
prezentuje

Dopasowanie fazowe (czasowe) subbasów
systemów nagłośnieniowych w praktyce.

Wyciąg z części teoretycznej warsztatów.

autor

Maciej Błachnio

Autor zastrzega sobie wszelkie prawa własności oraz powielania w jakiejkolwiek formie.

Wrocław, 26.09.2011r.



Idea szkolenia

Obojętnie co i obojętnie czym nagłaśniamy, praktycznie zawsze mamy osobne subbasy. Dźwiękowo, 
powinny one "zlać" się z pozostałymi głośnikami i grać jak "jeden". Nawet jeśli zestawy 
szerokopasmowe stoją bezpośrednio na nich, nie ma pewności, że tak się stanie. Dodatkowe 
opóźnienia wprowadzają już same filtry zwrotnic (crossoverów). Problem jest bardziej złożony kiedy 
"paczki" są podwieszane. Zdarza się też, że subbasy stawiamy na środku, albo gdzie się da, a nie 
gdzie powinno.

Szkolenie ma na celu nauczyć jak w praktyce, w klubie, na hali czy w plenerze dobrać odpowiednie 
opóźnienia poszczególnych głośników. Pokażemy jak mierzyć charakterystyki fazowe i jak nimi 
manipulować. Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać pomiary i dostrajać parametry. Do dyspozycji 
będą systemy głośnikowe i analizatory. Chcemy, by każdy wyszedł z realną umiejętnością. Nie 
będziemy zagłębiać się w szczegóły teoretyczne. Na naszym kursie liczy się skuteczność w "polu 
walki".



 1 Co to jest dopasowanie fazowe
Systemy nagłośnieniowe składają się z wielu głośników. Z punktu widzenia, a raczej słyszenia 
odbiorcy, całość powinna grać jak jeden, jak jedno źródło fali dźwiękowej. Można się do tego 
ideału nieco zbliżyć optymalizując dopasowanie fazowe pomiędzy głośnikami.

 1.1 Fazy wychylenia membran głośników i fazy fali
Membrany głośników wychylają się odwzorowując sygnał zasilający i zmieniają go na falę 
dźwiękową. Gdyby sfilmować kamerą grający głośnik, to pojedyncza stop-klatka będzie 
przedstawiać całą sytuację w jakiejś zatrzymanej fazie, w zatrzymanym momencie czasu. 
Podstawowy kształt fali to sinusoida. Nasza stop-klatka odpowiada punktowi na wykresie 
sinusoidy. Sinusoida ma kształt, wzór, który się powtarza. Odległość punktu stop-klatki od 
początku wzoru sinusoidy daje wartość fazy. Chcemy, żeby w miejscu słuchania dźwięku, 
fale od wszystkich głośników były zawsze w tej samej fazie, tak jakby grał tylko jeden 
głośnik.

 1.1.1 Przesunięcie fazowe
Kiedy, z jakiegoś powodu, fala jest przesunięta w tył lub w przód, to w obserwowanym 
punkcie znajdzie się inne miejsce kształtu sinusoidy. Można to nazwać przesunięciem 
fazy. Kiedy grają 2 głośniki, to przesunięcie fazowe pomiędzy nimi będzie kiedy są w 
różnej odległości od słuchacza, albo gdy dźwięk któregoś jest zmieniany przez filtry, 
obojętnie czy elektryczne, cyfrowe bądź akustyczne.



 1.1.2 Opóźnienie sygnału, a odwrócenie polaryzacji
Zmiana, odwrócenie polaryzacji jest gdy zamieniamy miejscami 2 druciki z sygnałem 
dźwiękowym. W większości urządzeń sterujących głośnikami są do tego specjalne 
przełączniki. Powoduje to odwrócenie wykresu sinusoidy, takie, że „górki” zamieniają się 
w „dołki” i vice versa. Taki sam kształt otrzymamy przesuwając sinusoidę dokładnie o 
połowę długości pojedynczego, powtarzającego się wykresu fali, ale to     nie     jest     to     samo  . 

Różne fale mają różne długości, a więc dla każdej z nich przesunięcie o połowę, jest 
inne. Zmiana polaryzacji natomiast od fali nie zależy i nie opóźnia dźwięku. Oznacza to, 
że przesunięcie fazowe jest ściśle związane z długością fali, czyli inaczej z jej 
częstotliwością (wysokością dźwięku) oraz z czasem jej nadejścia.



