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PHẦN MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống hiện đại hóa, khi nhu cầu vật chất và tinh thần
của con người ngày càng cao, đòi hỏi xã hội cũng cần có sự đáp ứng phù
hợp với những nhu cầu đó. Và một địa điểm tích hợp nhiều chức năng từ
trình diễn Ca – Múa - Nhạc và các loại hình nghệ thuật sân khấu: tuồng,
chèo, cải lương, kịch nói,…đến hội họp, mittinh sẽ rất thích hợp với
nhiều nhu cầu. Hội trường ĐA NĂNG đáp ứng được yêu cầu của nhiều
loại hình nghệ thuật và tổ chức sự kiện.... nhưng phải đảm bảo chất
lượng độ trung thực của âm thanh.
Vì vậy phần thiết kế âm thanh phải đáp ứng mục đích sử dụng đa
năng kể trên.
phần:

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế chia làm 2

Phần thiết kế âm thanh kiến trúc ( Room acoustic & Building
acoustic ) với nhiệm vụ xử lý trường âm theo các tiêu chí kỹ thuật:
-

Tạp âm nền cho phép: theo NC hoặc LAeq (dB),

-

Thời gian vang T500 và đặc tuyến T (f),

- Độ tán xạ của trường âm (năng lượng, phổ tần và hướng
bức xạ).
Phần thiết kế trang âm điện thanh (Electroacoustic) dựa trên các
tiêu chí kỹ thuật chủ yếu:
-

Mức thanh áp cần thiết L (dB),
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Độ tán xạ của trường âm (mức và phổ tần) ∆ L (dB),

- Độ rõ của tiếng nói {RASTI(%)} và độ trong sáng của tín
hiệu âm nhạc C(dB).

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THIẾT KẾ ÂM THANH
1.1 ÂM THANH KIẾN TRÚC - NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC
Trong một không gian khép kín - một phòng, sóng âm từ nguồn âm một
mặt lan truyền trực tiếp tới người nghe hoặc microphone đó là trực âm. Mặt
khác nó đập vào các bề mặt giới hạn của phòng (tường, trần, nền ) và các đồ vật
đặt trong phòng rồi phản xạ trở lại đó là phản âm. Hiện tượng này của sóng âm
cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần gặp chướng ngại thì một phần năng lượng của sóng
âm sẽ bị tiêu vào vật liệu cấu tạo vật đó ta gọi là hiện tượng hấp thụ âm thanh,
một phần phản xạ trở lại không khí thì ta gọi là phản xạ âm thanh.
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Hình 1 – 1: Hiện tượng sóng âm đập vào các bề mặt giới hạn của phòng.
Phản xạ lần thứ nhất gọi là phản xạ bậc 1, chúng thường có năng lượng
lớn(nhỏ hơn trực âm) và tách biệt thành những phản xạ rời rạc, nghĩa là có
khoảng cách thời gian giữa phần âm bậc 1 của tia này với phần âm bậc 1 của tia
khác, tùy thuộc hình dạng kích thước của phòng. Phản âm bậc một có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với sự cảm nhận không gian của phòng thu, cho dù trong
thực tế chúng ta khó có thể nghe tách biệt chúng ra khỏi tín hiệu chung.
Kích thước mặt phản xạ:
Kích thước và hình dạng của bề mặt phản xạ sẽ tạo nên các kiểu phản
xạ khác nhau: Nếu kích thước của mặt phản xạ lớn hơn bước sóng nhiều lần sẽ
tạo nên phản xạ gương phẳng (hình 1 – 2): sóng phản xạ đi theo một hướng, và
tuân theo định luật phản xạ (như phản xạ của ánh sáng): góc tới bằng góc phản
xạ.

Hình 1 – 2 : Kích thước cần thiết của mặt phản xạ để tạo nên dạng phản
xạ gương phẳng.
Các phản âm bậc 2, bậc 3…ngày càng dầy và đan xen từ nhiều hướng,
nhưng sau mỗi lần phản xạ năng lượng âm lại suy giảm và dần dần bị tiêu hao
cho đến hết, ta gọi là hiện tượng kết vang. Số đo biểu thị tốc độ suy giảm năng
lượng âm như trên gọi là thời gian vang, hay chính xác là thời gian kết vang.
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Hình 1 – 3: Phản xạ âm thanh trên một mặt phẳng và tại một góc

Đối với một tín hiệu âm thanh kéo dài sẽ xảy ra một hiện tượng cân bằng
giữa năng lượng âm phát ra từ nguồn âm và năng lượng được hấp thụ. Trạng thái
cân bằng này không phải xuất hiện ngay từ đầu khi âm thanh mới phát ra từ
nguồn mà phải sau một khoảng thời gian đủ để phản âm phân bố đều đặn trong
phòng ta gọi đó là giai đoạn khởi vang, tức là giai đoạn khởi đầu kích thích phòng
tạo nên tiếng vang.
Vì sóng âm phản xạ từ tất cả các hướng tới người nghe nên nó tạo thành
một trường âm tán xạ, tạo cảm giác âm thanh không gian hoặc âm thanh quang
cảnh. Trực âm chỉ suy giảm dần khi càng ra xa nguồn âm, còn phản âm thì phân
bố khá đều đặn trong toàn bộ không gian của phòng. Điều đó có nghĩa là tỷ số
năng lượng giữa trực âm và phản âm sẽ biến đổi theo khoảng cách tới nguồn âm.
Tại các điểm nằm trên bán kính vang (hay bán kính giới hạn) thì năng lượng trực
âm và phản âm là bằng nhau.
1.1. 2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ÂM THANH CHỦ QUAN - THÍNH ÂM
Độ rõ lời là khả năng thích hợp về âm thanh của một phòng đối với biểu
diễn các loại hình tiếng nói ( kịch nói, diễn thuyết, hội họp,…).
Độ nét là mức độ trong sáng, rõ nét của âm nhạc nhờ khả năng phân biệt
được các sự kiện âm thanh xảy ra đồng thời hoặc kế tiếp nhau.
Cảm giác không gian là khả năng hình dung được độ lớn và cách xử lý âm
thanh trong 1 phòng.
Chú ý: Cần phân biệt rõ tiếng vang (reverberation) và tiếng dội (echo), tuy
cùng là một hiện tượng vật lý do phản xạ của sóng âm tạo nên. Tiếng vang cho
ta một cảm giác như một sự kiện kéo dài và suy giảm dần âm lượng. Tiếng dội
cho ta cảm giác như một cách nhắc lại sự kiện âm thanh, nghĩa là nghe như tách
rời khỏi tín hiệu gốc. Với tiếng nói, các phản âm đến sau 50ms và có mức đủ lớn
sẽ tạo thành tiếng dội, làm giảm độ rõ. Âm nhạc cho phép độ trễ lớn hơn, có thể
đến 80ms hoặc hơn nữa.

1.2 TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ ÂM THANH
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1.2.1 HÌNH DÁNG VÀ KÍCH THƯỚC
Khi thiết kế, bước đầu tiên là ta phải chọn đúng tỷ lệ các kích thước giữa
3 chiều dài(D), rộng(R) và cao(C) của phòng và sau đó xử lý đúng hình dáng các
bề mặt trong phòng thì trên cơ bản ta có thể tránh được những thiếu sót về chất
lượng âm thanh. Ta chọn tỷ lệ kích thước phòng không thích hợp sẽ tạo ra những
thiếu sót về chất lượng âm thanh thì có thể phòng sẽ không sử dụng được hoặc
phải chi phí trang âm khắc phục gây lãng phí rất lớn. Nếu nghĩ rằng có thể sửa
chữa bằng cách xử lý bằng vật liệu hút âm thì hoàn toàn sai lầm vì nó không đạt
được mục đích và không phải là biện pháp tốt.
Hình dạng phòng và tỷ lệ kích thước có ảnh hưởng quan trọng đến chất
lượng âm thanh. Các phòng có dạng hình hộp chữ nhật tiện lợi trong việc xây
dựng và sử dụng nhưng các bề mặt song song dễ tạo nên sóng đứng và cộng
hưởng phòng, đặc biệt là ở tần số thấp.
Giải pháp tối ưu để tránh cộng hưởng phòng là phân bố các dao động
riêng trong toàn bộ giải tần bằng cách bố trí vật liệu trang âm đều trong phòng
đặc biệt là lựa chọn kích thước hợp lý giữa 3 chiều D : R : C.
Phương pháp phổ biến để xác định tỷ lệ kích thước của phòng có dạng
hộp chữ nhật là căn cứ vào biểu thức :
D R
=
R C

Trong đó:
• Thể tích phòng V = D . R . C
• Chiều dài phòng D = R + C
Nên suy ra: R = 3 V

;

D = 0, 62 3 V

;

C = 1,5 3 V

Tỷ lệ này có thể điều chỉnh trong phạm vi 10% -15%. Thực nghiệm cho
thấy các phòng studio có thể tích nhở hơn 150 m3 thì tỷ lệ tối ưu nhất giữa 3
chiều là D : R : C = 1,9 : 1,4 : 1. Các phòng có tỷ lệ D : R : C = 1 : 1 : 1 gây cộng
hưởng rất lớn làm chất lượng âm thanh suy giảm nhiều nên là điều tối kỵ trong
thiết kế âm học studio.
Yêu cầu về hình dáng và kích thước của phòng:
Hình dáng và kích thước phòng phải đáp ứng được các yêu cầu về tầm
nhìn, chất lượng âm thanh và thẩm mỹ.
Tận dụng âm trực tiếp phân bố đều trên mọi chỗ ngồi, tăng cường âm
phản xạ cho phía sau để bổ xung cho âm trực tiếp bị suy yếu do suy giảm dần
trên đường lan truyền. Trường âm phải khuếch tán thích hợp, bảo đảm tỷ lệ
thích hợp giữa âm trực tiếp và âm phản xạ có ích.
Tránh tiếng dội trên toàn vùng chỗ ngồi.
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Tần số dao động riêng của phòng, trong thời gian hẹp có thời gian âm vang
xấp xỉ bằng nhau. Không nên thiết kế D : R : C của phòng bằng nhau hoặc một
kích thước lớn hơn rất nhiều so với hai kích thước kia hoặc bằng một số nguyên
của nhau. Nếu phòng có hai kích thước bằng nhau thì sẽ tồn tại những cặp tần
số dao động riêng bằng nhau, làm giảm khả năng phân bố đều của trường âm
trong phòng. Qua nhiều thực nghiệm thấy rằng phòng có ba kích thước D : R : C
= 1 : 1 : 1, đây là một trong những nguyên nhân gây nên các hiện tượng cộng
hưởng phòng rất mạnh và do đó tối kỵ đối với âm thanh.
Tận dụng được năng lượng âm có ích trong phòng:
• Đối với âm trực tiếp: Âm trực tiếp tắt rất nhanh, không để âm trực
tiếp vượt qua chướng ngại, vượt qua đầu khán giả, gây tổn thất vô ích
trên đường truyền nên hình dáng phòng phải phù hợp với tính định
hướng của nguồn âm.
• Đối với âm phản xạ: Tận dụng triệt để năng lượng âm phản xạ trong
vòng 50ms sau âm trực tiếp để tăng độ rõ và độ to.
Chất lượng âm ở mỗi chỗ ngồi trong phòng đến như nhau, tạo được chất
lượng âm đồng đều trong phòng, là kết quả tổng hợp của nhiều giải pháp kiến
trúc: thời gian âm vang, bố trí hệ thống tăng âm…
Hai yếu tố liên quan đến hình dáng phòng:
• Trường âm phải phân bố đều: Trước hết mức âm tại mọi thời điểm
trong phòng phải xấp xỉ bằng nhau. Những vùng chỗ ngồi xa nguồn
âm, mức âm trực tiếp không đủ, phải áp dụng những giải pháp hợp lý
đa âm phản xạ sau tăng cường cho âm trực tiếp, tránh hiện tượng có
những vùng chết, không có phản xạ âm, cố gắng tránh sử dụng những
mặt tường, trần lõm, dễ tạo tiêu điểm âm và âm phản xạ men tường.
• Số lượng và cấu trúc của âm phản xạ tại mọi chỗ ngồi phải xấp xỉ
bằng nhau, thường là chỗ ngồi phía trước nghe âm rất khô do thiếu âm
phản xạ.
1.2.2 THỂ TÍCH VÀ SỨC CHỨA
Việc lựa chọn kích thước tối ưu cho từng loại nguồn âm có một ý nghĩa
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Kích thước (thể tích)
của phòng được lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào đặc tính phòng.
Việc xác định kích thước của phòng có thể tiến hành theo một số phương
pháp như chọn theo bảng tiêu chuẩn, chọn theo đồ thị hay tính toán theo công
thức. Theo yêu cần âm thanh thì có hai quan điểm để chọn thể tích phòng:
Xác định thể tích phòng theo cường độ âm:
Khi nói chuyện công suất âm của người rất bé nếu có thể tích phòng quá
lớn năng lượng âm trong phòng sẽ quá nhỏ, người ngồi xa nguồn âm nhận được
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âm không đủ to, độ rõ giảm, phải dùng hệ thống tăng âm nếu giảm thể tích
phòng thì sẽ không cần dùng hệ thống tăng âm.
Đối với phòng dùng để nói chuyện: Phòng họp là chính, người nói
chuyện phải nói trong thời gian tương đối dài, công suất âm vì vậy không thể
tăng to được. Theo kinh nghiệm phòng loại này thể tích không vượt quá 1000 m3
vẫn nghe tốt, không cần hệ thống tăng âm.
Đối với phòng tập hát: Công suất âm của diễn viên lớn hơn bình thường
nhưng nếu để diễn viên cố gắng hết sức thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả diễn
xuất. Vì vậy phòng này yêu cầu sức chứa không quá 1.500 người thể tích của
phòng phải tương đối nhỏ, thiết kế kiến trúc tốt để có thể đảm bảo nghe tốt mà
không cần dùng hệ thống điện thanh.
Phòng hội trường: Thể tích phòng khán giả xét theo tiêu chuẩn biểu
diễn. Khi nói chuyện có thể dùng hệ thống tăng âm để thỏa mãn độ rõ. Khi sử
dụng hệ thống tăng âm có thể dùng loa định hướng mạnh, trực tiếp để tăng âm
tới chỗ ngồi và tăng năng lượng âm trực tiếp. Đồng thời do tác dụng hút âm của
khán giả rất lớn năng lượng âm chưa kịp tới bề mặt trong phòng để phản xạ tạo
nên âm vang đã bị khán giả hấp thụ hết, vì vậy có thể dùng loa định hướng mạnh
để tăng độ rõ trong những phòng có thời gian âm vang dài.
Về mặt lý thuyết để xác định kích thước của phòng người ta đưa ra khái
niệm đơn vị âm nhạc. Đơn vị âm nhạc là thể tích cần thiết để bức xạ âm thanh
của một cây sáo trong dàn nhạc (đây chỉ là đơn vị quy ước), tất cả các nhạc cụ
khác đều quy về đơn vị quy ước này.
Có thể xác định kích thước (thể tích) theo biểu thức:
2
V 3 lg V
N=

