Česlovo subjektyvi nuomonė ? 
Atsakysiu, jog per daugiau nei penkis dešimtmečius įrodyta, kad būtent WestCoast (JAV Kalifornijos) koncepcija 
išlieka stipriausia. Tokios gal mažiau paplitusios Europoje, jų mažai Kinijoje, bet Japonijoje, ši koncepcija yra 
vyraujanti. (Atsakymų ieškokite rinkodaroje...) 
Patirtis man sako, jog mano poreikius ir toliau geriausiai tenkina aktyvinė dvijuostė sistema 15” fazoinvertoriaus ir 
1” ruporo pagrindu. Be abejo - profesionalių draiverių bazėje.  
Taigi, tokią dabar turiu ir patikrintos koncepcijos (GAS struktūros) keisti neketinu.  
Renkuosi aš, renkatės Jūs, mieli Broliečiai! 
Linkėdamas gerų tekstų, aš vėl išeinu eilinių atostogų. 
 

 
Česlovas   2009-06-27 07:33:49 
PAUZĖ yra neatskiriama Muzikos dalis. 
TYLA - taip pat naudingas inžinerinių diskusijų, bei karščiausių ginčų tarpsnis... 
Nenorėdamas sudrumsti Jūsų, mielieji Ramybę, patalpinu kelis "fotoetiudus" ruporine tema.  
Inž. Č. 
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Česlovas   2009-06-30 18:37:30 
Bičiulis "teisėjas" kažkiek teisus - projektuoti neturint tikslo pagaminti geriau - neturi prasmės. 
Tik prancūzai su “grand utopijomis”, kaip ir kitos buitinės AS, nėra mano projektų tikslas (ten seniai takus 
išvaikštinėjau, buitinių AS ribotumus patyriau...). Apie savo tikslus ir įdomesnias už "utopijas" AS kada nors vėliau, 
po "atostogų". Dabar svarbiausia tai, kad naujasis Audioforumo formatas pradėtų gyvuoti.  
Gal žinote kada? 
Česlovas   2009-07-01 08:42:07 
*** Žinutės tekstas pataisytas ir papildytas autoriaus prašymu. *** 
 
<< V, 2009-06-30 23:41:12 
 
Šiuo metu naudojuosi stacionariomis AS, turinčiomis 16" žemadažnį ir 1" ruporą (AS tūris apie 250 ltr, o jautris - 
maždaug 100 dB). Naujame projekte panaudosiu kitus draiverius (garsiakalbius), savo konstrukcijos ruporą bei 
modifikuotą fazoinvertorių. Koncepcija nesikeičia – AS išliks aktyvinės, taip pat bus panaudoti 16" ir 1" ruporinis 
garsiakalbiai. 
Planuojamas jautris turi būti ne mažesnis už 95 dB, o AS konstrukcija išlieka stacionari. T.y. tokia, kurią galima 
pakelti, pervežti... 
Žemadažnio ruporo, dirbančio nuo 30Hz gabaritai būtų tokie dideli (ruporo ilgis - bent 11 metrų!), kad AS būtų nebe 
vientisas gaminys, o taptų integruotomis AS tam tikroje (konkrečioje) aplinkoje. 
Esu pateikęs nuomonę, jog buitinės AS turi užtikrinti 120 dB akustinį slėgį. Suprantama, slėgis priklauso nuo 
kambario dydžio ir aplinkos absorbcijos (garso bangų sugėrimo), bet toks slėgis mūsų sąlygomis yra visiškai 
pakankamas. Kadangi su uždaviniu geriausiai/racionaliausiai susitvarko klasikinės konstrukcijos (čia pavadinau - 
"stacionariomis") AS, tebemanau, kad mano pasirinkimas yra optimalus ir žemadažnis ruporas nebūtinas.  
Plačiau ir pateikdamas argumentus, planuoju parašyti kada nors vėliau. 
Dėkodamas, linkiu Jums savųjų planų sėkmingiausių realizacijų! 
inž. -Č. 
Česlovas   2009-07-01 15:22:02 
<Fizikas mėgėjas, 2009-07-01 05:21:31 
 
Savo laišku Jūs suteikėte naują vektorių. Manau, jog apie tai parašėte laiku. Pasinaudosiu, ačiū! 
Tikriausiai pats galėtumėte papildyti ir susistemintai pateikti minčių išplėstinę. Jomis pasinaudoję, kai kurie čia 
dalyvaujantys galėtų surasti "ramybės", kažkokios atspirties savo siekiams. 
Česlovas   2009-07-04 16:13:40 
Po ilgesnės pertraukėlės panorau paminėti "hibridinių" AS ypatybę, apie kurią joks pardavėjas Jums nepasakos. 
Tikėtina, kad pats jos net nežino... 
Prisiminti šią savybę paskatino mano draugo studijoje neseniai pamatyti artimojo lauko monitoriai ADAM. Studijoje 
buvo ir kitokie – JBL, GENELEC, bet studijos operatorius ypatingai išskyrė ADAM monitorių garso kokybę. (Šiame 
tekste paminėtas ADAM tėra iliustracija ir niekaip su reklama ar kažkokiais trūkumais mano parašytų žodžių prašau 
nesieti.) Taigi, daugelis ADAM monitorių aukštuosius atkuria juostiniai (ribbon) garsiakalbiai. Tokios AS dar 
vadinamos “hibridinėmis”.  
Jaunajam studijos darbuotojui nieko apie hibridinių ypatumus neaiškinau. Tuo labiau, konkrečiose sąlygose 
(studijose) tie ypatumai nėra aktualūs. Šiuo metu populiarios tapo buitinės AS, taip pat turinčios juostinius 
garsiakalbius, todėl Jums, mieli forumiečiai, arba bet kuriam pirkėjui tokių AS ypatumus žinoti reikėtų. 
 
Apie juostinių garsiakalbių kryptingumo ypatybes (trūkumus) diskutavome dar pernai, tad dabar parašysiu kitą 
ypatybę, apie kurią žino nedaugelis hibridinių AS naudotojų. Beje, konstruktorių taip pat. Galvoje turiu hibridinių AS 
savybę, kai dažnuminė charakteristika (tembras) priklauso nuo klausymosi atstumo. Tas skirtumas tarp dinaminio 
garsiakalbio (ŽD/VD srities) akustinio atidavimo kitimo nuo atstumo, palyginus su juostinio (AD srities) kitimu 
priklauso nuo panaudoto juostinio garsiakalbio dydžio ir yra gana ženklus. Didelėse AS neretai juostiniai 
garsiakalbiai būna ilgi – 10” arba 30”… Arba tokius sudaro juostinių garsiakalbių visuma (vertikali gardelė). Taigi, 
30” juostiniams akustinio atidavimo skirtumas yra maždaug 3,3 dB, o mažesniems jis yra kažkiek mažesnis. 
Suprantama, daugiakanalių buitinių AS kuriamas akustinis galingumas turi būti vienodas visose juostose, todėl 
hibridinių AS ypatybė, kurią čia paminėjau, yra problema. 
Pavyzdžiui, artimojo lauko monitorius suderintas taip, kad jo dažnuminė būtų tolygiausia 1 m. Studijoje, kur 
klausymosi taškas apibrėžtas, toks monitorius gali atkurti neiškraipytą garsą. Ir poliarinės charakteristikos 
problemos čia nėra aktualios. Tokius monitorius panaudojant buityje, kur klausymosi atstumas, tarkime 3 m, 
aukštųjų dažnių atkūrimas jau gali skirtis 10 dB ir daugiau. Kitaip sakant, jei tokia AS sukonstruota taip, kad, 
tarkime tolygiai atkuria dažnumus 1 metro atstume, tai klausant kitais atstumais, girdėsime dažnuminius 
iškraipymus (apie netiesinius iškraipymus dabar nekalbame). Šia savybe pasižymės bet kuri hibridinė AS ir apie tai 
Jums, mielieji norėjau parašyti. 
Paklausite – “kodėl egzistuoja tokia priklausomybė? Kurios dažnumų dalies slėgis bus mažesnis/atsiliekantis"...? 
Gerbdamas kitų dalyvių aktyvumą ir žinias – palieku teisę paaiškinimus pirma parašyti kitiems. Tuo labiau – turime 
forumiečių, savose AS panaudojusių juostinius garsiakalbius. 
Inž. –Č. 
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Česlovas   2009-07-04 22:26:13 
Malonu, Vilmantai matyti Tavo nuoseklius konstruojamų AS tyrinėjimus, tačiau dabar mes kalbame ne apie 
juostinių garsiakalbių vertikalios sklaidos problemas, bet apie kitą problemą. Pabandau ankstesnį laišką su 
problemos apibūdinimu aprašyti kitaip. 
 
Konstruojant hibridinę AS, turinčią juostinį garsiakalbį, atskirų dažnių atkūrimo lygius galima suderinti taip, kad 
bendroji dažnuminė būtų maksimaliai tolygi tik tam tikrame matavimo/klausymosi taške (atstume). Studijiniams 
monitoriams atstumą parinkti lengva, bet kaip parinkti buitinėms ...?  
Toks būtų problemos apibūdinimas. 
Tarkime, konstruojant buitinę hibridinę AS, matavimų (klausymosi) atstumas pasirenkamas 2 metrai. Taigi, 
problema ta, kad kituose klausymosi atstumuose (arčiau arba toliau 2 metrų), AS dažnuminė nebebus tolygi. Ir 
jokiais medodais krosoverio nepavyks suderinti taip, kad vaikštant po kambarį ir klausant hibridinių AS, 
skambėjimas nepasižymėtų dažnuminės charakteristikos pokyčiais. Pardavėjai gali pasiūlyti Jums papildomą 
paslaugą - "ateisime ir tiksliai viską pastatysime/suderinsime"! Tik jie nepasakys, jog nupirkę AS, Jūs būsite 
"įkalintas" sėdėti "HotPot" taške, nepaaiškins gaminio ypatumų... (O gal paaiškins? Tuomet mes greit juos čia 
perskaitysime!)  
Tai yra specifinė hibridinių AS ypatybė/blogybė, kurios neturi klasikinius dinamikus turinčios AS. Suprantama, 
aplinkos atspindžiai (kambario modos) šią savybę maskuoja. Na galima įprastą AS sukonstruoti taip prastai, kad ir 
ji pasižymės panašiomis problemomis, bet dabar aš pateikiau išgrynintą problemos aprašymą, o Jūs, Broliečiai 
tyrinėkite, stebėkite.  
Čia parašykite, patirtimi pasidalinkite... Labai džiaugsiuosi paaiškinimus čia pamatęs! 
Inž. -Č. 
P.S. 
”Sąmonės analitikas” teisingai ir labai vikriai problemą ir "machinacijas" suvokė - džiaugiuosi! 
Česlovas   2009-07-04 22:41:30 
Trumpai apie techninę problemos dalį. 
Dabar diskutuojama ne apie hibridinių AS sklaidos problemas, pasireiškiančias viršutinėje atkuriamų dažnumų 
oktavoje. Nors šios AS pasižymi blogesnėmis sklaidos savybėmis vertikalioje plokštumoje, bandome išsiaiškinti 
juostinių garsiakalbių ypatybę, kai kinta visa AS dažnuminė. T.y., nuo klausymosi atstumo priklauso visas juostinio 
garsiakalbio darbo diapazono atkūrimas. Tuo pačiu bendras AS tembras. 
-Č. 
Česlovas   2009-07-04 23:06:25 
Vilmantai, Tavo ir kiti juostiniai garsiakalbiai turi membranas, kurių didžiausias gabaritas yra didesnis, lyginant su 
dinaminiais. O kokie Tavo juostinio difuzoriaus gabaritai ?  
 
Na populiariausi AD kupolinukai būna 25 ir 19 mm. Jei tokie būtų ir juostiniai - jų atidavimas būtų itin mažas. Čia 
net naujausi magnetai mažo jautrio problemos neišsprendžia! 
Beje, "Sąmonės analitiko" paminėtos PIEGA tc70x (modernios, šveicariškos, brangios...) naudoja 10x20 cm dydžio 
koaksialinius juostinius garsiakalbius. Nors jie DEKLARUOJA didelį (100 dB!) jautrį, faktiškai šių hibridinių AS 
išmatuotas jautris yra žymiai mažesnis (nesiekia 90 dB). Aišku, AS jautrį labai įtakoja žemadažnė grandis, bet 
spekuliacijų juostinių garsiakalbių parametrais - į valias. Todėl ir įspėju - būkite atsargūs! 
Inž. -Č 
Česlovas   2009-07-04 23:32:46 
38 mm dydžio spinduliuotuvas aukštesnius už 9000 Hz dažnumus optimaliai atkurti nebegali. Tai ne mano, bet 
akustikos teorijos išvada. Taigi, ir Vilmanto nedidelis juostinis garsiakalbis bendromis juostinių problemomis taip pat 
pasižymi. 
Ačiū Vilmantui už greitas ir tikslias reakcijas. 
Labanakt - Č. 
Česlovas   2009-07-05 08:24:29 
Labas rytas, "SąmonėsAnalitike" ir Vilmantai. LABAS RYTAS Broliečiai!  
Kol kava "brinksta", o ir Jūs dar apsisnūduriavę, trumpai dar parašysiu apie kolegų įvardintą "Puikią diskusiją". 
Pirmiausia pastaba-priminimas Vilmantui į jo laiško dalį: "Taciau man velniskai smalsu kaip su musu TAD'ais ?". 
Derėjo parašyti ne "mūsų", bet "mano", t.y. Vilmanto TAD'u. (Aš tebeesu kūrybiniame procese ir Tu, Vilmantai tai 
žinai...). 
Vilmantą skubu nuraminti - kompresinių garsiakalbių spinduliavimas prasideda ne difuzoriuje, o fazių derinimo 
antgalyje (PhasingSlit). Kompresinių spinduliavimą galima laikyti taškiniu. Draiverio išėjimo angos dydį (MouthSize) 
formuoja nežymiai platėjantis (iki + 10º) kanalas, kuriame procesai apibrėžiami garso bangų sklidimu vamzdelyje. 
Ten faktiškai akustinių pakitimų neįvyksta, todėl tos “išangės” dydis 2” ar 1” nelabai ką ir apsprendžia. Todėl 2” 
kompresinio draiverio savybės nežymiai skiriasi nuo 1” ar net mažesnio kompresinio draiverio savybių! Štai nuo 
ruporo konfigūracijos tikrai labai priklauso AD sistemos (garsiakalbio) parametrai.  
Beje, Tavo, Vilmantai TAD draiveris yra ne 2”, bet 1”. (Matyt rašydamas 23:34 val. jau snūduriavai, Bičiuli…) 
 
Grįžtant prie juostinių garsiakalbių ypatumų/trūkumų, turiu patvirtinti, kad Vilmantas “slieką” pagriebė už teisingo 
galo… Tikrai problemų vektoriaus pradžia yra juostinių garsiakalbių neišvengiamai didesni spinduliavimo 
plotai/gabaritai. 
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Na 25 mm kupolinuko plotas yra apie 5 kv. cm, 19mm – apie 3 kv. cm. Įprastinių dinaminių eiga – apie 0,5 mm. ir 
tas suteikia tą įprastą, maždaug 90 dB jautrumą. Kadangi juostinių eiga itin maža - neišvengiama “auka” yra 
spinduliuotuvo ploto didinimas. Štai čia ir prasideda tie “kitokie”, seniai akustikos mokslo ištirti procesai, apie 
kuriuos vakar paminėjau. Na yra ir daugiau, su juostiniais susijusių problemų, apie kurias taip pat nutylima. Bene 
pagrindinių yra tai, kad jie itin neatsparūs perkrovimams. 
Reikalas tas, kad juostinukų “ritės” gaminamos užgarinant laidininką ant plėvelės. Paprastai naudojamas ne 
atsparesnis varis, bet aliuminis. Siekiant garsiakalbio kompaktiškumo ir minimalaus spinduliuotuvo svorio, 
laidininkai daromi siaurų aliuminio takelių pavidalu. Štai čia ir prasideda…- padavei didesnią srovę/galingumą, 
laidininkas įkaito ir… plėvelė-difuzorius negrįžtamai susideformavo! Garsiakalbis gal ir neperdegė, bet toks jau bus 
defektuotas…O kaip neperkrauti, jei atidavimas nedidelis, o taip norisi GARSO! Nelinkiu to patirti, bet tik noriu visų 
atkreipti dėmesį į tai, kad net čia paminėtą savybę/problemą gamintojai ir pardavėjai (šlovė sąžiningiems Lietuvos 
pardavėjams!) nutylės. Jums suoks apie tai, kokia tolygi juostinių garsiakalbių varžos kreivė, koks geras 
apkrovimas Jūsų stiprintuvui... 
Kadangi analizavimo procesas dar tik įsisiūbuoja, teorinį paaiškinimą siūlau dar neatskleisti. Gal kuris mūsų nelėks 
į Klaipėdą Pasaulinės odisėjos burlaivio pasitikti, tai turės laiko teorija pasidomėti, internete paskaitinėti. O gal 
Pabaltijo kolonėlių gamintojai dar nespėjo čia parašyti... Tiesą sakant, atsakymas visai paprastas ir tereikia gerai 
Pakaušį pasikrapštyti - tai kam atimti tą malonų „atradimo“ džiaugsmą!  
Bičiulį Vilmantą informuoju, kad šiandien dirbsiu šaltkalviu-suvirintoju ir nuolat būsiu namie. Jei nekantru – gali 
užsukti ir mudu trumpai padiskutuosime. O aš jau einu kavos gerti! Ir mano problemos kitos – ar nebus balione 
angliarūkštė pasibaigusi? Darbas gali sustoti, nuotaika sugesti… 
Tiesa, turiu galimybę – sugrįžti čia, pasileisti GOV’+MULE “Life Before Insanity”, spustelti 3 kūrinį “Bad Before 
Daggie” ir… Muzikos jėga vėl pasipildyti! 
Inž. –Č. 
Česlovas   2009-07-05 08:27:46 
Kompresinio garsiakalbio fazių antgalio/PhasingSlit paveiksliukas (vienas iš variantų). 