 1.2 Następstwa niedopasowania fazowego
Co się dzieje, kiedy system głośnikowy jest rozfazowany? Czy w praktyce ma to jakieś 
znaczenie? Pewnie nie każdy zwrócił uwagę, ale nawet w tzw. kolumnach domowych 
spotyka się głośnik niskotonowy nieco wysunięty do przodu, właśnie w celu skorygowania 
dopasowania fazowego.

 1.2.1 Sumowanie fal dźwiękowych
Kiedy nałożymy na siebie dwie takie same sinusoidy, to w rezultacie otrzymamy 
większą o tej samej długości. Jeśli jedną z nich odwrócimy, to „dołki” odejmą się od 
„górek” i nic nie zostanie. Wiemy, że dźwięki w przeciw-fazie znoszą się całkowicie. 
Jeśli sinusoidy będą miały różną amplitudę, czyli wysokości „górek” i „dołków”, albo 
będą względem siebie przesunięte, to wynik sumowania będzie gdzieś pomiędzy 
dwoma pierwszymi przypadkami. W nagłośnieniu zależy nam oczywiście na jak 
najlepszym dodawaniu, bo to przekłada się na głośność systemu. (Kiedy dodamy fale o 
różnej długości, to powstanie fala o nowym, niesinusoidalnym kształcie, ale ten 
przypadek nie dotyczy tematu.)



 1.2.2 Wpływ rozfazowania na barwę dźwięku i jego relacja do korektorów
W punkcie 1.1.2 wspomniałem o zależności przesunięcia fazowego od długości fali, 
czyli od wysokości dźwięku. Jeśli więc fale z głośników będą względem siebie 
opóźnione, to w miejscu słuchania, dla różnych dźwięków będzie różne przesunięcie 
fazowe. Skoro przy różnych przesunięciach fazowych fale różnie się sumują, to w 
efekcie, różne dźwięki będą miały różne głośności. Te, które lepiej się zgodzą fazowo, 
będą głośniejsze, a te, które gorzej, staną się cichsze. Niektóre odejmą się całkowicie i 
nie będą słyszalne wcale. W praktyce barwa dźwięku zmieni się wg. tzw. filtra 
grzebieniowego - kolejne wysokości dźwięków będą na przemian cichsze i głośniejsze. 
Charakterystyka przenoszenia takiego filtra wygląda podobnie jak poziomy grzebień.

 Grubość i gęstość jego zębów zależy od wielkości opóźnienia. Jego brzmienie, to 
klasyczny efekt Flange, ten od gitar elektrycznych. Tam też sumuje się falę oryginalną z 
opóźnioną. W naszych głośnikach nie ma jedynie efektowej modulacji, czyli cyklicznych 
zmian opóźnienia, przez co nasz efekt jakby „stoi w miejscu”. Jest jednak tak samo 
drastyczny. Czy ktokolwiek chciałby przepuścić sumę miksera przez Flanger?
Wyobraźmy sobie przypadek skrajny, w którym fale odejmują się całkowicie. Czy da się 
taki dźwięk „wyciągnąć” korektorem? Ano nie, ponieważ nawet po wzmocnieniu, obie 
fale nadal będą się całkowicie odejmować, mimo, że głośniki będą grały z maksymalną 
mocą. Tak - zniekształceń wynikających z rozfazowania systemu 
nie     da     się     naprawiać     korektorem     barwy  .



 1.2.3 Wpływ rozfazowania na kierunkowość systemu głośnikowego
Wyobraźmy sobie 2 suby w konfiguracji stereo. Wiadomo, że na środku będzie 
najwięcej dołu, więcej niż gdziekolwiek indziej. Można by rzec, że taki zestaw ma pewną 
kierunkowość. Gdyby jeden z subów przesunąć np. do tyłu, to maksimum basu 
przesunie się w jego stronę. To trochę tak, jakby obrócić całą scenę. Taki sam efekt 
będzie kiedy opóźnimy jedną stronę elektronicznie. Teraz wyobraźmy sobie, że 
dokładnie identyczne zjawisko zachodzi pomiędzy subami, a środkami i to w pionie! 
Oczywiście tylko w paśmie podziału, gdzie grają razem. Znaczy to, że od przesunięcia 
faz pomiędzy tymi głośnikami zależy czy pasmo 80-100Hz będzie grało w ludzi czy np. 
w chmury!

