
DŹWIĘK



Czym jest dźwięk?

Dźwięk jest to fala akustyczna, 
rozchodząca się w danym ośrodku 

sprężystym (ciele stałym, płynie, gazie) 
zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, 

które dla człowieka zawarte jest w 
paśmie między częstotliwościami 

granicznymi od ok. 16 Hz do 20 kHz



Akustyka



Akustyka to dział fizyki i techniki 
obejmujący zjawiska związane z 
powstawaniem, propagacją i 

oddziaływaniem fal akustycznych. 



Ze względu na różnorodność działów 
akustyka jest obecnie traktowana jako nauka

interdyscyplinarna obejmująca oprócz 
akustyki ogólnej, zajmującej się 

zagadnieniami podstawowymi, również 
szereg działów akustyki stosowanej, 

zajmujących się praktycznym zastosowaniem 
zjawisk akustycznych.



Zakłócenia dźwiękowe



Echo



Echo to dźwięk odbity, dochodzący 
(lub powracający) do określonego 

punktu z takim opóźnieniem i 
natężeniem, że może być 

rejestrowany jako dźwięk oddzielny 
w stosunku do dźwięku 

podstawowego, przychodzącego 
do tego punktu.



Pogłos



Pogłos – zjawisko stopniowego zanikania 

dźwięku po wygaśnięciu źródła dźwięku, 

występujące wskutek odbić fal 

dźwiękowych od powierzchni 

pomieszczenia. Czas pogłosu zależy od 

wielkości pomieszczenia i jego 

właściwości fizycznych (np. obicia ścian 

materiałami tłumiącymi). 



Zjawisko to można spotkać w życiu 

codziennym na klatkach 

schodowych, korytarzach, w 

pustych pomieszczeniach. 

Wykorzystywany jest do ćwiczeń 

głosowych i dykcji.



Dźwięk przestrzenny



Dźwięk przestrzenny (ang. 3D-

sound) jest to elektroniczna 

symulacja dźwięku, która poprzez 

zastosowanie opóźnień czasowych 

sygnałów, naśladujących odbicia 

fal dźwiękowych, daje efekt 

przestrzenny.





Stereofonia



Stereofonia jest techniką utrwalania 

i odtwarzania dźwięku, 

umożliwiającą słuchaczowi 

odczucie "przestrzenności" dźwięku 

– to jest doznania wrażenia, że 

dźwięk nie pochodzi bezpośrednio z 

głośników. 





Efekt taki uzyskuje się przesyłając 

dźwięk w dwóch kanałach - lewym 

i prawym, w których przesyłane są 

sygnały różniące się między sobą, 

wynikające z odpowiedniego 

ustawienia mikrofonów w miejscu 

nagrania.



Ambiofonia



Ambiofonia - metoda korygowania 

akustyki wnętrz poprzez wytworzenie 

sztucznego pogłosu dzięki zastosowaniu 

odpowiedniego systemu dodatkowych 

głośników i stosowaniu opóźnień sygnału.



Kwadrofonia



Kwadrofonia jest systemem 

czterokanałowego zapisu dźwięku. 

Odbywa się to za pomocą również 

czterech mikrofonów.





Dolby surround pro logic



Dolby Surround Pro Logic – format 

dekodowania dźwięku otaczającego, 

dookólnego (ang. surround - otaczać). Jest to 

ulepszona wersja systemu dźwieku

przestrzennego Dolby Surround, tym razem z 

czterema kanałami:

przednim lewym, przednim centralnym i 

przednim prawym oraz kanałem tylnym. 

System został opracowany przez Dolby 

Laboratories i wprowadzony na rynek 

elektroniki konsumpcyjnej w 1987 roku. 





Był to drugi (po Dolby Surround) system dźwięku 

dookólnego surround powszechnie przyjęty do 

użytku domowego. Zasada 

kodowania/dekodowania sygnału wywodzi się 

z opracowanego dla potrzeb kin 

profesjonalnego systemu Dolby Stereo.



Dolby surround pro logic II



Po roku 2000 pomysł rozwinięto po raz kolejny –

powstał Dolby Pro Logic II. Pozwala on na 

zapis w sygnale stereo pełnej ścieżki 5.1 (lewy, 

centralny, prawy, lewy surround, prawy 

surround i głośnik niskotonowy subwoofer).



SORROUND SOUND



Dolby Digital (AC3)



Dolby digital (AC3) jest to standard stratnego 

kodeka dźwięku używany na większości płyt 

DVD-Video. Dźwięk jest kodowany z 

oryginalnego zapisu PCM o częstotliwości 

próbkowania 48 kHz i próbkowaniu 16-24 bit 

(czyli o jakości wyższej niż CD-Audio). 



Taki zapis, zajmujący ponad 5 Mb/s jest 

kompresowany do 384 kbps lub 448 kbps dla 

dźwięku 5.1 (poniżej kompresja jest zbyt 

znaczna, wartości wyższe są dosyć rzadko 

stosowane, głównie na DVD - do 640 kbps) 

albo 192 kbps dla dźwięku 2.0, 



niestety z pewną stratą jakości, szczególnie 

wyczuwalną przy słuchaniu płyt z muzyką 

zapisaną w tym formacie (taką prędkość 

strumienia stosuje się najczęściej do dźwięku 

Dolby Digital nadawanego w telewizjach).



Norma THX



Zadaniem THX są subtelne korekcje dźwięku 

(głównie jego barwy), i ma na celu wyłącznie 

odtworzenie w domu atmosfery sali kinowej. 

Dokonuje tego poprzez “przerobienie 

akustyczne” pokoju odsłuchowego w studio 

dźwiękowe, gdzie miksuje się ścieżki dźwiękowe 

do filmów. 



Norma THX narzuca rygorystyczne 

wymogi odnośnie pasma 

przenoszenia, dynamiki i odstępu 

od szumów.


