Difuzorji zvoka
Namen in delovanje
Difuzorji zvoka se uporabljajo za izboljšanje in uravnavanje
akustike v prostoru in so odlična dopolnitev k absorberjem
zvoka. Njihova osnovna funkcija je, da zvok čimbolj odbijejo
in ga razpršijo čimbolj enakomerno po prostoru in v času
(enakomerna prostorska in časovna disperzija, brez faznih
zamikov). Odpravljajo direktne odboje in stoječe valove
(flutter echo) med vzporednimi stenami.
Difuzorji so lahko kot posamezni elementi postavljeni na
določena mesta v prostoru ali pa kot posebno obdelane
površine sten in stropov – kot neravne strukture pravokotnih,
trapezastih, konveksnih in podobnih oblik. Pravilna
kombinacija difuzorjev in absorberjev močno izboljša
razumljivost govora in jasnost glasbe v prostoru.

1D difuzorji (primer)

2D difuzorji (primer)

Vrste difuzorjev
Schröederjevi difuzorji (1D in 2D): 1D difuzorji so
sestavljeni iz zaporedja sekvenc enakih širin in različnih
globin. Omogočajo razpršitev zvoka v eni ravnini. 2D difuzorji
mogočajo dvodimenzionalno (horizontalno in vertikalno)
razprševanje odbojev zvoka po prostoru.
geometrični difuzorji (piramidni, polcilindrični ali
ravne površine) se uporabljajo v večjih prostorih (koncertne
dvorane, kulturne dvorane,…)
volumetrični (3D difuzorji) so postavljeni v volumen
prostora, ne na mejne ploskve (stene,stop), razpršitev zvoka
je mogoča v prostor 4∏ (kroglasto).

Geometrični difuzorji (primeri)

Od dimenzij in sekvenc površin difuzorja je odvisno v
katerem frekvenčnem področju bo (najbolje) deloval.
Materiali
Izdelani so lahko iz različnih materialov (les, steklo, plastika,
gips,,..). Najboljši so iz lesa, ker v prostor difuzno oddajo
enako kakovost zvoka (toplino, barvo tona,..) kot jo prejmejo.

ROLLSIL
ROLLSIL

Volumetrični difuzorji

Področja uporabe

Difuzorje zvoka načrtujemo in vgrajujemo za glasbene sobe,
tonske studie, koncertne in kulturne dvorane, kontrolne sobe
za kritično poslušanje, snemalnice,prostori zahtevnih
poslušalcev glasbe.
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