 1.2.4 Opóźnienie i polaryzacja, a uszkodzenia sprzętu
W punkcie 1.2.2 opisałem daremność podbijania korektorem dźwięków, które się 
odejmują falowo. Rozważmy sytuację kiedy system na krosie subów jest w 
przeciwfazie, czyli częstotliwości grane jednocześnie przez suby i środki, mają odwrotną 
polaryzację. (Nie raz się z tym spotykałem.) Pewnie żaden realizator nie będzie podbijał 
tego pasma korektorem. Zrobi jednak coś bardzo podobnego, mianowicie będzie 
ciągnął stopę i bas w miksie i pewnie podbije to pasmo korektorami na kanałach 
miksera. Efekt brzmieniowy będzie żaden, za to najprawdopodobniej wzmacniacze 
zostaną doprowadzone do klipu, a głośniki będą pracowały na skraju wytrzymałości. 
Zależnie od konfiguracji mocy i zabezpieczeń, jest możliwe, że się rozlecą albo stopią.

 1.3 Z czego wynika niedopasowanie fazowe
W poprzednich punktach już wspominałem co może powodować niedopasowania fazowe. 
Przyjrzymy się temu bliżej.

 1.3.1 Przesunięcia głośników tył-przód
To przypadek najbardziej oczywisty. Zazwyczaj nie ma pełnej swobody rozstawiania 
głośników. Jesteśmy ograniczeni konstrukcjami sceny oraz układem miejsca koncertu. 
Nawet jeśli dysponujemy nowoczesnym, fabrycznie skonfigurowanym systemem, to i 
tak suby wymagają wprowadzenia odpowiedniej korekty.



 1.3.2 Różne punkty odsłuchu
W każdym nagłośnieniu stereofonicznym tylko w samym środku pola system jest 
poprawny fazowo, ponieważ tylko w samym środku jesteśmy w równej odległości od 
głośników. Dlatego też, efekt odwzorowania przestrzeni stereofonicznej jest prawidłowy 
tylko na środku. Jeśli przesuniemy się w bok, to dźwięki od dwóch stron dochodzą do 
nas z różnym opóźnieniem i to powoduje opisane wcześniej problemy fazowe. 
Zabawne, że wady tej nie posiadały najstarsze nagrania stereofoniczne, gdzie 
instrumenty były całkowicie albo w jednym, albo w drugim głośniku, a nigdy w obu na 
raz. Sytuacja na koncercie jest dużo bardziej skomplikowana. Zależnie gdzie stoi 
słuchacz, różnice odległości pomiędzy głośnikami są bardzo duże, a więc i 
zniekształcenia fazowe znaczne. Poza problemem lewej i prawej strony, często mamy 
różne odległości pomiędzy subami a środkami. Najgorzej kiedy widownia jest 
nachylona, a górki są podwieszane. Słuchacze na dole są bliżej subów, a ci na górze 
wcześniej słyszą górki. Dokładanie głośników strefowych sytuację dodatkowo 
komplikuje.

 1.3.3 Wpływ filtrów
Nie wgłębiając się w szczegóły, każdy filtr/korektor barwy dźwięku wprowadza 
zniekształcenia fazowe. Każdy. Filtry o liniowej fazie nam nie pomogą, ponieważ one 
dla odmiany znacznie dźwięk opóźniają. Jakie by nie były, wprowadzają w torze 
dźwiękowym zmiany wymagające korygowania dopasowania fazowego. Filtry zwrotnic, 
czyli kros-owerów procesorów głośnikowych, są dolno lub górno 
zaporowe/przepustowe. Wspólne jest to, że tam gdzie filtr coś zmienia, zmienia się 
również charakterystyka fazowa, co w efekcie zmienia fazę fali wytwarzanej przez 
głośnik. To samo dotyczy korektorów parametrycznych. Jeśli stosujemy je na osobnych 
torach głośnikowych, to wpływają na dopasowanie fazowe. Tak więc ruszenie takiego 
korektora rozfazowuje nam system. Im ostrzejsza ingerencja, tym gorzej.



 1.3.4 Wpływ obudów głośnikowych
Ważnym i czasem pomijanym aspektem są obudowy głośnikowe. Działają one tak 
samo jak filtry elektroniczne czy cyfrowe. Zmieniają charakterystykę częstotliwościową, 
a w efekcie fazową. Nie wdając się w szczegóły, jeśli głośniki są w różnych obudowach, 
to należy się spodziewać różnic fazowych. Najgorzej jest mieszać obudowy klasyczne 
typu bass-reflex z tubowymi bądź labiryntowymi.

