YA C H T A R T & D E S I G N

هل سمعت بالـ Psychoacoustics؟
إليك Askja Origin
ً
ً
ً
خاصا يصنع بمواصفات خاصة،
صوتيا
نظامــا
إلــى جانب كونه

 Didier Kwakمديــر الشــركة مهنــدس ذو رؤية خاصة تجاه

فــإن  Askja Originيقــدم تجربة موســيقية جديــدة لكونه أول

الصــوت .بــدأ مهنتــه كأخصائــي فــي المؤثــرات البصرية في
ً
دائما بعدم االرتياح تجاه
صناعة السينما واإلعالنات .وقد شعر

فإلحــداث المشــاعر نفســها التــي تتملــك المــرء عندمــا

األنظمــة الصوتيــة المرتفعة الثمن التي كان يعمل عليها قبل

نظام صوتي  Psychoacousticمتوفر لعامة الناس.
يستمع لألداء المباشر ،على الصوت المنبعث من أي جهاز أن
يخرج أقرب ما يكون إلى ما كان عليه عند انطالقته.

اإلنتاج خالل التسجيل والمزج.

ً
دقيقا في نقل
ولمــا لــم يعثر على نظــام يمكنه أن يكــون

ولذلــك فــإن هــذا النظــام الجديــد يــدرك ذلك ويعيــد إنتاج

الصــوت األصلــي بالضبــط ،فقد قرر أن يصنــع نظامه الخاص

الطريقــة التــي يســتوعب بهــا الدمــاغ البشــري الموســيقى،

فظهــر أول نمــوذج منه العــام  2001وراح يعد لــه خالل أوقات

كــي يحولهــا إلــى أحاســيس عميقة ،إنــه حل فريد فــي ميدان

فراغه بين األفالم والمشاريع .وفي العام  2009ظهر النموذج
ً
ً
بســيطا في
منزليا –
الثانــي وكان – ككل األنظمــة المصنوعــة

الموسيقى.
وكل وحــدة مــن هذا النظــام تعتمد التكنولوجيــات الجديدة

المواد والتصميم ،لكن جودة الصوت كانت األعلى.

لـــ  Fluid Mechanics and Aerodynamicsوهــي مصنوعة
ً
يدويــا كي تلبــي متطلبات الـ  Psychoacousticأفضل صوت

وكذلــك الموســيقيين ومنتجي األفالم ومهندســي الصوت

تجاري متوفر في األسواق .وراءها مهندسو  Formula 1في

والمنتجيــن والفنانيــن والتقنييــن ،أطلــق Askja Origin

سويســرا ومصنوعــة مــن الكربــون المتطور والكيفــالر ومواد

للتســويق البتــكاره ثم تابع تطويره خــالل عامين مع المهندس

مركبــة أخــرى .أما الصنــدوق فهو ثمرة تصاميــم أيروديناميكية

السويســري  Elmar Jaegerمن  Fibertecالرجل الذي صمم

تضمــن دخــول الموجــات الصوتيــة وخروجهــا مــن دون خلــق

ســيارتين لبطل الســباقات الدولي مايكل شــوماخر الفائز في

ارتجاجات.

.Ferrari Formula Ones

وبتشــجيع مــن الكثيــر مــن أصدقائه فــي صناعة الســينما

إن االســتماع إلــى الموســيقى عبــر هــذا النظــام بعينيــن
مقفلتين ،يمكنك من تحديد صوت كل قطعة .ولهذا الســبب
هنــاك الـــ  :Psychoacousticعلم في خدمة الصوت األصلي
مع األخذ بعين االعتبار أصل الصوت ال انبعاثه فقط.
The World of Yachts & Boats

ولضمــان جــودة كل وحــدة ،فإنــه ال يجــري تركيــب أي نظام
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إال بعــد دراســة ميدانية من أخصائيــي  .Askjaوالنظام متوفر
ً
وفقا لرغبات الزبون وكذلك
بعدة ألوان ويمكن أن يكون صقله
غطاؤه الخارجي  ..من الجلد أو مواد أخرى.

www.askja-audio.com
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