8

Hoặc
V = 21N+55 (m3)
Trong đó:
• V: thể tích phòng (m3).
• N: số nhạc công biểu diễn (người).
Xác định thể tích phòng theo yêu cầu âm vang hợp lý:
Trong đại đa số phòng khán giả thời gian âm vang tối ưu là một yếu tố vô
cùng quan trọng đối với chất lượng âm vang trong phòng, thời gian âm vang dài
hay ngắn tỷ lệ thuận với thể tích phòng, tỷ lệ nghịch với tổng lượng hút âm của
người chiếm một tỷ lệ chủ yếu.
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Nếu chỉ tiêu thể tích một chỗ ngồi quá bé thì khi khán giả ngồi hết ghế,
lượng hút âm trong phòng đã đủ lớn, không cần bố trí vật liệu hút âm. Thời gian
âm vang rất ngắn không đạt được yêu cầu. Nếu chỉ tiêu thể tích mỗi chỗ quá
lớn, thời gian âm vang sẽ quá dài, khi đó phải sử dụng nhiều vật liệu hút âm để
sử lý gây tốn kém mà lại không đạt được kết quả như mong muốn. Do đó chọn
chỉ tiêu thể tích phòng hợp lý bảo đảm thời gian âm vang dài hơn giá trị tối ưu
một chút sau đó dùng vật liệu hút âm với điều kiện sao cho phù hợp. Như vậy
vừa kinh tế, vừa đạt được hiệu quả mong muốn.
chứa:

Chỉ tiêu thể tích mỗi chỗ ngồi biểu thị mối quan hệ giữa thể tích và sức

Chỉ tiêu
phòng
thuộc

thể tích
tùy
vào mục đích sử dụng khác nhau:
Chỉ tiêu thể tích mỗi chỗ
ngồi m3/ người

Không nên vượt quá
m3/ người

Phòng họp

3,5 – 4,4

5

Âm nhạc

6–8

8

4,5 – 5,5

6

Công dụng của phòng

Phòng đa năng

1.2.3 THỜI GIAN VANG VÀ ĐẶC TUYẾN TẦN SỐ
1. Định nghĩa:
Thời gian âm vang(T) là thời gian cần thiết để mật độ năng lượng âm
giảm đi 106 lần hay mức năng lượng âm giảm đi 60dB so với trị số ổn định trong
quá trình tắt dần tự do của nó khi nguồn âm ngừng tác dụng.
Ý nghĩa:
Về mặt vật lý: Thời gian vang cho biết tốc độ tắt của âm thanh trong
phòng.
Về mặt cảm giác nghe âm: T ngắn → nghe rõ những âm thanh khô khan,
không tốt cho phòng nghe âm nhạc. Nếu T dài thì mức độ che lấp lớn âm thanh
nghe không rõ, nhưng âm nghe ấm và du dương. Rất tốt cho phòng nghe âm nhạc
nhưng không tốt cho phòng tiếng nói. Đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá
chất lượng âm thanh trong phòng.
SVTH: Bùi Kiều Trang
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2. Quá trình hình thành vang
Một phòng có cấu trúc bề mặt khép kín, khi có một dao động âm xảy ra thì
phòng đó như là một hệ dao động và nó có hấp thụ âm thanh ở một mức độ nào
đó và sẽ làm cho dao động tắt dần theo thời gian. Nếu chỉ xét về nguồn âm
không thì có thể coi đó là một hệ dao động tuyến tính có phổ tần số xác định
mang tính rời rạc và suy giảm dần. Khi nguồn âm bức xạ những tín hiệu ngẫu
nhiên như tiếng nói, âm nhạc thì trong thể tích không khí đó xuất hiện những dao
động riêng có tần số gần giống với tần số của tín hiệu ( nguồn âm ). Khi cấu
trúc phổ tín hiệu thay đổi thì lại xuất hiện thêm những dao dộng mới và được
cộng thêm với dao động trước đó trong khi các dao động này chưa kịp suy giảm
tới giới hạn ngưỡng nghe được.
Quá trình suy giảm dần năng lượng âm thanh trong phòng khi nguồn âm
tắt gọi là hiện tượng vang. Hiện tượng vang đều được hình thành bởi ba giai
đoạn: khởi vang, đồng vang và kết vang.
Đối với tiếng nói, nếu trong vòng 50 ms mà năng lượng của khởi vang đạt
giá trị cực đại thì độ rõ đạt hệ số cao, còn đối với âm nhạc thì đó vẫn là khởi âm
cứng.
Giai đoạn khởi vang dài hơn làm cho độ rõ của tiếng nói suy giảm, nhưng
với âm nhạc sẽ tạo được khởi điểm mềm.
Năng lượng của đồng vang lại có ảnh hưởng ở góc độ khác đối với tín
hiệu trực âm; nó làm tăng năng lượng của nguồn âm thanh, đặc biệt trong các
phòng có thể tích lớn. Nó làm cho âm nhạc hòa quện lại. Đồng vang giúp ta cảm
nhận được không gian âm thanh của phòng khán giả.
Giai đoạn kết vang có tác dụng chuyển tải tới người nghe vào các sự kiện
âm thanh.
3. Âm phản xạ có ích và các hiện tượng âm thanh xấu.
Các âm phản xạ đến thính giả sau âm trực tiếp một khoảng thời gian gọi
là thời gian trễ, tính bằng ms, và chúng có ảnh hưởng đến chất lượng thu nhận
âm thanh, đặc biệt là đến độ rõ.
Nhiều nghiên cứu đã xác định được một thời gian giới hạn (∆tgh) với ý
nghĩa như sau:

• Các phản xạ đến người nghe trước ∆tgh có tác dụng tăng cường
mức âm, làm tăng độ rõ nên được gọi là các âm phản xạ có ích.

• Các phản xạ đến sau ∆tgh không có tác dụng tăng cường mức âm

nhưng tạo ra quá trình âm vang của phòng và không có lợi cho độ rõ
( hình1 – 4 a)
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Hình 1 – 4 : Nghiên cứu quá trình âm vang:
a) Minh họa các phản xạ âm tới thính giả;
b) Đường tắt dần khi có tiếng dội khó chịu;
c) Khi có tiếng dội lặp lại.
Trong các phản xạ có ích thì phản xạ đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đến
chất lượng âm thanh. Thời gian trễ của các phản xạ này cần phải khống chế
như sau:

• Khi nghe tiếng nói: ∆tl ≈ 10 – 15 ms
• Khi nghe âm nhạc: ∆tl ≈ 20 – 30 ms
Một hiện tượng âm học có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thu nhận
âm thanh trong phòng là tiếng dội (echo), xảy ra khi âm phản xạ đầu tiên, có
cường độ cao và đến sau thời gian trễ giới hạn. Tiếng dội dễ dàng quan sát khi
phát ra một xung âm trước một bức tường lớn. Âm trực tiếp và âm phản xạ khi
đó sẽ nghe thành 2 âm, giữa chúng có một quãng nghỉ - đó là quãng dội nhại. Như
vậy thời gian trễ giới hạn quyết định sự xuất hiện tiếng dội, và nó phụ thuộc
vào yếu tố sau:
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• Tốc độ phát âm của tiếng nói và âm nhạc: tốc độ phát âm càng

nhanh trị số ∆tgh càng nhỏ. Tiếng nói và âm nhạc càng chậm, càng
khoan thai thì trị số ∆tgh càng lớn.

• Cường độ tương đối giữa âm trực tiếp và âm phản xạ.
• Phổ của âm thanh.
Phân tích nghiên cứu của nước ngoài về thời gian trễ để áp dụng cho
tiếng Việt có thể rút ra kết luận: thời gian trễ giới hạn của tiếng Việt có thể
bằng 50ms tương ứng với tốc độ phát âm 4,5 – 5 từ/ giây. Đối với âm nhạc và
lời ca dân tộc ( tốc độ phát âm trung bình 1,5 – 2 từ/ giây) thời gian trễ giới hạn
có thể lấy 8 – 10 ms.
Tiếng dội khó chịu có thể xuất hiện trước khi nhại âm rõ rệt xảy ra, khi
có một vài âm phản xạ có mức lớn “ trồi lên” khỏi nền âm giảm chung, gây cảm
giác khó chịu cho người nghe.
Mội dạng khác của tiếng dội, gọi là tiếng dội lặp lại, xuất hiện khi âm
thanh phản xạ qua lai nhiều lần giữa các bề mặt rồi quay trở lại điểm xuất phát.
Khi đó cứ sau một khoảng thời gian nhất định tương ứng với quãng đường đi
liên tiếp của các phản xạ, ta lại nghe lặp lại tiếng dội.

• Hiện tượng hội tụ âm do các phản xạ từ các mặt cong lõm có thể

gây ra sự phận bố không đều của trường âm: Tại nơi hội tụ, năng
lượng âm phản xạ. Các mặt cong lõm trong phòng còn có thể gây
thêm hiện trượng âm đi ven phòng: Năng lượng âm phản xạ không
tới được vùng giữa phòng mà chia phân bố theo chu vi phòng.