 
Česlovas   2009-07-05 08:31:36 
O čia įvairių kompresinių garsiakalbių kolekcija.  
Žmonės dirba įvairiose garso atkūrimo srityse ir, svarbiausia, nesipyksta! 

 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 60 - 

Česlovas   2009-07-05 08:46:41 
Pabūkime kartu su GOV’+MULE ! 
http://www.youtube.com/watch?v=xaa3iPBy_Jw 
Česlovas   2009-07-06 07:43:18 
Lietuvos buriuotojų žygdarbio pakylėtas, vakar planavau Jums šventinį pasveikinimą parašyti, bet nusprendžiau tai 
padaryti, kai ir Audioforumui taip pat bus tūkstantis... 
Žinoma, vėl norisi padėkoti Tomui už “plotą, o forumo “branduoliui”-veteranui, SąmonėsAnalitikui, Openreel’ui, 
Studentui, Trečiokėliui… - už jų teikiamą atsvarą. Būtinai pionieriams - Audriui, RC, veteranui, Mr.An ir 
GrūdoAtrinkėjai… – už pačią Audioforumo pradžią! 
Ypatingus sentimentus jaučiu ir vis dažniau prisimenu GrūdoAtrinkėją – kur ji, kaip laikosi? Ar surado kitus 
įrenginius, „derančius“ prie jos NAGRA?  
(Žinote, turėti tokią Moterį specializuotame audio-forume – itin reikšmingas dalykas...). 
Taigi, leiskite Jus, GrūdoAtrinkėja pabučiuoti, o Jus, mielieji - su Labuoju vėl aš sveikinu! 
Inž. –Č. 
 
Nuotraukoje - mano rožės užvakar. Šiandien žiedų lapeliai jau Žemėn byra, bet kitąmet vėl žydės. Jos bus kitokios, 
bet DĖSNINGUMAI – rūžavos kvepia, o raudonosios tik puošnios – išliks.  
Štai apie Dėsningumus padiskutuoti mes čia ir susirenkame! 

 
Česlovas   2009-07-06 11:25:42 
V. 2009-07-05 14:49:51 pateikė samprotavimus, kuriuose pabandė apibūdinti čia analizuojamą juostinių 
garsiakalbių ypatybę/trūkumą.  
Tokius samprotavimus galima naudoti šio tipo garsiakalbių Sklaidos ribotoms savybėms paaiškinti, bet hibridinių 
AS dažnuminės ypatumo tai neatskleidžia. Džiugu tai, kad Brolietį „V“ ši tema „užkabino“. Svarbiausia - nuomonę 
pateikė naudodamas inžineriškas/mokslines sąvokas. Malonu, ačiū!  
 
Šiuo metu čia analizuojamą hibridinių AS, naudojančių juostinius (Ribbon) garsiakalbius savybę - tokių AS 
dažnuminė charakteristika (garso tembras) priklauso nuo klausymosi atstumo, aiškinčiau taip: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hibridinių AS, kuriose naudojami juostiniai garsiakalbiai optimali dažnuminė užtikrinama tik vienam klausymosi 
atstumui/taškui todėl, kad klasikinio dinaminio garsiakalbio (ŽD/VD srityje) ir juostinio (AD srityje) spinduliavimo 
priklausomybės nuo atstumo yra skirtingos. Tas skirtingumas išplaukia iš fakto, jog taškinio garso šaltinio 
spinduliavimo intensyvumas kinta kvadratine priklausomybe, o juostinio - kitaip.  
Taigi, AS, kuriose panaudojami įprasti dinamikai, garso intensyvumas dvigubame atstume bus 6 dB mažesnis. 
Hibridinėje AS, juostinio garsiakalbio spinduliavimo intensyvumas turi kitą priklausomybę (paprastai yra mažesnis 
dydis), todėl tolygi bendra dažnuminė charakteristika gali būti užtikrinta tik viename, suderintame atstume. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pateiksiu platesnius šios savybės paaiškinimus. 
Daugeliui žinoma, jog parenkant garsiakalbius ir AS suskirstant dažnumų juostomis, pagrindiniu reikalavimu yra tai, 
kad kiekvienas jų dirbtų iki dažnumo, kur atkuriamos bangos ilgis nėra didesnis už linijinį garsiakalbio difuzoriaus 
aktyvųjį dydį (paprastai - diametrą).  
Na dvijuostę su 15“ dinamiku galima konstruoti taip, kad skyrimas būtų iki 1000 Hz. Aukščiau šio dažnumo bangos 
ilgis jau yra trumpesnis už aktyvųjį difuzoriaus matmenį (15“ turi maždaug 32 cm dydžio aktyvųjį diametrą). 
Aukštadažnis parenkamas analogiškai - jo viršutinis atkuriamas dažnumas turi tenkinti tą pačią sąlygą. Taigi, 1“ 
(25mm) kupolinukas gali būti laikomas taškiniu šaltiniu iki 14 kHz, o ¾“ (19 mm) – iki 18 kHz. Kadangi šiuo metu 
nesunku surasti 1“ kupolinuką, turintį rezonansą žemiau 1000 Hz, tai leidžia pagaminti „racionaliausią“ (minimaliai-
optimalią) AS, turinčią tik du garsiakalbius. Kitaip sakant - dvijuostė AS dinaminių garsiakalbių bazėje pagrindinius 
akustikos reikalavimus užtikrinti gali. 
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Juostinių garsiakalbių konstrukcinės ypatybės, apie kurias jau diskutavome, neleidžia užtikrinti taškinio 
spinduliavimo sąlygos. Toks garsiakalbis: 
- pasižymi siaura sklaida ilgesnėje spinduliuotuvo matmens plokštumoje (paprastai juostinis garsiakalbis būna 
orientuotas vertikaliai); 
- dėl kitokio (mažesnio) spinduliavimo intensyvumo kitimo, lyginant su taškiniu (įprastu dinaminiu) spinduliuotuvu, 
hibridinės AS optimali dažnuminė gali būti užtikrinama tik vienam atstumui. 
Koks tas skirtumas - priklauso nuo juostinio difuzoriaus gabaritų, bet ši savybė dabartiniame juostinių gamybos 
išsivystymo lygyje būtinai egzistuoja. 
 
Pridedu porą grafikų: Pav. A pateikiama juostinių garsiakalbių priklausomybė nuo klausymosi aukščio (sklaidos 
vertikalioje plokštumoje problema), o Pav. B matote išmatuotą intensyvumo pokytį, kuris 30“ juostiniam 
garsiakalbiui yra ne 6 dB, bet maždaug 3,3 dB (2,7 dB mažesnis). 
Klausymosi atstumui nuo optimalaus/suderinto didėjant, tas skirtumas atitinkamai didės. Taigi, lyginant hibridinės 
AS skambėjimą, tarkime 2 ir 4 metrų atstume, aukštieji dažnumai bus paryškinti. Arba 1 metro atstume - paryškinti 
bus žemieji.  
Konstruojant arba perkant AS, korektiška būtų žinoti – kokiam klausymosi atstumui suderinta hibridinė AS. Aišku, 
AS, pasižyminčios apibrėžtu klausymosi tašku yra nepatogios, „kompromisinės“... 
 
Trumpai apie „taškinį“ spinduliuotuvą. 
Griežtai šnekant, vienos bangos ilgio spinduliuotuvas jau nėra „taškiniu“ ir pasižymi 90º spinduliavimo kampu. Iš 
kitos pusės, spinduliuotuvui esant dvigubai didesniam už bangos ilgį, prasideda papildomi šoniniai spinduliavimai. 
T.y. diagramoje atsiranda šoniniai „lapeliai“ ir spinduliavimas pasidaro kompleksiniu.  
Tarkime, anksčiau paminėtas „tikrai mažas“ 38 mm dydžio juostinis garsiakalbis nuo 18 kHz spinduliuos ne vienu, 
bet dar dviem papildomais šoninias spinduliais. Atspindžiai nuo kambario sienų „paveiksliuką“ dar labiau sugadins 
ir fazių (instrumentų logalizacijos) sugaudyti tikrai nepavyks. Na ir kryptingumas tebus apie 30 º.  
Nepamirškite – „dydis“ apibrėžiamas atkuriamos bangos ilgiu, bet ne liniuotės centimetrais! 
 
Siekiant didesnių akustinių slėgių (jautrumo), o taip pat didesnio atsparumo perkrovimams, juostiniai garsiakalbiai 
dažnai gaminami didesnių gabaritų. Kartais naudojamos juostinių garsiakalbių gardelės. Tai tik dar labiau viską 
komplikuoja... 
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Česlovas   2009-07-06 22:44:35 
Vilmantui, pirma į antrąjį laišką. 
 
Tenka pakartoti esmę - hibridinėje AS, o tokia yra ir viena Tavųjų, juostinio garsiakalbio akustinis slėgis nuo 
atstumo kinta skirtingai, lyginant su toje pačioje AS esančiu (esančiais) įprastu dinamiku. To pasekoje, tokios AS 
BENDRA dažnuminė charakteristika yra priklausoma nuo atstumo. O tai yra esminis hibridinių AS trūkumas. Arba - 
tokia AS gali būti suderinta tik konkrečiam klausymosi atstumui. 
Na dar kitaip... 
Tai, kad juostinio dažnuminės forma nekinta nuo atstumo, reikalo neišsprendžia. Ir įprasto dinaminio garsiakalbio 
dažnuminė išlieka nepasikeitusi nuo atstumo, tik jo intensyvumo kitimas nuo atstumo yra kitoks, nei juostinio. 
Pav. B grafike turime pastebėti ne dažnuminės formos stacionarumą (!), bet tai, jog atstumui pasikeitus dvigubai, 
spinduliavimo intensyvumas pasikeičia tik maždaug 3,3 dB, bet ne 6 dB. 
Taip viską parašiau ankstesniuose laiškuose ir turėtų būti aišku, Vilmantai. 
 
Dėl pirmajame laiške "klaidžiojimų" su kompresinių draiverių išėjimo angos dydžiais. 
Ką turėjai galvoje parašydamas  
"turejau omeny membranos, o ne angos dydi, jos atitinkamai 2" ir 1" "?  
Kompresinių išėjimo angos yra standartizuotos, o ričių diametrai gali būti bet kokie ir apie juos paprastai 
nekalbama. Tavo draiveris turi 1" angą, todėl jis priskiriamas būtent 1" klasei. Ritės diametras 48mm, o tai irgi ne 
2".  
2" kompresinio draiverio angos dydis yra 50,8 mm, ir niekad nebus 48 mm... 
Jei vėl nepavyko aiškiai parašyti - rašyk, bet manau viskas dabar bus O.K.! 
Sėkmės - Česlovas 
Česlovas   2009-07-07 06:21:59 
<Vilmantas, 2009-07-06 23:45:58 
 
