
Nie ka�dy posiada mo�liwo�� stwo-
rzenia swojego studia nagraniowego 
od podstaw a niestety taka sytuacja 
ma zdecydowanie wi�cej pozytyw-
nych stron ni� projektowanie studia 
w istniej�cych ju� pomieszczeniach. 
Chcia�bym uczuli� wszystkich, któ-
rzy planuj� wybudowa� pomiesz-
czenia i pó�niej dopiero zaj�� si� ich 
adaptacj� akustyczn�, �e osi�gni�cie 
bardzo dobrych efektów mo�e by� 
okupione np. znacznie zwi�kszonymi 
nak�adami finansowymi lub wr�cz 
niemo�liwe. Niestety adaptacja aku-
styczna to tak naprawd� szukanie 
kompromisu pomi�dzy kwestiami 
akustycznymi, estetycznymi, u�ytko-
wymi i finansowymi, który znacznie 
�atwiej jest osi�gn�� „na papierze” 
ni� poprzez burzenie �cian i stawianie 
ich od nowa.

Je�eli jednak zachodzi potrzeba adapta-
cji istniej�cego ju� pomieszczenia, wyniki 
serii pomiarów zwi�zanych z parametrami 
akustycznymi wn�trza, przegród czy t�a 
akustycznego (w otoczeniu i w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do adaptacji) s� 
podstaw� dobrze wykonanego projektu. 
Niezwykle istotn� rzecz� jest dok�adno�� 
tych pomiarów. Ich wyniki musz� by� po-
wtarzalne i obarczone jak najmniejszym 
b��dem a tym samym wykonane z jak naj-
mniejsz� warto�ci� niepewno�ci pomiaru. 
Jednym z czynników wp�ywaj�cych na 
jako�� pomiaru jest dobór punktów po-
miarowych, do którego nale�y podej�� 
ostro�nie. Dotyczy to zarówno pozycji mi-
krofonów jak i ustawienia �ród�a sygna�u 
testowego. Trzeba tak�e dostosowa� me-
tod� pomiaru do odpowiedniego typu 
pomieszczenia. Do przeprowadzenia po-
miarów potrzebny jest te� dedykowany 
sprz�t najwy�szej klasy. Im dok�adniejszy 
sprz�t tym bardziej wiarygodne wyniki. 
Chodzi tu g�ównie o referencyjne, wszech-
kierunkowe �ród�o d�wi�ku o szerokim 
pa�mie przenoszenia, którego nie zast�-
pi� zwyk�e urz�dzenia g�o�nikowe oraz ni-
skoszumowe mikrofony pomiarowe o du-
�ej czu�o�ci.

W przypadku studia nagraniowego 
czy re�yserni d�wi�ku nieodzowne jest 

wykonanie przegród o odpowiedniej izo-
lacyjno�ci akustycznej. Istniej� wytyczne 
co do poziomu t�a akustycznego, jaki 
powinien by� uzyskany, np. w re�yserni 
d�wi�ku (zalecenia EBU Tech. 3276). 
Za�o�enia te, jakkolwiek mog� si� wyda-
wa� restrykcyjne, nie s� nieuzasadnione 
– nagrania w warunkach studyjnych 
musz� przecie� by� pozbawione nie-
chcianych d�wi�ków. W zwi�zku z tym 
przed przyst�pieniem do jakichkolwiek 
rozwa�a	 trzeba okre�li� t�o akustyczne 
jakie panuje w okolicy studia i re�yserni 
a nast�pnie oszacowa� charakterystyk� 
izolacyjno�ci przegród, które pozwol� 
na przeprowadzenie sesji nagraniowej 
w sterylnym akustycznie klimacie (lub 
wykona� pomiar i na jego podstawie 
wprowadza� modyfikacje istniej�cych 
przegród). Nie chcemy przecie� przery-
wa� ciekawie rozwijaj�cej si� sesji nagra-
niowej tylko dlatego, �e do studia dostaj� 
si� d�wi�ki z zewn�trz.