• Hiện tượng méo âm sắc là hiện tượng âm thanh tới người nghe bị
biến đổi âm sắc so với âm sắc do nguồn phát ra, gây ra sự cảm
nhận sai lạc sắc thái âm thanh.
Nghuyên nhân của hiện tượng này là: Sự hút âm không đều giữa các tần
số. Sự phản xạ không như nhau của âm thanh tần số khác nhau trên cùng một bề
mặt do quan hệ giữa bước sóng âm và kích thước bề mặt.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian vang
Định hướng sai nguồn âm:
Mặc dù gần như hướng tới của các phản âm đều không trùng với hướng
tới của trực âm tức là trong một không gian khép kín tai ta thu nhận âm thanh từ
nhiều hướng, nhưng vẫn định vị nguồn âm theo hướng của trực âm, nghĩa là theo
hướng mà âm thanh đến trước tiên - ta gọi đó là định luật của mặt sóng thứ nhất
hay còn gọi là hiệu ứng HAAS; nhưng nếu trên đường truyền lan của trực âm nó
bị một vật cản làm cho mức âm của nó bị suy giảm đi rất nhiều, thấp hơn mức
âm của một sóng phản xạ lần thứ nhất nào đó trên 10 dB thì dẫn tới hậu quả là
người nghe xác định sai vị trí của nguồn âm.
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Tăng cường năng lượng cho nguồn âm
Cùng với việc định hướng cho nguồn âm thì năng lượng của phản âm góp
phần vào khiến cho âm lượng của nguồn âm được tăng lên. Những phản xạ với
độ trễ nhỏ hơn 50ms có thể làm tăng mức âm lên một vài dB và nâng cao độ rõ
cho tiếng nói hoặc âm nhạc. Vượt ra ngoài giới hạn này mợi phản âm đều làm
suy giảm độ rõ nhất là khi kết hợp thêm tác động của tiếng vang. Trong thực tế
thu thanh sự tăng cường năng lượng khi có mặt của phản âm là không có ý nghĩa
thậm chí nó còn có tác dụng rất xấu, làm biến đổi âm sắc. Nó chỉ có ý nghĩa đặc
biệt khi nghe trong trường âm tự nhiên mà thôi. Dưới đây là đặc tuyến tần số do
giao thoa giữa hai sóng trực âm và phản âm đồng mức:

Hình 1 – 5: Đặc tuyến tấn số do giao thoa giữa hai sóng trực âm và phản âm
đồng mức (đặc tuyến bộ lọc hình răng lược)
Những tia phản xạ từ mặt đất với độ trễ từ 1 đến 15 ms tạo nên sự biến
đổi âm sắc rất khó chịu. Do giao thoa với với trực âm, chúng tạo thành đặc tuyến
tần số có hình như một bộ lọc hình răng lược, vùng được khuếch đại, vùng bị
triệt tiêu, hình dạng của chúng như một dãy hài, bố trí thành hình rất đều đặn,
cực tiểu và cực đại xen kẽ nhau một cách đều đặn với độ lệch mức khoảng vài
ba dB tạo nên một âm sắc đanh có chất kim loại. Đặc biệt trong các studio thu lời
thì hiện tượng này xảy ra khi dùng Microphone đặt trên mặt bàn và hứng các tia
phản xạ bậc một từ phía mặt bàn tới.
Cảm giác về kích thước của phòng và quang cảnh âm thanh
Cảm giác này được quyết định chủ yếu vào các tia phản xạ bậc một, độ
trễ của chúng so với trực âm là một số đo cho ta cảm giác về không gian, kích
thước của phòng. Khi mức âm của phản xạ bậc một tăng thì khả năng cảm thụ
về kích thước của phòng càng rõ, đến một giới hạn nào đó – tùy thuộc vào độ trễ
- thì những phản xạ bậc một này sẽ gây cản trở cho sự cảm thụ về kích thước
phòng. Với âm nhạc thì giới hạn này cao hơn tiếng nói.
5. Công thức xác định thời gian vang
Công thức của Sabin:
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Tác giả dựa vào hai giả thiết để thành lập phát triển âm vang.
• Ở trong phòng, âm thanh phát ra cho đến lúc đạt được trạng thái ổn
định, năng lượng âm thanh ở mọi điểm trong phòng đều như nhau
(trường âm khuyết tán).
• Sau khi nguồn âm ngừng phát năng lượng âm tắt dần đều đặn
(trường âm hoàn toàn khuyết tán).
T=

0,163V
0,163V
(s) =
(s)
A
αS

Trong đó:
T: Thời gian vang(s).
V: Thể tích của phòng(m3).
A: Tổng lượng hút âm của phòng(m2).
α: Hệ số hút âm trung bình của các loại vật liệu.
Công thức tính thời gian vang theo Sabine không đề cập tới cách bố trí các
vật liệu hút âm trong phòng, điều mà trong thực tế cũng chi phối nhiều đến thời
gian vang, mặt khác nó chỉ phù hợp với hệ số α tb ≤ 0.2, do đó trong thiết kế âm
thanh phải sử dụng cả công thức của Erying.
Công thức của Eyring:
Với:

• S: tổng diện tích các mặt bằng trong phòng khi phòng có V > 2000
m3 và tần số cao thì phải kể thêm lượng hút âm của không khí (m2)
Khi đó:

T=

0,16
A + 4mv

(1)

và

Trong đó:
• m là hệ số hút âm của không khí.
Tổng lượng hút âm(A):
A = A cố định + A thay đổi + A phụ

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

14

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế
•

A

CD

GVHD: Trần Công Chí

: Lượng hút âm cố định (trần, tường...)
n

A

•

A

TD

CD

= ∑ α i.si
−1

: Lượng hút âm thay đổi trong phòng
A

TD

= a .N + a .N
n

u

g

g

an: Lượng hút âm của một người ngồi
Nu: số người có mặt trong phòng
ag: Lượng hút âm của một ghế.
Ng: Số ghế không có người ngồi.
• Aphụ: Lượng hút âm phụ do có khe hở ở các lỗ đèn và do sự dao
động của kết cấu.
Khi sử dụng phương trình âm vang ta cần chú ý về không gian ngẫu hợp.
Đó là những không gian thông suốt nhau nhưng độ lớn khác nhau và chức năng
âm học cũng khác nhau và nối với nhau bằng một cửa lớn.
Trong không gian ngẫu hợp do thể tích, vật liệu của các không gian không
giống nhau, nên phải tính riêng.
6. Thời gian vang tối ưu
Thời gian âm vang (T) có ý nghĩa:
• Cho biết tốc độ tắt của âm thanh trong phòng.
• Là đại lượng vật lý có thể tính toán được, có mối liên hệ với các
thông số thể tích(V), tổng lượng hút âm(A) của phòng.
• Giúp cho việc cảm nhận, đánh giá chất lượng âm thanh phòng.
1. Nếu T ngắn quá → âm thanh nhỏ.
2. Nếu T dài quá → âm kém rõ.
Như vậy sẽ tồn tại T sao cho độ rõ không bị giảm mà âm nghe vẫn du
dương. Mặt khác trị số đó cũng không giống nhau đối với từng loại phòng và V
của chúng.
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Hình 1 – 5 : Thời gian âm vang tốt nhất.
Theo công thức kinh nghiệm của Clavil:
Ttn500 = K.lg.V
Trong đó:
• k là hệ số phụ thuộc vào chức năng của phòng.
• Phòng ca nhạc k = 0,41.
• Phòng kịch nói k = 0,36.
• Phòng chiếu phim, giảng đường k = 0,29.
Tính Tftn = R. Ttn500
Chú ý:
Khi V > 2000 m3 tốc độ tắt phụ thuộc vào V không đáng kể. Theo kinh
nghiệm, ta lấy trị số Ttn=1,48s (nhạc hiện đại); Ttn=1,54s (nhạc cổ điển);
Ttn=2,07s (lãng mạn trữ tình); Ttn =1,7 (chung cho tất cả các loại âm nhạc) và V
< 300m3 → Ttn=1s

Hình 1 – 6: Khả năng cách âm không khí của kết cấu
Với R hiệu chỉnh theo biểu đồ
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Nếu f ≥ 500hz → R = 1
Đối với phòng V nhỏ lấy vùng gạch chéo dưới. Nếu phòng V lớn thì lấy
vùng gạch chéo trên hay xác định R theo bảng:
f (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

R

1,4

1,25

1

1

1

1

1.3 THIẾT KẾ PHÒNG ĐẢM BẢO ÂM VANG
f
p

Yêu cầu cần thiết kế: T =T

f
±10 0 0
tn

• Đối với phòng khán giả yêu cầu chất lượng cao thì tính cho 6 dải tần
số: 125, 250, 500, 1000,…4000
• Đối với phòng khán giả yêu cầu chất lượng trung bình thì tính cho 3
dải tần số :125, 500, 2000
• Đối với phòng nghe tiếng nói T

tn

≤ 500Hz

Hình 1 – 7 : Đặc tính tần số thời gian âm vang
Khi lượng khán giả trong phòng thay đổi thì lượng hút âm trong phòng
cũng thay đổi theo từ đó làm thay đổi thời gian âm vang của phòng, do đó người
ta phải tính các mức chứa thông dụng nhất( 70 0 0 và 100 0 0 ).
Đối với các phòng yêu cầu chất lượng cao người ta cố gắng giảm thay
đổi lượng hút âm bằng cách sử dụng các ghế có hệ số hút âm gần bằng của
người.
1.3.1 ĐỘ RÕ TIẾNG NÓI
Độ rõ phụ thuộc khá nhiều vào âm lượng tiếng nói và tạp âm. Không phải
âm lượng càng lớn thì độ rõ càng tăng, độ rõ đạt tới giá trị tối ưu với âm lượng
khoảng 70 phôn.
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Hình 1 – 8 : Độ rõ tiếng nói phụ thuộc âm lượng và tỷ số tín hiệu/ tạp âm.
Trong trường hợp không có tiếng ồn, có thể tăng khoảng 10 phôn độ rõ
vẫn không thay đổi đáng kể, trường hợp có tiếng ồn mức tín hiệu của tiếng nói
phải tăng lên mới đảm bảo được độ rõ. Nhìn chung tỷ lệ mức giữa tiếng phải
tăng lên mới đảm bảo được độ rõ. Tỷ lệ mức giữa tiếng nói và tạp âm giữ được
trên 30 dB là có thể đảm bảo độ rõ. Trong một hội trường đa năng nếu tạp âm
khi có khán giả bằng (45-50) dB thì mức âm phải đạt khoảng 85 dB mới đủ rõ
cho tiếng nói.
Độ rõ của tiếng nói được xác định bởi tỷ số giữa năng lượng âm thanh
trong 50ms đầu (tính từ trực âm) trên năng lượng âm thanh toàn phần của tín
hiệu vang.
50 ms

D=

∫ Edt

°
∞

∫ Edt
°

Trong 50ms đầu, ngoài năng lượng của trực âm (D) thì năng lượng của các
phản âm bậc 1 (R1) (phản xạ 1 lần) đóng vai trò quyết định độ rừ của tiếng nói.
Trong thiết kế âm thanh cho khán phòng của công trình này đã áp dụng
những biện pháp tận dụng triệt để năng lượng của phản âm bậc 1 để phân bố
cho vùng khán giả, đặc biệt là các dẫy ghế cuối phòng.
Độ trong sáng của âm nhạc cũng được xác định bởi tỷ lệ năng lượng của
âm thanh trong 80ms đầu (tính từ trực âm) trên năng lượng của phần âm vang còn
lại.
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 80 ms 

∫° Edt 

C = 10 lg ∞
, dB

Edt 
∫

 80 ms 
Như vậy là các giải pháp thiết kế âm thanh đó áp dụng cho khán phòng
nhằm nâng cao độ rõ tiếng nói (D) cũng đồng thời nâng cao độ trong sáng và
tính trung thực của tín hiệu âm nhạc (C).
Mặc khác, khi thiết kế để hướng các phản xạ bậc 1 ưu tiên cho các dẫy
ghế cuối phòng cũng chính là giải pháp nâng cao độ đồng đều về mức âm và
phổ tần của trường âm.
1.3.2 TẠP ÂM NỀN CHO PHÉP
Mức ồn cho phép là mức ồn đã được cải tạo đến mức con người có thể
chịu đựng được dễ dàng là mức ồn không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của
phòng, không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh trong phòng.
Mức ồn cho phép được xác định trên cơ sở những kết quả đo đạc và kiểm
tra thực tế nhiều lần trong phòng khác nhau.
Mức ồn cho phép được xác định dựa theo hai nguyên tắc sau:
• Căn cứ vào yêu cầu về vệ sinh lao động đảm bảo cho con người có
đử điều kiện yên tĩnh để làm việc hoặc nghỉ ngơi về yêu cầu này
thì đòi hỏi mức ồn bé.
• Căn cứ vào khả năng kinh tế và kỹ thuật cho phép vào vật liệu và
kế cấu cách âm có thể được nhằm thỏa mãn đến mức độ tối đa
hợp lý với yêu cầu.
1.3.3 VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU HÚT ÂM VÀ CÁCH ÂM
1. Hiện tượng hấp thụ âm thanh
Đặc điểm âm học của một phòng phụ thuộc vào hai yếu tố: hình dạng,
kích thước và cách xử lý âm thanh của các bề mặt trong phòng. Cùng với thể tích
của phòng đặc tính hấp thụ âm thanh (hay đặc tính hút âm) của vật liệu được sử
dụng trong phòng sẽ quyết định về độ vang của phòng và âm sắc của tiếng vang.
Khi một sóng âm gặp một vật liệu hút âm thì một phần năng lượng của nó
bị hấp thụ vào vật liệu, một phần phản xạ trở lại không gian. Tỷ lệ giữa năng
lượng bị hấp thụ trên tổng năng lượng của sóng âm ban đầu gọi là hệ số hút âm,
kí hiệu là α. Hệ số hút âm bằng 1 có nghĩa là toàn bộ năng lượng bị tiêu hao,
không có chút nào phản xạ trở lại – đó là loại vật liệu hút âm rất tốt, lý tưởng.
Hệ số hút âm bằng 0 có nghĩa là toàn bộ năng lượng bị phản xạ trở lại.
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Bất kể một diện tích hút âm nào cũng có thể quy đổi thành diện tích hút
âm tương đương với hệ số hút âm bằng 1. Một cửa sổ mở được coi là một diện
tích hút âm với hệ số hút âm bằng 1. Như vậy, nếu ta có một diện tích S1 có hệ
số α1, S1 có hệ số α2, S3 có hệ số α3,…và Sn có hệ số αn thì tổng diện tích hút âm
tương đương sẽ là:
A[m2] = α1S1 + α2S2 + α3S3 ... + αnSn = α .Stổng
Trong đó: α gọi là hệ số hút âm trung bình. Tổng diện tích hút âm tương
đương A được gọi là tổng lượng hút âm.
Năng lượng âm được hấp thụ, một phần chuyển thành nhiệt năng trong
vật liệu, một phần được truyền qua tường rồi bức xạ sang phòng bên cạnh.

