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ВСТУП

Дисципліна «Теоретичні основи акустики» є однією з основних дисциплін у
блоці професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерна
інженерія» та за спеціалізацією «Мультимедійні інформаційні технології і
системи». Зміст текстів лекцій з дисципліни «Теоретичні основи акустики»
відповідає типовій робочій програмі з дисципліни.
Сучасний

розвиток

мультимедійних

технологій

потребує

широкого

використання якісного звукового контенту в різних продуктах мультимедіа: в
рекламному аудіо- та відеоконтенті, відеороликах для YouTube, в продакшені і
постпродакшені, в звуковому контенті, який створюється для комп'ютерних ігор
та ін.
Для

отримання

високоякісного

аудіоконтенту

необхідно

володіти

основними положеннями теорії звукових коливань та хвиль, вміти враховувати
особливості поширення звукових хвиль в обмежених і необмежених середовищах,
що детально наведено в першій і другій главі текстів лекцій.
Знання фізіології людського слуху та механізмів звукоутворення мови
дозволяє фахівцеві при синтезі або записі необхідного аудіоконтенту враховувати
особливості суб’єктивного сприйняття музичного та мовного контентів. У
третьому розділі текстів лекцій наведені механізми роботи слухової системи,
теорії визначення висоти звуків, описані нелінійні властивості слуху, особливості
формування бінаурального слухового сприйняття, механізми локалізації, надані
поняття слухових порогів, гучності, рівнів гучності та тембру. У четвертому
розділі розглянуто механізми утворення людської мови.
П’ята, шоста, сьома та восьма глави присвячені розгляду теорій поширення
звукових коливань в приміщенні та особливостям формування звукового поля. У
п’ятому розділі наведені основні суб’єктивні критерії для оцінки акустики
приміщень глядацького залу, описано зв’язок між об’єктивними параметрами
звукового сигналу і параметрами приміщень з їх суб’єктивним сприйняттям.
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Шоста глава присвячена хвильовій теорії поширення звуку в приміщенні, впливу
спектра власних частот на акустику приміщення та формування звукового поля. У
сьомому розділі описано статичну теорію поширення звуку в приміщенні,
розглянуто процеси наростання і спаду густини звукової енергії в приміщенні,
дано визначення стандартного, оптимального та еквівалентного часу реверберації.
Восьма глава присвячена розгляду геометричної теорії поширення звукових
хвиль, формування структури ревербераційного процесу на слухацькому місці,
вплив геометрії та розташування звуковідбивальних поверхонь в приміщенні на
формування заданої структури ревербераційного процесу.
У

дев’ятому

розділі

розглянуто

основні

положення

теорії

електромеханічних і електроакустичних аналогій, розглянуто механічні та
акустичні коливальні системи, визначено зв’язок між ними.
Десята та одинадцята глави присвячені опису принципів і конструкцій
електроакустичних перетворювачів: головок гучномовців і мікрофонів. Надано
класифікацію,

принципи

перетворень,

особливості конструкцій.
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основні

характеристики,

описано

1. ЗВУКОВІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
1.1. Основні визначення.
1.2. Лінійні характеристики звукового поля.
1.3. Енергетичні характеристики звукового поля.
1.4. Рівні величин. Основні поняття і визначення.
1.5. Електричні рівні. Акустичні рівні.
1.6. Моделі звукових хвиль – плоска хвиля, сферична хвиля, циліндрична
хвиля.
1.1. Основні визначення
Звуковим полем називають простір, в якому відбувається поширення
звукових коливань. Звукові коливання в рідкому і газоподібному середовищах є
поздовжні коливання, оскільки частинки середовища коливаються вздовж лінії
поширення звуку. Внаслідок цього утворюються згущення 1 і розрідження 2
середовища, що рухаються від джерела коливань (рис. 1.1) з певною швидкістю,
званою швидкістю звуку.

Довжина
хвилі

Рисунок 1.1 – Поширення звукових хвиль
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Звукові коливання є окремим випадком механічних коливань. У твердих
середовищах, крім поздовжніх коливань, мають місце і поперечні коливання і
хвилі, тобто такі, в яких частинки середовища коливаються в напрямку,
перпендикулярному лінії поширення хвилі.
Звукові хвилі поширюються з певною швидкістю, званою швидкістю звуку.
У різних середовищах і тілах швидкість звуку різна. В газоподібних середовищах
швидкість звуку залежить від густини середовища ⍴ і статичного атмосферного
тиску ра.с, м/с:
а.с

с=

,

де γ – коефіцієнт адіабати;

⍴ – густина середовища;
ра.с – статичний атмосферний тиск.
У рідких і твердих матеріалах швидкість звуку визначається густиною
матеріалу ⍴ і модулем пружності Е для відповідного виду деформації (поздовжні
коливання, крутильні, згинальні та ін.), м/с:
,

с=
де ⍴ – густина середовища;
Е – модуль пружності.

Швидкість звуку в повітрі при нормальному тиску (760 мм рт.ст) можна
отримати за формулою
= 331.4 + 0.607 ∙ , (м/с),
де t — температура повітря (°С ).
Хвилеподібну

зміну

густини

середовища,

викликану

звуковими

коливаннями, називають звуковою хвилею. Звукові хвилі характеризуються
7

амплітудою, періодом (частотою), довжиною хвилі, напрямком поширення,
фронтом. Напрямок поширення звукових хвиль називається звуковим променем, а
поверхня, що сполучає суміжні точки поля з однаковою фазою коливання
(наприклад, точки максимального згущення або розрідження), – фронтом хвилі.
Звукові промені перетинають фронт хвилі під прямим кутом. У загальному
випадку фронт хвилі має складну форму, але в більшості практичних випадків
можна обмежитися співвідношеннями, отриманими для плоскої і сферичної форм
фронту, а іноді ще й циліндричної.
Якщо період коливань Т, то частота коливань f = 1/Т, а довжина звукової
хвилі, що дорівнює відстані між сусідніми фронтами, що знаходяться в однаковій
фазі (рис. 1.1), м,
=с∙

= ,

де c – швидкість звуку, м / с;
T – період коливань, с;
f – частота коливань, Гц.
У системах зв’язку і мовлення частоти коливань лежать в межах від 20 – 30
до 15 000 – 20 000 Гц, відповідно довжини звукових хвиль – від 17 – 11,3 м та 2,27
– 1,7 см.
Частоти коливань поділяють на низькі, середні і високі звукові частоти. До
низьких відносять частоти, що лежать в межах від 20 до 200 – 500 Гц, до високих
звукових частот – від 2000 – 5000 до 20 000 Гц, до середніх – проміжні між
високими і низькими. Зазвичай для стислості прикметник «звукові» опускають,
особливо в тих випадках, коли мова йде тільки про акустичні процеси і тракти (і
не розглядаються питання, пов’язані з радіочастотами). Частоти, що лежать нижче
20 Гц, називають інфразвуковими, а вище 20 кГц – ультразвуковими. Звукове
поле характеризують лінійними і енергетичними величинами.
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1.2. Лінійні характеристики звукового поля
Звуковий тиск
Тиск середовища за відсутності звукових коливань дорівнює pа.с, такий тиск
називають статичним. При проходженні звукової хвилі тиск у кожній точці
середовища буде безупинно змінюватися: в моменти згущення частинок він
більший від статичного, а в моменти розрідження – менший. Різниця між
миттєвим тиском р м і статичним pа.с в тій же точці середовища, тобто змінна
складова тиску називається звуковим тиском р = рм - pа.с.
Звуковий тиск – величина знакозмінна. Тиск р – сила, що діє на одиницю
площі, тобто p = F/S. Тому за одиницю тиску в системі СІ приймають ньютон на
квадратний метр, а в абсолютній CGS системі одиниць – дин на квадратний
сантиметр: 1 Н/м2 = 1 Па (паскаль) = 10 дин/см 2. У системах зв’язку і мовлення
мають справу зі звуковими тисками, з амплітудою, що не перевищує 100 Па,
тобто певною мірою в 1000 разів меншою, ніж нормальний атмосферний тиск.
Швидкість коливань. Якщо тиск неоднаковий у сусідніх точках середовища,
то її частинки прагнуть зміститися в бік мінімального тиску. При знакозмінній
різниці тисків виникає коливальний рух частинок середовища біля свого
статичного положення. Швидкість коливань цих частинок v = du/dt (м/c), де u –
зміщення частинок (м).
Не слід плутати цю швидкість зі швидкістю звуку. Швидкість звуку –
постійна величина для даного середовища і метеорологічних умов, а швидкість
коливань – змінна, причому, якщо частинка середовища переміщується у
напрямку поширення хвилі, то швидкість вважають позитивною, а при
зворотному переміщенні частинки – негативною.
Акустичний опір. Різниця тисків є причиною руху частинок середовища, а
різниця потенціалів – причиною руху електричних зарядів. Швидкість коливань
частинок середовища аналогічна швидкості руху зарядів – силі струму.
Аналогічно електричному опору введено поняття хвильового акустичного опору.
Питомим хвильовим акустичним опором називають відношення звукового тиску
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до швидкості коливань. Питомим він називається тому, що є опором для одиниці
площі фронту хвилі.
Для стислості його часто називають акустичним опором, Па·с/м:
А

= ,

де р – звуковий тиск, Па;
v – швидкість коливання , м / с.
Акустичний опір визначається перш за все властивостями середовища. У
ряді випадків воно залежить від частоти коливань і від форми фронту хвилі. У
загальному вигляді воно комплексне:
А

де

А

і

А

=

А

+ ∙

А

,

– активна і реактивна складові акустичного опору відповідно.

Наявність реактивної складової свідчить про те, що між звуковим тиском і
швидкістю коливань є зсув фаз.
Цей зсув визначається за допомогою співвідношення
А

tg( ) =

.

А

1.3. Енергетичні характеристики звукового поля
До енергетичних характеристик звукового поля належать інтенсивність
звуку і густина звукової енергії.
Інтенсивністю звуку або силою звуку називають кількість енергії, що
проходить в секунду через одиницю площі, перпендикулярної до напрямку
поширення хвилі. Позначають – I. Одиницею інтенсивності звуку є ват на
квадратний метр (Вт/м2) в системі СІ, ерг на квадратний сантиметр за секунду
(ерг/(см2) в абсолютній системі CGS одиниць: 1 Вт/м2 = 103 ерг / (см2 · c).
Для періодичних процесів
=

1

∙
10

,

де p і v – миттєві значення звукового тиску і швидкості коливань;
Т – період коливань.
Для неперіодичних процесів
= lim

∙

→

.

Для синусоїдальних коливань інтенсивність звуку пов’язана зі звуковим
тиском і швидкістю коливань співвідношеннями,
= 0.5 ∙
де

м

і

м

м

∙

м

Вт
м

:

∙ cos( ),

– амплітуди звукового тиску і швидкості коливань;

– зсув фаз між звуковим тиском і швидкістю коливань.
Густиною енергії  називають кількість звукової енергії, що знаходиться в
одиниці об’єму. Одиницею густини є Джоуль на кубічний метр у системі СІ і ерг
на кубічний сантиметр в абсолютній системі CGS одиниць: 1 Дж/м 3 = 10 ерг/см3.
Густина енергії  пов'язана з інтенсивністю звуку I і звуковим тиском

з

співвідношенням
=
де

з

=

з

,

– ефективне значення звукового тиску.
1.4. Рівні величин. Основні поняття і визначення
В акустиці, радіомовленні та електрозв’язку за рівень параметра приймають

величину, пропорційну логарифму відносного значення цього параметра. Таким
чином, при використанні десяткових логарифмів для параметра К рівень
=

∙ lg
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,

де α – коефіцієнт пропорційності, який визначається розміром обраних
логарифмічних одиниць;
К – значення фізичного параметра;
K0 – умовне значення параметра (умовне нульове значення параметра).
Більш зручною одиницею виявилася 0,1 бела – децибел (дБ), і тому
користуються такими виразами для визначення рівнів:
– для енергетичних параметрів
Е

= 10

,

л

= 20

.

– для лінійних

Якщо K0 унормовано, то відповідний рівень параметра називають
абсолютним, у всіх інших випадках рівень називають відносним. Зазвичай
прикметник «абсолютний» для стислості опускають.
1.5. Електричні рівні. Акустичні рівні
За умовне (нормоване) значення нульового рівня електричної потужності Ро
приймають 1 мВт. Абсолютний рівень електричної потужності
= 10 lg

= 10 lg

,

10

де P – потужність у ватах. Цей рівень потужності вимірюють в децибелах
потужності (дБм). Відповідно абсолютний рівень за напругою
= 20 lg

= 20 lg

В

10

,

де Uo = 775 мВ – умовне (нормоване) значення нульового рівня напруги;
UB – діюче значення напруги, В;
U мВ – діюче значення напруги, мВ.

12

Рівні за потужністю збігаються з рівнями за напругою за умови
вимірювання їх на опорі, рівному 600 Ом. Якщо опір навантаження RH
відрізняється від 600 Ом, то рівень за потужністю відрізняється від рівня за
напругою (струмом) на величину
−

= 10 lg

600

= 27.8 − 10 lg(

н

н ),

де RH – опір навантаження, Ом.
За умовне (нормоване) значення нульового рівня інтенсивності звуку
прийнята інтенсивність, рівна 10-12 Вт/м2. Абсолютний рівень інтенсивності в
децибелах
= 10 lg

, (дБ),

= 10 lg

де I — рівень інтенсивності, Вт/м2.
Рівень за звуковим тиском в децибелах для повітря визначають щодо
звукового тиску за величиною, відповідною до нульового значення рівня
інтенсивності для питомої акустичного опору, рівного 400 кг / (м 2с), тобто рівень
визначається виразом
= 20 lg

= 20 lg

, (дБ),

∙

де р0 – умовне діюче значення для нульового рівня за звуковим тиском
(р0=2·10 -5 Па);
р — діюче значення звукового тиску, Па.
Рівень за густиною енергії в децибелах для повітря прийнято визначати
щодо густини, відповідної до нульового значення інтенсивності для швидкості
звуку, що дорівнює 333 м / с, тобто рівень визначається з виразу


= 10 lg




= 10 lg
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∙

, (дБ),

де 0 = 3·10-15 Дж/м3 – умовне значення нульового рівня за густиною енергії;
 – густина енергії Дж/м3.
1.6. Моделі звукових хвиль – плоска хвиля, сферична хвиля,
циліндрична хвиля
Плоска хвиля
Фронт плоскої хвилі – площина, звукові промені йдуть паралельно один
одному (рис.1.2).

Рисунок 1.2 – Плоска хвиля

Енергія в плоскій хвилі не розходиться в сторони, інтенсивність звуку
практично не залежить від відстані, яку пройшла хвиля, якщо знехтувати
втратами на в’язкість середовища, молекулярне розсіювання, турбулентне
загасання і дифракцію хвиль. Амплітуди звукового тиску і швидкості коливань в
цьому випадку теж не залежать від відстані, яку пройшла хвиля. Хвильове
рівняння для плоскої хвилі
=
де t – час;
x – координата;
p – звуковий тиск.
14

,

Типовий частинний розв’язок хвильового рівняння для хвилі, що
поширюється в позитивному напрямку:
=
де

(

)

=

(

)

=

(

)

,

)

,

– амплітуда звукового тиску;

– кутова частота коливань;
k – хвильове число

с

.

Швидкість коливань
=
де

=

∙

(

– амплітуда швидкостей коливань частинок;

– амплітуда зсуву.
Питомий акустичний опір для плоскої хвилі чисто активний і становить
А

.

=

=

Інтенсивність звуку в плоскій хвилі
= 0,5
де

е, е

=

е е

,

– діючі значення звукового тиску і швидкості коливань.

Сферична хвиля
Фронт сферичної хвилі є сферою, в центрі якої знаходиться джерело
коливань, а звукові промені збігаються з радіусами сфери (рис.1.3).
Повна потужність звуку, що виходить з джерела звуку і розходиться в усіх
напрямках, не змінюється за величиною з віддаленням від джерела звуку, якщо
знехтувати втратами на в’язкість середовища і молекулярне розсіювання, тобто
Ра = const.
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Рисунок 1.3 – Сферична хвиля

Інтенсивність звуку з віддаленням від джерела звуку зменшується за
квадратичним законом
= ,
де

– інтенсивність звуку на відстані одиниці довжини (зазвичай 1 м) від центру

джерела;
r – відстань від центру до фронту хвилі.
Звуковий тиск для сферичної хвилі з відстанню зменшується за
гіперболічним законом
= ,
де

– амплітуда звукового тиску на відстані одиниці довжини від центру

джерела.
Хвильове

рівняння

для

тривимірного

простору.

При

координат з прямокутних у сферичні хвильове рівняння має вигляд

(

)

=

16

(

)

.

перетворенні

Загальний вигляд розв’язання хвильового рівняння для сферичної хвилі, де
перший член відповідає хвилі, що поширюється в позитивному напрямку від
джерела звуку, а другий – в негативному (до джерела звуку).
Типове часткове розв’язання для хвилі, що поширюється в позитивному
напрямку,
(

=

)

(

=

)

.

Швидкість коливань в сферичної хвилі
.

=

Питомий акустичний опір у сферичної хвилі
А

=

.

=

Активна складова акустичного опору
=

.

=

.

Реактивна складова

Модуль акустичного опору

|

|=

=

=

=

√

tg =

∙ cos .

.

Тобто акустичний опір у сферичної хвилі за величиною не перевищує
акустичного опору в плоскій хвилі.
Циліндрична хвиля
Для циліндричної хвилі фронт хвилі має круглу циліндричну форму, вісь
циліндра збігається з віссю джерела звуку, а радіуси циліндра – зі звуковими
променями (якщо джерело звуку має нескінченну довжину) (рис. 1.4).
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Рисунок 1.4 – Циліндрична хвиля

Інтенсивність звуку в циліндричної хвилі з відстанню від джерела звуку
зменшується за гіперболічним законом
= ,
де

– інтенсивність звуку на відстані одиниці довжини (зазвичай 1 м) від центру

джерела;
r – відстань від центру до фронту хвилі.
Звуковий тиск за законом
=
де

√

,

– амплітуда звукового тиску на відстані одиниці довжини від центру

джерела.
Циліндрична хвиля використовується при озвучуванні простору за
допомогою довгих прямолінійних ланцюгів гучномовців.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1. Якими параметрами характеризується звукова хвиля?
2. Що таке фронт хвилі?
3. Від яких параметрів залежить швидкість поширення звуку?
4. Назвіть лінійні характеристики звукового поля.
5. Назвіть енергетичні характеристики звукового поля.
6. Укажіть формулу для розрахунку рівнів звукового тиску, інтенсивності
звуку, густини звукової енергії.
7.

Дайте

визначення

густини

звукової

енергії.

Вкажіть

одиниці

вимірювання.
8. Укажіть закон зміни звукового тиску і сили звуку в плоскій, сферичній,
циліндричній хвилях.

2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ
2.1. Інтерференція, віддзеркалення, дифракція.
2.2. Модель поширення звукових хвиль в трубі.
2.1. Інтерференція, віддзеркалення, дифракція
Інтерференція хвиль
Інтерференція звукових хвиль виникає при одночасному поширенні двох
або декількох хвиль, що поширюються в різних напрямках. Найбільш цікавим є
випадок, коли дві звукові хвилі з однаковими амплітудами поширюються в
протилежних напрямках, тобто утворюється стійна хвиля з пучностями й вузлами.
Відстані між сусідніми вузлами, як і відстані між сусідніми пучностями,
дорівнюють половині довжини хвилі (рис. 2.1), а між пучністю і сусіднім вузлом –
чверті хвилі. У пучності тиску амплітуда звукового тиску дорівнює подвоєній
амплітуді біжної хвилі, у вузлі амплітуда дорівнює нулю.
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а

в

б

Рисунок 2.1 – Розподіл амплітуд звукового тиску і швидкості коливань при
інтерференції: а – для однакових амплітуд звукового тиску; б – для швидкості коливань;
в – для неоднакових амплітуд звукового тиску

Пучності тиску і пучності швидкості коливань не збігаються одна з одною, а
знаходяться на відстані чверті довжини хвилі (рис. 2.1, а і б). Так само й у
пучності швидкості коливань амплітуда її виходить подвоєною.
У стійних хвилях потік енергії дорівнює нулю, тому їх характеризують або
густиною енергії, або квадратом звукового тиску. При неоднакових амплітудах
прямої і зворотної хвиль стійна хвиля утворюється з зворотної хвилі і частини
прямої, за амплітудою, рівною амплітуді зворотної хвилі.
Інша частина прямої хвилі утворює біжну хвилю (рис. 2.1, в). Амплітуда її
за звуковим тиском
Рбіж = Рпр  Робр .
У пучності такої комбінації хвилі амплітуди обох хвиль складаються
рмах = Рпр + Робр,
у вузлі – віднімаються
рмах = Рпр  Робр.
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Густина енергії складається з двох складових – густини біжної хвилі і
густини стійної хвилі.
Відбивання звуку
Якщо звукова хвиля зустрічає на своєму шляху яку-небудь перешкоду або
інше середовище з іншими параметрами, то відбувається відбивання звукової
хвилі. Закони відбивання звукових хвиль аналогічні законам відбиття світлових
хвиль: кут падіння φ1 дорівнює куту відбиття φ2 (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Відбивання хвиль

Ефективність відбивання характеризують коефіцієнтом відбивання. В
акустиці коефіцієнтом відбивання називають відношення інтенсивності відбитої
звукової хвилі Iвідб до інтенсивності падаючої хвилі Iпад, тобто коефіцієнт
відбивання
відб

відб

=

.

пад

Ефективність відбивання залежить від ступеня відмінності акустичних
опорів обох середовищ: якщо падаюча хвиля має звуковий тиск pпад, то звуковий
тиск у відбитої хвилі
відб

=

−
пад +
пад

пад
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відб
відб

,

де

відб

і

пад

– питомі акустичні опори середовища, яке відбиває і середовище, в

якому розглядаються явища відбивання.
При відбиванні відбувається зсув фаз між звуковими тисками падаючої і
відбитої хвиль. Якщо опори обох середовищ активні, то зсув фаз дорівнює або
нулю (коли опір середовища, що відбиває, більше опору первинного середовища),
або 180 (коли опір середовища, що відбиває, менше опору первинного
середовища). Якщо один або обидва акустичні опори мають реактивні складові,
то зсув фаз виходить між 0 і 180°.
Коефіцієнт відбивання за інтенсивністю визначається за формулою
відб =

пад 

відб

пад

відб

.

Коефіцієнти відбиття залежать від кута падіння звукових хвиль, тому в
таблицях зазвичай вказують величини дифузних коефіцієнтів відбиття, виміряних
для усіх кутів падіння хвиль і нормальних (для кута падіння 90°).
Якщо зсув фаз щодо тиску при відображенні дорівнює нулю (акустичний
опір середовища, що відбиває, набагато більше акустичного опору первинного
середовища), то біля межі розділу середовищ отримують пучність звукового
тиску (рис. 2.3, а), а швидкість коливань буде мати вузол коливань. При
зворотному співвідношенні акустичних опорів обох середовищ зсув фаз для
звукового тиску виходить рівним 180°: біля межі розділу будуть вузол звукового
тиску (рис. 2.3, в) і пучність швидкості коливань.
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а

б

в
Рисунок 2.3 – Розподіл амплітуд звукового тиску при відбиванні з різним зсувом фаз:
а – без зсуву фаз; б – із зсувом фаз на 90°; в – із зсувом фаз на 180°

Заломлення звуку
Звукова хвиля, падаючи на поверхню розділу двох середовищ, як і світлова
хвиля, частково проходить в інше середовище. При цьому відбувається
заломлення хвилі, тобто якщо хвиля падає на поверхню розділу під кутом , то в
наступному середовищі напрямок руху хвилі (звукового променя) буде під кутом

. Відношення кута падіння до кута заломлення (рис. 2.4) визначається
відношенням швидкостей поширення звукових коливань в цих середовищах
= ,
де с1 и с2 — швидкості звуку в обох середовищах.
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Нормаль

Середовище1
Середовище 2

Рисунок 2.4 – Заломлення хвиль на межі двох середовищ

Рефракція звуку – викривлення звукових променів у неоднорідному
середовищі (атмосфера, океан), швидкість звуку в якому залежить від координат.
Звукові промені повертають завжди до шару з меншою швидкістю звуку, і
рефракція виражена тим сильніше, чим більший градієнт швидкості звуку.
Рефракція (рис. 2.5) звуку в атмосфері обумовлена просторовими змінами
температури повітря, швидкості і напряму вітру. З висотою температура зазвичай
знижується (до висоти 15 – 20 км) і швидкість звуку зменшується, тому промені
від джерела звуку, що знаходиться поблизу земної поверхні, загинаються догори і
звук, починаючи з деякої відстані, перестає бути чутний. Якщо ж температура
повітря з висотою збільшується (температурна інверсія, часто виникає вночі), то
промені загинаються донизу і звук поширюється на великі відстані. При
поширенні звуку проти вітру промені загинаються догори, а при поширенні за
вітром – до земної поверхні, що істотно покращує чутність звуку в другому
випадку. Рефракція звуку у верхніх шарах атмосфери може призвести до
утворення зон мовчання і зон аномальної чутності.
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Звукові промені

Джерело

Зона мовчання

Земля

Рисунок 2.5 – Рефракція звукових хвиль

Рефракція звуку в океані пов’язана з просторовими змінами температури,
солоності і гідростатичного тиску. Рефракція в океані обумовлює наддалеке
поширення звуку, утворення зон тіні, фокусування звуку і ряд інших
особливостей поширення звуку (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Рефракція звукових хвиль у воді

Дифракція хвиль
Якщо розміри перешкоди мають величину, меншу за довжину звукової
хвилі, або хвиля падає близько до краю перешкоди (в порівнянні з довжиною
хвилі), то хвиля дифрагує навколо перешкоди (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Дифракція звукових хвиль

Згасання хвиль
У реальних середовищах звукові хвилі згасають внаслідок в’язкості
середовища і молекулярного згасання.
Звукові хвилі згасають при поширенні уздовж поверхні, яка поглинає. При
цьому чим більший коефіцієнт поглинання цієї поверхні, тим більше згасання
вона вносить в хвилю, що поширюється. Залежно від частоти згасання зростає зі
збільшенням довжини хвилі (зменшенням частоти). Наприклад, при поширенні
звукової хвилі, дотикаючись до поглинаючої поверхні (наприклад, публіки),
відбувається значне затухання звуку. Так, на частоті 800 Гц звуковий тиск
зменшується за квадратичним законом замість гіперболічного. Точніше, на цій
частоті звукова хвиля відчуває додаткове згасання на 21 дБ при десятикратній
зміні відстані (загальне затухання виходить рівним 41 дБ). На частоті 250 Гц
додаткове згасання становить 3 дБ, а на частоті 6400 Гц – 8 дБ. На рис. 2.8
наведено цю залежність.
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Рисунок 2.8 – Залежність згасання звуку від частоти при поширення його вздовж
публіки для десятикратної зміни відстані

2.2. Модель поширення звукових хвиль в трубі
Для труби зручніше користуватися поняттями об’ємного зміщення і
об’ємної швидкості. Цими поняттями користуються і в разі поширення у
відкритому просторі.
Об’ємним зміщенням називають добуток зміщення частинок і середовища
на поперечний переріз труби U = u·S.
Об’ємною швидкістю називають добуток швидкості коливань частинок
середовища на поперечний переріз труби Q = v·S.
Хвильовим опором називають відношення звукового тиску р до об’ємної
швидкості Q в даному перерізі труби
ZB = p/Q.
Воно пов’язане з питомим акустичним опором А співвідношенням
ZB = А /S.
Повний опір
=

∙

=

∙

.

Якщо джерело звуку знаходиться в одному кінці труби з постійним
поперечним перерізом, а інший кінець труби спрямований у нескінченність, то в
такій трубі утворюється плоска біжна хвиля (рис. 2.9). При цьому передбачається,
що поперечні розміри труби значно менші за довжину хвилі.
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Рисунок 2.8 – Поширення звуку в трубах

Для труби кінцевих розмірів відбувається відбивання звукових хвиль від її
кінців. У трубі утворюються дві біжні хвилі зі зустрічними напрямками. Їх сума


=(

)

(

)

+ 2 ∙ cos(

)

,

де р+ і р — амплітуди звукового тиску в хвилях, що йдуть від джерела звуку
(«пряма» хвиля) і до джерела (відбита хвиля); (р+ – р_) – амплітуда тиску в біжній
хвилі в тому ж позитивному напрямку, що і «пряма» хвиля;
– амплітуда тиску стійної хвилі.

2 ∙ cos

Вхідна питома акустична провідність кінцевої труби, закритої з обох кінців:
вх

де

і

-

=(

)cos( ) + j

(1+

(

)

)sin( ) ,

— питомі акустичні опори матеріалів, які відбивають, що знаходяться

на кінцях труби;
ρc – питомий акустичний опір середовища, укладеного в трубі;
l – довжина труби.

Для частот

с

=

або

, для яких довжина хвилі пов’язана з

=

довжиною труби співвідношенням

(де n – будь-яке ціле число), вхідний

=

питомий акустичний опір чисто активний і мінімальний. Такі частоти
називаються резонансними.
Для частот

=

(

) с

або

довжиною труби співвідношенням

=
=

(
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(

)
)

, довжина хвилі пов’язана з

, де вхідний питомий акустичний

опір має чисто реактивний характер і за величиною досягає максимуму. Такі
частоти називають антирезонансними.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Укажіть основні властивості поширення звукових хвиль.
2. Дайте визначення умов виникнення стійних хвиль.
3. За яких умов виникає біжна хвиля?
4. Дайте визначення рефракції.
5. Від яких факторів залежить згасання звукових хвиль?
3. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДСЬКОГО СЛУХУ
3.1. Механізм роботи слухової системи.
3.2. Висота тону.
3.3. Критичні смуги, консонантне і дисонантне звучання.
3.4. Бінауральний слух і просторова локалізація. Моноуральність та
бінауральність сприйняття.
3.5. Просторова та горизонтальна локалізація.
3.6. Нелінійні властивості слуху.
3.7. Слухові пороги. Абсолютні слухові пороги, больовий поріг. Абсолютні
частотні пороги. Амплітудні та частотні диференціальні пороги.
3.8. Гучність. Визначення гучності, одиниці виміру. Рівні гучності. Гучність
складних звуків.
3.9. Тембр. Визначення тембру. Ефект передування. Тембр та акустичні
характеристики звуку.
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3.1. Механізм роботи слухової системи
Механізм роботи слуховий системи
Звуковий сигнал будь-якої природи може бути описаний певним складом
фізичних характеристик: частота, інтенсивність, тривалість, тимчасова структура,
спектр та ін. Їм відповідають певні суб’єктивні відчуття, що виникають при
сприйнятті

звуків

слуховою

системою:

гучність,

висота,

тембр,

биття,

консонанси-дисонанси, маскування, локалізація-стереоефект тощо.
Слухові відчуття пов’язані з фізичними характеристиками неоднозначно і
нелінійно, наприклад, гучність залежить від інтенсивності звуку, від його частоти,
від спектра тощо.
Ще в минулому столітті було встановлено закон Фехнера, який підтвердив,
що цей зв’язок нелінійний: «Відчуття пропорційні відношенню логарифмів
стимулу». Наприклад, відчуття зміни гучності в першу чергу пов’язані зі зміною
логарифма інтенсивності, висоти – зі зміною логарифма частоти тощо.
Усю звукову інформацію, яку людина отримує з зовнішнього світу (вона
становить приблизно 25 % від загальної), вона розпізнає за допомогою слухової
системи і роботи вищих відділів мозку, переводить в світ своїх почуттів і приймає
рішення, як треба на неї реагувати.
Слухова система є своєрідним приймачем інформації і складається з
периферичної частини і вищих відділів слухової системи. Найбільш вивчені
процеси перетворення звукових сигналів у периферичної частині слухового
аналізатора.
Периферична частина:
– це акустична антена, яка приймає, локалізує, фокусується і підсилює
звуковий сигнал;
– мікрофон;
– частотний і тимчасовий аналізатор;
– аналого-цифровий перетворювач, що перетворює аналоговий сигнал у
двійкові нервові імпульси – електричні розряди.
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Загальний вигляд периферичної слухової системи показаний на рис. 3.1.
Зазвичай периферичну слухову систему ділять на три частини: зовнішнє, середнє і
внутрішнє вухо.

Рисунок 3.1 – Периферична слухова система

Зовнішнє вухо складається з вушної раковини і слухового каналу, який
закінчується тонкою мембраною, яка називається барабанною перетинкою.
Зовнішні вуха і голова – це компоненти зовнішньої акустичної антени, яка з’єднує
(погоджує) барабанну перетинку з зовнішнім звуковим полем. Основні функції
зовнішніх вух – бінауральне (просторове) сприйняття, локалізація звукового
джерела і посилення звукової енергії, особливо в області середніх і високих
частот. Слуховий канал являє собою вигнуту циліндричну трубку завдовжки 22,5
мм, яка має першу резонансну частоту близько 2,6 кГц, тому в цій області частот
він істотно підсилює звуковий сигнал, і саме тут знаходиться область
максимальної чутливості слуху. Барабанна перетинка – тонка плівка товщиною 74
мкм, має вигляд конуса, зверненого вістрям в сторону середнього вуха. На
низьких частотах вона рухається як поршень, на більш високих – на ній
утворюється складна система вузлових ліній, що також має значення для
посилення звуку.
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Середнє вухо – заповнена повітрям порожнина, поєднана з носоглоткою
євстахієвою

трубою

для

вирівнювання

атмосферного

тиску.

При

зміні

атмосферного тиску повітря може входити або виходити з середнього вуха, тому
барабанна перетинка не реагує на повільні зміни статичного тиску – спуск-підйом
тощо. У середньому вусі знаходяться три маленькі слухові кісточки: молоточок,
коваделко й стремінце. Молоточок прикріплений до барабанної перетинки одним
кінцем, другим він стикається з коваделком, яке за допомогою маленької зв’язки
з’єднане зі стремінцем. Основа стремінця пов’язана з овальним вікном у
внутрішнє вухо.
Середнє вухо виконує такі функції: узгодження імпедансу повітряного
середовища з рідким середовищем равлика внутрішнього вуха; захист від гучних
звуків (акустичний рефлекс); посилення (важільний механізм), за рахунок якого
звуковий тиск передається у внутрішнє вухо, посилюється майже на 38 дБ у
порівнянні з тим, яке потрапляє на барабанну перетинку.
Внутрішнє вухо знаходиться в лабіринті каналів у скроневій кістці та
включає в себе орган рівноваги (вестибулярний апарат) і равлика.
Равлик (cochlea) відіграє основну роль в слуховому сприйнятті. Він має
вигляд трубки змінного перерізу, згорнутий три рази подібно хвосту змії. У
розгорнутому стані він має довжину 3,5 см. Всередині равлик має надзвичайно
складну структуру. По всій довжині він розділений двома мембранами на три
порожнини: драбина перед дверима, серединна порожнина і барабанна драбина
(рис. 3.2).
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Стремінце

ОВ

Драбина перед дверима

КВ

Рисунок 3.2 – Схематичне зображення розгорнутого равлика
(ОВ – овальне вікно, КВ – кругле вікно)

Зверху серединна порожнина закрита мембраною Рейсснера, знизу –
базилярною мембраною. Усі порожнини заповнені рідиною. Верхня і нижня
порожнини з’єднані через отвір у вершини равлика (гелікотрему). У верхній
порожнині знаходиться овальне вікно, через яке стремінце передає коливання у
внутрішнє вухо, в нижній порожнині знаходиться кругле вікно, що виходить
назад в середнє вухо. Базилярна мембрана складається з декількох тисяч
поперечних волокон: довжина 32 мм, ширина у стремінця – 0,05 мм (цей кінець
вузький, легкий і жорсткий), у гелікотреми – ширина 0,5 мм (цей кінець товщий і
м’якший). На внутрішньому боці базилярної мембрани знаходиться орган Корті, а
в ньому – спеціалізовані слухові рецептори – волоскові клітини. У поперечному
напрямку орган Корті складається з одного ряду внутрішніх волоскових клітин і
трьох рядів зовнішніх волоскових клітин. Між ними утворюється тунель. Волокна
слухового нерва перетинають тунель і контактують з волосковими клітинами.
Загальний механізм передачі звуку спрощено може бути поданий таким
чином: звукові хвилі проходять звуковий канал і збуджують коливання
барабанної перетинки. Ці коливання через систему кісточок середнього вуха
передаються до овального вікна, яке штовхає рідина у верхньому відділі равлика
(драбині присінку), в ній виникає імпульс тиску, який змушує рідину
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переливатися з верхньої половини в нижню через барабанну драбину і
гелікотрему і чинить тиск на перетинку круглого вікна, викликаючи при цьому
його зміщення в бік, протилежний руху стремінця. Рух рідини викликає
коливання базилярної мембрани (біжна хвиля) (рис. 3.3). Перетворення
механічних коливань мембрани в дискретні електричні імпульси нервових
волокон відбуваються в органі Корті. Коли базилярна мембрана вібрує, вії на
волоскових клітинах згинаються, і це генерує електричний потенціал, що
викликає потік електричних нервових імпульсів, що несуть всю необхідну
інформацію про звуковий сигнал, який надійшов у мозок для подальшої
переробки та реагування.