Konieczne jest tak�e wykonanie pomia-
rów czasu pog�osu w pomieszczeniach do 
adaptacji, zw�aszcza je�eli mamy ju� ele-
menty wyposa�enia wn�trza. Dzi�ki ta-
kim pomiarom mo�emy oszacowa� z du-
�ym przybli�eniem dodatkow� ch�onno��, 
jak� np. wprowadzi kanapa ustawiona 
za punktem ods�uchu. Kwestia pomia-
rów czasu pog�osu jest o tyle wa�na, �e 
pozwala na „kalibracj�” modelu oblicze-
niowego. Dlaczego jest to takie wa�ne? 
Odpowied� jest prosta – wspó�czynniki 
poch�aniania ró�nych materia�ów do-
st�pne w literaturze fachowej czy kom-
puterowych bazach danych niekoniecznie 
odpowiadaj� wspó�czynnikom elemen-
tów w pomieszczeniu. Wystarczy spoj-
rze� na wspó�czynniki poch�aniania dla 
betonu, które zale�nie od �ród�a mog� si� 
ró�ni� nawet o 50%. A przecie� im dok�ad-
niejszy jest model, tym efekty ko	cowe s� 
bardziej zbli�one do za�o�e	.

Ciekawostk� mo�e okaza� si� wpro-
wadzona do oferty firmy 4SOUND 

analiza rezonansów pomieszczenia. 
Firma korzysta z analizatora FFT, umo�-
liwiaj�cego pomiary z dok�adno�ci� do 
0,016 Hz w wybranym pa�mie cz�stotli-
wo�ci. Poprzez odpowiednie ustawienie 
�ród�a i mikrofonów mo�emy zidenty-
fikowa� z najwy�sz� dok�adno�ci� wy-
ró�niaj�ce si� rezonanse pomieszczenia, 
które mog� powodowa� podbarwienia 
d�wi�ku. Dok�adne okre�lenie cz�stotli-
wo�ci rezonansowych pozwala skutecz-
niej walczy� z niekorzystnymi zjawiskami 
w zakresie najni�szych cz�stotliwo�ci.

Wykonywanie pomiarów jest tak�e 
bardzo wa�ne w przedsi�wzi�ciach czy-
sto projektowych. Analiza wyników uzy-
skanych na poszczególnych etapach re-
alizacji adaptacji pozwala kontrolowa� 
sytuacj� i wprowadza� ewentualne mo-
dyfikacje na bie��co, co pozwala unik-
n�� drastycznego zwi�kszenia kosztów 
przedsi�wzi�cia.

Na koniec chcia�bym doda�, �e do 
wykonania adaptacji akustycznej mo�na 
skorzysta� z szerokiej gamy ustrojów 
akustycznych, które mog� w znacz�cym 
stopniu poprawi� w�a�ciwo�ci pola aku-
stycznego w re�yserni czy studiu nagra	. 
Co najwa�niejsze nie musz� to by� ustroje 
niemi�e dla oka – panele zaprojektowane 
i wykonane przez firm� 4SOUND, odpo-
wiednio wybarwione, z powodzeniem 
mog� si� wpasowa� zarówno do wn�-
trza klasycznego jak i nowoczesnego. Na 
szczególne miejsce w panteonie ustro-
jów akustycznych zas�u�y�y sobie dyfu-
zory Schroedera (zarówno te 1D jak i 2D), 
rezonansowe ustroje poch�aniaj�ce per-
forowane lub szczelinowe oraz pu�apki 
basowe. Warto wspomnie�, �e tego typu 
panele z wielkim powodzeniem znalaz�y 
zastosowanie w wielu pokojach ods�u-
chowych czy profesjonalnych studiach 
nagraniowych.

Marcin Kornak
4SOUND engineer
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