Hình 1 – 9 : Hiện tượng hấp thụ năng lượng
Không có một loại vật liệu nào có khả năng hấp thụ mọi tần số âm thanh
như nhau; nói cách khác: hiệu quả hút âm của vật liêu rất phụ thuộc vào tần số.
Nguyên nhân là do bước sóng của âm thanh rất khác nhau, từ vài chục mét (ở tần
số cực thấp) cho đến vài cm (ở tần số cực cao). Mỗi dải tần ứng với một
nguyên lý hấp thụ năng lượng âm khác nhau, tùy theo độ dài bước sóng. Ta có
thể chia ra 3 chủng loại vật liệu:
Vật liệu hấp thụ tần số thấp (khoảng dưới 250 Hz):
Ở dải tấn số thấp có hai dạng kết cấu đặc biệt là tấm dao dộng và
khoảng cộng hưởng Hemholtz.
• Tấm dao động:
Tấm dao động gồm một tấm mỏng thường được chế tạo bằng loại vật
liệu như: Gỗ dán, gỗ ép, mùn cưa….đặt cố định trên một khung gố gắn bên
ngoài tường. Tần số cộng hưởng fr tương ứng với hệ số hút âm cực đại có thể
xác định theo công thức:
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m : Khối lượng tấm mỏng, kg/ m2
d : Chiều dày của lớp không khí phía sau nó, cm

Hình

dao động cộng hưởng

1 – 10 : Tấm

Để nâng cao hiệu suất hút âm có thể đặt vào trong khoang rỗng của kết
cấu này những vật liệu xốp sao cho không làm cản trở dao động của tấm.
• Hộp cộng hưởng Hemholtz:
Cấu tạo:

Hình 1 – 11 : Hộp cộng hưởng Hemholtz

Kết cấu hút âm rất mạnh và rõ rệt tại một phạm vi hẹp tần số xung quanh
tần số cộng hưởng fr , xác định theo công thức:
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Trong đó c : Vận tốc âm trong không khí,cm/s
l0 : Chiều dài phần cổ, cm
R : Bán kính cổ, cm
S : Diện tích tiết diện cổ, cm2
V : Thể tích không khí phần thân ống, cm3
Không khí trong hộp V được thông với không khí trong Studio thông qua
miệng hộp tiết diện S, bán kính R. Dưới tác dụng của sóng âm không khí trong
hộp dao động lui tới như một piston. Vì không khí trong hộp không thoát ra ngoài
được và thể tích lớn hơn nên có tác dụng như một lò xo đàn hồi.
Nếu bịt miệng hộp bằng một lớp vải mỏng và đặt vật liệu xốp trong hộp
có thể tăng được lực cản ma sát và tăng được hệ số hút âm.
Hộp cộng hưởng Hemholtz có thể được sử dụng độc lập bằng cách chôn
trong tường, trên trần, đặc biệt ở góc tường nơi giao giữa ba bức tường thì hiệu
quả hút âm tăng lên gấp 8 lần.
Vật liệu hút âm tần số trung (khoảng từ 250 Hz đến 1000 Hz)
Vật liệu cũng là các tấm dao động bằng ( Gỗ ép, mùn cưa, gỗ dán, tấm
kim loại,….) nhưng được đục lỗ tròn hay vuông phía trong có đặt các vật liệu
xốp. Khối lượng không khí dao động trong các lỗ thay thế chức năng khối lượng
của tấm tạo thành hệ cộng hưởng.
Vật liệu hút âm tần số cao ( khoảng trên 1000 Hz)
Nhìn chung tất cả các vật liệu xốp rỗng đều hấp thụ tần số cao khoảng
từ 1000 Hz trở lên. Để đảm bảo hút âm tốt cần đảm bảo những yêu cầu sau:
• Thể tích những khoang rỗng (bọt không khí) trong vật liệu xốp
phải đạt ít nhất 50% tổng thể tích năng lượng âm có thể xâm nhập
vào nhiều và sâu trong vật liệu.
•

Các bọt không khí phải thông với nhau và thông với bề mặt
vật liệu.

•

Trở kháng của những vật liệu Z phải nằm trong vùng tối ưu
(1000Ns/m3 ≤ Z≤ 3000Ns/m3).

Căn cứ vào những yêu cầu trên ta thấy các loại bông khoáng, bông thủy
tinh, bông hóa học, thảm len là các vật liệu hấp thụ âm tần số cao tốt. Ngược lại
các chất “xốp” khác như thủy tinh bọt, polystyrol có bọt không khí nhưng bị đóng
kín trong lòng vật liệu và không thông với nhau, do đó không có hiệu quả hút âm
mà chỉ có khả năng cách nhiệt.
Chất xốp polyurethane (thường dùng làm các chất đệm giường, đệm ghế )
có 2 loại: bọt mở và bọt dóng kín; loại bọt kín hiệu quả hút âm rất kém, chỉ trong
dải tần hẹp với hệ số hút âm thấp.
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Các tấm ép bằng bông khoáng, bông thủy tinh, sợi gỗ,…nếu phủ lớp sơn
hoặc bột màu lên bề mặt thì sẽ mất gần hết hiệu quả hút âm.
Các loại rèm , đặc biệt là rèm gấp nếp và treo cách tường sẽ có hiệu quả
hút âm rất tốt, nếu gấp nếp và căng nẹp 2 đầu sẽ có khả năng hút âm tần số
trung, thâm chí cả tần số thấp
Các loại thảm len, cói cũng hấp thụ tần số cao.
Chiều dày của lớp vật liệu xốp càng tăng thì hiệu quả hút âm càng tốt và
càng mở rộng khả năng hút âm xuống tần số trầm.
2. Cách âm, kết cấu cách âm.
Cách âm là những giải pháp nhằm bảo vệ phòng đa năng khỏi những tác
động và ảnh hưởng của nhưng tiếng ồn từ bên ngoài.
Tiếng ồn từ bên ngoài tác động vào phòng đa năng thường rất đa dạng:
Có thể là tiếng ồn liên tục có phổ tần rộng hay cố định như tiếng ồn của các
đường phố chính hay của động cơ điện của các máy móc thiết bị đang hoạt
động, cũng có thể là những tiếng ồn xảy ra không liên tục như tiếng máy bay,
tiếng còi tàu. Tiếng ồn có thể tác động vào phòng đa năng theo nhiều đường khác
nhau:
• Tiếng ồn có thể lan truyền qua các khe hở của tường ngăn khe cửa.
• Tiếng ồn có thể tác động vào phòng và lan truyền trong không khí
qua kết cấu bao che.
• Tiếng ồn do xung động lan truyền qua nền, móng, vách ngăn.
Bất kì một Studio nào, ở một mức độ nào đó đều chịu ảnh hưởng của tác
động của các tiếng ồn kể trên. Thông thường tiếng ồn từ bên ngoài tác động vào
studio lớn hơn giá trị cho phép. Bởi vậy bất kì một Studio nào dù đặt ở nơi yên
tĩnh nhất cũng phải có biện pháp cách âm.
Cách âm ở tần số thấp rất khó bởi vì nó lan truyền trong kết cấu. Do đó,
tường và trần cách âm tốt thường phải có vật liệu đặc, chắc như vách bằng
thạch cao, gạch, vữa... Thông thường đối với vách thạch cao, người ta làm hai
lớp tấm thạch cao hai bên hệ khung và một lớp vật liệu cách âm ở giữa. Ngoài
ra, kết cấu không liên tục, chẳng hạn như hệ khung đặt sole nhau hoặc hệ khung
đôi cũng có tác dụng cách âm. Khoảng rỗng giữa hai lớp, tốt nhất là có thêm vật
liệu hút âm. Khoảng rỗng này càng lớn thì khả năng cách âm càng cao và cần
đảm bảo không có lỗ thông, khe hở.
Trường hợp studio ở gần một đường lớn có ôtô tải lưu thông, đã có một
tường bao dày để chặn tiếng ồn, nhưng rung động âm thanh truyền qua kết cấu
vẫn xuyên qua được bức tường đó. Vì vậy, cần phải có một khoảng không cách
âm và một lớp tường bao nữa, khiến tải trọng công trình tăng lên đáng kể. Khi
đó, giải pháp tốt nhất là sử dụng lớp không khí và thạch cao, làm tăng khả năng
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cách âm của tường được 4dB. Nếu có thêm lớp bông cách âm ở giữa, chỉ số cách
âm có thể tăng lên gấp đôi.
Trong trường hợp cần cách âm cho cửa sổ và cửa đi, cần phải xác định vị
trí rò rỉ âm thanh. Cần phải xử lý tất cả các khe hở để đảm bảo âm thanh không
lọt qua được. Khe cửa, cạnh cửa cần gắn dải cao su hoặc xốp để giảm tiếng ồn
do va đập và niêm kín các nguồn rò rỉ âm thanh. Một cách thông minh để giải
quyết vấn đề là nên thiết kế một không gian đệm ngay nơi mở cửa vào, chẳng
hạn một không gian tiền phòng, một nơi thư giãn... Không gian đệm này sẽ tạo
khoảng không cần thiết cho việc cách âm.
Ngoài những vị trí cách âm đã xử lý ở trên, đối với sàn nhà, cũng cần phải
lưu ý. Thảm trải là chất liệu hút âm rất tốt cho cả hai chiều qua lại. Trong
trường hợp muốn dùng sàn gỗ, cần lưu ý gắn thêm lớp lót đàn hồi như sợi, cao
su, PVC... dưới lớp gỗ.
Trong nhiều trường hợp cần độ cách âm cao thì áp dụng phương pháp
phòng cách âm “ hộp trong hộp ” tức là tường đôi, sàn nổi, trần treo ( hình 1 –
12 )

Hình 1 – 12 : Phòng cách âm hộp trong hộp.

Để cách âm với chấn động của ôtô ta buộc phải xẻ rãnh sâu khoảng 1m
trở lên và đổ cát, rộng khoảng 45 – 50 mm (hình 1 – 13).

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

24

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

GVHD: Trần Công Chí

Hình 1 – 13 : Cách âm phòng khỏi trấn động ôtô

Ngoài ra, còn những điều rất nhỏ nhặt, nhưng không kém phần quan
trọng, đó là hộp điện và ổ cắm. Hộp nối điện, ổ cắm cần được niêm kỹ và
không nên thiết kế ở cùng vị trí phía mặt tường còn lại. Đối với đèn cũng vậy, có
thể tiêu tốn nhiều tiền cho hệ thống trần, sàn cách âm, nhưng nếu khoét một lỗ
rộng ba tấc để đặt đèn âm trần, thì coi như công sức cách âm... như không.
3. Giảm tiếng ồn của hệ thống gió điều hòa.
Tiếng ồn của hệ thống điều hòa chử yếu là do dao động cơ hút và thải khí
ra, một phần do không khí có tốc độ lớn thổi trong đường ống dẫn tới. Vậy để
làm giảm tiếng ồn rung động cơ trường âm thường đặt đệm đàn hồi bằng cao su
hay vật liệu đàn hồi. Quạt không được nối trực tiếp vào ống dẫn khí mà phải
nối qua một đoạn ống đàn hồi bằng vải cao su mềm.
Đề giảm tiếng ồn do không khí chuyển động với vận tốc cao thường
dùng hệ thống ống dẫn khí tiêu âm có kết cấu đặc biệt.
Khi lan truyền trong ống dẫn, mức tiếng ồn giảm dần theo chiều dài L,
nghĩa là độ suy giảm tiếng ồn ΔL tỷ lệ với chiều dài đường ống.
Những khảo sát thí nghiệm cho thấy rằng: mức suy giảm ΔL và chiều dài
L liên quan với nhau bằng biểu thức:

L =

α.π
S.L

Trong đó: S là diện tích tiết diện của đường ống
Π Là chu vi của đường ống.
α Là hệ số hút âm, phụ thuộc vào bản chất.
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Từ biểu thức trên cho ta thấy ngoài việc tăng chiều dài (L) muốn tăng mức
suy giảm ồn trong ống có thể thực hiện bằng hai cách:
• Dùng những vật liệu có hệ hút âm lớn để tăng …
• Tăng chỉ số chu vi trên tiết diện của đường ống bằng cách làm
những hộp có cấu trúc đặc biệt gọi là hộp tiêu âm. Hộp tiêu âm có
cấu trúc như hình sau:

Hình 1 – 14 : Kết cấu hộp tiêu âm
Trong hộp tiêu âm có nhiều vách ngăn làm cho không khí chuyển động
hình chữ chi, trên các bề mặt vách ngăn đều ốp các vật liệu hút âm có hệ số cao.
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Hình 1 – 15 : Mặt cắt của đường ống thông gió
THz
α

125

250

500

1.000

2.000

4.000

M
kg/m3

0,31

0,55

0,82

0,79

0,72

0,8

50

1.4 HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN THANH
1.4.1 PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN THANH
Mấy thập kỷ gần đây với sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ
điện tử, các thiết bị điện thanh vừa có chất lượng cao, vừa đa dạng về chủng
loại và được sử dụng phổ biến để truyền âm thanh trong các phòng biểu diễn,
nhà thi đấu, sân vận động, nhà ga, bến tàu, quảng trường và đường phố.
Ta có thể phân loại các hệ thống điện thanh theo đặc điểm về âm học, về
chất lượng âm thanh, về cách bố trí loa.
1. Phân loại theo đặc điểm về âm học
• Hệ thống điện thanh trong các phòng thính giả, trong đó người nghe
vừa nghe âm thanh trực tiếp, vừa nghe âm thanh qua các loa của hệ
thống điện thanh. Trong các hệ thống này người biểu diễn và
microphon ở khá gần các loa, do đó âm thanh từ loa sẽ tác động trở
lại microphon, gây ra một hiệu ứng gọi là hiện tượng hồi tiếp có
ảnh hưởng lớn đến trường âm trong các phòng.
• Trong hệ thống điện thanh thứ hai, hai loai nguồn âm ở khá xa
nhau, chỉ liên hệ với nhau qua mạch của hệ thống, do đó không xảy
ra hiện tượng hồi tiếp (ví dụ truyền âm trên đường phố, quảng
trường, sân vận động, trong các phòng chiếu phim, phòng phát lại
các chương trình đã ghi).
2. Phân loại theo chất lượng âm thanh
• Hệ thống điện thanh thường dùng để khuếch đại tiếng nói, hoặc âm nhạc,
được gọi là hệ thống tăng âm. Hệ thống tăng âm đơn giản nhất chỉ gồm
có một kênh truyền âm, gọi là hệ thống truyền âm đơn thể (mono).Âm
thanh nghe được như từ một không gian nhỏ truyền tới, thiếu tính tự
nhiên của âm thanh sống.
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Hình 1 – 16 : Sơ đồ các
Hình 1 – 16 : Hệ thống và thiết bị âm thanh chính:
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a) Hệ thống truyền âm đơn thể (mono); b) Hệ thống truyền âm lập thể
(stereo) có năm kênh; c) Loa tần số cao ( horn loudspeaker); d) Loa tần
số thấp ( woofer); e) Hệ thống điện thanh – xử lý tín hiệu.
• Hệ thống truyền âm lập thể: Là một hệ thống truyền âm nhiều
kênh, trên cơ sở nghe định vị hai tai của con người. Hệ thống
truyền âm lập thể càng có nhiều kênh càng cho phép xác định chính
xác vị trí nguồn âm.
• Hệ thống điện thanh - xử lý tín hiệu, trong đó người ta đưa vào hệ
thống một loạt thiết bị xử lý âm thanh chuyên dụng như bộ trộn đa
kênh (mixer), bộ cân bằng âm sắc ( equalizer), bộ nén ( compressor),
bộ tạo trễ ( delaytime), bộ tạo vang (reverberator)… cho phép điều
chỉnh, cắt xén, bổ sung, pha trộn tín hiệu nhằm nâng cao chất
lượng âm thanh phát ra loa theo thẩm mỹ của nhà đạo diễn. Ngày
nay hệ thống này được sử dụng khá phổ biến trong các phòng biểu
diễn và hòa tấu âm nhạc, trong các nhà hát, các phòng đa năng…
Các chức năng chính của các thiết bị trong hệ thống điện thanh – xử lý
tín hiệu:
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Hình 1 – 17 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện thanh – xử lý tín hiệu.
3. Phân loại theo cách bố trí loa
• Kiểu tập trung: Khi các loa bố trí ở gần nguồn âm (thường ở trên
hoặc hai bên miệng sân khấu). Hệ thống này dễ đảm bảo sự phù
hợp giữa hình ảnh và tiếng, thường sử dụng khi các phòng có kích
thước nhỏ và trung bình.
• Kiểu vùng: Khi bề mặt truyền âm được chia thành nhiều vùng, mỗi
vùng do một loa hoặc một nhóm loa phụ trách. Kiểu bố trí này
không thích hợp cho truyền âm lập thể và thường dùng cho các
phòng có kích thước lớn.
• Kiểu phân tán: Âm thanh tới người nghe từ một loa hoặc một số
loa có công suất gần như nhau. Các loa bố trí thành một đường trên
cả một bề mặt , hoặc phân tán tới mỗi ghế ngồi. Ưu điểm tạo
được sự đồng đều cao của trường âm, có thể đạt dộ rõ cao và khó
xảy ra hiện tượng hồi tiếp. Nhược là không đảm bảo được giữa
tiếng và hình. Kiểu này thường được dùng trong các phòng hội họp
có chỗ ngồi rất lớn.
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1.4.2 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN THANH
Trừ loại nhạc pốp và một số loại ca nhạc nhẹ hiện đại luôn luôn gắn liền
với âm thanh điện tử, các loại kịch nói, kịch hát dân tộc, ca kịch (opera), âm nhạc
phòng và nhạc giao hưởng, người nghe luôn có mong muốn được nghe âm thanh
trực tiếp từ nguồn với sự tô điểm thêm trường âm hoàn hảo của bản thân phòng
– một “ hộp đàn đặc biệt” cho dù người ta có đủ điều kiện để trang bị một hệ
thống điện thanh có chất lượng âm cao nhất.
Tuy nhiên, trong các phòng có kích thước lớn, năng lượng âm tự nhiên
thường không đủ lớn để bảo đảm cho một trường âm đồng đều và có chất
lượng. Khi đó bắt buộc phải sử dụng hệ thống điện thanh. Sự cần thiết trang bị
hệ thống điện thanh cho một phòng thính giả xác đinh theo độ lớn của phòng.
Như vậy yêu cầu trang bị hệ thống điện thanh cho một phòng có thể xác
định theo công thức đơn giản sau đây:
ΔL = Lmin – Ln ≤ 10 dB
Lmin: Mức âm tại chỗ ngồi xa nhất, dB
Ln: Mức ồn nền trung bình trong phòng,dB
Nghĩa là khi mức âm tại chỗ ngồi xa nhất vượt mức ồn nền trung bình
không quá 10 dB thì cần trang bị hệ thống âm thanh.
Các hệ thống điện thanh phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau đây:
• Mức âm nhỏ nhất truyền qua hệ thống điện thanh đến các chỗ
ngồi thính giả phải vượt mức ồn nền không dưới 10 dB.
• Mức âm cực đại trong vùng truyền âm phải đạt 85 – 105 dB( trị số
dưới cho tiếng nối, trị số trên cho âm nhạc).
• Mức không đều của trường âm trên toàn diện tích truyền âm là 5 –
10 dB
• Phạm vi tần số của các tín hiệu phát qua loa phụ thuộc yêu cầu âm
học tương ứng với chức năng của phòng, và nó là một trong các
thông số cơ bản dùng để chọn thiết bị cho hệ thống.
• Khi bố trí loa theo kiểu phân tán hoặc kiểu vùng thì chênh lệch mức
âm và độ lệch thời gian giữa các tín hiệu đến từ các loa khác nhau
có thể gây nhiễu cho thính giả và làm mất tính hướng của âm
thanh. Để tránh các sai lạc này có thể sử dụng bộ tạo trễ để điều
chình độ chênh lệch mức âm và độ trễ tín hiệu.
• Hệ thống điện thanh trong phòng phải làm việc ổn định, nằm xa
trạng thái tự kích.
• Các loại méo tần số, méo không đường thẳng ( còn gọi là méo phi
tuyến), là hiện tượng khi đưa vào hệ thống một tín hiệu cơ bản,

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

31

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

GVHD: Trần Công Chí

còn có các họa âm. Để tránh méo không đường thẳng thì tỷ số
cường độ của các họa âm và âm cơ bản không được vượt quá các
trị số đề ra cho hệ thống điện thanh.
1.4.3 ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG ÂM TRONG PHÒNG KHI SỬ DỤNG HỆ
THỐNG ĐIỆN THANH
1. Hiện tượng hồi tiếp (acoustic feedback)
Hiện tượng hồi tiếp là hiện tượng âm học đặc biệt xảy ra khi áp suất âm
từ loa phát ra (p) quay trở lại microphone, tác động cùng với áp suất âm của
nguồn (p0), được khuếch đại rồi phát ra loa. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi
nguồn, microphone và loa ở tương đối gần nhau, nghĩa là trường hợp này khá
phổ biến trong các phòng thính giả.
Để làm giảm ảnh hưởng của hiện tượng hồi tiếp khi sử dụng các hệ
thống điện thanh, có thể áp dụng một số biện pháp sau đây:
• Biện pháp thường áp dụng. có thể loại trừ hoàn toàn tác động
của năng lượng âm từ loa trở lại microphone là dùng loa và
microphone định hướng và bố trí chúng một cách hợp lý. Các kỹ
thuật viên điện thanh biết rõ nhiều giải pháp cụ thể theo hướng
này.
• Sử dụng vật liệu hút âm và bố trí ở các vị trí thích hợp trong
phòng nhằm giảm nhỏ nhất năng lượng âm phản xạ từ loa quay
trở lại microphon.
• Dùng thiết bị chống rú rít ( anti feedback). Thiết bị này mới xuất
hiện những năm gần đây, có thể tự tìm kiếm các tần số xuất
hiện rú rít tại các vị trí khác nhau trong phòng và lập chương
trình tự động điều chỉnh, xử lý và loại trừ hiện tượng hồi tiếp.
2. Âm vang của phòng khi có hệ thống điện thanh
Quá trình âm thanh trong các phòng có hệ thống điện thanh rất phức tạp, vì
tín hiệu tác động vào microphone ngoài âm trực tiếp và loa còn có nhiều âm phản
xạ từ các bề mặt trong phòng tắt dần và chậm dần khác nhau. Mỗi tín hiệu tới
microphone lại đặc trưng bằng hệ số hồi tiếp mà độ lớn của nó do cường độ và
tín hiệu quyết định. Vì vậy các tần số mà hệ số hồi tiếp đạt trị số cực đại hoặc
cực tiểu rất khác nhau do phụ thuộc quá nhiều yếu tố (hình dạng, kích thước
phòng, vị trí, số lượng các loa, số lượng phản xạ).
Muốn giữ được chất lượng âm thanh của phòng cần phải giảm hệ số hồi
tiếp. Một biện pháp hiệu quả chống âm vang tái sinh là sử dụng vật liệu hút âm
mạnh trong phòng, bố trí tập trung vào những vùng nhạy cảm của microphone và
loa, nhằm giảm cường độ âm phản xạ từ loa quay trở lại microphone.
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CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ÂM THANH CHO HỘI
TRƯỜNG ĐA NĂNG 1500 GHẾ.
2.1 LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CHO PHÒNG ĐA NĂNG – MẶT BẰNG
CÔNG NĂNG.
2.1.1 XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH.
Thể tích được lựa chọn theo công năng của phòng và m3/người, ở đây ta
chọn cho phòng đa năng khoảng 6,5m3/người , thể tích của khán phòng V = 9.750
m3 cho 1500 ghế.
2.1.2 LỰA CHỌN HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC.
Đối với các phòng lớn có V> 1000 m3 tỷ lệ kích thước ít gây ra hiện tượng
song đứng và cộng hưởng phòng vì các cặp bề mặt không song song và kích
thước lớn hơn nhiều so với bước sóng của các tần số thấp.
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Với tỉ lệ kích thước giữa 3 chiều đã chọn trong thiết kế kiến trúc:
L:B:H = 27,5 : 28 : 13 (m3)
Thể tích thực của phòng hiện có:
V= (27,5 x 28 x 13 ) – 150 m3 ≈ 9.900 m3
Hình dạng phòng khán giả cho hội trường đa năng 1500 ghế là hình chữ
nhật biến dạng.