Vilmantai, eilinį kartą kartoju - dabar kalbame ne apie juostinių garsiakalbių sklaidos problemas! O Tu, matau tik šią 
problemą "pripažįsti"... Siūlau pakartotinai perskaityti viską, ką esu parašęs, o jei nesuprasi - belieka atvykti ir 
bandysime "ant rankų" išsiaiškinti. 
Jei matuosi - bus įdomu matyti rezultatus. Dabar vasara, tai reikėtų pasinaudoti galimybe matavimus atlikti "semi-
beaidėje kameroje" (lauke). Juk žinai, kad neturint kameros, įprastame kambaryje kartu bus išmatuojamas 
kambarys, o garsiakalbio dauomenys paskęs modose. 
Kadangi aš pasitikiu teorija, tai man šį reiškinį suvokti padėjo ne tas grafikas (Pav. B), bet su reiškiniu susijusios 
kitos akustikos žinios. Jei teoriją suprantu, paprastai tokių reiškinių nebetikrinu. Antraip vieno Gyvenimo 
neužtektų... 
Jei tyrinėčiau diskutuojamą juostinių savybę, tai palyginamiesiems tyrimams panaudočiau įprastų gabaritų juostinį 
garsiakalbį ir kurį nors populiarų, nedidelių gabaritų ŽD/VD klasikinį dinamiką. Suprantama, paprasčiau paimti 
nedidelę "lentyninę" AS, atjungti filtrą ir AD draiveriuką. Toks daikčiukas modeliuotų taškinį spinduliavimo šaltinį. 
"Neišgryninus" eksperimentą, rezultatai bus mažiau tikslūs. 
Dėl Tavo  
"...dar tureciau pasakyti kad egzistuoja ir 1.5" angos"  
galiu pasakyti, kad egzistuoja ir daugiau angų dydžių negu dabar paminėjai 1,5". 
Kadangi dalykas tiesiogiai siejasi su ruporu, angos MAŽDAUG standartizuotos. O štai ritčių/difuzorių diametrai - ne. 
Tarkime JBL kompresinis gali turėti 44 mm diametro ritę ir būti 1,5" (38,1mm).  
Tais parametrais, o taip pat faziniu intarpu (PhaseSlit), siekiama pasiekti tam tikrą konkretaus garsiakalbio 
kompresiją. (Dabar ne apie tai diskutuojame, todėl siūlyčiau "angos" diskusiją sustabdyti.)  
Sėkmės - Č. 
Česlovas   2009-07-07 08:08:04 
Diskusijos apie juostinius pabaigai istorija - nuo ko viskas prasidėjo? 
Istoriją priminė anksčiau paminėtos PIEGA AS, kuriose “taip viskas nuostabiai padaryta, kad neskambėti tiesiog 
negali!!!”. Gamintojai sąsajas su O. Heil sukurtu garsiakalbiu nurodo, bet apie problemas, žinoma – nutyli.  
Taigi, viena mano istorija. 
Aštuntajame dešimtmetyje (apie 1975-uosius), rinkoje pasirodė naujas vardas “ESS” (“ElectroStaticSound”), kurio 
gaminamose AS buvo panaudotas 1973 metais Oskaro Heilo išrastas “Air Motion Transformer”. Išradimas 
“elegantiškas” – magnetiniame lauke patalpinta aliuminio “armonikėlė”, į kurią padavus signalą, “armonikėlė” 
pradeda tampytis (“groti”). “Difuzorius” itin lengvas ir tokiu būdu buvo pasiekiamos panašios į elektrostatinio keitiklio 
akustinės savybės. 
Leiskite žingsnį į šoną – gal bus įdomus ano laikmečio “kontekstas”. 
Anuomet gyvenome tokiose sąlygose, kad net informacija apie akustiką sunkiai prasiskverbdavo. Ką bekalbėti apie 
Vakarų išradimų aprašymus ir tyrinėjimus. Nors buvau ką tik “iškeptas” radijo inžinierius, akustikoje jau buvau 
palyginti patyręs – grojau, įrenginius konstravau nuo mokymosi technikume laikų... Pažinojau Rygos, Leningrado ir 
Kijevo akustikus. Beje, Kijeve teko matyti jų sukonstruotas elektrostatines AS. Deja, daugelis Sovietinių akustikos 
“stebuklų” tebuvo nevykusios Vakarų kopijos. 
Vinintele vieta, kur buvo galima tiesiogiai prie užsienietiškos aparatūros prisiliesti buvo Maskvoje vysktančios 
periodinės parodos “SVIAZ”. Taigi, lėkiau į Sviaz-75, Sviaz-78 ir t.t. Istorijų, kaip mano bendravimus su Vakarų 
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firmų atstovais saugumiečiai blokuodavo buvo įdomių, bet apie tai, ne čia. 
Kadangi prenumeravau AUDIO žurnalą, tai ten apie naują išradimą ir apie ESS AMT kolonėles ir sužinojau.  
Jei trumpiau, tai mano draugui Aleksandrui pavyko nupirkti naujausias ESS AMT kolonėles(!). Tai buvo sunkiai 
įsivaizduojamas dalykas, bet… įmanomas. Žinoma, jei turi draugų iš diplomatinio korpuso, labai nori ir... gali 
sumokėti doleriais arba pagal "skausmingą" kursą - 1:5. 
Tiesa, AS išpakavus paaiškėjo, kad viena aukštadažnė dalis “nudaužta”. Sužinojau, jog “Šeremetjevas-2” 
tarptautinio aerouosto darbuotojai siuntinius iš Vakarų specialiai trankydavo ir taip galėdavo išreikšti savo 
nepasitenkinimą bei pavydą… Nesvarbu, kolonėlę buvo galima suremontuoti ir sistema normaliai veikė. 
Pasakysiu, jog Aleksandras jau tuomet turėjo ne tik patirties, bet ir geriausią Sovietų sąjungoje aparatūrą. Todėl 
mūsų perklausa buvo labai švari, o išvados - korektiškos. 
Taigi, galėjome palyginti su JBL L200 buitinėmis AS, kuriose buvo sumontuoti profesionalūs draiveriai. ESS 
lyginome ir su BeoLab-5700. Išvada – visiškas nusivylimas! Apie tai, kad žemieji su 30 cm dinamiku skambėjo 
prasčiau, lyginant su L200 buvo galima numanyti, bet ir aukštieji buvo neraiškūs, “susivėlę”. Na ir itin prasta šių AS 
dinamika. Žodžiu, tos kolonėlės nuvylė, o mano galvoje sukėlė minčių laviną - kodėl toks puikus išradimas 
neskamba, kaip reikia suprasti deklaruojamus parametrus ir pan. 
Kai vėliau pasirodė INFINITY IRS sistemos - pačios didžiausios, pačios brangiausios buitinės AS… – į dalykus aš 
jau buvau išmokęs žiūrėti kitaip.  
Aišku, technologijos pažengė pirmyn, bet fizikos ir akustikos dėsniai galioja ir galios. 
 
Paveikslėlyje Oscar Heil išradimas – “Air Motion Transformer" (AMT), apsaugotas ne vienu JAV patentu. 

 
Česlovas   2009-07-07 08:10:15 
ESS AMT kolonėlės su juostinių garsiakalbių pirmtaku - Air Motion Transformer. 
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Česlovas   2009-07-07 08:34:01 
Infinity IRS kolonėlės (apie 1988). 
5 juostos, žemieji atskirti (idant neįtakotų aukštųjų darbo...), 25 Hz - 44 kHz +/- 2dB (koks blefas!), jautris 87 dB 
(!!!???), gabaritai 165 x 38 x 41 cm, sistemos svoris 670 kG. 
Buvo brangiausios ir kainavo nuo 12000 iki 500000 USD (IRS-V modelis). Įvertinus dolerio anuometinę vertę, kaina 
buvo labai didelė. Nuperka žmogus "geriausias, brangiausias ir didžiausias", pirkinį jam sutempia į specialų 
kambarį, pardavėjo atstovas sumontuoja ir... išgirstate tikrai visai kitokį garsą! 
Bandote suabejoti – “kažkodėl garsas nenatūralus... “. Jums atsako – “reikia parinkti tinkamą vietą”. Be to - 
reikalingas kitoks kambarys. Galbūt laidai, tinklo kondicionieriai garsą pagerintų... 
Tikrai - muzikos pilnas kambarys, draugai pirkiniu stebisi ir jūs priprantate, su likimu susitaikote... (Juk nemalonu 
pripažinti, kad už pusę tonos malkų sumokėjote pusės namo kainą!) 
Taip atsitinka todėl, kad pirkėjai paprastai mažai dalykus išmano. Todėl ir sukuriami tokie monstrai. Todėl ir Wytas 
čia legendas apie slankiojančias scenas čia vis parašo. (Na šiuo atveju autorius pats nieko geresnio nėra girdėjęs. 
Bent skaityti, domėtis teorija pradėtų...) 
Sousa anksčiau pasiūlė pažiūrėti šiuo metu gaminamas brangiausias AS (geriau to būtų nedaręs...).  
Pažiūrėjau http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm  ir pamačiau kiek daug nesąmoningų ir nelogiškų 
projektų tebegaminama! 
Na Jūs ir patys apie tai žinote...  
Draugiškai, Inž. -Č. 
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Česlovas   2009-07-07 08:37:14 
Nedalyvausite Audioforume, IRS gali atsirasti ir Jūsų kambaryje! 

 
Česlovas   2009-07-08 07:29:52 
Pirmiausia - porą patikslinimų, kuriuos reikėtų atlikti "dax" aukščiau pateiktame laiške: 
 
1. Ne juostiniams/ribbon garsiakalbiams, bet Hibridinėms AS, turinčioms tokius garsiakalbius yra svarbus 
klausymosi atstumas (matyt "dax" suprato, bet parašė ne tiksliai). 
2. Su išvada, jog tokios AS labiau tinkamos "artimajam laukui" taip pat negalima sutikti. 
Tie dalykai, kuriuos neseniai bandėme suvokti sako, jog hibridinės AS gali būti suderintos/sukonstruotos bet kuriam 
klausymosi atstumui. Dalykas paprastas - artimojo lauko hibridinio monitoriaus filtras turi būti suderintas taip, kad 
AD (juostiniam) garsiakalbiui tenkantis signalo lygis būtų didesnis, lyginant su "tolimojo lauko" ta pačia hibridine AS, 
kuriai tas lygis turi būti kažkiek mažesnis. 
Todėl visiškai nenustebčiau, jei dalykus išmanantis gamintojas, savo produkte panaudotų filtrus, turinčius AD lygio 
perjungėją. Kadangi AS darbui didelės įtakos turi klausymosi aplinka - toks perjungėjas vėl būtų tik labai 
kompromisinis dalykas...  
Inžineriškai dalykas galėtų būti sprendžiamas taip: 
- hibridinių AS filtrai turi AD srities lygio reguliatorių; 
- konkrečioje aplinkoje sumontavus AS, tas reguliatorius suderinamas taip, kad klausymosi zonos viduryje, AD lygis 
maždaug atitinkų ŽD srities lygį. Žinoma, matuoti reikėtų ne naudojant harmoninius/sinusinius signalus, bet naudoti 
spektro analizatorių ir rožinio triukšmo signalą. 
Na pabaigai privalau nuraminti hibridinių AS gamintojus ir tokių turėtojus. 
Mes diskutavome labiau teoriškai, nes moderni ir tinkamai sukonstruota hibridinė AS tikriausiai turės nedidelių 
gabaritų juostinuką, klausymosi kambarys bus ne "įdealus" (turės galybę maskuojančių atspindžių ir 
modų/rezonansinių dažnių). O ir signalo šaltiniai tokie skirtingi, kad kartais norisi kitokios aukštųjų dažnių 
amplitudės... Todėl manęs visai nestebins, tarkime nuomonė - "mano xxx diskas geriau skambėjo būtent per 
hibridinę AS...". Didelė įtaką turi mūsų klausos savybė, kai mes prie garso įprantame. Deja, praeina laikas, norisi 
turimą GAS patobulinti. Išgirsti arba pamatai kažką naujo, ir... vėl už “virvutės patraukiame”! 
Vienu dalyku džiaugiuosi - išlikome dalykiški. Tikiuosi pavyko sužinoti naują savybę, į kurią galėsite atkreipti 
dėmesį. 
 
Česlovas   2009-07-08 08:14:43 
Ko tik šiais laikais neprisimįslijama... Akustikos sritis tokia "komplikuota", o įrenginių kainas pavyko į "kosmosus" 
pakelti, kad pirkėjui ir vartotojui susigaudyti tapo visiškai nelengva. 
Paveikslėlyje matote eilnę, žinoma - "tobulai" (norėjau dvigubose kabutėse parašyti...) sukonstruotą AS. Na tokia 
jau beveik savaime groti turi! Arba - ją konstravo TIK muzikantas. Galbūt dailininkas arba architektas. Na 
inžinieriaus šalia tikrai nebuvo... 
Jei rimtai, tai AS pasigaminti gali daugelis mūsų. Ypatingai - lentynines (bookshelf) AS arba bokštelį (tower). 
Palanku tai, kad šiuo metu jau supratome rinkodaros monus (blefavimą) ir galime pasinaudoti vertingomis žiniomis 
apie akustiką. Taigi, pasirinkus tinkamą kelią (žinoma, galvoje turiu inžinerinius konstravimo būdus), galima 
pagaminti neblogai skambančias AS. Teisinga būtų vertinti, jog tai bus konstrukcijos pakartojimas, bet ne 
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išradimas. Būtent tas kai kurių gamintojų-pardavėjų susireikšminimas man ir nepatinka... 
Galite mane vertinti kaip norite, galite piktai lojančiu šunimi vadinti, bet kai gydytojas užsuka į inžinerijos lauką ir čia 
pradeda techninius dalykus painioti, nelogiškus ir neteisingais argumentais švaistytis, arba pradeda deklaruoti apie 
savo sėkmingus inžinerinius tyrinėjimus ir puikius rezultatus garsiakalbių konstravime, AS gamyboje... - tylėti yra 
tikrai sunku. 
Daugelis gali sukeisti standartinių dydžių difuzorius, pakeisti magnetinę sistemą, išsiurbti magnetinį skystį arba jį 
supilti, pakeisti galinės kameros slopinimą, difuzorių ištepti stangrinančiu skysčiu arba ant jo kreida užrašyti - 
PUIKUS GARSIAKALBIS (geriau - BEST SPEAKER)... Žinoma, pasikeitimai visad bus ir juos galima išgirsti. Bėda 
tame, kad kai susiduria dvi jėgos - pardavėjas ir pirkėjas - pirmasis turi žymiai daugiau šansų savo "tiesas" įrodyti. 
Deja, savo patyrimu pasinaudodamas, jis nori parduoti Jums ir savo klaidas... 
Žinokite, visad turite dvi alternatyvas: 
- pirkti ką tik iškeptą mūsiškio gamintojo gaminį. Toks tikrai gali (ir turi!) kažkiek mažiau kainuoti už firminį analogą, 
bet toks negali būti išbaigtas; 
- susirasti naudotą, bet tikrai gerą, laiko patikrintą firminį įrenginį. Įrenginių tiek daug, galimybių įsigyti irgi yra, ir 
tikrai žinau, kad tai nekainuos brangiau už vietinių manufaktūrininkų "ekskliuzyvą".  
Tiesa, viena aplinkybė - dalykus reikia neblogai išmanyti. Arba turėti patikimą konsultantą. 
To visiems aš ir linkiu! 
 

 
Česlovas   2009-07-08 08:22:35 
Primindamas, jog geru konsultantu Jums gali būti ir Audioforumas, noriu parodyti inžineriškai vykusio projekto 
nuotrauką. 
Tai 1934 m. automobilinė AS, kurios paskirtis pasakyti (paskelbti, informuoti...) kažką tikrai svarbaus. Esmėje, tai 
yra ruporas. Nors vadinosi "The Singing Opera Van" - mane sužavėjo išgryninta inžinerinė mintis. 
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Česlovas   2009-07-14 09:02:20 
>”Grūdo atrinkėja” 
 
Sužinojęs apie Jūsų pasiekimus, tapau suglumęs ir ilgai nieko negalėjau parašyti: realizuota Bi-Ampingo struktūra, 
kreivas, bet akustiškai palankus kambarys (gal ir visas namas!?), labai brangi aparatūra ir… nenutrūkstami planai 
kažką tobulinti.  
Iki šiol žinojau, kad Moterys pinigus tegali išleisti pačioms sau arba vaikams. Nesvarbu, savo ar svetimus. Na ir 
Muzika joms labiau yra ABBA, nei RollingStones… Jaučiau , kad Jūs, GrūdoAtrinkėja išskirtinė, bet tebeskaičiuoju 
– kiek Pasaulyje dar tokių Moterų? Aišku viena – Audioforumui labai pasisekė ir vyrija turi iš ko pavyzdį imti! 
Tiesą sakant, vardų čia būna visokiausių ir aš net nežinau - ar dabar Moterei rašau? (Neseniai siunčiau Jums 
šviesaus sekmadienio ryto bučinį, tai dabar sėdžiu abejonėse…) Na, tarkime lietuvis žino, kad "Sousa" yra moteris, 
bet vyrus aš įspėju – nebučiuokite “Sousa”, nes galite apsirikti! “Fulgentas“ atrodytų fizinis skystis, bet ir su tuo 
galima sutikti tik iš dalies – akustine prasme jis visiškai skystas, bet čianykštis/mūsiškis – užsimaskavęs jaunuolis-
keistuolis. Nei vieno argumento, nei vienos tyros minties..! Todėl ir Jums siūlau nekreipti dėmesio į anksčiau gautas 
replikas ir visiškai dėl to nesijaudinti. 
Aplamai, tai gera čia turėti visokių “anonimų”. Nors jų suinteresuotumo ausys kyšo, patys to nejausdami, jie vis 
išmeta “perliukų”. Giliau išnagrinėdami jų “kvailystes”, mes vis į priekį einame. Audioforumo turinys juk gerėja – kaip 
Jūs manote? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pati pateikėte žinių apie naujai įsigytus įrenginius, tai savo nuomonę noriu pasakyti. Nežinau konkrečių įrenginių 
modelių, todėl ta nuomonė bus kažkiek apibendrinta. 
Pirmiausia išskirčiau stiprintuvus.  
Nesigilinant į “THRESHOLD” stiprintuvų detales, žinau, kad visi jie yra tikras “raumenų kalnas”! Pagaminti labai 
gerai ir ilgai Jums tarnaus. Tokie tinkami bet kokiems apkrovimams/AS (gali dirbti net į grynai induktyvinį 
apkrovimą). Jei transformatorių galėjote perjungti darbui mūsų tinkle (220V), tai išsisprendė viena didžiausių, 
transformatoriaus pakeitimo problemų. Jums teliko gelžbetoniniu stalu pasirūpinti, nes ne kiekvienas medinis stalas 
gali išlaikyti 4vnt. po 35kG! Viena rekomendacija – klausydama muzikos, neikite žiūrėti į elektros skaitiklį…! 
Pasirinkusi pradinį “FM Acoustic”, Jūs įžengėte į “ekstremalių” įrenginių teritoriją. Tai palyginti senas elitinių 
stiprintuvų gamintojas. Nesu turėjęs arba remontavęs, todėl negaliu pasakyti kaip jie sugeba suskaičiuoti savo 
pradinių stiprintuvų kainą. O ji, tarkime 1999 metais buvo nuo 5500 iki 34000 (trisdešimt keturi tūkstančiai) USD.  
Pati galite pasidairyti http://www.fmacoustics.com/set_domestic.html 
Į „NAGRA” turime reaguoti taip pat su didele pagarba – tai garantuotas “Lygis”. 
Galiausiai – “KHARMA”.  
Žinote, akustika (AS) mano silpnoji vieta ir čia mane apima dvejopas jausmas. Taip, KHARMA brangios, bet… 
buitinės. O tokiose būna visko primaklinta. Viena pastaba dėl Jūsų teiginio apie tai, jog jei kambaryje nėra 
lygiagrečių sienų, tai nėra ir problemų. Problemos tik kažkiek sumažėja, bet apie tai kada nors vėliau... 
Tikiuosi Jūs, GrūdoAtrinkėja GAS rinkotės ne pagal dizainą/grožį, todėl visus pasirinkimus telieka pasveikinti ir 
palinkėti garso skambėjime surasti daug laimės akimirkų! 
(Ar galiu aš vėl Jus pabučiuoti…?) 
 
