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Abstrakt 

 Cílem této práce je zjistit moţnosti akustických měření jako součásti testování výrobků 

a zhodnotit, co nám akustická měření mohou o vlastnostech výrobku prozradit. Pro akustická 

měření byl vybrán výrobek slouţící primárně ke generování akustického signálu, reprosoustava. 

Akustická měření by proto měla být hlavní charakteristikou tohoto výrobku. Bylo změřeno 

několik parametrů nejlépe charakterizujících vlastnosti dané reprosoustavy. Změřena byla 

frekvenční, směrová a impedanční charakteristika. V práci jsou popsána úskalí měření 

akustických měničů vzhledem k jejich nárokům na prostředí, ve kterých by se měření měla 

uskutečňovat,  k subjektivnímu vnímání zvuku lidským uchem a také vzhledem k rozdílným 

zvukovým preferencím kaţdého posluchače.  

  

Během realizace měření bylo zapotřebí se vypořádat se zcela nevyhovujícími 

akustickými vlastnostmi prostorů, ve kterých se část měření uskutečnňovala. Měření bylo 

realizováno pomocí virtuální instrumentace v prostředí NI LABView, které nám díky své 

flexibilitě a modularitě umoţnilo provádět měření ve velmi krátkých časových úsecích, v řádech 

milisekund, a tímto eliminovat většinu faktorů negativně ovlivňujících přesnost naměřených 

výsledků.  

  

Reprosoustava byla na závěr změřena i v laboratorních podmínkách za pouţití 

laboratorní měřící techniky. Výsledky tohoto měření nám poslouţily jako materiál pro srovnání 

námi naměřených výsledků a zhodnocení přesnosti měření, kterých se nám podařilo dosáhnout.  

 

Klíčová slova:  

 Akustická měření, akustické měniče, virtuální instrumentace, mikrofon, reproduktor, 

reprosoustava, akustika, vlastnosti lidského sluchu, stejná vnímaná hlasitost, frekvenční odezva, 

směrová charakteristika reprosoustavy, impedanční charakteristika reprosoustavy, 

polobezdozvuková komora, LABView, subjektivní vnímání zvuku, A-váhování, bílý šum, 

růţový šum, signál o diskrétních kmitočtech 

.  



Abstract 

Goal for this diploma work was to explore possibilities of an acoustic measurements as 

a part of a product testing. For measurement were selected device which primary function is 

to generate acoustic signal. This device is loudspeaker system. So the acoustic measurements 

should be a primary characteristic of this device. Several parameters of the device that are best 

characteristics of loudspeaker system were measured. Frequency response, directional 

and impedance characteristic were measured. There were described difficulties of measuring 

acoustic transducers due to requirements for proper space to provide acoustic measurements 

and also due to subjective recepion of sound by human ear  and different sound preferences 

of every listener. 

 

 During the realisation of measurements were required to solve absolutely unsuitable 

acoustic character of the room where was part of measurements made. Measurement was 

realised by virtual instrumentation in LABView development tool. Thanks to flexibility and 

modularity of this software we were able to provide measurements in very short time period, in 

order of miliseconds. That helped us to eliminate most of factors which were negative affecting 

measure results. 

 

 Loudspeaker system was in the end also measured in laboratory conditions of semi-echo 

free chamber. Results of this measurement were used as a material for comparsion with our 

results to evaluate accuracy of measurement that we have achieved. 
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Seznam uţitých zkratek: 

IIR (Infinite Impulse Response) Nekonečná impulzní odezva 

SPL (Sound Pressure Level) Hladina akustického tlaku vztaţená k referenčnímu tlaku 20 Pa. 

NI  (National Instruments) - firma zabývající se mimo jiné virtuální instrumentací 

DSA (Digital Signal Aqusition) Měření dynamických signálů 

PCI (Peripheral Component Interconnect) Sběrnice pro připojení periferních zařízení 

VI (Virtual Instrument) Virtuální přístroj 
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3 1. Úvod 

1. Úvod 

 Tato práce se zabývá měřením akustických vlastností výrobku. Akustická měření mají 

v současné době širokou škálu uplatnění. Pro měření jsem si vybral akustický měnič, tedy 

výrobek primárně určený pro přeměnu elektrické energie na energii akustickou. Konkrétně 

se jedná o stolní reprosoustavu pro domácí a kancelářské pouţití. V této práci se pokusím 

přiblíţit úskalí měření akustických měničů. Parametry akustických měničů je sice moţné 

poměrně přesně laboratorně změřit, otázkou však zůstává vliv jednotlivých parametrů 

na koncový subjektivní dojem ze zvuku reprosoustavy, a to vzhledem k vlastnostem vnímání 

zvuku lidským uchem a také s přihlédnutím k rozdílným zvukovým preferencím kaţdého 

posluchače. Ve své práci budu zjišťovat  moţnosti akustických měření v prostorách na první 

pohled pro akustická měření nevhodných, jako je například klasická učebna bez jakéhokoliv 

zatlumení a s velkým mnoţstvím nábytku. Naměřené výsledky budu porovnávat jednak 

s výsledky, které změřím za pomoci stejného vybavení ve speciální polobezdozvukové komoře, 

a také s výsledky měření v polobezdozvukové komoře profesionální měřicí technikou.  Pokusím 

se také potvrdit či vyvrátit svou subjektivní domněnku týkající se kvality zvuku 

reprodukovaného měřenou reprosoustavou. 

 První kapitola obsahuje teoretický rozbor akustických měření. Jsou zde definovány 

základní akustické veličiny, se kterými se budeme v průběhu práce setkávat. Dále první kapitola 

popisuje základní vlastnosti a charakteristiky akustických měničů, jako jsou mikrofony, 

reproduktory a reprosoustavy, a úskalí měření akustických měničů.  

Ve druhé kapitole je popsána technická příprava pro samotná měření. Jsou zde 

rozebrány základní poţadavky na akustická měření. Například poţadavky na prostory, ve 

kterých se mají měření uskutečňovat, nároky na technické a programové vybavení, návrh 

parametrů, které by měly být měřeny atd.  

Třetí kapitola se zabývá návrhem měřících struktur pro konkrétní měření parametrů 

reprosoustavy, jejich technickým řešením a úpravami nutnými vzhledem k podmínkám, 

ve kterých se budou jednotlivá měření uskutečňovat.  

V poslední kapitole jsou uvedeny výsledky jednotlivých měření spolu s jejich 

porovnáním a zhodnocením. 
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2. Teoretický rozbor akustických měření 

2.1. Akustika 

 Akustika je fyzikální disciplínou, zabývající se studiem zvukového pole a zvuku.  Zvuk 

je ve své podstatě mechanickým kmitáním částic prostředí, kterým se zvuk šíří (kapalina, plyn 

nebo pevná látka). Akustika je také technická disciplína, která na základě fyzikálních zákonů 

hledá optimální technické prostředky k vytváření zvukového pole (bezdozvukové místnosti, 

koncertní sály, auly atd.), či naopak ke sniţování průmyslového či dopravního hluku.  

 Zvuk šířící se vzduchem, je pro člověka slyšitelný v určitém rozsahu kmitočtů 

a amplitud akustického tlaku.  U kmitočtu 1 kHz je udáván práh slyšitelnosti 20 µPa a práh 

snesitelnosti 60 Pa. Po překročení této hranice se blíţíme hodnotě, kdy uţ je zvuk vnímán 

bolestivě a mohl by vést aţ k poškození sluchového ústrojí. Za slyšitelné pásmo kmitočtů je 

u člověka povaţováno 16 Hz aţ 16 kHz, tj. tři kmitočtové dekády nebo deset kmitočtových 

oktáv. Někdy je uváděn i rozsah 20 Hz aţ 20 kHz. Pásmo slyšitelných kmitočtů se v průběhu 

lidského ţivota mění. S přibývajícím věkem se zhoršuje slyšitelnost vysokých kmitočtů.  

 

 

 

Obr. 1 Křivky stejné hlasitosti a vliv stárnutí 
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2.2. Základní akustické veličiny 

Akustická pole v tekutinách 

 Tekutinami rozumíme plyny a kapaliny. V akustice, i přes mnohé fyzikální rozdíly mezi 

chováním kapaliny a plynu, pracujeme většinou s makroskopickým popisem tekutin. Nejčastěji 

v akustice pracujeme s akustickým tlakem vzhledem ke snadnosti a poměrné přesnosti jeho 

měření. V daném místě představuje akustický tlak proměnnou sloţku celkového tlaku. 

Pro akustický tlak platí:   ])[(),(),( 0000 ParprtprtpA 
 

kde 

pA  je akustický tlak, měnící se v čase t, v místě r0  

p0 je statický, barometrický tlak  

 p je celkový tlak v místě r0  

Pro akustický tlak v atmosféře byla zavedena hladina akustického tlaku. Lze se takto lépe 

přiblíţit fyziologickým vlastnostem sluchu. 

