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פיתוח במת שמע וירטואלית בתלת מימד
)virtual 3d soundstage(

הפיתוח מקנה 
למאזין מימד 

עומק לכל 
מקור שמע.



בשעה שאדם מאזין לכל 
מקור שמע שלא באמצעות 

רמקולים אלא בשמיעה 
פרונטאלית, המוח מתרגם 

את הצלילים בערכים של

עומקגובהרוחב



בהאזנה באמצעות 
רמקול, המוח מתרגם את 

הצלילים כגובה ורוחב

ומימד העומק נעלם.ומימד העומק נעלם.



המימד השלישי - עומק
הטכנולוגיה במאה 21 מספקת עזרים המפיקים איכויות שמע ברמה גבוהה אבל לא אבסולוטית.

מערכות שמע איכותיות ויקרות מאד מתבססות על הדמיית צליל היקפי וכדי ליהנות מהם דרושים 
מספר רב של רמקולים קטנים וגדולים.



ברוב מערכות השמע תכונת ה 
surround תדמה למאזין שמע 
היקפי או מרחבי אבל עדיין יחסר 

מימד קריטי להדמיית האזנה 
מציאותית בשלושה מימדים והוא 

כאמור – מימד העומק.



נמחיש את ההסבר באמצעות האילוסטרציה הבאה:
נדמה את עצמנו יושבים בהופעה חיה מול במה. נשים לב לפיזור ומיקום הנגנים על הבמה. נוכל 
לשמוע ולראות את הנגנים מסודרים במרחב הבמה במיקומים השונים שלהם כשאחד קרוב יותר 

לקדמת הבמה השני רחוק יותר בכיוון נגדי ולמשל הזמר במרכז הבמה.



האוזן האנושית, בלי צורך ברמקולים כמובן, ממפה את הצלילים 
לא רק בערכים של אורך וגובה אלא גם בערך העומק.

אנחנו נשמע ונחוש בקרבתו של הזמר שעומד ראשון על קדמת 
הבמה – ממש מעלינו. אנחנו נזהה את הפסנתר מגיע ממרחק 

מצד ימין ואת הגיטרות האקוסטיות מימין ומשמאל. התופים 
מרוחקים מאחור וכך ישמעו.



האילוסטרציה והתיאוריה פשוטות ומובנות. 
עדיין , נרצה לחוות באוזננו את ההבדלים בין אודיו בשני מימדים ואודיו בתלת מימד.

לצורך כך נשמיע שני קטעים:

Beyonce original

https://drive.google.com/open?id=0B3oxBMDWiNHhaUNnQ1U1NktkM0lxRzNubjBieW5TSERCMFp3 https://drive.google.com/open?id=0B3oxBMDWiNHhcnBTUEhqVWpoMHpIbkk2V0dFUmN0c05yOUVZ

Beyonce v3ds



מוצרים בפיתוח
אדפטור )ַמְתֵאם(

האדפטור הינו מְַתאֵם המשמש לכוונון והתאמת קטע 
אודיו לסאונד בתלת מימד. האדפטור מותאם לכל נגן בעל 

יציאת פי אל וכל מקור שמע עם נקודת aux . האדפטור 
מנוסה כיום על מערכות שמע ברכבים ובמגברים.



מוצרים בפיתוח
אוזניות

האוזניות בעלות איכות צליל מדהימה וטווח 
תגובה מושלם.

הסאונד מדויק ומדמה במת צליל רחבה, 
גבוהה ועמוקה בשלושה מימדים, לכל סוג 

מוזיקה שמושמעת החל ממטאל, פופ, ראפ, 
אלקטרוני ועד ג'אז ומוזיקה קלאסית.



יתרונות הפיתוח

נצילות היא היחס בין  נצילות )Efficiency( כללית של מערכת השמע עולה.  
האנרגיה המתקבלת ביציאה ממערכת לבין האנרגיה הנכנסת אליה. התוצאה 
,MP3 המיידית – ירוקה בתכלית. חסכון בחיי סוללות של התקני שמע כמו נגן 

חסכון משמעותי בצריכת חשמל של מערכות שמע.

הפיתוח של V3DS היא החזרת המימד החסר )עומק( לרמקול ושכלול של במת שמע 
וירטואלית ובתלת מימד מרמקול אחד בלבד.

הפיתוח אינו מוגבל לשיטת שידור ספציפית או סוג נגן מסוים.

הפיתוח מייצר ביטול אוטומטי של רעשי רקע נלווים לסביבת השמע.



עוד יתרונות ...
 הפיתוח מקנה יכולת להגביל את המרחק בו תישמע מערכת השמע

)פיתרון למועדונים שעוצמת הקול בהם מפריעה לדיירי הסביבה(.

המשרד להגנת הסביבה בישראל, תיקן תקנות שהגבילו את עוצמת הרעש המותרת 
במועדונים, מקומות בילוי ואולמות אירועים. באמצעות הפיתוח יהיה ניתן לתכנן את 

רף הרעש ולמנוע מזליגת רעש לאזורים בתוך המבנה וכמובן מחוצה לו.

ידוע כי האזנה רצופה מעייפת את האוזן האנושית. הפיתוח מאפשר למאזין שמע 
לאורך זמן מבלי להתעייף.



אין כיום מוצר המעניק מימד עומק למוזיקה.

החל מהאוזניות היקרות ביותר, מערכות סאונד 
המשוכללות וכלה ברמקולים מהדור המתקדם ביותר, אף 
לא אחד מהם מעניק את מימד העומק למוזיקה ומשלים 

האזנה בתלת מימד.

סכומי העתק שמושקעים בענף פוחת בעשרות אחוזים 
.Virtual 3d soundstage באמצעות פיתוח ה

מבלי להתעייף, בלי רעשי רקע, בהוצאה מינימאלית 
ובחיסכון אנרגטי, כל אחד יכול לחוות ריגוש מהאזנה 

למוזיקה המדמה הופעה בזמן אמת.

באמצעות המוצרים שפיתחנו האוזן האנושית נהנית 
מעושר צלילים בכל הרבדים בכל סגנון מוזיקלי.

סיכום