P.S. 
Būsite Lietuvoje ir galėsite/norėsite – prašau man parašyti asmeniniu adresu (noriu turėti progos pateikti Jums 
pasiūlymą). 
Česlovas   2009-07-14 13:25:17 
<Fulgentas ir panašiems. 
Esminis skirtumas yra tame, kad bet kuriam atsiskleidusiam (rašančiam neišgalvotu vardu), rašyti privalu 
atsakingai. Gal klystame, kažko nežinome, bet VISAD ESAME SĄŽINĖS ĮGALIOTI ! 
Tikriausiai patys suprantate, jog rašant bet kuriuo vardu, tuos vardus kaitaliojant... - laiškų vertė tegali būti viena - 
dalyko supratimas ir jo pateikimas.  
Reikalo pusę, susijusią su jumis ir jūsų sugebėjimu kažką dalykiško čia parašyti aš ir atskleidžiau. Taip pat turite 
suprasti, kad "anonimas" yra NIEKAS. Todėl ir jo blevyzgos yra tik greit nutekančios pamazgėlės.. 
Jei savo pykčio energiją nukreipsite į reikalą - patys patobulėsite, po to, savyje būtinai pasitenkinimą pajusite.  
Galiu pažadėti - jūsų pažangą būtinai pasveikinsiu! 
 
Nuoširdžiausiai dėkoju už tesktus Anonimams ir kitiems slapyvardžių "savininkams", kurie čia parašo su 
atsakomybe. Taip sakant - vardą, bet ne GARBĘ praradusiems. Neabejoju, jog būtinai asmeniškai mes susitiksime, 
Jūs atsiskleisite ir... visi mes džiugių akimirkų apturėsime! 
Tebe-nuoširdžiai, inž. -Č. 
 
P.S. 
Perskaičiau ir panorau kažkuo akustišku užbaigti. 
Leiskite parodyti garsiakalbio nuotrauką (1928-ieji). Žinoma, su elektromagnetu, kurio mada vėl sugrįžta... (Apie tai 
kada nors vėliau ir plačiau galėsime padiskutuoti) 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 68 - 

 
Česlovas   2009-07-16 09:18:05 
>jau anonimas/Sousa 
 
Gal gali tekste-košėje vieną dalyką paaiškinti - kaip/kodėl nuo magnetinio lauko priklauso ritės varža? 
-Č. 
Česlovas   2009-07-16 16:13:08 
Tikriausiai diskutuojama apie gaminius, pateikiamus http://www.field-coil.com/#field_coil 
Buvo įdomu pasižvalgyti po šiuolaikinę manufaktūrą (priimkite geraja žodžio prasme, nes ir pats dirbu 
manufaktūros sąlygomis...). Kai kurie gaminiai, kaip čia švelniau pasakius, neatlaiko inžinerinės kritikos (galite 
priimti kaip mano blogą nuomonę). Be to, faktiniai pasiekimai labiau į Rusijos, bet ne į Vokietijos gamintojus 
nurodo. Tuomet tenka vertinti pasirinktą rinkodarą. Nieko nepadarysi, bet žinoti verta... 
”Dual-mono” laikosi nuomonės, jog girdėjimas yra tiksliausias.  
Negi Jūs, Dual-mono manote, jog elektromagnetų ypatybes galima įvertinti be specifinių žinių taikymo (mokslinės 
analizės)? Man pasirodė, jog Jūsų pasiūlyta tema (elektromagnetų ypatybės) kaip jokia kita rodo, jog čia be teorinio 
ekstrapoliavimo (sąvybių prognozavimo...) ištirti, išsibandyti, perklausyti elektromagnetinių struktūrų, realizacijų 
variantų ir t.t., vieno gyvenimo tikrai neužtektų! Būtent čia teoriniai analizės metodai itin svarbūs. 
Kitais žodžiais - man dar neteko patirti nesėkmės ten, kur supratus ir panaudojus teorijos žinojimą, o taip pat 
inžinerinius matavimo rezultatus, būčiau nusivylęs. 
Tuomet, kai tų metodų pats nepanaudojau, tekdavo ilgiau klaidžioti ir galiausiai pasigailėti... 
Bet kuriuo atveju - labai įdomu. 
Nuoširdžiai - Inž. -Č. 
Česlovas   2009-07-16 16:25:05 
Jei stebėsite kas gamintojo portale, tai pasakysiu, kad "linksma" buvo ten pat perskaityti:  
”Manufacturing 
All our products are hand-crafted to the highest standard. Our design and manufacturing is located in Nuremberg, 
Germany. Some of the machinery we use for the metal works while crafting our products:”  
 
Apačioje pateiktos aštuonerių staklių ir įrenginių nuotraukos, kuriose garsiakalbių arba susijusių dalių gamybos 
pėdsakų pamatyti nesugebėjau... (Reikėjo pasistengti sau ant kaklo tokią kilpą "užsinerti" - nufotografuoti tuščius 
cechus ir nuvalytas/pardavimui paruoštas stakles!) 
Tiesa, gal tai visiškai kita, su diskutuojama tema nesusijusi gamyba. 
-Č. 
Česlovas   2009-07-16 16:40:26 
Realesnė situacija atspindima kitose nuotraukose, kur taip pat "Atelier Rullit" projektas nufotografuotas. 
Štai čia už įdomios konstrukcijos korpuso pasimato tikresnė gamybos įranga. 
(Ne kritikuoti, bet dabartinius rinkodaros monus eilinį kartą parodyti viems Jums noriu...) 
-Č. 
 
Nuotrauką ir daugiau jų galite pamatyti: 
http://home-and-garden.webshots.com/album/570526154kOfjUh 
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Česlovas   2009-07-16 18:26:05 
>Dual-mono 
Jūsų nuomonę gerbdamas ją priimu. 
>Fizikas mėgėjas 
Taiklių pastebėjimų čia pateikėte... Leiskite pa-advokatauti matytų dėžių gamintojui: 
a) "Baltos medienos kvadratas turėtų turėti didesnį x, o ne y" 
Aplamai, Jūs teisus, bet autoriaus tikslas buvo akustinio atidavimo (jautrumo) padidinimas. 
Trumpo ruporo panaudojimas yra labai senas būdas, leidžiantis priimtinose ribose apkrauti dinaminį garsiakalbį. 
Pasiekiamas maždaug +6 dB jautrumo padidėjimas (žinoma, su tam tikrais praradimais...).  
Būdas labai plačiai naudojamas nuo monofonijos laikų. Galite pasidairyti į AltecLansing A7, A8 ir daugelį kitų AS 
("kino-standartai"). Kadangi ši dalis dirba tik santykinai žemuose dažniuose, t.y. ten, kur bangos ilgis didesnis už 
trumpo ruporo išorinius gabaritus - tokio ruporo kryptingumas nėra išreikštas. Todėl nėra svarbu - kurioje 
koordinatėje matmuo yra didesnis.  
b) "Priekiniame skyde, kuris jau galutinai apdirbtas (nulakuotas) varžtų skylės." 
Tikriausiai matome ne varžtų skyles, bet AS apsauginės priekinės panelės ("tinklelio") tvirtinimo vietas (lizdus). 
Normalus sprendimas. 
Pagal šią nuotrauką linkęs vertinti, jog AS korpuso konstrukcija realizuota neblogai. Na žinoma, lietuviškųjų "etno-
kolonėlių"/"lentų" gamintojas Wytas medį apdirba tikrai puikiai! (Akustine prasme, čia truputį kitas lygis. Nepykite - 
toks mane labiau džiugina...) 
 
Česlovas   2009-07-16 18:50:11 
Pastebėjau, kad nuorodos į "Atelier Rullit" "naudojamas" stakles neįkėliau.  
Rekomenduoju žvilktelti į cechus, kuriuose net dulkelės garsiakalbinės nepamatysite:  
http://www.field-coil.com/about/ 
Už savo žioplumą atsiprašau... 
-Č. 
Česlovas   2009-07-16 19:36:30 
>Fizikas mėgėjas, 2009-07-16 19:06:38 
Šiuo metu man pasirodė ne tiek svarbus pats projektas - o jis beje tikrai įdomus(!) - kiek visokiausi rinkodaros 
fokusai. Deja, jais "apsikrėtę" net maži gamintojai arba gabiausi inžinieriai.  
Kitais žodžiais, pasiilgstu to pradinio GAS vystymosi laikotarpio, kai buvo gaminama be nuolaidų ir 
susikoncentruojant į pagrindinį tikslą. (Problemą pabandžiau pateikti STUDIO puslapiuose). Paprieštarausite – “o 
kaip šiuolaikinėje rinkoje gaminį parduoti?” 
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Mano atsakymas paprastas -  
PAGAMINKITE IŠGRYNINTĄ "ERŽILĄ" IR SAVO RINKODARĄ GALĖSITE GRĮSTI SĄŽININGAIS BŪDAIS!  
Mūsų dalykai "inžineriniai", tai ir bazinė kalba privalo būti inžinerinė.  
Todėl manęs visiškai neimponuoja nuotraukos ir aprašymai, kuriuos savo puslapiuose pateikia FOCAL ar kitas 
gamintojas (apie tai čia kalbėjome anksčiau). Tokie "grožiai" tėra reklaminės agentūros specialistų produktas. 
Kartais pakanka fotografo arba... interneto ir kelių manipuliacijų klaviatūra. Na pateikiamus GAS neva-parametrus 
surašo prekybos direktorius su inžinieriais pasikonsultavęs.  
Su savo nuomone man būt visai blogai, jei nežinočiau iki šiol išlikusių kitokių gamintojų. 
Pačiam teko nemažai dirbti Rusijos rinkoje. Pavyko Lietuvos-Rusijos įmonę įregistruoti ir gamybą nuo "0" iki 
pirmojo produkcijos vagono suorganizuoti. Todėl patirties apie šios tautos darbininkų ir inžinierių "mentalitetą" turiu. 
Bus proga - papasakosiu. Dabar žinau, kad mūsų Kęstas turi patirties būtent GAS srityje. Tik ar jis pasakys - kiek 
kartų nusivylė? 
 
Česlovas   2009-07-16 21:21:41 
Nesijaudink taip stipriai, Rolandai - darbų GAS srityje ir temų tekstams visiems užteks! 
Žinau - skaitai ir skaitysi. Rašai - ir rašysi... (Visa tai yra mūsų forumo privalumai) 
Norėjau pajuokauti - "bučiuoju", bet rašau - DŽIAUGIUOSI! 
-Č. 
(Matuoju naujai gautų draiverių kompleksines varžas ir BL dydžius, tai vis nosį čionai turiu progos kyštelt... Na toks 
dvigubas kaifas - parametrai geri, naujas dalyvis "jau anonimas" forume vėl... atsirado!) 
Česlovas   2009-07-17 09:52:49 
"jau anonimas", 2009-07-16 08:50:59 mane pagerbė “įdėjiniu vadu” pavadindamas, tai suteikiu sau teisę - 
nuomonę apie naujojo forumo autoriaus tekstą parašyti.  
Bandysiu tai atlikti korektiškai ir nuoširdžiai. 
 
Apačioje matome pakartotą “jau anonimas” tekstą, kurio turinys apie akustikos dalykus. Prisipažinsiu, beveik nieko 
suprasti negaliu. Tokie tekstai būna, kai: 
- jaunimas naudojasi mobiliųjų telefonų klaviatūromis. Kadangi ten bendravimas būna tik tarp 2 draugužių – 
galimas tam tikras atsainumas; 
- naudojamas svetimos kalbos automatinis vertimas. Tarkime, kinų ar japonų kalba parašytą internetinį puslapį 
kompiuteriu išvertus į lietuvių, gauname sunkiai suprantamą ir visiškai netaisyklingą tekstą. Technologijos tobulėja, 
todėl greit bus geriau; 
- tekstą norima užšifruoti taip, kad niekas nesuprastų. Tai II-ojo Pasaulinio karo laikotarpio technologija. Svarbu, 
kad bent vienas teksto gavėjas tekstą suprastų pilnai. (Netikiu, kad šiame forume toks atsirastų...) 
Todėl ir atsakymų tokiam laiškui jokių būti negali. Naudos, liekamosios vertės – taip pat. 
Taip rašoma (elgiamasi), kai: 
- nesugebama minties suformuluoti gimtaja kalba.(Tikiu, kad išsilavinimą turinčiam autoriui pasistengus, jam gali 
pavykti geriau); 
- autorius taip save pervertina, kad kitiems forumiečiams privalu džiaugtis ir tuo, ką jie gauna. 
Šalutinė mintis – Anglijos karalienė niekad tokio metodo nepanaudotų. Savigarba neleistų net raštelio savo tarnui 
„netvarkingai“ parašyti. Štai sovietinių laikų „Gen-Sekai“ ir partijos sekretoriai taip tikrai rašydavo; 
- tokiu būdu autorius bando užsimaskuoti ir vengia parodyti tai, kad pats dalyko dorai neišmano. 
Čia prašymas būtų toks: pasistenkime klausimus ar mintis suformuluoti taip, kad būt galima suprasti. Parašius ir 
prieš talpinant, tereikia perskaityti! 
Pavyzdžiu galėtų būti *Wytas* - rašymo dalykuose jis nuosekliai tobulėja! Naujo forumo paieškos savybė leidžia 
sužinoti, jog Wytas Audioforume paminėtas daugiau 355 kartų. Nors inžinerinės minties tekstuose dar nesurasite, 
patys galite pamatyti – autorius klaviatūra manipuliuoti jau išmoko. Perskaitai legendą arba pasakos epizodą ir... 
viskas aišku! 
Esame taip pat perskaitę, kad „jau anonimas“ vardo savininkas korektiškai ir profesionaliai parašo tuomet, kai pats 
panaudoja medicininę terminiją. Taigi, turite už ko „užsikabinti“! 
Maža mano paties patirtis. 
KPI (dabar KTU) „Patikimumo teoriją“ mums dėstė profesorius Eidukas, o „Radijo siųstuvus“ – garbaus atminimo 
docentas Kunickis.  
Pirmasis tai darė atmestinai, mintis dėste padrikai. Prisliūgindavo prie lentos ir joje atsainiu kreidos judesiu kažką 
brūkšteldavo. Visi žinojo, jog tai „profesorius“, bet mes, studentai jo negerbėme. Dalyko taip pat dorai 
neišmokome... 
Doc. Kunickis buvo priešingybė! Nors d4stomas dalykas (Radijo siūstuvai) dar sudėtingesnis, jo mintys ir dalyko 
dėstymas buvo sklandūs. Pavargusių studentų atgaivai panaudodavo susietus pasakojimus apie patirtį, kurią jis 
parsivežė iš Lusakos universiteto (ten irgi dėstytojavo). Pamatytumėte, kaip doc. Kunickis lentoje „nutapydavo“ 
pentodą arba klistroną (tokios elektroninės lempos) – nors fotografuok! Aš dar tuomet supratau – ne profesorius 
buvo protingesnis... 
 
