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System:

Kolumny:  Audio Physic Tempo VI
Wzmacniacz:  Creek Destiny 2
DAC:  Hegel HD2
Gramofon:  Pro-Ject Debut Esprit
:NïDGND��� Sumiko Pearl
Phono:  Creek Sequel 40
.DEOH�JïRĂQLNRZH��� �Van den Hul The Wind mkII, 

Sevenrods ROD 3
�ÈF]öZNL��� �Van den Hul The Valley 3T, 

Albedo Beginning
/LVWZD��� Gigawatt PF-2
.DEOH�VLHFLRZH��� �Gigawatt LC-2 mkII,  

Audioquest NRG-2
Stolik:  Base
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niejsze gad!ety to jeszcze nic 
szczególnego, ale poka"ne dy-
fuzory i absorbery do poprawy 

akustyki pomieszczenia to obszar, na który 
producenci elektroniki wkraczaj# wyj#tko-
wo rzadko. Goldenote oferuje dwa rodzaje 
ustrojów. Pierwszy to Damp, zaprojektowany 
do skracania pog$osu i redukowania pierw-
szych odbi%. Drugi – Drum – to absorber, 
który ma kontrolowa% wzbudzaj#cy si& bas.

Budowa
Z pozoru proste zadanie okazuje si& trud-

ne do wykonania. Zapewne ka!dy ekspery-
mentuj#cy audio'l przerobi$ na w$asnej 

skórze kilka domowych 

metod mody'kowania akustyki pokoju.  
O ile w przypadku (rednich i wysokich to-
nów zauwa!aln# zmian& mo!e da% powie-
szenie na (cianach kilku paneli z g#bki lub 
przestawienie rega$u z ksi#!kami, z basem 
upora% si& o wiele trudniej. 

W ka!dym prostopad$o(ciennym pokoju 
tworz# si& fale stoj#ce, których cz&stotliwo(% 
jest uzale!niona od jego wymiarów. Oczywi-
(cie istniej# profesjonalne programy do anali-
zowania i modelowania akustyki, ale podsta-
wowe obliczenia ka!dy mo!e przeprowadzi% 
sam. Je!eli jeden z wymiarów pokoju b&dzie 
równy 4 m, jedna z cz&stotliwo(ci rezonanso-
wych b&dzie zbli!ona do 40 Hz. W typowym 

pomieszczeniu o wysoko(ci 2,7 mo!emy si& 
spodziewa% buczenia w okolicach 60 Hz. To 
du!e uproszczenie, bo do równania nale!y 
doda% kolejne harmoniczne, umiejscowienie 
zestawów g$o(nikowych i materia$ów t$u-
mi#cych, a tak!e rozk$ad pola akustycznego. 
Rezonans nie musi by% s$yszalny w ca$ym 
pokoju. Czasami wystarczy przesun#% si&  
o pó$ metra, aby jego wp$yw zmala$. To jed-
nak nie rozwi#zuje problemu.

Przesuwanie (cian nie wchodzi w gr&,  
a nawet gdyby by$o mo!liwe, zamieniliby-
(my jedne cz&stotliwo(ci na inne. Rozwi#za-
niem mog# by% pu$apki basowe. Wi&kszo(% 
z nich to rezonatory Helmholza. Taki ustrój 
przypomina subwoofer w obudowie bas-re-

)eks, tyle !e bez g$o(nika. 
Przy odrobinie samozapar-
cia mo!na zbudowa% takie 
pud$o samemu, ale zawsze 
b&dzie to dodatkowy mebel 
w pokoju. Goldenote pro-
ponuje co( innego – rezo-
natory membranowe.

Drum ma kszta$t przeci&-
tego na pó$ sze(cianu, przy-
stosowanego do monta!u  
w naro!nikach pomieszcze-
nia, czyli tam, gdzie wyst&-
puj# najwi&ksze anomalie 
w zakresie niskich tonów. 

Pud$o z p$yt wiórowych przypomina sza*i 
kuchenne z Ikei, ale zosta$o wykonane nie-
co solidniej. Najwi&ksz# powierzchni& przy-
krywa obita materia$em maskownica. Kiedy 
j# zdemontujemy, zobaczymy kawa$ czarnej 
gumy rozpi&ty na grubej ramie. To rozwi#za-
nie ma pomóc w kontrolowaniu basu bez t$u-
mienia energii sygna$u muzycznego. Prosta 
konstrukcja i mo!liwo(% zamówienia rezona-
torów w ró!nych wersjach kolorystycznych 
powinny u$atwi% wkomponowanie ich w po-

mieszczenie. Co wa!niejsze, Drum wyst&puje 
w trzech wersjach, s$u!#cych do „oswajania” 
40, 60 i 80 Hz. Najlepsze rezultaty powin- 
ni(my osi#gn#% stosuj#c ustroje parami. Tak 
te! s# sprzedawane. Niezale!nie od t$umionej 
cz&stotliwo(ci zap$acimy 2690 z$. Do testu 
dostarczono dwie pary: 40 i 80 Hz.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Zabawy jest co niemiara, zaczynaj#c od 

ustawienia i kon'guracji samych ustrojów, 
a ko+cz#c na próbach ustawienia kolumn  
w nowych warunkach. Aby naprawd& rzetel-
nie opisa% pud$a Goldenote, nale!a$oby naj-
pierw wybudowa% specjalne pomieszczenie  
i zgromadzi% w nim kilka innych ustrojów do 
porówna+. Darujmy sobie wi&c szczegó$owe 
sprawozdania z eksperymentów i postawmy 
krótkie pytanie: czy to dzia$a? 

Zdecydowanie tak. ,a$uj&, !e nie mia$em 
do dyspozycji wszystkich trzech rodzajów, 
ale i tak mia$em co robi%. Co ciekawe, jed-
nym z najlepszych ustawie+ okaza$o si& to, 
które zastosowa$em na pocz#tku – dwa re-
zonatory 40 Hz w rogach za kolumnami,  
a na ka!dym z nich drugi Drum 80 Hz. Za-
nim zaplanujecie montowanie ustrojów na 
ko$kach rozporowych, sprawd"cie, czy naj-
prostsze rozwi#zania nie oka!# si& najlepsze.

Przy niskich poziomach g$o(no(ci obec-
no(% w$oskich rezonatorów jest ledwie za-
uwa!alna. Dopiero gdy damy czadu, s$ycha% 
wyra"n# ró!nic&. Ka!dy audio'l kojarzy to 
zjawisko i dok$adnie zna fragmenty utwo-
rów, na których dochodzi do wzbudzania 
si& basu. Po ustawieniu Drumów problem 
nie ust#pi$ ca$kowicie, ale zosta$ zreduko-
wany do takiego stopnia, !e praktycznie nie 
przeszkadza$. Gdyby chodzi$o o s$uchaw-
ki, raczej nie narzeka$bym na nierówno(ci  
w zakresie niskich tonów. Najlepsze jest jed-
nak to, !e Drumy nie wp$ywaj# na pozosta$e 
aspekty prezentacji. Eksperymentowa$em 
ju! z ustrojami, które co( poprawia$y, a co 
innego psu$y. Nie jestem amatorem domo-
wych metod mody'kowania akustyki i sto-
suj& je w minimalnych ilo(ciach. Tym razem 
unosz& kciuk do góry.

.RQNOX]MD
Goldenote Drum naprawd& dzia$a. A co 

najlepsze, nie ka!# nam si& godzi% z pogor-
szeniem dynamiki lub przestrzeni. Kupna  
w ciemno nie polecam, ale je(li macie pro-
blemy z basem, wypróbujcie je koniecznie.
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