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 ஒரு சமுதாய வான ாலி னதாடங்குவதற்கு, ததவவப்படும் 
வசதிவயப் னபாருத்து 9 முதல் 30 இலட்சம் வவைக்கும் 
ஆகலாம். அதற்கு தேலும் ஆகலாம்.

 சமுதாய வான ாலி நிவலயங்கள் மூன்று வவகயாக 
உள்ள .

1.அடிப்பவட நிவலயம் (Basic studio)

2.இவடப்பட்டநிவலயம் (Mid–RangeStudio)

3.உயர்ைகநிவலயம் (High-End Studio)

அறிமுகம்



 பல்தவறு வவகயா ஒலிபைப்பு ேற்றும் ஸ்டுடிதயாவில்
உள்ள வசதிகவளயும் இவைத்து அவற்றின்
ததவவக்தகற்ப பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 அடிப்பவட நிவலயம், இவடப்பட்டநிவலயம்
உயர்ைகநிவலயம் பற்றிக் காைலாம்

அறிமுகம்



அடிப்பவட நிவலயம் 
Basic studio

1. அடிப்பவட வான ாலி நிவலயத்வத அவேக்க
குவறந்தபட்ச உபகைைங்களா சவுண்ட் ேிக்ஸர் (sound

mixer), வேக் (Mic), கைிப்னபாறி (computer), ஒரு த ாடி
னெட்தபான்கள் (headphones) ததவவ.

2. அடிப்பவட வான ாலி நிவலயத்தில், நிகழ்ச்சி
ஒலிப்பைப்புகவளயும் (on –air) நிகழ்ச்சி தயாரிப்புக்கவளயும்
(Program production studio) ஒலிக்கட்டுப்பாடு(acoustically

treated) னசய்யப்பட்டதாக இருக்க தவண்டும்.



3. பதிவு(recording)ேற்றும் பிண்ை ி வசதியா து
அடிப்பவட வான ாலி நிவலயத்தில்,

(Background)குறுவட்டு இயக்கி (CD) தபவைப் பதிவு
(Casatte Recorder) ேி ி டிஸ்க் (MD recorder) ஆகியவவ
அடிப்பவட உபகைைங்கள் ஆகும்

4. இது ேட்டும் அல்லாேல் இந்த நிவலயத்தில்
நிகழ்ச்சிகவள தசேித்து வவத்து அவத
கைிப்னபாறி(computer)மூலம் ஒலிபைப்பாகிற ோதிரியா 
அவேப்வப, நாம் னகாஞ்சம் னசலவு அதிகோ ாலும்
பயன்படுத்தலாம்.

அடிப்பவட நிவலயம் 
Basic studio



5. அடிப்பவட வான ாலி நிவலயத்தில், ஒலிபைப்பு வசதிவய
அவேக்க 50வாட் திறன் னகாண்ட ஒரு டிைான்ஸ்ேிட்டர்
(transmitter) தபாதுோ து.

6. அந்த டிைான்ஸ்ேிட்டர் கட்டடத்தின் தேற்கூவையில்
அவேக்கப்பட்டுள்ள ஒற்வற ஆன்ட ாவுடன்(antenna)

இவைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அடிப்பவட நிவலயம் 
Basic studio



1. இவடப்பட்ட நிவலயம் என்பது அடிப்பவட வான ாலி
நிவலயத்துடன் கூடுதலாக கலந்துவடயால் னசய்வதற்கு
ஒரு குைல் பதிவுக்கூடம் (Voice over Booth) னகாண்டதாக
இருக்கும்.

2. இதுவும் ஒலிக்கட்டுப்பாடு (acoustically treated)

னசய்யப்பட்டதாக இருக்க தவண்டும்.
3. இந்த அவறயில் 4 பங்தகற்பாளர்கள் இருக்கலாம்.அவர்கள்

உவையாடவல பதிவு னசய்கிற வசதியும் இருக்கதவண்டும்.

இவடப்பட்ட நிவலயம் 
(Mid–RangeStudio)



4.தேலும் இந்த இவடப்பட்ட தைமுவடய ஸ்டூடிதயாவில்
நிகழ்ச்சிகவளப் பதிவு னசய்தல் ேற்றும் தநைடி
ஒலிப்பைப்பும் (On –air –live) னசய்யலாம்.

5. இத்தவகய இவடப்பட்ட தைமுவடய வான ாலி
நிவலயத்தில் இைண்டு 50 வாட் திறன் னகாண்ட
டிைான்ஸ்ேிட்டர்கள் னகாண்டதாகவும் இருக்கும்.

6. இது 30 ேீட்டர் உயைம் னகாண்ட வான ாலி ஒலிபைப்புக்
தகாபுைத்தில் இவைக்கப்பட்டிருக்கும்.

7. ஒரு டிைான்ஸ்ேிட்டரில் பழுது ஏற்பட்டால் ேற்னறான்வறப்
பயன்படுத்தி ஒலிபைப்வபத் தவடயில்லாேல்
தேற்னகாள்ளலாம்.

இவடப்பட்ட நிவலயம் 
(Mid–RangeStudio)



1. அதிக அளவு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படும்
நிவலயங்களுக்கு, இவ்வவக உயர்ைக நிவலயங்கள்
அவேக்கப்படும்.

2. அவ்வவக நிவலயங்கள் அதிக தயாரிப்புகளுக்கு ஏற்ற வவகயில்
அவ த்து விதோ உபகைைங்களுடன் அவேக்கப்பட
தவண்டும்.

3. ததவவப்பட்டால் பைந்த னவளியிலும், காற்றில் அவேக்கப்பட்ட
நிவலயத்திலும் தவடயில்லாேல் ஒலிபைப்பு னசய்யுோறு
அவேத்தல் தவண்டும்.

உயர்ைக நிவலயம்
(High-End Studio)



4. இந்த தயாரிப்பு நிவலயம் அவசை கால நிவல ஸ்டிதயா
அல்லது காற்று னவளியில் பயைிக்கவல்ல
ஸ்டிதயாவாக இருக்க தவண்டும்.

5. இந்த ஒலிபைப்பு வசதியா து 1 + 1 கட்டவேப்பு னகாண்ட
தை தேம்பாட்டுள்ள டிைான்ஸ்ேிட்டர்கள் னகாண்டிருக்கும்.

உயர்ைக நிவலயம்
(High-End Studio)


