
اکوالیزر

ابزاری برای کاھش و افزایش فرکانس ھا



دامنھ شنیداری

 با لرزش ھوا و رسیدن این نوسان بھ گوش انسان، صدا در ذھن انسان تشکیل میشود. سرعت این لرزش تعیین میکند کھ صدا چقدر
زیر یا بم باشد. ھر صدایی در طبیعت از برھمکنش اطوال مختلف نوعی موج ایجاد میشود کھ بھ آن موج سینوسی میگوییم

 بخش غیر نقطھ چین این منحنی نموداری از یک سیکل موج سینوسی است.
 فرکانس عبارت است از تعداد تکرار ھای یک سیکل موجی در طول یک ثانیھ.
 واحد شمارش فرکانس، سیکل در ثانیھ است کھ بھ آن ھرتز گفتھ میشود. از نگاه
 نظری، صدا میتواند با ھر فرکانسی مابین 20 تا 20000 ھرتز ایجاد شود اما

 گوش انسان تنھا توان شنیدن بھینھ بخش محدودی از پھنای دامنھ فرکانسی را داشتھ
 و در ھمان دامنھ محدود نیز محدوده ھای بخصوصی را نسبت بھ سایرین ارجحیت

 میدھد. بھ امواج پایین تر از این محدوده فروصوت و بھ امواج باالتر از این
محدوده فراصوت می گوییم



دامنھ شنیداری
تصویر زیر دامنھ شنیداری چند پستاندار از جملھ انسان را مقایسھ میکند



استفاده از اکوالیزر در دو دستھ قرار میگیرد

اکوالیز کاھشی

رفع معایب سیگنال

بھبود پاسخ فرکانسی اتاق

 اصالح ایرادات ضبط ناشی از: میکروفن
گذاری، یا تکنیک نا مناسب

 نزدیک کردن صدای ضبط شده بھ اجرای
زنده ساز

اکوالیز تقویتی

بھتر کردن صدا

متفاوت کردن صدا

ایجاد تلفیق بھتر بین ساز ھا

ایجاد تفکیک بھتر بین صدا ھا

تقویت دینامیک

ایجاد جلوه ھای صوتی مانند صدای تلفنی



منحنی اکوالیزر

محدوده ای در دامنھ فرکانسی کھ تاثیر اکوالیزر بر روی آن اعمال میشود

منحنی شلف
 تمام فرکانس ھای باالتر یا پایین تر از یک محدوده مشخص را

کاھش یا افزایش میدھد
 شامل دو نوع ھای شلف (برای فرکانسھایی باالتر از محدوده)

و لو شلف (برای فرکانس ھایی پایین تر از محدوده

منحنی ِبل
 فرکانس ھای دامنھ فرکانسی حول یک فرکانس مرکزی را کاھش یا

 افزایش میدھد. فرکانس مرکزی بیشترین تاثیر را میپذیرد و ھرچھ از
 فرکانس مرکزی دور شویم فرکانس ھا کمتر تاثیر میگیرند



انواع اکوالیزر

اکوالیزر فرکانس ثابت: اکوالیزری کھ شدت متغیر شلف یا ِبل را بر روی دامنھ ای ثابت اعمال میکند

اکوالیزر سوییپینگ: اکوالیزری کھ پھنای شلف یا ِبل آن ثابت اما فرکانس مرکزی و شدت آن متغیر است

اکوالیزر پارامتریک: اکوالیزری کھ پھنای دامنھ، فرکانس مرکزی و شدت تغییر آن متغیر است

فرکانس مرکزی

شدت یا گین

Q فاکتور یا پھنای دامنھ



انواع اکوالیزر

 اکوالیزر گرافیک: اکوالیزری با باند ھایی متعدد کھ ھر یک دامنھ فرکانسی ثابتی را تقویت یا تضعیف میکند  



سرعت سمپلینگ در آدیوی دیجیتال

 آدیوی دیجیتال از بھ ھم پیوستن نمونھ ھایی از موج صدا بھ دست می آید کھ بھ ھر یک از این نمونھ ھایک سمپل
 میگویند.ھرچھ تعداد نمونھ ھا در طول یک ثانیھ بیشتر باشد جزییاتی بیشتر را بھ تصویر میکشدو بھ اصطال

سرعت نمونھ برداری یا سمپلینگ بیشتر است

 1

2

 برای نمونھ برداری از یک سیکل موجی، حد اقل بھ دو نقطھ نیاز داریم. بھ ھمین
علت حداکثر فرکانس سمپل شده معادل است با نصف عدد سرعت سمپلینگ. مثال

Sample rate: 44100 -> max frequency = 44100 / 2 = 22050

 با استفاده از سرعت سمپلینگ باالتر داده بیشتری برای کار در اختیار اکوالیزر قرار گرفتھ و لذا دقت و
کیفیت عملکرد اکوالیزر افزایش میابد



محدوده فرکانسی در موسیقی

 ھر بازه از دامنھ شنیداری از نظر روانشناسی صوت و از نظر زیبایی شناسی در موسیقی شخصیتی مجزا دارد.
 یعنی صداھایی کھ عمدتا در دامنھ مذکور قرار میگیرند دارای شخصیتی بخصوص یا بیانگر احساس یا اطالعاتی

مشخص ھستند. در شکل زیر شماتیکی ساده از شخصیت ھای صوتی در طول دامنھ فرکانسی را میبینیم



محدوده فرکانسی در موسیقی

 ھمچنین ھر ساز در موسیقی نیز دامنھ صوتی و فرکانسی نسبتا مشخصی دارد. البتھ سینتیسایزر ھا از ای نظر
 محدودیتی ندارند اما دامنھ فرکانسی ھر صدای آنھا با توجھ بھ نقش صدا در موسیقی مشخص میشود. مثال صدای

 بیس میتواند توسط دابل باس، گیتار بیس آکوستیک، گیتار بیس الکتریک یا سینتیسایزر ایجاد شود، و این نقش بیس
در موسیقی است کھ دامنھ فرکانسی آن را محدود میکند، نھ عامل تولید کننده صدا

 ھمچنین ھر ساز طبیعی، فرکانس ھایی ناشی از مکانیسم عملکرد ساز دارد کھ ممکن است در محدوده متداول
 فرکانسی آن نباشد. مثال گیتار بیس و کیک درام برای تولید فرکانس ھای بم در موسیقی مورد استفاده قرار

 میگیرند، اما از برخورد انگشت یا مضراب با سیم بیس و از برخورد بیتر با پوست کیک درام صدایی با فرکانس
 حدودا 2000 الی 6000 ھرتز تولید میشود کھ باید این نوع صدا ھا را ھم در نظر گرفت، زیرا بخشی از

شخصیت ساز مذکور ھستند



شکل زیر محل تقریبی قرارگیری اجزای مختلف صدای ساز ھای متداول را در طیف فرکانسی نشان میدھد