 1.3.5 Rodzaje filtrów i ich właściwości
W kros-owerach najczęściej spotyka się filtry Bessela (BS), Butterwortha (BW) i 
Linkwitz-Riley'a (LR). Każdy z nich wprowadza swoje zniekształcenia. Liczba przy filtrze 
oznacza jak mocno tłumi poza pasmem przepuszczanym. Im większa, tym większe 
również zniekształcenia fazowe, ale mniejsze pasmo wspólne sąsiednich głośników, 
czyli to problematyczne fazowo. Najczęstszym wyborem jest LR24. Jego 
charakterystyki mają taki kształt, że gdy sąsiednie pasma, górno i dolno-przepustowe 
ustawi się na tę samą częstotliwość, to dźwięk po ponownym zsumowaniu będzie 
zgodny fazowo i nie będzie zmian głośności w obszarze podziału. Jeśli jesteśmy pewni 
dobrego zestawienia głośników, to taki kros go nie rozfazuje. Zmiana rodzaju filtra lub 
rozsunięcie częstotliwości granicznych spowoduje konieczność korekty fazowej.



 1.3.6 Wpływ głośności
Mało kto zdaje sobie sprawę, że zmiana głośności jednego z sąsiednich pasm 
powoduje zmianę faktycznej częstotliwości podziału. Przesuwa się ona w kierunku 
pasma cichszego. Zależnie jak wyglądają charakterystyki fazowe torów, może powstać 
rozfazowanie. Dlatego przed dopasowaniem fazowym trzeba mieć zrobione absolutnie 
wszystkie inne ustawienia torów, a po dopasowaniu nie wolno już niczego zmieniać. Na 
końcu należy traktować system jako jedność i można korygować jedynie sumę 
dochodzącą do kros-owera.

 2 Dopasowanie głośników bez pomiaru fazy
Umiejętność dopasowania głośników bez pomiarów fazowych przydaje się w sytuacjach, kiedy 
nie mamy systemu pomiarowego. Pozwala też lepiej oszacować rezultaty pomiarów, które 
często przeprowadza się w trudnych warunkach.

 2.1 Dopasowanie geometryczne
Ta metoda jest najszybsza i najłatwiejsza.

 2.1.1 Pomiar odległości
Dokładnie jak w tytule, mierzy się fizyczną różnicę odległości pomiędzy głośnikami, 
patrząc w kierunku widowni. Należy uwzględnić położenie kopułek membran.

 2.1.2 Dobór parametrów procesora
Żeby dopasowanie miało sens, trzeba ustawić filtry LR na jedną częstotliwość podziału. 
Nie wolno stosować żadnych korektorów na pasmach, zwłaszcza w pobliżu krosu. Tor 
głośnika, który jest bliżej publiczności opóźniamy dokładnie o zmierzoną wcześniej 
różnicę. W procesorze najlepiej ustawić jednostki opóźnienia na cm lub metry. Jeśli 
wielkość opóźnienia przestawiana jest skokowo, wartość lepiej wybrać tak, aby błąd 
powodował mniejsze opóźnienie subów, które z natury mają tendencję do spóźniania.



 2.1.3 Błędy dopasowania
Metoda ta nie uwzględnia wpływu obudów głośnikowych. Największe zniekształcenia 
wprowadzają zestawy labiryntowe. W skrajnych przypadkach może być konieczne 
odwrócenie polaryzacji. Metoda geometryczna nadaje się tylko do obudów z głośnikami 
montowanymi na przedniej ścianie, ewentualnie przy krótkich tubach. W pozostałych 
przypadkach trzeba stosować metody z dźwiękiem.

 2.2 Dopasowanie tonem z generatora
Zastosowanie generatora pozwala sfazować tory niezależnie od rodzaju obudowy, nie 
mając metrówki. Może też stanowić wzajemną weryfikację z metodą geometryczną. Z 
drugiej strony, po dopasowaniu generatorem zwróćmy uwagę, czy dobrane opóźnienie jest 
choć trochę zbliżone do fizycznej odległości pomiędzy głośnikami.

