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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo izbrano studijsko kontrolno sobo, ki še ni bila akustično 

obdelana. Uvodoma predstavimo osnovne geometrijske lastnosti studijske kontrolne sobe, v 

nadaljevanju pa opremo, s katero smo opravljali meritve in programsko opremo za obdelavo 

meritev. Merili smo odziv zvočnikov v sobi glede na izviren testni signal. Na koncu smo 

prikazali še primere akustično obdelanih sob in primerjavo grafov jakosti zvoka v slišnem 

območju človeka, pred in po posegu akustične obdelave. 

 

Ključne besede: glasbeni studio, studijska kontrolna soba, akustična obdelava, meritve 

akustičnih lastnosti 

 

ABSTRACT 

In this paper we discuss a selected studio control room before acoustic treatment. In the 

introduction, we present the basic geometrical aspects of the control room, then describe the 

equipment used for measuring and the software for measurement processing. We measured the 

speaker response in the room according to the original test signal. In conclusion, we present 

examples of acoustically treated control rooms and the comparison of sound level graphs in the 

audible area before and after acoustic treatment. 

Key words: music studio, studio control room, acoustic treatment, acoustics measurement 
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1 Uvod 

Najpomembnejši prostor glasbenega studia je kontrolna soba. Tukaj nastajajo končni 

glasbeni izdelki, različni avdio posnetki, kot so npr. pesmi, ki jih slišimo na radiih, 

televizijah in drugje. V kontrolni sobi si prizadevamo, da bi se celoten zvok slišal čim 

bolj nevtralno, kar pomeni, da geometrijske in druge akustične lastnosti tega prostora 

ne spreminjajo predvajanega zvoka. S tem lahko zvok kvalitetno analiziramo in z njim 

poljubno akustično manipuliramo, kar pomeni, da naredimo akustično sestavljen 

posnetek, »glasbeni miks«, kakršnega želimo. Razlog za to pa je čim boljši prenos 

zvočnega izdelka v druge prostore, npr. v domače, prireditvene, kulturne prostore in 

podobno. Seveda pa je pri tem pomembno tudi snemanje zvočnih posnetkov na različne 

medije in formate, ki se dandanes uporabljajo.  

Pri ureditvi akustike v kontrolni sobi se držimo standarda EBU Tech 3276 [1], ki 

predpisuje kriterije, pomembne pri akustični obdelavi studijske kontrolne sobe. Na 

akustične lastnosti poleg direktnega zvoka vplivajo predvsem prvi odboji, ki jih 

rešujemo z namestitvijo ustreznih absorberjev na mejne površine prvih odbojev, 

odzven, ki ga do primernih meja zmanjšujemo s preračunano postavitvijo absorberjev 

in difuzorjev po vsej sobi, in frekvenčni odziv, ki ga lineariziramo predvsem z 

namestitvijo primernih absorberjev v vogale sobe [1]. 

Cilj diplomskega seminarja je ugotoviti, kako izbrana soba vpliva na zvok, ki ga 

oddajajo zvočniki in podati smernice za odpravo akustičnih anomalij.  

V nadaljevanju diplomskega seminarja najprej predstavimo predpisane evropske 

kriterije za poslušalnice, ki podajajo standard za izgradnjo profesionalnih studijskih 

kontrolnih sob (poglavje 2). Vsaka soba ima akustične lastnosti, ki so odvisne od njene 

geometrije. Dejavnike, ki vplivajo na akustične lastnosti, obravnavamo v poglavju 3. V 

poglavju 4 predstavimo studijsko sobo, merilno opremo in meritve jakosti zvoka v sobi, 

v slišnem območju človeka. Nato interpretiramo rezultate in nakažemo, s katerimi 

akustičnimi elementi bi se morali lotiti obdelave prostora in pojasnimo njihovo 

delovanje (poglavje 5). 

 

2 Kriteriji za poslušalnice 

Enak zvok v vsaki sobi zveni drugače in tudi vsak posameznik ga lahko sliši drugače. 

Zato je težko govoriti o dobri akustiki prostora, dokler v zvezi s tem ne definiramo 

nekaterih kriterijev. 28 maja 1998 je European Brodcasting Union (EBU), ki je zveza 

radijskih in televizijskih postaj iz 54 evropskih, severnoafriških in bližnjevzhodnih 

držav, izdala dokument EBU Tech 3276, o standardiziranih kriterijih za poslušalnice in 

kontrolne sobe. Standarde so sestavili v sodelovanju s fiziki, producenti, psihoanalitiki, 

in drugimi strokovnjaki na področju zvoka in človekovega dojemanja zvoka [2]. 
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V nadaljevanju bomo predstavili standarde, ki so pomembni pri akustični obdelavi 

studijske kontrolne sobe. To so direkten zvok, prvi odboji, odzven in frekvenčni odziv. 

