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اما در اين رابطه ضرورى مى . در بحث گذشته به مسئله حائز اهميت آکوستيک اتاق شنوايى رسيديم
سطوح متفاوت دانم که شما را با بخشى از فيزيک صوت و عملکرد فاکتور هاى مختلف برخورد صوت با 

از طرفى چون بحث ما در مورد . از نظر جنس و برخى از اصطالحات در بحث آکوستيک آشنا سازم
 به شنوايى است، پس الجرم آشنا Listening Room و کمک محيط آکوستيکى HiFiآکوستيک در 

   سازى با برخى از اصطالحات و فاکتور ها و عملکرد هاى صدا در حس شنيدارى است مخصوصآ در
 .Stereoمحدوده 

 
زيرا که در اين مجموعه قصد داريم تدبيرى کاربردى نسبت به بهبود شنيدارى از سيستم صوتى در اتاق 

  .شنوايى خود داشته و فقط يک معلم تئورى آکوستيک نباشيم
جهت آشنايى بيشتر شما با درک فاکتور هاى شنيدارى موزيک در اتاق خود، به چند نکته مهم و 

  .Stereoاره مى کنم، البته تنها در حيطه موسيقى ارزشمند اش
 و غيره مى باشد در حوصله اين THX ، Dolby Digital ، DTS که شامل Home Cinemaبحث در مورد 

  .بحث نمى گنجد
   

Positioningيا محل قرار گرفتن بلندگو ها که شامل موارد زير مى باشد :  
  فاصله آنها از هم: الف
   از آنهافاصله محل شنونده: ب
  زاويه آنها نسبت به هم که در اکثر اوقات به موارد الف و ب ارتباط دارد: ج
  (Rear Walls and Side Walls)فاصله آنها از ديواره پشتى و کنارى : د
 Positioningمطالعه دقيق دستورالعمل و نکات خاص کمپانى سازنده در مورد : ه

  بلندگو ها
نسبت به ارتفاع محل  ) Bookshelf مورد بلندگو هاى در( توجه به ارتفاع پايه ها : و

  (Right Height)استقرار شنونده 
 و قابليت (Spikes)توجه به نوع پايه از نظر جنس، وزن، تعداد نقاط مرتبط با زمين : ز

  .اضافه کردن وزن به پايه توسط متخصص، از ماسه يا ساچمه هاى سربى و غيره
   (Speaker)طح زيرين بلندگو جنس مابين سطح روى پايه و س: ح
  نوع بلندگو: ط

  
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 

 ذکر شد، فقط تيتر و مقدمه اى بود در ابتداى اين Positioning موردى که در رابطه با بحث ٩تمامى 
 آشنا Positioningمسير و ما اميدواريم که مخاطبين و خوانندگان با مبانى ابتدايى و پايه اى مسئله 

باشند تا بتوانيم به عوامل آکوستيکى غير فعال يعنى پله بعدى و مورد بحث خود بپردازيم ولى به 
عنوان نويسنده اين مجموعه مقاالت، آماده جوابگويى به هر گونه سؤال و مطلب کاربردى در مورد 

ابطه با بحث چرا که در ر. موضوعات بحث شده هستم و بى صبرانه در انتظار سؤاالت شما مى باشم
Positioning مطالب بسيار زيادى ناگفته باقى مانده است، زيرا که صوت در شرايط محيطى و ، 

شنوايى متفاوت، داراى رفتار هاى بسيار غير قابل پيش بينى بوده، بعد از عبور از مرحله اول يعنى 
Positioning د که تجهيزات غير فعال، به خاطر داشته باشي. صحيح اتاق، مورد بحث اصلى ما خواهد بود

  .عامل بسيار بسيار مهمى در شنيدن صداى صحيح و لذت بخش مى باشد
  

  :در اين رابطه شما بايد با فاکتور هاى صداى صحيح يعنى عواملى چون
Transparancy + Sound Stage + Imaging  ،و غيره نيز آشنا شويد تا بتوانيد با توجه به اين فاکتور ها

  .سيستم خود محک صحيحى بزنيدبه خروجى صداى 
   

آکوستيک اتاق يک موضوع کامآل پژوهشى است و بيش از يک قرن است که پايه هاى علمى ثابتى 
همبستگى : دشوارى آکوستيک کردن يک اتاق در بخشى از خانه، عبارت است از. داشته است

ياى آن که توسط  با مزا(Reflex)مشخص و قابل اندازه گيرى افکت هاى آکوستيک و رفلکس ها 
مثآل چگونه فرد اصطالحات . شنوندگان آگاه و کار کشته عمدتآ به صورت تجربى پيگيرى مى شود

 عامل "Q" يا انعکاس هاى اول يا فرکانس هاى کوتاه مرتعش کننده يا RT60مهندسى آکوستيک مثل 
گر تعاريف را مورد کيفيت داخل اتاق نسبت به کاراکتر هاى مفروض هوا، سکوت ناپايدار درونى و دي

  استفاده و ارزيابى خود قرار دهد؟
در حقيقت اين همان کارى است که قصد داريم انجام دهيم و با باال بردن اطالعات شما، چه از جهت 
پايه اى در رابطه با محل قرار گيرى بلندگو ها، تا آکوستيک کردن اتاق با قابليت اجرايى باال و همينطور 

ثر اصطالحات و تکنيک هاى کاربردى و عملى، تا بتوانيد با حداقل هزينه، باالترين آشنا سازى شما با اک
  .عملکرد را از سيستم صوتى خود در اتاق شنوايى داشته باشيد

   
  .پايان قسمت دوم

   
 


