
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 Abstrakt 
 

V první části bakalářské práce se zabývám AD/DA převodníky a srovnáním parametrů 

zvukových karet. Pro srovnání jsem použil software Audio RightMark.  

V další části jsem rozebral zvukové signály, princip jejich digitalizace a využití, akustické 

emise a její měření, spektrální analýzu, princip měření výkonové spektrální hustoty pomocí 

zvukových karet v prostředí Matlab a následnou analýzu získaných dat v tomto programu. 
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Abstract: 

 

In the first part of my bachelor thesis I deal with AD / DA converters and comparing the 

parameters of sound cards. I used RightMark Audio software for comparison of sound cards. 

The next part deals with audio signals, their processing, principal of digitization and use, 

acoustic emissions and its diagnostics, spectral analysis, measuring of power spectral density 

by using the sound card in Matlab and analysis of data obtained through this program. 
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1. Úvod 
 

Digitální zpracování a analýza signálů je prudce se rozvíjející vědní obor. Zasahuje 

téměř do všech aspektů lidského života. Namátkou můžeme jmenovat například tyto oblasti 

jejího výskytu: komunikace, medicína, kontrola výrobků, komprese zvuku či obrazu nebo 

pátraní po ložiscích nerostů, pohřešovaných osobách při živelních katastrofách. Využívá se 

také při analýze nedestruktivními defektoskopickými metodami. 

Zvuk nás obklopuje po celý život. Sluch je jedním z pěti základních smyslů člověka, 

proto je analýza zvuku velmi důležitá. Pomoci spektrální analýzy zvuku točícího se ložiska, 

můžeme díky přítomnosti tónů o určitých frekvencích říci, že ložisko je vadné.  

Další oblastí, kde se analýza zvuku uplatňuje, je rozpoznání hlasu. Analýzou 

frekvenčního „otisku“ a porovnáním se známými vzorky písmen můžeme určit, co bylo 

řečeno.  

Komprese zvuku je pak založena na odstraňování frekvencí, které díky tomu, že jsou 

umístěny v těsné blízkosti jiné, dominantní složky, nejsou lidským uchem postřehnutelné.  

 Analýza a zpracování zvukového signálu nalézá v současnosti stále větší uplatnění a 

dnes bychom si bez něj již nedokázali představit život. Komprese zvuku i obrazu, která 

pracuje na podobném principu, je využívána v mobilních telefonech, digitálních přenosech 

apod. 

 Je otázkou blízké budoucnosti, kdy budeme schopni hlasovými povely ovládat 

všechny spotřebiče v domácnosti a nejen je. 
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2. Zvukové karty používané pro ozvučení PC 

2.1 Zvukové karty 

 

Aby měl digitální zvuk, co možná nejlepší a nejvěrnější kvalitu, měli bychom se snažit 

dosáhnout co nejvyšší vzorkovací frekvence a bitové hloubky. Vzorkovací frekvence značí 

počet vzorků (samplů), které jsou obsaženy v daném časovém úseku. Tedy čím větší 

vzorkovací frekvence, tím je zvuk podrobnější. Bitová hloubka pak vyjadřuje jeho dynamický 

rozsah. (1) 

Výše uvedené informace se týkají pouze digitálního zvuku, který by se tedy dal popsat 

jako soubor logických jedniček a nul. Pokud si však chceme daný zvuk poslechnout, je kvalita 

zvuku ovlivněna dalšími parametry, které závisí hlavně na digitálně analogovém převodníku a 

také na filtrech, které jak je vidět na obrázku č. 1, jsou na zvukové kartě zapojeny za 

převodníkem. V neposlední řadě kvalita ozvučení závisí i na kvalitě poslechových 

reprosoustav. 

 

OBR. 1 - SCHÉMATICKÉ ZAPOJENÍ  ZVUKOVÉ KARTY 1  

 

Na obrázku je znázorněno blokové schéma kodeku Wolfson WM 8770 (2), což sice 

není běžná zvuková karta, avšak vnitřní zapojení je velice podobné. 
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U zvukových karet sledujeme především následující parametry: (1) 

 Frekvenční rozsah -  je  rozsah zpracování audiospektra. Za standardní frekvenční rozsah se 

považuje 20 Hz až 20 kHz (pro člověka slyšitelné frekvenční spektrum), ovšem karty s vyšší 

vzorkovací frekvencí jsou schopny dosahovat i vyšších frekvencí než 20 kHz. 

 Odstup signál/šum - je hodnota udávaná v decibelech a určuje poměr aktuálního užitečného 

signálu k množství šumu, který je vyráběn audio systémem nebo nahrávacím systémem.  

Zjednodušeně nám tedy říká, kolik šumu zařízení přidává do záznamu. Kvalitní zvukové karty 

dosahují odstupu kolem 120 dB a víc.  Levné zvukové karty a integrované kodeky na 

základních deskách mají odstup okolo 80 dB.  

  Počet kanálů – určuje kolika kanálový zvuk je zvuková karta schopna zpracovat. Využívá 

se např. pro prostorový zvuk, kde každý reproduktor přehrává jiný kanál. Ve výsledku tak 

může zvuk působit prostorovým dojmem. Nejčastěji používané konfigurace jsou 5.1 nebo 7.1.  

  Vzorkovací frekvence -   ovlivňuje možnost a schopnost signálu zachytit vysoké frekvence. 

Hodnota se uvádí v kHz. 

  Bitová hloubka převodníku – ovlivňuje dynamiku signálu. Nejčastěji používané bitové 

hloubky převodníků zvukových karet jsou 8, 16 a 24 bitů. Profesionální zvukové karty bývají 

osazeny 32, 48 nebo i 64 bitovými převodníky. 