Direkten zvok je zvok, ki bi ga izmerili ob uporabi istih zvočnikov v sobi brez kakršnih 

koli odbojev. Pogosto takšnemu prostoru pravimo tudi »gluha« soba. Kvaliteta 

direktnega zvoka je odvisna predvsem od enega parametra, in sicer od zvočnikov. 

Prvi odboji so definirani kot odboji zvoka od mejnih ali drugih površin sobe, ki dosežejo 

poslušalca v prvih 15 ms po oddanem izvornem zvoku. Jakost teh odbojev bi morala 

biti vsaj 10 dB pod jakostjo direktnega zvoka za vse frekvence med 1 in 8 kHz. 

Odzven ali reverbacija je zvočni efekt, ki ga povzroči mnogo odbojev od mejnih 

površin poslušalne sobe, ki prispejo do poslušalca po več kot 15 ms. Potrebno jo je 

primerno razpršiti, da se izognemo popačenju zvoka in neželenim interferencam. Čas 

odzvena RT60 je definiran kot čas, po katerem jakost zvoka pade za 60 dB glede na 

jakost izvornega signala. Čas odzvena običajno ga merimo v območju od 5 do 25 dB 

pod izvorom zvoka, kar nam definira standard T20. Odzven je odvisen od frekvence 

zvoka in njena nominalna vrednost 𝑇𝑚, ki je povprečje vseh meritev v pasovih tretjine 

oktave znotraj intervala med 200 in 4000 Hz, se mora nahajati v območju med 0,2 in 

0,4 s. V studijski sobi želimo zagotoviti čim bolj naraven odzven. Nominalno vrednost 

časa odzvena sobe s prostornino 𝑉 izračunamo s Sabinovo formulo [1]: 

𝑇𝑚 =
𝑡0
4
√
𝑉

𝑉0

3

      ,                                                         (1) 

kjer je referenčna prostornina sobe (100 m3), 𝑡0 pa referenčni čas in znaša 1 sekundo. 

Standard določa tudi dovoljene velikosti odstopanja od priporočljivega časa odzvena  

RT60, kar je razvidno iz grafa razlike časov odzvenov v odvisnosti od frekvence  (slika 

1).  

Frekvenčni odziv sobe mora biti čim bolj linearen v celotnem slišnem frekvenčnem 

območju. Dovoljena odstopanja od srednje vrednosti so ± 3 dB od 50 do 2000 Hz, pri 

višjih frekvencah pa se dovoljeno spodnje odstopanje povečuje linearno v 

logaritmičnem grafu, in sicer 1 decibel na oktavo (slika 2). 
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Slika 1. Odstopanje časa (𝑇) odzvena od nominalne vrednosti (𝑇𝑚) v odvisnosti od frekvence (𝜈) in 

dovoljene velikosti odstopanja od priporočljivega RT60 standarda. Povzeto po [1]. 

 

 

Slika 2. Relativna jakost zvoka (𝑗𝑟𝑒𝑙) v odvisnosti od frekvence (𝜈) in dovoljena odstopanja v slišnem 

območju. Povzeto po [1]. 
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3 Splošne lastnosti sob 

V povsem prazni sobi, štiri stene, tla in strop, ki niso akustično obdelani, resonirajo, 

odmevajo, posledično pačijo dejansko predvajan zvok in s tem popačijo tudi t. i. 

»zvočno sliko«. Zvočno valovanje namreč v zaprtem prostoru vzbuja valovanje z 

modalnimi frekvencami, ki so resonančne frekvence specifičnega prostora. 

S preprosto Rayleighovo enačbo [3] lahko izračunamo aksialne modalne frekvence 

prostora (𝜈𝐴), ki so odvisne od hitrosti zvoka (𝑐) in dimenzije sobe (𝐿): 

𝜈𝐴 =
𝑐

2𝐿
      .                                                            (2) 

(Pri tem lahko 𝐿 predstavlja dolžino, širino ali višino sobe) 

En. (2) podaja osnovno oz. prvo harmonično frekvenco, ki jo v akustiki imenujemo 

modalna frekvenca. V prostoru pa se seveda lahko vzbujajo še valovanje z višje 

harmoničnimi frekvencami, ki so večkratniki modalne frekvence. 

Jakost aksialnih resonančnih valovanj, ki se ojačajo med paralelnimi stenami (slika 3a), 

je največja, ni pa edina. Poznamo še tangencialna ali prečna resonančna valovanja (slika 

3b), katerih jakost je za polovico šibkejša in poševna ali posredno odbojna resonančna 

valovanja (slika 3c), ki imajo približno četrtino jakosti aksialnih [3]. 

 

(a)                                                (b)                                               (c)                                                           

Slika 3. Tri vrste modalnih frekvenc zvočnega valovanja v prostoru: a) aksialni odboji, b) tangencialni 

ali prečni odboji in c) poševni ali posredni odboji [3]. 