Hladina akustického tlaku:    ][log20 dB
p

p
L

refA

A

 

kde pA ref je akustický tlak, jemuţ odpovídá 0 dB, a který představuje práh slyšitelnosti člověka 

při kmitočtu 1 kHz. Jednotka dB bývá často doplňována nebo nahrazována zkratkou SPL 

(Sound Pressure Level), aby bylo jasné, ţe se jedná o hodnotu vztaţenou k referenčnímu tlaku 

20 Pa. Tím ji lze odlišit od jiných veličin udávaných v dB.

 

 

Intenzita zvuku je definována jako mnoţství akustického výkonu vyzářeného na jednotku 

plochu vlnoplochy. 

Intenzita zvuku :     ][ 2 Wm
S

P
I A
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Z toho vyplývá, ţe ve dvojnásobné vzdálenosti od bodového zdroje zvuku, klesne intenzita 

zvuku čtyřikrát. 

 

 

 

 

 

 

Celkový vyzářený výkon: 

 
 
S

dSIP
 

Intenzita zvuku ve vzdálenosti r:  Intenzita zvuku ve vzdálenosti 2r: 

 
21

4 r

P
I




      
22

16 r

P
I




  

Intenzitu zvuku je také moţno určit jako součin efektivních hodnot akustického tlaku  

a objemové rychlosti, vztaţený na jednotku vlnoplochy. 

    

][ 2 Wmpv
S

wp
I A

 

 Akustická (objemová) rychlost představuje okamţitou rychlost částice v jejím 

kmitavém pohybu. Je definována derivací dráhy podle času. Akustická vlna je tvořena 

hmotnými částicemi kmitajícími v prostředí kolem rovnováţné polohy. Částice se stejnou fází 

Obr. 2 Šíření zvuku z bodového zdroje
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vytváří v prostoru plochu obecného tvaru, nazývanou vlnoplocha. Například bodový zdroj 

zvuku vytváří kulové vlnoplochy, které můţeme pro zjednodušení ve velké vzdálenosti 

od zdroje povaţovat za ploché a rovnoběţné. Částice se pohybují ve směru kolmém 

na vlnoplochu rychlostí v. Jejich pohyb vytváří v prostoru těleso, jehoţ objem se za jednotku 

času změní o hodnotu danou součinem velikosti plochy vlnoplochy a rychlosti pohybu částic. 

Pro rovinnou vlnu je tímto tělesem kvádr. 

Akustická (objemová) rychlost  : 𝑤 = 𝑣𝑆 [𝑚3𝑠−1 

 

 

     

 

 

 Akustická výchylka je výchylka hmotné částice z její rovnováţné polohy, způsobená 

akustickou vlnou. Je funkcí času. Pokud bychom tedy její pohyb mohli popsat jako sinusový, 

odpovídá akustická výchylka amplitudě křivky. Můţeme téţ hovořit o maximální a okamţité 

výchylce. 

 

 

Obr. 4 Působení zvuku na částice kapaliny 

 

Obr. 3 Vlnoplochy v okolí bodového zdroje zvuku 
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Činitel pohltivosti: 

 Činitel pohltivosti obecně závisí na frekvenci a vlastnostech  materiálů. Popisuje se tabulkami 

nebo grafy, které uvádějí hodnoty pro normované frekvence (oktávy, půl-oktávy, třetino-

oktávy) nejčastěji v rozmezí 100 Hz aţ 10 kHz Činitel pohltivosti se značí malým . Je 

to bezrozměrné číslo, které udává poměrnou ztrátu energie při kolmém dopadu (a odrazu). 

2.3. Akustická měření 

Akustická měření se stávají nedílnou součástí testování elektrotechnických výrobků. 

A to, ať se jedná o výrobek, jehoţ primární funkcí má být generování zvuku (např. reproduktor), 

nebo o výrobek, u kterého je emitovaný zvuk (hluk) parazitním jevem, a účelem měření je 

zjistit, zda a jak bude třeba daný výrobek upravit. Překvapivě je moţné akusticky testovat také 

výrobky, které s akustikou nemají nic společného. Například je moţné odhalovat různé vady 

materiálu či nedokonalosti vzniklé při výrobě. Zkoušený výrobek je umístěn do "tiché komory", 

kde je na něj působeno akustickým signálem o různých frekvencích, a zkoumá se, zda výrobek 

nezačne při některém kmitočtu rezonovat, coţ by mohlo znamenat výrobní vadu (nedotaţený 

šroubek, špatné lícování jednotlivých částí přístroje atd.). 

2.4. Akustické měniče 

 Základní funkcí akustického měniče je převádět akustický signál na signál, nejčastěji 

elektrický a naopak. Význam jejich měření je nasnadě. Je zapotřebí zjistit, jak se daný měnič 

chová v závislosti na charakteru generovaného/snímaného signálu, například na jeho frekvenci 

a dalších vlastnostech, které by mohly ovlivnit přesnost převodu, aby bylo moţné těmto 

nepřesnostem předcházet, či je nějak jinak kompenzovat. 

2.4.1. Mikrofony 

 Základním článkem měřícího řetězce je snímač, který je schopen převést akustický 

signál na signál jiný, nejčastěji signál elektrický. V našem případě se bude jednat o mikrofon. 

Mikrofon je zařízení, převádějící akustickou energii na energii elektrickou. Všechny mikrofony 

mají membránu, nebo jinou pohyblivou část, která je rozechvívána akustickými vlnami. 

Výstupem je elektrický signál, odpovídající akustickému signálu na vstupu. Mikrofony je 
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moţné rozdělit do dvou skupin v závislosti na veličině, jejíţ změna vyvolá přeměnu akustické 

energie na energii elektrickou. Jsou to mikrofony tlakové a gradientní. 

 V tlakových mikrofonech je akustickým vlnám vystavena pouze jedna strana 

membrány, takţe výstupní napětí odpovídá okamţité velikosti akustického tlaku vlny dopadající 

na membránu. Tlakový mikrofon je ve své podstatě gradientní mikrofon nultého řádu a má 

všesměrovou charakteristiku. 

Napětí na výstupu tlakového mikrofonu je tedy moţné vyjádřit takto: 
n

n

x

p
u






  

Kde p je tlak a x je souřadnice, která popisuje výchylku membrány. Parciální derivaci podle x je 

nutné zavést proto, ţe akustický tlak je obecně závislý nejen na prostorové souřadnici, ale 

i na čase. 

 U gradientních mikrofonů jsou akustickým vlnám vystaveny obě strany membrány. 

Díky tomu výchylka membrány není závislá na absolutní hodnotě akustického tlaku, ale 

na rozdílu tlaku před a za membránou. Výchylka membrány, a tím pádem i výstupní napětí, jsou 

potom rovny n-té derivaci akustického tlaku podle souřadnice uvaţované ve směru šíření 

akustické vlny. Takovéto mikrofony nazýváme gradientními mikrofony prvního řádu nebo také 

rychlostní mikrofony.  

Napětí na výstupu rychlostního mikrofonu je moţné vyjádřit takto: 
x

p
u




  

 U gradientního mikrofonu je výstupní napětí také závislé na poloměru zakřivení 

akustické vlnoplochy. Čím menší je poloměr zakřivení vlnoplochy, dopadající na membránu 

mikrofonu, tzn. čím je zdroj akustického vlnění blíţe, tím je výstupní napětí vyšší. Spolu s tím, 

ţe rozměry gradientních mikrofonů jsou mnohem menší neţ vlnová délka přijímané akustické 

vlny, a tím pádem jsou směrové charakteristiky mikrofonu téměř nezávislé na frekvenci 

přijímaného signálu, pouţívají se tyto mikrofony na snímání zvuku či řeči v hlučných 

prostředích apod. 
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Obr. 5 Konstrukce tlakového a gradientního mikrofonu 

 S konstrukcí mikrofonu je úzce spjata také jeho směrová charakteristika, tzn. z jakých 

oblastí okolo membrány je mikrofon schopen přijímat zvuk. Tlakové mikrofony jsou vzhledem 

ke své konstrukci všesměrové, protoţe reagují na změnu tlaku okolního prostředí nezávisle 

na tom, ze které strany daný vzruch přichází. Jinak je tomu u mikrofonu gradientního. Díky 

tomu, ţe jsou akustickému vlnění přístupné obě strany membrány, mikrofon reaguje pouze 

na vlny přicházející kolmo na membránu. V případě, ţe zvuková vlna přichází ze směru 

rovnoběţného s membránou, změní se zároveň tlak na obou stranách membrány a k jejímu 

vychýlení nedojde. Různými úpravami tak lze dosáhnout poměrně širokého spektra směrových 

charakteristik, na základě kterých se volí mikrofon pro danou aplikaci. V následující tabulce 

uvádím několik základních směrových charakteristik mikrofonů a jejich vlastností. 

