Zkušebna
Zde se používají nejčastěji: basstrap, jehlan, complet, panely 7 a 9 cm, případně
čokoláda.
Proč, jak, kam co ???
V zásadě v tom všichni hledají vědu a při tom je dávno osvědčený fungující koncept.
Ten zní:
1, „zaplácat“ celý strop tím nejsilnějším matrošem.
Takže, má-li to nějak vypadat zvolte chocolate. Pokud se mají šetřit kačky, zvolte
obyčejný panel 7, nebo 9 cm. V každém případě bych na strop, kde se nachází
osvětlení, doporučoval sáhnout po samozhášivé variantě.
Panely můžete buď na strop přímo nalepit a nebo si vyhrát a panely nejprve nalepit
na OSB desku, či rošt z dřevěných hranolů a tento panel nalepený na desku, či rošt
pak zavěsit od stropu dolů na plocho. Když mezi zavěšenými panely necháte 10-15
cm mezeru, je to jen dobře. Toto aplikujte u vyšších stropů, pokud tam tedy máte
aspoň 40 cm rezervu na zavěšení.
Proč je to takto zavěšené fajn ?
1. na hoře vznikne další prostor, kde
se může zachytit akustický tlak.
Odrazy zpět se vrátí minimálně.
Zvýší se hlavně funkčnost v nižších
frekvencích, jelikož OSB deska, či
konstrukce z hranolů bude částečně
sloužit jako rezonátor, či difuzor.
2. Dá se hrát se světlem. Např., když
nad svěšenými panely necháte na
stropě zářivku a máte mezi nimi
mezeru 10-15 cm, a skrze ní jde slabé světlo, může to vypadat dobře. A samozřejmě
možností je X.. Zkuste si třeba představit jak by to mohlo vypadat s led pásky a
podobně...
Metodu zavěšení obzvláště doporučuji, pokud z rozpočtových či designových důvodů
chcete dát na strop např. jehlany, nebo sinus. Když je akustická pěna nalepena na
OSB desce, která je částečně porézní a rezonuje zvyšuje se takto celková účinnost.
Tady už bych ale dělal menší mezery...5-10cm.

2, na stěny pak už stačí „trochu“
Tou trochou se obvykle myslí 40-50 %
Už jsem byl ve 100% vytapetovaných místnostech a věřte není to vůbec příjemné.
Člověk je vždy zvyklý na trochu toho ambiente...
Ať nejsem náhodou pochopen špatně- tím 40-50% vylepených ploch, není myšleno,
že udělám jen třeba první polovinu stěny
a pak druhou půlku nechám jak holou... To rozložení akustických panelů musí být
rovnoměrné...Po celé stěně tedy, se střídáním holé stěny a akustické pěny..

Co se pak zvolí za styl rozložení akustických panelů je otázka vkusu, peněz ale i
toho co hrajete..
Určitě při hudbě hardrockové, kde duní basa a bubny, a je vysoký akustický tlak,
běžte do profilů complet, případně V-profil, pokud se šetří tak případně jehlany...

Když jste víceméně uskupení jen s perkusema, pár kytar, dechy, nebo smyčce, bez
bicích a máte třeba kontrabas, nebo hrajete i s basou, ale moc to „nesolíte“ postačí
Vám i sinusy..
Rozložení 40-50% je pak jen „hračičkování“. Tedy jak to provést.
Jestli šachovnice, svislé pruhy –střídání 50 cm pěny s 50cm holé stěny, a podobně...