Рисунок 3.3 – Біжна хвиля на базилярній мембрані

3.2. Висота тону
Найважливішою властивістю слухової системи є можливість визначення
висоти звуку.
Відповідно до міжнародного стандарту ANSI-1994 "Висота (Pitch) – це
атрибут слухового відчуття в термінах, в яких звуки можна розташувати за
шкалою від низьких до високих. Висота залежить головним чином від частоти
звукового стимулу, але вона також залежить від звукового тиску і від форми
хвилі. Таким чином, висота – це лінійна класифікація звукових сигналів, на
відміну від гучності, про яку можна сказати більше-менше, тобто це – відносна
класифікація.
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Перш за все необхідно відзначити, що слухова система здатна розрізняти
висоту звуку лише у періодичних сигналів. Якщо це просте гармонійне
коливання, наприклад, синусоїдальний сигнал від генератора, то період коливань
T визначає частоту f = 1/T, тому визначальним параметром для розрізнення
висоти є частота сигналу.
Якщо це складний звук, то висоту слухова система може присвоїти
відповідно до його основного тону, але тільки якщо він має періодичну структуру,
тобто спектр його складається з гармонік (обертонів, частоти яких знаходяться в
цілочислових відносинах). Якщо ця умова не виконується, то висоту тону
визначити слухова система не може. Наприклад, звуки таких інструментів, як
тарілки, гонги та ін., не мають певної висоти.
Численні дослідження були присвячені порогам розрізнення за висотою
двох різних тонів, що відрізняються за частотою. Аналіз отриманих результатів
виявив, що слухова система може розрізнити за висотою два звуки, що
відрізняються за частотою всього на 0,2 %. Така тонка роздільна здатність слуху
дозволила встановити, що нижче частоти 500 Гц можна виділити приблизно 140
градацій висоти тону, в діапазоні від 500 Гц до 16 кГц – приблизно 480 градацій
висоти тону (всього 620 градацій). В європейській музиці інструменти з
рівномірно темперованою шкалою використовують близько 100 градацій висоти
тонів. Але можливості слухової системи набагато більші – 620 градацій висоти, і
це основа для розвитку сучасної мікротонової і спектральної музики, яка
особливо просунулася в зв’язку з появою комп’ютерних технологій.
Відчуття висоти тону залежить і від його тривалості: короткі звуки
сприймаються як сухе клацання, але при подовженні звуку клацання починає
давати відчуття висоти тону. Час, необхідний для переходу від клацання до тону,
залежить від частоти: для низьких частот потрібно для розпізнання висоти тону
приблизно 60 мс, для частот від 1 до 2 кГц – 15 мс. Для складних звуків цей час
збільшується, для звуків мови воно може становити 20 – 30 мс.
Для пояснення механізму сприйняття висоти як простих, так і складних
звуків використовуються дві теорії: "теорія місця" і "тимчасова теорія".
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Теорія місця
Теорія місця при сприйнятті висоти основана на здатності базилярної
мембрани виконувати частотний аналіз складного звуку, тобто діяти як
спектральний аналізатор. Базилярна мембрана організована тонотопічно, тобто
кожен тон має свою топографію розміщення. Як вже було зазначено вище,
звуковий сигнал викликає поява на мембрані біжної хвилі (рис. 3.4), але
специфіка порушення полягає в тому, що максимум зміщення цієї хвилі, що
біжить, розташовується в різних місцях базилярної мембрани – низькі частоти
мають максимум зміщення поблизу вершини мембрани, високі – поблизу
овального вікна. Кожна частота має своє місце максимуму збудження на

Амплітуда

мембрані.

Відстань від стремінця, мм

Рисунок 3.4 – Залежність висоти тону від інтенсивності

Залежно від спектрального складу на базилярній мембрані збуджуються
різні ділянки. Збуджуються волоскові клітини, що знаходяться на цьому місці, і їх
електрична активність повідомляє мозку, які частоти присутні в спектрі. Таким
чином, частота тону представлена в коді, зоснованому на тому, нейрони яких
ділянок активні, а яких – мовчать.
Фізіологічні дослідження показують, що тонотопічна організація нейронів
зберігається у всіх відділах мозку, аж до відділів слухової кори. Таким чином,
розпізнавання частоти і розпізнавання висоти є результат тонотопічного
кодування – в цьому і полягає теорія місця.
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При дії синусоїдального сигналу в слуховому нерві формується «зразок
збудження» – швидкість розрядів нейронів як функція місця на базилярній
мембрані. При цьому пік цього зразка рухається уздовж мембрани при зміні
частоти. Цікаво відзначити, що для того, щоб слух розрізнив два тони за висотою,
необхідно, щоб на базилярній мембрані максимум зміщення, відповідний даним
частотам, змістився всього на 52 мкм (якщо висловити в мелах, то одна градація
висоти дорівнює 3,9 мели).
Таким чином, можна вважати, що периферична слухова система містить
банк смугових фільтрів («слухових фільтрів») зі смугами, що перекриваються
(рис. 3.4).
Їх ширина понад 1 кГц становить приблизно 10 – 17 % від середньої частоти
(наприклад, на частоті 1000 Гц ширина смуги становить 160 Гц). З шириною
слухових фільтрів пов’язане відоме поняття «критичної смуги» – всередині цієї
смуги звукова інформація інтегрується слухом; при виході за межі цієї смуги
відбувається стрибкоподібна зміна слухових відчуттів, і це підтверджується
експериментами щодо маскування, гучності, фазової чутливості та ін.
Теорія часу
Теорія часу сприйняття висоти базується на аналізі часової структури
звукової хвилі (теорія місця на її спектральному аналізі). Ця теорія використовує
синхронізацію розрядів нейронів органу Корті з фазою коливання базилярної
мембрани (ефект замикання фази). При зсувах певної точки мембрани в бік
розташування волоскових клітин в них виникає електричний потенціал, при
зміщенні в протилежний бік – потенціал відсутній. У разі фазового замикання час
між імпульсами в будь-якому окремому волокні дорівнюватиме цілому числу 1, 2,
3..., помноженому на період в основній звуковій хвилі. Нервові волокна
кооперуються, щоб кодувати частоти вище 300 Гц.
Основа теорії часу – аналіз форми хвилі в різних частинах базилярної
мембрани.
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Мінімальний час між імпульсами від різних місць на базилярній мембрані
визначається періодом хвилі, що виходить від відповідного фільтра. Для місць, які
відповідають частотам від основної до шостої гармоніки, мінімальний час
дорівнює періоду даної гармоніки. Для місць, відповідних вищим гармонікам,
проміжки між імпульсами дорівнюють періоду обвідної, тобто основного тону.
Сучасна теорія сприйняття висоти тону
Згідно з сучасною теорією мозок приймає інформацію від периферійної
слухової системи як за рахунок індикації місця (частотний аналіз), так і за
рахунок інформації про форму звукової хвилі (часовий аналіз). Самостійно кожна
теорія не може пояснити сприйняття висоти повністю, тому що та і інша
інформація передається по одних і тих же нервових волокнах.
Аналіз сприйняття висоти музичного тону за допомогою запропонованої
моделі дозволив отримати ряд цікавих результатів:
а) для музичних тонів з основною частотою від 100 до 400 Гц з рівнем
звукового тиску (не менше 50 дБ) основну роль у визначенні висоти тону
відіграюсть перші п’ять-шість гармонік (якщо їх рівень перевищує 10 дБ), тобто ті
гармоніки, які розгортаються слуховими фільтрами;
б) звукові сигнали, що містять тільки дуже високі гармоніки (понад
двадцятої), не викликають відчуття висоти тону;
в) музичні сигнали, що містять дуже низькі частоти (з основною частотою
нижче 50 Гц, наприклад, звуки органа) викликають відчуття висоти тону тільки по
гармоніках, тому що такі низькі частоти не викликають зсувів базилярної
мембрани – вони на ній не розміщуються, їм не вистачає місця. При цьому
найбільш істотну роль відіграють п’яті – шості гармоніки;
г) основна частота звуку, якщо вона вища за 1000 Гц, є домінантним
компонентом у визначенні висоти тону;
д) музичні звуки, що містять тільки нерозгорнуті гармоніки (понад шостий)
можуть дати відчуття висоти тону по обвідній, при цьому слух дає досить тонку
диференціацію зсуву максимуму обвідної, тобто точно відчуває висоту;
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е) фазові співвідношення різних гармонік у музичному сигналі впливають
на сприйняття висоти, тому що їх зміна призводить до зміни структури обвідної
для вищих нерозвернутих гармонік. Для музичних сигналів, що містять багато
низьких і високих гармонік, зміна фазових співвідношень може привести до
поліпшення чіткості сприйняття висоти, не викликаючи її зсуву (тому що вони не
впливають на оцінку нижчих розгорнутих гармонік). Для сигналів, що містять в
основному високі гармоніки, зміна їх фази може викликати зрушення висоти тону
і зміни його чіткості, тому що може призвести до зсуву піків в обвідної, за якими і
визначається висота тону.
3.3. Критичні смуги, консонантне і дисонантне звучання
Консонанс (від французького слова consonance) – згода (згідне звучання),
відповідно дисонанс – незгодне, неструнке звучання. Ці поняття можна
розглядати з різних позицій: музично-психологічних – «консонанс» відчувається
як м’яке звучання, що видається виразом спокою, опори, а «дисонанс» як
подразнююче, неспокійне, що є носієм напруги і руху. Чергування консонансів і
дисонансів створює «гармонійне дихання» музики. У різних музичних культурах і
в різні періоди часу ставлення до консонансних і дисонансних інтервалів було
різним: якщо під час Піфагора до консонансних інтервалів відносили тільки
октаву, квінту і кварту, а в XIII столітті і терції перейшли в розряд консонансних,
то в музиці XX століття вже широко використовуються малі інтервали, які раніше
вважалися різко дисонансними (мала секунда). Питання використання та
взаємодії консонансних і дисонансних інтервалів визначаються вченням про
гармонію, яка також змінюється в різні епохи зі зміною музичних смаків.
Кожна нота, зіграна на будь-якому інструменті, – це складний звук, що
складається з основного тону і великого числа обертонів. Обертоном називається
будь-яка власна частота вища від першої, але тільки ті обертони, частоти яких
належать до частоти основного тону як цілі числа, називаються гармоніками,
причому основний тон вважається першою гармонікою. Якщо цей звук дає чітке
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відчуття висоти тону, то він містить в своєму спектрі тільки гармоніки, тобто є
періодичним (тільки періодичні сигнали дають відчуття висоти тону).
Значення частоти кожної гармоніки належать до основного тону і один
одному як 1·f0, 2·f0, 3·f0, 4·f0, 5·f0, 6·f0, 7·f0….
Для багатьох інструментів є акустичні межі відтворення гармонік в силу
механічної природи їх значущості тіла – у більшості акустичних інструментів
верхня границя лежить в межах практичного верхнього діапазону людського
слуху до 16 кГц, хоча сучасні синтезатори можуть створювати скільки завгодно
велике число гармонік.
Основний вплив на оцінку висоти тону мають перші 7 – 8 «розгорнутих»
гармонік, ще 8 – 9 гармонік несуть додаткову інформацію як для оцінки висоти,
так і для оцінки тембру звучання, тобто найбільш значущими для слуху є тільки
перші 15 – 17 гармонік.
При оцінці висоти тону проводиться спектральний аналіз як за допомогою
оцінки місця максимального зсуву на базилярній мембрані, що відповідає даній
частоті, так і за допомогою оцінки тимчасових інтервалів нейронних імпульсів.
Психоакустична

основа

сприйняття

одних

музичних

інтервалів

як

консонансних, інших – як дисонансних, пов’язана з поняттям «критичної смуги»,
яке має надзвичайно велике значення як для сприйняття мелодії і гармонії музики,
так і для сучасних систем стиснення звукової інформації в цифровому
радіомовленні і звукозаписі.
Дія базилярної мембрани при спектральному аналізі складного звуку можна
вважати еквівалентним дії лінійки смугових фільтрів, кожен фільтр має
асиметричну

форму

з

більш

крутим

спадом

в

бік

високих

частот.

Частотнозалежна ширина смуги пропускання фільтрів залежить від роздільної
здатності слуховой системи і визначає ширину «критичної смуги». Визначення
«критичної смуги» в сучасній літературі прийнято наступне: «ширина смуги,
всередині якої слухові відчуття різко змінюються». Дійсно, відчуття гучності,
маскування та ін. При попаданні звукових сигналів всередину або поза критичної
смуги за частотою суттєво різняться. Залежність ширини критичних смуг від
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частоти показана на рис. 3.5 (для порівняння наведені лінії, що відповідають
ширині інтервалу в один півтон, два півтони, 4 і 7 півтонів на різних частотах). З
рис. 3.5 видно, що ширина критичних смуг з підвищенням частоти розширюється.

Ширина смуги

7 півтонів
4 півтони
Ширина критичної смуги
2 півтони
1 півтон

Центральна частота

Рисунок 3.5 – Залежність ширини критичних смуг від частоти

Слід розуміти, що на базилярну мембрану діє рухлива лінійка фільтрів, при
переході від одних тонів до інших їх центральні частоти змінюються. Всього на
базилярній

мембрані

розміщується

приблизно

24

критичних

смуги

з

частотнозалежною шириною.
Відчуття консонансних або дисонансних співзвуч також пов’язане з
наявністю критичних смуг, тобто з кінцевою роздільною здатністю слухової
системи.
Експерименти, виконані з великою групою слухачів, серед яких не було
професійних музикантів (оскільки їх слух натренований на завчені зразки
консонансних і дисонансних співзвуч), дозволили встановити, при якій різниці
41

частоти

два

чистих

синусоїдальних

звуки

сприймаються

як

«приємні»

консонансні або як різкі, неприємні «дисонансні». Результати експертиз були
кількісно оброблені і подані в такій діаграмі (рис. 3.6). Максимальна
«приємність» звучання – консонанс – позначений 1, дисонанс – 0, максимальна

Дисонанс

Консонанс

неприємність, «різкість» – консонанс – 0, дисонанс –1.

Ширина критичної смуги

Рисунок 3.6 – Залежність ступеня відчуття консонансності (дисонансності) інтервалів
між двома чистими тонами залежно від ширини критичної смуги

Як видно з графіка, якщо різниця частот дорівнює нулю, тобто два тони
звучать в унісон, то це досконалий консонанс. Якщо різниця частот більша, ніж
критична смуга, то це співзвуччя теж звучить як консонанс. Для частот, різниця
між якими становить від 5 до 50 % від критичної смуги, співзвуччя сприймається
як дисонанс. Максимальний дисонанс прослуховується, коли різниця становить
одну чверть від ширини критичної смуги. Тому два тони можуть звучати як
консонансний інтервал в одній октаві, і як значно менш консонансний (або навіть
дисонансні) – в іншій.
Таким чином, здатність слуховой системи сприймати певні поєднання
звуків як милозвучні (консонансні) або дратівливі (дисонансні) пов’язана з
кінцевою роздільною здатністю слухових фільтрів і є її фундаментальною
властивістю.
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3.4. Бінауральний слух і просторова локалізація. Моноуральність та
бінауральність сприйняття
Наявність двох приймачів слуху забезпечує людині можливість сприймати
просторовий звуковий світ і оцінювати переміщення звукових сигналів у
просторі. Інформація, яка надходить на обидва слухові канали, оброблюється в
периферичній частини слухової системи (піддається спектрально-часовому
аналізу) і потім передається у вищі відділи головного мозку, де шляхом
порівняння цієї інформації з двох різних каналів формується єдиний просторовий
слуховий образ.
Сприйняття через два приймачі інформації, інакше зване бінауральним
слухом, дає людині величезні переваги, основні з яких такі:
– локалізація сигналів як від одиночних, так і від множинних джерел, що
дозволяє формувати просторову перспективу і оцінювати просторове звукове
поле (наприклад, у приміщенні);
– поділ сигналів, що надходять від різних звукових джерел з різних точок
простору;
– виділення сигналів обраного звукового джерела на тлі інших звукових
сигналів, наприклад виділення прямого звуку на тлі реверберуючих сигналів у
приміщенні, виділення мови на тлі шумів тощо.
До числа основних властивостей бінаурального слуху можна віднести:
просторову

локалізацію,

ефект

передування,

бінауральне

підсумовування

гучності, бінауральне демаскування, бінауральні биття і злиття звуків при
визначенні висоти, ефекти «правого» і «лівого» вуха при сприйнятті мови і
музики та ін.
Бінауральна просторова локалізація
Прослуховуючи звучання симфонічного оркестру в концертному залі (або
спів хору у великому соборі), слухач чітко сприймає і поділяє розташування
інструментів у горизонтальній площині на сцені, їх розташування за глибиною, а
також відчуває просторовість навколишнього звукового образу. Ця здатність і
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називається просторовою бінауральною локалізацією. Причому механізми
локалізації в горизонтальній, вертикальній площині і за глибиною трохи
відрізняються.
3.5. Просторова та горизонтальна локалізація
Горизонтальна (азимутальна) локалізація
На

рис.

3.7

подані

розпізнавальні

ознаки

спрямованості

при

прослуховуванні джерела звуку (наприклад, гучномовця при його різних
положеннях щодо

голови слухача). Звук, що виходить із гучномовця,

розташованого праворуч від слухача, повинен пройти більшу відстань до лівого
вуха, ніж до правого. Як показано на рис. 3.7, б, низькі звукові частоти мають
довжину хвилі більшу, ніж діаметр голови, тому вони оминають голову,
поступаючи у вухо, розташоване далі (дифракція). Однак звуки високої частоти
(рис. 3.7, в) мають довжину хвилі меншу, ніж діаметр голови, тому вони
«блокуються» на шляху до лівого вуха. Ця «акустична» тінь голови зменшує
інтенсивність звуку, що надходить у вухо, розташоване далі від джерела звуку.

а

б

в

Рисунок 3.7– Ознаки спрямованості при прослуховуванні джерела звуку

Двоє слухових приймачів (вушних раковин), що рознесені в просторі, і
екрануючий вплив голови і торса за рахунок дифракційних ефектів призводить до
значних розбіжностей між сигналами, які надходять в праве і ліве вухо, що
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дозволяє зробити локалізацію звукового джерела в просторі, обумовлену трьома
фізичними факторами:
а) часовим (InterauralTimeDifference – ITD) – виникають через незбіг у часі
моментів приходу однакових фаз звуку до лівого і правого вуха;
б) інтенсивностним (InterauralIntensityDifference – IID) – виникають через
неоднакову величину інтенсивностей звукової хвилі внаслідок дифракції її
навколо голови і утворення «акустичної тіні» з боку, зворотного джерелу звука, як
показано на рис. 3.7, a).
Як видно з рис. 3.7, в, у міру підвищення частоти за рахунок дифракції
утворюється «акустична тінь» і інтенсивність звуків, досягаючих протилежного
по відношенню до джерела вуха, стає меншою. Найбільша різниця рівнів
звукових тисків, що діють на ліве і праве вухо, виникає при бічному положенні
джерела (90°).
Остання обставина, однак, не означає, що при підвищенні частоти звуку
загострюється локалізація. Навпаки, чисті тони дуже високих частот (понад
8000 Гц) майже не піддаються локалізації. Так само слабо виражена здатність
людини визначати напрямок на джерело синусоїдальних звуків низької частоти
(нижче 300 Гц вона стає значно гіршою, а нижче 150 Гц відсутня взагалі), тому в
сучасних системах «домашній театр» розташування низькочастотних блоків не є
важливим.
Дослідження помилок при локалізації положення синусоїдального джерела
показали, що найбільші помилки людина здійснює в області 2000 – 4000 Гц, де,
мабуть, відбувається зміна механізмів локалізації від часового до інтенсивнісного.
Аналіз здатності до кутового розходження двох джерел, що знаходяться в
горизонтальній площині, також підтвердив, що в області частот 1500 – 2000 Гц
різко зростає найменша помітна величина кута між джерелами.
Мінімальне розходження в азимуті (куті) сприймається, коли джерела
знаходяться перед випробуваним. У цьому випадку він досягає 2π. Найбільша
різниця виникає, коли джерела знаходяться праворуч або ліворуч: виникає так
званий «конус невизначеності» з кожного боку вуха (рис. 3.8), всередині якого
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зміна положення джерела звуку не викликає відчуття зміни його положення. Це
пояснюється тим, що при розташуванні джерела збоку виходить велика різниця і
в інтенсивності, і в часі, тому зрушення джерела дають малу відносну зміну
загальної різниці. І тому для локалізації дуже важливий рух голови – це змінює
положення конуса і зводить нанівець його вплив;

Рисунок 3.8– Конус невизначеності

в) спектральним – виникаючим через різницю в спектральному складі
звуків, що сприймаються лівим і правим вухом, внаслідок неоднакового
екрануючого впливу голови і вушних раковин на низькочастотні і високочастотні
складові складного звуку.
Найбільша гострота локалізації досягається при сприйнятті складних звуків
і звукових імпульсів, коли, крім розглянутих раніше причин, позначається ще і
спектральний фактор. Наприклад, якщо звук, що приходить під кутом α = 90°,
містить як низькочастотні, так і високочастотні складові, то в спектрі звуку,
чинного на далеке вухо, високочастотних складових буде менше, оскількі на цих
частотах позначиться тіньова дія голови.
Крім того, самі вушні раковини виробляють складну фільтрацію звуку, що
залежить від його частоти.
У цілому аналіз здатності до локалізації в горизонтальній площині показав,
що найменший відчутний кут відхилення джерела при сприйнятті звукових
імпульсів становить близько 3°. Цю величину слід вважати кутовою, або
бінауральною роздільною здатністю слуху. Однак слуху заважає кутовий зсув на
3°, але при визначенні напрямку робить помилку в середньому на 12°. Тому
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точність локалізації має величину 12° для джерел, що знаходяться в передній
півплощині, а для джерел, розташованих позаду слухача, ця точність ще менша.
Вертикальна (висотна) локалізація
Здатність визначати напрямок приходу звуку у вертикальній площині у
людини розвинена значно слабше, ніж у горизонтальній. Вона становить 10 – 15°
(в порівнянні з 3° в горизонтальній). Цю здатність пов’язують зазвичай з
орієнтацією і формою вушних раковин: якщо у вушний канал поставити
мікрофони і записати звук від джерела, яке знаходиться в різних точках медіанної
площини (також і в горизонтальній площині), то АЧХ (рис. 3.9) буде різною при
надходжені звуку спереду – зверху і ззаду на АЧХ чітко видно піки за рахунок
відображення від вушної раковини в області 4 – 8 кГц, хоча є піки і нижче 2 кГц
за рахунок відображення від грудної клітини і спини слухача.

Рисунок 3.9– Форма АЧХ при різних кутах розташування звукового джерела

Вушна раковина має складну геометрію, вона діє як акустична антена: на
низьких частотах вона підсилює загальну енергію сигналу, на середніх і високих
частотах починають позначатися резонанси її внутрішніх порожнин, посилюючи
деякі частоти. Крім того, відбувається інтерференція прямого звуку зі звуком,
відбитим від окремих ділянок вушної раковини, тобто вушна раковина діє як
фільтр, вносячи максимальні спотворення в області 6 – 16 кГц, причому форма
цих спотворень залежить від того, спереду або ззаду знаходиться джерело звуку, і
під яким кутом підйому він розташований в медіанній площині. Вигляд АЧХ
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сигналу, записаного на мікрофони, що знаходяться у вушних раковинах при
різних положеннях джерела, показаний на рисунку 3.10 (вони називаються
бінауральними передавальними функціями голови – HRTF).

Рисунок 3.9 – Передавальні функції голови і вушних раковин

Якщо звукові сигнали подавати через навушники, то раковини виявляються
притиснутими до голови. Оскільки така ситуація для мозкового процесора є
неприродною, людина втрачає здатність виробляти локалізацію в просторі,
поміщаючи при цьому джерело звуку як би всередину голови. Ця властивість
називається латералізацією і служить причиною значної стомлюваності людей,
довгий час працюючих в навушниках. В даний час створені цифрові процесори,
які виробляють попередню фільтрацію сигналів в навушниках, аналогічно тому,
як це робить вушна раковина. Це дає можливість "виносити" звуковий образ з
голови, полегшуючи роботу звукорежисерів, операторів та ін.
Глибинна локалізація (оцінка відстані до джерела)
Чутливість слуху до відстані до джерела має життєво важливе значення –
гудок автомобіля, що знаходиться ззаду близько чи далеко, повинен викликати
різну реакцію. Однак саме ця властивість слухової системи вивчена явно
недостатньо. Серед основних факторів, що визначають оцінку глибини, можна
виділити такі:
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– зменшення рівня звукового тиску з відстанню – на низьких частотах, де
довжина хвилі велика (5 – 15 м), будь-яке джерело можна вважати точковим і
звукові хвилі навколо нього – сферичними. В сферичній хвилі площа поверхні
збільшується пропорційно квадрату відстані, і відповідно тиск падає обернено
пропорційно відстані, тобто на 6 дБ при кожному подвоєнні відстані.
Відчуття подвоєння відстані до звукового об’єкта виникало тільки при
зменшенні рівня звукового тиску на 20 дБ (а не на 6 дБ, при об’єктивному вимірі).
При

цьому

точність

локалізації

була

не

дуже

велика:

помилка

для

широкосмугового сигналу (клацання, годинник і т. i.) становила від 3,5 до 30 см
при зміні відстані від 1 до 8 м. Якщо при збільшенні відстані підвищувати
напругу на використання гучномовця так, щоб рівень звукового тиску у слухового
каналу експерта не змінювався, то здатність визначати відстань до джерела
(глибинна локалізація) зникає.
Таким чином, при відсутності візуального контролю в умовах вільного
поля, коли відбиті сигнали поглинаються (наприклад, в заглушеній камері або у
вільному просторі), рівень звукового тиску в місці розташування експерта є
вирішальною ознакою, за якою оцінюється відстань до джерела.
При великих відстанях (больше15 м) починає позначатися згасання,
залежно від відстані, прохідною звуковою хвилею. При цьому високочастотні
складові затухають швидше, і спектральний склад сигналу при видаленні джерела
змінюється (тембр стає «темнішим»). Крім того, на поширення звуку впливає
вологість повітря і напрямок вітру на відкритому просторі.
Слід

зазначити,

що

можливості

слуху

за

визначенням

глибини

розташування джерела обмежені, є «акустичний горизонт».
На близькій відстані (менше 3 м) на глибинну локалізацію починає
впливати також дифракція на вушній раковині і голові, тобто позначаються
різниці рівнів інтенсивностей (вище 1500 Гц) і часові затримки (нижче 1500 Гц),
як і в попередніх випадках.
Таким чином, при зміні відстані до джерела змінюється одночасно гучність
і тембр, що і служить розпізнавальними ознаками.
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Загальна точність глибинної локалізації не дуже велика, при зміщенні
широкосмугового звукового джерела від 50 до 150 см помилки становлять 15 –
30 %.
Істотну роль для глибинної локалізації відіграє особистий досвід, якщо
слухачеві знакомий сигнал, а якщо він має можливість зробити візуальну оцінку,
то точність глибинної локалізації багаторазово збільшується.
Точність глибинної локалізації звукового джерела значно підвищується в
закритому реверберуючому приміщенні. Роль реверберації в оцінці віддаленості
джерела, наприклад, розподілу музикантів за глибиною оркестру, виключно
велика. При переміщенні звукового джерела за глибиною змінюється відносно
енергії прямого звуку до енергії відбитого (ревербераційного) звуку, що
допомагає точніше визначити відстань до джерела. Найважливіше значення має
також різниця за часом між прямим звуком і надходженням перших відображень і
співвідношення їх за рівнями.
3.6. Нелінійні властивості слуху
Коли на скрипці голосно звучать дві ноти, іноді можна чітко чути третій
тон, якого не було у виконавця. Такі ж додаткові тони можна почути на звуках
флейти при двоголосному звучанні. Це явище викликало великий інтерес серед
музикантів і вчених, привело до виникнення численних експериментів і
дозволило

встановити,

що

ці

додаткові

«фантомні»

тони

виникають

безпосередньо в слуховий системі і є наслідком її нелінійності.
Цікаво, що непорозуміння цих процесів досі призводить до непорозумінь,
коли, наприклад, люди з тонким музичним слухом виразно чують додаткові тони
при виконанні деяких акордів, в той же час їхні колеги можуть їх і не почути.
Особливо це стосується людей старшого віку, оскільки з віком слухові пороги
істотно змінюються – чутливість до високих частот зменшується кожні десять
років приблизно на 1000 Гц.
За загальним визначенням, система називається нелінійною, якщо вихідний
сигнал Y(t) відрізняється від вхідного сигналу X(t) наявністю додаткових
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спектральних складових. Зазвичай це має місце, якщо зв’язок між впливаючою
силою (тиском) і відгуком системи (зміщенням) є нелінійним. Практично вся
електроакустична апаратура (гучномовці, мікрофони, акустичні системи та ін) є
нелінійною (для оцінки її завжди нормується коефіцієнт нелінійних спотворень),
однак ця нелінійність проявляється при досить великих рівнях вхідного сигналу.
Принциповою відмінністю слухового апарату є те, що він виробляє
нелінійне перетворення вхідного звукового сигналу, як при великому його рівні,
так і при дуже малому, тільки механізми цього перетворення різні.
Нелінійність слуху проявляється, насамперед, у появі «суб’єктивних» або
«слухових» гармонік. При дії на барабанну перетинку досить гучного
синусоїдального звуку з частотою f0 в процесі його обробки в слуховому апараті
виникають гармоніки цього звуку з частотами 2·f0, 3·f0 і т. д. Наприклад, якщо
подати первинний тон з частотою 500 Гц, то можна почути звуки з частотами
1000 Гц, 1500 Гц і т. д. Оскільки при об’єктивних вимірах підведеного сигналу
можна точно встановити, що в спектрі первинного впливаючого тону цих
гармонік немає, вони і отримали назву «суб’єктивних» гармонік.
При

збільшенні

рівня

інтенсивності

первинного

тону

величина

суб’єктивних гармонік різко зростає. Ця обставина має істотне значення для
сприйняття слухом низькочастотних коливань в діапазоні от 16 Гц до приблизно
100 Гц.
Другою формою прояву нелінійності слуху є поява «суб’єктивних
комбінаційних тонів». Як відомо, якщо до нелінійної системі підвести два сигнали
досить великого рівня з частотами f1 и f2 (наприклад, 800 Гц і 1000 Гц), то
нелінійні спотворення викличуть появу комбінаційних тонів з різними частотами,
тобто з’являються вторинні комбінаційні тони: f2f1 и f2+f1 (200 Гц і 1800 Гц),
кубічні комбінаційні тони 2f1f2 (600 Гц), 2f2-f1 (1200 Гц), 2f1+ f2 (2600 Гц), 2f2 +f1
(2800 Гц) та ін. Для їх кількісної оцінки також можуть бути використані «метод
найкращих биттів» або метод «погашень» (подається додатковий сигнал з
частотою комбінаційного тону і добирається його амплітуда і фаза, поки
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комбінаційний тон не загаситься, тобто він подається у протифазі). Численні
експерименти показали, що існують особливі комбінаційні тони, які найчастіше
прослуховуються при суб’єктивних експертизах: це різницеві тони з частотами
f2f1 і 2f1f2 (200 Гц и 600 Гц в нашому прикладі).
Нарешті, третій вид прояви нелінійності роботи слухового апарату – це
нелінійна компресія звукового сигналу. Рівень звукового сигналу в чутному
діапазоні змінюється від 0 дБ до 120 дБ, тобто амплітуда звукового тиску
змінюється в 100 000 разів, в той же час динамічний діапазон слухового нерва (від
температурного шуму до насичення) становить 1000. Тому, крім функцій
спектрального аналізатора, периферичний слуховий апарат виконує функції
нелінійного компресора-підсилювача.
Експериментально доведено, що перетворення сигналу в зовнішньому і
середньому вусі – лінійний процес, основна причина нелінійності – в механізмі
роботи внутрішнього вуха (равлики). Равлик складається з трьох порожнин, в
яких знаходиться рідина. При ударі стремінця по мембрані овального вікна в
рідині виникає звуковий імпульс, який поширюється з верхнього відділу в нижній
і збуджує базилярну мембрану. Дослідження роботи слухової системи, виконані
відомим вченим Бекеші (Bekesy), за які він отримав Нобелівську премію,
показали, зокрема, що при високих рівнях сигналу у рідині равлика утворюються
вихрові потоки. Оскільки ширина порожнин різна, то цей процес схожий на
утворення придонних завихрень, коли вода б’ється об берег (рис. 3.10, а і б).
Поява цих завихрень спотворює форму звукового імпульсу, а оскільки базилярна
мембрана виконує його спектральний аналіз, то ці спотворення і призводять до
появи додаткових гармонік і комбінаційних тонів.
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Рисунок 3.10 – Вихрові потоки в равлику

Таким чином, перша причина виникнення нелінійних спотворень – це
гідродинамічні процеси в рідині равлика.
Щоб розглянути другу причину нелінійності, необхідно ще раз повернутися
до механізму перетворення сигналу на базилярній мембрані – механічні зміщення
мембрани передаються органу Корті, це колекція спеціальних нервових клітин,
званих волосковими, розташованих рядами вздовж базилярної мембрани, частина
цих клітин називається внутрішніми (ВВК), їх близько 4000, інша частина –
зовнішніми (НВК), їх близько 12000. Волоскові клітини – це механоелектричний
перетворювач, який перетворює механічні зміщення мембрани в електричний
потенціал, що викликає потік електричних імпульсів (у двійковому коді) у
пов’язаних з ними нервових волокнах, тобто вони працюють аналогічно аналогоцифрового перетворювача.
В останні роки вдалося встановити, що ВВК пов’язані в основному з
висхідними нервовими волокнами, тобто вони, в основному, повідомляють
звукову інформацію у вищі відділи мозку – це «слухові мікрофони », а НВК – з
спадними нервовими волокнами, тобто вони здебільшого отримують накази від
мозку. Саме ці зовнішні волоскові клітини відіграють основну роль в нелінійній
компресії звуку.
При великих рівнях сигналу вони подовжуються (на 10 % від основної
довжини) і тим самим як би притримують зміщення базилярної мембрани,
оберігаючи внутрішні волоскові клітини від занадто великого вигину, а на малих
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рівнях сигналу вони посилюють зміщення, як би «підкачуючи» енергію
базилярній мембрані. Ця робота НВК на низьких рівнях і викликає, мабуть, трохи
аномальну поведінку кубічних комбінаційних тонів.
3.7. Слухові пороги. Абсолютні слухові пороги, больовий поріг.
Абсолютні частотні пороги. Амплітудні та частотні диференціальні пороги
Встановлення меж виникнення слухових відчуттів, званих слуховими
порогами, є в даний час однією з найбільш актуальних проблем в аудіотехниці,
оскільки її технічні можливості значно зросли за останні десятиліття, а
можливості слухової системи практично не змінилися (а чутливість навіть дещо
знизилася).
Всі сучасні звукові системи обробки і передачі музичних і мовних сигналів
вносять певні спотворення в оброблюваний сигнал. Головне завдання їх
проектування полягає в тому, щоб ці спотворення були непомітні для слуху, тобто
лежали нижче порогів слухової чутливості.
Тому знання слухових порогів має величезне значення для сучасної
звукотехніки, а відповідно, і для роботи звукорежисера.
Слухові пороги визначаються мінімальним значенням об’єктивного
параметра звукового сигналу, при якому виникають слухові відчуття. Вони
характеризують чутливість слухового апарату до даного параметра – чим нижче
слуховий поріг, тим вища чутливість.
Встановлена в результаті багаторічних досліджень картина слухової
чутливості показує величезні можливості слухової системи:
–

вухо

людини

вловлює

звук,

інтенсивність

якого

10 -12Вт/м2,

тобто дБ (звуковий тиск 2·10-5Па), з іншого боку, воно відчуває як звук рівень
тиску 140 дБ – це відповідає відношенню тисків 10 7 степеня. Найгучніший звук у
10 мільйонів разів більший за звуковим тиском від самого слабкого;
– за частотою людина вловлює і дуже низькі звуки, від 20 Гц, і дуже високі,
до 20 кГц (хоча музичні звуки в основному в діапазоні до 5000 Гц).
54

Надзвичайна здатність слуху до часових відмінностей (форми хвилі) і
тривалості звуку. Чутливість слуха до частоти, інтенсивності та тривалості
пов’язані один з одним. Слуховий апарат має дивовижну диференціальну
здатність виявляти невеликі відмінності між подібними звуками за всіма
параметрами: інтенсивністю, частотою, часовою структурою і тривалістю. Без
цього неможливо було б сприйняття мови.
Абсолютні слухові пороги
Не всякі зміни тиску сприймаються слухом як звук – існують певні межі
слухового відчуття як за величиною тиску, так і за частотою. Ці обмеження
залежать від рівня слухових порогів.
Слухові пороги можуть бути розділені на абсолютні і диференціальні.
Наприклад, «абсолютний поріг чутності визначається як мінімальний
звуковий тиск (в дБ), при якому ще виникає слухове відчуття ». Він характеризує
чутливість слуху до інтенсивності звукової енергії. Аналогічно визначаються
абсолютні слухові пороги за частотою і за часовим інтервалом.
Диференціальні слухові пороги характеризують здатність слухової системи
визначати граничне розходження між звуковими сигналами за частотою, за
рівнем звукового тиску, за часовим інтервалом та ін.
Досліди з визначення абсолютного порога чутності показали, що його
величина залежить від умов досліду, особливостей звукового сигналу, параметрів
звукового джерела та ін.
Під умовами досліду розуміють характер звукового поля:
– чи створюється воно одним гучномовцем, поміщеним перед слухачем, або
багатьма джерелами, рівномірно розподіленими навколо голови;
– чи є відбиття від границь приміщення або вжиті заходи щодо їх усунення;
– чи проводилися вимірювання мінімального тиску безпосередньо біля
вушної раковини або в цій же точці за відсутності слухача (тобто у вільному
полі);
– чи подавалися сигнали через гучномовці або через телефони.
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Зазвичай користуються результатами вимірювань, отриманими двома
основними методами.
Перший: для вільного звукового поля (тобто в заглушеній камері), який
формується одним випромінювачем, поміщеним

перед

слухачем. Рівень

звукового тиску визначається мікрофоном, поміщеним у точку розташування
голови слухача. Вимірювання порогу чутності проводиться за методом так
званого балансного регулювання. Випробуваний має можливість за допомогою
перемикача міняти напрям зміни інтенсивності звуку, зменшуючи його до рівня,
коли тон стає нечутним, підвищуючи до рівня, коли тон стає чутним. Отже,
регульований тон балансує між значеннями «чути » і «не чути ». Вимірювання
проводяться на різних частотах, при цьому на кожній частоті визначається
отриманий рівень. Описані вимірювання повинні бути виконані за участі багатьох
випробуваних, що володіють здоровим слухом, як тренованих (які дають менші
значення порогів), так і нетренованих.
Отримана таким чином крива порога чутності синусоїдальних звуків,
виміряна в умовах вільного поля, показана на рис. 3.11. Як видно, поріг чутності
змінюється в дуже широких межах залежно від частоти. Найбільшою чутливістю
вухо володіє в області частот 2500 ... 3500 Гц, де поріг чутності має найменшу
величину. В області максимальної чутливості слух сприймає тиск близько 10 –
5 Пa. Цікаво відзначити у зв’язку з цим звуковий тиск, що виникає внаслідок
флуктуацій густини повітря, має при температурі 25°С величину 5·106 Па. Якби
вухо було вдвічі чутливішим, воно чуло б безперервний шум флюктуацій молекул
повітря і потоку крові. Таким чином, здатність чути знаходиться на межі
біологічної доцільності.
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Рівень, дБ

Рисунок 3.11– Крива порогів абсолютної слухової чутливості, виміряна в умовах
вільного поля

При бінауральному слуханні слухові пороги на 3 дБ нижчі, ніж при
моноуральному.
У міжнародному стандарті ISO / R-226 (табл.3.1) прийняті за стандартні
такі значення порогів чутності (гучномовець, розміщений у вільному полі на осі,
слухачі віком 18 ... 30 років).
Подані на рис. 3.11 і в табл. 3.1 значення абсолютних порогів чутності
належать до випадку, коли джерело-гучномовець розміщений на осі 0о. Якщо
переміщати гучномовці під різними кутами відносно голови слухача, то
абсолютні пороги істотно змінюються.
Таблиця 3.1
Частота, Гц

100

200

400

800 1000 2000 3150 5000 8000 12500

Рівень, дБ

25,1 13,8

7,2

4,4

4,2

1,0

-3,6

-1,1 15,3

11,6

Другий метод – сигнали подаються на навушники, звуковий тиск
вимірюється в слуховому проході біля барабанної перетинки. Криві порогів
слухової чутливості виходять декілька різними (рис. 3.12): пороги при подані
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сигналу через телефони виходять вищими, тобто слухова система більш чутлива
до сигналів, що надходять із зовнішнього простору. Це пояснюється тим, що за
рахунок дифракції та резонансів вушної раковини, а також резонансів слухового
каналу, звуковий тиск у барабанної перетинки посилюється в 2 ... 3 рази, особливо
в області частот 1500 ... 3000 Гц, саме тому в області частот, що збігаються з
резонансами слухового каналу (~2700 Гц), і знаходиться абсолютний поріг
чутності слухової системи.

