
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS 

MĚŘENÍ AUDIOGRAMU S VYUŽITÍM PROSTŘEDÍ LABVIEW 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE ROMAN PLACZEK 
AUTHOR 

BRNO 2008 
 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS 

MĚŘENÍ AUDIOGRAMU S VYUŽITÍM PROSTŘEDÍ LABVIEW 
AUDIOGRAM MEANSUREMENT WITH LABVIEW   

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE ROMAN PLACZEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO, 2008 



 

 
LICENČNÍ SMLOUVA 

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Roman Placzek 
Bytem: Valtická 19, Brno, 628 00 
Narozen/a (datum a místo): 7. března 1985 v Brně 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
se sídlem Údolní 53, Brno, 602 00 
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, předseda rady oboru Elektronika a sdělovací technika 
(dále jen „nabyvatel“) 

Čl. 1 

Specifikace školního díla 

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

 disertační práce 
 diplomová práce 
 bakalářská práce 
 jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ...................................................... 

(dále jen VŠKP nebo dílo) 

Název VŠKP: Měření audiogramu s využitím prostředí LabView 
Vedoucí/ školitel VŠKP: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
Ústav: Ústav biomedicínckého inženýrství 
Datum obhajoby VŠKP: __________________ 

VŠKP odevzdal autor nabyvateliTPF

*
FPT: 

  v tištěné formě – počet exemplářů: 2 
  v elektronické formě – počet exemplářů: 2 

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále 
prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že 
je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 

4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 

                                                           
TP

*
PT hodící se zaškrtněte 



 

Článek 2 

Udělení licenčního oprávnění 

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně užít, 
archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a 
rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti 

 ihned po uzavření této smlouvy 
 1 rok po uzavření této smlouvy  
 3 roky po uzavření této smlouvy 
 5 let po uzavření této smlouvy 
 10 let po uzavření této smlouvy 

(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném 
znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží autor a 
nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským 
zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu 
textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne: 6. června 2008 

 ……………………………………….. ………………………………………… 
 Nabyvatel Autor 



 

Klíčová slova : 
 
audiometrie, audiometr, audiogram, tónová audiometrie, vyšetření sluchu, LabView 
 
 
 
 
Klíčová slova ( anglicky ) : 
 
audiometry, audiometer, audiogram, audiometry pure tone, examination of hearing, LabView 
 
 
 
 
Abstrakt : 
 

Práce pojednává o poruchách sluchu, metodách vyšetřování sluchu a hlavně o návrhu audiometru 
pomocí programu LabView. Naleznete zde kompletní rozbor problematiky, požadavků na audiometry a 
následnou realizace v programu LabView s podrobným popisem všech prvků a bloků. Taktéž jsou popsána 
audiometrická sluchátka, která jsou určena pro měření s daným programem, a výsledky měření těchto 
sluchátek. Nechybí ani návod na kalibraci a na celé vyšetření sluchu pomocí programu Audiometr. 
 
 
 
 
Abstrakt ( anglicky ) : 
 

The project deals with hearing disorders and examination of hearing and mainly with construct 
audiometer with the help of sound card and computer program LabView. Thesis describes requirements for 
audiometers and its realization in LabView with detailed description of all controls and blocks. Headphone for 
audiometer is also described here, including measurement of its characteristics and calibration. As a part of 
this project, the manual for calibration and manual for examination of hearing in the program Audiometr is 
included. 
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1    Úvod do vlastností ucha, sluchu a jeho poruch 
 
1.1   Popis sluchového orgánu  
 Sluchovým orgánem nevnímáme jen tóny a ruchy z okolního světa, uši nám také 
pomáhají udržet rovnováhu. K uchu patří : vnější ucho, střední ucho, vnitřní ucho a 
sluchový nerv s ústředními zvukovody. 
  
 Vnější ucho [ 4 ] – sestává se z chrupavkovitého boltce a zhruba tři centimetry 
dlouhého vnějšího zvukovodu, který je uzavřen bubínkem. Střední ucho – se sestává 
z bubínku, středoušní dutiny, sluchových kůstek, spojených s nosohltanem ( Eustachova 
trubice), svalů a dutin ležících za uchem. Bubínek je jemnou membránou o průměru asi 
jednoho centimetru. Vnitřní ucho – jde o vlastní sluchový orgán ( Cochlea ) a ústrojí 
rovnováhy. Sluchový nerv a centrální sluchové dráhy – sluchový nerv přijímá 
sluchové elektrické impulsy zvukového orgánu a vede je dále do mozku. 
 