  Podporované duplexní režimy - zvukové karty využívají následující 3 duplexní režimy: 

- Poloviční duplex – karta je schopna buď nahrávat, nebo přehrávat 

- Plný duplex – karta umožňuje přehrávat již nahranou stopu (-y), a na jinou nahrává, 

ale se stejným vzorkovacím kmitočtem 

- Rozšířený duplex – jako plný duplex, ale lze nahrávat stopu s jiným vzorkovacím 

kmitočtem, než je přehrávána stopa 
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2.2 Typy Převodníků používaných pro ozvučení PC 

 

Převodníky používané ve zvukových kartách, kterými se budu nyní zabývat, dělíme 

podle typu na analogově digitální [A/D] a digitálně analogové [D/A]. (2) 

Kromě standardních převodníků (AD/DA) umožňuje většina zvukových karet 

softwarovou syntézu pro přehrávání MIDI nebo v lepším případě obsahují gameport, který se 

také používá pro připojení elektrických hudebních nástrojů ke zvukové kartě. Pokud karta 

podporuje MIDI, záleží na velikosti vlastní paměti ROM umístěné na zvukové kartě, ve které 

jsou uloženy knihovny se zvuky XG, GM nebo v jiném standardu. Tyto standardy (XG,GM) 

jsou však nejběžněji používané a navíc jsou kompatibilní s většinou elektronických 

klávesových nástrojů, například od firmy Yamaha, Rolland, Körg apod.  

Většina zvukových karet disponuje ještě dalšími zvukovými procesory zajišťujícími 

vylepšení zpracovávaného zvuku tak, aby se nezatěžoval CPU (hlavní procesor). 

 

2.2.1 Digitálně analogové převodníky [D/A] 

  

D/A převodníky zajišťují převod vstupní číslicové informace (datového slova) na 

výstupní analogový signál, obvykle na odpovídající hodnotu elektrického napětí. Na výstupu 

převodníku však nemůžeme nastavit libovolnou hodnotu analogového signálu, výstupní signál 

je schodovitý a jeho hodnoty mohou nabývat pouze diskrétních hodnot.        

Chyba způsobená diskrétními úrovněmi výstupního signálu se nazývá kvantizační 

chyba. (3) Maximální nepřesnost, tj. rozdíl mezi požadovanou a nastavenou hodnotou 

výstupního signálu, je dán polovinou přírůstku výstupního signálu odpovídajícímu nejnižšímu 

bitu vstupního datového slova (LSB). 

Dalším důležitým parametrem je rozlišovací schopnost (kvantizační krok) Q. Je 

vyjadřována počtem diskrétních stupňů výstupního analogového signálu a je v přímé 

souvislosti s počtem bitů vstupního datového slova n. 
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2.2.2 Analogově digitální převodníky [A/D] 

 

   Tyto převodníky zajišťují převod vstupního analogového signálu na výstupní 

číslicový signál. Vstupním signálem je nejčastěji napětí, výstupem pak datové slovo o 

stanoveném počtu bitů. Převod spojitého analogového signálu na diskrétní číslicový tvar se u 

většiny převodníků provádí ve dvou krocích. Analogový se nejprve periodicky vzorkuje, tj. 

získává se sled úzkých impulsů, jejichž amplitudy odpovídají analogovému signálu v 

příslušných časových okamžicích. Ve druhém kroku jsou amplitudy jednotlivých signálů 

převáděny tzv. kvantováním na číslicový tvar. Kvantizace přiřazuje jednotlivým vzorkům 

diskrétní hodnotu (výstupní datové slovo). 

 

 

2.3 Porovnání parametrů zvukových karet  

 

Pokud se rozhodneme zaznamenávat data přes zvukovou kartu, je jisté, že budou data 

zatížena kvalitou zvukové karty. Uvažoval jsem, jak provést objektivní srovnání více 

zvukových karet. Nakonec jsem narazil na výborný software RightMark Audio Analyzer, 

který dokáže provést diagnostiku zvukové karty. Tento program je Freeware a lze jej 

bezplatně stáhnout z domovské stránky http://audio.rightmark.org. (4) 

Tento software využívá na testování například i firma Sony Music Studios a další 

internetové portály zabývající se hardwarem pro zvukaře a nahrávací studia. 

Pomocí programu jsem otestoval integrovanou zvukovou kartu mého notebooku 

(postavena na chipsetu Realtec), integrovanou zvukovou kartu starého stolního PC se základní 

deskou Shuttle AK32 (chipset VIA; integrovaný kodek VIA AC97) a dále externí zvukovou 

kartu Sound Blaster Audigy 2 ZS do PCMCIA slotu a její verzi pro PCI v tomtéž starém PC. 

Vzhledem ke stáří daného PC (rok výroby základní desky 2001, Notebook 2008) jsem byl 

zvědav na porovnání daných výsledků. Také mě zajímalo, zda bude u notebooku mít vliv 

daná platforma (např. větší šum z důvodu rušení). 

Program RightMark má poměrně široké možnosti nastavení, nicméně pro otestování 

jsem nechal vše na přednastavených hodnotách. Pro diagnostiky byla v programu nastavena 

vzorkovací frekvence 96kHz. 

Pro měření bylo nutno zvukovou kartu zapojit do zpětnovazebné smyčky (výstup karty 

připojit na její vstup) tedy Line-out do Line-in. 

http://audio.rightmark.org/
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Měření jsem prováděl na každé kartě několikrát, nicméně výsledné údaje vyšly vždy 

téměř identické.  

Test 
Vinyl AC'97 

Audio (WAVE) 

(Realtec High 

Definition Audio) 

SB 

Audigy 

PC 

(Creative SB 

Audigy 2 (NTB)) 

Frekvenční charakteristika (od 

40 Hz do 15 kHz), dB: 
+0.30, -3.20 +0.37, -2.60 

+0.17, -

0.29 
+0.16, -1.14 

Úroveň šumu, dB (A): -78.8 -63.4 -95.9 -81.5 

Dynamický rozsah, dB (A): 78.9 63.4 90.2 81.5 

THD, %:
1
 0.108 0.042 0.0020 0.0045 

IMD + Noise, %:
2
 0.376 0.234 0.0082 0.027 

Stereo crosstalk, dB:
3
 -29.4 -32.8 -92.5 -41.1 

 Tab. 1 – přehled parametrů srovnávaných zvukových karet 

1) Total harmonic distorsion – Celkové harmonické zkreslení 

2) Intermodulation distorsion – Intermodulační zkreslení 

3) Odstup kanálů 

 

V tabulce 1 jsou základní údaje zvukových karet. Posledními třemi údaji se budu zabývat 

dále v této kapitole.  