Hình 2 – 1 : Mặt bằng phòng khán giả
2.1.3 THỜI GIAN VANG, ĐẶC TUYẾN TẦN SỐ THỜI GIAN VANG VÀ
MỨC TẠP ÂM CHO PHÉP
Thời gian vang tối ưu cho các thể loại âm nhạc và phòng biểu diễn phụ
thuộc khá nhiều vào cảm quan của con người, vì vậy có thể giới hạn nó trong
một dung sai cho phép. Tuy vậy qua nhiều công trình nghiên cứu đã cho những số
liệu hợp lý về thời gian vang tối ưu ( T 500) theo thể tích đối với các chức năng
phòng khác nhau ( Hình 2 – 2 )
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Hình 2 – 2 : Thời gian vang tối ưu (T 500) theo thể tích đối với các loại phòng:
1. Phòng biểu diễn nhạc ocgan và thanh xướng kịch; 2. Phòng hòa
nhạc giao hưởng; 3. Phòng biểu diễn nhạc thính phòng; 4. Nhạc
kịch và sử dụng đa năng; 5. Nhà hát kịch nói, hội họp.
Theo biểu đồ (Hình 2 – 2), ta chọn thời gian vang cho phòng đa năng V =
9.900 m3 với 1500 ghế là T500 (s) = 1,5 ± 0,05
Theo các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, DIN) và Việt Nam (TCVN) tạp âm nền
cho phép (trong trạng thái các hạng mục kỹ thuật của các công trình hoạt động)
đối với nhà hát đa năng có sử dụng hệ thống thiết bị điện thanh nằm trong
khoảng NC25…NC30, tương đương LAeq ≈ 32…37 dB. Trong công trình này chỉ
tiêu cho tạp âm nền được lựa chọn là NC30.
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Hình 2 – 3: Mức tạp âm nền cho phép

2.2 XỬ LÝ CÁCH ÂM VÀ CÁC BIỆN PHÁP CÁCH ÂM.
2.2.1 XỬ LÝ CÁCH ÂM:
Cách âm hội trường là giải pháp bảo vệ khỏi những ảnh hưởng của tiếng
ồn bên ngoài. Tiếng ồn bên ngoài phòng rất đa dạng có thể là những tiếng ồn
liên tục thay đổi cố định như tiếng ồn của đường phố chính, của động cơ điện,
của máy móc thiết bị có thể tiếng ồn xảy ra không liên tục như tiếng máy bay còi
tàu… Những tiếng ồn đó tác động vào phòng theo nhiều đường khác nhau, tiếng
ồn tác động lan truyền trong không khí, qua các kết cấu bao che, qua các khe hở
của cửa sổ, cửa ra vào, qua đường ống thông hơi …
Tiếng ồn do rung động lan truyền qua nền, qua các vách ngăn bất kì một
phòng hội trường nào ở mức độ nào đó cũng đều chịu những tác động của tiếng
ồn kể trên. Do ảnh hưởng từ bên ngoài mà mức độ ồn bên trong lớn hơn giá trị
đến mức cho phép thì chất lượng âm thanh trong phòng sẽ giảm đi nhiều và coi
như phòng không đạt tiêu chuẩn. Thông thường tiếng ồn tác động vào hội trường
cho phép là 30 dBA, bởi vậy bất kì mội hội trường nào dù đặt ở mội nơi yên tĩnh
cũng phải dùng một biện pháp đặc biệt để ngăn chặn tiếng ồn từ bên ngoài vào.
2.2.2 CÁC BIỆN PHÁP CÁCH ÂM VÀ KẾT CẤU CÁCH ÂM
Khi thiết kê hội trường vấn đề đầu tiên liên quan đến cách âm là chọn địa
điểm và sự phân bố các phòng, địa điểm xây dụng phải đặt xa các đường phố
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lớn, xa tiếng ồn giao thông, xa đường sắt, nhà ga, bến xe, nhà máy xí nghiệp, sân
bay…
Hội trường nên đặt cách xa đường phố lớn khoảng 40m và nên trồng cây
xanh ở khoảng ngăn cách để giảm tiếng ồn, khi phân bổ các phòng liên quan nên
theo quy luật sau:
• Không nên đặt hội trường ở ngay trước mặt tòa nhà vì như thế đòi
hỏi sự cách âm cao hơn, ngoài ra do yêu cầu đặc trưng của hội
trường nếu đặt trước mặt tòa nhà không thể mở các cửa sổ sẽ làm
giảm thẩm mĩ của công trình. Các phòng chức năng không nên đặt
liền nhau, tốt nhất phải ngăn cách bởi mội hành lang các phòng ít
tiếng động.
• Để cách âm hội trường khỏi rung động do các phương tiện giao
thông hay máy móc lan truyền qua nền móng công trình thường xẻ
các đường hào hẹp và sâu bao quanh công trình và nén đầy các vật
liệu hút âm như bông thủy tinh phoi bào hoặc dùng các tấm đệm
cách âm đặc biệt giữa nền móng và tường.

2.3 KẾT CẤU CÁCH ÂM CỦA HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG
• Tường bao khán phòng dùng tường gạch 330: Gạch đặc 220mm,
vữa trát 15mm và vách âm thanh phụ trợ, R ≈ 62dB.

Hình 2 – 4 : Tường gạch 330
• Cửa đi cách âm 2 lớp 32dB x2.
• Mái tôn 1 ly, xử lý bằng bông thuỷ tinh cách âm, cách nhiệt 2
lớp, mỗi lớp dày 50mm,định mức 80kg/m3(bám sát vào xà gồ
mái), R ≈ 39dB.
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Hình 2 – 5 : Kết cấu mái nhà hội trường đa năng
• Sàn Bêtông có lớp mặt sàn gỗ: Ván gỗ 13mm, thảm cao su 10mm, bề
dày của bêtông tùy thuộc kết cấu ( tối thiểu d = 200)

Hình 2 – 6 : Sàn bêtông có lát ván sàn công nghiệp dày 13mm
• Trần thạch cao dầy 16mm, chia múi (R ≈ 19dB).
• Cửa kính giữa phòng máy và phòng khán giả: Dùng kính 8 ly, 3 lớp.
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Hình 2 – 7 : Chi tiết kết cấu trần thạch cao hội trường đa năng
2.4 XỬ LÝ TRƯỜNG ÂM
Các bề mặt nội thất của phòng, tùy theo vị trí của nó, có vai trò không
giống nhau trong hút âm, phản xạ âm và tạo thành trường âm trong phòng.
Trong phòng khán giả ta cần tạo nên những phản âm định hướng với mục
đích nâng cao độ rõ cho các khu vực ngồi xa sân khấu đủ âm lượng và cân bằng
âm sắc.
2.4.1 XỬ LÝ TRẦN
Xét về mặt lợi dụng năng lượng âm phản xạ thì dạng trần phẳng của
phòng hình hộp chữ nhật chỉ sử dụng được một phần diện tích, nhỏ hơn nhiều
so với dạng
trần nếp gấp
hạ thấp dần
độ cao về
phía
cuối
phòng (xem
mặt
cắt
phòng thính
giả trên hình 2
– 8). Phát
triển hướng
nghiên
cứu
này chúng ta
có thể tìm
thấy những
dạng trần có
lợi nhất cho
sự phân bố
đều
năng
lượng
âm
phản xạ tới
các chỗ ngồi
của thính giả.
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Hình 2 – 8: So sánh diện tích sử dụng năng lượng âm phản xạ của trần
phẳng (a) và nếp gấp (b)
Trong các phòng thính giả lớn, có trần cao, tiếng dội nhại và tiếng dội khó
chịu có thể tạo thành khi âm phản xạ từ trần đến thính giả ngồi phía trước.
Bằng cách vát nghiêng trần, đổi hướng phản xạ, chúng ta có thể tránh được hiện
tượng này.
Âm thanh phản xạ liên tục từ trần, tường sau (hoặc tường lan can ban
công) có thể trở về các thính giả phía trước với thời gian trễ lớn gây ra tiếng dội
khó chịu. Để khắc phục hiện tượng này có thể sử dụng vật liệu hút âm mạnh bố
trí trên tường sau và lan can ban công phòng thính giả.
Có thể xảy ra hội tụ âm khi mặt trần có dạng cong lõm. Để khắc phục
hiện tượng này có thể điều chỉnh hợp lý bán kính cong so với chiều cao của
phòng hoặc sử dụng các cấu kiện chu kỳ dạng cong lồi.
Các nhà hát thường có dạng mặt bằng elip, móng ngựa hoặc tròn. Nhưng
thật ra dạng cong lõm của mặt bằng đã hoàn toàn bị phá vỡ nhờ kết cấu tạo
nhiều tầng ban công, hoặc các phòng nhóm (các ghế lô), nhờ thế không những
tránh được hậu quả xấu về âm thanh đã nêu mà còn góp phần tạo được một
trường âm khuếch tán cao trong phòng.
Các dạng phòng từ 1 đến 5 (hình 2 – 9) tạo được sự phân bố năng lượng
âm phản xạ đều dần và đạt đến một trường âm khuếch tán gần với lý tưởng.
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H

Hình 2 – 9: Nghiên cứu phát triển các dạng mặt cắt phòng có lợi về âm
học
Sự tăng dần chiều sâu của sóng trần về phía tường sau nhằm tạo độ
nghiêng lớn dần cho các âm tần số cao phản xạ tới các thính giả ngồi ở cuối
phòng.
ghế:

Chọn hình dạng mặt cắt phòng khán giả cho hội trường đa năng 1500
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Hình 2 – 10 : Mặt cắt phòng khán giả
Vật liệu hút âm trần phòng khán giả : Tấm thạch cao 12,5 mm ; MP =
11 kg/ m2, treo bằng tăng đơ, cách xa mái tôn.
Dải tần

63Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

α

0.01

0.02

0.09

0.06

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.04

0.07

0.05

Vật liệu hút âm trần ban công phòng khán giả: Tấm sợ khoáng (ép
nhựa cứng); dày 20mm; Mp = 5 kg/ m2 ; Ốp cách trần ≥ 15 cm.
Dải tần

63Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

α

0.15

0.47

0.80

0.90

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.95

0.95

0.97

2.4.2 XỬ LÝ TƯỜNG BAO
Đối với tường bên ta bố trí vật liệu âm thanh được chia thành các dải nhỏ
và bố trí phân tán đều trên các bề mặt của phòng thì trường âm trong phòng sẽ
tắt dần một cách đều đặn, biểu hiện của một trường âm khuếch tán cao.
Những mặt nghiêng đối diện với nguồn âm cần xử lý với vật liệu hút âm
100%. Những mặt nghiêng đối diện với khán giả xử lý với vật liệu phản âm để
tận dụng năng lượng phản âm bậc 1 cho các dẫy ghế cuối phòng, nâng cao độ rõ.
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Hình 2 – 12 : Đường tắt dần âm thanh trong 2 phòng:
a) Phòng có tường phẳng, vật liệu hút âm đặt ở tường sau;
b) Tường phân chia chu kỳ, vật liệu hút âm bố trí phân tán đều.
ghế:

Chọn hình dạng mặt cắt 2 bên tường bên cho hội trường đa năng 1500

Hình 2 – 13 : Mặt cắt tường bên phòng khán giả
Đối với tường hậu khán giả: Âm thanh phản xạ dễ quay trở về thính giả
ngồi phía trước với thời gian trễ lớn, gây ra tiếng dội ( Hình 2 – 14 a ). Ta khắc
phục bằng giải pháp sau đây:
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Hình 2 – 14 : Tường sau phòng thính giả: hiện tượng
tiếng dội và cách xử lý.
Dùng vật liệu hút âm mạnh ( Hình 2 – 14 b)
Tạo phản xạ khuếch tán ( Hình 2 – 14 c)
Tạo phản xạ âm có lợi ( Hình 2 – 14 d)
Đối với tường lan can ban công cũng xử lý tương tự như đối với tường
sau phòng thính giả.
Vật liệu hút âm 2 tường bên phòng khán giả:
• Tấm sợ khoáng (ép nhựa cứng); dày 50mm; Mp = 5 kg/ m2 .
Dải tần

63Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

α

0.15

0.29

0.58

1.03

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1.05

1.03

0.97

• Gỗ công nghiệp dày 19, dán verner màu vàng.