 
Obr.1 – Lidské ucho viz.[ 4 ] 

 
1.2   Vlastnosti ucha a sluchu  
 Zvuk je přenášen zevním zvukovodem na bubínek [ 2 ], který se rozkmitává a 
kmity se převádějí přes kladívko, kovadlinku, třmínek na membránu oválného okénka 
hlemýždě. Tento systém působí jako „zesilovač“. Výchylky bubínku jsou velmi malé – 
řádově 10-13 m při 0dB. Rozsah vnímaných kmitočtů se pohybuje od 15 Hz do 20 kHz. 
Závislost vnímané hlasitosti na akustickém tlaku není lineární, ale logaritmická 
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(dvojnásobný akustický tlak neznamená dvojnásobnou hlasitost). Úroveň akustického 
tlaku, nebo-li intenzita zvuku, se udává v dB. Vztažná hodnota tlaku odpovídá 2.10-5 Pa 
při kmitočtu 1kHz. Každá frekvence má svoji  prahovou intenzitu, která vyvolá sluchový 
počitek 
  
 Akustické vlastnosti ucha vyjadřují Fletcher-Munsonovy křivky konstantní 
slyšitelnosti (izofóny). 
 

 
 

Obr.2 - Závislost akustického tlaku (SPL) na kmitočtu pro konstantní úrovně hlasitosti. [ 2 ] 
 
 Jak je vidět z obrázku, tak citlivost ucha se mění v závislosti na frekvenci. [ 1 ] 
K tomu přistupuje fakt, že k vyvolání postřehnutelného rozdílu hlasitosti je při nízkých 
hladinách intenzit zapotřebí většího rozdílu intenzit, než při intenzitách vysokých. Proto 
byla zavedena pro subjektivní sílu zvukového vjemu další veličina, tzv. hladina hlasitosti 
(jednotka fon – Ph). Při kmitočtu 1 kHz je hladina hlasitosti ve fonech stejná, jako 
hladina intenzity v dB.   
 
1.3   Poruchy sluchu  
 Změny mohou postihnout všechny části sluchového orgánu [ 1 ]. Pokud je 
postiženo zevní ucho (průchodnost zvukovodu ucpaná mazovou zátkou) nebo střední 
ucho (zánět, otoskleróza apod.), dochází k poruše převodu zvukových vln a tím ke 
vzniku převodní nedoslýchavosti. Při postižení vnitřního ucha, sluchového nervu nebo 
dalších částí sluchové dráhy vzniká porucha percepce a tím percepční nedoslýchavost 
(Menierova nemoc, neurinom akustiku apod.). Poruch sluchu je nesčetně mnoho a také 
mají mnoho příčin. My se, ale budeme zabývat vyšetřováním sluchu (tzn. 
Diagnostickými metodami), nikoli diagnózou a příčinnou. 
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1.4   Vyšetřovací metody  
 Vědní obor [ 3 ], který se zabývá studiem normálního i poškozeného sluchu a 
kromě lékařských disciplín zahrnuje v sobě také disciplíny technické a matematické, se 
nazývá Audiologie. S rozvojem elektroakustických vyšetřovacích metod sluchu, které 
obecně nazýváme audiometrie, se rozšiřují možnosti zpřesňování funkční diagnostiky 
sluchového orgánu. 
  
 Vyšetřovacích metod je řada, ale v základu se dají rozdělit na dvě skupiny a to : 
- vyšetření pomocí řeči (řečová audiometrie) 
- vyšetření pomocí přístroje (audiometrie s čistými tóny, objektivní audiometrie,     
  tympanometrie) 
 
1.4.1  Řečová audiometrie  
 Kvalita sluchu se vyšetřuje orientačně hlasitou řečí nebo šepotem [ 2 ]. U 
sluchové zkoušky hlasitou řečí a šepotem se používají běžná slova. Jejich výběrem lze 
zjistit typ sluchové vady. Špatná slyšitelnost slov jako hůl, kůl, půl (hluboké tóny) ukazuje 
spíše na vadu zevního nebo středního ucha (převodní). Špatná slyšitelnost slov tisíc, 
měsíc (vysoké tóny) ukazuje většinou percepční vadu. 
  
 Důležitý je rozdíl mezi slyšením hlasité řeči a šepotu. V hlasité řeči převládají 
hluboké tóny, v šepotu vysoké. Proto při poruše percepční je poměrně dobré slyšení 
hlasité řeči a špatné slyšení šepotu. Při převodní vadě je tento rozdíl menší. 
  
 Tzv. „práh vnímání řeči“ (SRT – speech reception threshold) je definován jako 
nejnižší intenzita, při které naslouchající osoba přesně opakuje 50% slov.  
  