Jak je z údajů v tabulce zřejmé, integrované karty jsou skutečně o něco horší, než mnou 

testované zvukové karty Sound Blaster. Program samozřejmě nabízí větší množství informací, 

než je uvedeno v tabulce, nicméně pro srovnání by měly stačit tyto údaje a charakteristiky. 

Velké rozdíly jsou téměř ve všech parametrech, ale zásadní rozdíl je v harmonickém a 

intermodulačním zkreslení, kde je rozdíl mezi nejlepší a nejhorší hodnotou 54x a 45x 

násobný. Avšak dle dostupných údajů u programu Audio RightMark (5) se uvádí, že 

harmonické zkreslení do jednoho procenta je stále pro lidské ucho nepostřehnutelné, tudíž 

hodnota 0.108 %, kterou jsem naměřil u integrované zvukové karty stolního PC pro poslech 

hudby, je v tomto ohledu stále dostačující.  

Tato karta má rovněž ostatní parametry, kromě dynamického rozsahu, nejhorší. I při 

subjektivním poslechu je kvalita zvuku produkovaná touto zvukovou kartou podstatně horší, 

než u ostatních karet.    



 
8 

 

Obr. 2 – frekvenční charakteristiky zvukových karet 

 

Z  grafu na obrázku 2 je zřejmé, že frekvenční charakteristiky jsou velmi podobné u 

integrovaných karet a u karet SoundBlaster. Pro obě karty začíná frekvenční rozsah cca na 30 

Hz. Je tedy zřejmé, že z tohoto důvodu jsou pro měření prostřednictvím nízkých frekvencí cca 

do 200 Hz, kde se frekvenční charakteristika dostává na úroveň karet SoundBlaster, 

integrované karty méně vhodné. Stejně tak pro vysoké frekvence (nad 10 kHz, kde tyto karty 

mají větší útlum.  

 

 

Obr. 3 - Úroveň šumu zvukových karet 
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Dalším velice důležitým údajem, pokud se rozhodneme pro získávání dat použít zvukovou 

kartu, je úroveň šumu. Jak z grafu na obrázku 3, tak z tabulky lze vyčíst, že opět jsou na tom o 

něco hůře integrované karty. Toto platí nejen pro úroveň šumu, ale i pro další grafy uvedené 

níže. 

 

 

Obr. 4 - Dynamický rozsah zvukových karet 

 

Dynamický rozsah je poměr maximální a minimální amplitudy, kterou dané zařízení 

může zaznamenat. 

Vypočteme jej jako 

 

DR=20log(
𝑃2

𝑃1
). 
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Obr. 5 - THD (Total Harmonic Distorsion) 

 

Celkové harmonické zkreslení (THD) bývá specifikace zesilovačů nebo 

předzesilovačů (v našem případě zvukových karet), která porovnává výstupní signál se 

vstupním a zjišťuje rozdíly v harmonických frekvencích. Tímto rozdílem označujeme celkové 

harmonické zkreslení. (4) 

 

 

 

Obr. 6 - IMD (Inter Modulation Distorsion) 
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Intermodulační zkreslení je specifikace zesilovačů, která udává, zda a do jaké míry 

jsou k signálu přidávány neharmonické frekvence. IMD se projevuje, pokud je signál 

výsledkem dvou smíchaných signálů, které nejsou harmonické. Např. pokud budeme mít 

signál 300 Hz (C) a signál 440 Hz (A), vznikne nám při intermodulačním zkreslení navíc 

signál 740 Hz (300+440  Hz) a 740 Hz není harmonickou 300 Hz.  

 

Intermodulační zkreslení se vyjádří stejně jako Celkové harmonické zkreslení 

v procentech z celkového výstupního signálu. Platí, že čím menší hodnota, tím menší 

zkreslení a věrnější signál.  
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3. Zvukové signály 

3.1 Rozdělení zvukových signálů 

 
Jevy probíhající v čase jsou nazývány děje, popř. procesy. Signály pak nazýváme tyto 

děje převedené na změny fyzikálních veličin vhodných pro jejich přenos, analýzu a další 

zpracování. Tímto způsobem získáváme signály elektrické, zvukové, optické apod.  

Dále se budu zabývat zvukovými signály. Můžeme je rozdělit na základě dvou 

hlavních hledisek. Prvním hlediskem je spojitost. Podle spojitosti je dělíme na spojité 

(analogové) nebo diskrétní (digitální). 

Spojité signály jsou ty, které se vyskytují v analogových obvodech a jsou popsány 

spojitými funkcemi nezávislé proměnné, což je v drtivé většině případů čas. 

Naproti tomu diskrétní signály jsou popsány posloupnostmi, kde nezávislé proměnná 

nabývá pouze celočíselných hodnot. Příklady signálu ilustrují obrázky 7-9. 

 

3.2 Standardy zvukových formátů využívaných pro ozvučení PC 

Stále uznávaným, nicméně postupně vytlačovaným standardem je 44.1 kHz/16 bit, 

které při dnešních vysokých nárocích nedostačuje. Např. DVD audio používá zvuk 

s vzorkováním 96 kHz a bitovou hloubkou 24 bit. 

Pro vážnou hudební produkci je vhodné používat více než 44.1 kHz. Rozdíl v kvalitě 

zvuku je při vyšší vzorkovací frekvenci znatelný a vysoká kvalita je zachována i při 

downsamplingu (snížení na standardních 44.1 kHz) pro CD audio přehrávače a jiná zařízení, 

která nejsou pro vyšší kvalitu záznamu stavěna. 
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3.3. Diskrétní zpracování zvukových signálů 

 
Analogový signál pro zpracování na počítači je nutné převést 

do digitálního tvaru. Spojitý signál je při své cestě za digitalizací vzorkován a kvantován. 