nebo...
Když předem máme jasný plán rozmístěný aparatura ve zkušebně a nebude se
dlouhodobě výrazně měnit, můžeme udělat i focusované absorpční plochy, se
zachovanými odraznými plochami, tam, kde odrazy budou jen minimální. Tohle se
často používá ve režiích a postprodukčních místnostech, kde je jen jednoduchý
pracovní stůl se dvěma odposlechovými monitory. Ale úplně stejná myšlenka jde
použít i když máme ve zkušebně 2-3 jasně dané komba a stereo bedny na zpěv a
pod... Zde vysvětlím myšlenku úvahy v tom studijním rozložení pěn u dvou
odposlechových beden. Z toho vcelku jasně vyplyne jak uvažovat i při složitějším
rozložení na zkušebně.
Jak uvažovat při rozmisťování pěny vidíte na obrázku vpravo .Jak je vidět na
obrázku, opravdu nám stačí obložit jen cca 60 % stěn v prostoru. Když pěnu
umístíme na správná místa, efekt
se zvyšuje. Je třeba počítat s tím,
že každý reproduktor má svůj
rozptyl. Každopádně u každého
je to jinak, záleží na jeho síle,
průměru, tvaru a materiálu
membrány apod. Určitě se to dá
složitě vypočítat, nebo požádat o
tuto informaci výrobce, kde je
malá pravděpodobnost jejich
odpovědi. Vycházejme tedy z
extrémního rozptylu v úhlech od
30°. Touto úvahou rozhodně nic
nezkazíme a ještě máme
případné rezervy, když repro na našem stole, zemi, nebo stojanech budeme nějak
vytáčet, ať hraje na nás.

Je to jen o představivosti. Uvažujme o
zvuku proudícího ze zdroje, jako o
paprscích s tímto rozptylem. Uvažujme, kde
proudí a jak se v místnosti chová. Jako
světlo, které se odráží od zrcadel. Když na
místo zrcadel dáme akustickou pěnu, zvuk
se do pěny pohltí, tím nevznikají sekundární
(odražené) zvukové vlny a poslech je
příjemný…

3, basstrapy jsou důležité.
Veškerá energie akustického tlaku, který se „rozprskne“ o stěnu, strop i podlahu jde
do rohů.
Nesoustředí se tam jen nízké basové frekvence, ale všechny.... Akorát, že ty nízké
tomu dominují, jelikož mají největší vlnovou délku. Pokud by se mělo šetřit, nebo
dělat něco na etapy, basstrapy bych dal rozhodně aspoň do všech horních rohů.
Raději mít holejší stěny, ale mít basstrapy. Když budete mít obloženy stěny a
nebudete mít bassrapy stane se jednoduše to, že nástěnné výše uvedené obklady
obklady, fungující nejlíp ve vysokých a středních frekvenčních pásmech tedy skvěle
pohltí výšky a o to více se pak zvýrazní basy – nízké frekvence kumulující se
v rozích. Pak vznikne škaredá basová „koule“
– basstrapy do každého rohu. Vrchní rohy jsou priorita, pokud se má šetřit...Začíná
se vždy stropem, Pak basstrapy a stěny jsou až to poslední...

4. ještě jeden typ na závěr:
Pod aparáty, hlavně pod basové je dobré dát pružnou podložku. Pokud jste
zkušebnu i odhlučňovali a používali jste tedy lisované akustické desky, kolidně
použijte jejich odřezky na vypodložení svých aparátů. Pokud jste lis. desku nepoužili
tak si třeba jednu kupte a naporcujete na hranolky. Ty pak dejte, klidně i do několika
vrstev pod svůj aparát. Jde o to, že když basový aparát duní přímo do pevné
podlahy, ne jen že se hluk nese více do okolních místností pod, nad a vedle vás, ale
i to dělá pak humbuk v místnosti samotné. U kytarových aparátů jsou basy
minimální, ale taky jim to určitě neuškodí :) Jednou doma jsem měl nahlas
subwoover, přišla na mne sousedka...subwoover jsem neztišil. Jen jsem pod něj dal
polštář. Fungovalo to. A tak se zrodil prima nápad a polštář tam mám do teď :D

odkazy na zmíněné pěny:
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/complet/
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/panel-9cm/
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/chocolate-9cm/
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/jehlany-7-cm/
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/bass-trap/
https://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/lisovane-akusticke-desky/
Lepí se tímto...
https://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/lepidlo-den-braven-multi-kleber/