Mano vertinimu, Audioforume susiformavo neblogas lygis: toks liaudiškai paprastas, bet kartu ir santūriai 
dalykiškas. Techninė turinio vertė taip pat kyla. Gal galite ir Jūs, “jau anonime” pasistengti? Tuolab, Jūs naujas 
dalyvis! 
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Prisipažinsiu - man taip pat tenka nuolat įsitempti, nes “FizikasMėgėjas” gali rimtai sukritikuoti! O su jo argumentais 
nesutikti galiu tik retsykiais... 
Nuoširdžiai, inž. –Č. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
”forume patirties neigausi, cia tik idejinis vadas gali papasakoti teorijos. SIAIP JEI ZAISIT SU SKIRTINGU 
PADAVIMU (KAS TIKRAI BUS) I TUREKIT OMENY NEMAZAI KIS NE TIK QTPARAMETRAI , BET IR RITES 
VARZA BET IR ADCH( BUVO IR 4DB POKYCIU) JEI NORESIS DAUGIAU "APACIOS" IR ZEMUJU VIDURIU 
SUMAZINAT IKI MINIMUMO PADAVIMA BET TADA KAI KURIU BANDYTU GARSIAKALBIU QT PAKYLA 
DAUGIAU 0,8, APIE BL NET NEKALBU.. zodziu ne bet kokiam apipavidalinimui, ir renkantis deze gerokai 
paeksperimentuociau su prototipine kad po to nereiktu perdarinet.” 
Česlovas   2009-07-17 11:03:52 
<jau anonimas, 2009-07-16 20:19:34 (taip pat rubrika "Garso atkūrimo aparatūra: apibūdinimas...") teksto 
pastraipai: 
"...Sousa niekuo nekaltino asmeniniame gyvenime Ceslovo, o pats buvo apvagintas, dabar perskaicius viena 
ankstesni vartotojo Ceslovo posta patapo net moterim – ko gero reikes pasitikrinti ar nesergu ginekomastija…” 
 
Rašydamas aukšto polėkio forumietei “GrūdoAtrinkėjai”, pabandžiau ją nuraminti dėl išsišokimų, užgauliojimų…, 
kurių, deja vis pasitaiko. 
Savo tekste paminėjau žodžius SOUSA ir Fulgentas. Abu jie slapyvardžiai, todėl joks asmuo neturėtų įsižeisti. Man 
šis žodis asocijuojasi su firma "SOUSA-Lito Audio", kuri sukonstravo autentiškus difrakcinius ruporus (tokie 
panaudoti B&O AS “BeoLab-5”).  
Kadangi lietuviams “Sousa” vardas atspindi moterį, bet ne vyrą, šia “metamorfoze” pasinaudojau pateikdamas 
pavyzdį. Na taip, kaip “SąmonėsAnalitikas” slapyvardis man visad nurodo į žmogaus sąmonę analizuojantį 
specialistą… (Šviesios jam ateities!) 
Na TIKRAI neparašiau, kad kažkoks Rolandas ar Vargalis yra moteris – tai ko čia pykti, Rolandai?!  
Visiškai kitas dalykas, kai „Fulgentas“ Česlovą (konkretų asmenį) senu pirdžiumi viešai pavadina! (Fulgentas, 2009-
07-14 10:13:19). Nors tikrai dar nusiperdžiu ir tuo džiaugiuosi, pasakytų toks tiesiogiai rankos atstumu, tai į dantis 
būt galima užvažiuoti. Bet matote, į galvą neimu!  
Priešingai – galėtume paprašyti Tomo-WebMasterio, kad Audioforumo pradiniame lape būtų parašyta – „Mūsų 
forumietis Česlovas yra senas pirdžius...“. Nors tokia „etiketė“ mūsų Audioforumą iš kitų dar labiau išskirtų, toks 
marketinginis dalykas nesolidus. Pagalvokime - ar to mums reikia, kokios naudos turėtume?  
Dabar pats „Fulgentas“ žemiau savo vardo "pasikabino" tekstą su nešvankybėmis, kuriomis ilgai galės „didžiuotis“. 
Žinoma, galėtų paprašyti mūsų Tomo ištrinti ir klaidą ištaisyti. Pakartosiu - man tai netrukdo: pasismardino, tai pats 
tegul ir uosto!  
Tiesą sakant, „Fulgentas“ gali būti drūtas vyras ir tokiam užvožti gali nepavykti... Tuomet ir jo galva turėtų būti 
atitinkamai didesnė ir gudresnė. Galiausiai prognozuoju tokią mudviejų susitikimo baigtį – nusišypsotume ir... apie 
akustiką padiskutuotume. Žinoma, jei „Fulgentas“ šiais dalykais tikrai domisi... 
Gal ir Jums, „jau anonime“ tebuvo nepalanki mėnulio fazė? Apie savo charakterio ypatybes esate čia taip pat 
parašęs. Tegaliu Jums palinkėti SVEIKATOS IR RAMYBĖS! 
Savo supratimu ir vertinimais, inž. –Č. 
Česlovas   2009-07-17 12:10:45 
Vakar užkibo viena matuojamų draiverių problema, su kuria tegalėjau iki 5-os ryto miegoti. Atsikėliau, pakartotinai 
viską patikrinau ir... problemą suradau! Išmatavau - mano prielaidos pasitvirtino ir pasidarė daug ramiau... Prieš 
ruošdamas "raportą" savo bičiuliui, dar trumpas tekstas čia. Apie etiką ir apie Foruminius bendravimus. 
 
Neseniai lankiausi YOSHI'S džazo klube. Oakland'o priešistorė irgi įdomi. 
Pokario metais JAV ištiko didžiulė krizė - ekonominė ir ne tik. Gatvės buvo pilnos bedarbių, vyrai negalėjo šeimų 
išlaikyti... Na kaip šiuomet Tėviškėje. Skirtumas tas, kad anuomet ir ten, žmonės susirinkdavo ir džiazuodavo. 
Tokiu, bet ne "kitokiu" būdu liūdesį, nepasitenkinimą ir maištingumą realizuodavo. Rezultate, būtent JAV Vakarų 
krante, netoli SanFrancisko esančiame didžiuliame mieste-uoste Oakland'e susiformavo savita džiazo atlikėjų 
pliada. YOSHI's klubas dabar yra bene pagrindiniu džiazo muzikantų lopšiu, kur vyksta aukščiausios prabos 
muzikantų koncertai. 
Taigi, su draugais klausėme Jeff Chambers'o koncerto ir tai man leido vieną išvadą padaryti. 
Jei apie patį klubą, tai lyg ir nieko ypatingo: pusžiedžiais įrengti staliukai, tamsoje šmirinėjančios padavėjos, 
japoniški patiekalai... Muzikantai grojo nuoširdžiai. Tikrai gerai, bet nepasakyčiau, kad akustika ar pats grojimas 
mane pritrenkė - esu matęs/girdėjęs geriau.  
Čia noriu paminėti dalyką, kurio pamiršti negaliu - aplinka ir jos įtaka dalyviui! Paprasta, dalykiška, nuoširdu - šiuos 
vertinimus noriu išskirti. 
Taip, kaip visi mes čia bendrausime, kokius tekstus parašysime - toks ir Audioforumas bus. Kažkada apsilankiau 
Gramofonas.lt. Ten irgi daug "kolegų", bet bendravimas toks primenantis tenisą: Ping-Pong... Klausimėlis - 
atsakymėlis... Replikėlė - atsilyginimas tuo pačiu... 
Suprantama, žmogiška, bet "gylio", detalesnio turinio... ten tikrai trūksta. Gal formatas kaltas, bet tikriausiai - 
susiformavusios tradicijos labiau...  
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Tomui pasistengus, mes galime turėti platesnią erdvę - naują vietą "didesniems" tekstams parašyti. Kad tik ilgiau 
išgyventume, rietenų išvengtume... Ar mums pavyks?  
Tikiu!  
-Č. 

 
Česlovas   2009-07-17 15:23:41 
>STEREOPHILLS, 2009-07-17 12:39:42 
Teisingai suprantu - Jūs leidžiate man rašyti straipsnius apie GAS, o Jūs sutinkate juos skaityti ir vertinti? Kitais 
žodžiais - norite Mėsos veltui? 
Leiskite savęs paklausti - kodėl tai turiu daryti čia, kur honoraro man nesumokės, o laiko ir jėgų dalykiškam 
straipsniui paruošti reikia daug? 
Kodėl kai kurie forumiečiai nesuteikia man teisės rašyti kada noriu, apie ką noriu ir man tinkama forma? 
Kodėl negaliu atsikirsti tiems, kurie klaidina Broliečius, rašo nelogiškai arba aplamai pila pamazgas? Ant manęs 
arba ant Bičiulių - man visvien skaudu... 
Kalbu apie tokius, kurie dar nežino stebūklingų žodžių AČIŪ ir ATSIPRAŠAU magiškos jėgos! 
Ne tik man, bet ir Audioforumui aplamai, būtina tokias situacijas išnagrinėti.  
Aš stengiuosi negrįžti į praeities santykius, kokius turėjome su Sousa, bet turiu pasinaudoti tuo, apie ką jis čia yra 
PARAŠĘS. Visad stengiuosi nurodyti pirminį šaltinį, nieko neišgalvoju ir tokiu būdu visi mes judame pirmyn.  
Daugeliui Bičiulių jaučiu simpatiją, kai kurių pasiilgstu - per ilgai, Bičiuliai neparašote! 
Daliai man rašančių atsakau asmeniškai. Sugaištu laiko, mainais gaunu padėką. 
Gerb. Stereophillas, 2009-06-01 21:52:56 parašė:  
"Mane vimdo Ceslovo paipaliones (cia ne techninius dalykus turiu omeny).Vimdo nuo zmogaus isivaizdavimo kad 
jis teisus,ir to pateikimo tarp eiluciu,necituosiu,nereikia,to kas kreiva neistiesinsi...". 
Bet ką naudinesnio galiu iš Jūsų, Stereophills pats gauti? Pajuokausiu - ateikite žolę nupjauti, o aš tuo metu žadėtą 
straipsnį paruošiu! Jei yra taip, tai ir aš tokiems tesu skolingas suraitytą Špygą... 
Galiu visai nerašyti, galiu daryti didesnias pertraukas... - patarkite Jūs, mieli Broliečiai. 
Sutarsime, palauksime. Bus ir tekstų, dalykiškų diskusijų, korektiškų ginčų, konkursų ir nugalėtojų! Džiaugsmingų 
susipažinimų ir naudingų pažinčių. Mano galva - laimėsime visi, laimės Audioforumas. 
Inž. -Č. 
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Česlovas   2009-07-18 07:29:35 
Visus daiktus galima priversti groti. Labai tam tinkamos keptuvės – prie dugno pritvirtinus ritę su magnetu, jos 
gražiai skamba. Itališkos, pagamintos iš plonesnio aliuminio (na tos už 30 litų) labiau tinka vitutiniesiems atkurti. 
TEFAL‘inių dugne įpresuota nerūdijančio plieno armatūra, todėl jos labai gerai atkuria žemuosius. Jos brangesnės - 
virš 100 Lt... 
Elektroninę muziką arba lietuvišką estradą galima klausyti „sausa“ keptuve. Senesniam džazui – reiktų įpilti aliejaus 
(pagal skonį). Klasika geriausiai skamba keptuvėje esant vidutinio skystumo blynui. Na jei kokybiniai reikalavimai 
itin aukšti – klasiką rekomenduoju klausyti drėgname kambaryje ir žiemą - tuomet bus mažesni blynu 
dempferiuotos keptuvės pasikeitimai. Tik tuomet maždaug vienodai girdėsite kūrinio pradžią ir pabaigą! 
Jei rimčiau, tai aš čia apie skirtingus GAS realizavimo kelius.  
Pradžioje tebuvo vienas – akustikos mokslo diktuojamas kelias. Dabar galite išsirinkti kažkurį, tarkime "Atelier 
Rullit" garsiakalbį arba sukonstruotą AS ir turėti “švelnų ir minkštą”, “detalų arba raiškų” garso skambesį... Galite 
pasirinkti modifikuotą Kinap’inį 4A-32, galite perdarytą štampuoto korpuso archaišką SABA elipsinį. Veltinio pakabą 
arba elektromagnetą – autentiškas, nepakartojamas skambėjimas garantuotas! 
Mano nuomonę žinote – GAS sistema turi būti maksimaliai linijiška ir būtinas klausymosi patalpos paruošimas. 
Jungiamieji laidai, tinklo kondicionieriai arba krekždučių lizdai pastogėje lemiamos įtakos nebeturi. Sutaupytą laiką 
ir pinigus geriau paskirkite plokštelėms ir Muzikos klausymuisi. Manau, kad čia yra pagrindinė prižąstis – kodėl 
Audioforume įsiplieskia ginčai. 
Aplamai, tai aš tokia situacija džiaugiuosi. Džiaugsmo pagrindu įvardyčiau kūrybinius pasitenkinimus, kuriuos 
patiria abiem keliais einantys Bičiuliai. 
Nepagalvokite, kad nevertinu tai, ką matėme http://www.field-coil.com/  ! 
Su didžiausiu malonumu apžiūrėčiau meistro konstrukcijas, išklausyčiau konstravimo subtilybes, pasiklausytume 
Muzikos… Bet galiausiai turėčiau jam pasakyti – tai ne GAS, nes aš matau muzikos instrumentus! Faktiškai, tokios 
realizacijos nesiskiria nuo Golf’o įgarsinimo sistemų: sąvininkui jos taip pat pačios geriausios, pačios galingiausios. 
Esu įsitikinęs, kad muzikos klausymuisi reikalingos AS-monitoriai. Na analogiška situacija su vaizdu, kur ir TV, ir 
DVD ar nuotraukas galime kokybiškai matyti monitoriaus ekrane. Apie gerą monitorių “sukasi” vaizdo atkūrimas, o 
apie AS-monitorius – muzikos. 
Savo konstrukcijose naudoju pramoninius garsiakalbius, nes tik tokie užtikrina pasikartojamumą. Sugedus 
(perdegus), galiu pakeisti kitu, bet visad žinosiu – procesas kontroliuojamas. Gali pasirodyti, kad inžinerinis kelias 
mažiau kūrybiškas, nuobodus. Tikrai ne, nes ir geriausius garsiakalbius nusipirkus, visad atrandu vietas, kurias 
galima patobulinti. 
Na nedidelis pavyzdukas – geri aukštadažniai kompresiniai kainuoja, tarkime 1500 USD. Atrodytų pagaminti tobulai 
- alnico magnetai, berilio membranos, ritės suvyniotos laidu ant kanto… Kadangi garsiakalbiai orientuoti 
profesionaliam naudojimui, tame skaičiuje atvirose erdvėse, tropinėse ir šiaurės sąlygomis – juose naudojami 
apsauginiai tinkleliai. Na tam, kad vabzdžiai lizdų draiverio viduje nesusikrautų. Akustiniu požiūriu, tinkleliai 
nereikalingi. Dar daugiau – prie didesnių atidavimų, jie sukelia difrakcijas. Todėl buitinės paskirties monitoriuose 
tinklelius reikėtų įšmontuoti. Savo draiveriuose taip pat atlikau patobulinimus, leidžiančius užtikrinti draiverio ir 
ruporo tobulesnią jungtį… Nieko ypatingo, bet jei kada nors mano AS Jūs klausysite, turėsiu progos “suraityti” 
istorijų! Na turėsiu peno savo “rinkodarai”, o ir Jums bus įdomu…  
Inžineriniu/mokslo keliu einantiems galiu pasakyti, kad pasirinkę, tarkime standartinį FOSTEX W300AII, 300 mm 
garsiakalbį, galite susikonstruoti gerą AS. Na jei pavyktų įsigyti TAD TL-1102 – griebkite 2 arba 4 ir turėsite progos 
pasigaminti aukščiausios klasės buitines AS-monitorius.  
Patikimas kelias būtų nusipirkti AS, pagamintas Pro-garsiakalbių bazėje. Iš nedidelių rekomenduočiau TAD- 2251. 
Tikrai nesigailėsite! Turėsite tokius – čia nuomonę parašykite. Taigi, inžinieriaus Česlovo ir bičiulių Kęsto, Sousa ar 
Dual-mono keliai skirtingi. Kas mus jungia, tai ta pati darbo sritis.  
Širdžiai mielas paieškų procesas, Muzika ir… Audioforumas! 
Labas rytas, Broliečiai! 
Inž. –Č. 
P.S. 
Jei blynus pusryčiams kepsite – nepamirškite pasiklausyti, kaip skirtingai keptuvės skamba su blynu arba su 
blyneliais! Viena aišku – blynelių Žmona turi iškepti daug!!! 
O aš einu pasibaigusį The OscarPetersonQuartet „A Tribute To My FRIENDS“ diskelį kitu pakeisti ir savo rytinę 
kavą gerti... 
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Česlovas   2009-07-18 08:44:19 
(į Stereophils repliką – ar čia aš nuoširdžiai?) 
Nuoširdžiai, nes pats tokius klausau.  
Beje - kas "studijiniuose" skirtingo nuo ne-studijinių (buitinių AS)? 
Manieji, kaip ir TAD 2251 yra universalūs, skirti studijoms, klubams arba buičiai - taip jų dokumentacijoje ir užrašyta 
(žinoma, tai visai nesvarbu...). 
-Č. 
Česlovas   2009-07-18 09:53:46 
Ką tik gavau siuntinuką su nauju, mano eksperimentuose "sudaužytu" difuzoriumi. 
Jums gal ir nelabai įdomu, bet manęs laukia "blaivybė" ir atsakingas darbas 1000 Eu vertės detalę tinkamai 
sumontuoti. 
 