Tyto dvě operace jsou lineární, tudíž je možno je provést v libovolném pořadí. (2) 

 

3.3.1 Vzorkování 

 

Vzorkování neboli diskretizace, je proces, při němž ve stanovených časových okamžicích 

přiřazujeme signálu xp(t) určité funkční hodnoty signálu x(t).  

 

Vzorkování je zde vyjádřeno jako násobení spojitého signálu posloupnosti Dirackovych 

impulsů.  

 

Obr. 7 – Vzorkování signálu (diskrétní signál): diskrétní čas, kontinuální hodnoty. 

 

Pro výstupní signál tedy platí 

xp(t)=x(t)∙p(t),            

 

kde 

𝑝 𝑡 =   ∙  𝑡 − 𝑛𝑇𝑠 .∞
𝑛=−∞            

 

Takže platí 

𝑥𝑝 𝑡 =  𝑥(𝑛𝑇𝑠)∞
𝑛=−∞ ∙  ∙ (𝑡 − 𝑛𝑇𝑠).       

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Sampled.signal.svg
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Přesnost převodu analogového signálu na digitální není teoreticky omezena, ale 

musíme dodržet následující zásady: 

• vzorkování analogového signálu je prováděno alespoň s dvojnásobnou vzorkovací 

frekvencí, než je nejvyšší harmonická složka snímaného analogového napětí (Nyquistův 

teorém) (5) 

• vzorkovací impulsy jsou dostatečně úzké   

• kvantování vzorkovacích impulsů je dostatečně „jemné“, tj. číslo vyjadřující 

amplitudu má dostatečný počet řádů, tedy výstupní datové slovo má dostatečný počet bitů. 

Uvedené procesy mají své technické možnosti. Rychlost změny analogového signálu, kterou 

je možno zachytit a digitalizovat, má své meze v rychlosti a rozlišovací schopnosti 

kvantovacího obvodu A/D převodníku. 

 

3.3.2 Kvantování 

 

Jedná se o proces, při němž se převádí v amplitudě spojitý signál na diskrétní. Při převodu 

diskretizovaného signálu xp(t) na jeho digitální reprezentaci x[n] je nutné všechny funkční 

hodnoty převést na menší, konečný počet úrovní. (7)  Pro zobrazení digitálního signálu se 

téměř vždy využívá dvojková soustava. Proto je počet úrovní, rozlišovací schopnost 

převodníku, dán jako N-tá mocnina čísla 2. Velikost kvantizačního intervalu (úrovně) q je 

pak 

𝑞 = 2(−𝑁) ∙ 𝑈, 

 

kde U je vstupní rozsah a N počet bitů převodníků.  

Výsledkem kvantovaní je plně digitální signál, lišící se od původního chybou, jejíž velikost je 

v případě zaokrouhlování 

𝜀 =  
−𝑞

2
 ;  
𝑞

2
 . 

 

Signál sestavený z těchto chyb je nazýván kvantizační šum. Tento šum je výsledkem 

každé digitalizace a lze jej pozorovat např. i na digitálních fotografiích. 

 

 

Na obrázku 8 je uveden příklad kvantování signálu. Šedě je původní analogový signál, 

červeně pak kvantovaný. 
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Obr.8  Kvantovaný signál 

 

 

Obr. 9 Digitalizovaný signál 

Digitální signál je signál, který je vzorkovaný a následně kvantovaný. Je tvořen 

posloupností vzorků, které mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot, jak vyplývá 

z obrázku č. 9. 

𝑄 =
1

2𝑛
 

 

Je-li na vstupu převodníku nulové datové slovo, signál na výstupu převodníku si označme  

Smin , při největším n-bitovém datovém slovu označme výstupní signál Smax . Definujme si 

výstupní rozsah převodníku jako rozdíl mezi minimálním a maximálním signálem 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Quantized.signal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Digital.signal.svg
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(maximální rozkmit). Tento rozsah je úměrný referenčnímu zdroji ref S na D/A převodníku a 

je možné jej měnit. Rozsahy převodníků jsou buďto souměrné 

– bipolární (např. ± 10 V) nebo nesouměrné - unipolární (min S je obvykle nulové – např. 

rozsah 0 † 10 V).  

Známe-li rozsah n-bitového převodníku a jeho vstupní datové slovo N (dosazujeme 

v desítkové soustavě), pak lze spočítat výstupní analogový signál: 

 

𝑆𝑣ý𝑠𝑡 = 𝑁 
𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛

2𝑛 − 1
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4. Akustická emise 
 

Pojmem akustická emise se označuje fyzikální jev, při němž lze pozorovat akustické 

signály vysílané mechanicky nebo tepelně namáhaným tělesem, a zároveň diagnostickou 

metodu založenou na tomto jevu. (6)  

  Akustická emise se řádí mezi pasívní inkoherentní metody, využívá postupných 

vlnových pulsů. Signály akustické emise jsou doprovázeny dynamickými procesy v materiálu, 

projevují se jako postupné elastické vlnění. Zdrojem těchto vlnových balíků jsou náhlá 

uvolnění energie v materiálu. Akustickou emisi provází deformační, lomové, resp. fázové 

přeměny v materiálu. V běžném životě můžeme akustické emise pozorovat v zimě, posolíme-

li kus zledovatělého povrchu, po chvíli slyšíme praskání doprovázející lokální ochlazení a 

následné borcení ledu. 

Pro přibližné posouzení změny kvality tělesa používáme poklepání na cihlu, keramiku, 

sklo apod. Na základě tónu odezvy tělesa na tento úder, slyšíme případnou změnu vlastní 

frekvence tělesa, ze které můžeme poznat skrytou vadu. Soudobé akustické metody testování 

nejsou tak subjektivní, jsou založeny na přesnějších měřících postupech (zejména co se týče 

buzení a příjmu zvuku).  