 Existují nahrávky foneticky vyvážených slov právě účelu testování, což má 
výhody oproti „živému“ mluvčímu. Levé a pravé ucho je testováno zvlášť; maskování (tj. 
kdy se do netestovaného ucha pouští šumový signál (bílý šum)).  
  
 Postupuje se buď metodou snižování, nebo zvyšování intenzity prezentované řeči 
– existují přesné postupy pro stanovení prahu. 
 
1.4.2  Objektivní audiometrie - ERA (Electric Responce Audiometry) 
 Založeno na měření EEG signálu po zvukové stimulaci evokované potenciály [ 2]. 
Typické hodnoty EEG jsou kolem 50µV, evokované potenciály mají velikost 5µV a 
menší. V běžném EEG (elektroencefalografie) záznamu se sluchový potenciál projeví 
jen nepatrnou výchylkou, která se v početných vlnách ztrácí. Pomocí počítače a 
opakovaných stimulací dostaneme charakteristickou křivku pro jednotlivé úseky 
sluchové dráhy. Odpovědi lze snímat z hlemýždě (elektrokochleografie), z mozkového 
kmene nebo mozkové kůry. 
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1.4.3  Tympanometrie  
 Jedná se o testování funkce ušního bubínku – jeho mechanických vlastností [ 2 ]. 
Největší poddajnost bubínku (nejlepší slyšení) nastává, když je tlak v ušním kanálu 
roven tlaku vzduchu v dutině středního ucha.  
 Do ucha je zavedena (těsná) sonda, která se skládá ze tří částí: - oscilátor, který 
vysílá zkušební tón (220Hz, 90dB) 
- vzduchová pumpa, která umožňuje regulování změn tlaku vzduchu uvnitř vnějšího 
ucha. Tlak měříme (snímač tlaku). 
- mikrofon, který zaznamenává úroveň tlaku zvuku (kolik dB je v ušním kanálu). 
Měří se množství energie, které se přenese do vnitřního ucha přes bubínek – čím lépe 
funguje přenos vibrací, tím větší je poddajnost („compliance“). Malá poddajnost indikuje 
tuhý nebo zablokovaný bubínek (přenos energie) – zvuk neprojde do vnitřního ucha a 
odrazí se (měříme). 
 
1.4.4  Audiometrie s čistými tóny  
 Pomocí této metody se testuje vedení zvuku vzduchem nebo vedení kostí [ 2 ]. 
Každé ucho se vyšetřuje zvlášť. K vyšetření se používají sluchátka nebo kostní vibrátor. 
Do sluchátek či vibrátoru se přivádí čisté tóny akustického signálu o různých intenzitách 
a frekvenci. Standardní testovací frekvence jsou [Hz]: 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000, 6000, 8000 (jedná se o nejcitlivější frekvenční oblast – uvádí se 200 až 
6000Hz). Běžně lze však nastavit frekvence až do 16kHz s jemnějším dělením. Krok 
zvyšování intenzity je obvykle kolem 5dB. Začíná se na 0dB. Po kladné odpovědi 
pacienta se ještě někdy provádí zjištění přesné prahové hodnoty. Některé osoby mohou 
mít prahové hodnoty i záporné. 
  
 Často se provádí tzv. maskování, kdy se do netestovaného ucha pouští šumový 
signál (bílý šum). Při testování kostního vedení se kostní vibrátor umístí poblíž 
testovaného ucha. Maximální úroveň signálu z audiometru je často omezena na 80dB. 
Význam vyšetření spočívá v tom, že získáme přehled o stupni hluchoty a (frekvenčním) 
místě, kde je tato hluchota nejvýraznější. Toho se využívá při návrhu sluchadel. 
 
 Grafickým znázorněním sluchového prahu je tzv. audiogram [ 1 ]. Audiogram je 
graf, na jehož vodorovné ose jsou vyšetřované kmitočty v hertzích (Hz) a na vertikální 
ose hladiny aplikované intenzity v decibelech (dB). Při vyšetřování se na audiogramu 
zaznamenávají značky v bodech, kde se protínají vyšetřované kmitočty a zjištěné 
hladiny intenzity prahového slyšení. (Pravé ucho se vyznačuje červeně a levé ucho 
modře). Pro vzdušné vedení se dělají kroužky pro pravé ucho a křížky pro levé ucho. Při 
kostním vedení se pro pravé ucho používají poločtverce otevřené doprava ("<") a pro 
levé ucho otevřené doleva (">"). Symboly pro vzdušné vedení se obvykle spojují čarou, 
aby byla úroveň sluchu jasně viditelná. 
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2 Rozbor návrhu 
  