Einant savu keliu, visiems Jums linkiu - kuo mažiau nuostolingų pasekmių! 
-Č. 
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Česlovas   2009-07-18 10:55:30 
STEREOPHILLS, 2009-07-18 09:51:27  
BET KAD GARSAS AR NE per sausas,na nzn.kaip issireikst,dar jeigu tranzistorinis ampas...  
 
Jūs galite apibrėžti "šlapio" garso sąvoką, jį apibūdinti? 
 
Manau dalykai slypi kažkur šalia...: 
1. Panaudoję dvi, visiškai vienodas keptuves garsiakalbiams pasigaminti, naminės manufaktūros sąlygomis Jūs 
tikrai negausite vienodų parametrų (garso) garsiakalbių. Tas pats ir su “garažinėmis” vadinamomis “lietuviškomis” 
AS (galvoje turiu daugybę siūlomų savadarbių lentyninių arba “bokštelių”). 
Tai laikau svariu argumentu, kodėl reikia naudoti serijinės gamybos komponentus. Deje, su serijinės gamybos 
KOKYBIŠKOMIS AS, reikalai prastesni – tokias rinkodara baigia “suvalgyti”.  
2. Mano nuotraukoje pateikti TAD 2251 kainuos Jums rinkos kainą. Pasiklausote, palyginate ir jei viskas aišku – 
perkate. Nebepatiko arba norite kilti dar aukščiau – lengvai ir greitai parduodate. (Tokių AS e-bay labai laukia!). 
Parduosite ir su kaupu atsiimsite investicijas. Pardavėjo pelnas taip pat bus apibrėžtas - gal +10 ar +50%.  
Šios AS nebegaminamos, bet galite paskaičiuoti bazinės kainos pagrindu – naujos kainuodavo po 5440 USD 
(~11000 komplektas). Taigi – situacija yra apibrėžta. Štai tas apibrėžtumas ir yra peilis prekeiviams – nieko 
neuždirbsi! 
3. Dešinėje nuotraukoje (žiūr. aukščiau: Česlovas 2009-07-18 07:29:35) matote buitinių AS realizaciją, kurią tektų 
analizuoti kitaip: 
- ar jos, kaip paminėjote, skamba pakankamai “šlapiai”?  
- ar toks Jūsų vertinimas objektuvus, bus kitiems patinkantis (galimo pardavimo svarbi sąlyga…)?  
- kiek tokia “grožybė” kainuos ? 
Štai čia ir prasideda atsakymas, kodėl rinka pasinėrė į Rinkodarą! Pagaminai “ypatingo” garso keptuvę ar gražuolę 
AS, prikūrei būdvardžiais, bet ne parametrais apibrėžtų legendų, na pradžiai užsimetei +200% ir pradedi žvejoti... 
Turime žinoti, kad tos žvejybos sėkmė labiau PRIKLAUSYS NE NUO GRYNOSIOS DAIKTO VERTĖS, BET NUO 
SUGEBĖJIMO PATEIKTI.  
Na dar pirkėjo žmona „svarią“ nuomonę pateiks – tokios stiklinės (buitinės) AS gražesnės, seksualesnės ... 
Protingų pasirinkimų, inž.-Č. 
 
Nuotraukoje buitinės "Scaena" model 3.2. Ir tik 44000 USD...! 
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Česlovas   2009-07-18 19:31:56 
Truputį paklydome, bet kol kiti forumiečiai karštoje saulėje kepinasi, parašyti jie dar negali, aš visiems 
rašantiems/analizuojantiems pabandau lieptelį mintims "sukonstruoti": 
 
1. Įrašų studijų priedermė - įrašyti, tarkime simfoninį orkestrą taip, kad jis įraše skambėtų vėl NATŪRALIAI. Apie tai 
diskutavome seniai ir sutarėme, kad Studijoje baigiasi Menas.  
Garso operatorius yra ta skiriamoji linija tarp garso Kūrimo ir garso ATKŪRIMO. (Apie tai jau irgi kalbėjome). 
Kadangi operatorius pataiso trūkumus, tuos pakoregavimus atlieka savo ausų, patirties, bei norų pagrindu - šis 
grandies dalyvis gali būti priskirtas taip pat menininkų kategorijai. Praktiškai tai būna itin subtilios klausos, turintys 
didelę patirtį "techniniai" darbuotojai. 
2. Įrašų studijų pagrindiniu įrenginiu yra Pagrindinės (dar vadinamos – “tolimojo lauko”/MainMonitor) AS. Žinoma, 
neatskiriama dalimi yra studijos patalpa su optimalia reverberacija (kartais formuojama dirbtinai!), tam tikru garso 
slopinimu, kitais indeksais ir parametrais. 
Kalbame apie AS, todėl šioje vietoje išskiriame įrašų studijų PAGRINDINIUS STUDIJINIUS MONITORIUS. 
3. Norint monitoriais išgirsti garsą, analogišką ką tik įrašytam simfoniniam orkestrui, tos AS privalo būti "tiesiškos": 
neiškreipti nei dažnių spektro, nei dinamikos. 
Kokios formos, spalvos, dydžio, kiek kainuoja tos AS... - nesvarbu. Monitoriai gali būti aptraukti veltiniu, 
neišvaizdūs, jų ruporai prikišti porolonų ir visokių AFAST..., bet iš jų turi sklisti natūraliausias, koks tik gali būti 
garsas!  
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Štai čia turime pirmąjį skirtumą - buitinėse AS viskas priešingai. 
Tai, kad pagrindiniai monitoriai montuojami į ištisinę sieną, techniškai suprantamas dalykas. Tokiu būdu sudaromos 
"pusės akustinio lauko" sąlygos. Nepatogus, bet būt naudingas toks dalykas ir namie! 
Na tokias matėte http://www.thevintageknob.org/AJW/TAD88/TAD88.html 
Daugiau grynų monitorių galite pamatyti KINOSHITA ar kitų gamintojų puslapiuose: 
http://www.reyaudio.com/ 
Studijinius dalykus analizuoja žurnalas MIX, kuriame galite perskaityti įvairių, šiuo metu gaminamų monitorių 
aprašymus ir pamatyti kainas (labai rekomenduoju): 
http://mixonline.com/mag/StudioMonitors.pdf 
Visi parametrai būna dalykiškai apibrėžti, rinkodaros įtaka – minimali. Tinka 10, 20, 30 ar 40 metų senumo, bet 
rinkdamiesi, turite dalykus suprasti.  
Buitinėms sąlygoms (nuosavame name) optimalios būtų AS, turinčios 15” žemadažnius. Taigi, Česlovas teigia, kad 
iš lentelės išsirinkę, tarkime KINOSHITA RM-5BC arba RM-5LC ir už kiekvieną sumokėje 14700 USD, tinkamai 
įrengtame kambaryje išgirsite itin kokybišką garsą. 
Muzikos gurmanai šioje vietoje paprastai nesustoja – papildomai nusiperka krosoverį, daugiau stiprintuvų (tinka A-
klasės tranzistorianiai, tinka lempiniai…) ir taip tokia GAS tampa dar kokybiškesnia (aktyvinė GAS). Kai kurie 
gamintojai, tarkime WestlakeAudio, gamina "adaptuotus", buičiai pritaikytus monitorius. Pagrindinis tokių skirtumas, 
ne garsą "pašlapinti", kaip galvoja STEREOPHILLS, bet pakeičiama estetika (natūralus medis ar puošnesnė 
faneruotė...). 
Štai apie kokį kelią aš čia Jums pasakoju. O Jums jau tenka vertinti ir rinktis: lyginti su “vidutinės klasės” buitinėmis, 
kokias matote paveikslėlyje aukščiau ir kurios te-kainuoja 44000 USD. Arba su S-90, kaip vienas nostalgiškųjų 
bičiulių vis parašo… 
Žinoma, jokio ryšio su tema neturi, tarkime Kinijoje pagaminti BEHRINGER studijiniai monitoriai, kainuojantys 160 
dolerių… http://www.behringer.com/EN/Products/Recording/Studio_Monitor_Speakers/ 
Pabaigai pasakysiu, jog jokia įrašų studija nenaudos, kad ir pačias “geriausias buitines” AS. Daug pašaipų 
profesionalų tarpe sukeltų žinia, kad kažkurioje studijoje naudojami pagrindiniai “monitoriai” yra, tarkime JMLAB 
“GrandeUtopia EM”!  
Bet apie tai - kitą kartą…  
Inž. -Č. 
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Česlovas   2009-07-18 23:28:28 
Galbūt paskutinysis "dax" laiškas adresuotas ir man, todėl atsakysiu. 
 
Taupant lėšas, arba įrengiant paprastesnias studijas, neretai panaudojamos buitinės AS. 
Internete galite susirasti straipsnių, kur ieškomi įvairūs buitinių AS variantai, galintys pakeisti kažkuriuos monitorius. 
Esu skaitęs gana detaliai paruoštų straipsnių, kur padaroma išvada, jog kažkurios konkrečios buitinės AS, na 
“lentyninių” serijos, buvo rekomenduojamos naudoti ir studijose. Žinoma, tai tik alternatyva, kylanti iš taupumo, bet 
NE IŠ KOKYBĖS reikalavimų. 
Šiame dalyke itin svarbiu yra “STANDARTAS” (visiems žinomi monitoriai). Tai yra todėl, kad garso operatorius, 
atvykęs iš kitos studijos arba kitos šalies ir norintis pasiekti konkretų rezultatą, privalo žinoti konkrečioje įrašų 
studijoje naudojamo monitoriaus ypatybes. Tik tokiu būdu jis galės užduotį atlikti. Na taip, kaip dizaineris, 
naudojantis APPLE kompiuterį, nedirbs su mums įprastu IBM-klasės kompiuteriu. 
Jums, “dax” tikiuosi nereikia įrodinėti, jog nuotraukoje pateiktos JMLAB tikrai nėra nei standartinės, nei studijinės. 
Vykdydamas reklaminę kampaniją, gamintojas investuoja į visokius rinkodaros variantus: gali mokyklai ar statomai 
Kauno sporto arenai studiją su savo AS padovanoti (panašią nuotraukoje ir matome), gali paskolinti patikrinimams, 
palyginimams... Visokie variantai galimi, visi dabar mėgsta nusifotografuoti prie pultų su daugybe mygtukų…!  
Jei neįtikinau – skaitykite profesionalų pripažintą žurnalą MIX. http://mixonline.com/ 
Aš MIX-2007 žurnale pateiktų studijinių monitorių sąrašą jau pateikiau ir jokių ten JMLAB’ų net kvapo nėra. Ir neturi 
būti. Žinoma, jei kalbame apie rimtesnias studijas…  
Asmeniškai kažkiek žinau WESTLAKE studijas. Beje, pagrindinė yra Holivude, o tai daug ką pasako. galite 
pasidairyti http://www.thelakestudios.com/Studios/studios.html 
Vilmantas pasakojo apie savo "studjines" patirtis - gal apie tai čia dar parašys. 
Suprantu, norintis įrodyti kitaip pavyzdžių suras, o mano ar kito dalyvio tekstai ar nuomonė tokiame ribotame 
formate, joks yra Audioforumas, negali būti išsamūs. Tegaliu atsiprašyti… 
Plačiau patys domėkitės, nes studijiniai dalykai kaip ir nėra pagrindine mūsų upelio srove. Glaustai ir priimtinai 
parašyta http://en.wikipedia.org/wiki/Studio_monitor (pastraipa “Monitor vs Hi-Fi speakers”). 
Inž. –Č. 
Česlovas   2009-07-18 23:48:48 
Beje, visų buitinių AS gamintojų svajonė yra įrašų studijai savo monitorius parduoti. Be svarbiausio - reklamos, tie 
pardavimai būtų serijiniai. Dar ir priežiūra, bei aptarnavimo sutartimis "pastiprinti". Kai kuriems pavyksta. Dažniau 
tai nutinka UK, kur gaminama nemažai specialios klasės, pavadinkime "tarpinės" AS. Nuo KEF-105 ir B&W-801 
laikų, šios klasės AS galite pamatyti ir studijose. Na žinote - studijos didelės... Kartais taupoma, o ne pagrindinėse 
salėse tikrai galima panaudoti ir kažką paprastesnio. Priminsiu, dabar kalbame apie PAGRINDINIUS studijų 
monitorius, o ne apie visą jų AS parką ir įvairovę. 
Tokius dalykus geriau žino ir patirties turi Lietuvos įrašų studijų darbuotojai. Gal pas mus kada nors užsuks bičiulis 
G. Litvinas ir savo nuomone pasidalins... 
Labankt, Inž. -Č. 
Česlovas   2009-07-19 00:37:05 
Po ilgų klaidžiojimų, turtingas mano bičiulis-naftininkas iš Irkutsko apsistojo prie Westlake SM1 monitorių.  
2x18", 5 juostų, 240 kG/vnt... Tai jau ekstremalūs Studijiniai namams... 
(Kadangi jo žmona brilijantais apkarstyta - tokiam bičiulio pasirinkimui perdaug neprieštaravo.) 
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Česlovas   2009-07-19 07:51:34 
<Vilmantas, 2009-07-19 00:49:33 
Apie ką čia kalbame suformuluoju dviem išvadomis: 
 
1. ĮRAŠŲ STUDIJŲ IR MUZIKOS KLAUSYTOJŲ PAGRINDINIAI TIKSLAI IR NAUDOJAMOS PRIEMONĖS 
ANALOGIŠKI. 
2. STUDIJOSE PANAUDOJAMI RACIONALIAUSI GARSO ATKŪRIMO SPRENDIMAI, TODĖL TOKIAIS REIKĖTŲ 
VADOVAUTIS KONSTRUOJANT (KOMPLEKTUOJANT) BUITINES GAS. 
 