Jelikož je akustická emise, jak již bylo napsáno, nedestruktivní pasívní metodou (7), 

toto měření neovlivňuje měřený objekt a podává integrální informace o momentálním 

dynamickém stavu materiálu, což je její nesporná výhoda. Na druhé straně má také své 

nevýhody. Tou hlavní je dosud neobjasněný způsob vzniku emisních balíků, a tedy 

nemožnost jednoznačné interpretace měření. Další nevýhodou je příliš malá energie mnohých 

akustických pulsů, čímž tyto pulsy zanikají v šumovém pozadí detektoru. 

Akustické metody rozdělujeme podle způsobu buzení a příjmu vlnění. Zvukové vlnění 

může být generováno koherentně nebo inkoherentně. Častěji se využívá generace 

koherentního zvuku s přesně definovanými frekvencemi a fázovými rozdíly. K vybuzení 

akustických vln užíváme některou z elektromagneticko-mechanických interakcí (např. 

piezoelektrický, piezomagnetický jev, elektrostrikci apod.). Pro detekci lze kromě výše 

uvedených interakcí využít piezooptické interakce, v některých případech dokonce elektron-

fotonové interakce či jiné vhodné kvantové interakce. 

Inkoherentní zvuk bývá obvykle buzen stochastickými dynamickými procesy, 

například plastickou deformací, elektrickým výbojem, tepelným šumem nebo nepružným 

rozptylem záření ve zkoumaném tělese. V posledních letech analýza částečně inkoherentního 

zvukového vlnění nabývá na významu, označuje se také jako metoda akustické emise. Oba 
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typy generace a detekce zvukové vlny se mohou realizovat bezkontaktním způsobem 

(obvykle v rezonátorech) nebo kontaktním způsobem prostřednictvím vhodné kapalné látky 

(např. silikonového oleje, gelů apod.). 

Akustické metody lze ovšem roztřídit také z hlediska toho, zda jde o měření 

využívající stojatých či postupných vln. (8) 

Metody, které využívají stojatých vln, se nazývají rezonanční metody. Základními 

veličinami při měřeních se stojatými vlnami v režimu vynucených kmitů jsou rezonanční 

frekvence, činitel jakosti, perioda doznívajících kmitů a logaritmický dekrement útlumu. Na 

tomto principu pracují především akustické spektrometry. 

Metody založené na postupném vlnění, případně na vlnových pulsech, zjišťují hlavně 

fázové a grupové rychlosti, koeficient absorpce, zpoždění signálu, frekvenční spektra a další. 

Snímače akustické emise převádějí vzniklé vlny akustické emise na elektrické signály. 

Pro snímání akustických emisí jsou používány obvykle keramické piezoelektrické snímače, 

případně rezonanční snímače s daným rozsahem frekvencí. 

 Širokopásmové snímače využíváme jen pro orientační zjištění frekvenčního spektra. 

Pro detekci akustické emise v kompozitech, potrubích nebo betonu se používají nižší 

frekvence, kdežto vyšší frekvence jsou využívány při měření, kde máme velký šum nebo při 

omezení detekčního rozsahu. Abychom zabezpečili dobrý přenos akustického signálu, 

nanášíme mezi snímačem a materiálem pojidlo, směs vody a rozpustného glycerinu či 

speciální “nadzvukové” lepidlo.  

Analýza a zobrazení signálu se obvykle provádí až po ukončení vlastního měření, tj. 

po cyklech registrování jednoho nebo několika souběžných pulsů. Jestliže systém snímačů 

detekuje několik balíků akustické emise během jistého předem daného času, můžeme za 

určitých okolností předpokládat, že pulsy vycházejí z jednoho zdroje akustické emise (tedy 

mají tutéž příčinu). Ve vzorcích, kde převažuje délkový rozměr, lze lokalizovat zdroj emise 

dvěma způsoby.  

U "bodové" lokalizace jsou časové rozdíly příchodu pulsů akustické emise k různým 

snímačům užity k výpočtu souřadnic zdroje akustické emise. Použijeme-li „zónové“ 

lokalizace, vycházíme pouze z pořadí příchodů pulsů akustické emise k jednotlivým 

snímačům. Výhodou „zónové“ lokalizace je, že informace je dostatečná, i když pulsy detekuje 

pouze jeden snímač. V „zónové“ lokalizaci je každý zdroj signálu akustické emise přiřazen 

"primární zóně", kterou určuje snímač, který jako první detekoval balík akustické emise. 
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Frekvenční i amplitudové pásmo akustické emise je rozsáhlé od jednotek Hz 

(seizmická měření) po vysoké ultrazvukové frekvence. Měřením akustické emise zjišťujeme 

počet a tvar vlnových pulsů, jejich rychlost, útlum, odraz, násobnost dráhy, dozvuk atd. 

 

Tvar pulsu a pokles amplitudy záleží na kombinaci geometrických a materiálových 

vlastností zkoumaného vzorku. Kompozitní materiály vykazují vyšší akustický útlum než 

oceli. Útlum rovněž záleží na geometrických rozměrech. Tělesa s podélným rozměrem mají 

slabou odezvu i při relativně velkém signálu. Vlny akustické emise se odrážejí v 

nespojitostech a na hranicích měřeného objektu. Budeme-li mít vlnový balík v oceli na 

rozhraní s vodou, předá 13 % energie vodě a 87 % energie se vrátí zpět do oceli. Geometrická 

a materiálová kombinace silně ovlivňuje tuto energetickou bilanci. Je-li materiál dostatečně 

rovný a geometrické nespojitosti jsou malé, odrazů nemusí být mnoho, přesto při 

vyhodnocování se tento vliv vždy bere v úvahu. Doba, po kterou zachytíme daný akustický 

puls, dozvuk, rovněž záleží na konkrétním uspořádání vzorku a na nastavení citlivosti měření. 

V kovech budou mít signály zachytitelný průběh po několik milisekund, v kompozitech to 

jsou sotva milisekundy. 

V technické praxi se měření akustické emise využívá mimo jiné pro lokalizaci a 

vyhodnocení materiálových vad a trhlin nebo sledování úniků média. Principem metody je 

„odposlech“ a vyhodnocení procesů probíhajících v materiálu během zatěžování zařízení, tedy 

při tlakových zkouškách, nebo za provozu. U sledovaného zařízení se na vytypovaná místa 

rozmístí snímací sondy (v případě horkého tělesa se na povrch navaří tzv. vlnovody 

procházející izolací a sonda se montuje na jejich konce). 