Hình 2 – 15 : Mặt cắt ốp gỗ tường bên
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Vật liệu hút âm tường hậu phòng khán giả:
• Tấm sợi khoáng (ép nhựa cứng ); Dày 50mm; Mp = 5kg/ m2; Ốp sát
tường.
Dải tần

63Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

α

0.15

0.29

0.75

1.00

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1.00

0.95

0.93

2.4.3 XỬ LÝ SÀN, BỐ TRÍ GHẾ NGỒI KHÁN GIẢ
Độ dốc sàn ngồi của phòng khán giả có ảnh hưởng rất lớn đến sự lan
truyền âm trực tiếp từ nguồn âm đến các chỗ ngồi, nghĩa là có vai trò quyết định
đến độ rõ trong phòng. Khi âm thanh lan truyền dọc theo một bề mặt hút âm, một
phần năng lượng âm sẽ bị hút bởi bề mặt này. Tia âm càng đi gần bề mặt, sự hút
âm xảy ra càng mạnh. Mặt sàn chứa đầy thính giả là một bề mặt hút âm như
vậy, làm cho mức âm ở các chỗ ngồi phía sau bị giảm đi đáng kể. Mặt khác sự
hút âm của các thính giả phía trước còn xảy ra không đều theo tần số, có thể gây
ra sự biến đổi âm sắc khi âm lan truyền đến các chỗ ngồi phía sau.
Có hai giải pháp để giảm bớt ảnh hưởng của hiện tượng này:
• Nâng cao vị trí của nguồn âm.
• Nâng cao độ dốc sàn ngồi. Độ dốc sàn càng lớn, càng giảm bớt sự hút
âm thính giả. Điều này giải thích vì sao trong các giảng đường có độ
dốc sàn lớn và tại các hàng ghế đầu tiên của ban công phòng thính giả
thường đạt được độ rõ rất cao.
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Độ dốc sàn ngồi thường được thiết kế theo yêu cầu nhìn rõ có thể coi
mới đạt yêu cầu tối thiểu cho sự truyền âm trực tiếp. Nếu điều kiện cho phép,
nên nâng cao thêm độ dốc sàn ngồi.

Hình 2 – 16 : Nâng cao độ dốc sàn ngồi bảo đảm truyền âm trực tiếp tốt
Ta chọn đường dốc của phòng khán giả:
Điểm nhìn sân khấu S nằm chính giữa miệng sân khấu và sàn biểu diễn.
Hàng ghế đầu tiên của phòng khán giả thấp hơn sàn sân khấu là 1,050 M
và hàng ghế đầu tiên cách điểm nhìn sân khấu là 8 M.
Khoảng cách giữa 2 hàng ghế là 1M. Độ nâng cao tia nhìn C= 120 mắt của
hàng ghế đầu tiên cao so với sàn là 1,1M
Để xác định được đường dốc bậc cấp phòng khán giả ta lấy điểm mắt
hàng ghế đầu tiên phòng khán giả nâng cao 120 và kẻ đường thẳng từ điểm nhìn
sân khấu đến vị trí chiều cao đã nâng cao tia nhìn hàng ghế đầu tiên, giao nhau
với hàng ghế thứ 2 là điểm mắt khán giả của hàng ghế thứ 2, từ điểm mắt này ta
hạ 1,1
M sẽ xác
định
được
bậc cấp
ghế ngồi
hàng
ghế thứ
2. Cứ
lần lượt
như thế
ta
xác
định
được các
hàng
ghế tiếp
theo.
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Hình 2 – 17 : Sơ đồ độ dốc phòng khán giả
ghế:

Bố trí ghế ngồi khán giả trong phòng khán giả hội trường đa năng 1500

Hình 2 – 18 : Chi tiết ghế phòng khán giả
Trải thảm beton lên sàn phòng đa năng:
Dải tần

63Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

α

0.02

0.02

0.02

0.02

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.03

0.04

0.04

2.4.4 XỬ LÝ CỬA
Cửa ra vào phòng khán giả bằng gỗ ép công nghiệp có kích thước Dài :
rộng = 2,5 : 1,2 (m).
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2.5 BỐ TRÍ VẬT LIỆU CHO HỘI TRƯỜNG

2.5.1 TRẦN PHÒNG KHÁN GIẢ
Kết cấu trần được ốp thạch cao sẽ có lợi nhất cho sự phân bố đều năng
lượng âm phản xạ tới các chỗ ngồi khán giả nhất là các dãy ghế cuối khán
phòng. Các tia phản xạ đến chỗ ngồi khán giả được rút ngắn có tác dụng tăng
cường mức âm, làm tăng độ rõ.
Sự tăng dần chiều sâu của sóng trần về phía tường sau nhằm tạo độ
nghiêng lớn dần cho các âm tần số cao phản xạ tới các thính giả ngồi ở cuối
phòng.

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

49

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

GVHD: Trần Công Chí

Hình 2 – 19 : Trường âm phản xạ tới các bề
mặt trần thạch cao phòng khán giả
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2.5.2 TƯỜNG BÊN PHÒNG KHÁN GIẢ
Với kết cấu tường bên những mặt nghiêng đối diện với sân khấu thì bố trí
tấm sợ khoáng để không cho các âm thanh phản xạ trở lại, những mặt nghiêng
đối diện với khán giả thì dùng vách gỗ dán để tận dụng năng lượng phản âm
bậc 1 cho các dãy ghế cuối phòng, làm nâng cao độ rõ, trường âm khuếch tán cao.
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Hình 2 – 20 : Trường âm phản xạ tới các bề
mặt tường bên phòng khán giả
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2.5.3 TƯỜNG HẬU PHÒNG KHÁN GIẢ
Bố trí vật liệu hút âm (tấm bông khoáng) ở tường hậu khán giả tránh hiện
tượng âm phản xạ quay ngược trở về khán giả với thời gian trễ lớn, gây ra tiếng
dội.
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Hình 2 – 21 : Trường âm phản xạ tới các bề
mặt tường hậu phòng khán giả
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2.5.4 SÂN KHẤU PHÒNG KHÁN GIẢ
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2.5.5 SÀN TẦNG 1 VÀ BAN CÔNG PHÒNG KHÁN GIẢ
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2.6 TÍNH LƯỢNG HÚT ÂM
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Đặc biệt, để bổ sung các giải pháp xử lý tần số thấp, ở đây đã thiết kế
một số hộp cộng hưởng Helmholtz HR-63 và HR-150 để âm thanh khỏi bị
“nhòe”, nhất là khi biểu diễn ca nhạc.
Tính theo công thức Sabin:
T=
Vật liệu/
Kết cấu hút âm

Dải
tần

63Hz

0,163V
(s)
A

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

S/m2

α

A

α

A

α

A

α

A

α

A

α

A

α

A

Ghế mềm bọc
nỉ

1008

0,2
7

272,16

0,4
0

403,20

0,4
9

493,92

0,5
1

514,08

0,5
2

524,16

0,5
3

534,24

0,4
6

463,68

Trải thảm

1170

0,0
2

23,40

0,0
2

23,40

0,0
2

23,40

0,0
2

23,40

0,0
3

35,10

0,0
4

46,80

0,0
4

46,80

Trần thạch
cao

812

0,0
2

16,24

0,0
2

16,24

0,0
5

40,60

0,0
6

48,72

0,0
4

32,48

0,0
7

56,84

0,1
0

81,20

Trần và tường
Tấm sợi khoáng

292

0,3
5

102,20

0,4
5

131,40

0,8
0

233,60

0,9
0

262,8

0,9
5

277,40

0.9
5

277,4

0,9
7

283,24

Cấu kiện HR150

150

0,1
1

16,50

0,4
3

64,50

0,2
7

40,50

0,1
5

22.50

0,1
5

22,50

0,1
8

27,00

0,2
0

30,00

Cấu kiện HR63

150

0,4
2

63,00

0,2
2

33,00

0,1
3

19,50

0,1
7

25,50

0,1
5

22,50

0,1
8

27,00

0,1
9

28,50

Miệng sân
khấu

164

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

1,0
0

164,00

Cửa kính

8,6

0,0
2

0,17

0,0
2

0,17

0,0
6

0,52

0,0
3

0,26

0,0
3

0,26

0,0
2

0,17

0,0
2

0,17

Tổng lượng
hút âm
Thời gian
vang

A/m2

697,67

835,91

1016,04

1061,26

1078,40

1106,45

1097,59

T/s

2,17

1,90

1.56

1,50

1,47

1,44

1,45

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

62

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

GVHD: Trần Công Chí

Bảng tính thời gian vang T(f)/s
Đặc tuyến tần số - thời gian vang T(f) biểu diễn trên hình 2 – 18 cho thấy:
toàn bộ số liệu thiết kế của thời gian vang T đều nằm trong vùng dung sai cho
phép, trong đó vùng tần số thấp (< 250 Hz) đều tăng theo quy luật và tiêu chuẩn
(T ≈ 1,2…1,5 Top).

Hình 2 – 22: Đặc tuyến tần số vang
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CHƯƠNG III: LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ KIỂM TRA CHẤT
LƯỢNG TRƯỜNG ÂM
3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN THANH
Thiết kế hệ thống điện thanh nói chung và đặc biệt cho một phòng thính
giả nói riêng, không thể phân chia tách biệt thành các giai đoạn riêng rẽ mà liên
tục và hoàn hảo từ việc bố trí các hệ thống loa, chọn các thiết bị của hệ thống
chính và thiết bị xử lý tín hiệu, thiết bị kiểm tra, điều kiển cho đến tính toán các
đặc trưng của trường âm trong phòng ( như phân bổ mức âm, độ rõ của tín
hiệu…) trên cơ sở các thông số âm học cụ thể của các thiết bị và xử lý phòng.
3.1.1 CÔNG SUẤT TRANG ÂM
Công suất trang âm được xác định trên cơ sở mức âm cần thiết Lyc cho
biểu diễn các loại hình nghệ thuật, trong đó biểu diễn ca nhạc có yêu cầu mức
âm cao nhất. Với âm lượng tối ưu được chọn là 104 phon ta có thể xác định công
suất trang âm theo công thức:
L



V 1 10−14
P
0
,(w)
el =4 . .1
Tη
trong đó:
Pel là công suất trang âm cần thiết (w),
V là thể tích của khán phòng (m3),
T là thời gian vang của phòng (s),
η là hiệu suất của loa (%),
L là mức âm lựa chọn (dB).
Từ công thức trên có thể xác lập biểu đồ tính công suất trang âm cần thiết
tùy theo mức âm lựa chọn (L), khối tích khán phòng (V), thời gian vang (T), và
hiệu suất loa (η).
Cũng có thể xác định công suất trang âm theo đồ thị sau đây:

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

64

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

SVTH: Bùi Kiều Trang

CNKTĐT - K26

GVHD: Trần Công Chí

65

Thiết kế âm thanh cho hội trường đa năng 1500 ghế

GVHD: Trần Công Chí

Hình 3 – 1 : Xác định công suất trang âm Pel với âm lượng 104 phon
Với thể tích của khán phòng V = 9.900 m3 cho 1500 ghế (6,5m3/người),
thời gian vang tối ưu đã thiết kế T500=1,5 s, mức thanh áp tối đa L = 110dB và
hiệu suất của loa η = 1% , thay vào công thức trên ta có:
Pel = 2.641 (w)
Tính công suất dự phòng: Để dự phòng bão hòa và tuổỉ thọ của thiết bị
cần có hệ số an toàn thiết bị với n = 2, ….10 P .
Ở đây ta chọn n = 5
Vậy cần có công suất trang âm:
Pel = 2.641 x 5 = 13.205 (w)
Để đồng bộ không gian giữa hình và tiếng, hệ thống loa chính được bố trí
theo định dạng L/C/R. Đồng thời để hỗ trỡ khả năng định vị nguồn âm cho
những dẫy ghế gần sân khấu được trung thực hơn với đội rõ cao hơn, có bố trí
thêm hệ thống loa Front Fill sát thềm sân khấu (chìm trong bậc thềm).
Để đạt chuẩn âm thanh cao nhất toàn bộ dải tần từ 35…20.000 Hz được
chia làm 3 dải cho 3 cỡ loa khác nhau, theo nguyên lý phân tần “active”.
Sub (35Hz ~ 120Hz)
Mid (120Hz ~ 2Khz)
Hi (2kHz ~ 20kHz) loa treble
Ưu điểm của việc chia dải tần :
- Để cho các loại thiết bị hoạt động tốt nhất trong dải tần cho phép, nâng
cao được hiệu suất.
- Chủ động căn chỉnh được âm lượng của từng dải, cân bằng âm sắc của
cả hệ thống kỹ càng nhất.
- Giảm bớt độ méo của tín hiệu. Âm thanh "sạch sẽ" hơn nhiều.
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- Có thể setup các hệ thống âm thanh công suất lên đến hàng trăm KW.
Nhược điểm :
- Chi phí đầu tư trang thiết bị cao hơn. Hệ thống cồng kềnh hơn (amply,
dây dẫn, jack cắm...). Yêu cầu cao cho sự đồng bộ giữa các thiết bị của hệ
thống.