 

typ 

mikrofonu 

 

diagram 

směrové 

charakteristiky 

 
výstupní napětí 

 
účinnost 

poměr 

citlivostí 

zepředu/ 

zezadu 

snímaný úhel 

pro úroveň do 

 -3 dB 

 
všesměrový 

 

 

  

 

100% 

 

 

 

1 

 

 

- 

 
dvousměrný 

 

 

 

  

 

33% 

 

 

 

1 

 

 

90° 

 

 
směrový 

(cardioid) 

 

 

 

  

 

33% 

 

 

 

∞ 

 

 

 

130° 

 

 
supercardioid 

 

 

 

  

 

27% 

 

 

 

3,8 

 

 

 

116° 

 

 
hypercardioid 

 

 

 

  

 

25% 

 

 

 

2 

 

 

 

100° 

 
 

Obr.6  vlastnosti mikrofonů v závislosti na směrové charakteristice 
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2.4.2. Reproduktory a reprosoustavy 

 Reproduktor je akustický měnič, který převádí elektrickou energii na energii 

akustickou. Dalo by se na něj nahlíţet jako na dvojbran, převádějící vstupní elektrickou energii 

na energii akustickou. Reproduktory lze rozdělit podle různých parametrů. 

Podle způsobu vyzařování: 

Přímovyzařující 

 membrána je navázána bezprostředně na prostředí, do kterého je akustická energie 

 vyzařována. 

Nepřímovyzařující  nebo také tlakové 

reproduktor je uspořádán tak, ţe mezi membránou a prostředím, do kterého je akustická 

energie vyzařována, je vloţen zvukovod nebo další akustické obvody za účelem zvýšení 

účinnosti, tvarování směrové charakteristiky reproduktoru a podobně. 

 

 

 

 

Obr. 7 Reproduktor jako dvojbran 

  )(*)()( txthty      )()()(  XHY 

 

kde 

x - vstupující veličina (napětí), u - napětí na vstupu, i - proud tekoucí do reproduktoru 

w - práce pohybující membránou reprosoustavy, p - akustický tlak způsobený pohybem 

membrány, h - impulzní odezva, H - kmitočtová charakteristika, H() - přenosová funkce,  

y - vystupující veličina (akustický tlak) 

 

 

reproduktor 

i 

u 

w 

p 
x y 
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Přenosová funkce H() má dvě základní sloţky:   

  -amplitudovou charakteristiku A()  

  -fázovou charakteristiku () 

Charakteristiky reproduktorů: 

Frekvenční (amplitudová) charakteristika 

 Je závislost citlivosti reproduktoru/reprosoustavy na frekvenci signálu, který je přiváděn 

 na jeho vstup. Snahou je, aby charakteristika byla co nejvyrovnanější a reproduktor 

 generoval celé frekvenční spektrum s co nejmenším moţným zkreslením. 

Fázová charakteristika 

 Popisuje fázový posun signálu v závislosti na jeho frekvenci. Nelineární fázová 

 charakteristika působí negativně, například pokud daný generovaný tón má v sobě 

 obsaţeny vyšší harmonické frekvence, které budou mít po reprodukování  

 reprosoustavou rozdílnou fázi, neţ má základní tón, coţ povede k degradaci kvality 

 reprodukovaného zvuku. 

Směrová charakteristika 

Udává závislost akustického tlaku na úhlu, který svírá osa reproduktoru s místem 

 poslechu. U vícepásmových reprosoustav, u nichţ nelze vyřadit z provozu jeden 

 či více reproduktorů, bude nutné provést měření na více kmitočtech neţ při měření 

 jednoho reproduktoru, aby případné propady ve frekvenční  charakteristice 

reprosoustavy co nejméně ovlivnily měření. 

 

Obr.8  Polární diagram pro zobrazení směrové charakteristiky 
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2.5. Měření akustických měničů 

 Měření akustických měničů s sebou přináší mnohá úskalí. Základním „problémem“ 

těchto měření je, ţe reproduktory poslouchají lidé. To znamená, ţe "kvalita" reproduktoru bude 

nakonec hodnocena více či méně subjektivním lidským uchem. Otázkou proto zůstává, kolik 

nám toho o výsledném zvuku daného reproduktoru můţe prozradit, v rámci moţností, 

objektivní měření za pomocí laboratorní techniky. Ve většině případů naměřené hodnoty 

korelují se subjektivním dojmem posluchače (velmi nevyrovnaná frekvenční charakteristika, 

rezonance skříně reprosoustavy atd.), avšak poměrně často dochází i k jevu opačnému, kdy jsou 

naměřené hodnoty v protikladu s tím, co je slyšet. Kaţdopádně tvorba objektivního měření tak, 

aby bylo smysluplné a zároveň proveditelné, zahrnuje volbu, který z mnoha parametrů 

reproduktoru bude měřen, vynesen do grafů a v závislosti na jakých dalších parametrech 

to bude. Například pokud zvolíme klasické měření akustického tlaku v závislosti na frekvenci, 

při konstantní amplitudě vstupního signálu, výsledkem bude klasický graf frekvenční či 

amplitudové odezvy. Toto měření bude však platné pouze v ose reproduktoru a jen ve zvolené 

bezdozvukové místnosti. Otázkou zůstává, jak se bude reproduktor chovat v běţné místnosti při 

reprodukování hudby. Proto bychom měli mít stále na mysli, ţe jakkoli přesné a objektivní 

měření reproduktoru  nám sice o kvalitě zvuku, který generuje, můţe mnohé napovědět, ale 

stále velmi záleţí na kaţdém posluchači, na tom jaký zvuk se mu líbí a jaký zvuk preferuje.  

 Například v současné době jsou velice oblíbené reprosoustavy  v konfiguracích x.1 (2.1, 

5.1, 7.1 atd.). Tyto reprosoustavy jsou tvořeny určitým počtem satelitních reproduktorů s 3-5cm 

velkým výškovým reproduktorem a subwooferem, osazeným poměrně velkým basovým 

reproduktorem. Tyto reprosoustavy mohou laickému posluchači imponovat poměrně „hlasitým“ 

zvukem a „dunivými“ basy. Bohuţel jsou tyto reprosoustavy ve většině případů vhodné pouze 

pro sledování filmů, ale  pro reprodukování hudby příliš vhodné nejsou. Jejich problémem je 

chybějící středové pásmo. Nízké kmitočty, generované basovým reproduktorem, bývají velice 

nekonkrétní a rozmazané, a také vzniká problém, ţe s měnící se vzdáleností od reprosoustavy, 

se diametrálně mění frekvenční charakteristika. Nízké frekvence se díky své podstatně větší 

vlnové délce nesou prostorem daleko lépe, neţ vysoké frekvence ze satelitních reproduktorů, 

a vzhledem k chybějícímu středovému pásmu, je tento rozdíl mnohem více slyšitelný.   

 Z tohoto důvodu jsem pro měření zvolil reprosoustavu, kterou jiţ delší dobu pouţívám 

doma a vzhledem ke své praxi profesionálního zvukaře, bych si dovolil napsat svůj subjektivní 
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názor na kvalitu jejího zvuku. Reprosoustava hraje vzhledem ke své ceně a určení, jakoţto 

reprosoustava pro domácí a kancelářské pouţití, poměrně obstojně. Jedinou větší výtkou je, ţe 

při zvyšování hlasitosti jsou nepoměrně více zesilovány nízké kmitočty a pro zachování 

vyrovnaného zvuku je nutno zeslabovat basové frekvence, buďto na softwarovém ekvalizéru 

v přehrávači, nebo ekvalizérem přímo na reprosoustavě. Nejprve jsem se domníval, ţe to je 

způsobeno odlišným vnímáním úrovně hlasitosti nízkých a vysokých kmitočtů lidským uchem. 

Následně jsem však při porovnání s Fletcher-Munsonovou (Obr. 21) křivkou i její revidovanou 

verzí podle ISO 226:2003, zjistil, ţe by tomu mělo být právě naopak. Z charakteristik plyne, ţe 

se vzrůstající hlasitostí by se měl rozdíl mezi vnímanou hlasitostí nízkých a vysokých kmitočtů 

zmenšovat. Proto jsem se rozhodl za pomocí laboratorního měření tento svůj subjektivní názor 

potvrdit, nebo vyvrátit. Proto budu provádět vţdy dvě měření se signály o úrovních 0 dB a -

20dB. Budu tak moci porovnat frekvenční charakteristiku reprosoustavy při dvou rozdílných 

úrovních hlasitosti. 

2.6. Měřený výrobek 

Ve své práci budu měřit aktivní dvoupásmovou reprosoustavu Genius SP-HF 2.0 1250. Jedná se 

o stolní reprosoustavy vyrobené ze dřeva. Osazeny jsou dvěma reproduktory. Středobasovým 

reproduktorem o průměru 13 cm a výškovým reproduktorem o průměru 4,7 cm.  Výrobcem 

udávaný výkon je 18 W na jednu reprosoustavu. Reprosoustava se skládá ze dvou reprosoustav. 

V pravé reprosoustavě je zesilovač pro celou reprosoustavu. Díky tomu je levá reprosoustava 

de-facto pasivní a my můţeme změřit i její impedanční charakteristiku. Akustická měření budu 

provádět ve dvou vzdálenostech. Jednak ve vzdálenosti 1 m, jak vyţaduje norma IEC 60268-5, 

a také ve vzdálenosti 50cm vzhledem k tomu, ţe se jedná o stolní reprosoustavy a posluchač se 

během poslechu nachází často mnohem blíţe neţ 1 m. 