Рівень, дБ

Мінімальна чутність
(навушники)

б

Максимальна
чутність (гучномовці)

а

Рисунок 3.12 – Криві порогів чутності:
а – при вимірюванні у вільному полі; б – через навушники

Абсолютні пороги чутності істотно відрізняються в індивідуальних слухачів
залежно від віку, стану слухової системи, наявності захворювань і інше. Для їх
оцінки вимірюються індивідуальні слухові пороги і будується аудіограма – графік
залежності слухової чутливості від частоти. Вона може бути побудована як щодо
абсолютних порогів, так і щодо нульового рівня, за який прийнято значення
порогів з табл.3.2.
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Таблиця 3.2
Частота, Гц

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівень, дБ

45

25,5

11,5

7,0

9,0

9,5

13,0

Абсолютні пороги чутності залежать від тривалості висунутого сигналу:
якщо тривалість сигналу мала (менше 250 мс), пороги зростають (рис. 3.13), і
тільки при тривалості більше 250 мс значення слухових порогів стабілізуються до
норми.
Якщо звуки мають дуже коротку тривалість, то вони сприймаються як
коротке клацання. Потрібний певний час впливу, щоб можна було визначити
висоту тону, причому тривалість цього відрізка часу залежить від частоти: при
частоті 50 Гц потрібно 60 мс, понад 1000 Гц – 10 мс. Відповідно до цього
змінюються, залежно від частоти, і рівні абсолютних порогів чутності.
Скорочення тривалості впливу з 200 до 20 мс на частоті 1000 Гц призводить до

Інтенсивність

дБ над порогами 512 та 1024

зростання порогу на 10 дБ.

Тривалість впливу, мс

Рисунок 3.13 – Залежність порогів чутності від тривалості сигналу на різних частотах
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Це пов’язано з особливою властивістю слухової системи, званою часовою
інтеграцією (або сумацією). Слуховий апарат працює як детектор енергії
всередині певного слухового вікна тривалістю приблизно 200 мс. Потрібно
накопичити певну кількість енергії всередині цього вікна для досягнення порогу
чутності, причому чим коротший сигнал, тим більша повинна бути інтенсивність
звуку, щоб його можна було почути, і навпаки. Вухо інтегрує енергію всередині
цього часового вікна, тому період часу 200 мс вважається постійною інтегрування
слухового апарату.
Больовий поріг і область чутності
Існує обмеження області слухового сприйняття і збоку гучних звуків, хоча і
не таке чітке, як поріг чутності. Наприклад, синусоідальний звуковий тиск з
ефективним значенням р ~ 10 Па (100 дБ) відповідає одному з порогів, названому
порогом неприємного відчуття. При досягненні величиною р значення 60…80 Па
(132 дБ) виникає відчуття тиску на вуха, подібне до того, яке буває при закладанні
вух у літаку, а також неприємного лоскотання у вусі. Ця величина називається
порогом дотику. Нарешті, тиск 150 ... 200 Па (140 дБ) заподіює біль і називається
больовим порогом. Частотна залежність больового порогу наведена на рис. 3.14.

Больовий поріг

музика
мова

Поріг чутності

Область чутності

Рисунок 3.14 – Криві больових порогів і область чутності
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Потрібно відзначити, що слухова система пристосована до сприйняття в
основному тихих звуків і звуків середньої інтенсивності. Вплив гучних звуків (з
рівнем вище 90 дБ) призводить до зміни порогів слуху і до незворотної зміни
властивостей слухової системи, аж до повної глухоти. Причому ступінь
пошкодження пропорційний часу впливу гучних звуків, тому міжнародні
стандарти регламентують допустимий час перебування (T год/день) у звуковому
середовищі з високими рівнями звукового тиску, вище яких можуть статися
незворотні зміни слухової чутливості.
Нерідко після впливу гучних звуків високої інтенсивності у людини різко
знижується слухова чутливість. Процес відновлення звичайних порогів може
тривати до 16 годин.
Цей процес називається «часовий зсув порогу слухової чутливості» або
«постстимульне стомлення». Зсув порогу починає з’являтися при рівні звукового
тиску вище 75 дБ і відповідно збільшується при підвищенні рівня сигналу.
Причому найбільше впливають на зсув порогу чутливості високочастотні
складові сигналу. Величина зсуву порогів пропорційна логарифму часу впливу,
тому і нормується час прослуховування в день. Якщо вимірювати пороги
чутливості в різні терміни після вимкнення сигналу, то можна встановити, що
пороги починають плавно знижуватися, але приблизно через дві хвилини
відбувається стрибок у ході відновлення чутливості, а потім пороги продовжують
плавно зменшуватися зі швидкістю, пропорційною логарифму часу після
вимикання звуку. Проте якщо час перебування під впливом гучних звуків
перевищує допустимі норми, то повного відновлення порогів чутливості не
відбувається, поступово чутливість слуху знижується, що може призвести до
повної глухоти, особливо небезпечної, тому що вона пов’язана з пошкодженням
волоскових клітин, і тому практично не піддається лікуванню.
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Абсолютні частотні пороги
Якщо на рис.3.14 подивитися на криві больових порогів і криві абсолютної
чутності, то можна бачити, що якщо продовжити ці криві, то вони перетинаються,
тобто щоб досягти порогів чутності на найнижчих і найвищих частотах, потрібні
вже настільки високі рівні, що вони збігаються відразу з больовими порогами, не
створюючи відчуття звуку.
Таким чином, тільки звуки, які потрапляють в діапазон частот 20...20000 Гц,
сприймаються у вигляді слухових відчуттів. Треба зазначити, що природа не
нагородила нас особливо гострим слухом на високих частотах, особливо якщо
порівняти з собакою чи кішкою, які чують до 60000 Гц, або дельфіном (до
100000 Гц). Напевно, природа вирішила, що в цьому немає ніякої необхідності.
Вимірювання показали, що звуки з частотою 20 кГц можуть почути тільки
дуже рідкісні люди в дуже молодому віці. В середньому чутливість слуху до
високих частот знижується кожні 10 років на 1000 Гц. Приблизно до 60 років
середній поріг з високим частотам складає 12 кГц у жінок, у чоловіків зниження
частотних порогів відбувається швидше і часто становить 5...6 кГц.
Однак якщо подивитися на рис.3.14, то можна побачити, що музичні й
мовні сигнали займають лише частину чутної області, як за частотою, так і за
амплітудою. Основна енергія музичних звуків знаходиться в частотній області від
40 до 5000 Гц і за рівнем звукового тиску від 40 до 100 дБ, тому вікова зміна
частотних порогів призводить до деякого зменшення яскравості звучання
обертонів, але не заважає слухати музику і мову, тим більше що часто це
доповнюється великим музичним досвідом.
Під роздільною здатністю слуху мають на увазі мінімальні зміни звукового
тиску, частоти, часових інтервалів (і відповідних їм гучності, висоти, тривалості),
які

можуть

бути

помічені

слухом.

диференціальним порогом сприйняття.
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Роздільну

здатність

називають

Амплітудні диференціальні слухові пороги
Питання про мінімальні зміни амплітуди тиску, які уловлюються нашим
слухом, було досліджено рядом авторів (Олсон, Цвиккер, Редерер та ін).
Перша група експериментів використовувала два синусоїдальних сигнали
однакової частоти, але різного рівня. Наприклад, біля входу у вушний канал
подавався сигнал з частотою 1000 Гц з рівнем звукового тиску 40 дБ і другий
сигнал тієї ж частоти із змінним рівнем. При почерговому прослуховуванні пари
таких сигналів слухач зазначав, який з сигналів звучить голосніше. Природно, що
якщо різниця в рівнях між сигналами досить велика (наприклад, 40 і 60 дБ), то всі
100 % слухачів відзначать цю різницю, але якщо різниця в рівнях буде
зменшуватися, то помічати різницю між сигналами буде все менша кількість
слухачів.
Різниця

в

рівнях,

яку

помічає

75

%

слухачів,

приймається

за

диференціальний слуховий поріг за рівнем звукового тиску (за амплітудою).
Ці вимірювання, повторені для різних частот і різних рівнів звукового
сигналу, дозволили отримати характеристики залежності диференціальних
порогів чутності JND від частоти та загальної інтенсивності звукового сигналу
(рис. 3.15). Як видно з рисунка, ці пороги (тобто ледь помітна різниця в рівні
гучності) залежать від частоти сигналу: найменші значення виходять на середніх
частотах (500...4000 Гц), на низьких і високих частотах вони зростають.
Наприклад, при загальному рівні 60 дБ JND для частоти 1000 Гц становить 0,8 дБ,
а для частоти 200 Гц – 1,3 дБ. Крім того, вони сильно залежать від загального
рівня сигналу: чим голосніший сигнал, тим меншу різницю між сигналами можна
почути. JND на частоті 1000 Гц при загальному рівні 40 дБ становить 1,25 дБ, при
рівні 80 дБ – 0,6 дБ.
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Рівень звукового тиску

Рисунок 3.15 – Залежність диференціальних амплітудних слухових порогів від частоти і
рівня сигналу

Амплітудна роздільна здатність слуху також сильно залежить від рівня
гучності звуку. Наприклад, при частоті 1000 Гц для гучних звуків (з рівнем
гучності 80 фон) помітна зміна тиску на 3 %, в той час як коливання тиску тихих
звуків (40 фон) стають помітними лише при зміні на 10 %. Із зменшенням
гучності звуку різкіше стає і частотна залежність порогу чутливості слуху від
зміни гучності. Таким чином, для чистих тонів з рівнем звукового тиску, що
зазвичай використовуються в музиці, помітна різниця становить від 0,5 дБ до 1 дБ
в області середніх частот.
Численні експерименти за визначення чутливості слуху до змін рівня
звукового тиску (тобто нерівномірності АЧХ) при відтворенні через акустичну
апаратуру (гучномовці, мікрофони та ін) показали, що порогова величина
сприйманих нерівномірностей становить у середньому 2 дБ, причому чутливість
слуху по піках на АЧХ вища, ніж до провалів. Крім того, вона залежить від
ширини (добротності піку/провалу) і його частотного розташування, в області
середніх частот чутливість максимальна.
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Частотні диференціальні слухові пороги
Частотна розв’язна здатність слуху може бути визначена шляхом прямих
експериментів: слухачеві подаються два синусоїдальних сигнали однакової
інтенсивності, і його просять змінювати частоту сигналу відносного опорного,
поки він не почує різницю за висотою. Експерименти, виконані для різних частот
і

різних

рівнів

інтенсивності,

дозволили

побудувати

залежності

JND

(диференційних порогів) від частоти.
Частотна розв’язна здатність може бути оцінена за мінімальних змін
частоти, помітних слухом при частотній модуляції. Область підвищеної
чутливості спостерігається при частотах модуляції близько 4 %.
На рис. 3.16 наведена залежність від частоти диференціальних частотних
порогів f (f/f 100 %) для різних рівнів гучності. Аналіз кривих показує, що пороги
чутності коливань висоти тону залежать від частоти та інтенсивності сигналу. В
області частот до 1000 Гц при загальному рівні звуку 80 дБ f приблизно становить
3 Гц (в деяких роботах отримані результати до 1 Гц). Потім пороги починають
зростати на приблизно 4000 Гц до 10 Гц, вище визначення відмінностей за
висотою різко зменшується. Слід зазначити, що слух зауважує розходження за
висотою двох тонів при 3 Гц, але при цьому при різниці частот до 15 Гц в
сумарному звуці виразно чути биття.

Частота

Рисунок 3.16 – Залежність диференціальних частотних порогів від частоти
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Часове розрізнення звуку
Здатність слухової системи розрізняти тонкі часові відмінності в структурі
сигналу є в теперішній час основним предметом численних досліджень.
Насамперед необхідно було з’ясувати, який мінімальний час, протягом
якого

вухо

здатне розрізняти два сигнали. Цей час можна виміряти,

запропонувавши обстежуваному розрізнити два сигнали, однакові у всіх
відносинах, за винятком часу надходження. Це означає, що найбільша чутливість
до часового розрізнення є оцінкою найкоротшого періоду часу, в якому слух
здатний інтегрувати енергію звуку. Можна оцінювати цей період часу як нижчу
межу шкали часової інтеграції.
В експериментах з дослідження гостроти слуху використовувалися
клацання або тональні імпульси. Виявилося, що характер завдання, поставленого
перед обстежуваним, вкрай важливий: при вимірюванні часових відмінностей за
допомогою різних методів отримують кілька окремих значень величин.
Припустимо, що слухачеві в швидкій послідовності подають два сигнали
(високий і низький). Він здатний відповісти, надходить один або два наступних
один за одним сигнали, виявивши різницю між початком сигналів в 2 мс. Ця
величина

не

сильно

залежить

від

частоти

(часове

розрізнення

навіть

загострюється для частот вище 1000 Гц), а також від інтенсивності звуку.
З іншого боку, йому необхідно час в 20 мс, щоб визначити, який з сигналів
надходить першим. Якщо необхідно оцінити смислове значення звуку (мови,
наприклад), то цей час збільшується ще до 35 мс. Як вже було зазначено в першій
статті, для визначення висоти тону також потрібен певний час: для низьких частот
~60 мс, для високих ~15 мс.
Досить навчені слухачі здатні ідентифікувати швидкий ряд трьохтональних
подразнень, чинний протягом дуже короткого періоду 2...7 мс. При цьому
встановлено, що на гостроту часового слухового розрізнення суттєво впливають
такі фактори:
– число стимулів у ряду, кожен з яких повинен бути виявлений;
– спосіб подачі послідовних стимулів (окремо або разом);
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– тип завдання, яке повинен виконати слухач;
– ступінь його тренованості.
Наступним завданням було дослідження диференціальної чутливості при
впливі звуку з різницею в тривалості dT.
Обстежуваному пропонували два сигнали, один сигнал мав тривалість Тмс, а
інший трохи більшу тривалість (Т+dT)мс. Інтервали надходили у випадковому
порядку, а обстежуваний повинен був вказувати на інтервал з більшою
тривалістю сигналу. Найменшу різницю, правильно визначається в 75 % випадків,
брали за JND (диференціальний поріг) для тривалості dT.
Основний висновок полягає в тому, що dT починає зменшуватися в міру
зменшення загальної тривалості впливу сигналу (тобто чим коротші сигнали, тим
меншу відмінність за часом між ними слух може помітити).
3.8. Гучність. Визначення гучності, одиниці виміру. Рівні гучності.
Гучність складних звуків
Людський слух володіє дивовижною здатністю реагувати на слухові
сигнали як дуже малої, так і дуже великої інтенсивності, що відповідає
динамічному діапазону 120 дБ.
Гучністю називається суб’єктивне відчуття, що дозволяє слуховій системі
розташовувати звуки за певною шкалою від звуків низької інтенсивності («тихі»
звуки) до звуків великої інтенсивності («гучні» звуки).
Гучність пов’язана перш за все з таким фізичним параметром звукового
сигналу, як його інтенсивність (тобто звукова енергія).
Загальновідомо, що чим більший рівень звукового тиску (дБ) створює
акустична апаратура, тим вона голосніше звучить. Однак все далеко не так просто
– можна створити звукові сигнали дуже великої інтенсивності і при цьому ніякого
відчуття гучності не викликати. І це при тому, що слухова система може бути
навіть пошкоджена – наприклад, в разі, якщо ці сигнали будуть занадто
короткими (менше 35 мс) або занадто низькочастотними (нижче 100 Гц).
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Відбувається це тому, що гучність залежить не тільки від інтенсивності
звуку, але і від його частоти, спектрального складу, тривалості, локалізації в
просторі та ін.
Гучність звуку – це суб’єктивна величина, вона характеризує відчуття
слухача, тому гучність не може бути виміряна прямими методами.
У теперішній час оцінки відчуття гучності при зміні різних параметрів
звукового сигналу виходять методом суб’єктивних експертиз: або порівнянням з
еталонним звуком, або абсолютної оцінки.
Шкалювання звуків за гучністю та встановлення впливу на нього основних
параметрів сигналу було виконано, перш за все, для тональних сигналів різної
інтенсивності, частоти і тривалості, що послужило основою для оцінки гучності
складних музичних, мовних і шумових сигналів.
Оскільки техніка оцінки абсолютної гучності та її зв’язків з інтенсивністю,
частотою і тривалістю звукових сигналів досить складна, то поширення набули
методи відносної оцінки рівнів гучності.
Рівні гучності визначаються за допомогою експериментів.
Виставляється рівень звукового тиску еталонного звуку на частоті 1000 Гц
(наприклад, 40 дБ), потім випробуваному пропонується прослухати сигнал на
іншій частоті (наприклад, 100 Гц) і відрегулювати його рівень таким чином, щоб
він здавався рівногучним еталонному. Сигнали можуть подаватися через
телефони або через гучномовці. Якщо зробити це для різних частот і відкласти
отримані значення рівня звукового тиску, які потрібні для сигналів різної частоти,
щоб вони були рівногучними з еталонним сигналом – вийде одна з кривих на
рис. 3.17.
Наприклад, щоб звук з частотою 100 Гц здавався таким же гучним, як звук з
частотою 1000 Гц з рівнем 40 дБ, його рівень повинен бути вищий, близько 50 дБ.
Якщо буде подано звук з частотою 50 Гц, то, щоб зробити його рівногучним з
еталонним, потрібно підняти його рівень до 65 дБ і т.п. Якщо тепер збільшити
рівень еталонного звуку до 60 дБ і повторити всі експерименти, то вийде крива
рівної гучності, що відповідає рівню 60 дБ.
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Рисунок 3.17 – Криві рівної гучності для різних значень рівня сигналу

Сімейство таких кривих для різних рівнів 0, 10, 20 ... 110 дБ показано на
рис. 3.17. Ці криві називаються кривими рівної гучності. Вони були отримані
вченими Флетчером і Менсоном у результаті обробки даних великого числа
експериментів, проведених ними серед кількох сотень відвідувачів Всесвітньої
виставки 1931 року в Нью-Йорку.
Саме дані зі стандарту ISO і подані на рис.3.17, при цьому вимірювання
виконувалися в умовах вільного поля, тобто в заглушеній камері, джерело звуку
розташовувалося фронтально та звук подавався через гучномовці. Зараз
накопичені нові результати, і передбачається в найближчому майбутньому
уточнення цих даних. Кожна з поданих кривих називається ізофоною і
характеризує рівень гучності звуків різної частоти
Під рівнем гучності даного звуку розуміють рівень звукового тиску
рівногучного з даними еталонного звуку на частоті 1000 Гц.
Рівень гучності вимірюється в спеціальних одиницях – фонах.
= 20lg( ), (фон)
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де

– ефективне значення звукового тиску синусоїдального сигналу з частотою

1 кГц, який при фронтальному падінні звукової хвилі і прослуховуванні двома
вухами сприймається як рівногучний з оцінюваним звуком.
Якщо проаналізувати ці криві, то видно, що при малих рівнях звукового
тиску оцінка рівня гучності дуже сильно залежить від частоти – слух менш
чутливий до низьких і високих частот, і потрібно створити набагато більші рівні
звукового тиску, щоб звук став звучати рівногучним з еталонним звуком 1000 Гц.
При високих рівнях ізофони вирівнюються, підйом на низьких частотах стає
менш крутим – відбувається більш швидке наростання гучності звуків низької
частоти, ніж середніх і високих. Таким чином, при високих рівнях низькі, середні
і високі звуки оцінюються за рівнем гучності більш рівномірно.
Це властивість слухової системи – по-різному оцінювати рівень гучності
сигналу залежно від його частоти і рівня звукового тиску – враховується в
сучасних приладах для вимірювання рівнів шуму та інших складних звуків. У них
застосовуються зважені коригувальні криві, аналогічні кривим «слухових»
фільтрів, які послаблюють низькі частоти залежно від рівня сигналу так, як це
робить слухова система.
Зазвичай використовуються три види зважених кривих (рис. 3.18):
– крива А зі спадом 30 дБ на рівні 50 Гц по відношенню до рівня на
1000 Гц;
– крива В зі спадом 12 дБ;
– крива С зі спадом 2 дБ.
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Рисунок 3.18 – Зважені криві А, В, С для вимірювання рівнів шуму

Якщо ці криві перевернути «зверху вниз» (дзеркально по горизонтальній
осі) і нанести на ізофони (пунктирні лінії на рис. 3.17), то видно, що крива А
приблизно відповідає ізофоні у 30 фон. Таким чином, проводячи вимірювання з
використанням цієї кривої (значення рівня сигналу видаються в дБА), ми як би
оцінюємо рівень гучності цього сигналу так, як це робить слухова система на
слабких рівнях (30 дБ на 1000 Гц), крива В (значення в дБВ) відповідає ізофоні
70 дБ, крива С – ізофоні 100 дБ (дБС).
Для кількісної оцінки абсолютної гучності була прийнята спеціальна
одиниця сон. Гучність в 1 сон – це гучність синусоїдального звуку з частотою
1000 Гц і рівнем 40 дБ.
Рівню гучності
= 40 фон відповідає гучність N = 1 сон;
= 2(

)/

.

Відчуття гучності залежить від тривалості сигналу: якщо на слуховий канал
надходять два сигнали однакової інтенсивності, то більш короткий сигнал
сприймається як менш гучний. Це корисно враховувати при обробці музичних і
мовних сигналів. При збільшенні тривалості сигналу відчуття гучності поступово
зростає, поки його тривалість не досягає величини 100 ... 200 мс, при цьому
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зростання рівня гучності відбувається майже лінійно зі збільшенням тривалості

Відносний рівень гучності,

сигналу (рис. 3.19).

чистий

широкосмуговий

Тривалість сигналу, мс

Рисунок 3.19 – Зростання рівня гучності при збільшенні тривалості сигналу

Слухова система має властивість адаптації, тобто під впливом тривалих,
гучних, постійних за величиною звуків загальна гучність звуку, що відчувається,
поступово зменшується – слух адаптується.
При впливі звуку з рівнем 94 дБ протягом двох хвилин рівень гучності
поступово зменшується на величину 9 фон, при цьому до кінця періоду часу
падіння сповільнюється. Якщо при цьому рівень сигналу різко збільшити,
наприклад з 94 до 100 дБ, то рівень гучності збільшується, проте меншою мірою,
ніж це мало б відповідати значенням рівня сигналу в 100 дБ. Потім рівень
гучності починає знову знижуватися, і навіть з більшою швидкістю, тобто ступінь
адаптації тим більший, чим голосніший звуковий сигнал. При цьому відбувається
зниження чутливості слуху та підвищення слухових порогів.
Зміна рівня гучності проявляється і при раптовому зменшенні рівня впливу
сигналу. При впливі сигналу з рівнем 94 дБ відбувається поступова адаптація (як і
попередньому випадку, на 9 дБ), потім, при стрибкоподібному зменшенні рівня
сигналу на 6 дБ, рівень відчуття гучності різко падає на 19 фон, а потім поступово
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збільшується, тобто відбувається адаптація до тихим звуків, і поступово
чутливість відновлюється.
Таким чином, слухова система намагається захиститися від гучних звуків –
при їх тривалому впливі відбувається поступове зниження відчуття гучності,
звуки здаються більш тихими. Ступінь адаптації залежить від гучності впливу
сигналу: чим він голосніший, тим більше зниження відчутного рівня гучності.
Однак можливості слухової системи обмежені, і процес має тенденцію до
насичення: наприклад, при переході від рівня 94 дБ до рівня 108 дБ різниця в
зниженні рівня відчуття гучності відбувається всього на 3 фони.
В основі процесу адаптації лежать механізми, що відбуваються в середньому
і внутрішньому вусі. На високих рівнях сигналу спрацьовує так званий
«акустичний рефлекс». При цьому стріменце відводиться від овального вікна і
оберігає внутрішнє вухо від передачі занадто гучних звуків. Рефлекс починає
спрацьовувати для звуків з рівнем 85 дБ і вище і забезпечує захист до 20 дБ. Крім
того, процес коливань базилярної мембрани є суто нелінійним – при занадто
великих зсувах мембрани відбувається компресія сигналу за рахунок дії зовнішніх
волоскових клітин.
Однак захисна здатність слуху обмежена; крім того, вона має певну інерцію –
акустичний рефлекс починає спрацьовувати тільки через 30 ... 40 мс після початку
звуку, і повний захист ще не досягається і при 150 мс, тому поряд з небезпекою
для слухової системи впливу тривалих гучних звуків, ще більш небезпечним для
неї є вплив коротких голосних імпульсів.
3.9. Тембр. Визначення тембру. Ефект передування. Тембр та акустичні
характеристики звуку
Найскладнішим суб’єктивно відчутним параметром є тембр. Про тембр не
можна

сказати

«більший-менший»,

«вищий-нижчий»,

для

його

опису

використовуються десятки слів: сухий, дзвінкий, м’який, різкий, яскравий і т. д.
Тембр (timbre-фр.) означає «якість тону», «забарвлення тону» (tonequality).
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Американський стандарт ANSI-60-дає таке визначення: «Тембр – атрибут
слухового сприйняття, що дозволяє слухачеві судити, що два звуки, які мають
однакову висоту і гучність, відрізняються один від одного».
У працях Гельмгольца міститься такий висновок: «різниця в музичній якості
тону (тембрі) залежить тільки від присутності і сили парціальних тонів
(обертонів) і не залежить від різниці фази, з якої ці парціальні тони вступають в
композицію».
Тембр залежить від спектра сигналу, але він також залежить від форми
хвилі,

звукового

тиску,

розташування

частот

у

спектрі

і

тимчасових

характеристик звуку.
Тембр володіє достатньою інваріантністю (стабільністю), що дозволяє
зберегти його в пам’яті, а також служить для порівняння раніше записаної і тією,
що знову надійшла в слухову систему, інформації про джерело звуку. Це
передбачає певний процес навчання – якщо людина ніколи не чула звучання
інструмента даного тембру, то вона його і не впізнає.
Тембр і акустичні характеристики звуку. Приклади тимчасової структури
(осциллограм) звуків однієї висоти (нота «до» першої октави), що створюються
різними інструментами (орган, скрипка), показані на рис. 3.20. Як видно з
поданих хвильових форм, в кожному з цих звуків можна виділити три фази: атаку
звуку (процес встановлення), стаціонарну частину, процес спаду. У різних
інструментах, залежно від використовуваних в них способів звукоутворення,

Тиск

тимчасові інтервали цих фаз різні.

час

Рисунок 3.20 – Тимчасові структури звуків однакової висоти, програні на різних
музичних інструментах
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В ударних і щипкових інструментів, наприклад гітари, короткий часовий
відрізок стаціонарної фази і атаки і довгий за часом – фази загасання. У звуці
органної труби можна бачити досить довгий відрізок стаціонарної фази і короткий
період загасання і т.д. Якщо уявити відрізок стаціонарної частини звучання більш
розтягнутим у часі (рис. 3.22), то можна чітко бачити періодичну структуру звуку.
Ця періодичність є принципово важливою для визначення музичної висоти тону,
оскільки слухова система тільки для періодичних сигналів може визначити

Тиск

Тиск

висоту, а неперіодичні сигнали сприймаються нею як шумові.

час

Рисунок 3.22 – Періодична структура звуків

Як стверджує класична теорія, що розвивається, починаючи з Гельмгольца,
майже всі наступні сто років, сприйняття тембру залежить від спектральної
структури звуку, тобто від складу обертонів і співвідношення їх амплітуд.
Як відомо, для того, щоб отримати амплітудний і фазовий спектр, необхідно
виконати перетворення Фур’є від тимчасової функції (t), тобто залежність
звукового тиску р від часу t.
За допомогою перетворення Фур’є будь-який часовий сигнал можна подати
у

вигляді

суми

(або

інтеграла)

складових

його

простих

гармонійних

(синусоїдальних) сигналів, а амплітуди і фази цих складових утворюють
відповідно амплітудний і фазовий спектри.
Іноді спектр подають у вигляді дискретного набору обертонів з різними
амплітудами. Спектри можуть бути подані у вигляді спектрограм, де по
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вертикальній осі відкладена частота, по горизонтальній – час, а амплітуда подана
інтенсивністю коліру.
Для побудови спектрів у стаціонарній частині осцилограми виділяється
певний часовий відрізок і проводиться розрахунок усередненого спектра по
даному відрізку. Чим більший цей відрізок, тим точніше виходить роздільна
здатність за частотою, але при цьому можуть втрачатися (згладжуватися) окремі
деталі

тимчасової

структури

сигналу.

Такі

стаціонарні

спектри

мають

індивідуальні риси, які характерні для кожного музичного інструменту і залежать
від механізму звукоутворення в ньому.
Наприклад, флейта використовує як резонатор відкриту з обох кінців трубу,
і тому містить в спектрі всі парні і непарні гармоніки. При цьому рівень
(амплітуда)

гармонік

швидко

зменшується

з

частотою.

У

кларнета

використовується як резонатор труба, закрита з одного кінця, тому в спектрі в
основному

містяться

непарні

гармоніки.

У

труби

в

спектрі

багато

високочастотних гармонік. Відповідно тембри звучання у всіх цих інструментів
зовсім різні: у флейти – м’який, ніжний, у кларнета – матовий, глухий, у труби –
яскравий, різкий.
Аналіз загальної структури спектрів різних інструментів дозволяє зробити
такі висновки:
– при відсутності або нестачі обертонів, особливо в нижньому регістрі,
тембр звуку стає нудним, порожнім – прикладом може служить синусоїдальний
сигнал від генератора;
– присутність в спектрі перших п’яти-семи гармонік з досить великою
амплітудою надає тембру повноту і соковитість;
– ослаблення перших гармонік і посилення вищих гармонік (від шостоїсьомої і вище) надає тембру різкість, скрипучість.
Аналіз обвідної амплітудного спектра для різних музичних інструментів
дозволив встановити:
– плавний підйом обвідної (збільшення амплітуд певної групи обертонів) в
області 200 ... 700 Гц дозволяє отримати відтінки соковитості, глибини;
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– підйом в області 2,5 ... 3 кГц надає тембру політ, дзвінкість;
– підйом в області 3 ... 4,5 кГц надає тембру різкість, пронизливість та ін.
Численні експерименти з оцінкою якості звучання (а отже, тембру)
акустичних систем дозволили встановити вплив різних піків-провалів АЧХ на
помітність зміни тембру. Зокрема, показано, що помітність залежить від
амплітуди, розташування по частотній шкалі і добротності піків-провалів на
обвідній спектра. У середній області частот пороги помітності піків, тобто
відхилення від середнього рівня, становлять 2 ... 3 дБ, причому помітність зміни
тембру на піках більша, ніж на провалах. Вузькі за шириною провали (менше 1/3
октави) майже не помітні на слух – мабуть, це пояснюється тим, що саме такі
вузькі провали вносить приміщення в АЧХ різних звукових джерел, і слух до них
звик.
Таким чином, справедливим є твердження класичної теорії, що тембр звуку,
що сприймається, залежить від його спектрального складу, тобто розташування
обертонів на частотній шкалі і співвідношення їх амплітуд. Це підтверджується
численною практикою роботи зі звуком в різних областях.
З цього випливають ще два дуже важливих висновки:
– тембр звучання музики й мови змінюється залежно від зміни гучності і від
транспонування за висотою. При зміні гучності змінюється сприйняття тембру.
По-перше, при збільшенні амплітуди коливань вібраторів різних музичних
інструментів (струн, мембран, дек і ін.) У них починають проявлятися нелінійні
ефекти, і це приводить до збагачення спектра додатковими обертонами;
– зі збільшенням рівня гучності змінюється чутливість слухової системи до
сприйняття низьких і високих частот (про криві рівної гучності було написано в
попередніх статтях). Тому при підвищенні гучності (до розумної межі 90 ... 92 дБ)
тембр стає повнішим, багатшим, ніж при тихих звуках. При подальшому
збільшенні гучності починають позначатися сильно спотворені джерела звуку і
слухової системи, що призводить до погіршення тембру.
Транспонування мелодії за висотою також сприймається як зміна тембру.
По-перше, збіднюється спектр, оскільки частина обертонів потрапляє в нечутний
77

діапазон вище 15 ... 20 кГц; по-друге, в області високих частот пороги слуху
значно вищі, і високочастотні обертони стає не чути. У звуках низького регістру
(наприклад, в органі) обертони посилюються через підвищення чутливості слуху
до середніх частотах, тому звуки низького регістру звучать соковитіше, ніж звуки
середнього регістру, де такого посилення обертонів немає. Слід зазначити, що
оскільки криві рівної гучності, як і втрати чутливості слуху до високих частот,
значною мірою індивідуальні, то і зміна сприйняття тембру при зміні гучності і
висоти також дуже різняться у різних людей.
Таким чином, підбиваючи підсумки, отримані класичною теорією тембру з
урахуванням результатів останніх років, можна сказати, що тембр, безумовно,
істотно залежить від усередненого спектрального складу звуку: кількості
обертонів, їх відносного розташування за частотною шкалою, від співвідношення
їх амплітуд, тобто форми спектральної обвідної (АЧХ), а точніше, від
спектрального розподілу енергії за частотою.
Одна з численних спроб класифікувати темброві якості залежно від
спектрального складу звуку наведена на рис. 3.33.