 

Tangencialne ali prečne modalne frekvence (𝜈𝑇) računamo po enačbi, ki upošteva 

hitrost zvoka (𝑐) ter dimenziji prostora, dolžino (𝑥) in širino (𝑦): 

𝜈𝑇 =
𝑐

2
√ 
𝑝2

𝑥2
+
𝑞2

𝑦2
      .                                                   (3) 



5 

 

Faktorja 𝑝 in 𝑞 predstavljata v enačbi (3) modalni način (torej 𝑝 = 𝑞 = 1 za osnovne, 

torej modalne frekvence, 𝑝 = 𝑞 = 2 za prve višje harmonike in tako naprej). 

Frekvence zvočnega valovanja, ki ga dobimo zaradi poševnih ali posrednih odbojev, pa 

računamo na zelo podoben način kot tangencialne, s tem da enačbi (3) dodamo še tretjo 

dimenzijo 𝑧, v tem primeru ta predstavlja višino sobe, in tretji faktor modalnih načinov 

(𝑟) [3]: 

𝜈𝑂 =
𝑐

2
√ 
𝑝2

𝑥2
+
𝑞2

𝑦2
+
𝑟2

𝑧2
    .                                              (4) 

V praksi pa modalne frekvence najhitreje izračunamo z različnimi spletnimi 

kalkulatorji, kot je npr. »Room Eigenemodes Calculator« [4]. V kalkulator enostavno 

vnesemo dimenzije sobe, ta nam pa potem po enačbah (2)–(4) izračuna modalne 

frekvence in višje harmonike. Slika 4 prikazuje primer izračuna za konkretno 

obravnavano sobo (podatke za sobo bomo podrobneje navedli v nadaljevanju), v kateri 

je aksialna modalna frekvenca 30,6 Hz. 

 

Slika 4. Posnetek zaslona kalkulatorja »Room Eigenemodes Calculator« [4] za izračun modalnih 

frekvenc in njihovih višjih harmonikov za poljubno sobo. Uporabljeni so bili podatki za primer izbrane 

studijske kontrolne sobe, v kateri smo opravljali meritve. Na levi strani so prikazane izračunane 

frekvence in valovni načini (𝑛𝑥, 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 so enakovredni 𝑝, 𝑞, 𝑟 v en. (4)), na desni pa je grafični prikaz 

zvočnega tlaka na stene v sobi glede na izbrano frekvenco na levi. Temnejše barve prikazujejo večje 

amplitude tlaka zvočnega valovanja s posameznimi frekvencami. 
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Pri teoretičnem izračunavanju resonančnih frekvenc prostora predpostavimo, da so vse 

površine prostora neskončno rigidne in da je prostor pravilna pokončna prizma v obliki 

kvadra. 

 

4 Meritve 

4.1. Dimenzije sobe 

Dimenzije sobe smo izmerili z ultrazvočnim merilnikom razdalj LUX Tools. Merilnik 

ima merilno območje 0,3–12 m in natančnost ± 1 cm. 

Ugotovili smo, da soba ni popolnoma pravokotna, temveč ima različne mere vseh štirih 

talnih stranic. Izmerili smo vrednosti a = 6,05 m, b = 5,19 m, c = 5,61 m, d = 5,22 m, 

pri čemer sta si a in c, ter b in d skoraj vzporedni steni (slika 5). Soba tako ni povsem 

pravokotna, saj je bila prej uporabljana kot skladišče, za katerega vzporednost zidov ni 

bila pomembna. Za studijsko kontrolno sobo je zelo pomembna simetrija leve in desne 

stene, saj želimo z obeh strani slišati enak zvok, simetrija sprednje in zadnje stene pa 

nekoliko manj. Sodeč po meritvah je med dolžinama sten b in d le 3 cm razlike, kar je 

pri nekoliko več kot 5 m praktično zanemarljivo in sta lahko to steni z leve in desne 

strani, kar pa steni a in c definitivno ne moreta biti zaradi skoraj 0,5 m razlike v dolžini. 

Iz praktičnih razlogov smo se torej obrnili proti steni c, steno a pa smo imeli za hrbtom. 

Višina prostora je po celotni sobi enaka, in sicer 2,4 m. 

 

Slika 5. Skica studijske kontrolne sobe s prikazano postavitvijo zvočnikov in mize. 

 

V sobi so tudi dvojna vrata (vhodna, ki so kovinska, in prehodna v snemalno sobo, ki 

so lesena) in eno veliko steklo, ki nam omogoča pogled v snemalno sobo. Oboja vrata 

imajo enake dimenzije: visoka so 2,10 m in široka 1,05 m. Vhodna vrata so na steni b 

Miza

Zvočniki

a

c

bd
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in so od stene a oddaljena 0,35 m, prehodna pa na steni d in od stene a oddaljena         

0,28 m. 