 

Přednosti metody akustické emise: (6) 

 vysoká citlivost detekce vad v celém objemu sledovaného tělesa  

 možnost měření i za provozu  

 flexibilita použití 

 

Akustická emise je nejčastěji používána k hodnocení fyzikálních procesů probíhajících 

v materiálu: 

 monitorování kritických míst tlakových nádob a potrubních uzlů  

 detekce materiálových vad tlakových nádob  
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 monitorování únavových a destrukčních procesů 

 monitorování úniků 

 testování pevnosti tlakových nádob a konstrukcí 

 testování potrubních systémů 

 testování vlákny vyztužených materiálů 

 materiálový výzkum (lomové mechanismy) 

 prověřování svařovaných spojů 

 testování těsnosti ventilů a den nádrží 

 geologický a mikroseismický výzkum 

 detekce VN výbojů v transformátorech 

 

 

Zdroje Akustické emise 

 překročení meze pružnosti 

 tvorba dislokací na nepravidelnostech struktury 

 uvolnění elastické energie 

 pohyb dislokací 

 koroze 
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4.1 Hodnocení výsledků měření akustické emise 
 

Standardní hodnocení akustických emisí v praxi je prováděno podle normy ASTM 

E596-91, které podle akustické aktivity, akustické intenzity a energetické závažnosti 

klasifikuje zdroje AE obecně do tří tříd podle stupně závažnosti.  (7) 

 

A - Nezávažný (neaktivní) zdroj akustické emise 

Nezávažný zdroj akustické emise odpovídá přítomnosti nezávažného defektu. Původ 

naměřené akustické emise může s jistou pravděpodobností odpovídat i ději, který neodpovídá 

rozvoji defektu - rušivý zdroj.  

Zdroje tohoto typu není nutno dále klasifikovat pomocí defektoskopických kontrol. Budou 

pouze registrovány a sledován jejich případný rozvoj při opakovaných měřeních.  

 

B - Potenciálně závažný (aktivní) zdroj akustické emise 

Potenciálně závažný zdroj akustické emise je takový zdroj, jehož příznaky odpovídají 

přítomnosti defektu, který sice bezprostředně neohrožuje provoz zařízení, nicméně je závažný 

z hlediska provozu zařízení a jeho šíření vlivem reálných zatěžujících parametrů a s tím 

související dobou životnosti zařízení.  

Zdroje tohoto typu je třeba klasifikovat dodatečnými defektoskopickými kontrolami, 

případně pomocí AE sledovat jejich rozvoj.  

 

C - Kriticky závažný (kriticky aktivní) zdroj akustické emise  

Kritický aktivní zdroj, je ten, jehož příznaky odpovídají rozvoji defektu bezprostředně 

ohrožujícího provoz zařízení.  

Zdroje tohoto typu vyžadují bezprostřední odstavení zařízení.  

 

Kombinace typická pro aktivitu závažných defektů:  

- setrvačné doznívání emisní aktivity v prodlevách zatížení (po předchozím nárůstu zatížení)  

- výskyt signálů vysoké intenzity při vyšších úrovních zatěžovacího stimulu  

- rostoucí emisní aktivita s růstem zatěžovacího stimulu  

- Felicity jev, resp. porušení platnosti Kiserova efektu  

- celková úroveň aktivity AE 
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5. Návaznost prostředí Matlab na zvukové karty 

 
Díky data Acquisition Toolbox lze pracovat s analogovými i digitálními vstupy a výstupy 

zvukových karet.  Vzhledem k tomu, že většina dostupných zvukových karet nižší a střední 

třídy, se kterými se setkáme v běžných podmínkách, má frekvenční rozsah cca 20Hz – 

20KHz, je možno tyto zvukové karty použít, předpokládáme-li snímaní vzorků v tomto 

frekvenčním rozmezí.  Matlab může plnit funkce jako osciloskop (obr. 10), generátor signálu, 

ale lze jej využít pro složitější analýzu zvukových signálů a jejich další zpracování.  

Na obrázku 10 máme generovaný obdélníkový signál v matlabu pomocí funkce daqfcngen 

(Function Generator) a snímaný pomoci osciloskopu Matlabu (funkce softscope). 

 

 

 

Obr. 10 - Obdélníkový signál s frekvencí 10 Hz 

 

 

5.1 Data Acquisition Toolbox  

Data Acquisition Toolbox je softwarový nástroj pro akvizici dat. Pracuje ve spojení se 

softwarem MATLAB a propojuje jej s měřicími kartami. Vytváří tak integrované prostředí 

pro měření a analýzu externích signálů.  
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Nástroj umožňuje konfigurovat externí hardwarová zařízení, importovat data do 

prostředí MATLAB a zpracovaná data exportovat pro další použití. 

Spojení nástroje Data Acquisition Toolbox a matematického softwaru MATLAB 

umožňuje uživateli jednoduše vytvořit aplikaci, která bude plně využívat možnosti měřicího 

hardwaru a současně i všechny potřebné výpočetní funkce programu MATLAB pro analýzu a 

vizualizaci signálů. Při zpracování signálů lze bez problémů využít nejen základních funkcí 

programu MATLAB, ale i dalších nástrojů spolupracujících s tímto programem.  

Důležitou vlastností je nezávislost zpracování dat na jejich získávání, hardware 

získává data a posílá je do toolboxu. Tato data mohou být okamžitě předávána do systému 

MATLAB a tam zpracována. Toolbox zastaví analýzu dat jen tehdy, nastane-li událost, jež 

generuje přerušení analýzy. (9) 

Data Acquisition Toolbox si rozumí i s některými dalšími měřicími kartami třetích 

stran. 

Funkce pro správu dat jsou nástroje pro převod dat z toolboxu do systému MATLAB. 