Рисунок 3.13 – Класифікація тембрів
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Запитання та завдання для самоперевірки
1. З яких частин складається периферична слухова система?
2. Що означає тонотопічна організація базилярної мембрани?
3. В яких одиницях вимірюють висоту тону?
4. Які параметри звукового сигналу важливі для визначення висоти тону?
5. Які механізми використовуються для визначення людським слухом
висоти тону?
6. У чому полягають нелінійні властивості слуху?
7. Дайте визначення критичної смуги. Від чого залежить ширина критичної
смуги?
8. Механізм локалізації джерела звуку.
9. З якого напряму людський слух має найбільший ступінь локалізації
сигналів? Яка роздільна здатність в кожному напрямку?
10. На яких принципах основана глибинна локалізація в умовах вільного
поля?
11. Що необхідно зробити для перебудови конуса невизначеності?
12. Дайте визначення латералізації.
13. Дайте визначення абсолютного і диференціальних порогів чутності
людського слуху.
14. Дайте визначення гучності і рівня гучності. В яких одиницях виміру
вони виражаються?
15. Дайте визначення тембру і від яких параметрів він залежить.

79

4. МОВА
4.1. Мова. Основні механізми звукоутворення мови.
4.2. Механізм утворення голосних звуків.
4.3. Механізм утворення приголосних звуків.
4.1. Мова. Основні механізми звукоутворення мови
Мовний сигнал є засобом передачі різноманітної інформації як вербальної
(словесної), так і невербальної (емоційної). Для швидкої передачі інформації в
процесі еволюції був відібраний особливим чином закодований і структурований
акустичний сигнал. Для створення такого спеціалізованого акустичного сигналу
використовується «голосовий апарат», поєднаний з фізіологічним апаратом,
призначеним для дихання і жування (оскільки мова виникла на пізніх стадіях
еволюції, то до утворення мови довелося пристосувати вже наявні органи).
Голосовий апарат є, по суті, духовим музичним інструментом. Однак серед
усіх музичних інструментів він не має собі рівних за своєю багатогранністю,
різнобічністю, можливостю передачі найменших відтінків і ін. Всі способи
звуковідтворення,

які

використовуються

в

духових

інструментах,

використовуються і в процесі утворення мови (в т.ч. вокальної мови), однак всі
вони перебудовуються (за наказами мозку) і мають найширші можливості,
недоступні жодному інструменту.
Якщо розглядати структуру мовно утворювального апарату як духового
музичного інструменту, він складається з трьох основних частин (рис. 4.1):
– генератора – дихальної системи, яка складається з повітряного резервуара
(легенів), де запасається енергія надлишкового тиску, м’язової системи і
вивідного каналу (трахеї) зі спеціальним апаратом (гортанню), де повітряний
струмінь переривається і модулюється;
– вібраторів – голосових зв’язок, повітряних турбулентних струменів
(створюють крайові тони), імпульсних джерел (вибухів);
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– резонаторів – розгалуженої і перебудовуваної системи резонансних
порожнин складної геометричної форми (глотки, ротової і носової порожнини),
званої артикуляційної системою.

Рисунок 4.1 – Структура мовноутворювального апарату

Генерація енергії повітряного стовпа відбувається в легенях, які являють
собою своєрідні міха, що створюють потік повітря при вдиху і видиху за рахунок
різниці атмосферного і внутрішньолегеневого тиску.
Процес вдиху і видиху відбувається за рахунок стиснення і розширення
грудної клітини, який здійснюється зазвичай за допомогою двох груп м’язів:
міжреберних і діафрагми, при глибокому посиленому диханні (наприклад, при
співі) скорочуються також м’язи черевного преса, грудей і шиї.
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При вдиху діафрагма ущільнюється і опускається вниз, скорочення
зовнішніх міжреберних м’язів піднімає ребра і відводить їх в сторони, а грудину –
вперед. Збільшення грудної клітини розтягує легені, що призводить до падіння
внутрішньолегенового тиску по відношенню до атмосферного, і в цей «вакуум»
спрямовується повітря.
При видиху м’язи розслаблюються, грудна клітка за рахунок своєї ваги
повертається

в початковий

стан, діафрагма

піднімається,

обсяг

легенів

зменшується, внурішньолегеневий тиск зростає, повітря спрямовується в
зворотному напрямку.
Таким чином, вдих – процес активний, що вимагає витрати енергії, видих –
процес пасивний. При звичайному диханні цей процес відбувається приблизно 17
разів на хвилину, управління цим процесом як при звичайному диханні, так і при
мові, відбувається несвідомо, але при співі процес постановки дихання
відбувається свідомо і вимагає тривалого навчання.
Кількість енергії, яка може бути витрачена на створення мовних акустичних
сигналів, залежить від обсягу запасеного повітря і відповідно від величини
додаткового тиску в легенях. З огляду на те, що максимальний рівень звукового
тиску, який може розвивати співак (мається на увазі оперний), становить 100 ...
112 дБ, очевидно, що голосовий апарат є не дуже ефективним перетворювачем
акустичної енергії, його ККД становить близько 0,2 %, як і у більшості духових
інструментів.
Модуляція повітряного потоку (за рахунок вібрацій голосових зв’язок) і
створення підглоткового надлишкового тиску відбувається в гортані. Гортань
(larynx) – це клапан (рис.4 .2), який знаходиться на кінці трахеї (вузької трубки, по
якій повітря піднімається з легенів).
Цей клапан призначений для запобігання трахеї від попадання сторонніх
предметів і для підтримки високого тиску при підйомі важких предметів. Саме
цей апарат і використовується як голосове джерело при мові і співі. Гортань
утворена з набору хрящів і м’язів. Спереду її охоплює щитовидний хрящ (thyroid),
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ззаду – перстнеподібний хрящ (cricoid), ззаду також розташовуються більш дрібні
парні хрящі: черпаловидні, рожковидні і клиновидні.
Зверху гортані розташований ще один хрящ-надгортанник (epiglottis), також
типу клапана, який опускається при ковтанні і закриває гортань. Всі ці хрящі
з’єднані м’язами, від рухливості яких залежить швидкість повороту хрящів.
З віком рухливість м’язів зменшується, хрящі також стають менш
еластичними, тому можливості віртуозного володіння голосом при співі також
зменшуються.

Рисунок 4.2 – Побудова гортані
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Найбільш складно влаштований середній відділ гортані (рис. 4.3), в якому
розташовані парна м’язова перегородка (еластичний конус) і дві пари складок.
Верхні називаються переддверні, або «помилковими голосовими», а нижні –
голосовими. У товщі останніх лежать голосові зв’язки, утворені еластичними
волокнами, і м’язи (рис. 4.4). Проміжок між правою і лівою голосовими
складками називається голосовою щілиною. Голосові зв’язки натягнуті між
щитовидним хрящем і черпаловидними хрящами. Розміри голосової щілини у
відкритому стані 2 см в довжину і 1 см в ширину.

Рисунок 4.3 – Перетин трахеї і гортані

Саме голосові складки і є основним (але не єдиним) джерелом утворення
мови (вібратором).

84

щитовидний хрящ
еластичний конус (м'язова перегородка)
перстнеподібний хрящ
голосова щілина

голосова щілина

задній перстнечерпаловидний м'яз
(розширює
голосову
щілину)
Рисунок 4.4 – Голосова щілина
і голосові
складки
в динаміці

Між двома парами складок знаходяться невеликі порожнини (шлуночки
гортані), які дозволяють безперешкодно рухатися голосовим складкам і
відіграють роль акустичних фільтрів, зменшуючи рівень високих гармонік
(скрипучість голосу), вони ж відіграють роль резонаторів для тихих тонів і при
співі у фальцет.
При русі хрящів голосові складки можуть зрушуватися і розсуватися,
відкриваючи прохід повітря. При поворотах щитовидного і перстнеподібного
хрящів вони можуть розтягуватися і стискатися, при активації вокальних м’язів
вони можуть розслаблятися і напружуватися.
Процес утворення звуків мови визначається рухом (коливаннями) зв’язок,
що приводить до модуляції потоку повітря, що видихається з легеней. Такий
процес називається фонацією (існують і інші механізми звукоутворення, вони
будуть розглянуті далі).
Розглянемо процес фонації: перед початком мовлення голосові складки
повинні бути зведені черпаловидними хрящами, що приводить до замикання
потоку повітря і виникненню надлишкового підглоткового тиску (відбувається
«предфонаційне настроювання»).
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Повітря,

яке

виштовхується

легенями

з

трахеї,

накопичується

в

підскладковому просторі і починає тиснути на них. Коли надлишковий тиск
підвищується до певної величини, складки розмикаються і повітря спрямовується
в голосову щілину. У момент максимального відкриття щілини швидкість потоку
повітря стає максимальною, тиск всередині щілини падає (за законом Бернуллі),
причому швидкість проходження повітря неоднакова – в самій вузькій частині
голосової щілини вона максимальна.
Усередині

голосової

щілини

утворюється

зона

зниженого

тиску.

Навколишній більш високий тиск, а також власна пружність зв’язок змушують
складки зімкнутися. Цей процес аналогічний порушенню коливання тростин у
дерев’яних духових інструментах.
Таким чином, чергування надлишкового тиску у підскладковому просторі і
негативного тиску через ефект Бернуллі змушує складки замикатися-розмикатися,
тобто забезпечує нормальний режим їх коливань (рис.4.4). При цьому
відбувається модуляція потоку повітря, яке порціями (як у духових інструментах)
заштовхується в резонансні порожнини. Послідовність повітряних поштовхів, що
виникають в результаті коливань голосових зв’язок, називається глотальною
хвилею, зазвичай вона подається у вигляді залежності об’ємної швидкості повітря
від часу (рис. 4.5).
Як видно з графіків, такий сигнал являє собою послідовність імпульсів,
форма яких залежить від співвідношення часу відкриття складок (швидкість
потоку поступово наростає) і часу їх закриття (швидкість швидко зменшується).
Період такої хвилі визначається тривалістю загального циклу коливань
зв’язок,

тобто

основною

частотою

коливання.

Амплітуда

визначається

максимальною швидкістю потоку повітря, яка, в свою чергу, залежить від
величини підскладкового надлишкового тиску.
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Рисунок 4.5 – Форма голосових імпульсів і їх спектр

Частота коливань складок визначає висоту голосу (у чоловічих голосів при
промові вона дорівнює в середньому 110 Гц, у жіночих – 220 Гц), амплітуда
визначає його гучність.
Якщо записати мікрофоном такий звук у самих голосових складок, то він
нагадує гудіння або дзижчання. Це як би вихідний матеріал – щоб отримати з
нього звуки мови, його ще треба обробити в артикуляційному тракті. Спектр
такого звуку показаний на рис. 4.4. Оскільки коливання голосових складок
створюють періодичний сигнал (реальний сигнал не є строго періодичним), то
спектр його при нормальній фонації є гармонійним з крутизною спаду 12 дБ/окт.
Для збільшення гучності мови необхідно збільшити підскладковий тиск
(затратити більше енергії), при цьому фронти голосових імпульсів стають
крутішими (складки швидше відкриваються). Час, коли щілина закрита,
збільшується від 40 ... 50 % при нормальній фонації, до 65 ... 70 % – спектр
відповідно змінюється, в ньому з’являється більше гармонік, що відповідно
змінює тембр голосу (робить його яскравішим).
Способи змикання складок при фонації можуть бути різними. Наприклад,
якщо складки сходяться в повному обсязі і між ними є щілина, то форма імпульсів
стає майже симетричною, швидкість не падає до нуля, в голосі чути шум
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(придиховий голос, шепіт). Навпаки, якщо складки занадто сильно замикаються
(голос стає затиснутим), це також змінює форму імпульсів і відповідно спектр і
тембр голосу.
Всі перераховані характеристики – основна частота коливань голосових
зв’язок, форма голосових імпульсів, їх амплітуда, спектральний склад і форма
обвідної спектра – відіграють істотну роль при слуховому сприйнятті мови.
Особливу роль відіграє частота основного тону: в мовному потоці вона визначає
висоту голосу, і її зміна використовується також для зміни інтонації, логічних
наголосів, а іноді і сенсу слів (наприклад, в тональних мовах, таких, як
китайська). У вокальної мови (співі) частота основного тону може змінюватися в
широких межах, звичайно одна-дві октави
Частота основного тону, тобто число коливань голосових зв’язок у секунду,
залежить від їх довжини, маси і натягу. Приблизно цей зв’язок можна уявити, як
для струни (хоча вони більше схожі на гумові шнури) у вигляді:
= 0.5

,

де T – натяг (пружність);
L – довжина;
М – поверхнева маса.
Маса залежить від довжини, товщини і щільності складок. У процесі
мовлення і співу товщина і щільність складок може значно змінюватися за
рахунок натягу.
Натяг забезпечує підвищення висоти голосу, і може здійснюватися за
рахунок напруги внутрішніх вокальних м’язів (в основному при мові) і повороту
щитовидного і перстенеподібного хрящів відносно один одного (в основному при
співі). Оскільки при збільшенні гучності голосу зростає підскладковий тиск, а він
деяк впливає на натяг складок (м’язи рефлекторно напружуються), то зазвичай
при підвищенні гучності мови зростає і висота тону (наприклад, при крику).
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Таким чином, при утворенні звуків мови за допомогою процесу фонації
(тобто коливання голосових зв’язок) формується звуковий сигнал, який потім
трансформується у вокальному тракті, де він перетворюється з «сирого»
матеріалу в послідовність мовних акустичних сигналів (інші способи створення
джерел звуку будуть розглянуті пізніше).
Таким чином, вокальний тракт виконує функцію резонатора, тобто
підсилює і фільтрує вхідний сигнал (аналогічно трубам духових інструментів).
Форма труб вокального тракту показана на рис. 4.6.
Тракт складається з трьох основних резонансних порожнин: глотки, ротової
порожнини, носової порожнини. Схематично його вигляд показаний на рис. 4.6.
Відмінності такої системи резонаторів від будь-яких труб у музичних
інструментах полягають в такому:
– складна геометрична форма: вокальний тракт можна розглядати як трубу
змінного перерізу з підключенням паралельної труби (носової порожнини, яка
може підключатися при опусканні заднього м’якого язичка);
– можливість швидкої перебудови форми труб, площі їх поперечного
перерізу, щільності і жорсткості стінок, за рахунок зміни положення язика,
м’якого язичка, губ, зубів, розширення глотки, опускання гортані і ін. Можливості
перебудови параметрів вокального тракту величезні, притаманні тільки людині,
що і дозволяє йому вимовляти все різноманіття звуків мови. Цей процес
перебудови називається артикуляцією. Кожному звуку мови відповідає певне
статичне положення або певна динаміка зміни положення мови, щелеп, губ,
піднебінної фіранки, тобто певна артикуляція.
Загальна довжина мовного тракту у дорослої людини (від голосових
складок до губ) близько 17 см, довжина носової порожнини (від піднебінної
фіранки до ніздрів) 12,5 см, площа змінного перерізу тракту в середньому
становить приблизно 5 ... 6 см2.
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Рисунок 4.6 – Схематична модель вокального тракту

Найпростішою моделлю вокального тракту можна вважати циліндричну
трубу довжиною 17 см, закриту на одному кінці (аналогічно трубі кларнета).
Власні моди (форми) коливань такої труби показані на рис.4.7, частоти
визначаються з співвідношень: L = λ/4; L = 3λ/4; L = 5λ/4 і т.д., таким чином,
частоти рівні
=

(

де n – ціле число;
L – довжина труби;
c – швидкість звуку.
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)

,

Рисунок 4.7 – Форми коливань для циліндричної труби і голосового тракту

У спектрі такої труби присутні тільки непарні гармоніки 1: 3: 5 ... Для
довжини L = 17 см власні частоти виявляються рівними 500, 1500, 2500 Гц. Якщо
у труби міняти в різних точках площу поперечного перерізу, то становище її
власних частот буде зміщуватися. Абсолютно аналогічні процеси відбуваються у
вокальному тракті: в ньому також є свій набір власних частот з відповідними
модами коливань, тобто

певним розподілом вузлів і пучностей уздовж його

довжини. Змінюючи площу поперечного перерізу у вокальному тракті, можна
також весь час змінювати положення власних частот.
4.2. Механізм утворення голосних звуків
Якщо на вхід такої труби (системи труб) подати сигнал, сформований при
коливаннях голосових зв’язок (рис. 4.5), то на виході можна записати сигнал, який
буде мати форму, показану на рис. 4.8, тобто гармоніки, що збігаються з власними
частотами тракту, будуть посилені за рахунок резонансів.
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Рисунок 4.8 – Положення тракту для різних звуків мови і вигляд звукового сигналу з
формантами

Області спектральних максимумів, відповідні резонансним частотам
вокального тракту, називаються формантами (іноді їх просто називають
резонансами вокального тракту). Кожному звуку мови (найпростіший звук мови
називається фонемой) відповідає своя форма вокального тракту, яка варіюється за
рахунок зміни положення язика, губ, зубів і т.д., і своє становище формант (Fкартина).
Вивчення руху артикуляційних органів під час промови за допомогою
рентгенографічних зйомок показали, що аналогічні закономірності мають місце і
у вокальному тракті: при підйомі язика вперед і вгору звужується передня частина
ротової порожнини, при цьому знижується перша форманта F1 і підвищується
друга F2. При зсуві язика назад звужується поперечний переріз тракту в ділянці
глотки, при цьому підвищується F1 і знижується F2 і т.д. При зсуві формант за
певними закономірностями відбуваються зміни в співвідношенні їх амплітуд, що
призводить до зміни форми обвідної. Всі ці ознаки (розташування формант і
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співвідношення їх амплітуд) і є відмінними акустичними ознаками голосних
звуків мови.
Правда, при швидкому мовленні відбувається настільки швидка перебудова
позиції артикуляційних органів (язика, губ і ін.), що часто має місце накладення
позиції, яка відповідає одному звуку, на позицію іншого (зазвичай голосного на
сусідній приголосний), таке явище називається коартикуляция, і воно дуже
ускладнює сприйняття і розпізнавання мови.
Таким чином, вокальний тракт діє на звуковий сигнал джерела як
параметричний еквалайзер, при цьому істотне значення мають частоти резонансів,
співвідношення їх амплітуд і ширина резонансних піків (добротність). Зразкові
області розташування перших трьох формант для голосних російської мови дано в
табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Частотний діапазон формант (Гц) Ширина формант (Гц)
Тип голосу Чоловічий

Жіночий

F1

200 – 800

250 – 1000

40 – 70

F2

600 – 2800

700 – 3300

50 – 90

F3

1300 – 3400 1500 – 4000

60 – 180

Розпізнавання кожної фонеми відбувається в основному за матеріальним
становищем перших двох формант F1 і F2, вищі форманти визначають тембральні
відмінності (для співу надзвичайно важливе значення має третя формантна
область « співоча форманта »).
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4.3. Механізм утворення приголосних звуків
При утворенні звуків мови використовуються три основних механізми
генерації звуку (і їх різні поєднання): процес фонації, турбулентний шум,
імпульсні джерела.
Процес фонації, тобто модуляція повітряного потоку за рахунок коливань
голосових зв’язок, що використовується при утворенні голосних звуків і дзвінких
приголосних, формує послідовність імпульсів, які потім піддаються фільтрації в
голосовому тракті. В результаті цього формується мовний акустичний сигнал.
Турбулентний шум проявляється при проходженні струменя повітря через
вузький отвір з досить великою швидкістю. У струмені може відбуватися
утворення завихрень, що супроводжується турбулентним шумом. Такий спосіб
звукоутворення

використовується

в

лабіальних

музичних

інструментах

(наприклад, флейті), цей же спосіб звукоутворення використовується і в
голосовому тракті: в певному місці тракту створюється звуження, і при
продуванні повітря через нього утворюється шум, який потім певним чином
трансформується в резонансних порожнинах тракту.
Спектр турбулентного шуму має плоску ділянку в діапазоні 500 ... 3000 Гц,
вище і нижче якого він спадає зі швидкістю 6 дБ/окт. Приклад спектрального
розподілу шуму для звуків «ф», «з», «ш», «х» показаний на рис. 4.9.

Рисунок 4.9 – Осцилограми і спектрограми шуму
при утворенні глухих приголосних
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Імпульсне джерело звуку утворюється при стрибкоподібному зміні тиску
повітря. Для утворення звукового імпульсу необхідно створити в мовному тракті
значний надмірний тиск, повністю перекривши вихід повітря на деякий інтервал
часу (приблизно 30 мс). Амплітуда такого імпульсу залежить від величини тиску
позаду змички, тому в мові більш гучними будуть ті приголосні, місце стрибка
тиску для яких знаходиться ближче до гортані – там тиск накопичується швидше,
і його рівень вищий. Імпульсний звук такого типу має суцільний спектр.
На відміну від голосних звуків приголосні відрізняються набагато більшою
розмаїтістю способів звукоутворення, що ускладнює їх аналіз і розпізнавання і
відповідно ускладнює роботу звукорежисерів з мовними і вокальними сигналами.
Однак саме приголосні вимагають особливої уваги при звукової обробці, оскільки
в мові вони несуть основне смислове навантаження.
По-перше, при утворенні приголосних можуть використовуватися всі
джерела звуку і їх поєднання: фонація, турбулентний шум, імпульс.
По-друге, місце розташування джерела звуку також може сильно
варіюватися: якщо при утворенні голосних резонатори завжди знаходяться
попереду джерела звуку, оскільки положення голосових зв’язок закріплене в
гортані, то при утворенні приголосних джерело звуку може перебувати в будьякому місці тракту (наприклад, у зубів для звуку «з»; в задній піднебінній частині
для звуків «г», «до» і ін.).
По-третє,

при

утворенні

приголосних

частіше

використовується

підключення додаткової носової порожнини (в російській мові взагалі немає
носових голосних, тільки приголосні «м», «н»).
Крім того, вони відрізняються значно більш короткими стаціонарними
періодами (служать як би переходом від однієї голосної до іншої) і значно
більшою розмаїтістю спектрів. Середня тривалість голосних звуків 0,15 с, середня
тривалість приголосних 0,08 с.
При створенні приголосних звуків процес утворення формантних областей
значно ускладнюється.
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Оскільки джерело збудження (вібратор) може розташовуватися в будьякому місці голосового тракту, то в цьому випадку резонансні порожнини
розташовуються як перед джерелом, так і позаду нього.
Резонанси порожнини перед джерелом створюють піки у вихідному сигналі,
такі резонанси називаються «полюсами» (формант); резонанси задніх порожнин
називаються «нулями» передавальної функції і проявляються у вигляді провалів.
Модель тракту для приголосних «к», «п», «т» і відповідна передавальна функція
тракту показана на рис. 4.10. На графіку чітко видно піки (полюса) і провали
(нулі).
"к"

"п"

"т"

Рисунок 4.10 – Форма голосового тракту і спектри
звуків «к», «п», «т» (точкою відзначено місце розташування джерела шуму)

Для опису процесів утворення приголосних звуків вводиться поняття
локусної формантної картини. При утворенні голосних звуків передавальна
функція тракту, як уже було відзначено вище, повністю залежить від структури її
формант (F-картини), які в процесі швидкого мовлення безперервно змінюються,
оскільки безперервно перебудовуються артикуляційні органи. Ця плавність зміни
конфігурації мовного тракту і його резонансних частот має місце і при
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проголошенні приголосних звуків, тільки ці резонанси не завжди видно в
передавальній функції.
Під локусною F-картиною розуміють сукупність резонансів (формант)
ротової порожнини тракту, яка відповідає положенню артикуляційних органів при
проголошенні даного приголосного звуку. Таким чином, локуси – це ті форманти,
які повинні бути при даній конфігурації тракту, незалежно від того, чутні вони чи
ні. Їхнє становище можна відновити з спектрограм сигналу, і воно має суттєве
значення для процесів сприйняття приголосних.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть основні частини апарату утворення мови людини.
2. Що називають процесом фонації?
3. Що таке артикуляція?
4. Що дозволяє перебудовувати довжину і діаметр вокального тракту
людини?
5. За допомогою яких механізмів відбувається генерація приголосних?

5. СУБ’ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ АКУСТИКИ ПРИМІЩЕННЯ
5.1. Критерії позитивної оцінки акустики приміщення.
5.2. Негативні критерії акустики приміщення.
5.1. Критерії позитивної оцінки акустики приміщення
Однією з перших спроб встановити «словник» критеріїв суб’єктивної
оцінки акустики музичних залів була зроблена Беранеком. На основі особистого
досвіду, а також з бесід з відомими диригентами, музикантами, досвідченими
слухачами він вибрав з численних суб’єктивних оцінок різних залів (теплий,
холодний, порожній, глухий і ін.) вісімнадцять найуживаніших суб’єктивних
критеріїв, а з них десять найбільш значущих і незалежних. Хоча ця методика
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викликала ряд заперечень фахівців, але вона послужила поштовхом до численних
досліджень, і в теперішній час деякі з результатів цих досліджень введені в
стандарти.
Критерії, що позитивно впливають на акустику залів:
– гулкість, життєвість (liveness);
– повнота звуку (fullness);
– розрізнення або ясність (definition или сlarity);
– інтимність (intimaсy);
– теплота (warmth);
– просторовість (spaсiousness);
– гучність (loudness);
– баланс (balanсe);
– ансамбль (ensemble);
– тембр (timbre).
Звук, який досягає слухача у будь-якому приміщенні прослуховування,
містить інформацію як про параметри звуку, створеного музичним інструментом,
співаком і т.п., так і про властивості приміщення, в якому цей звук відтворюється.
Приміщення прослуховування (студія, концертний зал, стадіон і ін) є свого роду
лінійним фільтром, який виробляє обробку надійшовшого в нього звукового
сигналу, змінюючи його часову структуру і змінюючи його спектр, що,
відповідно, приводить до зміни його тембру і визначає якість звучання.
Обумовлено це перш за все тим, що в приміщенні, поряд з прямим звуком,
до слухача приходять численні відображення, які і формують структуру
ревербераційного процесу, характерну для кожного виду приміщення – вона
залежить від його розміру, форми, обробки, наявності слухачів і ін. Приклад
ревербераційного процесу показаний на рис. 5.1.
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Рисунок 5.1 – Структура ревербераційного процесу

Як видно з рис. 5.1, в початковий момент при використанні за джерело,
наприклад, короткий імпульсний сигнал, до слухача надходить прямий звук,
потім, через певний час, починають надходити відображення від різних
поверхонь, які спочатку чітко відокремлені один від одного за часом, потім
кількість їх збільшується, звукове поле стає дифузним, і рівень звукового тиску в
даній точці приміщення поступово спадає – такий процес спаду звуку в
приміщенні і називається ревербераційним.
Для

опису

параметрів

ревербераційного

процесу

зазвичай

використовується величина часу реверберації (ВР), яка визначається як «час,
протягом якого рівень звукового тиску зменшується на 60 дБ». Величина часу
реверберації

визначається

обсягом

залу

і

загальним

коефіцієнтом

звукопоглинання в ньому, вона не залежить від форми залу, структури розподілу
поглинаючого матеріалу і т.ін., тобто є усередненою характеристикою.
Однак дослідження з оцінки якості звучання в різних приміщеннях змусили
ввести цілий ряд додаткових параметрів, які більш тонко характеризують
ревербераційний процес.
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«Ранній звук» визначається як прямий звук і відображення, що надійшли
протягом перших 80 мс після приходу прямого звуку. Причому істотне значення
має напрямок приходу цих ранніх звуків – так, наприклад, звуки, які прийшли від
бічних стін в перші 80 мс, створюють відчуття розширення джерела звуку, що
покращує якість сприйняття музики.
«Гучність ранніх звуків» визначається енергією прямого звуку плюс енергія
відбитих звуків, які прийшли в перші 80 мс. «Гучність реверберуючого звуку»
визначається загальною звуковою енергією, яка досягає слухача після 80 мс.
«Ранній час реверберації» (РВЗ) – час загасання звуку після виключення
джерела, коли рівень звукового тиску зменшується на 10 дБ. Крім того, для
зіставлення з суб’єктивними оцінками використовується також час реверберації
(ВР) при спаді звукового тиску від 5 до 35 дБ при заповнених залах (тобто
частина ревербераційної кривої).
«Коефіцієнт внутрішньослухової крос-кореляції (КВСКК)» визначається як
коефіцієнт кореляції сигналів, які надійшли на два вуха при різному часі
інтеграції і в різних частотних діапазонах. Зазвичай використовується час
інтеграції від 0 до 80 мс в трьох октавних смугах: 500, 1000 і 2000 Гц. Цей
коефіцієнт характеризує ступінь відмінності звукових сигналів у двох вухах як за
часом, так і за амплітудою.
«Гучність-життєвість» – ці терміни перш за все пов’язані з оцінкою
загального враження від акустики залів, тобто, як було зазначено вище, значною
мірою пов’язані з часом реверберації (ВР). Всі приміщення за цим критерієм
ранжуються досить чітко (собори, концертні зали, студії та ін.). Для кожного виду
музики й мови існують оптимальні межі зміни часу реверберації, які залежать від
обсягу приміщення і частоти (наприклад, рис. 5.2), яке змінюється в межах від 0,4
до 1 с для мови, від 1 до 1,5 с для камерної музики, від 1,8 до 2,2 с для
симфонічної і т.д. Відлуння – один з ефектів, який враховувався композиторами
при створенні творів, наприклад, композитори органної музики спеціально
робили паузи, щоб було чути довгу реверберацію в соборі.
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Рисунок 5.2 – Оптимальний час реверберації

Найбільш впливає на відчуття «життєвості» звуків значення часу
реверберації на середніх частотах. У приміщеннях, у тому числі в студіях, де час
реверберації

занадто

коротший

для

даного

музичного

жанру,

звук

характеризується як «мертвий», «сухий». Навпаки, якщо час реверберації занадто
великий для даної музики, звук характеризується як дуже «брудний», «рідкий».
Тому введення при обробці додаткових ефектів реверберації, які не відповідають
стилю і характеру музики, може викликати аналогічні суб’єктивні відчуття.
«Повнота тону (повнозвучність)» також залежить від часу реверберації, але
також і від ставлення гучності реверберуючих звуків, яка визначається енергією
звуків, що приходять після перших 80 мс (Е1), до гучності ранніх звуків, які
визначаються енергією прямого звуку і перших відображень до 80 мс (Е2)
(рис. 5.3).
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Рисунок 5.3 – Енергія ранніх і пізніх реверберуючих звуків

Чим більше відношення Е1/Е2, тим вища «повнота тону».
У приміщеннях, де енергія відображених звуків мала, звук буде здаватися
«порожнім». В залах (наприклад, старовинних оперних театрах), де звук від
виконавця має можливість вільно підніматись і відбиватися від високих стель,
енергія в реверберуючих звуках буде досить великою і звучання також буде
«повним». Для забезпечення цієї якості звуку велике значення має вибір форми
залу і розміщення спеціальних панелей, які віддзеркалюють, і інших деталей
оздоблення.
«Розрізнення і ясність». Коли музиканти говорять про «розрізнення» або
«ясність», мають на увазі ступінь, з яким окремі звуки в музичному творі чітко
розділяються

один

від

одного.

Є

два

види

«ясності»

(розрізнення):

«горизонтальна» і «вертикальна».
«Горизонтальна»

належить

до

звуків,

наступних

один

за

одним.

Композитор використовує спеціальні прийоми, щоб забезпечити її: темп,
повторення тонів у фразі, відносну гучність послідовних тонів і т.ін. Виконавець
також може впливати на горизонтальне розрізнення вибором манери виконання.
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Акустичні

фактори

в

приміщенні,

які

визначають

«горизонтальне

розрізнення» музичного твору, – це величина часу реверберації і відношення
гучності (енергії) ранніх звуків до гучності (енергії) реверберуючого звуку:
С80= Е2/Е1, тобто чинники ті ж, але відносини зворотні. Таким чином, збільшення
«горизонтального розрізнення» зменшує повноту тону, і навпаки.
«Вертикальне розрізнення» – це ступінь, з яким звуки, що звучать
одночасно, розрізняються на слух. Вона також залежить від стилю твору,
мистецтва виконавця, акустики залу і тренованості слуху.
Композитор впливає на неї вибором тонів, що звучать одночасно, вибором
інструментів і т.ін., а виконавець може впливати, змінюючи динаміку звучання
одночасних тонів та ін.
Акустичні фактори для вертикального розрізнення – баланс звуків різних
інструментів, який істотно залежить від акустичних параметрів сценічного
простору; і також відношення енергії ранніх звуків до енергії реверберуючого
звуку.
Таким чином, горизонтальне і вертикальне розрізнення (ясність) залежить
як від музичних, так і від акустичних факторів.
Таким чином, різні стилі музики вимагають різних значень вище вказаних
параметрів. Про величину часу реверберації для концертних залів і музичних
студій було сказано вище. Що стосується коефіцієнта ясності (розрізнення) С80, то
для залів, оцінених музикантами-експертами як зали з хорошим розрізненням,
його значення знаходяться у межах від 3,7 до 0,02 дБ (середнє значення
2,5 дБ).
«Інтимність (присутність, камерність, близькість)»
Вони визначають для слухача розмір простору, що здається, в якому він
слухає музику. Різні стилі музики вимагають різних значень «акустичної
інтимності». Інтимність визначається різницею в часі між прямим і першим
відбитими звуками, а також, частково, загальною сприйманою гучністю звучання,
оскільки слухач передбачає, що звук у маленькому приміщенні здається
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голоснішим, ніж у великому. Основний внесок у відчуття «інтимності» роблять
перші відбиття від бічних стін (в залах з досить високими стелями) або від стель
при їх порівняно низькій висоті.
Як видно з рис. 5.4, різниця шляхів прямого і відбитого звуків у першому
залі менша, ніж у другому, і, відповідно, різниться різниця в часі приходу звуків.
Це, природно, призведе до того, що інтервал часу між прямим звуком і першим
відображенням (рис.5.4) у другому залі буде більшим. Велика різниця в часі
приходу прямого звуку і першого відображення створює у слухача відчуття
відірваності (віддаленість) від виконуваної музики.