Steklo je 8 mm debelo pleksi steklo z enega kosa in je zato zelo težko in odporno na 

resonance. Z zvočniki smo predvajali glasen beli šum, ki je zvok z enako jakostjo vseh 

človeku slišnih frekvenc, in odkrili, da steklo resonira približno enako kot zidovi. Prav 

tako pa meritve niso pokazale dodatnih izstopajočih odbojev, zato stekla pri nadaljnji 

analizi ni bilo potrebno posebej obravnavati, ampak smo ga obravnavali kot steno. 

 

4.2 Oprema 

Najbolj pomemben člen meritev jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence je oprema, s 

katero jih izvajamo. V diplomskem seminarju smo za meritve akustike v sobi uporabili 

zvočnike Yamaha HS-80M, mikrofon Behringer ECM8000, zvočno kartico Behringer 

XR18 ter programski opremi Room EQ Wizard in ARTA. 

Zvočniki Yamaha HS-80M [5] (slika 6a) so aktivni zvočniki, kar pomeni, da imajo 

vgrajen ojačevalnik, ki je optimiran glede na vgrajeni zvočniški enoti. Cenjeni so 

predvsem zaradi majhnega popačenja in skoraj linearnega odziva na območju vseh 

frekvenc nad 70 Hz, kar prikazuje slika 6b. 

 

                            (a)                                                                  (b) 

Slika 6. a) Zvočnik Yamaha HS-80M [5], s katerim so bile izvedene meritve jakosti zvoka v odvisnosti 

od frekvence in b) njegov frekvenčni odziv. Povzeto po [6]. 

 

Mikrofon Behringer ECM8000 [7] (slika 7a) se namensko uporablja za umerjanje 

ozvočenj, prostorov in podobno. Ima omnidirekcionalen odziv (slika 7b), kar pomeni, 

da v ravnini, vzporedni z membrano, zajema zvok v vseh smereh enako. Odziv 

mikrofona je utežen z občutljivostjo človeškega ušesa, zato dobimo skoraj povsem 

linearno karakteristiko (slika 7c) in je torej primeren za izvajanje akustičnih meritev. 

J
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O
d

zi
v 

zv
o
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B
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(a)                             (b)                                                             (c) 

Slika 7. a) Merilni mikrofon Behringer ECM8000 [7], b) njegov jakostni odziv v ravnini, ki je vzporedna 

z membrano, od koder lahko razberemo omnidirekcionalno karakteristiko, in c) frekvenčni odziv 

mikrofona. Povzeto po [8]. 

 

Zvočna kartica in hkrati mešalna miza Behringer XR18 [9] (slika 8a) ima 16 vhodov z 

vgrajenimi predojačevalniki in USB povezavo z računalnikom. Na sliki 8b je graf, s 

katerega je razviden linearen odziv zvočne kartice XR18 na celotnem slušnem območju 

človeka, kar smo preverili s programom Room EQ Wizard. 

 

Kot programsko opremo za obdelavo meritev sem uporabljal Room EQ Wizard ali 

krajše REW [10]. REW je brezplačen program za akustično analizo sobe in odzive 

zvočnikov. Z njim lahko obdelujemo različne signale in izrisujemo grafe. Nas so 

zanimali zvočni tlak v odvisnosti od frekvence (SPL – sound pressure level), zvočni 

tlak v odvisnosti od frekvence in časa (waterfall) in čas odzvena (RT60). 

Graf zvočnega tlaka (sound pressure level, kratica SPL) nam pokaže odzivnost 

zvočnika na frekvenčni skali. Program zbira podatke meritve tako, da oddaja tako 

imenovan sweep signal, ki je intervalni zvok v območju vnaprej nastavljenih frekvenc, 

od najnižje do najvišje. Prav tako se lahko nastavi jakost signala glede na vnaprej 

umerjeno nastavitev (opis v naslednjem poglavju) in dolžino tega signala (slika 9). Pri 

dobljenem grafu nato lahko izbiramo med nastavitvami skale grafa, glajenjem funkcije 

in podobnim. 
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(a) 

 

                           

(b) 

 

Slika 8. a) Zvočna kartica in hkrati mešalna miza Behringer XR18 [9] in b) graf frekvenčnega odziva 

zvočne kartice, narisan s programom Room EQ Wizard. Graf prikazuje jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od 

frevcence (𝜈). 
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Slika 9. Možnost nastavljanja parametrov sweep signala v REW. Pri dolžini signala lahko izbiramo med 

vnaprej privzetimi možnostmi, začetno in končno frekvenco ter jakost signala pa nastavimo poljubno 

[11]. 

 

Vzorčenje signala poteka s 44,1 kHz, kar pomeni, da zvočna kartica zajema signal 

44.100-krat vsako sekundo. Najvišja frekvenca, ki jo lahko zajamemo pri katerikoli 

nastavitvi vzorčenja, je njena dvakratna vrednost, v našem primeru 22,05 kHz. To je 

eden od razlogov, da smo si gornjo mejo postavili na 22 kHz, drug razlog pa je seveda 

slišno območje ušesa, ki sega do 20 kHz [12]. 