 

 

 

 

Obr.9  Čelní pohled na měřenou reprosoustavu
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3.  Technické prostředky pro realizaci akustických měření. 

 V této kapitole se budu zabývat potřebným technickým zázemím pro realizaci 

akustických měření.  

3.1. Obecné nároky na měřící prostory a měřící vybavení 

 Měření musí probíhat v prostorách s akustickými vlastnostmi adekvátními  poţadované 

přesnosti a objektivitě výsledků našeho měření. 

Dokonalý prostor pro akustická měření by měl splňovat:                                    

  - dokonale difuzní zvukové pole 

  - rovnoměrně rozloţená absorbce zvuku okolím 

  - zanedbatelné odrazy zvuku od okolí 

  - exponenciální útlum zvuku v závislosti na čase 

  - ţádny hluk v pozadí 

 

 Takovýto prostor však ve skutečnosti pravděpodobně ani neexistuje, a tak se k jeho 

vlastnostem snaţíme alespoň co nejvíce přiblíţit. 

Skutečný prostor pro akustická měření: 

- zvukové pole se skládá ze směsi difundujícího a odraţeného zvuku 

- nerovnoměrná absorbce okolí 

- odrazy od okolí při měření nízkých kmitočtů 

- různé průběhy útlumu zvuku v závislosti na čase 

- hluk v pozadí 

 

Vzhledem k tomu, ţe se měření bude uskutečňovat v odrazivé, dozvukové místnosti 

s tvrdými stěnami, bez jakéhokoliv tlumení, bude moţné měřit jen určitou dobu, neţ mikrofon 

začne zachycovat zvuk odraţený od okolních stěn či stropu. To přináší limitaci nejniţšího 

kmitočtu, který jsme schopni změřit. Jelikoţ je nutné změřit nejméně jednu celou periodu 

signálu, tato perioda nesmí trvat déle, neţ návrat zvuku odraţeného ode zdí či stropu. 
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Obr.10  Schéma měřícího prostoru 

 

Za předpokladu, ţe nejbliţší odrazivá plocha bude vzdálena 2 metry, bude limitace následující: 
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d - vzdálenost nejbliţší odrazivé plochy  vZv - rychlost zvuku 

t - čas do návratu prvního odrazu  fmin - minimální měřitelná frekvence 

 

Obecné poţadavky pro akustická měření 

Aby byl výsledek měření průkazný, je třeba vhodně vybrat optimální postup vzhledem k druhu 

našeho měření. Také je zapotřebí patřičně zdokumentovat velké mnoţství podmínek, za kterých 

měření probíhalo, aby bylo měření reprodukovatelné. 
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Musí být zaznamenána: 

 -metoda měření (předpis, norma) 

 - přístrojové vybavení (měřící, kalibrační, popř. blokové schéma) 

 - naměřené veličiny (jednotlivě či statisticky zpracované) 

 - způsob měření (frekvenční pásmo, směrové a dynamické charakteristiky) 

 - schéma měřícího prostoru (umístění snímače a zdroje zvuku v měřícím prostoru, náčrt) 

 - charakter sledovaného zvuku (náhodný, ustálený, proměnný, impulsní emisní atd.) 

 - charakteristika zdroje zvuku (bodový, plošný, liniový) 

 - vlastnosti zvukového pole (volné, difuzní) 

 - akustické vlastnosti místa, kde docházelo k měření (doba dozvuku, odrazivé a pohltivé 

  plochy) 

 - teplota a vlhkost vzduchu, ve kterém probíhalo měření 

  

Dále je potřeba zajistit mikrofon s dostatečně plochou frekvenční charakteristikou, aby zkreslení 

způsobené mikrofonem, co nejméně ovlivňovalo přesnost měření. Dále je také nutné zvolit 

vhodnou úroveň vybuzení vstupního zesilovače na vstupu měřícího řetězce. 

 

3.2. Akustické měření produkce pomocí virtuální instrumentace 

3.2.1. Virtuální instrumentace 

 Virtuální instrumentace je proces, ve kterém se snaţíme nahradit co největší část 

měřícího řetězce softwarovými nástroji. Je výhodná zejména v dnešní době zvyšující se 

dostupnosti osobních počítačů. Virtuální přístroj (vývojové prostředí, které je zaloţeno 

na grafickém programování) na rozdíl od přístroje klasického není omezen pouze na jednu 

funkci nebo činnost, pro kterou ho výrobce sestrojil.  Dává uţivateli moţnost definovat jeho 

funkci a dále ho modifikovat či softwarově rozšiřovat.  

 Z toho vyplývají i několikanásobně niţší náklady na měřící řetězec. K měření 

potřebujeme pouze vhodný senzor (v závislosti na druhu měření) a A/D převodník, který je 

příslušným rozhraním připojen k počítači, na kterém je nainstalován software pro virtuální 
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instrumentaci. Konečnou formou je pak panel měřicího systému na monitoru počítače 

a příslušný vývojový diagram. 

 

                     

 

Obr.11 Obecné blokové schéma měřícího přístroje 

x - vstupní veličina y - výstupní údaj 

Poţadavky na software:   

 - získání dat 

 - převod do technických jednotek 

 - přizpůsobení průběhu vlny 

 - akustické měření (měření zkreslení, frekvenčního spektra atd.) 

 - vizualizace a vytvoření zprávy o měření 

 

Pro svou práci jsem zvolil vývojové prostředí NI LABView.  

 

3.2.2. National Instruments LabVIEW a jeho pouţití pro akustická měření 

LabVIEW je grafické programovací prostředí pro měření, testování a správu systémů.  

Postup návrhu virtuálního přístroje: 

 - návrh předního panelu (volba vstupů a výstupů, definice datových typů atd.) 

 - vytvoření blokového schématu (spojení prvků "dráty", implementace aritmetických  

   a logických operací) 

 - ověření funkce a odladění programu 

  

 

senzor 

 

převodník 

 

vyhodnocovací 

zařízení 

x y 
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 Takto například vypadá jednoduchý přístroj pro měření vstupní veličiny se signalizací, pokud 

veličina překročí námi nastavenou mez. 

 

Obr.12 Čelní panel přístroje v programovacím prostředí LABView 

 

Obr.13 Blokové schéma virtuálního přístroje 
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K provedení úspěšného měření je třeba provést mnoho dílčích úloh (získávání dat, filtrování 

naměřeného signálu, vizualizace atd.). Všechny tyto úlohy můţeme provést díky jeho flexibilitě 

a modularitě v programovacím prostředí LABView.  

3.3. Získávání dat 

 Měřící zařízení musí začínat nějakým druhem senzoru, který převede fyzické změny 

v okolí na elektrický signál (v našem případě měřícím mikrofonem). Pro naše měření budeme 

vyuţívat mikrofon AKG  C 1000S. Jedná se o kondenzátorový mikrofon s kardioidní směrovou 

charakteristikou. Tento mikrofon sice není konstruován jako měřící mikrofon, jeho frekvenční 

charakteristika je však pro naše vyuţití dostatečně vyrovnaná (kolísá maximálně o +/- 3dB), 

a jelikoţ frekvenční charakteristiku tohoto mikrofonu máme k dispozici (Obr. 15), budeme 

podle ní schopni naměřené výsledky upravit a tyto nerovnosti ve frekvenční charakteristice 

mikrofonu kompenzovat. 

 

Obr.14 Mikrofon AKG C 1000S 

 

Obr.15 Frekvenční charakteristika mikrofonu AKG C 1000S 
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 Proces měření toho elektrického signálu a jeho vstupu do počítače ke zpracování se 

nazývá získávání dat. Dynamické signály, jako například zvukový, kladou vzhledem ke svému 

velkému dynamickému rozsahu také velké nároky na digitálně/analogové a analogovo/digitální 

převodníky.  

 Pro akustická měření je moţné vyuţít několik druhů DSA zařízení (Dynamic Signal 

Acquisition, získávání dynamických signálů). Jsou to například PCI moduly NI PCI- 4462, 

4472, 6621. Jedná se o vysoce přesné moduly, vyvinuté speciálně pro měření zvuku a vibrací. 

Moduly disponují 24bitovými A/D a D/A převodníky, které jsou schopny přesně zpracovat 

vstupní signály od stejnosměrných aţ po 45 kHz.  

 

Obr. 17 Modul NI PCI-4472 

3.4. Úprava dat pro další zpracování 

 Po odebrání vzorku napětí na mikrofonu je nutné tuto hodnotu ve voltech převést 

(přepočíst) na veličinu, se kterou budeme následně pracovat (Pa, dB atd.). Toto umoţňuje 

jednoduše vyřešit VI "SVS Scale Voltage To EU.vi", který je součástí modulu NI Sound and 

Vibratoins a dokáţe přímo přepočítávat napětí na jiné technické jednotky.  