Рисунок 5.4 – Різниця шляхів прямого і відбитого звукового променя в залах різних
розмірів

У залах з хорошою акустикою, призначених для симфонічного репертуару,
цей часовий інтервал становить для слухачів, що сидять в центрі залу, величину
15–30 мс. В межах цього часу, якщо відображення мають схожий спектр і
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обвідну, а їх гучність не вища прямого звуку, вони не сприймаються як окремі
звуки, а допомагають у поліпшенні локалізації прямого звуку (це явище відоме як
ефект Хааса). Для швидкості звуку 340 м/с затримка на цей час відповідає різниці
у відстані приблизно 12 м, що вимагає ширини залу близько 18-20 м. Композитор
(звукорежисер, виконавець та ін.) повинен мати на увазі цей параметр, інакше
буде невідповідність розмірів приміщення стилю музики, яка дуже чітко
відчувається слухачами, прикладом може служити звучання органа в маленькій
кімнаті.
«Просторовість» – відчуття слухача, що музика йде від повної ширини
залу і звук оточує його з усіх боків, що зазвичай характеризує зали з хорошою
акустикою. Найбільш повно це відчуття проявляється при прослуховуванні,
наприклад, органа або хору у великих соборах. На противагу цьому, в залах з
поганою акустикою здається, що звук йде як би з «вікна».
Тренований слухач (тим більше звукорежисер) може розрізнити дві
складові в сприйнятті просторовості розширення площі джерела звуку, що
здається (ASW), і оточення (або «обгортання» LEV), коли слухач відчуває себе
зануреним у звук по обидва боки.
На думку багатьох експертів, перша складова є одним з головних
індикаторів якості акустичних концертних залів і приміщень прослуховування.
Вона пов’язана з рівнем бічних ранніх відбиттів: чим вищий рівень бічних
відображень у приміщенні, тим більше позірне розширення джерела. Удавана
ширина звукового джерела пов’язана також з рівнем гучності на низьких частотах
СЗн2 (в основному в області частот 125 і 200 Гц).
Однак найбільший зв’язок з цим параметром показали результати
вимірювання коефіцієнта внутрішньослухової крос-кореляції сигналу КВСККр3.
Цей коефіцієнт визначає ступінь різниці звукових сигналів у двох вухах як за
часом, так і за амплітудою. Чим менш схожі звуки в лівому і правому вухах, тим
менший цей коефіцієнт, тим більше позірне розширення джерела ASW=1
КВСККр3. У разі, якщо однакові звуки, коефіцієнт стає рівним одиниці, і позірне
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джерело звуку концентрується в центрі. Ці результати докладно розроблені в
теорії стереофонії.
Вимірювання, виконані в різних залах за допомогою приладу «штучна
голова» на двадцяти позиціях при різних положеннях джерел звуку, показали, що
значення цього коефіцієнта, усередненого в трьох октавних смугах 500 Гц, 1 і
2 кГц, при інтеграції часу в інтервалі 0 – 80 мс КВСККр3 (р – ранній за часом
приходу, 3 – усереднений у трьох смугах), дають хорошу кореляцію з
суб’єктивними оцінками уявного розширення джерела – ASW.
Усі виміряні зали виявилися чітко ранжовані за цим параметром: для
кращих за якістю звучання залів світу значення цього коефіцієнта КВСККр3
опинилися в межах 0,3 – 0,6.
«Обгортання

(занурення

LEV)»

пов’язане

з

відчуттям

пізнього

реверберуючого звуку, що надходить з усіх боків (після 80 мс), і залежить від
конструкції залу: наявності нерегулярностей стін, балконів і т. д., тобто всіх
конструктивних елементів, які забезпечують прихід звуку з різних боків
(дифузність звукового поля). Так, наприклад, відчуття звучання музики у слухача,
до якого відображені звуки надходять з усіх боків: від стелі, стін, підлоги і т.ін.,
будуть істотно відрізнятися від відчуттів сидячого під балконом слухача, до якого
звук надходить тільки з фронту. Значення цього коефіцієнта також пов’язано з
коефіцієнтом внутрішньослухової крос-кореляції, середніми за період часу від
80 мс до 1 с, однак статистично значущих вимірювальних даних за цим
параметром ще не набрано.
«Гучність» – для оцінки залів використовується спеціальне суб’єктивне
поняття, що характеризує гучність джерела звуку при грі фортисимо по
відношенню до деякої «очікуваної» гучності на місці прослуховування. Найбільш
сприятлива відстань за цим параметром в більшості залів для прослуховування
прямого звуку від оркестру 18 м, від солістів 6 – 15м.
Гучність

визначається

суб’єктивним

відчуттям

сили

пропорційна густині звукової енергії на місці прослуховування.
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звуку,

вона

Для об’єктивної оцінки гучності запропонований такий параметр, як сила
звуку СЗ, який визначається як різниця рівнів звукового тиску, виміряного на
шумовому сигналі на місці слухача, і рівнем звукового тиску від того ж джерела,
на тій самій відстані в заглушеній камері, при цьому вимірювання проводяться в
октавних смугах з частотами 125, 250, 500 Гц, 1, 2 і 4 кГц. При вимірах
враховується тільки енергія прямого звуку і ранніх відбиттів, які надійшли в
перші 80 мс. Зазвичай нормуються два параметри: один, усереднений у смугах
125 і 250 Гц (Снч2), і інший – в смугах 500, 1000 і 2000 Гц (Ср3). Значення цих
параметрів для кращих залів виявилися рівними 6 і 6,2.
«Теплота» – відношення часу реверберації на низьких частотах до часу
реверберації на середніх. Вона вимірюється при заповненому залі, при цьому час
реверберації на низьких частотах (125 Гц) має дорівнювати часу реверберації на
середніх частотах (500 1000 Гц) або бути більше приблизно на 20 %. «Теплота»
суб’єктивно визначається як звучність басів порівняно зі звучністю середніх
частот. Беранеком був запропонований критерій КНТ – коефіцієнт низького тону,
який дорівнює відношенню середнього значення часу реверберації ВР на частотах
125 і 250 Гц до середнього значення часу реверберації на частотах 500 і 1000 Гц:
КТН =

ВР

ВР

ВР

ВР

.

Його виміряні значення для кращих концертних залів опинилися в межах
1,08 – 1,1.
«Баланс» – поняття, що слугує для оцінки гучності окремих інструментів і
інструментів груп по відношенню до загальної гучності оркестру. Баланс повинен
бути як між різними групами інструментів, так і між оркестром і солістами.
Баланс залежить від особливостей навколо сценічного простору, розміщення
оркестрантів, від виконавської концепції диригента, звукорежисерського рішення
та ін.
«Ансамбль» – поняття, що включає в себе стрункість, злагодженість
спільного виконання, у тому числі ритмічну точність і синхронність виконання
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окремих партій. Почуття ансамблю залежить від чутності власного виконання і
взаємної чутності, що визначається значною мірою конструкцією сцени і
поверхонь поблизу неї.
«Тембр» – поняття складне і багатогранне, проблемам його сприйняття
приділяється зараз особлива увага в психоакустиці. Можна прийняти визначення,
запропоноване Беранеком, хоча є й інші: «тембр якості звуку», іноді його
називають

«забарвленням

звуку», яке

дозволяє

відрізнити

звук

одного

інструмента або голосу від іншого». Кожен інструмент має свій характерний
тембр звучання, досить згадати виконання однієї і тієї ж мелодії на різних
інструментах, наприклад, на фортепіано або органі, який визначається його
конструкцією і матеріалами, з яких він виготовлений.
Тембр залежить від структури звуку в усі періоди його звучання: у момент
встановлення, в стаціонарний період і в момент спаду.
Щільність резонансних частот повинна бути досить велика, щоб не була
помітна зміна тембру за рахунок резонансів. Виконання музики в приміщеннях з
малим об’ємом неминуче призводить до спотворення тембру за рахунок
дискретних резонансів, малого часу реверберації, недостатнього часового
інтервалу між прямим звуком і першими відображеннями та ін.
5.2. Негативні критерії акустики приміщення
Поряд з акустичними параметрами приміщень, які визначають позитивні
враження від прослуховування в них музики і мови, існує цілий ряд параметрів,
які є заважаючими факторами при прослуховуванні. До числа основних
негативних чинників належать:
– відлуння;
– пурхаюча луна (flutter);
– заважаючі шуми.
«Відлуння» – помітне на слух повторення прямого звуку. Помітність луни
залежить від часу запізнювання і інтенсивності відбитих сигналів. При часі
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запізнювання менше 80 мс відчуття луни практично відсутнє навіть при досить
високих рівнях сигналу.
«Пурхаюча луна» – багаторазова періодична послідовність луни, що
створює тональне забарвлення звуку (ефект гребінчастого фільтра), особливо
якщо період послідовності менше 20 мс. Сильний ефект спостерігається при
наявності довгих паралельних стін, що характерно для багатьох сучасних залів.
Присутність луни може призводити до порушення локалізації звукових джерел,
що абсолютно неприпустимо в приміщеннях для прослуховування музики.
У класичних залах використовувалися спеціальні розсіювальні поверхні:
колони, ложі та ін., а також обиралася не прямокутна форма приміщення, що і
зараз використовується в хороших «акустичних» студіях.
«Заважаючі шуми» – загальне враження від будь-якого виконання музики
або мови може бути значною мірою зіпсоване, якщо в залі є високий рівень
заважаючих зовнішніх або внутрішніх шумів. У таких залах або студіях
виявляється важким, іноді практично неможливим, забезпечити звукозапис, і
навіть очистити фонограми від шумів різного походження виявляється не завжди
можливим, незважаючи на наявність сучасних комп’ютерних технологій.
Рівень шумів у залі визначає динамічний діапазон сприйманого музичного
або мовного сигналу, оскільки слабкі рівні сигналу маскуються шумом, що
призводить до значної втрати якості звучання музики або до втрати розбірливості
мови.
Рівень шумів у приміщенні залежить від декількох причин:
– проникнення зовнішніх шумів від транспорту та ін. Саме для боротьби з
цими шумами застосовуються різні способи звуко- і віброізоляції при будівництві
концертних залів і студій. Для цього будують студії в тихих місцях,
використовують додаткові стіни на окремому фундаменті типу «будинок в
будівлі», застосовують спеціальні звуко- і віброізоляційні матеріали і т.д .;
– виникнення внутрішніх шумів від вентиляційних, освітлювальних та
інших систем, а також шуму від публіки. При будівництві студій витрачаються
значні кошти на зменшення рівнів шумів від різних забезпечуючих систем.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1. Перерахуйте суб’єктивні критерії, які позитивно впливають на акустику
приміщення.
2. Дайте визначення часу реверберації.
3. Дайте визначення раннього звуку і раннього часу реверберації.
4. Від яких факторів залежить гучність-життєвість?
5. Дайте визначення горизонтальної та вертикальної розрізнень і ясності.
6. Якими коефіцієнтами характеризується ясність?
7. Назвіть фактори, що впливають на відчуття інтимності в приміщенні.
8. Від яких відображень залежить позірне розширення джерела звуку?
9. Дайте визначення теплоти як суб’єктивного критерію акустики
приміщення.
10. Укажіть суб’єктивні критерії, що негативно впливають на акустику
приміщення.

6. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В
ПРИМІЩЕННІ
6.1. Формування звукового поля в приміщенні. Індекс дифузності.
6.2. Існуючі теорії поширення звукових хвиль в приміщенні.
6.3. Хвилева теорія.
6.1. Формування звукового поля в приміщенні. Індекс дифузності
Звукові хвилі в закритих приміщеннях, багаторазово відображаючись від
його поверхонь, утворюють складне поле коливального руху частинок повітря.
Закони розподілу коливальної швидкості частинок повітря, рівня звукового
тиску, напрямків поширення акустичної енергії в закритих приміщеннях
визначаються не тільки характеристиками джерела звуку, але також і
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геометричними розмірами, формою приміщення, здатністю стін, підлоги і стелі
поглинати акустичну енергію.
З цієї причини звукові поля в закритому приміщенні і у вільному просторі
суттєво відрізняються. Наприклад, у вільному полі інтенсивність звуку є потік
енергії за одиницю часу через одиницю поверхні в напрямку поширення звукової
хвилі. Для звукового поля в приміщенні, якщо поглинання звукової енергії
незначне, поняття інтенсивності в цьому своєму класичному визначенні втрачає
сенс, бо в кожен момент часу одночасно існують потоки енергії, що
поширюються (внаслідок наявності віддзеркалень) в різних напрямках. Рівні
звукового тиску можуть дуже сильно змінюватися від однієї точки поля в іншу. Ці
зміни суттєво відрізняються від спостережуваних в умовах відкритого простору
для поля біжучої хвилі.
Універсальною і зручною в даній ситуації енергетичною характеристикою
звукового поля є густина звукової енергії . Вона залежить не тільки від
акустичної потужності джерела звуку, але і від акустичних властивостей
приміщення.
Звукове поле приміщення в кожній точці простору можна представити як
сукупність хвиль, що безпосередньо надходять від джерела найкоротшим шляхом
(прямий звук), і хвиль, що потрапляють в дану точку після одного або декількох
віддзеркалень (сукупність відзвуків, що утворюють ревербераційний процес у
приміщенні).
Напрями потоків енергії відбитих хвиль залежать від геометричної форми
приміщення і ступеня поглинання акустичної енергії межами (поверхнями)
приміщення
При зміні співвідношення між довжиною хвилі і розмірами приміщення,
акустичних властивостей і форм поверхонь, що відбивають, характер звукового
поля приміщення змінюється. Якщо приміщення не містить фокусуючих
поверхонь і геометрично симетричних перетинів, а розміри приміщення значно
більші за довжину хвилі і якщо стіни не сильно поглинають звукову енергію, то
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через деякий час при безперервній дії джерела через довільний елемент об’єму
приміщення в кожен момент часу буде проходити велика кількість окремих
хвиль, що поширюються в різних напрямках.
У результаті звукове поле матиме такі характеристики:
1) всі напрямки потоків енергії цих хвиль будуть рівноймовірні;
2) густина звукової енергії такого поля по всьому об’єму приміщення буде
постійна.
Першу властивість називають ізотропією звукового поля, а другу однорідністю. Звукове поле ізотропне і однорідне називають дифузним.
Для дифузного звукового поля постулюється ще одна важлива властивість:
всі елементарні хвилі цього поля некогерентні, тому в ньому відсутні стійкі явища
інтерференції. Кількісною мірою оцінки дифузності звукового поля в приміщенні
є індекс дифузності.
Експериментально він може бути знайдений таким чином. У приміщенні
збуджують сигнал змінної частоти (так званий виючий тон). У досліджуваній
точці приміщення розташовують мікрофон з гострою діаграмою спрямованості.
Сигнали, сприйняті мікрофоном від джерела звуку при його орієнтації в межах
тілесного кута 0...π, наносять на просторову діаграму в полярних координатах і
отримують систему відрізків, що сходяться в одній точці (рис. 6.1). Довжини цих
відрізків пропорційні інтенсивності звуку, прийнятого з боку відповідного
напряму.

Рисунок 6.1 – Схема вимірювань дифузності поля

При цьому індекс дифузності
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– середня інтенсивність звуку в межах повного тілесного кута;

– інтенсивність звуку для i-го напряму;
n – число взятих напрямків;
m – відносне відхилення інтенсивності звуку, середнє за всіма напрямами;
m0 – відносне відхилення інтенсивності звуку від середнього значення, виміряне в
заглушеній камері.
При

=

дорівнює нулю. Якщо

(повністю заглушене приміщення), індекс дифузності
= 0, то поле ідеально дифузне.

Для великого числа залів середнє значення індексу дифузності становить
близько 0,65 – 0,75. Зі збільшенням обсягу приміщення (V > 10000 м) індекс
дифузності зменшується. Його збільшують застосуванням у приміщеннях,
різноманітних за формою об’ємних конструкцій, що розсіюють.
6.2. Існуючі теорії поширення звукових хвиль в приміщенні
У теперішній час не існує єдиної теорії, що пояснює всі акустичні процеси в
приміщеннях і дозволяє з єдиних позицій вирішувати конкретні завдання
оптимізації в приміщеннях різного призначення. До того ж ці завдання пов’язані з
психофізіологією та естетичною оцінкою звучання слухачами, зі вподобаннями
музикантів і акторів.
Для пояснення процесу поширення звукових хвиль
використовують три теорії:
– хвилева;
– статистична;
– геометрична.
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у приміщенні

6.3. Хвилева теорія
Після припинення дії джерела звуку, що підтримує вимушені коливання
повітря в приміщенні, в системі відбуваються тільки власні коливання, вони
згасають у міру поглинання енергії. У ревербераційному явищі немає місця
залишковому коливальному процесу, нав’язаному раніше дією зовнішньої сили,
що змушує; відзвуком є власне затухаюче коливання повітряного об’єму з
частотами, які залежать від розмірів і форми приміщення.
Отже, суттю реверберації не є багаторазові віддзеркалення, а поступово
затухаючі власні коливання об’ємного резонатора, які не залежать від зовнішніх
впливів.
Такий погляд покладено в основу хвилевої теорії акустичних процесів у
приміщенні.
Акустику приміщень з позиції хвилевих, коливальних процесів аналізували
Дж. В. Стретт, Бейль, Курант, Шустер і Ветцман, Кнудсен, Морз і Болт та інші.
Серед розробників хвилевої теорії в нашій країні слід в першу чергу назвати
І.Г. Дрейзена і В.В. Фурдуєва.
Ідеї, покладені в

основу хвилевої теорії, були

вперше

висловлені

Дж. В. Стреттом (лордом Релеєм). В «Основах акустики», виданих вперше в 1877
р, наводиться необхідний математичний апарат, причому з посиланням на
розв’язання хвилевого рівняння для тривимірного простору, даного Дюамелем
(Duhamel) у математичному журналі «LiouvilleJournalMath», том XIY, 1849.
Дюамель вивів вираз для власного періоду 1/f0 об’ємного резонатора у формі
прямокутного паралелепіпеда
=

с

=2

+

+

;

ℎ

таким чином,
=

2

+
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+

ℎ

,

де l, b, h – лінійні розміри;
р, q, n – будь-які цілі числа.
Залежно від значень коефіцієнтів р, q, n прийнято таку класифікацію типів
стоячих хвиль, що утворюються:
– осьові, коли два з трьох коефіцієнтів дорівнюють нулю;
– дотичні, коли один з коефіцієнтів дорівнює нулю;
– косі, коли жоден з коефіцієнтів не дорівнює нулю.
Осьові хвилі відображаються тільки від однієї пари протилежних
паралельних перешкод (стін), дотичні – від двох пар (тобто встановлюються в
площині, паралельній третій парі перешкод), косі – від усіх пар перешкод.
Для багатьох матеріалів коефіцієнти поглинання залежать від кута падіння
хвилі на перешкоду. У зв’язку з цим хвилі різних типів затухають з різною
швидкістю. Затухання виходить найбільшим для косих хвиль і найменшим для
осьових. Тому коли джерело звуку збуджує коливання різних типів, то різні
власні коливання, навіть з близькими частотами, будуть затухати з неоднаковою
швидкістю. В результаті крива спаду інтенсивності звуку не матиме регулярного
вигляду, який пропонується статистичною теорією. Крутизна спаду рівня на
різних стадіях відзвуків буде різною, і тоді втрачається певний сенс самого
поняття часу реверберації.
З

хвилевої

теорії

випливає,

що

приміщення

простої

правильної

геометричної форми менш задовольняють умовам дифузності поля, ніж
приміщення складної геометричної форми з непаралельними стінами, косо
поставленими площинами або опуклими поверхнями, заглибленнями у вигляді
кесонів. Звісно, лінійні розміри цих поверхонь повинні бути порівнянні з
довжиною хвилі або бути більшою за неї.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Які види стоячих хвиль утворюються в приміщенні?
2. Які види стоячих хвиль найенергоємніші?
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3. Як на акустику приміщення впливає спектр власних частот?
4. Укажіть формулу розрахунку резонансних частот у приміщенні.
5. Що таке дифузне поле?
7. СТАТИСТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗВУКОВІ ПРОЦЕСИ В
ПРИМІЩЕННІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ АКУСТИЧНОЇ ЯКОСТІ
ПРИМІЩЕННЯ
7.1. Поглинання енергії в приміщенні.
7.2. Процес наростання і спаду звукової енергії в приміщенні.
7.3.Стандартний час реверберації.
7.4. Акустичне відношення та еквівалентна реверберація.
7.5. Оптимальний час реверберації.
7.1. Поглинання енергії в приміщенні
Падаючи на поверхню (рис. 7.1), звукова хвиля частково відображається від
неї, частково поглинається матеріалом поверхні, переходячи в теплову енергію,
частково може піти за межі приміщення.

Eпад




Eвідоб

Eзалом
Рисунок 7.1 – Процес відображення і заломлення звукових хвиль

Процеси заломлення звукової хвилі в поверхні підкоряються законам
геометричної акустики. При цьому енергія, що залишилася в приміщенні після
віддзеркалення звукової хвилі, характеризується коефіцієнтом віддзеркалення  ,
енергія, що втрачається в приміщенні після віддзеркалення, – коефіцієнтом
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звукопоглинання , енергія звукової хвилі, що пройшла крізь поверхню, –
коефіцієнтом звукопровідності γ:
=

погл

;

=

пад

де

пад

відоб

;

=

пад

залом
пад

– енергія звуку, що падає на поверхню;

– енергія звуку, відбитого від поверхні;

відоб
залом

– енергія звукової хвилі, що пройшла крізь поверхню в сусіднє

приміщення;
погл

– енергія звукової хвилі, що втрачається в приміщенні при віддзеркаленні.
Вочевидь,

коефіцієнтів

,

що
і

+

оскільки

= 1,

погл

+

відоб

=

пад .

Значення

залежать від матеріалу і конструктивних особливостей

поверхні, частоти і кута

падіння звукової хвилі на перешкоди.

Значення коефіцієнтів звукопоглинання α, що наводяться в довідниках,
отримані

в

дифузному

звуковому

полі.

У

цьому

випадку

коефіцієнт

звукопоглинання є середнім значенням сукупності всіх його можливих значень:
= ∑
де

( ),

( ) – коефіцієнт звукопоглинання при куті падіння звукової хвилі

.

Поверхні порожнього приміщення, оброблені різними матеріалами з
коефіцієнтами звукопоглинання

,

,...

, при площі поверхні кожного з них

відповідно рівній S1, S2,..., Sn, утворюють загальний фонд звукопоглинання
А =
де

∙

+

∙

+ ⋯+

∙

=∑

∙

,

– сумарна площа всіх поверхонь приміщення.
Додатковий фонд звукопоглинання приміщення утворюють люди, предмети

обстановки (щодо яких важко оцінити займану ними площу). Якщо відомі
загальні числа одиниць звукопоглинання для кожного такого об’єкта (A1, A2,...,
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Аk) та їх кількість в приміщенні

1,

2,..

,

rk,

то додатковий фонд звукопоглинання

дорівнює
Адод =

∙

+

∙

+ ⋯+

∙

=

∙

.

Окрім основного і додаткового фондів звукопоглинання, необхідно
враховувати ще й так званий докладений фонд звукопоглинання
Адок =
де

док

доб

∙

,

— коефіцієнт докладеного звукопоглинання, що враховує проникнення

звукових хвиль в різні щілини і отвори приміщення, коливання різноманітних
гнучких елементів, поглинання звуку освітлювальною арматурою тощо. Значення
док

залежать від частоти (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Значення

док ,

Найменування приміщення

Гц

125

250

500…2000

2000,4000

Середня і мала муз.студія, камерна

0,075

0,06

0,03

–

Велика музична

0,09

0,075

0,04

–

Для храмів

0,06

0,06

0,05

0,05

Загальне звукопоглинання в приміщенні
=∑
де A,

∙

,

,

док

∙

∙

+∑

∙

+

док

∙

,

виражені в одиницях звукопоглинання.

Під одиницею звукопоглинання розуміють поглинальну здатність 1м2
умовного матеріалу, що має

= 1 ( = 0), тобто повністю поглинає падаючу на

цю поверхню звукову енергію.
Середнє значення коефіцієнта звукопоглинання
сер

=

118

для

відповідає умовному матеріалу, яким можна було б обробити поверхні
приміщення, забезпечивши поглинання звукової енергії, властиве даному
конкретному приміщенню, поверхні якого оброблені різнорідними матеріалами.
Іншими словами, середнє значення коефіцієнта звукопоглинання є
величиною, що враховує різноманітність кутів падіння звукових хвиль на
віддзеркалювану поверхню, відмінність поглинаючих властивостей матеріалів,
якими

оброблені

поверхні

приміщення,

наявність

в

останньому

звукопоглинальних предметів.
Середня довжина і середній час пробігу звукової хвилі в приміщенні
Шлях звукової хвилі (рис. 7.2), що багато разів відбилася від поверхонь
приміщення, можна подати у вигляді ламаної лінії, складеної з відрізків
, ,…

.

М

1
Рисунок 7.2 – Поширення звукових хвиль в приміщенні
Довжина кожного такого відрізка відповідає вільному шляху, пройденому
звуковою хвилею між двома сусідніми відбитками.
Якщо значення

відомі, то середню довжину вільного пробігу

, ,…

звукової хвилі можна знайти як
сер

=

⋯

Вочевидь, що довжини відрізків

=

, ,…

∑

.

залежать від форми і розмірів

приміщення, від розташування джерела звуку 1 і мікрофона М (рис. 7.2).
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Обчислення
припустимо,

за формулою зустрічає ряд труднощів. Щоб уникнути їх,

сер

що

звукова

хвиля

поширюється

між

парою

паралельно

розташованих огороджувальних поверхонь приміщення (рис. 7.3).

l,b,h
Рисунок 7.2 – Відображення звукових хвиль від пари взаємно паралельних поверхонь

Довжина вільного пробігу звукової хвилі багаторазово відбивається від
пари взаємно паралельних огороджувальних поверхонь приміщення, пропорційна
відстані між ними (l, b або h) і визначається однією із рівностей
∙ ;

=

=

∙

;

=

∙ ℎ.

Число віддзеркалень звукової хвилі від кожної пари таких взаємно
паралельних поверхонь в одиницю часу відповідно буде
=

∙

;

=

∙

;

=

,

∙

де c — швидкість звуку.
Величину

сер

можна знайти як відношення шляху, пройденого звуковою

хвилею в одиницю часу (с), до загальної кількості відображень за цей час (
+

+

) від усіх поверхонь приміщення:
сер

=

с
+

+
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=

4∙

.

+

Розрахунки показують, що для різних обсягів коефіцієнти

,

,

мало

відрізняються один від одного і близькі до 2.
Середній час вільного пробігу звукової хвилі
сер

сер

=

=

∙

.

∙

Середнє число віддзеркалень звукової хвилі від поверхонь приміщення в
одиницю часу
сер

=

=
сер

∙
∙

.

7.2. Процес наростання і спаду звукової енергії в приміщенні
Уявлення про дифузне звукове поле і пов’язану з ним можливість
використання середніх значень a, tcеp и Ncеp дозволяє досить просто отримати
вирази, що описують процеси наростання звукової енергії в приміщенні після
включення джерела звуку і її поступового поглинання після виключення джерела.
Універсальною енергетичною характеристикою звукового поля є густина звукової
енергії
= ,
або
=
де Е и

зв

зв

,

– відповідно енергія і інтенсивність звукової хвилі;

V і с – обсяг приміщення і швидкість поширення звукової хвилі.
Процес наростання звукової енергії в приміщенні
Нехай в момент часу t=0 в приміщенні починає працювати джерело звуку з
акустичною потужністю Pa. Нехай поглинання енергії в приміщенні, що виникає
при відображенні звукових хвиль від поверхні перешкод, відбувається через
інтервали часу tcеp – середній час вільного пробігу звукової хвилі в приміщенні.
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За цей час джерело звуку віддасть в приміщення енергію E(tcеp) = Pаtcеp. У
момент t=tcеp відбудеться акт поглинання частини енергії поверхнями приміщення
і залишиться лише частина її Patcеp.
До моменту t=2tcеp до решти енергії додається енергія, що випромінює
джерелом звуку за інтервал часу від t =tcеp до t = 2tcеp, тобто Patcеp, і енергія,
запасена в приміщенні
2

сер

=

+

а сер

а сер

а сер (1

=

+ ).

Продовжуючи міркувати аналогічним чином, неважко переконатися в тому,
що в момент t = ntcеp в приміщенні, вочевидь, буде запасена енергія
е

=

а

е

(1 +

+

)=

+ ⋯+
)=

(1 − )

а сер

Якщо взяти до уваги, що
тотожність (1 − ) =

∙ (

)

е

а

(1 + (1 − ) + +(1 − ) + ⋯ +

е

[1 − (1 − ) ].
=

=
сер

∙

і, окрім того, правдива

∙

, то можна легко перетворити до вигляду
∙

( )=

∙ ∙

∙

(
∙

1−

∙ ∙

)

.

Ураховуючи, що універсальною енергетичною характеристикою звукового
поля в приміщенні є густина звукової енергії, остаточно запишемо
н( ) =

( )

=

∙
∙ ∙

∙ ∙

1−

(
∙

)

.

Нагадаємо, що aS=A — загальне поглинання звукової енергії в приміщенні.
Коефіцієнт звукопоглинання а < 1, тому ln(1 − ) < 0, показник степеня
має негативний знак і при t другий співмножник прямує до нуля. Тому в
сталому режимі
( )→
Величина

=

∙
∙ ∙

.

називається сталою густиною звукової енергії в приміщенні. У

сталому режимі потужність, що поглинається поверхнями приміщення, дорівнює
потужності, випромінюваної джерелом звуку.
Якщо

≤ 0,2, то правдиве співвідношення -ln(1 − ) = , і тоді можна

спростити:
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( )=

4∙
∙ ∙

1−

∙ ∙
∙

.

З цього випливає, що в дифузному звуковому полі процес наростання
густини звукової енергії в приміщенні відбувається за експоненціальним законом
(теоретична залежність 1 на рис 7.3).
При цьому наростання звуковий енергії прискорюється при збільшенні
модуля показника степеня при експоненті, тобто при збільшенні коефіцієнта
звукопоглинання α і відносини S/V, що залежить від форми і розмірів приміщення.
Очевидно, що встановлена в приміщенні густина звукової енергії

зростає зі

збільшенням потужності джерела звуку Ра і падає зі збільшенням загального
звукопоглинання

=

.

У реальних умовах звукове поле в приміщенні не може вважатися суворо
дифузним і процесу наростання звукової енергії в приміщенні властиві флуктуації
(залежність 2 на рис 7.3).
( )

1
2

t=0
Рисунок 7.3 – Наростання густини звукової енергії в приміщенні

Процес спаду звукової енергії в приміщенні
Нехай в приміщенні встановилася густина звукової енергії
джерело звуку і з цього моменту будемо відраховувати поточний час t.
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Вимкнемо

Припустимо, що акти поглинання звукової енергії в приміщенні, як і
раніше, відбуваються через інтервали часу tcеp. Після першого акту поглинання в
момент t=tcеp густина звукової енергії в приміщенні

сер

(1 − ).

=

Після другого акту поглинання в момент t=2tcеp густина енергії

2

сер

(1 − ) .

=

Відповідно після n-го акту поглинання звукової енергії в приміщенні її
частина, що залишилася в момент t = ntсер., становитиме

сер

(1 − ) .

=

Виконуючи ті ж перетворення, що і раніше,

сп (

∙ ∙

)=

∙

При коефіцієнті звукопоглинання
ln(1 − ) =

(
∙

)

.

≤ 0,2 можна скористатися рівністю –

і спростити отриманий вираз.

сп ( ) =

∙

∙ ∙
∙

.

Процес спадання звукової енергії в приміщенні також відображається
експоненціальною залежністю (1 на рис.7.4) і залежить від загального
звукопоглинання

=

і обсягу V приміщення.

Цей процес тим коротший, чим більше А і чим менше V. Процес загасання
звуку в реальних приміщеннях має флуктуаційний характер (2 на рис.7.4), тобто є
відхилення від теоретичної залежності як у той, так і в інший бік.
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( )

1
2

t=0

t

Рисунок 7.4 – Процес спаду густини звукової енергії в приміщенні

Реверберація. Поглинання звуку в повітряному середовищі приміщення
Звукова енергія поглинається не тільки поверхнями перешкод приміщення,
але і повітряним середовищем. Ці додаткові втрати обумовлені в’язкістю і
теплопровідністю повітря, а також молекулярним поглинанням. Поглинання
звуку в повітрі визначається пробігом звукової хвилі і досить точно може бути
описане експоненціальною функцією вигляду
=

∙

∙

,

де μ – коефіцієнт загасання, що дорівнює зворотному значенню шляху l, на якому
густина звукової енергії зменшилася в е разів.
Значення μ залежить від густини

і в’язкості η повітря, а також від

температури, вологості повітря і частоти f
= 52.5
де

– щільність середовища;

η – в’язкість повітря;
f – частота.
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∙

η,

З урахуванням поглинання звуку в повітрі вираз, що описує процес
реверберації звуку в закритому приміщенні, можна подати у вигляді
сп ( ) =

∙

∙

∙

∙ ∙ (
∙

)

=

∙ (

∙

)
∙

∙ ∙

∙ .

7.3. Стандартний час реверберації
З виразу для густини наростання звуковий енергії видно, що встановлена
густина звукової енергії в приміщенні залежить від акустичної потужності Ра
джерела звуку.
Очевидно, що зі збільшенням Ра тривалість процесу реверберації зростає,
хоча його слухова оцінка практично залишається незмінною. Щоб час
реверберації характеризував тільки акустичні властивості приміщення, треба
виключити його залежність від Ра. Для цього введемо поняття стандартного часу
реверберації Тр приміщення – часу, протягом якого густина звукової енергії (t)
зменшується в 10 6 разів, тобто на 60 дБ. З цього визначення випливає, що при
t = Тр
(

)

= 10

(

∙

=

)

∙ ∙

∙

∙

.

Після логарифмування та підстановки значень сзв = 340 м/с і вирішимо
отримаємо вираз щодо
=

∙
∙ (

)

∙ ∙

,

де К – коефіцієнт, який залежить від форми приміщення (табл.7.2).
Таким

чином,

стандартний

час

реверберації

залежить

від

об’єму

приміщення V, площі S обмежувальних поверхонь, коефіцієнта звукопоглинання

 і поглинання звуку в повітрі. У знаменнику цієї формули перший доданок
враховує втрати звукової енергії при відображеннях, другий – поглинання звуку в
повітрі.
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Таблиця 7.2
Форма приміщення

k

Хрестоподібна в плані, з куполоподібною стелею

0,177

Близька до "золотого перетину"

0,164

Трапецієподібне в плані, театрального типу

0,160

Кубічна форма

0,157

Дуже широка в плані, з низькою стелею

0,152

Величини  і  частотнозалежні. З підвищенням частоти стандартний час
реверберації Тр зменшується насамперед внаслідок зростання .
Для невеликих приміщень, а також для приміщень великого об’єму на
частотах нижче 1000 Гц другим доданком можна знехтувати:
,

=

∙

∙ (

.

)

Або, скориставшись тотожністю ln(1 − ) = 2,3lg(1 − ), вийде формула
Ейрінга для розрахунку стандартного часу реверберації
,

=

∙

.

∙ (

)

У приміщеннях великого об’єму на частотах 1000 ... 4000 Гц обидва
доданки в знаменнику виразів приблизно рівноцінні. На частотах понад 4000 Гц
основну роль починає відігравати звукопоглинання в повітрі і стандартний час
реверберації стає малим, практично вже не впливає на слухове сприйняття.
Коефіцієнт

= − ln(1 − ) називають

ревербераційним

коефіцієнтом

поглинання.
Якщо ≤0.2, то можна перейти до формули Себіна
=

,

∙
∙

.

Кожна з наведених тут розрахункових формул є лише орієнтовною,
оскільки не враховує впливу форми приміщення, особливостей розміщення
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джерела звуку та звукопоглинальних матеріалів. Строго кажучи, ці формули
придатні, якщо звукове поле в приміщенні є ідеально дифузним.

7.4. Акустичне відношення та еквівалентна реверберація
Стандартний час реверберації є важливим, але не вичерпним критерієм
акустичної якості приміщення. Цей параметр характеризує акустичні властивості
приміщення в цілому, в той час як слухова оцінка звучання на окремих місцях
прослуховування може бути різною, що перш за все обумовлено зміною
співвідношення густини звукової енергії

пр

прямого звуку і енергії

відб ,

принесеної в цю точку всією сукупністю відображень.
Якщо джерело звуку випромінює сферичну хвилю, то густина звукової
енергії прямого звуку в точці простору, віддаленій від джерела на r:
пр

зв.пр

=

с

а

=

.

Густина звуковий енергії дифузійної складової
відб

=

∙

=

а

(1 − ).

∙ ∙

Величина, що характеризує співвідношення густина звукової енергії
прямого і дифузного звуків – «акустичне відношення».
ℛ=

відб

=

.

∙

пр

Величина ℛ залежить від частоти, оскільки коефіцієнт

частотно-

залежний. Для джерела звуку з направленим випромінюванням акустичне
відношення
ℛ =
де

відб
пр

=

∙ ∙
∙ ∙

– середній коефіцієнт звукопоглинання;
– площа огороджувальних поверхонь;
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( )

∙

,

– коефіцієнт осьової концентрації джерела звуку;
( ) – характеристика спрямованості джерела;
– кут між акустичною віссю джерела і напрямом на розглянуту точку
приміщення.
Акустичне відношення зростає при збільшенні відстані між джерелом звуку
і слухачем, збільшенні часу реверберації, використанні менш спрямованих джерел
звуку з малим значенням коефіцієнта осьової концентрації, зменшенні середнього
коефіцієнта звукопоглинання поверхонь приміщення і об’єму останнього.
Зміна акустичного відношення і сприймається слуховою системою як зміна
часу реверберації.
Для музичних програм акустичне відношення доходить до 6 ... 8, в окремих
випадках до 10 ... 12 (органна музика).
При ℛ < 2

музичне звучання здається неприродно сухим. Для мовних

програм зазвичай ℛ < 1.
Відстань до джерела звуку, при якому ℛ = 1, називається радіусом лункості
приміщення.
Приблизне значення радіуса лункості можна отримати з виразу
гул

= 0,06 ∙

.