 2.2.1 Przebieg dopasowania
Najpierw ustawiamy wszystkie parametry kros-owera, poza opóźnieniami, które 
zerujemy. Pomiar przeprowadzamy dla jednej tylko częstotliwości wybranej na podział 
pasm. Rodzaje filtrów są dowolne, ale łatwiej będzie ustalić częstotliwość testową kiedy 
oba będą miały jednakową. Włączamy oba pasma i odtwarzamy z generatora ton, 
sinusoidę o wybranej wcześniej częstotliwości. Słuchać należy z miejsca, gdzie 
przewidujemy najwięcej publiczności. Najpierw przełączamy polaryzację jednego z 
pasm, sprawdzając kiedy jest ciszej. Następnie  próbujemy opóźniać głośnik, który jest 
bliżej publiczności, szukając momentu kiedy głośniki się zniosą - kiedy będzie najciszej. 
Na koniec ponownie odwracamy fazę jednego z torów i gotowe. Należy się spodziewać, 
że otrzymana wartość będzie zbliżona do odległości geometrycznej.

 2.2.2 Błędy i problemy
Jeśli uzyskana wartość jest dużo większa od fizycznej, co można oszacować nawet na 
oko, to trzeba zacząć od nowa. Być może przeoczyliśmy właściwy moment. Kształt fali 
sinusoidalnej się powtarza i dopasowanie „na ucho” będzie występować co 
wielokrotność długości fali. W okolicach podziału subów fale mają około 4 metry. Jeśli 
mierzony system jest rozległy, to istnieje możliwość takiego błędu, który w przypadku 
złej polaryzacji może wynosić około 2 metry. Kolejna próbę można przeprowadzić z 
odwróconą polaryzacją jednego z torów.
Można też zacząć dopasowanie tonem od wpisania opóźnienia wynikającego z różnicy 
geometrycznej.
Kiedy głośniki są blisko siebie, być może opóźniamy nie ten co trzeba. W przypadkach 
niepewnych zazwyczaj opóźnienia wymaga pasmo wyższe.
Może się też zdarzyć, że właściwą decyzję utrudnią odbicia dźwięku od elementów 
otoczenia. Należy wtedy zmienić miejsce słuchania tak, aby być bliżej głośników niż 
powierzchni odbijających.



 2.3 Dopasowanie szumem
Ta metoda ma zastosowanie szczególne. Zdarza się, że suby z założenia nie pracują 
samodzielnie, tylko uzupełniają system główny, wspomagają pasmo basowe. Zwykle są to 
głośniki w obudowach klasycznych bass-reflex. To wiele upraszcza, zwłaszcza kiedy stoją 
jedne na drugich. Tutaj metoda tonu niezbyt pasuje. Należy użyć szumu w całym 
interesującym nas zakresie.

 2.3.1 Przygotowanie
Podobnie jak poprzednio ustawiamy, wszystkie parametry kros-owera poza 
opóźnieniami. Filtr dolnoprzepustowy subów powinien być możliwie łagodny. Po 
pierwsze nie chcemy ostrej różnicy głośności basu, a po drugie łagodny filtr mniej 
zniekształci charakterystykę fazową na granicy pasma subów. Proponuję filtry Bessela o 
parametrach 6 lub 12. Nie ma tu punktu podziału. Zwracamy uwagę od jakiej 
częstotliwości grają oba głośniki. Odtwarzamy szum różowy ograniczony od góry do 
tego właśnie zakresu. Ważne, aby podczas testów oba głośniki grały z jednakową 
głośnością. Przełączamy więc tory na zmianę i ustawiamy podobny poziom szumu. Po 
tym zostawiamy oba włączone.

 2.3.2 Dopasowanie
Od tego momentu procedura jest taka sama jak przy metodzie z tonem. Słuchać należy 
z miejsca, gdzie przewidujemy najwięcej publiczności. Najpierw przełączamy 
polaryzację jednego z pasm, sprawdzając kiedy jest ciszej. Tak zostawiamy i następnie 
próbujemy opóźniać głośnik, który jest bliżej publiczności, szukając momentu kiedy 
szum stanie się najcichszy, głośniki będą się najlepiej wzajemnie znosić. Należy się 
spodziewać, że otrzymana wartość będzie zbliżona do odległości fizycznej. Zmiany 
opóźnienia, oprócz głośności będą wpływać nieco na barwę dźwięku, ponieważ różne 
głośniki torów nie będą brzmiały identycznie. Po ponownym odwróceniu polaryzacji 
można opóźnienie dodatkowo dostroić odtwarzając muzykę. Należy się zdecydować na 
barwę subiektywnie pełną, równą i przyjemną, cokolwiek to znaczy. Można nawet 
zmienić rodzaj i nachylenie filtra oraz głośność subów kierując się wrażeniami 
estetycznymi.