 

Obr.17 Převod surových dat z mikrofonu na technické jednotky 
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 Měřící zařízení jsou většinou navrhována tak, aby měla plochou charakteristiku 

citlivosti v celém spektru měřených kmitočtů. Lidské ucho, které bývá ve velké části případů 

koncovým "senzorem", však lineární citlivost v celé šíři kmitočtů rozhodně nemá. Proto je 

někdy nutné přizpůsobit měření tak, aby co nejvíce odpovídalo lidskému, subjektivnímu 

vnímání zvuku. Tento proces by si bez virtuální instrumentace vyţádal mnoho různých filtrů, 

pásmových propustí a dalších obvodů.  Toto by bylo jednak nákladné a navíc by nám přibylo 

mnoho dalších kontaktů, konektorů, plošných spojů atd., které by se nepříznivě projevily 

na přesnosti prováděného měření. Pro případ měření s nelineární vstupní charakteristikou lze 

opět vyuţít vhodný VI, který upraví vstupní charakteristiku dle našich poţadavků. 

 

 

Obr. 18 Upravení vstupní charakteristiky pomocí váhovacího filtru 

 

4. Návrh struktury testeru pro ověřování vlastností výrobků. 

 V této kapitole se zabývám návrhem struktury měřícího řetězce pro jednotlivá měření. 

Pro měření frekvenční a směrové charakteristiky se půjde o návrh virtuálních přístrojů 

v programu virtuální instrumentace NI LABView. Impedanční charakteristika bude změřena 

pomocí klasických přístrojů. Pro měření v akusticky nevhodných prostorách učebny NK426 

se bude třeba vypořádat s poměrně krátkým časovým oknem, ve kterém budeme moci měřit. 

Bude proto nutné upravit měření tak, aby netrvalo déle neţ 10ms, aby jeho výsledky nebyly 

ovlivněny odrazy zvuku od okolních předmětů či stěn. Při měření, které proběhne 

v polobezdozvukové komoře, budeme moci měřit kontinuálně bez výraznějšího ovlivnění 

naměřených výsledků. 
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4.1. Tester pro měření frekvenční charakteristiky reprosoustavy 

 Frekvenční charakteristika je jednou ze základních vlastností kaţdé reprosoustavy. 

Ve své práci budu frekvenční charakteristiku soustavy měřit třemi různými způsoby:  

- měření frekvenční odezvy širokopásmovým šumem 

- měření frekvenční odezvy sinusovým signálem na diskrétních kmitočtech s krokem 1/2 oktávy 

- měření impedanční charakteristiky v závislosti na frekvenci 

 

 Mikrofon je potřeba umístit tak, abychom co nejvíce eliminovali vlivy okolí, odrazů 

od stojanu mikrofonu atd. Mikrofon umístíme do referenčního bodu reprosoustavy, to je 

většinou taková vzdálenost, kdy se měřené fázové charakteristiky všech reproduktorů mění 

stejně se vzdáleností na referenční ose. Pro dvoupásmové reprosoustavy klasické konstrukce se 

osa nachází v ose výškového reproduktoru, pro klasické třípásmové reprosoustavy pak v ose 

středového měniče. 

 Referenční bod bývá vzdálen tak, aby byl rozdíl vzdáleností měničů zanedbatelný proti 

vzdálenosti referenčního bodu. Raději budu brát v úvahu nějakou rezervu kvůli maximálnímu 

moţnému sníţení vlivu difrakcí na všech změnách plochy přední desky, např. hrany ozvučnice, 

závěsy větších měničů atd.  

 

4.1.1. Měření sinusovým signálem na diskrétních kmitočtech s krokem 1/2 oktávy 

 Toto měření bude probíhat tak, ţe reprosoustavu budeme budit sinusovým signálem 

o frekvencích 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1 000, 1 400, 2 000, 2 800, 4 000, 5 600, 8 000, 

11 200 a 16 000 Hz. 

 I v tomto případě budou provedena dvě měření se signály o úrovních 0 dB a  -20 dB. 

Pro signály do 250 Hz včetně, se bude jednat vţdy o jednu sinusovou periodu, u kmitočtů 

vyšších půjde o vzorky o délce 10 ms. 
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Obr. 19 Blokové schéma testeru pro měření signály na diskrétních kmitočtech 

 Na rozdíl od měření pomocí širokopásmového šumu, který je uzpůsoben lidskému 

vnímání hlasitosti, bude při měření za pomocí diskrétních kmitočtů nutné upravit výsledné 

charakteristiky vhodným váhovacím filtrem tak, abychom se co nejvíce přiblíţili hlasitosti 

vnímané lidským uchem. Proto budu provádět dvě měření. Výsledky prvního měření budou 

upraveny pouze frekvenční charakteristikou mnou pouţitého mikrofonu AKG C 1000S, zatím 

co při druhém měření bude pouţit A-váhovací filtr. Bude tak více zřetelný rozdíl mezi 

"skutečnou" frekvenční charakteristikou reprosoustavy a charakteristikou jak ji vnímá lidský 

sluch. 

 

Obr. 20 A-váhovací křivka 

 A-váhování je v současné době nejpouţívanější váhování. Odkazují se na něj 

nejrůznější národní normy, týkající se měření hladiny akustického tlaku. Původní A-křivka byla 

definována na základě publikace H. Fletchera a W. A. Munsona z roku 1933, která se zabývala 

tím, jak hlasitě člověk vnímá diskrétní tóny o různém kmitočtu avšak stejné hladině akustického 

tlaku. A-křivka měla původně slouţit pouze k měření nízkých hladin zvuku. Byla však 

Generátor 

budícího 

signálu 

PCI modul 

NI 4472 

Virtuální 

přístroj 

v NI LABView 
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revidována normou ČSN ISO 226 :2003 a je v současné době pouţívána při měřeních hlučnosti 

prostředí a vlivu hluku na zdraví člověka při všech hladinách zvuku/hluku. 

 

Obr. 21 Původní Fletcher-Munsonovy křivky (červené) a křivky upravené podle ISO 226:2003(modré) 

Pro první dvě měření pouţiji prostředí virtuální instrumentace NI LabVIEW a k měření 

impedanční charakteristiky reprosoustavy stolní přístroje. 

 

4.1.2. Měření pomocí širokopásmového šumu 

 Měření šumovým signálem má několik výhod. Jsou v něm obsaţeny veškeré frekvence, 

které potřebujeme pro měření. V analogii se světlem existuje také několik "barev" šumu. 

Základním šumem je bílý šum. Stejně jako v bílém světle jsou v něm rovnoměrně zastoupeny 

všechny frekvence - jeho spektrum je tedy ideálně ploché. Jeho energie na jednotku šířky pásma 

(W/f)  je nezávislá na kmitočtu. To znamená, ţe pásmo široké např. 50Hz má stejnou energii, 

ať se jedná o pásmo 100-150HZ nebo 5000-5050 Hz. Pro měření frekvenční charakteristiky 

reprosoustavy je bílý šum z tohoto důvodu nevhodný. Neodpovídá lidskému vnímání zvuku 

a hlavně neúměrně zatěţuje výškový reproduktor, coţ můţe vést aţ k jeho zničení. Pro naše 

měření je podstatně lépe vyuţitelný šum růţový. 
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Růţový šum je signál, jehoţ energie na jednotku šířky pásma (W/f)  je nepřímo závislá 

na kmitočtu. To znamená, ţe se jeho energie sniţuje s rostoucí frekvencí, a to o -3dB na oktávu. 

 

Obr. 22 Rozprostření energie bílého a růţového šumu 

 V rámci mé práce budou uskutečněna dvě měření. První bude uskutečněno v dozvukové 

místnosti (učebně NK426), ve které bude třeba zkrátit dobu měření na 8-10 ms, abychom 

eliminovali vliv odrazů od stěn, podlahy a jiných předmětů v místnosti. Druhé měření bude 

uskutečněno ve speciální polodozvukové komoře, coţ by nám mělo umoţnit měřit šumovým 

signálem kontinuálně. 

 

4.2. Tester pro měření směrové charakteristiky 

 Směrová charakteristika je důleţitou vlastností reprosoustavy. Velmi záleţí 

na konstrukci reprosoustavy. V současné době se můţeme setkat s jedno, dvou a třípásmovými 

reprosoustavami. Více neţ třípásmové reprosoustavy se pro běţné domácí či studiové pouţití 

vyuţívají zřídkakdy. Největším problémem vícepásmových reprosoustav je, ţe s rostoucí 

frekvencí se zvyšuje směrovost reproduktoru. Proto je nutné vhodnou konstrukcí a umístěním 

jednotlivých reproduktorů tento jev co nejvíce kompenzovat.  
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 Měření směrové charakteristiky bude prováděno za pomoci sinusových signálů 

o frekvencích 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 a 16 000 Hz. U frekvencí 125 a 250 Hz 

se bude jednat o jednu periodu signálu a na vyšších frekvencích půjde o vzorky dlouhé 10 ms. 

Směrová charakteristika bude měřena s krokem 30° ve vzdálenosti 100 cm od reprosoustavy. 