На рис. 7.5 подані два процеси спаду звуковий енергії, характерні для
глядачів, які перебувають до радіуса лункості та після.
На близьких відстанях спад рівня має інший, більш складний характер,
поданий на рис. 7.5 «ступінчастою» лінією А-В-Е. Відчувається ефективна
реверберація, яка в цьому випадку буде меншою, ніж розрахована за раніше
наведеними формулами.
Порівнюючи два процеси спаду рівнів – зі «сходинкою» та без «сходинки»,
Г.А. Гол’дберг і С. Ф. Тер-Осіпянц виявили, що визначальним для рівності двох
відчуттів тривалості процесів є така обставина.
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Два процесу відгомону створюють однакове враження тривалості процесів,
якщо через проміжок часу 0,1 – 0,3 с графіки обох процесів проходять через одну
точку, відповідну якомусь значенню рівня.
N, дБ
A

0
B


D

-60
C

F

Tеф

E

t

Tp
Рисунок 7.5 – Різниця між часом реверберації Тр і часом ефективної реверберації Теф

Час ефективної реверберації Tеф. < Тр визначають на основі рівності площ
двох трикутників В-С-Е та А-С-F.
Вона характеризується часом, протягом якого рівень зменшився б на
60 дБ від початкового рівня 0 дБ за умови спаду рівня без «сходинки» і залежить
від співвідношення енергій дифузного і прямого звуку, чисельно виражається
акустичним відношенням ℛ та коефіцієнтом спрямованості мікрофона  (якщо як
приймач звуку виступає мікрофон).
Для розрахунку часу ефективної реверберації була запропонована формула

еф

=

, ∙
.

де  – коефіцієнт спрямованості мікрофона;
ℛ – акустичне відношення.
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7.5. Оптимальний час реверберації
Оптимальне значення стандартного часу реверберації, при якому передача
сприймається найкращим чином, залежить від жанру програми, об’єму
приміщення і частоти. Для двох основних видів мовних програм – мовних і
музичних – оптимальні значення Тропт(T500) істотно різні. У більшості випадків
воно регламентується для частотного діапазону 125 ... 4000 Гц.
Чим менший час реверберації, тим вища розбірливість мови. Однак занадто
малий час реверберації робить звучання занадто сухим, збіднює його в
тембральном відношенні. Збільшення Тр збагачує звучання, покращує чіткість і
прозорість звучання, надає йому просторовість, об’ємність, гучність, але погіршує
умови сприйняття смислової інформації при мовній передачі.
Експериментальні залежності оптимального часу реверберації на середніх
частотах (500 Гц) залежно від об’єму приміщення, отримані різними авторами,
подані на рис. 7.6.

Рисунок 7.6 – Залежність оптимального стандартного часу реверберації від об’єму
музичних студій за даними Реттінгера (2), Беранек (2), Брюля (3), Майера і Тіле (4),
Куля (5), Лівшиця (6)
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Ці дані настільки сильно відрізняються один від одного, що використання їх
для практичних розрахунків важке. Ці експериментальні дані з достатньою для
практики точністю можуть бути замінені такими наближеними виразами:
 для мовних аудиторій

опт

= 0.3 ∙ lg( ) − 0.05

 для оперніх театрів

опт

= 0.4 ∙ lg( ) − 0.15

 для симфонічної музики

опт

= 0.5 ∙ lg( ) − 0.3

 для студій концертних

опт

= 0.5 ∙ lg( ) − 0.1

 для студій малих музичних

= 0.45 ∙ lg( ) − 0.3

опт

 для мовних студій

опт

= 0.4 ∙ lg( ) − 0.4

 для ораторій і органної музики

опт

= 0.6 ∙ lg( ) − 0.2

 для залів симфонічної музики

опт

= 0.5 ∙ lg( ) − 0.2

 зали камерної музики, зали оперних театрів

опт

= 0.4 ∙ lg( ) − 0.05

опт

= 0.37 ∙ lg( ) − 0.1

опт

= 0.3 ∙ lg( ) − 0.03

 для багатоцільових залів, залів
драматичних театрів, спортзалів
 для лекційних залів, залів засідань, зали
драм.театра, кінозали, пасажирські зали
 для багатоцільових залів, обладнаних
опт

системою звукопідсилення

= 0.25 ∙ lg( ) + 0.15

де V – обсяг приміщення, м3.
Наведені формули справедливі для частоти 500 Гц.
Оптимальний час реверберації залежить від частоти. Відомо, що при
значному підйомі характеристики реверберації в області нижніх частот
приміщення стає «лунким», що призводить до зниження артикуляції і
неприємного звучання музики. Різке зниження часу реверберації на вищих
частотах позначається на маскуванні приголосних звуків мови і позбавляє
«яскравості» звучання музики. Велике значення тут має і слухацький досвід.
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Наприклад, характер мови під час проповідей в соборах і звучання в них органної
музики привчили слухачів до великої реверберації з підйомом в області нижніх
частот. Старовинні концертні зали з великою кількістю драпіровок привчили
слухачів до зниження часу реверберації на верхніх частотах. Приміщенням,
обшитим деревом, властиве зниження часу реверберації в області верхніх частот,
що також створює приємне звучання музики.
Частотна характеристика оптимального часу реверберації повинна бути
такою, щоб окремі спектральні складові складного звучання не могли б за
рахунок реверберації підкреслюватися або придушуватися одна щодо іншої.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. З яких складових формується сумарний фонд звукопоглинання в
приміщенні?
2. Опишіть процес наростання щільності звукової енергії в приміщенні.
3. Наведіть процес спаду щільності звукової енергії в приміщенні. Від яких
акустичних параметрів він залежить?
4. Чому графіки наростання і спаду звуковий енергії в реальних умовах не є
гладкими кривими?
5. Як враховується процес поглинання повітря звукових коливань в процесі
спаду звуковий енергії?
8. ГЕОМЕТРИЧНА ТЕОРІЯ ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В
ПРИМІЩЕННІ
8.1. Геометрична теорія поширення звукових хвиль в приміщенні.
8.2. Геометричний метод.
8.3. Площадки перших відбиттів від поверхонь приміщення.
8.4. Побудова площадок других відбиттів.
8.5. Аналіз часової послідовності відбиттів.
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8.1. Геометрична теорія поширення звукових хвиль в приміщенні
Геометрична (променева) теорія акустичних процесів в приміщеннях
зоснована на законах геометричної оптики. Рух звукових хвиль розглядають
подібно до руху світлових променів. Відповідно до законів геометричної оптики
при відображенні від дзеркальних поверхонь кут віддзеркалення b дорівнює куту
падіння a, і падаючий і відбитий промені лежать в одній площині. Це справдиво,
якщо розміри поверхонь, що відбивають багато більші від довжини хвилі, а
розміри нерівностей поверхонь багато менші від довжини хвилі.
Характер відображення залежить від форми відзеркалювальної поверхні.
При відображенні від плоскої поверхні (рис. 8.1, а) виникає уявний джерело у Д',
місце якого відчувається на слух подібно до того, як око бачить уявне джерело
світла в дзеркалі. Віддзеркалення від увігнутої поверхні (рис. 8.1, б) призводить
до фокусування променів в точці Д'. Опуклі поверхні (колони, пілястри, великі
ліпні прикраси, люстри) розсіюють звук (рис. 8.1, в).

Д

Д

Д

Д
Д

а

б

в

Рисунок 8.1 – Роль початкових відображень

Важливим для слухового сприйняття є запізнювання відбитих звукових
хвиль. Звук, що випромінює джерело, доходить до перешкоди (наприклад, стіни) і
відбивається від неї. Процес багаторазово повторюється з втратою при кожному
відбитті частини енергії. На місця слухачів (або в точку розташування мікрофона)
перші імпульси, що запізнюються, як правило, надходять після відображення від
стелі і стін залу (студії).
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Внаслідок інерційності слуху людина має здатність зберігати (інтегрувати)
слухові відчуття, об’єднувати їх у загальне враження, якщо вони тривають не
більше 50 мс (точніше 48 мс). Тому до корисного звуку, що підкріплює
початковий, належать всі хвилі, які досягають вуха протягом 50 мс після
початкового звуку. Запізнювання на 50 мс відповідає різниці в шляху 17 м.
Концентровані звуки, що приходять пізніше, сприймаються як відлуння.
Віддзеркалення від перешкод, що укладаються в зазначений проміжок часу, є
корисними, бажаними, оскільки вони збільшують відчуття лункості на значення,
які доходять до 5 – 6 дБ, покращують якість звучання, надаючи звуку «жвавість»,
«пластичність», «об’ємність». Такими є естетичні оцінки музикантів.
Істотну роль відіграє напрям приходу початкових відображень. Якщо
сигнали, що запізнюються, тобто всі ранні відображення, надходять до слухача з
того ж напрямку, що і прямий сигнал, слух майже не уловлює різниці в якості
звучання в порівнянні зі звучанням тільки прямого звуку. Виникає враження
«плоского» звуку, позбавленого об’ємності. Тим часом навіть прихід тільки трьох
сигналів, що запізнюються з різних напрямків, незважаючи на відсутність
ревербераційного процесу, створює ефект просторового звучання. Якість
звучання залежить від того, з яких напрямків і в якій послідовності надходять
звуки, що запізнюються. Якщо перше віддзеркалення надходить з фронтального
боку, звучання погіршується, а якщо з тильного боку, то різко погіршується.
Вельми

істотний

час

запізнювання

початкових

віддзеркалень

по

відношенню до моменту надходження прямого звуку і відносно один одного.
Тривалості запізнювання повинні бути різними для найкращого звучання мови і
музики. Хороша розбірливість мови досягається, якщо перший сигнал, що
запізнюється, надходить не пізніше 10 – 15 мс після прямого, а всі три повинні
займати інтервал часу 25 – 35 мс. При звучанні музики найкраще відчуття
просторовості і «прозорості» досягається, якщо перше віддзеркалення приходить
до слухача не раніше 20 мс і не пізніше 30 мс після прямого сигналу. Усі три
сигнали, що запізнюються, повинні розташовуватися в проміжку часу 45 – 70 мс.
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Найкращий просторовий ефект досягається, якщо рівні запізнілих початкових
сигналів незначно відрізняються один від одного і від рівня прямого сигналу.
При підключенні до структури початкових віддзеркалень (першого,
другого, третього) решти відзвуку найбільш сприятливе звучання виходить в тому
випадку, коли друга частина процесу починається після всіх дискретних
віддзеркалень. Підключення ж процесу реверберації (відзвуку) відразу ж за
прямим сигналом погіршує якість звучання.
При забезпеченні оптимальної структури початкових (ранніх) відображень
звучання музики залишається хорошим навіть при значному (на 10 – 15 %)
відхиленні часу реверберації від рекомендованого. Досягнення оптимального
запізнювання відбитих сигналів по відношенню до прямого звуку висуває вимогу
щодо мінімального об’єму приміщення, яке не рекомендується порушувати. Тим
часом при проєктуванні приміщення вибирають його розміри, виходячи з заданої
місткості, тобто вирішують завдання чисто економічно, що неправильно. Навіть у
невеликому концертному залі оптимальну структуру ранніх віддзеркалень можна
отримати лише при заданій висоті і ширині залу перед естрадою, менше яких
спускатися не можна. Відомо, наприклад, що звучання симфонічного оркестру в
залі з низькою стелею суттєво гірше, ніж в залі з високою стелею.
Щоб домогтися гарної розбірливості мови, запізнювання повинні бути
порівняно невеликими. При звучанні музики потрібно підкреслити мелодійний
початок, для забезпечення злитності звуків необхідно більше часу запізнювання
початкових відображень. Звідси випливають рекомендовані розміри концертних
залів: висота і ширина не менше 9 і 18,5 м відповідно і не більше (у порталу) 9 і
25 м.
Збільшувати висоту і ширину залу деякою мірою можна лише на відстані
від порталу сцени (естради), що перевищує приблизно 1/4 – 1/3 загальної довжини
залу: висоту до 10,5 м, ширину до 30 м. Довжину зали обирають з огляду на
необхідність отримувати на найвіддаленіших слухацьких місцях достатню
енергію прямого звуку. Виходячи з цієї обставини, рекомендують вибирати
довжину залу по партеру не більше 40 м, а по балкону – 46 м.
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8.2. Геометричний метод
Нанесення на плані приміщення траєкторій звукових променів від джерела
звуку до огороджувальних поверхонь і побудова картини відбитих променів
дозволяють бачити рівномірність розподілу звукової енергії в даній точці
приміщення і обчислити час запізнення звукової енергії одного відбитку відносно
іншого.
Такий спосіб аналізу звукового поля, що довгий час був єдиним для оцінки
акустичних умов в приміщеннях, одержав назву геометричної акустики.
У геометричній акустиці використовують поняття фронт і звукові промені
(лінії, перпендикулярні фронту хвилі у всіх його точках), які вказують напрямок
поширення звукової хвилі. Вважається, що закони відбиття звуку аналогічні
законам геометричної оптики. Як вже зазначалось, звукова енергія в даній точці
складається із суми енергій сферичної хвилі, що приходить безпосередньо від
джерела, і енергій відбитих хвиль, що також мають сферичну форму.
Шлях звукового променя, багаторазово відбитого від граней прямокутного
паралелепіпеда, може бути поданий в розгорнутому зображенні в двох або трьох
проєкціях на площині паралельно граням паралелепіпеда. Знаючи швидкість
поширення звуку, можна визначити запізнення одного звукового променя по
відношенню до іншого, виявити різні акустичні дефекти приміщень. Така
побудова картин поширення звукових променів називається променевим ескізом.
Дослідження

У.Себіна

зумовили

початок

нового

етапу

розвитку

архітектурної акустики, який змістив увагу на проблему аналізу процесів
післязвучання.
Необхідно відзначити, що дослідження ревербераційного процесу не тільки
не виключили, а і зумовили подальший розвиток геометричного методу. На
певних етапах проєктування цей метод має ряд суттєвих переваг перед іншими
методами аналізу.
Не менш важливе значення мають побудови променевих ескізів для
визначення можливості появи луни – досить суттєвого недоліку акустичних умов.
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Поява луни пов’язана зі здатністю людського слуху сприймати два сигнали,
що

йдуть

один

за

одним

(наприклад,

прямий

звук

і

наступне

за

ним відбиття), окремо у разі, коли час запізнення другого сигналу перевищує
інтервал часу в межах 50 – 60 мс. Це значить, що різниця шляхів обох сигналів
становить 17 – 20 м.
Розглянемо для прикладу глядацький зал. Одним з основних положень в
класичних висновках є введення поняття середньої довжини пробігу звукової
хвилі, що зумовлює послідовний прихід у дану точку об’єму усередненої звукової
енергії спочатку перших, потім других, третіх,

n - х відбиттів.

У глядацькому залі джерела звуку, як правило, розташовані не в будь-якій
випадковій точці об’єму, а у фіксованій його частині – на естраді чи на сцені. Так
само і звукове поле, що нас цікавить, тобто зона розташування глядачів,
знаходиться у фіксованій площині решти залу. Очевидно, що у цьому випадку
поняття середньої довжини пробігу звукової хвилі значною мірою втрачає зміст.
Тому часова структура відбиттів, що приходять у будь-яку точку підлоги, де
знаходяться глядачі, буде відрізнятися від класичної.
Разом з тим статистичний метод, пов’язаний з випромінюванням у
приміщеннях тривалого
реверберації.

Такий

сигналу,

аналіз

ускладнює

набагато

аналіз структурного

зручніше

зробити,

складу

застосувавши

геометричний підхід, тобто спробувати проаналізувати кожне відбиття звуку
залежно від часу приходу. Для цього достатньо розглядати замість тривалого
сигналу – короткий.
Очевидно, обидва методи – з нескінченно тривалим і коротким сигналами –
наближені однаковою мірою, оскільки мову і музику можна розглядати як
передування імпульсів різної тривалості, відокремлених паузами. Причому
тривалість цих імпульсів настільки різноманітна, що з однаковою імовірністю
зустрічаються і достатньо тривалі – випадок близький до того, що розглядається в
статистичній теорії, і дуже короткі – близькі до геометричного підходу.
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8.3. Площадки перших відбиттів від поверхонь приміщення
Розглянемо модель утворення звукового поля. Нехай маємо приміщення
прямокутної форми з гладкими огородженнями. Умовимося, що джерело звука
розташоване в площині торцевої стіни, що найбільше відповідає практичним
випадкам, коли джерела звуку розташовуються на сцені, за екраном, на естраді.
Враховуючи, що в більшості випадків глядачі сидять у кріслах, які знаходяться на
підлозі, будемо розглядати звукове поле в площині підлоги.
Умовимося, що джерело випромінює короткий звуковий імпульс однакової
сили в усіх напрямках.
Очевидно, що вся випромінювана звукова енергія буде поширюватися до
зустрічі з огороджувальними поверхнями приміщення. При цьому частина її
прийде зразу на площину, заповнену глядачами, у вигляді прямої енергії. Решта
прийде на площину підлоги після одноразового, дворазового, ... , n-разових
відбиттів від огороджень приміщення.
Неважко помітити, що прихід відбитої енергії на площину підлоги після
одного, двох, ... , n відбиттів залежить від того, на яку частину поверхні стін і
стелі впала пряма звукова енергія. Це означає, що роль різних ділянок
огороджувальних поверхонь нерівноцінна у формуванні ревербераційного
процесу. Наприклад, звукова енергія, що впала на одну частину стін або стелі,
приходить на площину підлоги на початковій ділянці, а інші – на завершуючу
ділянлу ревербераційного процесу. Отже, різне розташування поглиначів звуку на
поверхнях приміщення викликає різну структуру процесу реверберації.
Умовимося називати ті частини поверхні, відбиваючись від яких звукова
енергія приходить на всю площину підлоги після одноразового відбиття,
площадками перших відбиттів; ті частини поверхні, падаючи на які, звукова
енергія надходить після дворазового відбиття, – площадками других відбиттів і,
нарешті, ті частини поверхонь, падаючи на які, звукова енергія приходить на
площину підлоги після n відбиттів, – площадками п-х відбиттів.
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Рисунок 8.2– Геометрична побудова для визначення площадки перших відбиттів
на стелі

Геометричне

розташування

цих

площадок,

тобто

визначення

їх

розташування в прямокутному приміщенні, їх форми і розмірів, не виявляється
складним. Для прикладу наведемо побудову площадок перших відбиттів.
Позначимо розміри приміщення (рис. 8.2): L – довжина; В – ширина; Н –
висота; Н S – висота джерела звуку; Вn – відстань від джерела звуку до правої
стіни; ВL – відстань від джерела звуку до лівої стіни.

Рисунок 8.3 – Ілюстрація до побудови траєкторії звукового променя за
допомогою уявного джерела звуку
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Розглянемо побудову площадки першого відбиття на стелі (рис. 8.2).
При побудовах траєкторій променів використовується поняття уявного
джерела звуку. Розглянемо плоску задачу (рис. 8.3), коли джерело звуку (в точці
А) і приймач (в точці Д) знаходяться в напівпросторі, обмеженому плоскою
поверхнею Р. При цьому в точку Д, крім прямої хвилі, що визначається променем
АД, приходить також хвиля, відбита від площини Р. Для побудови цієї другої
траєкторії спочатку знаходять розташування уявного джерела, розмішуючи його в
точці А', симетричній точці А відносно площини Р. Потім поєднують А і Д і
знаходять перетин прямої А' Д з площиною Р. Цю точку позначають Д

і

проводять ламану АД'Д, яка і являє собою шукану траєкторію. Аналогічно для
приймача в точці С. ДС – геометричне місце точок, відбившись від яких, звуковий
промінь впаде на відрізок ДС. Описана процедура лежить в основі всіх наступних
побудов.
При побудові площадки відбиття в аксонометрії (рис. 8.2) проводять
граничні промені з уявного джерела S в кутові точки площі глядацьких місць (у
нашому прикладі А,Д,С,Е). Сама площадка відбиттів являє собою перетин
піраміди, в основі якої лежить площа глядацьких місць, з відбиваючою площиною
стелі. Для побудови цього перетину необхідно за допомогою методів нарисної
геометрії знайти точки перетину граничних променів з відбиваючою площиною і
поєднати їх між собою.

Рисунок 8.4 – Площадка перших відбиттів на стелі
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На рис.8.4 зображена площадка першого відбиття, розташована на стелі.
Вона має форму прямокутника.
Розміри площадки можна визначити за формулами

де ℎз =

з

=

1 − ℎз
∙
2 − ℎз

,

=

1 − ℎз
∙
2 − ℎз

,

.

З виразів випливає, що розміри площадок перших відбиттів на стелі
залежать тільки від розмірів приміщення і від відносної висоти джерела звуку в
порівнянні з висотою приміщення. Очевидно, що чим більше відношення h3, тим
розміри площадки менші.

Рисунок 8.5 – Геометрична побудова площадок перших відбиттів на бокових

Рисунок 8.6 – Побудова площадки перших відбиттів на бокових стінах
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Рисунок 8.7 – Побудова площадки перших відбиттів на задній стіні

Рисунок 8.8 – Площадка перших відбиттів на задній стіні

На рис. 8.6 показані обриси площадок перших відбиттів на бокових стінах.
Очевидно, що форма площадки залежить від довжини і висоти її прямокутної
частини Lс і Нс:
=
=
де

=

1+
1+

.
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∙

,

∙

,

Звідси видно, що розміри площадок на бокових стінах також залежать від
розмірів приміщення і висоти джерела звуку. Принципово таким же чином
визначають форму і розміри площадок перших відбиттів на задній стіні (див. рис.
8.7 і 8.8). Площадка перших відбиттів на задній стіні має форму трапеції, основи
якої дорівнюють В і В/2, висота Н3/2; продовження бокових сторін трапеції
перетинаються в точці Р, що знаходиться на висоті Н 3 від основи.
8.4. Побудова площадок других відбиттів
При

побудові

площадок

перших

відбиттів

спочатку

намічають

послідовність відбиттів (наприклад, стеля – задня стінка – глядачі). Потім
знаходять положення первинного уявного джерела (симетрично дійсному
джерелу відносно першої відбиваючої площини) і вторинного уявного джерела
(симетрично первинному відносно другої відбиваючої площини) (рис. 8.9).
За допомогою подібних побудов знаходять розташування, форму і розміри
площадок других, третіх і подальших відбиттів.

Рисунок 8.9 – Ілюстрація побудови площадок других відбиттів у плоскому
перетині

Аналізуючи графічний матеріал, можна зробити такі висновки.
Всі площадки, розташовані на стелі, повторюють форму підлоги, тобто
мають вигляд прямокутників, розміри яких залежать від основних розмірів
приміщення і висоти джерела звука. В практичних випадках на стелі
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розміщуються площадки перших трьох-чотирьох відбиттів. Отже, звукова енергія,
відбита від стелі, як правило, формується в будь-якій точці площини підлоги на
початковій ділянці ревербераційного процесу. Розташування площадок відбиттів
на стінах приміщення ділить його на дві частими. Межа між цими частинами
проходить через центр джерела звуку.
Площадки відбиттів, розташовані в нижній частині стін (нижче межі),
мають порівняно великі розміри тільки для першого і другого відбиттів. Далі їх
розміри починають зменшуватися, і в порівняно вузькій смузі вміщується
нескінченно велика кількість площадок відбиттів більш високого порядку. Таким
чином, нижня частина стін виявляється в основному поверхнею, від якої звук
надходить на площину глядацьких місць після одного і двох відбиттів, тобто ці
відбиття, так само як і відбиття від стелі, формують початкову ділянку
ревербераційного процесу.
На поверхні ж стін вище межі розташовані тільки площадки вищих
відбиттів. При цьому чим вище розташовані площадки і чим більше вони
віддалені від передньої стіни, тим вищий порядок відбиттів звукової енергії, що
падає на площину глядацьких місць. Таким чином, верхня частина стін (вище
межі) принципово служить поверхнею, падаючи на яку звукова енергія надходить
на площину глядацьких місць після багаторазових відбиттів, формуючих
завершуючу ділянку ревербераційного процесу.
8.5. Аналіз часової послідовності відбиттів
Щоб уявити собі характер структури відбиттів у часі в будь-якій точці
глядацьких місць, потрібно виконати розрахунки довжини шляху, а отже, і часу
запізнення будь-якого n-го відбиття в порівнянні з прямим звуком.
Для прикладу наведемо розрахунок першого відбиття від стелі.
Умовимося визначати точку на підлозі, яка нас цікавить, в прямокутній
системі координат (рис. 8.10). За вісь абсцис l приймемо повздовжню вісь
приміщення, а за вісь d – поперечну, з початком координат у точці О – точці
перетину обох осей з вертикальною віссю, що проходить через джерело
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звуку S. Ордината d може набувати як додатних, так і від’ємний значень залежно
від того, справа чи зліва від осі l знаходиться дана точка. Розглянемо довжину
шляхів прямого і відбитого від стелі променів, що приходять від джерела звуку в
точку а з координатами (l ,0).

Рисунок 8.10 – Схема розрахунку часу запізнення відбитого сигналу від
стелі

Довжина прямого променя
=

а відбитого:
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=
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Для точки а1 і з координатами (l,d) довжина променів буде:
=
+

=

+
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з

,

+
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Різниця шляхів відбитого і прямого променів у загальному вигляді
∆ =

(2 −

з)

+

+
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Якщо l, d, Н, Н 3 виразити в метрах, а час – в мілісекундах, то запізнення
відбитого звуку після прямого буде:
= 3( (2 −

з)

+

+



+

з

+
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На основі такого методу геометричних побудов можна одержати формули
для часу запізнення будь-якого n-го відбиття, що входить в задану точку
глядацьких місць, по відношенню до прямого звуку. Це дає можливість
побудувати картину послідовного надходження всіх відбиттів в задану точку
глядацьких місць для будь-якої кількості відбиттів і простежити за структурою
відбиттів залежно від координат джерела звуку і його геометричних розмірів.
Таким чином, аналіз процесу затухання звуку показує, що у глядацькому
залі великого об’єму порушується основне припущення, прийняте у висновках
статистичної теорії. Як правило, весь процес складається з двох нерівноцінних
ділянок: короткої початкової, для якої поняття дифузності звукового поля втрачає
зміст, і завершуючої, де густина часового спектра велика і, отже, можна
користуватися усередненнями статистичної теорії.
Із наведеної на рис. 8.11 картини видно, що до першого приходу у задану
точку на площині підлоги будь-якого n-го відбиття можуть прийти тільки (n–1)
відбиття, але ніколи не надходять (n+1) відбиття. Наприклад, до першого приходу
четвертого відбиття надходять другі, треті, але ніколи не надходить п’яте
відбиття. Починаючи із 150 мс, можна умовно прийняти, що густина часового
спектра стає достатньою для задоволення вимоги дифузності звукового поля,
тобто умови надходження великої кількості відбиттів в одиницю часу з різних
напрямків.
До 150 мс відбиття надходять дискретно, через достатньо великі інтервали
часу і, отже, тут замість статистичного підходу, що дозволяє усереднювати
звукову енергію, необхідно враховувати енергію кожного відбиття, користуючись
геометричним підходом.

147

Рисунок 8.11 – Структура відбиттів

Аналіз

великої

кількості

подібних

картин

структурного

складу

ревербераційного процесу для приміщень з різними співвідношеннями розмірів і
різних об’ємів показує, що початкова ділянка може займати різний інтервал часу,
при цьому він зростає із збільшенням об’єму. Отже, із збільшенням об’єму
границя між двома ділянками спектра зсувається вправо.
Умовно можна вважати, що для об’єму 3000м3 ця границя лежить в районі
100 мс, а для об’єму 10000 м3 – в районі 250 мс.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть основні положення геометричної теорії розповсюдження
звукових хвиль в приміщенні.
2. Наведіть структуру ревербераційного процесу в приміщенні.
3. Наведіть методику побудови площадок першого відбиття на стелі, стінах.
Як визначити розміри площадок?
4. Наведіть методику побудови площадок других відбиттів.
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5. Які існують засоби аналізу різних ділянок ревербераційного процесу?
6. Наведіть методику розрахунку часу запізнювання відбитого сигналу по
відношенню до прямого звуку.
9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНІ АНАЛОГІЇ
9.1. Проста механічна коливальна система.
9.2. Акустична коливальна система.
9.2.1 Резонатор Гельмгольца.
9.2.2. Механічні схеми. Метод електромеханічних аналогій. Метод
електромеханічних аналогій А. І. Бєлова.
9.1. Проста механічна коливальна система
Механічна коливальна система (МКС) – пристрій, що складається з двох
накопичувальних елементів і одного елемента, що втрачає (дисипативний).
Накопичувальний елемент – елемент, який запасає енергію. Дисипативна система
витрачає безповоротно енергію.
У коливальній системі дисипативного елемента може і не бути зовсім.

Рисунок 9.1– Проста механічна коливальна система:
1 – поршень (дифузор); 2 – пружина; 3 – парні кільця

Поршень накопичує кінетичну енергію, гофр – потенційну.
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Рисунок 9.2 – Параметри механічної коливальної системи:
m – маса; c – коефіцієнт гнучкості; r – тертя

Зазвичай поршень виконується у вигляді паперового, металевого чи
пластмасового конуса. Пружина гофрована, характеризується коефіцієнтом
гнучкості с або пружності s.
Система оточена елементами, що створюють тертя: внутрішнє тертя в
пружині підвіски (rвн), в’язке тертя в навколишньому середовищі (rв’яз), тертя,
обумовлене випромінюванням звуку – втрата коливальної енергії (rвип)
=

вн

+

в’яз

+

вип ,

де ξ – миттєве зміщення маси від положення рівноваги;
F (t) – змінна сила, яка змінює величину і напрямок;
( )=

,

=

( )=

.

Коливальна система підкоряється законам Ньютона і Гука
( )=

де F(t) – зовнішня сила;
F(m) – сила реакції маси (інерційна сила);
F(r) – сила реакції тертя (дисипативна сила);
F(c) – сила реакції пружності (закон Гука).
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=

̇,

Коефіцієнт пружності s – сила, що викликає одиничну деформацію, Н/м,
[ ]=

[ ]
[ ]

.

Коефіцієнт гнучкості – зміщення, яке викликається одиничною силою
(зворотний до коефіцієнта пружності), м/Н,
= .
Маса, тертя і пружність – елементи простої механічної коливальної системи
(МКС).
Для аналізу коливальних систем використовується принцип динамічного
модулювання, який полягає в тому, що кожен елемент МКС зображується у
вигляді графічного символу, що відображає основну властивість елементів –
двополюсність.

Рисунок 9.3 – Символи механічних елементів і приклад динамічної моделі

Принцип Даламбера:
Сума сил і реакцій в системі дорівнює сумі зовнішніх впливів (III закон
Ньютона)
( ) = ( ) + ( ) + ( ),

де ( ) =

= .
( )=

+
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+ .

Проведемо аналогію з процесами, що проходять в електричному RLCланцюзі

Рисунок 9.4 – Аналогічна електрична схема

;

( )=
( )=

=

;

( )= ;
( )=

( ) + ( ) + ( );

( ) = ( ) + ( ) + ( ).
Метод електромеханічних аналогій полягає в описі акустичних процесів за
допомогою моделювання та розв’язанні математично ідентичного електричного
ланцюга.
В електричному еквіваленті все впирається в закон Кірхгофа.
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Механічні величини

Аналогічні електричні величини

̇ – коливальна швидкість, м/с.

= ̇ – струм, А.

x  x  S – зміщення, м.

q – заряд, Кл.

F – сила, Н.

e, U – ЕРС і напруга, В.

m – маса, кг.

L – індуктивність, Гн.

c – гнучкість, м/Н.

C – ємність, Ф.

– повний механічний опір, кг/с.

̇ – повний електричний опір, Ом.

r – активний механічний опір, Ом.

R – активний електричний опір, Ом.

m – інерційний опір, кг/с.

L – індуктивний опір, Ом.

1/c – пружний опір, кг/с.

1/C – ємкісний опір, Ом.

Для вільних коливань (ці коливання виникають в той момент, коли
зовнішня сила була відключена або, навпаки, прикладена – початковий момент
при t = 0):
+

+ = 0;
̈+

̇ + = 0,

тобто однорідне рівняння. Хід розв’язання таких рівнянь розглядати не будемо, а
перейдемо відразу до розв’язання у формі:
=

sin (

св

+ ).

Цей вислів описує загасаюче синусоїдальне коливання, подане графічно на
рис. 9.5.

св

=

1

−

2
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−

.

Рисунок 9.5 – Форма затухаючого коливання дисипативної системи

Механічний коефіцієнт загасання:
.

=

За аналогією з електричним коефіцієнтом загасання:

=

.

Механічна резонансна частота:
=

√

.

За аналогією з електричною резонансною частотою:

=

√

.

та α визначаються початковими умовами і фізично мають сенс початкової
фази і амплітуди.
Зменшення амплітуди коливання виражається експоненціальною функцією
, тому величина δ називається коефіцієнтом загасання власних коливань.
Період

вл

вважають періодом власних коливань, але треба розуміти,

=
св

що таке уявлення умовне, тому що, строго кажучи, спадання амплітуди, власні
коливання не можуть бути прирівняні до періодичного процесу в звичайному
розумінні цього терміна.
Консервативна система – ідеальна система, в якій відсутнє тертя. У цьому
випадку коефіцієнт загасання δ = 0, так що, прийнявши
записати:

=

sin(

св
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+ ),

= 1, можемо

=

=

cos(

св

+ ).

Вільний рух консервативної системи має вигляд незгасаючих гармонічних
коливань. Загальний запас енергії, повідомлений системі в момент t = 0,
залишається незмінним, тобто потенційна енергія пружини, кінець якої отримав
зміщення ξ, виражається співвідношенням:
пот

=∫

= ∫

.

=

Кінетична енергія маси:
кін

.

=

У підсумку, сумарна енергія:
=

кін

+

пот

=

.

При виведенні формули взято до уваги співвідношення

= , що
`

отримується з формули механічної резонансної частоти.
Таким чином, енергія вільних коливань консервативної системи не
залежить від часу і визначається тільки параметрами системи.
Дисипативна система – система, в якій присутні сили тертя, що
викликають загасання коливання, тобто втрату енергії. Таку дію сил тертя
називають демпфуванням власних коливань. Залежно від величини сили тертя,
розрізняють два види дисипативної системи: з докритичним і з надкритичним
демпфуванням.
Критичною називають таку величину тертя, при якій коефіцієнт загасання δ
чисельно дорівнює

, так що кругова частота

` вільних коливань звертається в

нуль. Фізично це означає, що рух маси m набуває неколивального характеру,
виведена з положення рівноваги система повертається у вихідне положення, не
здійснюючи коливань. Схожий з цим характер має вільний рух системи і при
надкритичних значеннях тертя.
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У системі з докритичним значенням тертя (δ<

) вільний рух маси m має

квазіперіодичний характер (рис. 9.6) з амплітудою, що зменшується за
експоненціальним законом.
Згідно з визначенням
=

;

= 1;

= ,

тобто постійна часу є величина, зворотна коефіцієнту загасання.

Рисунок 9.6 – Ілюстрація до визначення декремента загасання

На рис. 9.6 зображені криві загасання вільних коливань двох систем, що
мають однакові коефіцієнти загасання δ, але різні періоди (T1 и T2). Як видно,
коефіцієнт

загасання

не

раціонально

використовувати

в

описі

ступеня

демпфування систем з різними власними частотами. Для цього годиться
логарифмічний декремент загасання (величина ослаблення коливання за один
період) – натуральний логарифм відносин двох сусідніх максимумів:
=

(
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)

=

.

Якщо за час T амплітуда зменшиться в е разів, декремент загасання d буде
дорівнювати одиниці (вона називається непер).
У дисипативної системі (порівняно з консервативною) відбувається
зменшення власної частоти, тобто

` <

, . Це є наслідком гальмуючої дії сил

тертя, через яку коливальний рух сповільнюється, в результаті чого збільшуються
проміжки часу між моментами перетину масою m положення рівноваги, тобто
збільшується період вільних коливань. Практично в більшості випадків δ≪
тому без суттєвої помилки вважають ` ≈

,

.

Вимушені коливання – коливання, що здійснюються системою під дією
зовнішньої сили, яка є гармонійною функцією часу з круговою частотою ω. Для
опису вимушених коливань користуються символічним методом опису.
Відзначимо також, що символічно метод спрощує інтегрування за часом,
замінюючи його розподілом на jω:
=∫ ̇

=∫
̇=∫ ̈

=
=

̈

̇

;

.

Даний метод годиться лише для розв’язання лінійних рівнянь, тобто коли
рівняння містить змінні першого ступеня.
Вважаємо, що зовнішня сила має такий вигляд:
,

=
де Fm – амплітуда;
ω − частота сили.

