Η Θεσξία ηεο ερνγξάθεζεο
Ισοστάθμιση σστνοτήτων – Equalization (EQ)
Η ηζνζηάζκηζε ζπρλνηήησλ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή επεμεξγαζίαο ζήκαηνο.
Οξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ζηάζκεο έληαζεο ησλ δηαθόξσλ ζπρλνηήησλ
ή πεξηνρώλ ζπρλνηήησλ ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο. Με άιια ιόγηα, κε ηελ ηζνζηάζκηζε
ζπρλνηήησλ κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ή λα κεηώζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ερεηηθό
ζήκα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ αθνπζηηθνύ θάζκαηνο. Μεξηθνί από ηνπο πην βαζηθνύο
ιόγνπο ρξήζεο ηεο ηζνζηάζκηζεο ζπρλνηήησλ είλαη νη εμήο:
Γηα λα δηνξζώζνπκε ηνλ αλεπηζύκεην ρξσκαηηζκό πνπ πξνθαιείηαη ζην θάζκα
ζπρλνηήησλ από ηελ θαηαζθεπή θάπνηνπ ρώξνπ (π.ρ. ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ,
ρώξνο ζπλαπιηώλ) ώζηε λα έρνπκε πην “θπζηθό” ήρν.
Γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ηνλ ρξσκαηηζκό πνπ πξνθαινύλ ηα κηθξόθσλα αλάινγα κε
ηνλ ηξόπν πνπ απνδίδνπλ ηηο δηάθνξεο ζπρλόηεηεο.
Γηα λα αιινηώζνπκε δεκηνπξγηθά ηνλ ήρν γηα κνπζηθνύο ή άιινπο ζθνπνύο
Μνλάδεο EQ ζπλαληώληαη ζε κηα πιεζώξα νηθηαθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπζθεπώλ
όπσο ηειενξάζεηο, θηλεηά ηειέθσλα, Hi-fi, mp3 players, θνλζόιεο ήρνπ θαζώο θαη ζηα
ινγηζκηθά πνπ αλαπαξάγνπλ ήρν ή ερνγξαθνύλ.

Τρόπος λειτοσργίας:
Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπκε ζε έλα EQ είλαη ε ζπρλόηεηα ζηελ νπνία ζα
επέκβνπκε θαη ε ηηκή (ζε dB) πνπ ζα αιιάμνπκε ηελ επηιεγκέλε ζπρλόηεηα. Η ηηκή απηή
κπνξεί λα είλαη ζεηηθή (γηα αύμεζε), αξλεηηθή (γηα κείσζε) ή 0 (γηα λα κελ γίλεη αιιαγή).
Έηζη γηα παξάδεηγκα (βι εηθόλα 1), ζε έλα ζήκα
κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ
κε θεληξηθή ζπρλόηεηα 2,5KHz θαηά 5 dB. Απηό
ζεκαίλεη όηη ζην ζήκα ζα εληζρπζεί θαηά 5 dB ε
θεληξηθή ζπρλόηεηα 2,5KHz θαζώο θαη νη
ζπρλόηεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θεληξηθή,
Εικόνα 1
πάλσ θαη θάησ, κε ηελ ελίζρπζε λα κεηώλεηαη όζν
απνκαθξπλόκαζηε από ηελ θεληξηθή ζπρλόηεηα.
Τέηνηνπ είδνπο θίιηξα EQ νλνκάδνληαη Peak Filters ιόγσ ηνπ ζρήκαηόο ηνπο
(peak=θνξπθή).
Η ζπρλόηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα επέκβνπκε αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ EQ κπνξεί
λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο (ζπλήζσο 3 πεξηνρέο: ρακειέο, ςειέο θαη κεζαίεο – Εηθόλα 5) ή
λα είλαη κεηαβιεηέο όπσο ζπκβαίλεη ζηα
παξακεηξηθά EQ ηνπ ινγηζκηθνύ Wavelab (εηθόλα
4). Επίζεο ζε θάπνηνπο ηύπνπ EQ ππάξρεη
δηαζέζηκε θαη κηα παξάκεηξνο γηα ην εύξνο
ζπρλνηήησλ πνπ επεξεάδνληαη γύξσ από ηελ
θαζνξηζκέλε θεληξηθή ζπρλόηεηα. Σηελ εηθόλα 2,
Εικόνα 2
θαίλεηαη κηα επέκβαζε ίδηα ζπρλόηεηα θαη ελίζρπζε
κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα αιιά κε πην πιαηύ
εύξνο ζπρλνηήησλ.
Δύν άιινη ζπλήζεηο ηύπνη θίιηξσλ EQ είλαη απηά πνπ θαίλνληαη πην θάησ (low cut πνπ
θόβεη ηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο θαη shelving πνπ έρεη ην ζρήκα ξαθηνύ) (βι: εηθόλα 2α)
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Εικόνα 2α - Low Cut Filter ζηα 50Hz θαη Shelving Filter ζηα 5000 ΗΖ
Έλαο ηύπνο EQ είλαη θαη ην γξαθηθό όπνπ ην αθνπζηηθό θάζκα ρσξίδεηαη ζε πνιιέο
πεξηνρέο ζπρλνηήησλ (εηθόλα 3).