Pro měření bude pouţito stejné schéma zapojení jako pro měření frekvenční charakteristiky 

pomocí diskrétních kmitočtů. Vzhledem k větší prostorové náročnosti se bude toto měření 

odehrávat v polobezdozvukové komoře fakulty strojní VŠB-TU Ostrava nad novou menzou. 

 

4.3. Tester pro měření impedanční charakteristiky reprosoustavy 

 Impedanční charakteristika bude měřena pomocí tónového generátoru a osciloskopu 

Tektronix TDS 1002B. Na tónovém generátoru budu postupně nastavovat frekvence od 31,5 Hz 

do 16 kHz s krokem půl oktávy. V místech, kde se budou vyskytovat minima či maxima 

impedance, budu měřit s menším krokem tak, abych co nejpřesněji určil rezonanční kmitočty 

reprosoustavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Schéma testeru pro měření impedance reprosoustavy 
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 5. Ověření dosažených výsledků provedením praktického měření 

5.1. Měření frekvenční charakteristiky reprosoustavy 

 Měření probíhalo v učebně NK426. Reproduktor a mikrofon byly umístěny tak, aby se 

nacházely co nejdále od okolních předmětů. Vzdálenost mikrofonu a reprosoustavy byla 

100 cm, pouze při jednom z měření pomocí diskrétních kmitočtů byla vzdálenost 50 cm.  

 

Obr. 24 Umístění mikrofonu a reprosoustavy 

 Pro zmenšení vlivu odrazů zvuku od stojanu mikrofonu či jeho objímky, byl 

na mikrofon nainstalován obdélník tlumící pěny, pohlcující odraţený zvuk. 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Tlumící pěna 
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5.1.1. Měření frekvenční odezvy sinusovým signálem na diskrétních kmitočtech s krokem 

1/2 oktávy 

Jako generátor budícího signálu byl pouţit notebook, ze kterého byla předem 

připravenými signály buzena měřená reprosoustava. Signály jsem vytvářel pomocí syntetizátoru 

jednoduchých tónů v programu Sony Sound Forge 9.0a. Byly vytvořeny vţdy dva stejné 

signály, jeden s amplitudou 0dB a druhý s amplitudou -20dB. Dva různě silné signály jsem 

zvolil proto, abych potvrdil či vyvrátil svou domněnku, ţe měřená reprosoustava při velkém 

zesílení neúměrně více zesiluje nízké kmitočty.  

 

Obr 28. Generátor testovacích signálů v programu Sony Soundforge 9 

 K měření reprosoustavy za pomoci diskrétních kmitočtů byl vyuţit virtuální přístroj 

pro měření hladiny akustického tlaku z balíčku LABView Sound and Vibration. Virtuální 

přístroj musel být pro potřeby našeho měření mírně upraven, a to z toho důvodu, ţe byl navrţen 

pro kontinuální měření akustického tlaku, které není v našich podmínkách (dozvuková místnost) 

proveditelné.  

 Přístroj bylo třeba upravit tak, aby po změření hladiny akustického tlaku našeho 10ms 

dlouhého vzorku přestal měřit a změřená hodnota zůstala zobrazena na obrazovce. K tomu byl 

vyuţit jednoduchý komparátor, na jehoţ první vstup byla přivedena měřená hodnota 

akustického tlaku a na druhý vstup byla připojena konstanta, jejíţ hodnota byla nastavena cca. 5 

aţ 10 dB pod předpokládanou hodnotou akustického tlaku, která měla být změřena. Dále byl 

na hodnotu akustického tlaku připojen člen, který uchovával maximální změřenou hodnotu. 
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Po spuštění měřící sekvence tedy došlo k reprodukování budícího signálu reprosoustavou, 

mikrofon jej zachytil a virtuální přístroj změřil hodnotu akustického tlaku. Zároveň došlo 

k překročení hodnoty nastavené v komparátoru, byla uchována maximální změřená hodnota 

a virtuální přístroj se zastavil a neměřil dále. 

V této kapitole jsou pouze grafy, tabulky naměřených hodnot se nalézají v příloze č. 1. 

 

 

Obr. 29 Změřená frekvenční charakteristika ve vzdálenosti 50 cm bez váhování 
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Obr. 30 Rozdíl úrovní akustického tlaku mezi signály o úrovních 0 a -20 dB 

 

Obr. 31 Změřená frekvenční charakteristika ve vzdálenosti 100 cm bez váhování 
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Obr. 32 Rozdíl úrovní akustického tlaku mezi signály o úrovních 0 a -20 dB 

 

Obr. 33 Změřená frekvenční charakteristika ve vzdálenosti 50 cm bez s A-váhováním 
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Obr. 34 Rozdíl úrovní akustického tlaku mezi signály o úrovních 0 a -20 dB 

 

Obr. 35 Změřená frekvenční charakteristika ve vzdálenosti 50 cm bez s A-váhováním 
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Obr. 36 Rozdíl úrovní akustického tlaku mezi signály o úrovních 0 a -20 dB 

 Z charakteristik plyne, ţe reprosoustava má dle očekávání poměrně plochou frekvenční 

charakteristiku, a to i v oblasti nejniţších měřených kmitočtů. Bohuţel, lidské ucho nízké 

kmitočty vnímá mnohem tišeji, neţ zbytek frekvenčního spektra, a proto po úpravě 

charakteristik A-váhovacím filtrem, je v oblasti nízkých kmitočtů jiţ viditelný pokles. Pokud 

ovšem vezmeme v úvahu, ţe reproduktor je velký pouze 13cm a je spíše středo-basový, neţ 

čistě basový, jedná se o dobrý výsledek. Dalším "neduhem" reprosoustavy se zdá být nárůst 

hladiny akustického tlaku v oblasti okolo 2 kHz o cca 4 aţ 5 dB a následný pokles v oblasti 

okolo 3 kHz. A zde se setkáváme, jak jiţ bylo řečeno v úvodu, s rozdílem mezi naměřenými 

hodnotami a subjektivním pocitem posluchače. 

 Okem laika se zdá být ona vlna v oblasti mezi 1,5 kHz a 2,5 kHz špatným vysvědčením 

pro měřenou soustavu. Jinak tomu ovšem bude, pokud se na charakteristiku podíváte očima 

zvukaře a pokusíte se říct, jak taková nelinearita ovlivní reprodukovaný zvuk. Kmitočty mezi 

1,5 a 2,5 kHz jsou totiţ poměrně důleţité pro srozumitelnost lidské řeči a jejich absence by 

znamenala, ţe by byl lidský hlas reprodukovaný reprosoustavou "utopen" ve zvuku nástrojů 

a byl by nekonkrétní. Mírná nelinearita v této oblasti tedy pouze zjasní zpěv a lidský hlas, neţ 

aby nějak významně ovlivnila výsledný zvuk.  
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 Naopak vyšší frekvence v oblasti okolo 4 kHz jsou frekvence, které výsledný zvuk 

dělají "ostřejším". Zesílení v této oblasti můţe znamenat, ţe reprodukovaný zvuk by mohl pro 

posluchače být nepříjemně "ukřičeným".  

5.1.2. Měření frekvenční charakteristiky reprosoustavy pomocí širokopásmového šumu 

 Frekvenční charakteristika byla měřena následovně. Nejprve byl generátorem růţového 

šumu (1) vygenerován vzorek o délce 512 vzorků. Při vzorkovací frekvenci D/A převodníku 

51,2 KHz se jednalo o vzorek dlouhý 10ms. Tento vzorek byl následně filtrován pásmovou 

propustí (2). Poté byl vzorek převeden PCI modulem NI 6221(3) na analogový signál. Tento 

signál byl dále rozvětven do dvou větví. První větev byla jako referenční připojena přímo na 

vstup PCI modulu NI 4472 (4) a druhá větev byla budícím signálem pro námi měřenou 

reprosoustavu. Zvuk vygenerovaný reprosoustavou byl snímán mikrofonem a signál 

z mikrofonu byl přiveden na další z vstupů PCI modulu NI 4472 (5).  

 Hlavní výhodou tohoto zapojení bylo, ţe oba signály, referenční i budící, byly zcela 

totoţné, díky čemuţ se nám na výsledku měření neprojevily případné nepřesnosti v převodu 

vzorku růţového šumu na analogový signál. Oba signály, referenční i měřený, pak byly znovu 

filtrovány pásmovou propustí (6), coţ bylo nezbytné kvůli omezení vlivu hluku v pozadí na 

nízkých kmitočtech a kvůli filtrování případných vyšších harmonických, leţících mimo 

měřenou oblast, které by také mohly ovlivnit výsledek měření. Byly pouţity filtry s nekonečnou 

impulsní odezvou (IIR), inverzní Chebyshevovy topologie pátého řádu, nastavené jako pásmové 

propusti v pásmu od 125Hz do 16kHz. 