 2.3.3 Błędy dopasowania
Podobne jak przy tonie, gdy uzyskana wartość jest dużo większa od fizycznej, co 
można szacować na oko, trzeba zacząć od nowa. Nie ma tu natomiast problemu 
powtarzalności kształtu sinusoidy, ponieważ badamy cały przedział częstotliwości, w 
którym przecież długości fal są różne. W przypadkach niepewnych raczej opóźnienia 
wymaga pasmo wyższe. Tak jak poprzednio, warto stosować jednocześnie metodę 
geometryczną.

 3 Pomiar charakterystyki fazowej.
Charakterystyka fazowa, a raczej fazowo-częstotliwościowa, pokazuje jak zmienia się faza fal 
przy różnych częstotliwościach. Nie potrzebujemy się nad tym zagłębiać. Dla dopasowania 
głośników ważne jest zwykłe porównanie kształtu tych wykresów.

 3.1 Komputerowy system pomiaru
Moduł programu mierzący charakterystyki fazowe zazwyczaj wydaje się bardzo tajemniczy i 
skomplikowany. W rzeczywistości jego działanie jest dosyć proste. Powiedziałbym nawet, 
że efekty pomiaru fazy są konkretniejsze niż popularna analiza widmowa RTA.

 3.1.1 Zasada działania
Głośniki muszą odtwarzać dźwięk w całym badanym paśmie częstotliwości. Może to 
być muzyka, ale nie każda się nadaje. Oczywiście najlepszy jest szum różowy, który 
może być ograniczony od góry, żeby zbytnio nie hałasować. Najłatwiej i najlepiej 
wykorzystać specjalny generator programu pomiarowego.
Na stereofoniczne wejście komputera podajemy dwa różne sygnały. Na jeden kanał 
dźwięk, którym zasilamy głośniki, a drugi łączymy z mikrofonem pomiarowym. Dzięki 
temu program porówna sygnał oryginalny z tym, który emitują głośniki, z czego 
wyznaczy wykres fazowy.



 3.1.2 Wpływ interfejsu dźwiękowego (tzw, karty)
Wbrew stereotypowi, wcale nie potrzebujemy dobrych przetworników A/C. Obecnie 
wszystkie urządzenia mają wystarczającą jakość. W dodatku sam sposób pomiaru 
częściowo uniezależnia nas od parametrów karty. Skoro polega na porównaniu, to 
wystarczy, że oba kanały wejściowe działają tak samo. Nawet jeśli mają 
zniekształcenia, to przeważnie jednakowe, więc nie wpłyną na pomiar różnicy. Dlatego 
też program musi dostać dźwięk generatora przez wejście, a nie pobiera go 
wewnętrznie, mimo iż sam go generuje. Dzięki temu nie obchodzą nas również 
opóźnienia systemu operacyjnego itp.

 3.1.3 Mikrofon pomiarowy
Mikrofony pomiarowe mają charakterystykę kierunkowości dookolną, a 
częstotliwościową płaską. Tak dobre parametry posiadają przede wszystkim mikrofony 
pojemnościowe oraz elektretowe, które używane są najczęściej. Zazwyczaj służą do 
pomiarów RTA, czyli wykresu barwy dźwięku. Ciekawostką jest, że przy naszych 
badaniach nie ma to większego znaczenia. W procesie dopasowywania fazowego nie 
interesuje nas faktyczny wykres, a jedynie porównanie badanych głośników. Skoro za 
każdym razem mikrofon jest ten sam, to nie ważne czy przekłamuje.

 3.2 Wybór miejsca pomiaru
Właściwe umiejscowienie mikrofonu jest bardzo ważne. Szczęśliwie, nie trzeba mierzyć w 
wielu punktach. Dopasowanie fazowe wykonujemy zawsze dla jednego.