Resolucija meritve je 16 bitna (tolikšno zmore program Room EQ Wizard), kar je enako 

kvaliteti audio CD-jev. 16-bitna resolucija pomeni, da ima vsaka meritev razpon 

vrednosti med –32.768 in +32.768. Največjo vrednost, ki jo lahko definiramo kot Full 

Scale ali krajše FS nam da napetost približno 1 volt na vhodu zvočne karte [12]. 

Waterfall je graf jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence in časa, saj nam prikaže, kaj 

soba počne glede na zvoke, ki jih predvajamo v njej. Prikazuje, kako se impulz sekcije 

spektra spreminja s časom. Odziv je izračunan s hitro Fourierevo transformacijo 

inicialnega dela odziva, tipično nekaj sto milisekund po prvotnem signalu. Z grafa 

»waterfall« je razvidno, da je odziv sobe najbolj intenziven pri modalnih frekvencah, 

saj tam nastanejo resonance, ker se pojavijo stoječi valovi v sobi, kar proizvaja stabilne, 

počasi odzvanjajoče tone. Te frekvence na waterfall grafu izgledajo kot grebeni, kjer 

imajo modalne frekvence izstopajoče vrhove [12]. 

RT60 je graf reverbacije oz. odzvena sobe. Funkcija RT60 je definirana kot čas, v 

katerem jakost signala pade za 60 dB. Ogledali si bomo tudi funkciji T20 in T30, ki sta 

definirani kot čas, v katerem jakost signala pade za 20 dB (T20) in 30 dB (T30) [13].  

 

Drugo programsko opremo za opravljanje meritev, ARTA [14], smo uporabili le za 

preverjanje SPL grafa. ARTA je plačljiv program za akustično analizo sobe in odzive 

zvočnikov. V demo verziji je možno opravljati vse meritve enako kot v plačljivi, le da 

nam program dobljenih meritev ne omogoča shraniti. Za drug program in ravno za 

ARTO smo se odločili zaradi drugačnega signala za opravljanje meritev, saj v nasprotju 

s programom REW ARTA uporablja beli šum. Način meritve, vzorčenje in resolucija 

meritve pa so popolnoma enaki kot pri REW. Gre torej izključno za preverjanje z 

drugačnim izvornim signalom. 
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4.3 Akustične meritve 

Pred začetkom opravljanja meritev vpliva sobe na jakosti zvoka, ki ga oddajajo, smo 

morali premeriti odziv zvočne kartice Behringer XR18, s katero smo opravljal meritve. 

Prepričati se moramo, da je potek signala skozi predojačevalce, vhodne analogno-

digitalne pretvornike signala in izhodne digitalno-analogne pretvornike linearen in 

izvornemu zvoku ne spreminja spektralnega odziva, torej ne dobimo različnih jakosti 

zvoka pri različnih frekvencah zvoka. Računalnik smo povezali na zvočno kartico, 

potem pa smo na zvočni kartici naredili kratek krog med izhodom (naj bo to A), na 

katerega smo kasneje priklopili zvočnik, in enim izmed vhodov (naj bo to B), na 

katerem smo kasneje opravljali meritve z mikrofonom. Potem smo v programu REW 

izbrali, v kateri vhod (naj bo to C) nam naj pošilja izvoren signal, ki smo ga potem 

poslali na izhod A in skozi zanko. Signal je torej z računalnika prišel v vhod C, od tam 

šel na izhod A in se vrnil na vhod B. Ker je to cel krog, je kalibracija upoštevana za 

celotno kasnejšo meritev (zvočnik priklopimo na A, mikrofon na B, signal iz 

računalnika pošiljamo na C). Merili smo jakost signala skozi kartico v odvisnosti od 

frekvence in program nam je kot rezultat izrisal skoraj linearno krivuljo (slika 10). 

Največji padec je pri 20 kHz in je –0,75 dB glede na referenco, na spodnji frekvenčni 

meji slišnega zvoka, pri 20 Hz, pa je ta padec le –0,24 dB. 

 

Slika 10. Jakost signala (𝑗) skozi kartico v odvisnosti od frekvence (𝜈). Zeleni črti označujeta meji 

slišnega območja. 

 

Potem smo priključili mikrofon in najprej pomerili »tišino« v sobi, torej jakost zvoka 

vseh zunanjih vplivov. To je hrup, ki nastane iz različnih razlogov, kot so brnenje 

računalnika in klime, pretok vode po ceveh in podobno. Frekvenčni spekter ozadja je 
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na sliki 11. Kot vidimo, so pri frekvencah nad 100 Hz vrednosti pod 0 dB, torej neslišne 

človeškemu ušesu, med 20 in 100 Hz pa je očiten hrup, ki sega do 10 dB. 