Hình 3 – 2 : Sơ đồ khối
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3.1.2 ĐỘ TÁN XẠ CỦA TRƯỜNG ÂM
Tạo trường âm tán xạ (diffus) là một trong những yêu cầu cao nhất trong
thiết kế trang âm các khán phòng, ở đây đo tán xạ được xác định bởi hai yếu tố :
• Độ đồng đều về mức thanh áp
• Độ đồng đều về phổ tần.
Với trợ giúp của phần mềm thiết kế âm thanh EASE do giáo sư W.Ahnert
chủ biên, cho phép xác định vị trí hệ thống loa trang âm và mô phỏng sự phân bố
năng lượng âm thanh trong trường âm của khán phòng hội trường đa năng. Kết
quả được trình bầy trên các biểu đồ mức sau đây.
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Ứng dụng phần mềm ta có được hình ảnh mô phỏng:

Hình 3 – 3 : Mô phỏng năng lượng âm thanh toàn dải tần
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Hình 3 – 4 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 125 Hz

Hình 3 – 5 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 250 Hz
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Hình 3 – 6 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 500 Hz

Hình 3 – 7 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 1000Hz
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Hình 3 – 8 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 2000Hz

Hình 3 – 9 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 4000Hz
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Hình 3 – 10 : Năng lượng âm thanh trên dải tần 8000Hz
Các số liệu thiết kế cho thấy: độ đồng đều về mức tại các vị trí ngồi của
khán giả đều đạt được ∆L ≤ ± 3dB , phù hợp các tiêu chuẩn ISO, DIN và TCVN.
Hệ thống loa trang âm cho khán phòng được thiết kế theo hình thức “dẫy
loa” (array) để tạo búp hướng tập trung năng lượng âm thanh cho vùng khán giả,
giảm bớt năng lượng phản xạ; nhờ vậy càng nâng cao hệ số độ rõ D.
3.1.3 LỰA CHỌN THIẾT BỊ
1. Hệ thống loa trang âm
Hệ thống loa biểu diễn ( Versarray, Center cluster và Front Fill ), gồm 2 dây
loa Versarray, mỗi dãy 7 thùng VR112 công suất 1000w/thùng và 8 Versarray 118
Subwoofer công suất 1200w/thùng đều là loa liền khuếch đại công suất (selfpowered compact module) chất lượng cao và mức thanh áp rất khỏe của hãng sản
xuất danh tiếng Peavey ( Mỹ ) đã được dùng trong nhiều công trình văn hóa trên
thế giới cũng như trong nước. Dòng Versarray 112 cho hiệu suất sử dụng cao,
"Black Widow Neo ® gồm có một đôi loa trầm 4" với trọng lượng nhẹ, cuộn dây
với một cấu trúc nam châm neodymium trong vỏ Baltic 13-ply . Các dòng
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Versarray 112 hoạt động cực kỳ linh hoạt và đảm bảo hiệu suất trong phạm vi
giới hạn và được thiết kế để sử dụng với Versarray 118 hoặc 218. Sound Guard
TM
, là mạch bảo vệ thuộc quyền sở hữu của Peavey, cung cấp và bảo vệ quá
trình điều khiển mà không cần imparing transients hay động cơ, được cài sẵn
trong Black hoặc Off-white. Ngoài ra để ảnh âm không bị rỗng, ở đây có bố trí
thêm cụm loa trung tâm ( Center Chott) với 4 box Versrarray 112. Mặt khác, để hỗ
trợ định vị nguồn âm cho các dãy ghế gần sân khấu, để thiết kế thêm 5 loa Front
Fill và đặt chìm trong bậc thềm sân khấu.
Các thùng loa JF80z kích thước nhỏ gọn , có góc bức xạ V1000 x H100 với
dải tần từ 85Hz đến 20kHz rất thích hợp cho việc bố trí tại mép trước sân khấu ,
bổ sung cho trường âm tại các vùng cận trường được đồng đều về mức và phổ,
tạo khả năng định vị nguồn âm trung thực hơn .

2. Hệ thống loa kiểm tra
Loa kiểm tra sân khấu ( Stage Monitor ), gồm 5 thùng loa liên tăng âm công
suất NT 29, với mức thanh áp đỉnh ( Peak SPL ) 133dB , góc bức xạ V45 0 x H900
và dải tần từ 60 Hz đến 20 kHz, hoàn toàn đáp ứng cho các sân khấu ca nhạc lớn
(trong nhà). Riêng đôi loa kiểm thính Studio (Studio Monitor) GENELEC 1030A
nhỏ gọn, chất lượng cao, được đặt tai trung tâm điều khiển ( bàn trộn) để phục
vụ cho việc sản xuất chương trình (tiền kỳ hoặc hậu kỳ) khi cần thiết.
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3. Bàn điều khiển âm thanh (Mier)
Trong hệ thống âm thanh biểu diễn, ngoài hệ thống loa trang âm là yếu tố cơ
bản quyết định chất lượng của trường âm đã được thiết kế và căn chỉnh tối ưu,
thì bàn điều khiển âm thanh là “ trung tâm đầu não” của hệ thống, cho phép
người điều khiển “ sáng tạo” ra nhiều yếu tố chi phối chất lượng âm thanh của
chương trình.

Hình 3 – 10: Bàn mixer Allen&Heath iLIVE-176
Bàn điều khiển được lựa chọn ở đây là bàn trộn kỹ thuật số Allen&Heath
iLIVE-176 với 64 kênh vào và 32 kênh ra ( 44 chiết áp x 4 lớp lật trang = 176
đường ). Khối xử lý tín hiệu số đặt ngay sau bàn trộn rất gọn gàng và thuận tiện
cho việc sử dụng, loại trừ hàng bó cáp multicord mà với công nghệ analog trước
kia đều phải dùng tới. Mỗi kênh vào đều có bộ cân bằng âm sắc (EQ), bộ xén,
nén ( Lim.và Com. ) và mạch tạo trễ. Toàn bộ các kênh ra cũng được bố trí các
bộ xử lý tần số với dải thông 1/3 ốc ta và các bộ xén, nén, tạo trễ.Hoàn thành
setup có thể được lưu trữ trong giao diện điều khiển và lưu vào USB.Tất cả các
thông số kỹ thuật đều có thể được lập trình, lưu trữ và căn chỉnh khi cần thiết,
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tạo cho các kỹ sư âm thanh rất nhiều thuận lợi và tiết kiệm thời gian khi khai
thác thiết bị.
Có thể sử dụng thêm một bàn trộn monitor iLIVE -112 với 32 kênh đầu vào
và đầu ra đặt gần sân khấu để phối hợp với bàn chính iLIVE -176 khi biểu diễn
các chương trình âm nhạc quy mô lớn hơn .

4. Microphone
Để đảm bảo chất lượng trung thực khi thu thanh các nhạc khí acoustic ở
đây lựa chọn hầu hết các loại microphone tụ dùng cho biểu diễn sân khấu của
các hãng sản xuất có tên tuổi (Sennheiser , Neuman , B&K , . . . ) . Đặc biệt
micrô B&K 4600 được dùng cho hệ thống đo lường tự động điều chỉnh các tiêu
chí chất lượng của trường âm khi biểu diễn .

5. Thiết bị xử lý tín hiệu
Các thiết bị xử lý tín hiệu nằm trong hệ thống cố định đều là các thiết bị kỹ
thuật số ( DSP).
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Một số thiết bị bổ sung để xử lý tín hiệu đầu vào như Microphone
Processor, Noise Gate, … là thiết bị analog, nhưng chất lượng đỉnh cao ( HiEnd ), dùng cho việc xử lý tín hiệu nhỏ, nhằm nâng cao tỷ số S/N và tạo âm sắc
mềm mại cho tín hiệu âm nhạc, nhất là giọng ca (vocal).
PCM-81 của LEXINCON là một bộ xử lý hiệu ứng âm thanh lập thể đỉnh
cao (Stereo Hi-End Effect Processor) với các cửa vào và ra đối xứng, số hoá 24
bit, cấu trúc xử lý số đa kênh và 200 địa chỉ ghi trữ, cho phép tạo vang và mọi
kiểu hiệu ứng âm thanh, tạo dựng ảnh âm cả vùng ngoại đáy. Bên cạnh các cửa
vào và cửa ra analog chứa các bộ chuyển đổi A/D & D/A với một giao diện số S/
PDIF (Sony/Philip Digital Interface Format) và một giao diện số chuyên dụng
AES/EBU (Audio Engineering Society/European Broadcasting Union). Độ trễ có
thể kéo dài tới 20 ms. Máy kèm theo thẻ FX với các trình dùng cho “Pitch” (cao
độ) và “Vocal” (tiếng hát)

Khác với PCM-81 có chức năng tạo effect đa dạng (Multi Effect Processor) thì
PCM-91 được lựa chọn cho thiết kế này chuyên để tạo vang “nhà nghề” (Pro),
cho phép mô phỏng trường âm của các phòng hoà nhạc với chất lượng tiếng
vang tuyệt đẹp .

Bộ xử lý tần số ( EQ ) SABINE GRQ 3122 kết hợp với bộ phân tích phổ
SABINE Real – Q2 và đôi microphone B&K đặt trong trường âm của khán phòng
cho phép tự động liên tục kiểm tra tín hiệu âm nhạc của chương trình live show
và tự động căn chỉnh dải tần của hệ thống trang âm trong suốt quá trình biểu
diễn .
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6. Thiết bị ghi âm .
Trong nhóm này bao gồm cả thiết bị analog và digital , được dùng cho việc
ghi và / hoặc phát lại tín hiệu âm thanh trong quá trình biểu diễn ( playback , nhạc
múa , nhạc nền , . . . ) và quá trình sản xuất chương trình ( Pre. & Post Prod. ) :
- 01 máy ghi âm cassette chuyên dụng TASCAM 112RmkII

- 01 máy ghi âm chuyên dụng kỹ thuật số, dùng đĩa quang-từ theo công nghệ
ép dữ liệu TASCAM MD-801RmkII có phần chỉnh sửa (edit) với các chức năng
như: Chia đoạn (Divide), xóa từng dữ liệu (Erase track), nối dữ liệu (Combine),
di chuyển dữ liệu (Move), xóa một đoạn A-B (Erase A-B), chèn thêm đoạn A-B
(Insert A-B).

-

01 máy ghi âm đĩa quang TASCAM CD-RW750 với các bộ chuyển đổi AD/
DA 24 bit và ổ jắc digital định dạng S/PDIF qua cáp quang hoặc cáp đồng
trục, sử dụng đĩa CDR hoặc CDRW thông thường. Ngoài ra máy còn có
thêm bộ nhớ luân lưu RAM cho các chức năng biên tập hoặc dùng để điều
chỉnh mức giữa đầu vào và đầu ra. Với khả năng điều khiển từ xa bằng
tia hồng ngoại cho phép thao tác máy thuận lợi.

-

01 máy ghi âm số nhiều đường multitrack recorder TASCAM DA78HR
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01 máy đọc đĩa quang TASCAM CD-450
Tủ máy xử lý tín hiệu:

- Hệ thống loa thông báo (60 chiếc ∅ 110, 8Ω/6W) phân bố đều tại các trần
sảnh và trần
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KẾT LUẬN
Các nhà khoa học đã chứng minh, âm thanh, âm nhạc, kiến trúc và
điện tử có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với nhau. Để thực thi các hoạt
động thuộc lĩnh vực âm thanh, dù đó là công việc nghiên cứu, thiết kế hay
trực tiếp vận hành các hệ thống thiết bị truyền tải âm thanh… Ngoài các
kiến thức cơ bản về âm thanh học (Acoustics), đều cần có sự hiểu biết
sâu rộng về các lĩnh vực âm nhạc, kiến trúc và điện tử…
Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này, em cảm thấy sự xác
đáng của quan điểm về mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực khoa học
nói trên.
Một nhân xét nữa có thể rứt ra trong quá trình thực hiện đồ án tốt
nghiệp của em, phần thiết kế trang âm:
Trong thiết kế trang âm (thiết kế hệ thống điên thanh), việc lựa chọn
vị trí đặt loa là công việc quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định chất
lượng âm thanh của công trình. Các chỉ tiêu chất lượng của trường âm
như: độ rõ của tiếng nói, độ trong sáng của âm nhạc, đặc biệt độ đồng
đều về mức và phổ tần,….đều phụ thuộc chủ yếu vào việc lựa chọn vị
trí lắp đặt hệ thống loa. Với sự tiến bộ của kỹ thuật trang âm, nhất là
việc sáng tạo hệ thống loa array (trên cơ sở nguyên lý cấu tạo loa cột –
columloadspeaker), đã có thể đạt được độ tán xạ về mức của trường âm
ΔL = ± 3 dB, điều mà kỹ thuật trang âm trước đây khó có thể thực hiện
với các thùng loa cấu tạo theo nguyên lý “ truyền thống “ và lắp đặt ngay
trên mặt sân khấu.
Thật vậy, biểu đồ mức dưới đây sẽ chứng minh điều đó. Vẫn hệ
thống loa đã chọn trong thiết kế trên, nếu đặt thấp xuống mặt sàn sân
khấu, mức chênh lệch giữa điểm cực đại (hàng ghế đầu tiên) và điểm
cực tiểu (hàng ghế cuối cùng ) có thể lên tới vài chục dB.
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Tài liệu tham khảo:
Âm thanh lập thể
Nguyên lý & công nghệ
Thầy: Trần Công Chí

Âm học kiến trúc
Phạm Đức Nguyên
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