 

Obr. 26 Nastavení filtrů 
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 Dále byly oba signály zpracovány virtuálním přístrojem (7), který je porovnal a graficky 

zobrazil jejich rozdíly. Z výstupu „Averaging done“, tedy průměrování dokončeno, byl vyveden 

signál, který byl po negaci (9) přiveden ke STOP tlačítku, takţe po odebrání příslušného počtu 

vzorků a jejich zprůměrování, se virtuální přístroj zastavil a nezaznamenal odrazy od okolních 

ploch a předmětů. Bylo odebráno a porovnáno 512 vzorků, coţ pří vzorkovací frekvenci 51,2 

kHz odpovídá času 10ms. Tyto vzorky byly následně exponenciálně zprůměrovány, coţ 

znamená, ţe mnohem větší váha byla přikládána hodnotám, které se nejčastěji opakovaly. Pro 

měření, při kterém byl měřený signál váhován A-váhovacím filtrem, byl pouţit váhovací filtr 

(8), který byl při měření bez A-váhování vyřazen. 

 Pro měření v polodozvukové komoře, kde bylo moţno měřit šumovým signálem 

kontinuálně, byl virtuální přístroj lehce upraven, aby měřil stále a nezastavil se po odebrání 

první série vzorků. 

Obr. 27 Blokové schéma virtuálního přístroje pro měření šumovým signálem 

 

 Měření probíhalo při stejném rozestavení mikrofonu a reprosoustavy, jako měření za 

pomocí diskrétních signálů ve vzdálenosti 100 cm od reprosoustavy. Impuls růţového šumu byl 

dlouhý 10 ms. Na prvním grafu je křivka frekvenční odezvy bez dalších úprav, na druhém grafu 

je křivka po A-váhování, tedy tak, jak by ji vnímalo lidské ucho. 
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Obr. 37 Frekvenční charakteristika při měření šumovým signálem bez váhování 

Obr. 38 Frekvenční charakteristika při měření šumovým signálem s A-váhováním 

 Obě charakteristiky se aţ překvapivě podobají charakteristikám změřeným pomocí 

diskrétních kmitočtů. Také je zde dobře patrný nárůst amplitudy o 8 aţ 10 dB v oblastech okolo 

2 kHz a 3-4 kHz. Objevily se sice menší zákmity v oblastech u kmitočtů v oblasti 8 - 13 kHz, 

avšak vzhledem k tomu, ţe vlnová délka se u těchto kmitočtů pohybuje mezi 4 - 2,5 cm, se 

můţe jednat o odrazy zvuku od stojanu mikrofonu nebo některých předmětů okolí. Také se 

můţe z části jednat o důsledek toho, ţe je v grafech pouţito logaritmické měřítko na ose 

kmitočtů. LABView totiţ vzorky šumu z referenčního a měřeného kanálu porovnává 

na frekvencích, které jsou rozloţeny lineárně. Proto dochází v horních třech oktávách 

k jakémusi „nahuštění“ vzorků. U druhé křivky se také projevuje důsledek A-váhování, tedy 

pokles amplitudy u kmitočtů pod 400 Hz a nad 12 kHz. 
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5.1.3. Měření šumovým signálem v polobezdozvukové komoře 

 Druhá série měření probíhala v polobezdozvukové komoře, která svými akustickými 

vlastnostmi dovolovala provádět měření šumovým signálem kontinuálně. Opět byla provedena 

dvě měření. První měření bylo uskutečněno bez váhování a druhé měření bylo provedeno s A-

váhovacím filtrem. 

 

Obr. 39 Frekvenční charakteristika při kontinuálním měření šumovým signálem bez váhování 

 

Obr. 40 Frekvenční charakteristika při kontinuálním měření šumovým signálem s A-váhováním 

 Výsledky  kontinuálního měření se velice podobají výsledkům, které byly naměřeny 

pomocí měření krátkým šumovým signálem v akusticky podstatně nepříznivějších podmínkách. 

Sice vlivem kontinuálního měření došlo k lehkému „rozmazání“ charakteristiky v oblasti 

vyšších kmitočtů, na druhou stranu jsou ovšem podstatně zřetelnější dva propady 

charakteristiky v oblastech 6 a 7 kHz. Znamená to, ţe metoda měření v krátkém okně (neţ se 
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dostaví první odraz od předmětu) je pro informativní měření pouţitelná i v prostorách, které 

zcela neodpovídají dokonalému akustickému prostředí a jedinou limitací pro nás je vzdálenost 

k nejbliţší odrazivé ploše či předmětu.  

 Pro kontrolu námi dosaţených výsledků, byla reprosoustava změřena 

v polobezdozvukové komoře Ing. Weiszem za pouţití vybavení, které pro měření v komoře 

pouţíváno běţně. Jednalo se o vybavení firmy Brüel & Kjaer. První charakteristika je neváţená 

a druhá je váţená A-váhovacím filtrem. 

Obr. 41 Frekvenční charakteristika změřená měřícím vybavením Brüel & Kjaer bez váhování 
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Obr. 42 Frekvenční charakteristika změřená měřícím vybavením Brüel & Kjaer s A-váhováním 

 Z charakteristik je zřejmé, ţe měřením provedeným pomocí virtuální instrumentace 

v programu LABView, se nám podařilo poměrně přesně změřit frekvenční charakteristiku 

reprosoustavy. A to i navzdory tomu, ţe byl pro naše měření pouţit mikrofon, který není 

primárně určen jako mikrofon měřící. 

5.2. Měření směrové charakteristiky reprosoustavy 

 Směrová charakteristika byla měřena vzhledem k větší prostorové náročnosti a větší 

náchylnosti k odrazům od okolí přímo v polobezdozvukové místnosti. Měření bylo prováděno 

ve vzdálenosti 1m od reprosoustavy a krokem 30°. 
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Obr 43. Změřená směrová charakteristika reprosoustavy 

 Změřená směrová charakteristika reprosoustavy vykazuje poměrně uspokojivé 

výsledky. Reprosoustava má u kmitočtů do 2 000 Hz poměrně lineární směrovou charakteristiku 

v rozmezí +/- 60° od osy reproduktorů. Se zvyšováním kmitočtu dochází postupně k zuţování 

úhlu, ve kterém je charakteristika uspokojivá. U kmitočtů 8 000 a 16 000 Hz dochází 



 

42 5. Ověření dosažených výsledků provedením praktického měření 

k výraznému poklesu hladiny akustického tlaku jiţ za hranicí +/- 30°. Nárůst vyzařování 

v záporném směru osy reproduktorů je pravděpodobně způsoben ústím bass-reflexové 

ozvučnice, která je umístěna na zadní straně reprosoustavy. 

 

5.3. Měření impedanční charakteristiky reprosoustavy 

 Měření impedanční charakteristiky reprosoustavy probíhalo následovně. Na první kanál 

osciloskopu bylo přivedeno budící napětí z tónového generátoru a po celou dobu měření bylo 

udrţováno na úrovní 2 Vef. Druhý kanál osciloskopu byl připojen na vstup reprosoustavy a byla 

měřena efektivní hodnota napětí. V sérii s reproduktorem byl zapojen rezistor o hodnotě 

4,7 Záměrně byl zvolen odpor s indukčností v řádech jednotek H, aby nebyla ovlivněna 

přesnost měření na vyšších kmitočtech. 

Úbytek napětí na rezistoru byl rozdílem mezi napětím na tónovém generátoru a úbytkem napětí 

na reprosoustavě.  

𝑈𝑅 = 𝑈𝐺𝐸𝑁 − 𝑈𝑅𝐸𝑃  

Následně byl pomocí Ohmova zákona vypočítán proud tekoucí obvodem. 

𝐼 =
𝑈𝑅
𝑅

 

Dále pak byla opět pomocí Ohmova zákona vypočítána impedance reprosoustavy. 

𝑍 =
𝑈𝑅𝐸𝑃
𝐼
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Obr. 42 Změřená impedanční charakteristika reprosoustavy 

 Vzhledem k tomu, ţe je reprosoustava dvoupásmová, se objevily dva rezonanční 

kmitočty, při kterých reprosoustava vykazuje nejniţší impedanci. Jednalo se o kmitočty 70 

a 242 Hz. Naopak nejvyšší impedanci má reprosoustava při kmitočtech 43, 103 a 3 500 Hz. Při 

stejnosměrném vstupním signálu má reprosoustava odpor 3,8 . Tabulka se všemi naměřenými 

hodnotami a příkladem výpočtu je v příloze č. 1. 
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6. Závěr 

 Cílem této práce bylo pokusit se uskutečnit akustická měření v nelaboratorních 

podmínkách a zjistit, zda je moţné se za pomocí vhodných technických prostředků a postupů 

alespoň přiblíţit výsledkům změřeným v laboratorních podmínkách s pouţitím laboratorní 

techniky. Dále jsem se pokoušel zhodnotit, co je moţné z naměřených charakteristik vyčíst, co 

námi naměřené výsledky prozrazují o zvuku generovaném reprosoustavou a jak je lze 

interpretovat vzhledem k subjektivnímu dojmu z celkového zvuku reprosoustavy. Podařilo se 

mi potvrdit můj počáteční předpoklad, ţe reprosoustava neúměrně více zesiluje nízké kmtočty 

při velkém zesílení signálu. Měření bylo prováděno v souladu s normami ISO 3741, ČSN IEC 

268-1, 268-2 a 268-5, které definují charakter měřících signálů, vzdálenosti měřících zařízení 

od zdroje hluku, měřenou veličinu a další parametry měření. 