 

Slika 11. Jakost hrupa (𝑗) v studijski kontrolni sobi v odvisnosti od frekvence (𝜈) 

  

V studijski kontrolni sobi imamo zvočnika postavljena na polovici dolžine stene c, 

odmaknjena od stene c za 30 cm ter med seboj za 1,70 m (slika 5). Med zvočniki in 

sediščem je miza, kjer imamo običajno računalnik, zvočno kartico in ostale stvari, ki 

jih potrebujemo za snemanje glasbe. Mikrofon smo postavili na razdaljo 1,70 m od 

obeh zvočnikov in na višino ušes. Ta morajo biti na višini sredine zvočnikov, saj je to 

pravilna postavitev za poslušanje stereo zvoka; med zvočniki in poslušalcem naj bi bil 

enakostranični trikotnik (slika 12).  

 

Slika 12. Pri pravilni postavitvi zvočnikov glede na poslušalca pri poslušanju stereo izvora zvoka mora 

biti med zvočniki in poslušalcem tvorjen enakostranični trikotnik. Povzeto po [15]. 
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Meritev se opravlja le z enim zvočnikom, saj smo imeli le en mikrofon, ki simulira eno 

uho. Če bi želeli simulirati obe, dva mikrofona ne bi bila dovolj, ampak bi potrebovali 

Neumannov mikrofon KU100, oz. »Dummy Head Microphone«, ki poleg dveh ušes 

simulira še kosti in tkiva v glavi. Žal pa ta merilnik stane 7.435 € [16], če ga kupimo 

preko www.thomann.de, ki je v Evropi najcenejši.  

Mikrofon smo najprej postavili vodoravno, ker nas je zanimal direkten zvok iz 

zvočnikov. V programu Room EQ Wizard smo izbrali meritev SPL in si nastavili 

frekvenčno območje sweep signala med 15 in 22.000 Hz, jakost signala na –12 dB glede 

na največjo jakost signala, ki jih zvočniki premorejo čisto igrati (tu se začne pačenje) 

in zamik začetka izvajanja meritve na 4 sekunde, da smo imeli dovolj časa, da smo se 

v tem času izmaknili iz območja meritve, da ne bi motili poteka ali povzročali kakšnih 

dodatnih odbojev zvoka. Program je spustil skozi zvočnik signal (opisano v prejšnjem 

poglavju), z mikrofonom pa izmerimo jakost zvoka v dB v odvisnosti od frekvence 

(slika 13a). Izmerjene vrednosti smo nato zgladili znotraj 1/12 oktave (ena oktava je 

interval med določeno frekvenco in njenim dvakratnikom) (slika 13b), da je lažje videti, 

kaj se dogaja pri visokih frekvencah. 

Za meritve s slike 13 smo nato še generirali jakost zvoka v odvisnosti od frekvence in 

časa (waterfall) (slika 14a) in čas odzvena RT60 z vrisanima krivuljama T20 in T30 

(slika 14b). 

 

Nato smo enak postopek ponovili z vertikalno postavljenim mikrofonom (membrana 

gleda proti stropu) z vsemi upoštevanimi predpogoji iz prejšnje meritve. Vertikalna 

postavitev bolje pokaže splošen odziv sobe, saj se mikrofon zaradi svoje 

omnidirekcionalne narave (slika 7b) odziva v vse smeri okoli sebe enako občutljivo in 

tako ne merimo le zvoka, ki prihaja iz zvočnikov, ampak dobro zajamemo tudi odboje 

od sten. Kot rezultat smo spet dobili jakost zvoka v dB v odvisnosti od frekvence (slika 

15a) in nato meritve zgladili z 1/12 oktave (slika 15b). 

Za meritve s slike 15 smo nato še generirali jakost zvoka v odvisnosti od frekvence in 

časa (waterfall) (slika 16a) in čas odzvena RT60 z vrisanima krivuljama T20 in T30 

(slika 16b). 

 

Na koncu smo meritve SPL preverili še s programom ARTA. Mikrofon je v tem 

primeru bil postavljen vertikalno. Rezultati meritve so na sliki 17. Vidimo, da je graf 

jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence skoraj identičen tistemu, ki smo ga dobili z 

REW (slika 15b), kar dokazuje verodostojnost meritev. 

 

 

http://www.thomann.de/
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(a) 

 

 

(b) 

 

Slika 13. Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈); a) brez glajenja; b) z glajenjem 1/12 oktave. 

Pri meritvah je bil mikrofon postavljen horizontalno. 
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                                                                   (a) 

 

 

  (b) 

 

Slika 14. a) Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈) in časa (𝑡) v območjih 20–200 Hz ter              

45–80 dB; b) časa odzvena T20 (črna krivulja) in T30 (vijolična krivulja) v odvisnosti od frekvence. V 

obeh primerih je bil mikrofon postavljen horizontalno. 
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                                                                (a) 

 

 

                       (b) 

 

Slika 15. Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈); a) brez glajenja; b) z glajenjem 1/12 oktave. 

