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Abstrakt:
Funk ní vzorek je výsledek ešení specializovaného záv su mikrofonu, který
umož uje p i minimálních zásazích do stropní konstrukce jednoduchou manipulaci
s mikrofonem z prostoru nad stropem. ešení dovoluje u mikrofonu zav šeného ze
stropu plynule m nit polohu, výšku a sm rování jeho akustické osy v horizontálním i
vertikálním sm ru v i zdroji zvuku. Vlastní ešení využívá dvou ohebných záv s
procházejících jediným otvorem ve stropu, které svou vhodnou vzdáleností zajiš ují
dostate nou osovou stabilitu mikrofonního systému.
Abstract:
This functional model is the result of a solution of the specialized support for
microphone hang up, which allows uncomplicated manipulations with microphone
and the adaptations of the ceiling construction are minimal. The solution allows fluent
changing of both the microphone position and height and the pointing of its acoustic
axle in both horizontal and vertical directions related to sound sources. The intrinsic
solution uses two flexible hangers going through single hole in ceiling, which provide
enough axle stability of this microphone system through theirs appropriate distance.

Popis: Viz P íloha k TL . 42; zp ístupn ní popisu je vázáno na ud lení licence.

Inova ní aspekty:
Doposud používané systémy zav šení mikrofon pro zachování pot ebné stability
polohy využívají zav šením mikrofonu ze dvou pop . ze t í dostate n od sebe
vzdálených míst. Takové ešení však vyžaduje více úchytných míst nebo otvor ve
stropu, ímž je dáno i komplikované p enastavování pozice i sm rování mikrofonu
v p ípad pot eby jejich zm ny.
Inovované umíst ní mikrofonu na záv su procházejícího jediným otvorem ve stropu
minimalizuje montážní zásahy do stropní konstrukce a zárove dovoluje snadné
operativní zm ny vertikálního i horizontálního sm ru podélné osy mikrofonu v i
zdroji zvuku a jeho pozice a výšky.
P ínosy:
Oproti mikrofon m umíst ným na klasických stativech stojících na podlaze pódia
dochází p i použití jejich zav šení shora od stropu k úspo e podlahové plochy, k
omezení p enášení kro ejového hluku konstrukcí stativu, ke snížení pohledového
vlivu mikrofon p i ve ejných produkcích. Oproti sad bezdrátových mikrofon , které
jsou pevn spojeny s jednotlivými zdroji zvuku zase zachovávají klasická pravidla pro
umíst ní mikrofonu v i zdroji.
Uvedené zav šení mikrofonu procházející jediným otvorem stropem umož uje p i
spole ném vertikálním posouvání hlavního a pomocného záv su (tj. jejich
spoušt ním i vytahováním otvorem ve stropu) m nit výšku zav šení mikrofonu
vzhledem k podlaze, vertikálním posuvem jen hlavního záv su nebo jen pomocného
záv su m nit vertikální sklon podélné osy mikrofonu v i horizontální rovin a
rotováním sestavy obou záv s v pr chodu stropem otá et podélnou osou mikrofonu
v horizontální rovin . Veškerá manipulace s mikrofonem je možná z prostoru nad
stropem bez rušivého vlivu obsluhy v zorném poli obecenstva.
Funk ní vzorek zav šení je v praxi využíván na HAMU p i zvukových záznamech
ve ejných i studiových akcí v koncertním Sále Bohuslava Martin . Pro pot eby výuky
zvukové tvorby a pro ú ely akustických výzkum pak uvedený systém záv s mimo
tyto rutinní zvukové záznamy ješt navíc umož uje operativní zm ny a optimalizace
pozic mikrofon v i daným zvukovým zdroj m a vytvá ení jim odpovídajících
konkrétních konfigurací v prostoru sálu.
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