Εικόνα 3: Γξαθηθό EQ ηεο εηαηξίαο Behringer

Εικόνα 4: Τα παξακεηξηθά EQ ηνπ Wavelab
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Εικόνα 5: Τν EQ ησλ θαλαιηώλ ηελ θνλζόιαο MG124CX της Yamaha

Yamaha MG124CX – EQ Καναλιών
Band

Type

Frequency

HIGH

Shelving

10 kHz

MID

Peaking

2.5 kHz

LOW

Shelving

100 Hz

Maximum
Cut/Boost

±15 dB

Τετνητή αντήτηση – Reverb
Αληήρεζε νλνκάδνπκε ην θαηλόκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όπνπ ιόγσ
ηνπ ηεξαζηίνπ αξηζκνύ αλαθιάζεσλ ηνπ ήρνπ πάλσ ζηα δηάθνξα εκπόδηα (ηνίρνπο,
παηώκαηα, αληηθείκελα, αλζξώπνπο θιπ) θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε θαη
βαζκηαία εμαζζέλεζε ηνπ ήρνπ γηα θάπνην ρξνληθή δηάξθεηα. Με απιά ιόγηα κπνξνύκε λα
πνύκε όηη δεκηνπξγεί ζηνλ ήρν κηα «νπξά». Η ρξόλνο αληήρεζεο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο
ηνπ ρώξνπ, από ην εκβαδό ησλ επηθαλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν θαη ζην ζπληειεζηή
απνξξόθεζεο πνπ έρνπλ νη επηθάλεηεο απηέο.
Η αληήρεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πνηόηεηα ηεο αθνπζηηθήο ηνπ ρώξνπ θαη
επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κνπζηθό απνηέιεζκα ηόζν όζν αθνξά ηελ εθηέιεζε όζν θαη ηελ
αθξόαζε.
Επεηδή ηα ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ ή νη ρώξνη ζπλαπιηώλ δελ έρνπλ πάληα ηηο ηδαληθέο
ζπλζήθεο σο πξνο ηελ αληήρεζε, είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν λα ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο
ζπζθεπέο (πνιιέο θνξέο ππό κνξθή ινγηζκηθνύ) πνπ δεκηνπξγνύλ ην εθέ ηεο ηερλεηήο
αληήρεζεο. Οη ζπζθεπέο απηέο νπζηαζηηθά πξνζνκνηώλνπλ ηηο ζπλζήθεο ελόο ρώξνπ. Οη
ζπληζηώζεο πνπ δεκηνπξγνύλ απηό ην εθέ είλαη νη εμήο:
Απεπζείαο ζήκα (direct signal) – Ο ήρνο θαη θηάλεη ζηνλ αθξναηή θαηεπζείαλ
από ηελ πεγή, ρσξίο λα θηππήζεη ζε θάπνηα επηθάλεηα.
Πξώηκεο αλαθιάζεηο (early reflections) – νη πξώηεο κεξηθέο αλαθιάζεηο πνπ
θηάλνπλ ζηνλ αθξναηή από ηα βαζηθά όξηα ηνπ ρώξνπ (ηνίρνη, πάησκα). Μαο
δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα αληηιεθζνύκε ην κέγεζνο ηνπ ρώξνπ.
Αληήρεζε – νη ππόινηπεο, δηζεθαηνκκύξηα αλαθιάζεηο, ηηο νπνίεο ην
αλζξώπηλν κπαιό δελ κπνξεί λα ηηο μερσξίζεη, κε απνηέιεζκα λα ηηο
αληηιακβάλεηαη σο έλα ζήκα πνπ εμαζζελεί ζηαδηαθά κε ην ρξόλν
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