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Проектування телевізійних студій передбачає вирішення задачі графічного 

оформлення та акустики. Перша, наразі, набагато легше вирішується шляхом обла-
днання віртуальної студії. До другої потрібно не менш ґрунтовно підійти. 

Часто пересічна людина не замислюється про акустику приміщень і вважає, 
що всі завдання можна вирішити виключно за допомогою обладнання. Як класичний 
приклад можна привести приміщення нічних клубів – бетонні коробки з відкритими 
повітроводами та дзвінкими металевими конструкціями. 

Однак при виконанні мінімальних вимог по акустиці приміщення, наприклад, 
для домашнього кінотеатру, можна заощадити значні кошти при купівлі обладнання і 
домогтися при цьому відмінного звуку порівняно з системою вищого класу в непідго-
товленому приміщенні. 

Реверберація надає звучанню такі ефекти, як легкість, просторовість, глиби-
на. В той же час, занадто тривалий її процес призводить до відчуття гулкості та зме-
ншення чіткості (що характерно для великих приміщень), занадто малий – «пустого» 
звуку. В невеликих приміщеннях також можуть виникати власні резонанси. 

Для проведення оцінки акустичних якостей приміщень використовують вимі-
рювання часу стандартної реверберації. Це час, за який рівень звуку поступово зме-
ншується на 60 дБ [1]. 

Можна скільки завгодно проводити розрахунок акустики телевізійних студій. 
Але ця наука часто вимагає більш практичного підходу. 

Для експериментального визначення часу стандартної реверберації можна 
використовувати різні види широкосмугових сигналів. Для цього потрібні джерело 



 
 

звуку та приймальний пристрій. Приймальна частина необхідна для стеження за за-
гасанням рівня звукового тиску після припинення звуку від джерела. Найчастіше ви-
користовують сигнали «білого», «рожевого» шуму або пістолетні постріли, хоч остан-
ній не володіє достатньою енергією в області низьких частот. Краще застосовувати 
акустичну систему, яка генерує сигнал в різних смугах частот. Це дозволяє переда-
вати в приміщення більше енергії, ніж за допомогою стартового пістолета, що важли-
во при високому рівні фонових шумів [2]. 

Існують спеціальні прилади, які здійснюють вимірювання часу реверберації. 
Наприклад, аналізатори акустики будівлі Phonic PAA3 та NTI Audio XL2.  

Програма RT60 персонального аудіо аналізатора Phonic PAA3 дозволяє ви-
значити час реверберації. За необхідності, також можна використати вбудований ге-
нератор шуму. Для його використання можна перед запуском програми RT60 
під’єднати звукову систему до виходу XLR. 

Вимірювання відбувається наступним чином (рисунок 1): 
1. Запускається програма вимірювання. 
2. Пристрій переходить в режим моніторингу. Вимірювання починається при 

фіксації рівня сигналу більше 30 дБ в порівнянні з рівнем фонового шуму (виявляєть-
ся перед вимірюванням). 

3. Відбувається відтворення шуму через звукову систему. Раптово відключа-
ється звук. 

4. Результат вимірювання буде відображатися на екрані. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процес вимірювання часу реверберації 
 
В залежності від розмірів приміщення вимірювання проводиться в 10-15 точ-

ках. Якщо це камера малого розміру, необхідно повторити вимірювання в одній точці 
до 5 разів. 

Результат кожної реалізації можна внести до пам’яті аналізатора для пода-
льших розрахунків. Отримання середнього значення великої їх кількості з різних то-
чок приміщення дозволяє зрозуміти, який обсяг поглинання або відбиття звуку воно 
забезпечує. 

Використання аналізаторів акустики дозволяє суттєво оптимізувати процес 
проектування приміщень, до яких висуваються жорсткі акустичні вимоги, зокрема, 



 
 

телевізійних студій. Для підготовки відповідного кадрового потенціалу пропонується 
впровадження лабораторної роботи з вимірювання часу реверберації з використан-
ням пристрою Phonic PAA3. 
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