TECHNOLOGICKÝ LIST č. 95/19
poloprovozu ověřené technologie prototypu
uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software

Název: Souprava pro snímání zvuku v blízkém poli
Title: Near-field sound recording set
Původce (-i): Milan Guštar
Vlastník (-ci): Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, Výzkumné
centrum MARC
Lokalizace: 118 00 Praha 1, Malostranské nám 13
Abstrakt: Při snímání zvuku mikrofonem je obvykle třeba co nejvěrněji napodobit
běžnou poslechovou situaci, což v převážné většině případů znamená „přiměřený“
odstup od zvukového zdroje, tedy poslech ve vzdáleném zvukovém poli, čemuž
odpovídá i umístění mikrofonů. Někdy však není umístění mikrofonů do vzdáleného
pole možné nebo vhodné.
Navržený systém je určen pro snímání zvuku v blízkém poli. Umožňuje sloučit signál
z většího počtu mikrofonů, podíly jednotlivých signálů lze individuálně nastavit,
u každého signálu lze též zvolit inverzi fáze. Vhodnou volbou umístění mikrofonů
a nastavením amplitudových a fázových poměrů lze omezit vliv nerovnoměrnosti
blízkého pole a získat signál vhodný k dalšímu použití.
Abstract: In a microphone sound recording, it is usually necessary to imitate the
normal listening situation, which in the vast majority of cases means listening in
a “reasonable” distance from the sound source, i.e. in a distant sound field. The
microphone should be positioned to the corresponding position. Nevertheless, in
some cases the placement of microphones in a distant field is not possible or
appropriate.
The proposed system is designed for near-field sound recording. It allows to merge
the signal from multiple microphones, the proportions of each signal can be
individually adjusted, phase inversion can also be selected for each signal. By
appropriately selecting the location of the microphones and adjusting the amplitude
and phase ratios, the effect of near field irregularities can be reduced and a signal
suitable for further use can be obtained.
Popis: Viz Příloha k TL č. 95.

Inovační aspekty: Zařízení umožňuje snímání zvuku v blízkém poli větším počtem
mikrofonů, čímž lze omezit vliv nerovnoměrnosti blízkého pole a získat signál vhodný
k dalšímu použití.
Přínosy: Zařízení umožňuje získat kvalitní signál v situacích, kdy nelze umístit
mikrofony do optimální pozice ve vzdáleném zvukovém poli.
Součástí systému jsou obvody pro parazitní napájení, což dovoluje přímé připojení
miniaturních elektretových mikrofonů.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, 60401 Arts, Art history
Projekt: IP DKR Aspekty kvality
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:
Poznámky:

Příloha k TL č. 95
Souprava pro snímání zvuku v blízkém poli

Abstrakt
Při snímání zvuku mikrofonem je obvykle třeba co nejvěrněji napodobit běžnou
poslechovou situaci, což v převážné většině případů znamená „přiměřený“ odstup od
zvukového zdroje, tedy poslech ve vzdáleném zvukovém poli, čemuž odpovídá
i umístění mikrofonů. Někdy není umístění mikrofonů do vzdáleného pole možné
nebo vhodné.
Navržený systém je určen pro snímání zvuku v blízkém poli. Umožňuje sloučit signál
z většího počtu mikrofonů, podíly jednotlivých signálů lze individuálně nastavit,
u každého signálu lze též zvolit inverzi fáze. Vhodnou volbou umístění mikrofonů
a nastavením amplitudových a fázových poměrů lze omezit vliv nerovnoměrnosti
blízkého pole a získat signál vhodný k dalšímu použití.
Klasifikace výsledku: 10307; 1. Natural sciences, 1.3 Physical sciences, Acoustics
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
Interní kód produktu: Záznam v blízkém poli
Číselná identifikace: TL95/19
Technické parametry výsledku: Technická dokumentace ověření viz příloha k
technologickému listu TL95/19 (vydán r. 2019 Výzkumným centrem MARC, HAMU v
Praze, viz odkaz na web), využíváno při nahrávkách hudebních nástrojů (např. záznam zvuku
akordeonu ve Zvukovém studiu HAMU).
Ekonomické parametry výsledku. Při použití dochází ke zvýšení kvality nahrávky hudebního
nástroje, protože pomocí nahrávání v blízkém poli je možné zvýšit odstup signálu od zvuků
v okolí (hluku). Jelikož se v blízkém poli zvuk zdroje velmi mění místo od místa, nahrávky
jsou obvykle pořizovány ve vzdáleném poli, kdy se již hluk pozadí uplatňuje. Zařízení
dovoluje, při umístění více mikrofonů a nastavení amplitudových a fázových poměrů jejich
signálů, omezit vliv nerovnoměrnosti blízkého pole a získat signál vhodný pro nahrávku.
Projekt: IP DKR Aspekty kvality
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
IČ: 61384984:51110/20:N0000060
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze
Licence: K – k využití jiným subjektem je vždy třeba nabytí licence
Poplatek: Z – poskytovatel licence v některých případech nepožaduje poplatek (ano pro
komerční využití)
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Ukázka z TL95/19
Úvod
Při subjektivním hodnocení zvuku, poslechových testech atd. je obvykle třeba co
nejvěrněji napodobit běžnou poslechovou situaci, což v převážné většině případů
znamená „přiměřený“ odstup posluchače od zvukového zdroje, tedy poslech ve
vzdáleném zvukovém poli. Tomu odpovídá i umístění mikrofonů pro snímání
zkoumaných zvuků. Obdobná bývá situace při záznamu zvuku pro dokumentační
nebo umělecké potřeby.
Někdy není umístění mikrofonů do vzdáleného pole možné nebo vhodné. Může jít
např. o případy, kdy se zvukový zdroj pohybuje a pro zajištění stabilních podmínek
snímání je nezbytné k němu mikrofony připevnit, o případy, kdy nelze umístit
mikrofony na vhodné místo z prostorových, provozních nebo estetických důvodů,
o případy, v nichž je třeba umístit mikrofon do bezprostřední blízkosti zvukového
zdroje z důvodu potlačení rušivých okolních zvuků apod.
V blízkém poli nelze převážnou většinu zvukových zdrojů považovat za zdroje
bodové, vlastnosti zvuku se značně proměňují v závislosti na umístění mikrofonu.
U hudebních nástrojů, lidského hlasu i mnoha dalších zvukových zdrojů se rozložení
blízkého pole výrazně mění při změně výškové polohy produkovaného zvuku. Pro
rovnoměrné pokrytí celého výškového rozsahu proto obvykle nepostačí jeden
mikrofon.
Práce [Zabelov-Urban-Guštar] se zabývá návrhem a konstrukcí systému snímání
zvuku akordeonu. Mezi hlavní požadavky patří dosažení rovnoměrného pokrytí
celého tónového rozsahu nástroje a získání co nejpřirozenějšího zvuku, který by
v maximální míře subjektivně dopovídal poslechu ve vzdáleném zvukovém poli.
Snímání má být odolné proti vzniku zpětné vazby při ozvučování nástroje, tedy bylo
nezbytné dosáhnout co nejlepšího poměru mezi zvukem nástroje a zvukem z okolí.
Snímací systém je umístěn uvnitř nástroje, což klade omezení na rozměry použitých
mikrofonů i způsob jejich upevnění.
Experimentálně bylo ověřeno, že snímání jedním mikrofonem nezajistí požadovanou
rovnoměrnost pokrytí celého výškového rozsahu nástroje. Při použití většího počtu
mikrofonů umístěných v pravidelných rozestupech byl pozorován silný vliv efektu
hřebenového filtru, který měl výrazně negativní vliv na barvu zvuku. Byl zjištěn také
významný vliv uzavřeného prostoru skříňky nástroje, přičemž umístění mikrofonů
v blízkosti stěn nebo v rozích se ukázalo jako nevhodné.
Porovnáním několika typů snímačů a mikrofonů, různých způsobů jejich umístění
v nástroji a několika variant sloučení jejich signálů bylo jako optimální …

Navržený univerzální systém vychází ze získaných poznatků a dále rozvíjí použité
a ověřené principy.
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Popis systému
Navržený systém pro snímání v blízkém poli umožňuje …

Popis elektronických obvodů
Základem přístroje jsou osvědčené nízkošumové …

Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 12 V z externího zdroje. Odběr
nepřesahuje 100 mA.

Schéma zapojení
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Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Podmínky bezpečného
provozu jsou zajištěny jeho napájením z homologovaného osobního počítače
prostřednictvím rozhraní USB. Zařízení není zdrojem ionizujícího záření a splňuje
požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
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