У момент докладання сили F утворюється поштовх, від якого в системі
виникнуть власні коливання. Підсумовуючись з вимушеними, вони утворюють
складний рух, званий перехідним (нестаціонарним) процесом. Ми будемо
розглядати поведінку системи в сталому режимі (стаціонарному), коли власні
коливання в результаті загасання ослабли і ними нехтують.
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( )=

̇= +

̇

)

1

̇;

+

(

+

;

+

̇+

( )=
ξ=

+

=

;
̇

= +

1

−

= .
̇

Звідси
̇=
̇

− швидкість коливань, ̈ =
̇

− прискорення коливань.

̇ – повний механічний опір, що складається з активного, інерційного і
пружного опору. Два останніх становлять реактивний механічний опір.
Реактивний опір:
= (

−

).

Також повний механічний опір може бути записаний і в полярній формі:
̇=

,

де φ – аргумент;
Z − модуль повного механічного опору.
−

=

=
У разі

=

+

=

1
=

;

+(

1

−

) .

, обумовлена рівність інерційного і пружного опорів:
=

або

=

√

.

При досягненні частоти резонансу реактивна частина повного механічного
опору зникає, а його модуль Z набуває мінімального значення, рівного активному
опору r. Підставивши вираз повного механічного опору в полярній формі у вираз
зсуву, врахувавши співвідношення і тотожність =
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, отримуємо:

=

)

(

̇=

;
(

̈=

(
)

)

;

.

Відкинувши уявну частину:
=

cos(

−

̇=

− );

̈ = ̈ cos(

−

̇ cos(

− );

+ ).

Амплітуди зміщення, швидкості і прискорення дорівнюватимуть
=

;

=
(

)

̈=

=

̇=

;

=
(

)

.
(

Між цими величинами є співвідношення:

)

̇ =

; ̈ =

̇=

.

Вирази дозволяють побудувати частотні залежності амплітуд зміщення,
швидкості

і

прискорення

МКС. Ці

залежності

будують, користуючись

безрозмірними уявленнями, тобто пронормувавши кожну величину за найбільшим
характерним її значенням. Наприклад, замість кругової частоти ω зручно
користуватися безрозмірною частотою v, для чого слід ω пронормувати за
резонансною частотою

:
=

або

=

.

При цьому частота резонансу настане при v = v0 = 1.
Тепер уявімо механічне опір до безрозмірного вигляду.
На резонансній частоті інерційний і пружний опори є рівними, тобто мають
однакову величину, рівну так званому характеристичному опору коливальної
системи:
=

.

Величина r0 є зручним нормувальним коефіцієнтом для механічного опору.
При нормуванні за r0 з’являється відношення, зване добротністю системи:
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= .

=

Зворотна величина добротності називається коефіцієнтом втрат:
= .

=

Вираз повного механічного опору і його модуля має такий вигляд:
̇=

[ +

−

];

1
+( − ) .

=

9.2. Акустична коливальна система
Акустична коливальна система складається з таких саме елементів, як і
механічна, з тією різницею, що всі елементи утворюються повітрям, яке
коливається.
Розглянемо характер реакції, що утворюється повітрям, вміщеним у
посудині об’ємом V, при

коливаннях замикаючого його поршень площею S.

Власний механічний опір поршня поки не будемо брати до уваги. Вважаємо
також, що вжиті заходи, що виключають можливість виходу повітря через зазор
між поршнем і стінками порожнини (рис. 9.7, а)
При виконанні цих умов зміщення поршня на величину dξ спричинить
зміни обсягу dV=Sdξ. Знак мінус враховує, що при позитивному dξ
(направленому всередину порожнини) об’єм зменшується. В результаті цього
тиск повітря зростає на величину dp, яку можна знайти, користуючись рівнянням
Пуассона в диференціальній формі:
ст

=−

або

=

ст

,

де Pст – статичний тиск повітря в порожнині при відсутності коливань, яке
виражається в паскалях (Па);
γ – коефіцієнт, що дорівнює відношенню питомих теплоємностей повітря при
постійному тиску і постійному об’ємі (для повітря Pст = 1,013 ∙ 10 5 Па, γ = 1,4).
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Проінтегрувавши, знайдемо надлишковий або звуковий тиск повітря в
порожнині при зміщенні поршня на величину ξ:

=

=

ст

.

ст

Це співвідношення нагадує закон Гука, що свідчить про пружний характер
реакції замкнутого об’єму повітря. Його коефіцієнт гнучкості:

в

=

=

=

.
ст

l
V
S

F

S

а

F

2a

б

Рисунок 9.7 – Реалізація акустичних елементів «гнучкість» а і «маса» б

Інший акустичний елемент – «маса» – утворюється при коливаннях повітря
у відкритій трубі довжиною l і внутрішнім діаметром 2a (рис. 9.7, б). На відміну
від попереднього випадку при зміщенні поршня повітря в трубах не буде
деформуватися, оскільки відкритий кінець не дає для цього потрібної опори:
«стовп» повітря рухається як єдиний потік, виштовхує або витягає поршнем.
Характер реакції, що виникає при цьому, обумовлений в основному інерцією
повітря, що зміщується поршнем. При обчисленні цієї реакції потрібно перш за
все врахувати масу повітря в трубі:
=
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,

де

– густина повітря. Крім того, в коливаннях братиме участь повітря, що

безпосередньо примикає до відкритого кінця труби. Його інерція може бути
врахована шляхом додавання до маси повітря в трубі так званої маси, що
співколивається повітрям mспів.
спів

=2

.

Загальна маса повітря, зміщеного поршнем:
в

де

еф

= +

=

+

спів

=

+2

=

еф ,

.

Як видно, якщо довжина відрізка труби перевищує її діаметр, членом
можна знехтувати.
Повітря в трубі також має активний опір, обумовлений двома обставинами:
тертям повітря об стінки труби і втратами коливальної енергії, що виникають
внаслідок випромінювання звуку відкритим кінцем. Тому загальний активний
опір повітря rв, строго кажучи, складається з двох компонентів: активного опору
середовища (опору випромінювання) rвипр і тертя rтр.
Але rвипр ≫ rтр, і тому тертям нехтуємо і вважаємо, що rв ≈ rвипр:
випр

,

=

де с0 – швидкість поширення звукової хвилі в повітрі.
Таким чином, повний опір труби виразиться сумою активної і інерційної
складових:
=

+

.

9.2.1. Резонатор Гельмгольця
Акустична система утворюється в результаті комбінації двох елементів:
замкнутої порожнини і труби. Акустична коливальна система також називається
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акустичним резонатором (рис. 9.8, а). Повітря, що заповнює систему, умовно
можна розділити на дві частини: перша частина знаходиться в порожнині і може
розглядатися умовно як пружний елемент (пружина), друга частина, зосереджена
в горлі резонатора, що розглядається як інерційний елемент і активне тертя (опір).
Ясна річ, що деяка частина повітря в горлі труби стискається, а деяка частина
повітря в порожнині володіє інерційністю. Але якщо відношення площ замкнутої
порожнини і горла є досить великою величиною (S 1≫S 2), то таке умовне
розділення двох частин є досить точним для практичних потреб. Окремо ці
елементи були розглянуті в попередньому параграфі.

V

S1

S2
F=pS

Рисунок 9.8 – Резонатор Гельмгольця

Оскільки система складається з раніше розглянутих елементів, то всі
отримані раніше результати правдиві і тут.
Наприклад, повний механічне опір і його модуль:
=
в

в

=

+ (
в

в

+(

1

−

)
в

в

) .

−
в

Резонансна частота:
р

=

√

.
в в

Визначимо амплітуду швидкості з огляду на той момент, що біля входу
горла виникає звуковий тиск і на повітряний поршень діє сила:
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Резонатори набувають широкого практичного застосування для різних цілей
залежно від характеру або величини активного опору (опір тертя в середовищі +
опір

випромінювання

в

зовнішнє

середовище).

Якщо

переважає

тертя

випромінювання, то резонатор проявляє себе як підсилювач звуку, частота якого
близька до резонансної. Якщо переважає тертя (може бути штучно збільшене за
допомогою тканини), резонатор набуває властивості поглинання звуку, частота
якого мало відрізняється від резонансної. На цій основі будуються резонансні
звукопоглинаючі конструкції.
Також відзначимо, що об’єм повітря, що знаходиться в резонаторі, являє
собою систему з розподіленими параметрами. Тому отримані в даному розділі
співвідношення правдиві лише в тих випадках, коли довжина горла менша λ / 8,
діаметри горла і порожнини – менші λ / 2, а довжина порожнини менша λ / 4
звукової хвилі.
9.2.2. Механічні схеми. Метод електромеханічних аналогій. Метод
електромеханічних аналогій А.І. Бєлова
Для вирішення практичних завдань, що зустрічаються при розгляді
акустичних і механічних систем, був розвинений метод електромеханічних
аналогій.

Цей

метод

набуває

широкого

практичного

застосування,

що

обґрунтовується ефективністю і відносною простотою.
Метод Бєлова зручний для синтезу і всебічного дослідження механічних і
акустичних

систем.

Складні

механоакустичні

системи

замінюються

їх

електричними аналогами, які можуть бути досліджені електротехнічними
засобами.
Параметри механічної коливальної системи: m – маса, c – гнучкість, r –
тертя, F – сила, Z – повний механічний опір
164

Рисунок 9.10 – Параметри механічної коливальної системи

Рисунок 9.11 – Символи механічних елементів
За

допомогою

наведених

умовних

позначень

елементів

будь-який

механічний або акустичний пристрій можна подати у вигляді механічної моделі.
Це все придатне тільки для певної області частот, де система коливальна з
зосередженими параметрами. Реальні механічні системи замінюються їх
електричними еквівалентами.
Загальна методика складання механічних схем:
1. На рисунку пристрою позначаються всі явні і неявні елементи.
2. Визначаються розташування і з’єднання цих елементів, після чого
визначаються шляхи передачі енергії від сили до найбільш вилучених елементів.
3. Вирисовується опора найбільш віддалених елементів (або можна йти від
сили до найбільш вилучених елементів).
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4. З’єднання полюсів кожного елемента повинне відповідати положенню
полюсів у пристрої, що заміщається.
5. Основним видом з’єднання елементів є вузол, який називається
жорстоким з’єднанням полюсів двох або більше елементів. Один з полюсів маси
завжди повинен бути приєднаний до опори.
6. При складанні механічних схем символи, що входять в схему елементів,
повинні розташовуватися строго паралельно, щоб коливальний рух полюсів всіх
елементів міг відбуватися в двох напрямках.
Для побудови еквівалентного електричного контуру користуються методом
Бєлова. Метод Бєлова полягає в систематичній заміні кожного рухомого вузла
механічної системи послідовним електричним контуром, що складається з
елементів, аналогічних тим, полюси яких утворюють даний вузол механічної
системи. Після чого ці контури поєднуються в єдину електричну схему. Кількість
механічних вузлів дорівнює кількості контурів в електричній схемі.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Наведіть характер реакції, що утворюється повітрям в порожнині.
2. Наведіть характер реакції, що утворюється при коливанні повітря в трубі.
3. Резонатор Гельмгольця.
4. У чому полягае метод електромеханічної аналогії?
5. Наведіть методику побудови механічної моделі коливальної системи.
6. Наведіть методику отримання еквівалентного електричного контуру.
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10. ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАННЯ В
ГОЛОВКАХ ГУЧНОМОВЦІВ
10.1. Визначення, класифікація, основні параметри.
10.2. Основи пристрою акустичних систем і гучномовців.
10.3. Електродинамічні гучномовці. Конструкція і призначення основних
елементів.
10.4. Низькочастотні гучномовці.
10.5. Середньочастотні гучномовц (СЧ ГМ).
10.6. Високочастотні гучномовці (ВЧ ГМ).
10.1. Визначення, класифікація, основні параметри
Гучномовець і телефон – пристрої для перетворення електричних коливань
в звукові, акустичні коливання повітряного середовища. Оскільки гучномовці і
телефони є останніми ланками будь-якого радіомовного (звуковідтворювального)
тракту або лінії зв’язку, то їх властивості мають вирішальний вплив на його якість
роботи в цілому.
За

способом перетворення гучномовці і телефони діляться

електромагнітні

(в

основному

телефони),

електродинамічні

на

котушкові;

ізодинамічні, електростатичні, п’єзоелектричні і деякі інші.
За видом випромінювання звуку ГГ поділяють на ГГ безпосереднього
випромінювання (дифузорні, куполоподібні, стрічкові) і рупорні. Розрізняють
гучномовці за споживаною електричною потужністю (потужні, малопотужні),
а також і за чутливістю.
Слід зазначити, що дифузорні гучномовці без зовнішнього акустичного
оформлення (так звані головки гучномовців) з причин, викладених нижче, мають
потребу в зовнішніх оформленнях, спільно з якими, а також з такими пасивними
елементами, як трансформатори, розділові фільтри, атенюатори, утворюють
акустичні випромінвальні системи.
167

Останні зазвичай і називають гучномовцями або акустичними системами.
Для озвучування і звукопідсилення застосовують групові випромінювачі –
звукові колонки. Оскільки телефони призначені для роботи безпосередньо на
обсяг слухового каналу і не є випромінюючими системами, то їх характеристики
дещо відрізняються від характеристик гучномовців.
Гучномовець – пристрій для ефективного випромінювання звуку в
навколишній простір у повітряному середовищі, що містить одну або кілька
головок гучномовців, необхідне акустичне оформлення, необхідні електричні
пристрої (фільтри, трансформатори, регулятори і т. п.).
Пасивний гучномовець – гучномовець, що

не збільшує енергію

електричного сигналу, який надходить на вхід.
Головка гучномовця – пасивний електроакустичний перетворювач,
призначений для перетворення сигналів звукової частоти з електричної форми в
акустичну.
Акустичне оформлення – конструктивний елемент гучномовця, що
забезпечує ефективне випромінювання звуку (акустичний екран, ящик, рупор і
т.п.).
Однополосний гучномовець – гучномовець, усі головки якого працюють в
одному і тому ж діапазоні частот.
Багатосмуговий гучномовець – гучномовець, головки якого працюють в
двох або більше різних діапазонах частот.
Абонентський гучномовець – гучномовець, призначений для відтворення
передач низькочастотного каналу: мережі дротового мовлення.
Рупорний гучномовець – гучномовець, акустичним оформленням якого є
жорсткий рупор.
Звукова колонка – гучномовець з відмінною спрямованістю звукового
випромінювання в різних площинах, що містить принаймні один лінійний
ланцюжок однотипних гучномовців або головок гучномовців і призначений для
озвучення приміщень і відкритих просторів.
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Акустична система – гучномовець, призначений для використання як
компонент у побутовій радіоелектронній апаратурі.
Відкрита акустична система – акустична система, в якій вплив пружності
повітря в обсязі акустичного оформлення дуже малий, а випромінювання
передньої і тильної сторін рухомої системи головки гучномовця не ізольовані
один від одного в області низьких частот.
Закрита акустична система – акустична система, в якій пружність повітря
в обсязі акустичного оформлення порівнянна з пружністю рухомої системи
головки гучномовця, а випромінювання передньої і тильної сторін рухомої
системи ізольовані один від одного у всьому діапазоні частот.
Широкосмугова

головка

гучномовця

–

головка,

призначена

для

головка,

призначена

для

односмугового гучномовця.
Вузькосмугова

головка

гучномовця

–

багатосмугового гучномовця, яка може бути низькочастотною, средньочастотною
або високочастотною.
Робоча площина – площина випромінюючих отворів головок гучномовців.
Якщо робоча площина не зазначена в нормативно-технічній документації на
даний гучномовець, то для гучномовця, що містить декілька випромінюючих
отворів, які не лежать в одній площині, за робочу площину приймається та, на
якій

розташовані

багатосмугового

випромінюючі

гучномовця

або

отвори

високочастотних

більшість

випромінюючих

головок
отворів

односмугового гучномовця.
Робочий центр – точка, що лежить на робочій площині, від якої
починається відлік відстані від гучномовця. Якщо робочий центр не вказано в
документації, то за нього слід приймати: геометричний центр симетрії
випромінюючого отвору – для гучномовця, що має один випромінюючий отвір;
геометричний центр симетрії цих

отворів

на робочу площину

–

для

односмугового гучномовця; геометричний центр симетрії випромінюючих отворів
високочастотних головок гучномовців – для багатосмугового гучномовця.
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Робоча вісь – пряма, що проходить через робочий центр гучномовця і
перпендикулярна до робочої площини.
Номінальний електричний опір – заданий в нормативно-технічній
документації активний опір, яким заміщують опір гучномовця при визначенні
електричної потужності, що підводиться до нього. Мінімальне значення модуля
повного електричного опору гучномовця в заданому діапазоні частот не повинно
бути менше 0,8·Rном.
Номінальна потужність – задана електрична потужність, при якій
нелінійні спотворення гучномовця не повинні перевищувати необхідні.
Максимальна шумова потужність – електрична потужність спеціального
шумового сигналу в заданому діапазоні частот, яку гучномовець довго витримує
без теплових і механічних пошкоджень. Максимальна шумова потужність
повинна бути не менша від номінальної потужності.
Максимальна синусоїдальна потужність – електрична потужність
безперервного синусоїдального сигналу в заданому діапазоні частот, яку
гучномовець

довго

витримує

без

теплових

і

механічних

пошкоджень.

Максимальна синусоїдальна потужність повинна бути не менша від номінальної
потужності. Для багатосмугового гучномовця може бути зазначено кілька
максимальних синусоїдальних потужностей, кожна для своєї смуги частот.
Максимальна

короткочасна

потужність

–

електрична

потужність

спеціального шумового сигналу в заданому діапазоні частот, яку гучномовець
витримує без незворотних механічних пошкоджень протягом 1 с (випробування
повторюють 60 разів з інтервалом 1 хв). Максимальна короткочасна потужність
повинна бути не менша від максимальної шумової потужності гучномовця.
Максимальна

довготривала

потужність

–

електрична

потужність

спеціального шумового сигналу в заданому діапазоні частот, яку гучномовець
витримує без незворотних механічних пошкоджень протягом 1 хв (випробування
повторюють 10 разів з інтервалом в 2 хв). Максимальна довготривала потужність
повинна бути менша від максимальної шумової потужності гучномовця.
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Частота

основного

резонансу

головки

гучномовця

–

частота

збуджуючого синусоїдального сигналу, при якій значення модуля повного
електричного опору головки гучномовця має свій перший максимум.
Частота основного резонансу може бути вказана і для гучномовця.
Добротність головки гучномовця – відношення інерційної (пружної)
складової механічного опору рухомої системи головки гучномовця на частоті
основного резонансу до активної складової (міра загасання вільних коливань
рухомої системи головки гучномовця).
Механічна добротність головки гучномовця – добротність, обумовлена
втратами в механічних елементах рухомої системи головки гучномовця
(добротність

при

відсутності

струму

в

електричному

ланцюзі

головки

гучномовця).
Електрична добротність головки гучномовця – добротність, обумовлена
наявністю струму протидії ЕРС в електричному ланцюзі головки гучномовця.
Повна

добротність

головки

гучномовця

–

добротність

головки

гучномовця, обумовлена сумарним впливом механічних втрат і струму протиЕРС
в електричному ланцюзі головки.
Еквівалентний обсяг головки гучномовця – закритий об’єм повітря, що
має акустичну гнучкість, рівну гнучкості рухомої системи головки гучномовця.
Полярність головки гучномовця — певна полярність електричної напруги
на виведеннях головки гучномовця, що викликає рух рухомої системи головки в
заданому напрямку. Полярність багатосмугового гучномовця визначається за
полярністю низькочастотної головки гучномовця.
Номінальний діапазон частот – діапазон частот, в якому задані електричні
та електроакустичні характеристики гучномовця.
Частотна характеристика за звуковим тиском – графічна або чисельна
залежністю від частоти рівня звукового тиску, що розвивається гучномовцем в
певній точці вільного поля, що знаходиться на певній відстані від робочого
центру, при постійному значенні напруги на виведеннях гучномовця.
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Середній звуковий тиск – середньоквадратичне значення звукового тиску,
що розвивається гучномовцем у заданих діапазоні частот і точці вільного поля
при підведенні до нього напруги, відповідного заданій електричній потужності.
Усереднення проводиться за значеннями звукового тиску на частотах (в
смугах частот), розподілених рівномірно в логарифмічному масштабі.
Характеристична чутливість – середній звуковий тиск, що розвивається
гучномовцем в заданому діапазоні частот на робочій осі, наведений до відстані
1 м від робочого центру і електричної потужності, 1 Вт.
Рівень характеристичної чутливості – 20-кратний десятковий логарифм
відносин характеристичної чутливості до чутливості 2·105 Па·Вт.
Середній стандартний звуковий тиск – середній звуковий тиск, що
розвивається гучномовцем у заданому діапазоні частот на робочій осі, наведений
до відстані 1 м від робочого центру і підведеної електричної потужності 0,1 Вт.
Характеристична потужність — електрична потужність, яку необхідно
підвести до гучномовця з тим, щоб забезпечити номінальний середній звуковий
тиск, що дорівнює 1 Па.
Нерівномірність частотної характеристики звукового тиску – різниця
максимального і мінімального значень рівнів звукового тиску (відношення
максимального звукового тиску до мінімального, виражене в децибелах) в
заданому діапазоні частот. Піки і провали частотної характеристики вже 1/8
октави не враховуються.
Типова частотна характеристика – графічна залежність рівня звукового
тиску від частоти з позначеним полем допустимих відхилень і рівнем середнього
звукового тиску в заданому діапазоні частот, нанесеним у вигляді прямої
горизонтальної лінії.
Діапазон відтворюваних частот – діапазон частот, у якому частотна
характеристика звукового тиску, усереднена в l / З октавних смугах, не виходить
за межі поля допусків.
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Діаграма спрямованості – графічна залежність в умовах вільного поля
рівня звукового тиску для даних частоти (смуги частот) і відстані від робочого
центру гучномовця від кута між робочою віссю гучномовця і напрямом у точку
вимірювання.
Коефіцієнт спрямованості – відношення звукового тиску, виміряного під
заданим кутом щодо робочої осі, до звукового тиску на робочій осі для однієї і
тієї ж частоти (смуги частот) і за однією і тією ж відстанню від робочого центру
гучномовця.
Індекс спрямованості – 20-кратний десятковий логарифм коефіцієнта
спрямованості.
Кут випромінювання – кут, в межах якого коефіцієнт спрямування не
менше 0,5.
Коефіцієнт осьової концентрації — відношення квадрата значення
звукового тиску, виміряного на даній частоті (смузі частот) в умовах вільного
поля на робочій осі, на заданій відстані від робочого центру гучномовця, до
квадрата середнього значення звукового тиску, виміряного по всіх кутах за тих же
умов і на тій же відстані від робочого центру.
Індекс

осьової

концентрації

–

10-кратний

десятковий

логарифм

коефіцієнта осьової концентрації.
Середня акустична

потужність

–

середнє арифметичне

значення

акустичної потужності, випромінюваної гучномовцем в певному діапазоні частот.
Усереднення проводиться за значеннями акустичної потужності на частотах (в
смугах частот), розподілених рівномірно в логарифмічному масштабі.
Приведений коефіцієнт корисної дії – відношення акустичної потужності,
випромінюваної гучномовцем на даній частоті (смузі частот), до проведеної
електричної потужності.
Коефіцієнт гармонік n-го порядку — відношення, виражене у відсотках
ефективного значення звукового тиску сигналу, що містить частоту збудження і
всі її гармоніки при збудженні гучномовця синусоїдальним сигналом.
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Сумарний коефіцієнт гармонік — корінь квадратний з суми квадратів
коефіцієнтів гармонік усіх порядків.
Ряд параметрів всієї продукції, що випускається, контролюють в процесі
виробництва, а ряд параметрів, перевірка яких пов’язана з великою витратою
часу, що перевищує час випуску одного виробу, контролюють вибірково з партій
виробів, випущених різними змінами.
Серед перерахованих є параметри, які контролюються в основному на стадії
розробки

головок

гучномовців.

Параметри,

які

прийнято

вважати

найважливішими для споживача, повинні наводитися в паспорті на головку
гучномовця або акустичну систему.
10.2. Основи пристрою акустичних систем і гучномовців
У сучасних високоякісних акустичних системах використовується в
основному багатосмуговий принцип побудови, оскільки застосування однієї
широкосмугової головки гучномовця не дозволяє забезпечити сучасні вимоги за
технічними параметрами (нелінійних спотворень, динамічного діапазону і ін.) і
якістю звучання. У зв’язку з цим акустична система складається, як правило, з
випромінювачів (головок гучномовців), кожен з яких (або кілька одночасно)
працюють в своєму частотному діапазоні; корпусу, який може складатися як з
декількох окремих корпусів (блоків), кожен для випромінювачів свого діапазону,
так і являти єдину конструкцію; фильтрувально-коригувальних ланцюгів, а також
інших електронних пристроїв (наприклад, для захисту від перевантажень,
індикації рівня і т.д.), звукових кабелів і вхідних клем; підсилювачів для активних
акустичних систем і кросоверів (активних фільтрів) в разі застосування окремих
підсилювачів для кожної смуги частот. Цей набір елементів використовується як у
побутових, так і в професійних акустичних системах. Основні елементи
конструкції сучасної побутової високоякісної акустичної системи показані на
рис. 10.1.
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Рисунок 10.1 – Зовнішній вигляд АС

Головки гучномовців. Основи пристрою
Класифікація гучномовців (або головок гучномовців) може бути проведена
за різними ознаками: за принципом дії, способом випромінювання; смугою
переданих частот; формою діафрагми; сферою застосування і т.д.
За принципом дії, тобто способом перетворення електричної енергії в
акустичну,

гучномовці

можуть

бути

поділені

на

електродинамічні,

електростатичні, п’єзокерамічні (п’єзоплівкові), плазмові ін.
Найбільшого

промислового

застосування

набули

електродинамічні

гучномовці, які визначаються як «перетворювачі, дія яких основана на русі в
постійному магнітному полі провідника або котушки, що живляться змінним
струмом.
Електродинамічні гучномовці можуть бути реалізовані в декількох
варіантах: котушкові, стрічкові та ізодинамічні.
Котушкові гучномовці використовують циліндричну котушку з намотаним
провідником, вміщену в магнітне поле, рух якої призводить до коливання жорстко
скріпленої з нею діафрагми. Основи пристрою електродинамічного котушкового
гучномовця показані на рис. 10.2.
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Рисунок 10.2 – Основні елементи конструкції електродинамічного
гучномовця

Гучномовець складається з трьох частин: рухомої системи, магнітного
ланцюга і тримача дифузора 1.
Рухома система включає в себе підвіс 2, діафрагму (конічну або купольну)
3, центруючу шайбу 4, пилозахисний ковпачок 5, звукову котушку 6, гнучкі
виведення. Звукова котушка являє собою циліндричний каркас з намотаним у
кілька шарів (зазвичай в два шари) ізольованим провідником. При пропущенні
змінного струму по звуковій котушці, вміщеній в радіальний проміжок
магнітного ланцюга, на неї буде діяти механічна сила f = BLI, де В – індукція в
робочому проміжку; L – довжина провідника; I – сила струму. Під дією цієї сили
виникають осьові коливання котушки і скріпленої з нею діафрагми.
Центруюча шайба є гофрована мембрана, яка забезпечує центрування
звукової котушки в проміжку, перешкоджає її крутильним коливанням, але
дозволяє їй здійснювати осьові коливання, тому що центруюча шайба повинна
мати велику гнучкість в осьовому напрямку і малу в радіальному і кільцевому.
Підвіс – кільцева, зазвичай гофрована оболонка, що дозволяє діафрагмі
здійснювати осьові коливання і оберігає її від крутильних коливань, тобто вона
також повинна мати велику гнучкість в осьовому напрямку і малу в кільцевому і
радіальному.
Діафрагма являє собою пружну оболонку, форма якої може бути конічною,
сферичною, плоскою і ін. Під дією механічної сили з боку звукової котушки
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діафрагма робить коливання, які створюють звукові хвилі в навколишньому
середовищі.
Пилозахисний ковпачок – купольна або плоска пластинка, що оберігає
проміжок магнітного ланцюга від попадання пилу і одночасно є ребром
жорсткості для діафрагми.
Гнучкі виведення – провідники, що з’єднують вивкдкння звукової котушки з
приєднувальними клемами гучномовця.
Магнітний ланцюг виконується зазвичай в трьох варіантах (рис. 10.3) –
кільцевий з феритовими магнітами (а), керновий з литими магнітами (6) і
кільцевий з литими магнітами (в). Елементами магнітного ланцюга є магніт 1 у
вигляді кільця або керна, верхній 2 і нижній 3 фланці, стакан або скоба 4, керн 5,
полюсний накінечник 6.
Постійний магніт створює постійний магнітний потік, замкнуті силові лінії
якого перетинають циліндричний повітряний проміжок між верхнім фланцем і
керном у радіальному напрямку. Тримач дифузора служить для об’єднання
магнітного ланцюга і рухомой системи і забезпечує можливість закріплення
гучномовця в корпусі АС, з яким він призначений працювати. Кожен з елементів
рухомої системи і магнітного ланцюга робить свій вплив на вихідні
характеристики гучномовця та його якість звучання.

а

б

в

Рисунок 10.3 – Різні варіанти конструкції магнітного ланцюга
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а

б

Рисунок 10.4 – Принцип пристрою стрічкового гучномовця (а)
і випромінювача Хейла (б)

Стрічкові гучномовці (рис. 10.4) використовують тонку металеву стрічку 2,
яка поміщається в магнітне поле між полюсами магніту 1 і служить одночасно і
провідником струму і коливаючим випромінюючим елементом.
Изодинамічні гучномовці (рис. 10.5) (ортодинамичні, випромінювачі Хейла)
застосовують як випромінюючий елемент тонку мембрану 1 з діелектричної
плівки, на яку методом травлення або напилення наноситься провідник у вигляді
прямокутної або крутої спіралі 2. Різновидом ізодинамічного гучномовця є
випромінювач Хейла, який відрізняється тим, що як випромінюючий елемент
використовується гофрована мембрана з діелектричної плівки з провідником
спеціальної форми. Нанесення гофрування збільшує ККД гучномовця.
Найбільшого поширення серед гучномовців неелектродинамічного типу
набули електростатичні гучномовці.
Електростатичні гучномовці (рис. 10.6) використовують випромінюючий
елемент у вигляді тонкої металізованої плівки 2 товщиною близько 6–10 мкм,
вміщеної між перфорованими електродами 1 (тобто це конденсатор змінної
ємності, де однією з обкладок служить тонка металізована рухома мембрана). Між
мембраною і електродами докладено високу поляризяційну напругу близько
8–10 кВ. Змінна звукова напруга, під дією якої мембрана коливається і
випромінює звук, підводиться до нерухомих електродів. Гучномовці такого типу
випускаються цілою низкою фірм: Quad, ESS та ін., вони забезпечують чистоту і
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прозорість звучання за рахунок малих рівнів перехідних спотворень і досить
широко застосовуються в апаратурі HI-FI і студійних агрегатах.

Рисунок 10.5– Принцип пристрою изодинамічного гучномовця

Рисунок 10.6– Принцип пристрою електростатичного гучномовця

Рисунок 10.7–Принцип пристрою п’єзоплівкового гучномовця

П’єзокерамічні (п’єзоплівкові) гучномовці (рис. 10.7) використовуються в
основному як високочастотні ланки в акустичних системах. Як збуджуючий
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елемент у них застосовується біморфний елемент, отриманий шляхом з’єднання
двох пластин 1,3 з п’єзокераміки (цирконату титану, титанату барію і ін.).
Біморфний елемент закріплюється з двох боків, при підведенні електричного
сигналу в ньому відбуваються ізгібні деформації, які передаються з’єднаною з
ним діафрагмою 2. Різновидом такого типу гучномовців є п’єзоплівкові
випромінювачі, в них використовуються високополімерні плівки, яким за
допомогою спеціально відпрацьованою технологією надаються п’єзоелектричні
властивості (при їх поляризації в сильному магнітному полі). Якщо такій плівці
надати форму купола або циліндра, то під дією докладеної до неї змінної напруги
вона починає вібрувати і випромінювати звук, для таких гучномовців не потрібне
застосування магнітного ланцюга.
Крім цих, відомі розробки і інших типів гучномовців (плазмових,
пневматичних, цифрових і ін.), але вони використовуються в дуже обмежених
обсягах.
За способом випромінювання акустичної енергії: гучномовець, у якого
діафрагма випромінює звук безпосередньо в навколишнє середовище, називається
гучномовцем прямого випромінювання. Якщо діафрагма випромінює звук через
рупор і передрупорну камеру, то це вузькогорлий рупорний гучномовець. Якщо
використовується тільки рупор, то це широкогорлий рупорний гучномовець.
За смугою переданих частот: спосіб конструювання і технологія
виробництва гучномовців істотно розрізняються залежно від того, в якій смузі
частот вони повинні працювати. За цією ознакою гучномовці поділяються на
широкосмугові; низькочастотні (відтворений діапазон приблизно 20–40 ... 500–
1000 Гц); середньочастотні (діапазон 0,3–0,5 ... 5–8 кГц); високочастотні (1–2 ...
16–30 кГц) і ін.
За

формою

діафрагми:

як

діафрагма

у

гучномовців

можуть

використовуватися оболонки різної форми – конус (прямолінійний або
криволінійний), купол (опуклий або увігнутий), плоский диск або кільцевий
сегмент. Залежно від цього гучномовці поділяються на конусні, купольні і т.д.
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За сферою застосування:

залежно від сфери застосування параметри

гучномовців і їх конструкція істотно відрізняється (наприклад, гучномовці для
телевізорів, приймачів, студійної, концертно-театральної апаратури і т.д.)
10.3.

Електродинамічні

гучномовці.

Конструкція

і

призначення

основних елементів
Переважну більшість сучасних високоякісних АС застосовують

як

випромінювачі електродинамічні гучномовці, які являють собою електро-механоакустичні перетворювачі, що використовують постійний магніт, звукову котушку
і механічну рухому систему для випромінювання звуку в навколишнє
середовище. Елементи конструкції дифузорного електродинамічного гучномовця,
показані на рис. 10.2,

залежно від відтворювальної смуги частот у

багатосмугових АС відрізняються певними конструктивними особливостями.
10.4. Низькочастотні гучномовці
Проектування низькочастотних гучномовців (НЧ ГМ), як і всієї конструкції
в цілому, так і їх окремих елементів, має базуватися на спеціальних вимогах,
основні з яких такі:
– низькочастотні ГМ, як правило, мають більш низьку чутливість в
порівнянні з середньо- і високочастотними ГГ – 86 ... 91 дБ/Вт/ м. У зв’язку з цим
для забезпечення необхідного звукового тиску в області низьких частот вони
повинні витримувати значні потужнісні навантаження (до 200 Вт і більше) при
збереженні теплової та механічної міцності;
– порівняно низька резонансна частота (16 ... 30 Гц) цих ГМ, необхідна для
забезпечення ефективного відтворення низькочастотних складових сигналу,
вимагає високої лінійності пружних характеристик гнучких елементів (підвісу і
шайби) при великих зсувах рухомої системи аж до ± 12 ... 15 мм;
– для забезпечення «незабарвленого» звучання НЧ ГМ повинні мати, крім
малих рівнів гармонійних спотворень, як можна більш «гладку» (тобто без
яскраво виражених резонансів) амплітудно-частотну характеристику звукового
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тиску, аж до верхньої межі відтвореного ними діапазону частот ( як правило, 1500
.. 3000 Гц). Експериментально показано, що для того, щоб НЧ ГМ не вносив
чутного забарвлення в звучання АС у верхній частині відтвореного ним діапазону,
резонансні піки на його АЧХ повинні бути не менше ніж на 20 дБ нижчими від
середнього рівня звукового тиску, створюваного акустичною системою в цій
галузі частот.
Для задоволення таких вимог при проектуванні НЧ ГМ приділяється велика
увага конструктивній і технологічній розробці всіх його елементів: підвісу,
шайби, дифузора, пилозахисного ковпачка, звукової котушки, гнучких виведень
звукової котушки, магнітного ланцюга і тримача дифузора.
Типова конструкція сучасного низькочастотного ГМ для високоякісних АС
подана на рис 10.8.
Підвіс (Surround). Гофрований гнучкий підвіс (іноді зустрічаються назви —
крайової гофр, «комір») повинен забезпечувати порівняно низьку резонансну
частоту (тобто мати високу гнучкість), плоскопаралельний характер руху (тобто
відсутність крутильних та інших видів коливань) рухомої системи в обидва боки
від положення рівноваги і ефективне поглинання енергії резонансних коливань
рухомої системи Крім того, підвіс повинен зберігати свою форму і властивості в
часі і під впливом кліматичних факторів зовнішнього середовища (температури,
вологості та ін). З точки зору конфігурації (форми профілю), значно впливаючої
на всі зазначені властивості, найбільшого поширення набули напівтороідальні
(рис. 10.9), sin-подібні, S-подібні підвіси і ін. Як матеріали для підвісів НЧ ГГ
застосовують натуральні гуми, пінополіуретани, прогумовані тканини, натуральні
і синтетичні тканини зі спеціальними демпфірувальними покриттями. Ці
конфігурації і матеріали дозволяють отримати задовільну лінійність пружних
характеристик і необхідну,

залежно від виду низькочастотного акустичного

оформлення, значення гнучкості підвісу.
Діафрагма (Diaphragm) — основний випромінюючий елемент гучномовця,
який повинен забезпечувати поршневий характер коливань в якомога ширшому
діапазоні частот і ефективне демпфірування резонансів на тих частотах, де вони
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з’явилися, що досягається вибором відповідної конфігурації діафрагми (дифузора)
і матеріалу, з якого вона виготовлена. Діафрагми НЧ ГМ з метою підвищення
конструктивної жорсткості часто виготовляються у вигляді криволінійних конусів
з утворюючою мінливою, наприклад, за гіперболічним законом або у вигляді дуг
кіл однієї або декількох, плавно переходячих однієї в іншу. Іноді для зменшення
амплітуд резонансних коливань діафрагми використовують радіальні і окружні
ребра жорсткості на її поверхні або крайове ребро по зовнішньому краю.