Pri meritvah je bil mikrofon postavljen vertikalno. 
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           (a) 

 

 

      (b) 

 

Slika 16. a) Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈) in časa (𝑡) v območjih 20–200 Hz ter              

45–80 dB; b) časa odzvena T20 (črna krivulja) in T30 (vijolična krivulja) v odvisnosti od frekvence; V 

obeh primerih je bil mikrofon postavljen vertikalno. 
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Slika 17. Jakost zvoka v odvisnosti od frekvence vertikalne meritve prostora s programom ARTA, z 

belim šumom kot izvornim signalom. 

 

5 Interpretacija rezultatov 

Z grafov jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence v primeru horizontalne postavitve 

mikrofona (slika 13b) in v primeru vertikalne postavitve mikrofona (slika 15b) lahko 

razberemo odziv sobe, ki odstopa od kriterijev EBU. Če na grafu s slike 14b izberemo 

območje med 56 in 66 dB in določimo srednjo vrednost jakosti zvoka (v tem primeru 

60 dB), vidimo, koliko odstopanj imamo izven območja tolerance (slika 2) v slišnem 

območju (slika 18).  

Največja odstopanja so v frekvenčnem območju 30 – 200 Hz. Na povečanem grafu v 

tem območju (slika 19a) lahko razberemo izstopajoče meritve, ki so pri 32,7 Hz,        

58,1 Hz, 67,7 Hz in 84,1 Hz (natančno odčitano s programom REW), imamo pa še dva 

minimuma, pri 49,0 Hz in pri 105,7 Hz. Na sliki 4 vidimo predvidene modalne 

frekvence, ki so zelo blizu dobljenim rezultatom, kar pomeni, da se teoretične napovedi 

in meritve dobro ujemajo. Majhne razlike med teoretičnimi napovedmi in meritvami 

nastanejo zaradi nepopolne geometrije sobe in ne čisto prazne sobe. V sobi so bili miza, 

zvočniki, stojala, računalnik, itd.. S povečanim in izglajenim waterfall grafom           

(slika 19b) pa lahko hitro razberemo frekvence, ki v sobi najdlje odzvanjajo (32,1 Hz 

okoli 800 ms, 58,7 Hz okoli 430 ms, 66,0 Hz okoli 320 ms in 86,2 Hz, okoli 280 ms). 

Če na kalkulatorju modalnih frekvenc izberemo grafični prikaz teh določenih frekvenc, 

vidimo, da je največji zvočni tlak v vseh primerih v robovih in kotih sobe in da tam 

najbolj odzvanjajo nizke frekvence, zato je pomembno da na teh mestih najprej 

ukrepamo. 
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Slika 18. Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈) v območju od 56 do 66 dB (glej graf 14b) za 

lažje odčitavanje odstopanj. Zelena črta predstavlja srednjo vrednost, rdeči dve pa dovoljeno toleranco ± 

3 dB. Vidimo, da imamo zelo veliko vrhov, ki niso znotraj tolerance. 

 

Po en. (1) izračunamo še dovoljen odzven za našo sobo in dobimo 0,225 s. Upoštevamo 

še toleranco (slika 1). Z grafa odzvena sobe (slika 16b) razberemo, da so vrednosti skozi 

celotno frekvenčno območje mnogo previsoke (0,4 – 0,8 s), kar pomeni, da odmev v 

sobi traja 2 do 4-krat dlje, kot bi smel, ker se zvok od golih sten večkrat odbija.  

S tem je akustična analiza studijske kontrolne sobe zaključena in se lahko na njeni 

podlagi lotimo reševanja težav. Potrebno je odpraviti odzvene modalnih frekvenc in 

zmanjšati čas odzvena v sobi. To lahko rešimo z absorberji in difuzorji, ki delujejo na 

precej različen način. 

Absorberji delujejo tako, da zadušijo zvočno energijo z oscilacijo svojih delcev 

(vlaknaste ali odprtocelične strukture) in trenjem med delci. Zvočno energijo pretvorijo 

v notranjo energijo absorberjev, kar pa se ne občuti, saj je povišanje temperature 

zanemarljivo. Gola betonska stena ima koeficient odbojnosti okoli 0,9, z namestitvijo 

kvalitetnega absorberja pa lahko ta pade na okoli 0,2. Za absorberje je tudi precej 

priročna kamena volna, njena debelina pa je odvisna od valovne dolžine frekvence, na 

katero želimo najbolj vplivati na dogajanje v prostoru. Absorberji so najbolj učinkoviti, 

ko so od stene oddaljeni za četrtino valovne dolžine izbrane frekvence, kjer so največji 

premiki delcev zraka in tlak najmanjši [17]. 
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                                                                 (a) 

 

 

                                                                 (b) 

Slika 19. a) Jakost zvoka (𝑗) v odvisnosti od frekvence (𝜈) v območjih 30–200 Hz in 48–72 dB (glej 

graf 15b); b) Waterfall (slika 12a), prikazan za območja 25–200 Hz ter 40–70 dB. 