Todėl kažkokia dalinė išvada apie kurią nors, kuriam nors Lietuvos piliečiui nepatinkantį studijinių monitorių 
komponentą yra nesvarbi. 
Vilmantai, geriau parašyk platesnius komentarus, nuomonę apie tai, apie ką dabar pagrinde su STEREOPHILLS 
diskutuojame. Kitaip, Tavo pastaba reikalautų detalesnių komentarų, o tie komentarai nuvestų mus "į pūdimus"... 
Ką šiuo klausimu norėjau pasakyti - pasakiau, o Jūs, Broliečiai svarstykite patys. 
Pats esu išbandęs abu kelius ir pasirinkau mokslinį-inžinerinį-"studijinį", bet ne neefektyvų-buitinį-komercinį. 
Renkatės Jūs, o aš tegalėjau parašyti savo nuomonę.  
Inž. -Č. 
Česlovas   2009-07-19 08:55:52 
Broliečiams nufotografavau žurnalus to laikotarpio, kuomet pats GAS tankmėse dar klaidžiojau. Tai paminėtas MIX 
(1983m), o taip pat kitas, taip pat profesionaliai įrangai orientuotas žurnalas "db" (1984m.). Pastarojo nebepavyksta 
užtikti, o buvo išties geras. 
Taip pat nufotografavau profesionalaus 15" TAD žemadažnio garsiakalbio ritę: didelė (10 cm diametro), plokščias 
vario laidas (ant kanto), 8 omai.  
Kaip ir Vilmantas paminėjo, tokie garsiakalbiai bene dažniausiai naudojami studijiniuose monitoriuose. Na, 
sakykime - tai pastarųjų dešimtmečių standartas .  
Štai buitinėse AS, kad ir pačios aukščiausios klasės(!), tokias rites ir garsiakalbius sutiksite itin retai. Nedidelė 
replika bičiuliui "dax" - JMLAB (FOCAL) iš TAD, bet ne atvirkščiai mokėsi gerus garsiakalbius gaminti.  
Žinoma, TAD naudoti yra brangu. Na ir rinkodarai nepalanku - viskas apibrėžta, išanalizuota... 
Kol mūsų “katilas” neužvirė - trumpam atsisveikinu, -Č. 

 
Česlovas   2009-07-19 14:19:53 
Prisiminiau, kad į STEREOPHILS klausimą neatsakiau!  
Žmogus pasisiūlė mano žolę nupjauti - reiškia jumorą supranta. Na ir aplamai tokie atviri Žmonės visiems patinka... 
Taigi: 
"O Ceslovai dar jusu nuomone noreciau isgirsti, pvz.TAD2251 jusu nuomone vertesni demesio nei Grande Utopia 
Em?". 
 
1. Tiems, kurie taip myli GAS, kad NORI sumokėti galimai daugiau - "Grande Utopia Em" yra bene tinkamiausias 
pasirinkimas! 



Aud io  ForumasAud io  ForumasAud io  ForumasAud io  Forumas         

  - 80 - 

Turiu progos nuraminti bičiulį "dax" - JMLAB ir Focal produkcija yra viena geriausių buitinių GAS sektoriuje. Taigi, 
čia paminėdamas JMLAB reklamuoju ir tai darau nuoširdžiai. Kita vertus, liko neatsakytos kai kurių bičiulių 
konkrečios replikos/pretenzijos man.  
Galima analizuoti kitas buitines, bet nesuprantu, kodėl ne daugeliui patinkančias JMLAB "GrandeUtopia-Me"? Juk 
jos tokios gražios ir puikiai sukonstruotos..?! 
Ar kitiems Broliečiams nėra įdomi, kad ir distancinė, šių "puošeivų" apžvalga??? 
(Ačiū "dax" už gražų muzikinį kūrinį - perklausiau). 
2. Tokiems skūpiems inžinieriams, koks esu aš pats, paminėtų JMLAB negalima rekomenduoti. Žinau, kad ir Jūs, 
mielieji čia dalyvaujate todėl, kad bet kokie, neapgalvoti sprendimai Jums netinkami. 
Paminėti TAD-2251 yra tokie išgryninti "buliukai", todėl nei vieno jie nenuvils. Kita vertus, jų dizainas yra visiškai 
buitinis. Panaudoti ne geri, bet EXTRA klasės draiveriai. Beje - jie taip pat pagaminti kolonėlių gamintojo (TAD, 
Japonija). Na ruporo sklaida kiek siauroka. Bet buitinės AS ir tokių neužtikrina! 
Trumpai apie TAD. 
Tai PIONEER profesionalių komponentų padalinys (TechnicalAudioDevices). TAD suklestėjo tuomet, kai pas juos 
perėjo dirbti buvęs AltecLancing vienas pagrindinių konstruktorių. Taigi, TAD yra Altec'o, reiškia ir JBL darbų 
pasekėjas. (Nesuklyskite - TAD vardu parduodamos ir buitinės AS!) 
Surasti, kas šiuos monitorius parduoda bus nelengva. Todėl galite ieškoti alternatyvių variantų, tarkime TAD-2252 
(truputį mažesnės), arba TAD-2402 (dar vadinosi TSM-2 Studio Monitor Speaker System). Šitie būtų 15" pagrindu 
ir itin solidūs monitoriai - "eržilai"!  
PIONEER dar leido EXCLUSIVE serijos AS (pagrinde Japonijos rinkai), tai irgi verta į juos žvalgytis. Visų pirma 
turite apsibrėžti paieškų ribas ir nuosekliai tikslo siekti. Na patys žinote, kaip sunku išsirinkti buitines AS! Su 
profesionaliais dalykais, sakyčiau paprasčiau/konkrečiau. 
Neseniai Jūs, STEREOPHILLS parašėte man nesuprantamus monitorių/AS apibūdinimus: 
"l.teisingas, formalus,be emociju, tembru ivairoves, kvepiantis dykuma, nykus, ne komfortabilus, nesodrus, 
atskleidziantis visus iraso minusus, parodantis maziai pliusu, zodziu tobulas Terminatorius".  
 
Pirksite Pro-monitorius, šie košmarai daugiau Jūsų nebepersekios. Viskas bus aišku, kaip perkant numizmatinę 
monetą! O jei papuls e-bay pardavėjas, kuris apie parduodamus TAD monitorius panašias legendas šnekės - 
būkite atsargus - galimos apgaulės, pinigų išviliojimai ir pan. (turiu patirties...). 
 
O dabar galiu sau leisti pradėti vykdyti kažkurio kito bičiulio palinkėjimą - Einu šuniui šieko pjauti! 
Iki, inž. -Č. 
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Česlovas   2009-07-20 12:49:08 
Gerai, kad į kelionę pasiėmiau NB su beviele prieiga! Įsilipęs Prienų girios aukšton pušin, žiūriu – ryšys su 
Audioforumu dar neprarastas. Jėga - Jums ir kitiems sumišusiems dėl paskutiniųjų tekstų dar vieną minčių tiltelį 
išvadoms pasidaryti galiu pateikti! 
 
1975 ar 1980-aisiais Maskvos tarptautinėje parodoje teko „pačiupinėti“ TANNOY M1000 monitorius. 
Tuomet supratau, kad jų atkuriamas garsas nepalyginamai švaresnis, lyginant su daugeliu kitų, parodoje girdėtų ir 
mano pažintų AS. Suprantama, parodinės garso perklausos dalykas nėra rimtas, bet išvadas padaryti galima. 
Išsaugojau šių monitorių reklaminį katalogą. Jis nedidelis – tik 4 puslapiai, bet juose pateikta inžineriškai gryna 
informacija. Nei vieno rinkodarinio žodžio, apibendrintų parametrų ar didesnio charakteristikų vidurkinimo 
(smoothing) Jūs nepamatysite. Beje, katalogas beveik nespalvotas. Na kaip ir pats produktas, nukreiptas į dalyką, 
bet ne į „švilpuką“. 
Noriu paklausti – ką Jums primena šis monitorius? 
Atspėjote – parodoje „AudioGourmet-2008“ matytus Tannoy “Canterbury SE”! 
Žingsnelis į šoną. 
Gaila, kad ši paroda taip ir liko detaliau neįvertinta. Nors mane čia bandėte provokuoti, dabar suprantate, kodėl to 
daryti anuomet nenorėjau: dalykiškai parašyčiau – būtų daug nusivylimų. Tikriausiai būt pavykę parašyti adaptuotai 
- tuomet apžvalgos turinys nukentėtų…Galiu trumpai pasakyti – Sauliaus TANNOY buvo vienas vertingiausių 
eksponatų. Man taip pat patiko AVD salone demonstruotos JMLAB AS. Tiesą sakant, šios “lentyninukės” išlaiko 
studijinių monitorių reiklavimus, tik klasė jau kita – tai būtų artimojo lauko monitoriai.  
Grįžkime prie pasirinktos iliustracijos 
Kol TANNOY gamino didžiuosius studijinius monitorius, jų buitinės AS turėjo didelį pasisekimą. Atsakymas 
paprastas – jose buvo naudojami tie patys Pro-serijos komponentai ir konstravimo principai. Rekomenduoju plačiau 
pasidairyti http://www.hilberink.nl/speaker.htm  - puikus informacijos šaltinis! 
O dabar, mūsų STEREOPHILAS lengvai pats suras atsakymą savoms abejonėms – ar studijiniai monitoriai yra 
tokie “šalti Terminatoriai”? Bet juk tie "Canterbury", "Westminster" ir kiti buitiniai TANNOY yra tas pats daiktas, tik į 
kitą popierėlį suvyniotas. Na ta pati inžinerinė įdėja, tik buitinė realizacija. Ne Česlovas, bet daugelis 
„AudioGourmet-2008“ dalyvių pasakė – šios AS skambėjo bene geriausiai. Gerai todėl, kad TANNOY labai seniai 
pavyko sukonstruoti gerą koaksialinį draiverį kurio pagrindu ir buvo sukonstruotos buitinės AS. Taigi, į AS paieškų 
sąrašą galite įsirašyti ir TANNOY monitorius ir buitinius jų "klonus". Nesvarbu, kad jie pagaminti prieš 30 ar daugiau 
metų. Deja, pažvelgus į dabartinius šio gamintojo “Studijinius” įrenginius, nusprendžiau šį žodį įrašyti kabutėse. 
http://www.tannoy.com/StudioSummary.aspx 
Kitą įrodymą čia pateikė mano mintims oponuojantis “dax”. Jei GrandUtopia_Me jau panaudotos kažkurioje 
studijoje ir ketina susirungti su didžiųjų monitorių lyderiu KINOSHITA, tai taip pat reiškia, kad ir buitinėms ir 
studijiniams monitoriams keliami vienodi reikalavimai. 
Ačiū “dax” - tą mes ir bandome čia suprasti. 
 
O dabar apie tai, kokiomis AS (parametrų atžvilgiu) mes turime naudotis. 
Maždaug prieš metus bandžiau Jums, mieli Broliečiai patiems padėti suvokti teisingos GAS komplektavimo 
vektorių. Tuomet paklausiau: kokiomis priemonėmis geriausiai pavyks atkurti muziką – muzikanto panaudota 
aparatūra, kuria buvo įrašyta muzika, ar GAS? Berods sulaukėme vieno atsakymo (“geriau atkartos ta pati 
muzikanto naudota aparatūra”). 
Dabar pateikiu atsakymą, kuris faktiškai apibrėžia garso kūrimo (Meno srities) ir atkūrimo sistemų (inžinerijos 
srities) skirtumus. 
Taigi, BET KURIĄ ĮRAŠYTĄ MUZIKĄ TEISINGAI GALI ATKURTI TIK GAS, PASIŽYMINTI LINIJINIAIS 
PARAMETRAIS. Inžineriškai: įrenginiai turi turėti tolygia dažnumine ir tiesinę dinaminę charakteristikas. 
Pateiksiu bosinio muzikos registro pavyzdį, bet ta pati situacija ir kitur. 
Muzikantų naudojami įrenginiai gali būti (faktiškai yra!) netiesiniai. Ten gali būti naudojamos įvairios instrumento 
skambesį formavimo priemonės. Taigi, tuo pačiu muzikanto įrenginiu klausant įrašo, signalas antrą kartą praeis 
netiesines grandines ir jau bus iškreiptas. T.y. – jis NEBUS ATKARTOTAS.  
Neatpažintumėte Stanley Clarke ar Marcus Miller bosistų įrašus, jei dar kartą klausytumėte ta pačia, jų naudota 
aparatūra! 
Iš čia kyla tas pats atsakymas – GAS PRIVALO TURĖTI GALIMAI LYGESNIĄ DAŽNUMINĘ CHARAKTERISTIKĄ. 
Švelnų tembrą, greitą garsą, pilką toną ir pan. išsireiškimus sukūrė žmogus. Tiksliau - dabartinė rinka. Todėl 
daugelį kartų signalizuoju – emociniai vertinimai ausimis gali nuvesti ne tikru keliu. Todėl „Atelier Rullit” ar kiti 
panašūs projektai tėra labai įdomūs, bet GAS netinkami. 
Mūsų Kęstą ir kitus Bičiulius informuoju – čia tik apibendrinta išvada, o konkretūs „Atelier Rullit” projektai gali būti 
tinkamai realizuoti. Apie tai, kad žmogaus ausys yra tolerantiškos ADCH netolygumams aš irgi žinau, todėl 
emociškai mums gali patikti ne tik studijinių monitorių skambėjimas… 
Jau rašiau, kokias AS šiuo metu aš konstruoju. Faktiškai tai yra KINOSHITA struktūra ir turinys. Tikiuosi pavyks ir 
naujas įdėjas realizuoti, bet visų svarbiausia - grynakraujo "eržilo" sukonstravimas. O "GrandeUtopia" realizacijos 
irgi geros, bet man tokios nėra racionalios. 
 
Kol iš pušies neiškritau, pabaigai porą žodžių apie tokių kaip forumiečių “ech” laiškų vertę (ech.., 2009-07-19 
15:44:41). 
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Jums nesunku suvokti, kokių istorijų suinteresuoti asmenys (gamintojai ir pardavėjai) dabar bando sukurti ir čia 
parašyti! Mano vertinimas toks: užsimaskavusio anonimo parašytas laiškas apie nieką yra Audioforumo SPAM’as ir 
tokį ramiai galite praleisti. 
Na žmogutis “ech” net Westlake pavadinimo užrašyti nemoka, tai kokius jis “Vestleik audio berods TR/TM 
serijos…” monitorius yra girdėjęs? Po kurio laiko ir kitoje vietoje jis išgirdo dar geriau skambančias buitines… 
Turėdamas progos, pats lankausi SanFrancisko, LasVegaso parodose, bet Westlake paminėtų monitorių nesu ten 
matęs. Žinoma, tokios demonstruojamos specializuotose parodose, bet “ech”, “ECH”… - ar tu ten buvai… (Nebijok 
– nesiruošiu tavęs klausti kaip šie monitoriai atrodo ir iš ko susideda…). 
Kitas argumentas – “visi naudotų Pro-įrenginius…” yra klaidinantis. Ši sritis yra ne kiekvienam pasiekiama. Be to – 
tai garantuotai brangu. Įsigijimas taip pat gana ribotas ir tikrai keblus. Na tikrai už 400 Lt nerasite net mažiausių Pro 
lentyninių studijinių monitoriukų! Kas mums svarbu, tai GAS dalykus suprasti ir išmokti dalykiškai įvertinti.  
Žinau, kad visokiems “ech” esu senas pirdyla, nieko negirdžiu ir mažai ką suprantu, tačiau turime kuo pasidžiaugti 
– Audioforumas nuosekliai juda pirmyn ir jungiamųjų laidų, bei panašių dalykų svarba jau įgauna tikrąją vertę.  
 