Рисунок 10.8 – Загальний вигляд електродинамічної низькочастотної головки
гучномовця

Рисунок 10.9 – Гофровані підвіси

Пилозахисний ковпачок (Dust Cup) — сферична оболонка, яка, виконуючи
функцію захисту робочого проміжку магнітного ланцюга від попадання пилу, є
також окружним ребром жорсткості. Крім того, ковпачок є випромінюючим
елементом, що робить свій внесок у формування АЧХ в області середніх частот.
Для забезпечення конструктивної жорсткості ковпачки виготовляються, як
правило, куполоподібної форми з різними радіусами кривизни. За матеріал
використовують

композиції

целюлози,
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синтетичні

плівки,

тканини

з

просоченнями. У потужних НЧ ГМ іноді використовуються ковпачки з металевої
(алюмінієвої) фольги, що дозволяє використовувати їх і як додатковий елемент
відведення тепла від звукової котушки.
Центруюча шайба (Spider) — гофрована оболонка, вимоги до конструкції і
матеріалів якої також надзвичайно високі. Вона повинна забезпечувати
стабільність резонансної частоти НЧ ГМ в умовах динамічних і температурних
навантажень, лінійність пружних характеристик при великих зсувах рухомий
системи; запобігати зсуву звукової котушки в радіальному напрямку і
«провисання» рухомої системи і т.д. Зазвичай в НЧ ГМ використовуються
центруючі шайби з синусоїдальної гофруванням (число гофр варіюється від 5 – 7
до 9 – 11), плоскі або «мостоподібні» (рис. 10.10). Однак в деяких моделях
зустрічаються шайби більш складних конфігурацій (наприклад, тангенціальні),
що забезпечують, на думку застосовуючих їх фірм, велику лінійність пружних
характеристик, стабільність форми і т.п. За матеріали для шайб застосовують
натуральні тканини (типу міткалю, бязі і т.п.), просочені бакелітовим лаком,
синтетичні тканини на основі поліамідів, поліестеру, нейлону і ін. У деяких НЧ
ГМ застосовують шайби, в матеріал яких вплітаються металеві (алюмінієві, мідні)
нитки, що забезпечують підвищений тепловідвід від теплопровідного каркасу
звукової котушки до масивного металевого тримача дифузора.
Звукові котушки (Voice Coil). Конструкції звукових котушок НЧ ГМ
розробляються з урахуванням необхідності розсіювання значної кількості тепла,
що виділяється в них при роботі ГГ від потужних підсилювачів (100 ... 200 Вт і
більше). Розрахунки і досвід розробок дозволили встановити кількісний зв’язок
між діаметром котушки і розсіюваною нею тепловою енергією Так, наприклад,
звукові котушки діаметром 25 мм здатні (без застосування особливо термостійких
і тепловідвідних матеріалів) витримувати довготривалу електричну потужність до
25 Вт, а діаметром 50 мм – до 100 Вт. З метою збільшення теплової міцності
звукових котушок НЧ ГМ застосовуються як теплостійкі матеріали (клеї, ізоляція
проводів, каркаси), так і різні конструктивні заходи для більш ефективного
відведення тепла, що виділяється в навколишнє середовище. До них належать
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вентиляційні отвори в каркасах котушок і магнітних ланцюгах, що поліпшують
циркуляцію повітря в зоні розташування звукової котушки, теплові трубки,
теплопровідні каркаси і навіть напівпровідникові холодильники.

Рисунок 10.10 – Центруючі шайби і звукові котушки

Тут слід зазначити, що застосування металевих теплопровідних каркасів у
НЧ ГМ з низькою резонансною частотою не завжди бажане, оскільки при
коливаннях звукової котушки в сильних постійних магнітних полях у каркасах
можуть виникнути вихрові струми, що викликають додаткове електромеханічне
демпфірування, суб’єктивно сприймається як «глухість» звучання або недолік
низьких частот. Крім того, при застосуванні дифузорів з полімерних плівок такий
каркас забезпечує підведення до місця свого приклеювання до дифузора значної
кількості тепла, яке може деформувати сам дифузор. Для запобігання цьому
застосовують складові конструкції: нетеплопровідна частина каркаса (дротовий
папір, синтетичний папір, наприклад номекс) примикає до шийки дифузора, а
намотування проводом здійснюється на його теплопровідну частину. Для
уникнення виникнення вихрових струмів деякими фірмами проводяться розробки
спеціальних матеріалів (наприклад, на основі кераміки), що мають високі
теплопровідні і низькі електропровідні властивості.
Для зниження нелінійних гармонійних спотворень, що виникають в НЧ ГМ,
зокрема, за рахунок нелінійності і несиметричності магнітного поля в магнітному
ланцюзі, часто застосовуються звукові котушки з висотою намотування в 2 ... 2,5
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раза, що перевищує висоту робочого проміжку магнітного ланцюга (товщину
верхнього фланця ланцюга). Число застосовуваних шарів намотування звукової
котушки зазвичай дорівнює двом, хоча зустрічаються котушки з одним і чотирма
шарами. Застосування великої кількості шарів призводить до зростання маси і
індуктивності звукової котушки, що знижує рівень звукового тиску. У деяких
конструкціях двошарове намотування робиться з зовнішнього і внутрішнього
боку каркаса (каркас знаходиться між шарами), що при його підвищеній
теплопровідності значно покращує тепловідвід від звукової котушки. В сучасних
НЧ ГМ застосовують різні за формою перетину дроти для намотування звукових
котушок: традиційні круглі, квадратні і плоскі. Останні дві форми забезпечують
більш високу щільність заповнення робочого проміжку проводом, що підвищує
ефективність НЧ ГМ.
Магнітні ланцюги (Magnet) зазвичай складаються з магніту, керна,
нижнього і верхнього фланця (рис. 10.3). Для магнітних кіл високоякісних НЧ ГМ
характерне застосування різних конструктивних заходів для зниження нелінійних
гармонійних спотворень, що виникають в них за рахунок несиметричності та
неоднорідності магнітного поля в робочому проміжку: керни Т-подібної форми
(симетризують магнітне поле вище і нижче проміжку); фланці і «керни з
багатошаровими вставками, що зменшують вплив змінного магнітного поля від
звукової

котушки

на

постійне

магнітне

поле

ланцюга»;

різні

типи

«короткозамкнутих витків»: ковпачки або кільця на керна і на внутрішні поверхні
верхнього фланця; спеціальні профілі робочого проміжку, що зменшують
неоднорідність магнітного поля і т.д. Крім того, для зниження гармонійних
спотворень за рахунок стиснень підковпачкового об’єму повітря при великих
зсувах рухомої системи використовують керни з так званими вентиляційними
отворами. Раніше ці отвори робилися в центрі керна (велика частина повітря
виходила з-під ковпачка, минаючи робочий проміжок). Тепер з’явилися моделі
НЧ ГМ, в яких отвори стали використовуватися для направлення значних
повітряних потоків, що виникають всередині магнітного ланцюга, безпосередньо
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через робочий проміжок – навколо звукової котушки, що значно знижує
температуру її нагрівання.
За магнітні матеріали в НЧ ГМ, окрім традиційних – ферит-барію (у вигляді
кілець різних товщини і діаметрів) або більш дорогих сплавів, що містять кобальт
– в сучасних моделях застосовується новий високоефективний магнітотвердий
матеріал на основі сплаву неодим-залізо-бор Nd-Fe-B (вітчизняна назва таких
сплавів «неомакс»), який почав використовуватися в кінці 80-х – початку 90-х
років. Ці сплави мають магнітну енергію, значно вищу, ніж магнітна енергія
матеріалів, що вміщують ферит-барій і кобальт-стронций. Магнітна енергія
ферит-барієвих магнітів доходить до 2,5 ... 3,2, ферит-стронцієвих – 3 ... 3.5,
самарій-кобальтових – 27 ... 31, a Nd-Fe-B - 30 ... 35 МГсЕ. Це дозволяє
конструювати магнітні ланцюги, що забезпечують необхідну магнітну індукцію в
проміжку при значно менших габаритах і вазі самого магніту. При цьому, правда,
для забезпечення необхідного зсуву рухомої системи з метою запобігання
зіткненням нижнього краю звукової котушки з нижнім фланцем останній має не
пласку, а більш складну форму – поглиблення в зоні розташування керна.
Тримач дифузора (Basket) служить для підтримки і з’єднання елементів
рухомої системи і магнітного ланцюга, а також для закріплення гучномовця в
корпусі. Його конструкція повинна забезпечувати не тільки стійкість ГМ до
механічних впливів (ударів, трясіння), не допускати зміщення масивного
магнітного ланцюга від осі симетрії НЧ ГМ, а й, за можливістю, усувати
резонанси самого тримача, які можуть мати місце в області робочих частот НЧ
ГМ (200 ... 600 Гц). Як правило, тримачі дифузора виготовляють з алюмінієвих
сплавів литтям під тиском, при цьому для зниження маси їх роблять порівняно
тонкими, але з ребрами жорсткості. Для НЧ ГМ невеликої потужності і з
невеликими магнітними ланцюгами тримачі дифузора можуть виготовлятися із
сталевого листа товщиною 0,8 ... 1,5 мм методом штампування. Крім цього,
конструкція тримача дифузора визначається необхідністю забезпечити достатній
розмір «вікон» між ребрами (з метою запобігання появі «повітряної подушки» за
дифузором) і естетичними міркуваннями.
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Гнучкі виведення забезпечують підведення електричних сигналів від клем
(Terminals), закріплених, як правило, через ізолюючі прокладки прямо на тримач
дифузора або на спеціальну планку, до звукової котушки. Ці елементи ГМ, окрім
впливів великих електричних струмів, безперервно відчувають значні знакозмінні
механічні навантаження. При цьому їх гнучкість повинна бути вищою від
гнучкості підвісу і центруючої шайби, щоб не впливати на резонанс ГМ. Крім
того, гнучкі виведення можуть бути джерелом призвуків в НЧ ГМ. Тому вибору
матеріалів для них і конструкції кріплення до клем і дифузора приділяють досить
серйозну увагу. Як матеріали застосовуються багатожильні дроти з тонких мідних
або срібних ниток, в які вплітаються бавовняні або синтетичні нитки – основи.
Типи плетінь ниток у цих проводах можуть бути найрізноманітнішими. Способи
кріплення гнучких виведень до дифузора застосовують також різні: від пришивки
нитками до підпайки до металевих заклепок на дифузорі, місця зіткнення з
дифузором заливають різними вібродемпфіруючими матеріалами, наприклад
натуральними латексами. Місця пайки гнучких виведень до клем, щоб уникнути
обламування, намагаються захистити від виникнення коливань виведень поблизу
цих пайок за допомогою амортизаторів різних конструкцій.
В цілому конструкція рухомої системи для сабвуфера (так само, як
середньо- і високочастотного) являє собою складну розподілену коливальну
систему, на поверхні якої формується складна система різних форм (мод)
коливань. При взаємодії такої системи з повітряним середовищем формується
структура випромінюваного звукового поля.
10.5. Середньочастотні гучномовц (СЧ ГМ)
СЧ ГМ становлять найбільші труднощі для розробки і виробництва,
особливо для високоякісних побутових систем і контрольних агрегатів. Це
обумовлено, по-перше, тим, що в таких системах СЧ ГМ використовуються в
діапазоні частот від 200 ... 800 Гц, до 5 ... 8 кГц, де чутиливість слуху до всіх видів
спотворень

максимальна

(суб’єктивні

диференціальні

пороги

сприйняття

практично всіх видів спотворень досягають мінімуму в області 1..3 кГц). По188

друге, саме на цю область частот доводиться максимум спектральної щільності
потужності майже всіх видів музичних програм. Тому при проектуванні СЧ ГМ
необхідна надзвичайна ретельність відпрацювання всіх елементів конструкції з
метою зниження лінійних і нелінійних спотворень до порогових рівнів, а також
для підвищення теплової та механічної стійкості і т.д Основні принципи
конструювання окремих елементів і вузлів СЧ ГМ аналогічні тим, які
застосовуються в НЧ ГМ, однак при цьому існує і своя специфіка. Так, наприклад,
випромінюючий елемент – діафрагму – в СЧ ГМ виготовляють як у вигляді
криволінійних конусів, так і у вигляді куполів.
Конусні діафрагми використовуються, як правило, в СЧ ГМ, що
відтворюють частоти з 200..400 Гц (їх іноді називають Middle Bass). Діаметри
таких ГМ становлять 125 ... 200 мм, а верхні відтворювані частоти доходять до 3
... 5 кГц. Однак їх намагаються використовувати в більш вузькій смузі, оскільки
через порівняно великі розміри діафрагм, вони мають вузьку спрямованість
Конусні СЧ ГМ з діаметрами 160 .. 200 мм знаходять все більшого застосування в
АС, що працюють спільно з НЧ блоками (subwoofer), що відтворюють частоти не
вище 150..200 Гц. Як матеріал для таких діафрагм найчастіше застосовують
спеціально розроблені композиції на основі рослинних целюлозних, синтетичних
плівкових матеріалів, а також на основі поліпропілену або високомодульного
кевлара.
Купольні діафрагми мають, як правило, діаметри 40 80 мм, забезпечують
найкращі спрямовані властивості і застосовуються зазвичай в ГМ для відтворення
діапазонів частот з 600. 1000 Гц до 6. 8 кГц. Конфігурація купольної діафрагми
жорстко пов’язана з застосовуваним для неї матеріалом. Як правило, вони
виготовляються або з «м’яких» (просочені тканини, синтетичні плівки, целюлоза і
т.п.), або з «жорстких» матеріалів (алюмінієва, титанова, берилієва фольга, різні їх
високомодульні сплави, наприклад з бором, і т. п.).
Якщо застосовується «м’який» матеріал, то висота підйому купола
вибирається більшою, ніж для металевих «жорстких», однак вона не повинна
перевищувати висоту півсфери такого ж діаметра, оскільки це призводить до
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звуження відтвореного діапазону частот. У «м’яких» діафрагм власні окружні і
радіальні резонанси потрапляють, як правило, в область відтворюваних частот.
Для зменшення їх застосовуються різні заходи щодо збільшення конструктивної
жорсткості: різні ребра жорсткості по поверхні, використання складових діафрагм
з куполів різної кривизни і жорсткості матеріалу і т.п., а також збільшення
демпфірування за рахунок нанесення на поверхню різних просочень і мастил; при
цьому надмірне нанесення таких покриттів може призвести до гістерезисних явищ
при коливанні діафрагми, що, в свою чергу, викликає суб’єктивне відчуття втрати
«політності» звучання.
У СЧ ГМ з м’якими діафрагмами підвіси зазвичай виготовляються
(пресуються або відливають з целюлози) разом з діафрагмою і мають в основному
тороідальну, синусоідальну або тангенціальну форму профілю. В АС середньої
потужності використовують купольні СЧ ГМ з одним підвісом, без центрируючої
шайби. В АС великої потужності і з низькою частотою розділу між НЧ і СЧ
застосовують СЧ ГМ з двома гнучкими елементами, як в НЧ ГМ, тобто підвісом і
шайбою, оскільки при закріпленні на одному підвісі при великих зсувах можливі
інтенсивні поперечні і крутильні коливання рухомої системи, що істотно збільшує
нелінійні спотворення. У деяких конструкціях СЧ ГМ під діафрагмою
розміщують звуковбирний матеріал, демпфуючий резонанси обсягу повітря.
СЧ ГМ з м’якими діафрагмами мають, як правило, меншу чутливість, ніж
СЧ ГМ з жорсткими діафрагмами, за рахунок більш важких (через застосування
різних просочень і намазок) діафрагм. У зв’язку з цим їх намагаються робити
трохи більш потужними, застосовуючи звукові котушки великих діаметрів (50 ...
80 мм), заповнюють проміжки магнітних ланцюгів магнітною рідиною, що
забезпечує більш інтенсивне відведення тепла від звукової котушки до нерухомих
деталей магнітного ланцюга.
Для зниження нелінійних спотворень СЧ ГМ, викликаних взаємодією
змінного магнітного поля звукової котушки з постійним магнітним полем, також
застосовуються описані вище заходи (короткозамкнені мідні витки і т.д)
Зменшення впливу нерівномірності і неоднорідності магнітного поля в проміжку
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магнітного ланцюга у всіх (з м’якими або жорсткими діафрагмами) СЧ ГМ
досягається застосуванням звукових котушок, що мають геометричну висоту
намотування, дещо меншу за висоту проміжку (товщину верхнього фланця), що
дозволяє звуковій котушці (враховуючи порівняно невелику амплітуду її зсувів)
перебувати в процесі роботи в найбільш рівномірному і однорідному постійному
магнітному

полі

всередині

проміжку.

Цьому

сприяє

застосування

для

намотування плоских проводів (мідних і, все частіше, алюмінієвих) Для каркасів
звукових котушок застосовуються як теплопровідні (наприклад, алюмінієва
фольга) , так і теплостійкі (наприклад, поліїмідні плівки, номекс) матеріали. Як
магнітний матеріал все частіше використовуються високоефективні сплави
неодим–залізо–бор. Для СЧ ГМ, що встановлюються в АС для систем
«домашнього кінотеатру», також як для НЧ ГМ, застосовують екрановані магнітні
ланцюги.
Необхідно відзначити, що СЧ ГМ з м’якими діафрагмами, особливо при
малих рівнях вхідного сигналу, забезпечують незабарвлене, природне за тембром
звучання. Однак при високих рівнях в них може виникнути втрата динамічної
стійкості і відповідно чутні спотворення. В СЧ ГМ з жорсткими купольними
діафрагмами

забезпечується

розширений

відтворений

діапазон частот до

10…12 кГц, при практично поршневому характері коливань, що дає можливість
отримувати малі рівні перехідних спотворень і чисте, «дзвінке» звучання. У таких
СЧ ГМ підвіси часто виготовляються окремою деталлю з інших, «м’яких»
матеріалів (тканини з просоченнями, полівінілхлориди, поліуретани і т.п.), щоб
забезпечити добре відтворення спектральних складових корисного сигналу в
області частот 400 .800 Гц.
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Рисунок 10.11 – Основні елементи конструкції купольного середньочастотного
гучномовця: 1 – діафрагма; 2 – сітка; 3 – мідний ковпачок; 4 – верхній фланець; 5 – кожух;
6 – звукова котушка; 7 – вкладка; 8 – шайба; 9 – підвіс; 10 – нижній фланець;
11 – магніт; 12 – керн

10.6. Високочастотні гучномовці (ВЧ ГМ)
Вимоги до них за останні роки різко зросли у зв’язку зі збільшенням
спектральної щільності потужності у високочастотної частини спектра в сучасній
електронній музиці, розширенням частотного і динамічного діапазону програм,
відтворюваних цифровою звуковідтворювальною апаратурою та ін. Все це
вимагає вирішення цілої низки конструктивних і технологічних завдань при
проектуванні ВЧ ГМ.
У сучасних АС високочастотні ГМ використовуються, як правило, в
діапазоні частот від 2...5 до 30...40 кГц. Забезпечити рівноцінне якісне
відтворення звуку в такому широкому діапазоні за допомогою одного ГМ
надзвичайно важко. Тому більшість випущених у наш час ВЧ ГМ застосовуються
в діапазоні від 2...5 до 16…18 кГц, а в деяких АС встановлюються додаткові
малогабаритні ВЧ ГМ (відтворюють частоти від 8 ... 10 до 30 ... 40 кГц ). Типові
конструкції сучасних ВЧ ГМ для високоякісних АС подані на рис. 10.12. Зазвичай
у ВЧ ГМ використовуються купольні діафрагми (діаметром 15...40 мм), оскільки в
цій області частот у конусних діафрагм не вдається уникнути радіальних
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резонансних коливань, значно погіршуючих як об’єктивні характеристики, так і
звучання ГМ. Електричні потужності таких гучномовців досягають 8...15 Вт (без
фильтруючо-коригувальних ланцюгів) і 20...50 Вт в складі АС, чутливість – не
менше 90...93 дБ/Вт.
Діафрагми високочастотних гучномовців так само, як у СЧ ГМ,
виготовляються з тих же «м’яких» або «жорстких» матеріалів відповідно гарячим
пресуванням,

штампуванням

і

електронно-вакуумним

напиленням.

Для

підвищення тепловідведення від звукової котушки в деяких конструкціях купол і
каркас виготовляються як єдина деталь з одного матеріалу (наприклад, титанової
фольги). Поряд з купольними діафрагмами в ряді моделей ВЧ ГМ застосовуються
плоскі або У-подібні кільцеві діафрагми. Підвіси у ВЧ ГМ виготовляються, як
правило, з того ж матеріалу, що і діафрагма (хоча зустрічаються і комбіновані, як
і у СЧ ГМ, конструкції), плоскої або синусоїдальної форми. У деяких моделях ВЧ
ГМ застосовуються більш складні конфігурації підвісів з тангенціальним
гофруванням, що забезпечує зниження нерівномірності АЧХ і хорошу якість
звучання. Для запобігання виникненню резонансних коливань обсягу під
діафрагмою він, як правило, заповнюється демпфірувальним матеріалом. Звукові
котушки ВЧ ГМ часто намотуються алюмінієвим плоским дротом, що дозволяє
(за рахунок меншої питомої ваги в порівнянні з мідним) збільшити рівень
звукового тиску в області верхньої граничної частоти на кілька децибел.
Застосування звукових котушок з намотуванням плоским дротом «на ребро», як
уже було сказано вище, дозволяє помістити її всередині робочого проміжку
магнітного ланцюга в зоні з найбільш рівномірним і однорідним магнітним полем,
тим самим значно знизити нелінійні/спотворення у ВЧ ГМ. Цей ефект
посилюється застосуванням у магнітних ланцюгах ВЧ ГМ різних видів
короткозамкнутих струмопровідних витків (ковпачків, кілець) Для збільшення
теплової міцності у ВЧ ГМ застосовують, як і у СЧ ГМ, для каркаса звукової
котушки теплопровідні (алюмінієва фольга) або теплостійкі (поліімідні плівки,
номекс) матеріали, а проміжок магнітного ланцюга заповнюють магнітною
рідиною.
193

Рисунок 10.12 – Елементи конструкції високочастотного гучномовця:
1 – дифузор; 2 – звукопоглинальний матеріал; 3 – мідний ковпачок; 4 – концентратор;
5 – верхній фланець; 6 – магніт; 7 – керн; 8 – нижній фланець; 9 – декоративна кришка

Ще однією специфічною особливістю ВЧ ГМ є використання «акустичних
лінз» («еквілізаторів», «концентраторів»), що встановлюються перед діафрагмою і
забезпечують вирівнювання (корекцію) АЧХ і розширення характеристики
спрямованості. Розрахунок коливальних процесів у високочастотних гучномовцях
(аналогічно,

як

і в

середньочастотних)

також

проводиться

чисельними

комп’ютерними методами за допомогою спеціалізованих пакетів програм.
Таким чином, значні зусилля, докладені розробниками провідних фірм світу
з поліпшення конструктивних і технологічних параметрів, дозволили отримати
моделі низько-, середньо-і високочастотних гучномовців, що мають малий рівень
нелінійних спотворень, більший динамічний діапазон, здатність витримувати
великі потужнісні перевантаження і забезпечувати чисте звучання, що значною
мірою послужило основою для розвитку нового покоління потужних акустичних
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систем як для професійного використання (контрольні агрегати, концертнотеатральні АС і ін.), так і для домашнього застосування (АС категорії HI-FI і ін.).
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Дайте визначення гучномовця, класифікації за способом перетворення, за
видом випромінювання, за споживаною потужністю.
2. Дайте визначення гучномовця, головки гучномовця, акустичного
оформлення, робочої площини, робочого центру, робочої осі, номінального
електричного опору.
3. Поясніть фізичний сенс діаграм спрямованості перетворювачів.
4.

Види спотворень. Амплітудно-частотні спотворення. Фазочастотні

спотворення.
5. Перехідні спотворення. Нелінійні спотворення.
6. Кількісна оцінка нелінійних спотворень.
7. Принцип дії електродинамічних випромінювачів та приймачів.
8. Принцип дії електростатичних випромінювачів та приймачів.
9. Принцип дії п’єзоелектричних випромінювачів та приймачів.
11. МІКРОФОНИ
11.1. Загальні відомості. Класифікація.
11.2. Принципи дії мікрофонів.
11.1. Загальні відомості. Класифікація
Мікрофон – це пристрій для перетворення акустичних коливань повітряного
середовища в електричний сигнал. Існують різні типи мікрофонів, які знаходять
широке застосування в системах радіомовлення, телебачення, телефонії,
озвучення, звукопідсилення, запису і т.п. Мікрофон є першою і однією з найбільш
важливих ланок будь-якого електроакустичного тракту, що, як правило, визначає
показники якості тракту в цілому.
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Мікрофони класифікують за різними ознаками: за способами перетворення
акустичних коливань в електричні; способом впливу звукових коливань на
діафрагму; конструктивним виконанням; функціональним призначенням; групами
складності.
Залежно від способу перетворення механічних коливань в електричні
мікрофони діляться на електродинамічні (котушкові і стрічкові), конденсаторні (в
тому числі і електретні), електромагнітні, п’єзоелектричні, вугільні, транзисторні.
Класифікація мікрофонів за ознакою прийому звукових коливань включає
до свого складу такі основні групи: мікрофони-приймачі звукового тиску,
мікрофони-приймачі градієнта тиску і мікрофони комбіновані (рис. 11.1).

а

б

Рисунок 11.1 – Типи мікрофонів: а – мікрофон-приймач звукового тиску;

б – мікрофон-приймач градієнта тиску
Класифікація мікрофонів за видом діаграми спрямованості (ДС) включає
такі групи: ненаправлені (кругові); двосторонньо спрямовані («вісімки» або
косинусоїдальні), односторонньо спрямовані — кардіоїдні) (рис. 11.2).
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Рисунок 11.2 – Види діаграм спрямованості мікрофонів:
а – ненаправлена (кругова); б – двосторонньо спрямована («вісімка»);
в – кардіоїда; г – суперкардіоїда; д – гіперкардіоїда

Розглянемо основні технічні показники мікрофонів
Чутливість — відношення напруги U на виході мікрофона до звукового
тиску рзь, що діє на мікрофон, мВ/Па,
.

=
зв

Чутливість визначають або за напругою холостого ходу (ЕРС), або за
напругою на номінальним навантаженням. За номінальне навантаження зазвичай
приймають модуль внутрішнього опору мікрофона на частоті 1000 Гц.
Залежно від умов вимірювання розрізняють чутливість за вільним і за
дифузним полем. Вільним звуковим полем називають таке поле, в якому
переважає пряма звукова хвиля, а відбиті хвилі відсутні або зовсім малі. Дифузне
звукове поле – це таке поле, в кожній точці якого густина звукової енергії
однакова і в усіх напрямках якого поширюються однакові потоки енергії за
одиницю часу.
Рівень чутливості — чутливість, виражена в децибелах відносно величини
1 В/Па.
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Стандартний рівень чутливості — виражене в децибелах відношення
напруги Uном, що розвивається на номінальному опорі навантаження Rном при
звуковому тиску 1 Па, до напруги, відповідній потужності P0 = 1 мВт, тобто
рівень потужності, що віддається мікрофоном у номінальне навантаження при
рзв = 1 Па:
= 20

= 20

,

де Eном = Uном – напруга на номінальному навантаженні.
Характеристика

спрямованості

оцінюється

відношенням чутливості

мікрофона Еθ, виміряної при надходженні звуку під кутом до осьової чутливості
Еос:
=

.

/

Графічне подання характеристики спрямованості часто роблять в полярних
координатах, і такий графік називають діаграмою спрямованості.
Через спрямованість мікрофона його чутливість по дифузному полю Едиф
буде менша від осьової чутливості. Для обліку величини цього зменшення
введений коефіцієнт спрямованості.
=

.
диф

Цей коефіцієнт визначають на низці частот або для смуги частот.
Коефіцієнт спрямованості, виражений в децибелах, називається індексом
спрямованості
QM = 10lgΩ.
Індекс спрямованості показує різницю в рівнях потужності, що розвивається
мікрофоном, під дією двох джерел звуку: одного, розташованого на осі, та іншого
– джерела розсіяних звукових хвиль, якщо обидва створюють в точці
розташування мікрофона однаковий тиск. Іншими словами, індекс спрямованості
показує величину заглушення шуму по відношенню до сигналу, що проходить по
осі мікрофона.
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Перепад

чутливості «фронт/тил»

–

відношення

осьової

чутливості

мікрофона до чутливості Eiso° (під кутом 180° до його осі):
̊/

̊

= 20
̊

=

−

.̊

Слід зауважити, що навіть за відсутності будь-якого акустичного сигналу
біля мікрофона напруга на його виході не дорівнює нулю. Наявність напруги
викликана флуктуаціями частинок в навколишньому середовищі і тепловими
шумами в електричній частині мікрофона.
Рівень власних перешкод (шумів), наведений до акустичного входу,
визначають як рівень еквівалентного звукового тиску Рзв.ш при впливі якого на
мікрофон вийшла б вихідна напруга мікрофона Um, що розвивається ним за
відсутності звукових коливань, тобто
зв.ш

= 20lg

зв.ш

.

де рзв.ш = Uш/Eoc; р0 = 2 · 105 Па.
Крім перерахованих вище показників, мікрофон характеризується і іншими
показниками, в тому числі номінальним діапазоном частот з допустимою
нерівномірністю частотної характеристики.
11.2. Принципи дії мікрофонів
Першим набув поширення вугільний мікрофон, який і досі використовується
в телефонії. У вугільному мікрофоні (рис. 11.3, а) при дії звукового тиску на
діафрагму 1 вона починає коливатися. В такт цим коливанням змінюється і сила
стиснення зерен вугільного порошку 2, в результаті чого змінюється опір між
електродами 1 і 3 і струм через мікрофон.
Основна перевага вугільного мікрофона — висока чутливість, що дозволяє
використовувати його без підсилювачів. Недоліки — великий рівень шуму,
велика нерівномірність частотної характеристики і значні нелінійні спотворення.
Ці недоліки вугільного мікрофона призвели до того, що там, де потрібна висока
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якість перетворення, наприклад, в звуковому мовленні, при звукозапису і вимірах,
його не застосовують.
Наступним

після

вугільного з’явився електромагнітний

мікрофон

(рис. 11.3, б). У ньому феромагнітна діафрагма 1 розташовується перед полюсами
2 магніту 3. При коливаннях діафрагми змінюється магнітний опір повітряного
проміжку, а значить, і магнітний потік через витки обмотки, намотаної на
магнітопровід цієї системи. Завдяки цьому виникає змінна напруга звукової
частоти, що є вихідним сигналом мікрофона.

Рисунок 11.3 – Пристрій мікрофонів: а – вугільного; б – електромагнітного; в –
електродинамічного; г – стрічкового; д – конденсаторного; е – п’єзоелектричного

Електромагнітний телефон стабільний в роботі, однак йому властиві
вузький частотний діапазон, велика нерівномірність частотної характеристики і
значні нелінійні спотворення. Це пояснюється тим, що сфера застосування
електромагнітних мікрофонів обмежена.
Великого поширення в звуковому мовленні набув електродинамічний
мікрофон двох модифікацій – котушковий і стрічковий.
У

кільцевому

проміжку

1

магнітної

системи

електродинамічного

котушкового мікрофона (рис.11.3, в), що має постійний магніт 2, знаходиться
рухома котушка 3, скріплена з діафрагмою 4. При впливі на діафрагму звукового
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тиску вона разом з рухомою котушкою починає коливатися. В силу цього у
витках котушки виникає напруга, що є вихідним сигналом мікрофона.
Котушковий мікрофон міцний, стабільний в дії, має досить широкий
частотний діапазон, але при порівняно великій нерівномірності частотної
характеристики.
Пристрій стрічкового електродинамічного мікрофона дещо відрізняється
від катушкової модифікації (рис.11.3, г). Тут магнітна система складається з
постійного магніту 1 і полюсних накінечників 2, між якими натягнута легка,
зазвичай алюмінієва, тонка (близько 2 мкм) стрічка 3. При дії на обидві її боки
звукового тиску стрічка починає коливатися, перетинаючи при цьому магнітні
силові лінії, внаслідок чого на її кінцях розвивається напруга.
Оскільки опір стрічки дуже малий, то для зменшення падіння напруги на
сполучних проводах напруга, що розвивається на кінцях стрічки, подається на
первинну

обмотку

підвищуючого

трансформатора

(Тр),

розміщеного

в

безпосередній близькості від стрічки.
Частотний діапазон цього мікрофона досить широкий, а нерівномірність
частотної характеристики невелика.
В електроакустичних трактах високої якості найбільшого поширення набув
конденсаторний мікрофон. Конденсаторний мікрофон працює таким чином
(рис.11.3, д). Жорстко натягнута мембрана 1 під впливом звукового тиску може
коливатися відносно нерухомого електрода 2. Мембрана разом з цим електродом
є обкладинами електричного конденсатора. Цей конденсатор включається в
електричний ланцюг послідовно з джерелом постійного струму Е і активним
опором навантаження R. При коливаннях мембрани ємність конденсатора
змінюється, в електричному ланцюзі з’являється змінний струм, і на опорі
навантаження виникає падіння напруги, що є вихідним сигналом мікрофона.
Електретний мікрофон подібний конденсаторному, але різниця потенціалів
на обкладинах забезпечується не зовнішнім джерелом, а електричним зарядом
мембрани або нерухомого електрода, матеріали яких відрізняються тим, що здатні
зберігати цей заряд тривалий час.
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Деякого поширення набули п’єзоелектричні мікрофони (рис.11.3, е). Їх дія
основана на тому, що звуковий тиск впливає безпосередньо або через діафрагму 1
і скріплений з нею стрижень 2 на п’єзоелектричний елемент 3. При деформації
останнього виникає напруга. Сфера застосування п’єзоелектричних мікрофонів
останнім часом розширилася завдяки появі використовуваних для діафрагм нових
синтетичних плівкових покриттів, що мають п’єзоелектричний ефект.
Дія транзисторних мікрофонів ґрунтується на тому, що під дією звукового
тиску на діафрагму скріплене з нею вістря, що є одночасно емітером
напівпровідникового тріода, змінює опір емітерного переходу. Хоча такі
мікрофони досить чутливі, але в роботі не стабільні і мають вузьку і нерівномірну
частотну характеристику.
Слід зауважити, що вугільний і транзисторний мікрофони є незворотними
перетворювачами і належать до так званих релейних перетворювачів. Як
зрозуміло з попереднього, обидва типи мікрофонів виступають як пристрої, що
керуються енергією джерела струму.
Запитання та завдання для самоперевірки
1. Мікрофони. Визначення, класифікація, основні параметри.
2. Принцип дії приймачів тиску та приймачів градієнта тиску.
3. Принцип дії вугільного мікрофона. Достоїнства та недоліки.
4. Принцип дії електромагнітного мікрофона. Достоїнства та недоліки.
5. Принцип дії електродинамічного мікрофона. Достоїнства та недоліки.
6. Принцип дії стрічкового електродинамічного мікрофона. Достоїнства та
недоліки.
7. Принцип дії конденсаторного мікрофона. Достоїнства та недоліки.
8. Принцип дії електретного мікрофона. Достоїнства та недоліки.
9. Спрямовані властивості мікрофонів. Коефіцієнти спрямованості.
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