Data jsou načítána ve formátu s plovoucí desetinnou čárkou v dvojité přesnosti nebo 

v takovém formátu, v jakém je poskytuje hardware. To uživateli umožňuje se získanými daty 

pracovat stejně jako s jakýmikoliv jinými daty uspořádanými v matici. 

Další důležitou funkcí je Data Logging. Tato funkce umožňuje zapisovat získaná data 

na disk nebo do paměti. Společně s daty je možné zapisovat také události a chybová hlášení. 

Akvizice dat je řízena událostmi. Data Acquisition Toolbox obsahuje tyto typy 

událostí: start a stop, spoušť (trigger), získání určeného počtu hodnot vzorků, vyslání 

určeného počtu výstupních hodnot, chybové hlášení.  

Níže uvádím zdrojový kód pro získání vzorku ze zvukové karty a uložení získaných 

dat do proměnné v matlabu, určených k další analýze. Provedením této analýzy se budu 

zabývat dále. Pokoušel jsem se přes mikrofon zaznamenat zvuk píšťalky. Díky určení 

spektrální výkonové hustoty v další části budeme schopni určit frekvenci, kterou tato píšťalka 

vydává. 
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%%1. krok: Vytvoříme objekt analogového vstupu pro komunikaci se zařízením pro získávání dat. V tomto 

případě se jedná o zvukovou kartu Windows („winsound‟). 
ai = analoginput('winsound'); 
addchannel(ai,1); 
  
%%2. krok: Nastavíme, aby se data získávala po dobu 1 vteřiny vzorkovací frekvencí 8000 Hz.  

duration = 1;  
set(ai,'SampleRate',8000) 
ActualRate = get(ai,'SampleRate'); 
recordLength = duration*ActualRate;  
  
 

 

%3. krok Vypočteme počet vzorků potřebných pro provedení FFT,  

base2multiple = 2^round(log2(recordLength));  
set(ai,'SamplesPerTrigger',base2multiple);  
set(ai,'TriggerType','Manual'); 
blocksize = get(ai,'SamplesPerTrigger'); 
Fs = ActualRate; 
duration = ai.SamplesPerTrigger*(ai.TriggerRepeat+1)/ai.SampleRate; 
 

 

%4. krok: Zahájíme získávání dat. 

start(ai); 

trigger(ai) 

wait(ai, (duration * 1.1 + 0.5)); 
data = getdata(ai); 
  

 
%5. krok: Uvolnění prostředků z paměti. 
delete(ai); 
clear ai 
 

 

Obr. 11 – Amplituda snímaného zvuku v matlabu 
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5.2 Spektrální analýza 

 

Díky spektrální analýze signálu jsme schopni vypočítat jeho složky ve spektrální 

oblasti, tedy na základě znalosti průběhu signálu v originální oblasti (často v čase, např. obr. 

11) můžeme vypočítat požadované složky spektra signálu ve spektrální oblasti. 

K popisu nebo průběhu signálu ve spektrální oblasti, tedy spektra signálu, je nutno 

podrobit originální průběh signálu některé z užívaných lineárních transformací. Tyto 

transformace mají podobu příslušného vzorce či algoritmu, po jehož aplikaci získáme složky 

spektra signálu. 

Každý z typů signálů bude mít vliv na konkrétní podobu transformačního vztahu a 

jeho spektra. Používané lineární transformace jsou inverzní, tedy umožňují na základě 

znalosti složek spektra vypočítat nebo odvodit průběh signálu v originální oblasti. 

Jak originální (časové), tak spektrální oblasti je možné popisovat signály pomocí 

závislostí, grafů nebo posloupností. Obě oblasti se však budou od sebe lišit nejen konkrétní 

podobou grafů, matematických modelů apod., ale zejména jejich fyzikálním významem a 

interpretací. 

V technické praxi má spektrální analýza signálu široké možnosti využití. Využívá se 

např. v elektrotechnice při konstrukci kmitočtových filtrů, při odrušení v akustice, při 

testování mostních konstrukcí, tlakových nádob ale má nezastupitelnou úlohu  i v 

telekomunikacích, akustice. Využívá se při nedestruktivní diagnostice materiálů a ve 

spektroskopii obecně. 

Existuje více druhů těchto transformací (9), z nichž některé jsou využívány více, jiné 

méně. Je důležité si uvědomit, že spektrální popis bude mít různou matematickou i fyzikální 

interpretaci v závislosti od použité transformace. Každá transformace tedy povede na 

spektrum jiného typu. Původně byly lineární transformace vyvinuty a aplikovány na 

analogové signály. Jejich vztahy obsahují integrály, a proto se jim také říká lineární integrální 

transformace. Při jejich modifikaci pro diskrétní (číslicové) signály pak integrál přechází 

v sumu (součet) a hovoříme o lineárních diskrétních transformacích. Lze je v principu 

aplikovat jak na jednorozměrné signály, tak na vícerozměrné (např. zpracování obrazů).  
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5.2.1 Fourierova transformace 

Fourierova transformace má v oblasti zpracování signálů obrovský význam. Různé aplikace 

využívají Fourierovy transformace pro operace, jako jsou lineární filtrace, srovnávací analýzy 

a spektrální analýzy. Její efektivní výpočet je téma, které získalo značnou pozornost mnoha 

matematiků, inženýrů a vědců a je jimi uplatňován. 

Fourierova transformace pro časově spojitý signál je definována vztahem (3) 

 

𝑋 𝑗𝜔 =  𝑥 𝑡 𝑒−𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡
∞

−∞
, 

 

kde 𝜔 je kruhová frekvence, t je čas a X(j𝜔) je spektrum signálu x(t). 

 

5.2.2 Výkonová spektrální hustota  

 
Výkonová spektrální hustota signálu x(t) charakterizuje závislost rozdělení výkonu 

signálu na frekvenci. Výkonová spektrální hustota představuje výkon signálu na odporu 1 Ω v 

kmitočtovém pásmu o šířce 1 Hz. Jde tedy o limitu podílu výkonu připadajícího na určitý 

interval kmitočtů k délce tohoto intervalu, blíží-li se délka tohoto intervalu k nule. 