Yra bendras vardiklis, leidžiantis visiems mums taikingai bendradarbiauti, čia dalyvauti ir Muzika džiaugtis. Na taip, 
kaip Vakarų forumuose tai stebime. Gal ir Lietuvai tas laikas jau atėjo?! 
O aš skrendu toliau, todėl Jums čia ramybės bus daugiau..! 
Inž. –Č.  
 
Matote TANNOY koaksialinio draivero nuotrauką.  
Šį įrenginį audio gurmanai vertina kaip išskirtinai gero skambesio garsiakalbį. 

 
Česlovas   2009-07-20 12:51:17 
O dabra apie TANNOY M1000 Super Red Monitor: 
1) 
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Česlovas   2009-07-20 12:52:24 
M1000 Super Red Monitor: 
2) 
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Česlovas   2009-07-20 12:53:35 
M1000 Super Red Monitor: 
3) 
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Česlovas   2009-07-20 12:54:48 
M1000 Super Red Monitor: 
4) 
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Česlovas   2009-08-20 09:00:57 
Dėl “Specialiai Česlovui nuo *Wyto*, 2009-08-19 23:05:10” 
  
Dėkoju ir su jumoro doze atsakau - šiuo metu po ranka neturiu įrenginių, kuriuos norėčiau sugadinti. 
Intensyviai studijuoju Wyto mokslinį darbą "Operacinių stiprintuvų skirtingų įėjimų įtaka GAS kokybei", o Mėnulio 
pilnaties įkvėptas, parašysiu savo požiūrį šiuo klausimu. 
(Prelegentas parašė: Aš tik filosoviškai gelėčiau paaiškinti tą priežastį...."minusas"(invert) - gerą garsą atima,o 
"pliusas"(neinvert) - visada gero garso pridės. 
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Česlovas   2009-08-21 12:19:36 
romas, romualdas@splius.lt 2009-08-19 15:14:54 
”Gal galit specai padėti ? Nors labiausiai turbūt klausimas skirtas p.Česlovui ? Papuolė į rankas "monstrai" 
Polkaudio "SDA Signature Reference System 2 " 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tikriausiai klausiama apie SRS 1.2tl AS, nes SRS 2 man neteko matyti. Na buvo SRS 2.3tl, bet pirmosios yra 
POLK AUDIO SignatureReferenceSpeaker serijos pačios geriausios AS, todėl parašysiu tik apie jas. 
Į panašaus „kalibro“ paklausimus atsakyti nelengva: nežinomi tikslai, techninė-ekonominė pirkimo pusė, bei pirkėjo 
kompetencija. O ir atsakytojas tegali parašyti savo nuomonę. Pabandysiu tai padaryti galimai objektyviau, o 
smulkesni dalykai turėtų būti aptarinėjami betarpiškai. 
 
Pirmiausia noriu Jus, Romai pasveikinti įsigijus istorinės vertės ir autentiškos konstrukcijos SDA- SRS 1,2 ! Tokias 
AS galima priskirti prie stambaus kalibro pasaulinio masto įrenginių, turinčių neabejotiną vertę. Taip pat garantuoju 
– restauravęs patirsite daug malonumų, įgausite patirties. Jei šios AS liks Lietuvoje – užbaigęs darbus čia 
parašykite – norėčiau pamatyti rezultatą! 
Jei įdomi mano asmeninė nuomonė – šių AS nei sau, nei restauravimui nepirkčiau.  
Prieštaravimus pabandysiu dabar atskleisti. 
 
PolkAudio priskiriu ne JAV Vakarų kranto, kurių gamintojus labiausiai gerbiu, bet Rytų kranto gamintojų grupei. 
„Rytų“ man reiškia buitines AS gaminančias JAV įmones, kurių tarpe yra visiems žinomas Bose ir kitos. Polk, Bose, 
o taip pat kai kurias Genesis AS dar vadinu Psicho-akutikos srities įrenginiais. Plačiau nesiplečiant, pasakysiu, kad 
man patinka „klasikinei“ akustikai priskiriami įrenginiai. Būtent tokius konstravo Altec, JBL, ElectroVoice, o tokių 
„lizdas“ randasi JAV Vakaruose. Vienu esminiu AS skirtumu yra didelis jautris (didelis akustinis galingumas).  
Na žinote – net Džiazas skiriasi JAV Vakaruose ir Rytuose ☺ 
 
Apibūdindami savo AS, PolkAudio naudoja tokias sąvokas „Stereo Dimension Array for 3-dimensional imaging“ 
(SDA), Isophone Crossover System. Būtent pastarąją sistemą turi SRS 1.2. Jei labai trumpai, tai šio tipo AS be 
įprastų pajungimų (laidų) į stiprintuvą, dar turi papildomą laidą, kuriuo L ir R kanalų kolonėlės sujungiamos 
tarpusavyje. Apie šį techninį sprendimą galite perskaityti nemažai mistinių dalykų, bet atmetus rinkodarą, galiu 
pasakyti, jog šis sujungimas atlieka papildomą stereo kanalų signalų sumavimą taip, kad padidėja stereo bazė. 
(Štai kodėl naudoju apibendrintą sąvoką – „Psicho-akustika“). 
Dalykiškai apie SRS 1.2tl: 
- 3-jų juostų: 15“ planar sub-bass radiator, 6,5“ bass/midrange drivers (8 vnt.) ir 1“ dome tweeters (4 vnt.); 
- Frequency 10-26000 Hz, PowerHandling 1000 W, impedance 6 ohms; 
- Gabaritai 53 x 140 x 33 cm, svoris 84 kg. 
- 1990 kataloge matau 3400 USD poros kainą. 
Tikiuosi, kad mūsų forumo branda dalyviams jau leidžia suprasti, kad realių 10 Hz (-6dB lygyje) išgirsti nepavyks. 
Kadangi SRS garsas atkurimas garsiakalbių grupėmis, tai taip pat jau žinote, jog su tuo susijusios fazių, bei AS 
sklaidos problemos. SRS AS yra nedidelio jautrio, o garsą pavadinčiau „buitiniu“. Bet gal toks lietuviams labiau 
priimtinas? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mano draugo Alex jaunesnysis sūnus Nik‘as buvo susižavėjęs ir panoro patikrinti PolkAudio AS galimybes. 
Restauravo kelis Polk komplektus, o neseniai ir Romo paminėtus SRS 1.2. Istorijos nepasakosiu, bet paklausęs ir 
palyginęs su kitomis AS, Nik‘as restauruotas SRS pardavė. Uždirbo, o patyrimą sau pasiliko... Jaunas, mažiau 
patyręs specialistas dar bandė ir kitokius „buitinius“ Polk variantus, bet atrodo galutinai suvokė mudviejų su Alex 
rekomendacijų vertę - šiuo metu jau užbaigė JBL 4343 monitorių restauraciją ir jomis džiaugiasi.  
Pabaigai, noriu nuraminti Romą – SRS 1.2 turi komercinę vertę ir jei Jums garsas nepatiks, galėsite parduoti. 
Panašių įrenginių mėgėjų į valias, šios AS yra paklausios. Atrestauravus, gali tekti atgal Amerikon išsiųsti! Būt gaila 
– geriau liktų Lietuvoje... 
Gavau draugų sutikimą, todėl patalpinu seriją nuotraukų, kuriose atvaizduotos mano tekste paminėtos AS. 
Su sveiku pavydu ir palinkėjimais – inž. –Č. 
Česlovas   2009-08-21 12:35:00 
SRS 1.2tl prieš restauraciją 
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Česlovas   2009-08-21 12:36:09 
Galinė AS sienelė su "penktuoju" laidu 
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Česlovas   2009-08-21 12:36:55 
Filtro vaizdelis 

 
Česlovas   2009-08-21 12:37:45 
SRS šono vaizdas po restauracijos 
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Česlovas   2009-08-21 12:39:06 
Nuotraukoje matote skirtingų AS palyginimą (WATT vs JBL monitor) 
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Česlovas   2009-08-21 12:40:52 
JBL 4343 monitoriai. 
Abejojantiems studijinių AS tinkamumu, patvirtinu - tokiomis nenusivilsite. 
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Česlovas   2009-08-23 22:34:57 
<Romas, 2009-08-21 18:46:12 
Į papildymus klausinėjant apie PolkAudio AS. 
 
Pastaba klausėjams - klausiant reikėtų nurodyti tikslius įrenginių pavadinimus! 
Pirmajame Romo laiške (romas, romualdas@splius.lt 2009-08-19 15:14:54) parašyta:  
"Papuolė į rankas "monstrai" Polkaudio "SDA Signature Reference System 2 ". Pateikta nuoroda į e-Bay sufleruoja, 
jog klausiama apie SRS1.2. (Nesuprantu, kodėl neparašytas tikslus modelis!?). Paruošiau atsakymą, o pasirodo jis 
ne pilnai Jums, Romai tiko... Kadangi gaila laiko, dabar atsakysiu tik glaustai 
Jūsų nurodytą garsiakalbių struktūrą turi PolkAudio SDA SRS 2.3tl, taigi TIKĖTINA, kad turėčiau pakomentuoti 
būtent šias AS. 
SRS 2.3tl yra žemesnės klasės už SRS 1.2tl, kurias mūsų forume jau pakomentavau. Abiejų struktūra labai artima, 
netgi analogiškas tarpkanalinis kolonėlių sujungimas naudojamas. 
Reikėtų pakomentuoti gamintojo pasirinktą sprendimą, galiojantį abiems čia minimoms AS:  
- aukštadažniai vienodi, tačiau jungiami per skirtingus filtrus (dirba kažkiek skirtingose dažnių juostose);  
- ŽD/VD garsiakalbiai vienodų gabaritų, bet jie sudaro dvi skirtingų garsiakalbių grupes: SRS 1.2 naudoja 4vnt. 
6503 tipo ir 4vnt. 6511 dinamikus, o šios grupės pajungtos taip pat per skirtingus filtrus. 
Tikriausiai toks sprendimas pasirinktas siekiant tolygesnės dažnuminės charakteristikos, bet neišvengiama auka 
yra dar komplikuotesni faziniai parametrai. Faktiškai, tokios konstrukcijos AS negali užtikrinti atkuriamų signalų 
fazės koherentiškumo (garsas nebus maksimaliai lokalizuotas). 
Griežtai vertinant, šios AS yra ne 3, kaip nurodo gamintojas, bet 2 juostų. Galbūt - 2,5 juostų (irgi naudojami tokie, 
sakyčiau "ne korektiški" panašios struktūros AS vetinimai).  
Nors šias AS skambesio prasme galima laikyti artimomis SRS 1.2, ekonominis Jūsų, Romai restauravimo aspektas 
(rezultatas) gali būti įvertintas kitaip - visad labiau vertinami aukščiausio modelio įrenginiai. Tai gali būti aktualu, jei 
AS norėsite parduoti. 
 
ADCOM stiprintuvai nepapuola į mano favoritų sąrašą, patyrimo neturiu, o svetimais vertinimais pasinaudoti būtų 
nekorektiška. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Anksčiau paminėtas kalifornietis Nik'as turėjo/restauravo ir SRS 2.3tl, bet apie jų garsą mudu nesame plačiau 
diskutavę.  
Prikabinu porą Nik'o AS nuotraukų, kuriose malonius prisiminimus man sukėlė ne pačios AS SRS 2.3, bet varlė, 
kurią iš akmens masės sukūrė Lietuvos meistrai (pirkau Kauno mugėje, o akmens masės meistrai, berods 
panevėžiečiai). Gal kas puikų tautietį-meistrą atpažins? 
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Česlovas   2009-08-23 22:36:23 
PolkAudio SDA SRS 2.3tl 

 
Česlovas   2009-08-24 16:00:35 
(Audioforumiečiai pagyrė mane…) 
DALYKIŠKAI: 
Ačiū už laiku išmokėtą “atlyginimą”! 
 
EMOCIONALIAI: 
Tokie laiškai skatina, o kitokie - stabdo, kažkiek nuotaiką gadina.  
Kartais verčia susimastyti - matyt parašyti nesugebėjau...? 
 
DRAUGAMS:  
"Žiūrovui" ir "Stereophills" linkiu mūsų forume sulaukti ne tik asmeniškai aktualių laiškų, bet ir patiems savo patirtimi 
pasidalinti. 
 
BIČIULIAMS forumiečiams: 
Ar neklystu galvodamas, jog: 
- mūsų forumo dalyviai gana teisingai suvokia dalyvavimo čia prasmę: mažiau tiesmukiškos "komercijos", ženkliai 
padidėjusi dalyvių atsakomybė ir pan. geri dalykai; 
- suprastas Muzikos ir GAS santykis; 
- sugebame atpažinti rinkodaros imantrybes. 
? 
 
FORUMO VETERANAMS: 
Kur dingote, kodėl neparašote? 
 
Inž. -Č. 
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Česlovas   2009-08-24 22:12:07 
Vienas mūsų forumo "Žiūrovas" mane čia išliaupsino, tai kažkaip atidirbti reikėtų... 
Turiu progą Jums parodyti, kad rankose daikto net nečiupinėjus, interneto laikais nemenku žinovu galima 
forumuose pasirodyti! 
 
Romas, 2009-08-21 18:46:12 paklausė apie ADCOM stiprintuvą GFP-555. 
Galiu pateikti tokį paminėto įrenginio inžinerinį vertinimą. 
GFP-555 buvo aukščiausios klasės ADCOM galinis stiprintuvas, kurio deklaruojami duomenys: 
- galingumas 200 vatų kanalui 8 omų ir 350 vatų - 4 omų apkrovimams; 
- iškraipymai: THD >0,09%, o IM >0.05%; 
- triukšmų lygis 106 dB; 
- svoris 15 kg, gabaritai 18.6 x 31 x 48 cm (Rack konstrukcija). 
 
Techninių ypatumų arsenale, GFP-555 reikia išskirti: 
- toroidinis 700 vatų transformatorius; 
- stabilizuota galinių tranzistorių ramybės srovė, mažas grįžtamasis ryšys, nenaudojamas išėjimo srovių 
apribojimas, tame skaičiuje, nepanaudotas induktyvumas stiprintuvo išėjime. 
Tai leidžia šiam stiprintuvui dirbti į ypatingai mažus apkrovimus, netgi iki 2 omų apkrovimą, kai pikinis galingumas 
siekia 800 vatų, o išėjimo srovė - 20 amperų.  
ADCOM GFP-555 tiesiog buvo pigių/vidutinių kainų kategorijoje geras stiprintuvas! 
Jei Jūsų, Romai stiprintuvo transformatorius turi atskiras apvijas - papildomas privalumas, nes turėsite galimybę 
perjungti darbui į 220 voltų tinklą. Įspėju, galinių stiprintuvų transformatorių pervyniavimas nėra paprastas dalykas - 
išmontavus/surinkus magnetolaidį, padidėja parazitinė magnetinė sklaida, įtakojanti pradinių kaskadų darbą. 
 
Aš savo išmonę pademonstravau (žinoma, jei Romui neparašys daugiau apie GFP-555 žinantys!), tad bus įdomu 
žinoti, kaip šiuo pirkiniu džiaugiasi jo savininkas? 
1990-aisiais GFP-555 kainavo apie 800 USD, bet ADCOM šiuo gaminiu pretendavo susirungti su žymiai 
brangesniais galiniais (KRELL, THRESHOLD, AUDIO RESEARCH ir kitais). 
********************************************************************************************* 
Beje, laiške apie PolkAudio SRS 2.3tl Romui pamiršau parašyti, jog šios AS kainavo 2500 USD. 
Geros nuotaikos skaitytojams, ramių minčių - rašytojams! 
Inž. -Č. 
 
P.S. 
Suprantu, kad šiame laiške gali trūkti postringavimų apie greitą garsą, scenos gylius ir daugelio kitų 
hipnotizuojančių dalykų. Pats jų nesuprantu, todėl ir panaudoti dar nesugebu... 
 
 
 
 
 

(2-os dalies pabaiga) 