 3.2.1 Uwzględnienie publiczności
W naszej branży najważniejsza jest publiczność, chociaż często się o tym zapomina. 
Wybierając miejsce dla mikrofonu, trzeba się zastanowić gdzie na koncercie będzie 
najwięcej ludzi, który rejon jest najważniejszy i najbardziej typowy dla całego obszaru 
widowni. Na pewno nie będzie to środek. Tam mało kto słucha. Nie będą to również 
krańce. Szukamy gdzieś lekko z boku.
W przypadku audytorium pochyłego, jak np. amfiteatr, trzeba zdecydować czy system 
lepiej ma brzmieć blisko sceny, czy dalej, bo w tym wypadku są znaczne różnice w 
odległości subów i górek, co wyjaśniłem w pkt. 1.3.2.

 3.2.2 Błędy pomiarowe od umiejscowienia mikrofonu
W literaturze fachowej zwraca się uwagę na problem odbić dźwięku mierzonego od 
płaskich powierzchni, co fałszuje wyniki pomiarów. Zaleca się mierzyć w tzw. komorach 
bezechowych. W warunkach koncertowych sugeruje się położenie mikrofonu na ziemi 
lub podłodze. Trzeba jednak przypomnieć, że nie badamy samych głośników i wcale nie 
chcemy poznać ich parametrów. Interesuje nas co jak będzie słyszeć publiczność. Jeśli 
dźwięk będzie się odbijał, to tak właśnie ma być. Dokładnie taki dostaną słuchacze. 
Dlatego jestem zwolennikiem stawiania mikrofonu na wysokości głów. Z mojego punktu 
widzenia, błędne będą miejsca, w których nie przewidujemy uszu publiczności.



 3.3 Pomiar fazy
Zanim zaczniemy dopasowywać głośniki, trzeba skutecznie zmierzyć charakterystykę 
fazową pojedynczego toru.

 3.3.1 Uruchomienie pomiaru
Przede wszystkim, będziemy mierzyć tylko i wyłącznie pojedynczą sekcję nagłośnienia. 
Przykładowo jedną ze stron, lewą lub prawą, nigdy razem oraz bez front-filów, out-filów 
itp. dodatków. Ponadto wybieramy te głośniki, których raczej nie zamierzamy 
korygować, czyli bliższe publiczności.
Najpierw włączamy szum - sygnał pomiarowy. Jego głośność powinna być znacząco 
większa niż hałas otoczenia. Następnie czułość mikrofonu dobieramy podobnie jak przy 
miksowaniu - gain względnie wysoki, ale z marginesem od przesterowania. Poziomy 
wejściowe do komputera analogicznie jak mikrofon, tak samo jak zawsze w torze 
dźwiękowym. Uwaga, trzeba zadbać aby sygnał mierzony/mikrofonowy nie był niższy 
od liniowego/odniesienia. Najlepiej gdy jest odrobinę wyższy.

 3.3.2 Pomiar opóźnienia
Ponieważ dźwięk dochodzący do mikrofonu poprzez powietrze będzie bardzo 
opóźniony względem oryginalnego, trzeba tę różnicę w programie skompensować.
Przed pomiarami wszelkie korektory barwy lub inserty miksera powinny być wyłączone. 
W przypadku konsolet cyfrowych należy się dodatkowo upewnić, czy w torach nie ma 
dodatkowych delay'ów.
Program posiada moduł automatycznie mierzący opóźnienie. Wystarczy go włączyć. 
Pomiar należy parę razy powtórzyć. Wynik powinien być zawsze ten sam, lub bardzo 
zbliżony. Trzeba też oszacować na oko, czy wielkość opóźnienia odpowiada mniej 
więcej odległości mikrofonu od głośników. Jeśli nie, trzeba szukać błędów w układzie 
pomiarowym. Bywa, że program, zamiast zmierzyć dźwięk bezpośredni głośnika, 
podaje wynik dla jakiegoś mocnego odbicia. Jeśli w komputerze mamy dodatkowo 
wykres impulsowy, to będzie widać, że ma parę „pików”. W takim przypadku, ręcznie 
wybieramy czas najwcześniejszego. Na dobrą sprawę nie jest to krytyczne, ponieważ 
ustalone opóźnienie będzie to samo dla wszystkich pomiarów.