  

 Vzhledem k tomu, ţe se námi naměřené hodnoty velice blíţily hodnotám naměřeným 

v laboratorních podmínkách za pouţití laboratorní techniky, bych si dovolil prohlásit námi 

provedené měření za úspěšné. Na kmitočtech do 1000 Hz se nám vzhledem k niţší koncentraci 

kmitočtů, na kterých LABView porovnával referenční a měřený signál, nepodařilo zachytit 

zcela přesně kaţdý malý pokles či nárůst amplitudy frekvenční charakteristiky.  Hrubým tvarem 

se však charakteristice naměřené v polobezdozvukové komoře velice blíţí. Naopak u vyšších 

kmitočtů nad 1000 Hz se nám podařilo frekvenční charakteristiku změřit velice přesně. Dalo by 

se říci, ţe v pásmu od 1000 Hz do 16 000 Hz se námi naměřené charakteristiky těm 

laboratorním velice podobají. Frekvenční i směrové charakteristiky reprosoustav odpovídají 

jejích ceně a určení jako reprosoustavy pro domácí a kancelářské pouţití. Lepších výsledků by 

bylo pravděpodobně moţné dosáhnout prováděním měření ve větších prostorách, které by nám 

dovolily měřit v delším časovém okně a tedy měřit i kmitočty niţší neţ 125 Hz. Pozitivně by se 

také jistě projevilo pouţití mikrofonu s menším průměrem membrány, která by méně 

ovlivňovala zvukové pole v jejím nejbliţším okolí. 
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Příloha 1. - Naměřené hodnoty jednotlivých měření   

 

frekvenční odezva, diskrétní kmitočty 
1/2 oktávy 50cm, A váhování 

 

frekvenční odezva, diskrétní kmitočty 
1/2 oktávy 50cm 

f [Hz] 
0 dB -20 dB rozdíl 

[dB]  
f [Hz] 

0 dB -20 dB rozdíl 
[dB] L [dB] L [dB] 

 
L [dB] L [dB] 

125 57 46,2 10,8 
 

125 83,1 71,2 11,9 

180 63,8 53,6 10,2 
 

180 82 70,6 11,4 

250 69,8 60,1 9,7 
 

250 83,7 74,3 9,4 

355 75,6 67,6 8 
 

355 82,6 74,8 7,8 

500 77,54 69,5 8,04 
 

500 82,3 74,6 7,7 

710 78,6 70,2 8,4 
 

710 82 73,4 8,6 

1000 80,2 70,1 10,1 
 

1000 82 72,9 9,1 

1400 81,2 71,9 9,3 
 

1400 81,2 72,7 8,5 

2000 85,4 75,59 9,81 
 

2000 85,1 77 8,1 

2800 76,1 67,62 8,48 
 

2800 77,6 66,7 10,9 

4000 81,7 72,5 9,2 
 

4000 80,3 70,7 9,6 

5600 78,2 69,3 8,9 
 

5600 82,7 73,8 8,9 

8000 82,5 73,2 9,3 
 

8000 82,6 73,9 8,7 

11200 77,5 68,4 9,1 
 

11200 81,6 73,2 8,4 

16000 74,2 65,4 8,8 
 

16000 83,6 75,1 8,5 
 

frekvenční odezva, diskrétní kmitočty 
1/2 oktávy 1m, A váhování 

 

frekvenční odezva, diskrétní kmitočty 
1/2 oktávy 1m 

f [Hz] 
0 dB -20 dB rozdíl 

[dB]  
f [Hz] 

0 dB -20 dB rozdíl 
[dB] L [dB] L [dB] 

 

L [dB] L [dB] 

125 51 40,6 10,4 
 

125 70,6 57,5 13,1  

180 51,9 41,8 10,1 
 

180 70,4 57,4 13 

250 57,6 47,6 10 
 

250 74,2 60,7 13,5 

355 70,4 62,13 8,27 
 

355 78,3 68,87 9,43 

500 72,9 64,79 8,11 
 

500 79 69,49 9,51 

710 73,16 64,55 8,61 
 

710 77,1 68,7 8,4 

1000 79,1 69,9 9,2 
 

1000 78,1 69,5 8,6 

1400 76 67,1 8,9 
 

1400 78 68,4 9,6 

2000 80,6 71,5 9,1 
 

2000 81,6 73,2 8,4 

2800 71,7 63,4 8,3 
 

2800 74,1 61,6 12,5 

4000 75,9 66,9 9 
 

4000 77,9 67,1 10,8 

5600 76,8 68,3 8,5 
 

5600 79,8 70,2 9,6 

8000 77,4 69,3 8,1 
 

8000 79,9 71,3 8,6 

11200 74,2 65 9,2 
 

11200 78,2 68,9 9,3 

16000 69,7 61 8,7 
 

16000 80,1 71,6 8,5 
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měření směrové charakteristiky 

f [Hz] 
L [dB] 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

125 55,4 53,5 51,4 52,8 43,8 43,6 47,3 44,1 44,3 53 53,4 53,7 

250 63 60,1 59,7 58 50,7 49,1 53,3 49,6 50,2 58,6 60 60,3 

500 64 63 62,4 61,8 52,9 53,2 55,6 53,7 53,5 63 63,5 64,2 

1000 70,3 68,2 64,9 61,2 48,9 49,6 52,3 50,2 49,6 62 65,5 68,1 

2000 70,4 68,3 63,7 62 42,6 41,2 40,7 40,6 41,9 61,3 62,8 70,4 

4000 65,9 60,1 58,3 54 43,3 42,1 41,8 41,6 42,8 54,1 58,1 62,7 

8000 70,4 70 62,7 53,8 46 45,8 46,3 44,9 46,7 54,2 66,4 67,7 

16000 69,8 66,7 51,3 47 44,8 43,9 44,2 45,8 45,2 48,8 53,2 67,1 
 

Impedance 

f [Hz] UREP [VEF] UR [VEF] I [A] 
Impedance 

[] 

31,5 1,4 0,6 0,128 10,97 

43 1,66 0,34 0,072 22,95 

45 1,65 0,35 0,074 22,16 

60 1,25 0,75 0,160 7,83 

63 1,2 0,8 0,170 7,05 

65 1,15 0,85 0,181 6,36 

70 1,14 0,86 0,183 6,23 

81 1,3 0,7 0,149 8,73 

90 1,5 0,5 0,106 14,10 

103 1,73 0,27 0,057 30,11 

125 1,5 0,5 0,106 14,10 

180 1,08 0,92 0,196 5,52 

242 0,976 1,024 0,218 4,48 

250 0,978 1,022 0,217 4,50 

263 0,98 1,02 0,217 4,52 

355 1,05 0,95 0,202 5,19 

500 1,12 0,88 0,187 5,98 

710 1,3 0,7 0,149 8,73 

1000 1,39 0,61 0,130 10,71 

1400 1,51 0,49 0,104 14,48 

2000 1,57 0,43 0,091 17,16 

2800 1,65 0,35 0,074 22,16 

3500 1,67 0,33 0,070 23,78 

4000 1,66 0,34 0,072 22,95 

5600 1,63 0,37 0,079 20,71 

8000 1,52 0,48 0,102 14,88 

11200 1,4 0,6 0,128 10,97 

16000 1,27 0,73 0,155 8,18 
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Příklad výpočtu impedance pro hodnotu 31,5 Hz 

𝑈𝑅 = 𝑈𝐺𝐸𝑁 − 𝑈𝑅𝐸𝑃 = 2 − 1,4 = 0,6 𝑉            𝐼 =
𝑈𝑅
𝑅

=
0,6

4,7
= 0,128 𝐴        

𝑍 =
𝑈𝑅𝐸𝑃
𝐼

=
1,4

0,128
= 10,94 

V tabulce je uvedena hodnota 10,97 proto, ţe výpočty byly prováděny v programu Microsoft 

Excel se zaokrouhlováním na 10 desetinných míst a teprve konečný výsledek byl zaokrouhlen 

na dvě desetinná místa. 
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Příloha 2 - Kompletní fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřená reprosoustava - čelní pohled 

 

 

 

 

 

 

 

Měřená reprosoustava - zadní pohled 
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Zadní panel reprosoustavy 

 

Rozplet kabelu z NI PCI 6221  
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Celkový pohled na měření v učebně NK426 

 

Mikrofon AKG C 1000S pouţitý pro naše měření 
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Tlumící pěna nasazená na pouţívaném mikrofonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření v polobezdozvukové komoře 
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Uchycení reprosoustavy během měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřící mikrofon Bruel & Kjaer 2671 pouţitý pro referenční měření 
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Měření směrové charakteristiky reprosoustavy 

 

 


