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rozwój komunikacji, integracja różnych środków transportu jest 
prawdziwym wyzwaniem dla systemów powiadamiania i informowania 
pasażerów. Nowoczesne rozwiązania scalające w jeden organizm transport 
publiczny, tak, aby można było dotrzeć w wybrane miejsce szybko 
i komfortowo, nakładają dodatkowe, nieznane dotychczas wymagania 
w zakresie systemów Public Address. Powstaje nowe miejsce dla kreatywnych 
inżynierów, konstruktorów i projektantów. A także przestrzeń dla 
nietuzinkowych rozwiązań. . .

TranSPOrT PUBLiCznY  
‒ SYSTEMY Pa W TrzECH KrOKaCH
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Skuteczność

Trudno wyobrazić sobie dworzec kolejo-
wy bez nagłośnienia. To właśnie powiada-
mianie głosowe jest najskuteczniejszym 
i najszybszym sposobem przekazania in-
formacji o przyjazdach, odjazdach, opóź-
nieniach czy zmianach toru pociągu. Pod 
warunkiem, że przekazywana treść jest 
słyszalna i zrozumiała. Sztuką jest zapro-
jektować i wykonać system spełniający 
te warunki. System taki powinien być 
wyposażony w nowoczesne układy takie 
jak korektory dźwięku,  linie opóźniające,  
czujniki poziomu hałasu oraz  eliminatory 
sprzężeń akustycznych.

Zapewnienie odpowiedniej głośno-
ści nadawanych komunikatów jest wa-
runkiem koniecznym aby komunikat był 
w ogóle słyszalny. Słyszalność komuni-
katów zależy nie tylko od ich bezwzględ-
nego poziomu ale w równej mierze od 
odstępu od poziomu hałasu panującego 
w obiekcie. Wszędzie tam, gdzie hałas jest 
mniej więcej stały, odpowiednią głośność 
komunikatów zapewnia się stosując pra-
widłowo dobrane głośniki, ich moce oraz 
moce zasilających je wzmacniaczy. Zaleca 
się, żeby poziom głośności komunikatów 
w miejscu odbioru był nie mniejszy niż 70 
dB i co najmniej 10 dB wyższy od poziomu 
hałasu panującego w obiekcie.

To podejście nie jest jednak wystar-
czające, kiedy poziom hałasu w obiekcie 
nie jest stały. Pociąg wjeżdżający na peron 
jest źródłem bardzo dużego hałasu. Na 
peronach otwartych hałas ten może wy-
nosić 80–85 dBA, na peronach zamknię-
tych nawet powyżej 90 dBA. Hałas ten 
z łatwością zagłuszy komunikaty nada-
wane z głośnością ustaloną na przeciętne 
warunki panujące na peronie. Z drugiej 
strony ustawienie na stałe systemu, tak 
aby komunikaty były słyszalne podczas 
wjazdu pociągu na peron spowoduje, że 
w pozostałym czasie system będzie pra-
cował ze zbyt dużym poziomem, powodu-
jąc dyskomfort podróżnych, przenikanie 
dźwięku do innych stref (np. na inne pe-
rony), a w przypadku przestrzeni otwar-
tych — nadmierną emisję hałasu do śro-
dowiska. Rozwiązaniem tego problemu 
jest zastosowanie odpowiednio skalibro-
wanego czujnika poziomu hałasu tła. Od-
czyty z takiego czujnika pozwalają regulo-
wać głośność nadawanych komunikatów 
w czasie rzeczywistym. Systemy Ambient 
System maja zaimplementowane układy 
regulujące poziom nadawanych komuni-
katów w zakresie 20 dB, co odpowiada 4 
krotnej różnicy w subiektywnie  postrze-
ganej głośności.

Na tym jednak nie koniec. Przekazy-
wana informacja musi być zrozumiała. 

Problem zrozumiałości mowy niejedno-
krotnie spędza sen z powiek projektan-
tom. Kłopotliwa jest już definicja zagad-
nienia. Zrozumiałość mowy jest bowiem 
parametrem stricte subiektywnym! Przez 
lata naukowcy badali to zagadnienie i  for-
mułowali różne obiektywne miary zrozu-
miałości mowy. Dziś najpowszechniej sto-
sowaną miarą jest tzw. współczynnik STI 
(ang. Speech Transmission Index ). Przyj-
muje on wartości z zakresu 0–1. W tabeli 
podano wartości współczynnika STI oraz 
odpowiadające mu subiektywne odczucie 
zrozumiałości mowy. Zaleca się, aby war-
tość współczynnika STI nie była mniejsza, 
niż 0,5.

Wartość STi Subiektywna zrozumiałość

0,6–1 bardzo dobra

0,45–0,6 dobra

0,3–0,45 słaba

0,0–0,3 nieakceptowalna

W praktyce uzyskanie dobrej zrozu-
miałości nie jest sprawą łatwą i zależy od 
wielu czynników, m.in.:
�� wielkości nagłaśnianego obszaru,
�� warunków akustycznych panujących 

w nagłaśnianym obszarze,
�� zastosowanych głośników,
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�� możliwości korekcji częstotliwościo-
wej systemu nagłaśniającego,

