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    WSTĘP
    Niezwykle dynamiczny rozwój elektroniki obserwowany na przestrzeni ostatnich lat przyczynił 
się do upowszechnienia wielu profesjonalnych urządzeń służących do nagłaśniania, nagrywania i 
obróbki dźwięku. Jednak sam fakt posiadania doskonałej aparatury nie gwarantuje uzyskania 
odpowiedniej jakości dźwięku, trzeba jeszcze wiedzieć, jak i kiedy jej używać.
    Niestety, istnieje powszechna tendencja do nadużywania technicznych możliwości. Nagłośnienie 
osiąga gigantyczne moce, a całkowita kompresja w nagraniach powoduje utrzymywanie dynamiki 
na jednakowym poziomie od początku do końca płyty, tak jakby jedynym kryterium jakości była 
głośność. Istnieją też inne sposoby dotarcia do wyobraźni muzycznej słuchacza. Można 
odpowiednio modelować barwę, przestrzeń, głębię i szerokość obrazu dźwiękowego, dając 
możliwość znacznie sugestywniejszego przekazu. To tak, jakbyśmy do czarno-białego obrazu 
wprowadzili gradację jasności, perspektywę i kolor.
    Zadaniem akustyka jest tworzenie takiej iluzji dźwiękowej, aby słuchacz mógł jak najpełniej 
odebrać myśli i emocje zawarte w spektaklu muzycznym. Zastosowana technika jest tutaj sprawą 
wtórną, wynikającą z warunków akustycznych, użytych instrumentów i gatunku prezentowanej 
muzyki. Zatem najpierw trzeba odczuć potrzebę zastosowania jakiegoś urządzenia: kompresora, 
equalizera czy bramki, a potem dopiero włączyć, wiedząc jakie korzyści i skutki uboczne to 
przyniesie.
    W książce tej wiele miejsca poświęciłem właściwościom słuchu i wpływom zmian parametrów 
dźwięku na wrażenie słuchacza, pomimo bowiem błyskawicznego rozwoju techniki proces 
postrzegania dźwięków jest niezmienny i zawsze ostatnim ogniwem toru akustycznego pozostanie 
człowiek.
    Mam nadzieję, że układ książki z marginesami, na których są wypisane główne hasła, 
słownikiem, tabelami pomocniczymi i płytą zawierającą przykłady muzyczne, dotyczące szeregu 
zjawisk akustycznych, sprawią, że lektura będzie łatwa i przyjemna.
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