
KOHTALO D
– Kohtaamisen taide loikkaa
digitaaliseen maailmaan

Kuvagalleria



Mikseri ja äänikortti on liitetty toisiinsa audiokaapeloinnilla.
Äänikortti kytketään USB liitännällä tietokoneeseen, josta
etäyhteys on muodostettu. 

Mikseriin liitetään lisäksi AUX liitännöillä: musiikkilähde
(puhelin, tabletti tai toinen tietokone), ulkoiset kaiuttimet sekä
ohjaajan käyttämä RODE mikki.

Tällä kokonaisuudella saadaan tuotettua
äänentoistojärjestelmän kautta ohjaajan puhe ja ohjaajan
soittama musiikki sekä säädeltyä niiden kuuluvuutta
etäosallistujille. 

Etäosallistujien tuottama ääni ja sen voimakkuus ohjaajan
suuntaan säädellään saman järjestelmän kautta. 

Yleistä äänentoistolaitteistosta



Lisävarusteluina kokonaisuuden laadun parantamiseksi voi käyttää striimikameraa jalustalla, projektoria ja siirrettävää valkokangasta.
Striimikameralla parannetaan etäosallistujille näkyvää kuvaa ja voidaan helposti säätää kuvakulmia ja kuvan suuntaa tilassa. 
Kamera tuleekin olla kiinnitettynä jalustaan, jolla korkeutta ja kuvan suuntausta voidaan säätää. Videoprojektorilla taas parannetaan
etäosallistujien näkyvyyttä ohjaajan suuntaan. Erityisesti hybridinä toteutetuissa tilanteissa on paljon mukavampi heijastaa etäosallistujat
laajemmalle pinnalle, kuin tihrustaa pieneltä tietokoneen ruudulta.



MIKSERI
Mikki ulos: ohjaajan puheen äänenvoimakkuuden säätö etäosallistujille. 
Musa: musiikin äänenvoimakkuuden säätö etäosallistujille
Kaiutin: äänenvoimakkuuden säätö ulkoisiin kaiuttimiin ohjaajalle
Strem: musiikin sekä puheen yhtäaikainen äänenvoimakkuuden säätö
Oikea yläkulma liitäntä nimeltä kaiutin: tähän liitetään ulkoinen kaiutin
aux liitännällä (kuva 2) 

ULKOISET KAIUTTIMET
Mikseriin voi liittää minkä tahansa AUX liitännällä varustetun
kaiuttimen. 

Kaiuttimen avulla ohjaaja säätelee etäosallistujien kuuluvuutta itselleen. 



ÄÄNIKORTTI SSL

Äänikortti varmistaa puheen ja musiikin kanavoinnin erilleen toisistaan, jotta musiikki ei dumppaa puhetta tai toisinpäin.
Kanavien äänenvoimakkuutta voi säädellä erikseen tai yhdessä. Äänikortti hankittiin, kun testikokeilussa todettiin, ettei
mikserin ominaisuudet riittäneet varmistamaan puheen ja musiikin kuuluvuutta.  



SET-UP 1

Kuvassa äänentoistojärjestelmä valmiina käyttöön.
 
Alavasemmalla näkyy langaton mikrofoni RODE, vastaanotin
kytkettynä mikseriin ja lähetin ohjaajalle. 

Puhelin on liitettynä musiikinsoittamista varten mikseriin.
Mikseri ja äänikortti vierekkäin toisiinsa kytkettyinä, ulkoiset
kaiuttimet kytkettynä mikseriin sekä virtalähteenä kannettava
tietokone johon kaiuttimet liitetty USB -liitännällä. 

Kuvan tietokoneesta muodostetaan yhteys etäosallistujiin.
Mikseri ja tietokone tarvitsevat valovirtalähteen (jatkojohto
kuvassa). 



SET-UP 2
Tähän kokonaisuuteen on lisätty striimikamera ja projektori. 

Kannattaa välttää kaikkien teknisten laitteiden kytkemistä samaan tietokoneeseen, kantokyky ei välttämättä riitä. 
Suosittelemme että projektori ja kamera kytketään kuvan mukaisesti toiseen tietokoneeseen ja toisella tietokoneella pyöritetään
äänentoistojärjestelmä. 

Valkoisen seinä toimii heijastuspintana tässä yhteydessä mutta siirrettävä valkokangas on myös hyvä ja toimiva. 
Kuvan SET-UP Liisa Pentin Master class -kurssilta LTA:n studiolta.