�� stosowania opóźnień na liniach gło-
śnikowych.
Dzisiejsza architektura pod względem 

rozmachu oraz stosowanych materiałów, 
najczęściej dobrze odbijających dźwięk, 
stanowi wyzwanie dla projektantów syste-
mów PA. Czas pogłosu wewnątrz dużego 
dworca kolejowego może wynosić nawet 
5–6 s. Zapewnienie dobrej zrozumiałości 
mowy w tak trudnych akustycznie wa-
runkach możliwe jest jedynie przy zasto-
sowaniu szerokopasmowych, kierunko-
wych zestawów głośnikowych o małych 
zniekształceniach oraz układów wspo-
magających takich, jak cyfrowa korekcja 
częstotliwościowa oparta na procesorze 
DSP. Przykładami głośników idealnie 
nadających się do takich zastosowań są 
znajdujące się w ofercie Ambient System 
projektory dźwięku typu MCR-SMSP20 
oraz kolumny wyrównane liniowo typu 
ABT-LA30 i ABT-LA60. Korekcja pozwala na 
dostrojenie systemu do panujących wa-
runków akustycznych. Systemy MULTIVES 
oraz miniVES dysponują 3 pasmowym 
korektorem parametrycznym na każdym 
z wejść i 8 pasmowym na każdym z wyjść 
audio. Pożądaną funkcją jest również 
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możliwość ustawienia opóźnień na liniach 
głośnikowych. Funkcja ta pozwala wy-
eliminować słyszalne echa w rozległych, 
rozproszonych systemach nagłośnienio-
wych. Słyszalne echa, powstające gdy do 
słuchacza docierają dźwięki z głośników 
niewyrównanych czasowo, są zawsze zja-
wiskiem degradującym jakość dźwięku. 
Systemy Ambient mają możliwość usta-
wienia opóźnień na liniach głośnikowych 
aż do 30 s z krokiem 1 ms, co odpowiada 
maksymalnej odległości 10 km z dokład-
nością do 34 cm!

Skalowalność

W ofercie firmy Ambient System są dwa sys-
temy przystosowane do pracy sieciowej.

MULTIVES to flagowy system, który 
można konfigurować w niemal dowolny 
sposób. Jego otwarta architektura daje 
możliwość strefowego nagłośnienia du-
żych i skomplikowanych obiektów. Sercem 
systemu jest jednostka kontroli ABT–CU11 
lub ABT–CU8, w której instaluje się kar-
ty rozszerzeń. Jednostka kontroli steruje 
wzmacniaczami mocy, zasilającymi linie 
głośnikowe 100V. Całość zasilana jest z wy-
sokosprawnych zasilaczy impulsowych za 
pośrednictwem menadżera zasilania.

miniVES jest kompaktową wersją 
systemu MULTIVES. Oparty jest na tej sa-
mej sprawdzonej przy wielu realizacjach 
technologii. W odróżnieniu od swojego 
pierwowzoru, miniVES przygotowany 
jest jako system plug & play. Umożliwia 
obsługę do 8 niezależnych stref rozgło-
szeniowych przy zachowaniu pozostałych 
funkcjonalności systemu miniVES jest 
zatem idealnym rozwiązaniem dla mniej-
szych obiektów — pozwala zmniejszyć 

czas przygotowania i konfiguracji systemu 
oraz koszty projektowania. A także zaosz-
czędzić miejsce, ponieważ dostarczany  
jest w postaci skrzynki do zawieszenia 
bezpośrednio na ścianie.

Oba systemy można łączyć w sieć 
za pomocą światłowodu. W sieci może 
znajdować się do 254 lokalnych podsys-
temów zaś wykorzystanie światłowodu 
jako medium transmisyjnego praktycznie 
eliminuje problem odległości między nimi. 
Sieciowa kombinacja MULTIVES i miniVES 
obsłuży stacje i węzły komunikacyjne dużej 
aglomeracji przy optymalnych kosztach.

integracja

Zunifikowany system transportu publicz-
nego staje się faktem. Poprawie ulega ko-
relacja czasowa komunikacji, skracają się 
czasy przesiadek. Powstają nowe węzły ko-
munikacyjne łączące transport miejski, ko-
lejowy i lotniczy. Utrzymanie odpowiednie-
go standardu obsługi podróżnych wymaga 
zintegrowanego systemu informowania 
zarówno wizualnego, jak i głosowego. Mu-
szą tu współgrać ze sobą systemy oparte 
na różnych platformach i wykorzystujące 
odmienne protokoły. Systemy MULTIVES 
oraz miniVES umożliwiają współpracę 
z zewnętrznymi systemami, takimi jak syn-
tezatory mowy, zarówno w domenie ana-
logowej, jak i cyfrowej. Ich rozbudowany 
interfejs audio pozwala na adresowanie 
komunikatów głosowych do systemów 
wspomagających informowanie osób ko-
rzystających z aparatów słuchowych (tzw. 
pętle indukcyjne). Przygotowany uniwer-
salny protokół komunikacyjny umożliwia 
połączenie z systemami alarmowymi, in-
terkomowymi i monitoringiem.

Możliwość stworzenia dużej sieci PA 
obejmującej wiele węzłów komunika-
cyjnych stanowi nową jakość w zakresie 
informowania pasażerów. Dzięki rozwią-
zaniom oferowanym w tym zakresie przez 
systemy Ambient można przekazywać ko-
munikaty bezpośrednio na dowolną sta-
cję lub węzeł komunikacyjny. Wystarczy 
z centrum sterowania wybrać odpowied-
nią strefę.

Systemy PA Ambient, dzięki swojej 
architekturze, pozwalającej na niemal 
dowolne konfigurowanie urządzeń, sie-
ciowalność oraz zaimplementowanemu 
procesorowi DSP stanowią doskonałą 
ofertę dla rozwiązań audio w komunika-
cji, a możliwość ich integracji na poziomie 
cyfrowym z systemami nadrzędnymi czy-
ni zeń równorzędnego partnera w trosce 
o pasażera. 
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