 3.3.3 Wykres fazy
Włączamy pomiar charakterystyki fazowej. W programie sprawdzany jest też wykres 
koherencji sygnału odniesienia z mikrofonowym. Określa on, na ile i dla jakich 
częstotliwości, mierzony dźwięk jest podobny do podawanego. Pozwala to zorientować 
się, czy faktycznie mierzymy nasz sygnał testowy, bądź np. pracującą nieopodal 
koparkę. W praktyce wykres koherencji bywa bardzo nierówny. O ile cały nie „leży na 
dole”, nasz pomiar „polowy” ma sens. W przeciwnym przypadku sprawdzamy 
kompensację opóźnienia i czy coś się nie omsknęło w konfiguracji. Jeśli podejrzewamy 
silne odbicia, można spróbować przestawić mikrofon w inne miejsce.
Program automatycznie wykonuje wielokrotne pomiary, które uśrednia. Parametr ten 
ustawiamy na największą możliwą wartość, aby wynik był jak najmniej zafałszowany 
przypadkowymi hałasami. Zakłócenia stałe natomiast mogą pomiar uniemożliwić.
Na koniec, otrzymany wykres zachowujemy.



 3.4 Dopasowanie fazowe
Aby dopasować fazowo głośniki, trzeba zmierzyć charakterystyki fazowe każdego, 
porównać je ze sobą w paśmie, gdzie oba grają, czyli w okolicy krosu, po czym jeden z 
torów opóźnić tak, aby wykresy w tym obszarze się pokryły. Brzmi prosto. Po nabraniu 
wprawy, takie to właśnie jest - dość proste.

 3.4.1 Opóźnianie
Wykres fazowy zwykle spada idąc w prawo. Trzeba pamiętać, że większa stromość 
oznacza większe opóźnienie. Jeśli więc wykres ustawianego głośnika jest mniej pochyły 
niż odniesienia, znaczy to, że „gra zbyt wcześnie” i należy go opóźnić. Staramy się 
doprowadzić do sytuacji, kiedy krzywe obu torów będą miały przybliżone nachylenie i 
będą się pokrywać. Trzeba po tym ocenić, czy wprowadzone opóźnienie nie jest za 
duże, czy odpowiada mniej więcej geometrycznej różnicy położenia głośników 
względem publiczności. Jeśli opóźnienie jest o jakieś 2 metry większe od 
spodziewanego, to być może trzeba odwrócić polaryzację.

 3.4.2 Odwracanie polaryzacji
Jeśli opóźnienie wychodzi zbyt duże, zmieniamy polaryzację toru drugiego, tego którym 
manipulujemy, pierwszy wciąż zostawiając nie tknięty i od nowa szukamy właściwego 
przesunięcia.
Wskazaniem do odwrócenia polaryzacji będzie też, kiedy manipulowany wykres, po 
nałożeniu na pierwszy staje się od niego bardziej nachylony, bardziej stromy.
Podobnie, kiedy wykresy fazowe obu głośników są równoległe, ale oddalone, nie 
pokrywają się, również oznacza konieczność odwrócenia polaryzacji.

 3.4.3 Zamiana miejsc
Jak już wspominałem przy metodach bez pomiaru fazy, kiedy strojone głośniki są blisko 
siebie i/lub mają skomplikowane obudowy, może się zdarzyć, że opóźniamy nie ten co 
trzeba. Wtedy zerujemy parametry dotychczas strojonego toru, mierzymy jego wykres i 
zachowujemy. Po czym, od nowa powtarzamy ww. czynności dla głośnika pierwszego.
Rozważając działania trzeba pamiętać, że suby często posiadają duże tzw. opóźnienie 
grupowe, co zwykle wynika z zastosowanych obudów lub systemów basu 
kierunkowego. Znaczy to, że ich dźwięk jest niejako rozmyty w czasie, a więc i nieco 
spóźniony. Może się przykładowo okazać, że suby wysunięte 2 metry przed górki są 
akurat w fazie i nie trzeba nic zmieniać.
Korekcję przesunięć fazowych można również zrobić fizycznie przestawiając głośniki w 
tył lub w przód.



 4 Posłowie
Temat szkolenia skupia się wąsko na dopasowaniu fazowym. Zakładając, że podział pasm 
całego systemu oraz strojenie barwy są optymalne, sfazowanie jest czynnością zakańczającą 
całą konfigurację. Jeśli jednak porywamy się na samodzielne dobranie krosów, to sprawy się 
komplikują, ponieważ faktyczny podział pasm w ogóle nie wygląda tak jak zastosowane filtry. 
Odpowiedni kształt krosowanych pasm, to wypadkowa barwy głośników, użytych korektorów 
oraz filtrów w równym stopniu. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że nierównomierność 
barwy, choćby najdzikszą, można poprawiać korektorami. Dlatego dopasowanie fazowe jest 
dużo ważniejsze.