. 
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5.3. Princip měření výkonové spektrální hustoty pomocí FFT  

 

Výkonová spektrální hustota se používá pro charakterizování rozložení energie v 

závislosti na kmitočtu pro stacionární náhodné signály, jejichž kmitočtové spektrum je 

spojité. Její jednotkou je W · Hz
–1

, případně V
2 

· Hz
–1

. Obě jednotky vycházejí číselně stejně, 

protože se předpokládá, že jde o výkon na odporu 1 Ω. Je definován odhad výkonové 

spektrální hustoty, který lze určit pomocí rychlé Fourierovy transformace 

 

𝑃𝑋𝑋 =
|𝐹𝐹𝑇(𝑥 ,𝑁𝑠)|2

𝑁
. 

 

Odhad Pxx se nazývá periodogram, kde x je analyzovaný signál, Ns počet bodů rychlé 

Fourierovy transformace (FFT) a N počet vzorků signálu x. 

Je-li signál x příliš dlouhý (obsahuje velký počet vzorků N), dochází k rozptýlení 

frekvenčního spektra (tzv. disperzi). Abychom této disperzi zabránili, je potřeba signál 

rozdělit do menších segmentů. Zmenšení rozptylu je přímo úměrné počtu segmentů 

 

𝑃𝑥𝑥 =
1

𝑀
 

|𝐹𝐹𝑇(𝑋𝑖 ,𝑁𝑠𝑖)|2

𝐿

𝑀
𝑖=1 . 

 

V rovnici je 𝑋𝑖 jeden i-tý segment analyzovaného signálu, Nsi je počet bodů FFT i-tého 

signálu, L je počet vzorků signálu xi a M je počet segmentů. 

 

Odhad výkonové spektrální hustoty lze rovněž získat z DFT spektra signálu. Výpočet se 

skládá z rozdělení signálu na M segmentů, které se mohou částečně překrývat. Z každého 

segmentu (po odstranění stejnosměrné složky a násobení okénkem) vypočteme střední 

hodnotu kvadrátu normovaného amplitudového spektra. Výsledky se zprůměrují pro všechny 

segmenty a odstraní se vychýlení způsobené použitým okénkem. Jde o tzv. Welchovu metodu 

modifikovaných periodogramů 

 

𝑃𝑥𝑥 =
1

𝑀
 

|𝑤 𝑁𝑠𝑖 ∗𝐹𝐹𝑇(𝑋𝑖 ,𝑁𝑠𝑖)|2

𝐿

𝑀
𝑖=1 . 
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Obr. 12 – Welchova metoda modifikovaných periodogramů 

 

V programu Matlab lze výpočet rychlé Fourierovy transformace provést následujícím 

způsobem. (11) Měřil jsem frekvenci píšťalky běžným kondenzátorovým mikrofonem pomocí 

zvukové karty Sound Blaster Audigy 2 SE. 

 

%% odhadneme spektrální výkonovou hustotu pomoci funkce FFT 
xfft = abs(fft(data)); 
  
% data převedeme na dB 
index = xfft == 0; 
xfft(index) = 1e-17; 
mag = 20*log10(xfft); 
mag = mag(1:floor(blocksize/2)); 
f = (0:length(mag)-1)*Fs/blocksize; 
f = f(:); 
 

mag(1) = min(mag(2:end)); 
 
% vykreslení grafu 
plot(f,mag) 
grid on  
ylabel(' (dB)') 
xlabel('Frequency (Hz)') 
title('Frequency Components of Tuning Fork') 
 
% nalezení maximální hodnoty 
[ymax,maxindex] = max(mag); 
disp(['Maximum occurred at ', num2str(f(maxindex)), ' Hz']); 
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Jak vyplývá z grafu níže (obr. 13) zjistili jsme, že píšťalka má maximum na frekvenci 

příbližně 1600 Hz. Algoritmem v části nalezení maximální hodnoty jsme v matlabu zjistili, že 

se jedná o frekvenci 1582.0313 Hz. 

 

 

Obr. 13. Frekvenční spektrum pořízeného vzorku píšťalky 
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6. Závěr 

 
 

V rámci mé bakalářské práce jsou popsány zvukové karty a převodníky používané ve 

zvukových kartách. Jsou zde popsány vlastnosti, které mají vliv na kvalitu převodu zvuku z 

digitální do analogové podoby a obráceně, a rovněž principy digitalizace, ze kterých vyplývá, 

že běžné zvukové karty lze použít pro záznam zvuků a jejích následné zpracování, pokud je 

jejích předpokládaná maximální spektrální výkonová hustota ve frekvenčním spektru do 16 

kHz (u lepších zvukových karet i vyšší, ovšem je zapotřebí použít vhodné snímače).   

 

Změřil a porovnal jsem parametry zvukových karet (frekvenční charakteristiky, 

dynamické rozsahy, úrovně šumu, intermodulační a frekvenční harmonické zkreslení) dvou 

často používaných integrovaných zvukových karet na chipsetu Realtec a VIA se dvěma 

zvukovými kartami Sound Blaster Audigy II (PC a notebooková verze). Z měření vyplývá, že 

externí zvukové karty jsou ve většině ohledů kvalitnější, než integrované a dále je zřejmé, že 

ze všech testovaných zvukových karet je nejkvalitnější PCI verze SB Audigy II.   

 

Další část práce je zaměřena na akustické emise a jejich použití pro nedestruktivní 

defektoskopické metod a rozdělení závažnosti vad detekovaných akustickou emisi dle normy 

ASTM E596-91. 

 

V poslední části této práce je popsáno, jakým způsobem lze získávat data ze zvukových 

karet prostřednictvím matlabu. Pomoci běžného mikrofonu jsem v matlabu zaznamenal zvuk 

píšťalky díky data acquisition toolbox. Na tomto vzorku jsem provedl spektrální analýzu 

pomocí funkce FFT v matlabu, ze které vyplývá, že testovaná píšťalka měla maximální 

spektrální výkonovou hustotu na frekvenci 1582.0313 Hz. 
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