 

Difuzor zvoka je lahko vsaka nepravilnost v geometriji, ki povzroči, da se zvok razprši, 

s čimer prerazporedi odboje po prostoru. Difuzor tudi zvočno naredi prostor večji, kar 

pomeni, da ima poslušalec občutek, da posluša zvok v večjem prostoru od tistega, v 

katerem se nahaja. Struktura difuzorja mora omogočati, da odbije čim več zvočnega 
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valovanja, vendar v kar se da različne smeri. Za domačo izdelavo bi se najlažje lotil 2D 

Schröederjevih QRD difuzorjev. Efekt takšnega difuzorja je, da razprši zvok čim bolj 

enakomerno po prostoru in naključno »premeša« tudi v času [17].  

Vendar pa je pri kalkulaciji in postavitvi akustičnih elementov treba biti izjemno 

natančen, če želimo doseči optimalne rezultate. Slika 20a prikazuje primer 3D dizajna 

kontrolne studijske sobe, in sicer sobo slovenskega DJ-a Mikea Vallea, slika 20b pa 

fotografijo dejanske sobe po akustični obdelavi prostora. Sobo je projektiral Nenad 

Patkovič, vodilni strokovnjak na področju akustike v Sloveniji. 

 

(a) 

 

(b) 

Slika 20. Akustično obdelana soba DJ-a Mikea Vallea; a) 3D dizajn [18]; b) fotografija [19]. 
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Grafa na sliki 21 prikazujeta meritve spektralne jakosti zvoka v studijski sobi v 

Londonu [20] pred akustično obdelavo (slika 21a) in po njej (slika 21b). Z grafov že na 

prvi pogled razberemo, da je z dobro in premišljeno akustično obdelavo možno doseči 

veliko in da ima soba sama izjemno velik vpliv pri poslušanju in obdelavi glasbe. 

 

                                                                   (a) 

 

                                                                  (b) 

Slika 21. Jakost zvoka v odvisnosti od frekvence; a) pred akustično obdelavo; b) po akustični obdelavi. 

Z grafov je razvidno, da je prostor postal očitno akustično bolj nevtralen [20]. 

 

Nam je za dejansko izdelavo akustičnih elementov v studijski sobi žal zmanjkalo 

denarja, saj so materiali precej dragi, nekoliko cenejša izdelava doma pa vzame zelo 

veliko časa. Zato na podlagi teorije in meritev iz drugih virov zaključimo, da ima 

pravilno akustično obdelana soba zelo velik vpliv na to, kako zvok v njej slišimo in 

dojemamo.  
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6 Zaključek 

V diplomskem seminarju smo analizirali akustične lastnosti studijske kontrolne sobe. 

Najprej smo izmerili dimenzije sobe, nato pa jakosti zvoka z različnimi postavitvami 

mikrofona. Zanimale so nas jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence (sliki 13, 15), 

jakosti zvoka v odvisnosti od frekvence in časa (sliki 14a, 16a) in časi odzvena T20 in 

T30 (sliki 15b, 17b). 

Ugotovili smo, da je v sobi, v kateri smo izvajali meritve, veliko odstopanj od 

predpisanih kriterijev za poslušalnice, ki jih podaja standard EBU Tech 3276 [1]. Tako 

je sobo potrebno akustično primerno obdelati z namestitvijo absorberjev, s katerimi 

znižamo jakost zvoka neželenih odbojev in difuzorjev, s katerimi razpršimo zvok po 

prostoru. 

Na koncu smo pokazali še primera dobre obdelave studijske kontrolne sobe v  Sloveniji 

(slika 20) in Angliji (slika 21). Za akustično obdelavo naše sobe in izvedbo meritev po 

obdelavi žal ni bilo dovolj denarja in časa, vendar na podlagi teorije in zgoraj navedenih 

primerov lahko sklepamo, da je primerna akustična obdelava sobe zelo pomembna za 

kritično poslušanje zvoka. Bomo se pa akustične obdelave studijske kontrolne sobe v 

bližnji prihodnosti lotili tudi sami, kakor hitro bodo na voljo potrebna sredstva. 

Akustika je zelo zapletena in eksperimentalna veja fizike, s katero se ukvarja veliko 

strokovnjakov, ki stremijo k čim boljšim rezultatom, da bi lahko čim bolj izključili vpliv 

prostorov na glasbo samo. Kot vidimo, je postavitev vsakega akustičnega elementa zelo 

premišljen in zahteven proces, izvedba sama pa precej dolgotrajna in draga. 
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