 Úkolem je realizovat audiometr, který bude využívat PC a jeho zvukovou kartu 
(externí zvukovou kartu). Jedná se tedy v podstatě o software, který bude pracovat 
podobně jako přístrojový audiometr. Metoda, která se nejvíce hodí pro tuto realizaci, je 
„Audiometrie s čistými tóny“.  
 K vyšetření použijeme sluchátka a budeme vyšetřovat vedení zvuku vzduchem. 
Při návrhu budeme vycházet z funkcí, které mají přístrojové audiometry.  
 Výsledkem měření, bude audiograf, kde bude viditelné, jak pacient reagoval na 
různé frekvence o různé intenzitě. 
 Mezinárodní norma ISO 8253, stanovuje požadavky a postupy pro základní 
audiometrická měření, při nichž je vyšetřovaná osoba ( pacient ) měřena čistými tóny. 
 
 
Funkce přístrojového audiometru [ 1 ]: 
- nastavení kmitočtu 
- nastavení intenzity tónového signálu 
- nastavení intenzity maskování 
- spuštění, pozastavení a vypnutí tónu i maskovaní 
- zaznamenání a uložení intenzity pro vyšetřovnou frekvenci 
- zobrazení velikosti intenzity a kmitočtu 
 
 
 

Vyšetřovaná osoba 
( pacient ) 

Počítač se sluchátky Vyšetřující osoba 

Generovaný akustický 
podnět 

Volba akustického 
podnětu 

Odezva pacienta 
Sledování odezvy 
pacienta 

Výsledný audiogram 

 
Obr.3 – Schéma základního principu navrhovaného audiografu  
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2.1   Vlastnosti (funkce) 
Audiometr by měl mít následující vlastnosti (funkce) : 
 
Nastavení frekvence [ 1 ] – software bude obsahovat předefinované kmitočty ( 125, 
250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 13000, 16000 (Hz) ) 
 
Nastavení intenzity signálu [ 1 ] – intenzitu by mělo být možno regulovat v rozsahu -
0dB až 130dB  
 
Maskování – dále by tu měla být možnost přidat nebo odebrat maskovaní (šum), které 
se pouští do druhého ucha, než které je vyšetřováno. Také by měla být možnost 
regulace intenzity tohoto maskování.  
 
Spuštění, zastavení – software musí umožňovat spuštění nastavené frekvence i její 
zastavení. Během generování frekvence by mělo být možno regulovat intenzitu.  
 
Odezva pacienta – odezva pacienta bude podle jeho subjektivních pocitů, tudíž vznikne 
drobná nepřesnost. Pacient bude reagovat s vyšetřujícím slovně, podle toho bude 
vyšetřující zaznamenávat do software, pacientovu odezvu. Mělo by tu být tlačítko, které 
bude zabezpečovat to, že po jeho stisknutí se uloží frekvence spolu s velikostí intenzity. 
Je možnost použít dvě tlačítka, jedno pro spodní hranici slyšitelnosti a druhé pro vrchní 
hranici.  
 
Další funkce – na začátku měření by se mělo určit, které ucho je vyšetřováno. Během 
měření sledovat v reálném čase vykreslovaní orientačního grafu. Po skončení měření by 
měla být možnost uložení daného měření pro případnou archivaci.  
 
Audiogram – výsledkem celého měření by měl být tisk audiogramu, kde budou viditelné 
odezvy pacienta, podle kterých bude moci vyšetřující dále diagnostikovat zdravotní stav 
sluchu. Na vodorovné ose bude kmitočet v logaritmickém měřítku, na svislé ose bude 
velikost intenzity v dB. 
 
3 Návrh programu „Audiometr“ 

 
 Pro návrh zadané úlohy byl vybrán program LabView. V úvahu ještě přicházel 
Matlab nebo C++.  
 
3.1   Program LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) – 
- založen na myšlence „virtuálních přístrojů“ (VI) 
- jedná se především o software pro měření a zpracování signálu (v našem případě pro 
generování signálu) 
- není nutnost znát žádný programovací jazyk, jednotlivé funkce jsou ve formě bloků, 
které se propojují 
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 Veškeré funkční bloky jsou popsány v nápovědě programu, odkud bylo i čerpáno 
při vytváření samotného programu. 
 
 Program LabView má dvě návrhová zobrazení. Prvním je tzv. Front panel, nebo-li 
čelní panel ovládání. Zde jsou umístěny ovládací a zobrazovací prvky. Toto okno se 
otevře při spuštění programu a umožňuje ovládat celý program. Druhým zobrazením je 
blokové schéma, kde jsou umístěny veškeré bloky (řada z nich se nezobrazuje 
v zobrazení Front panel), které jsou patřičně pospojovány. Jedná se o „nitro“ přístroje.  
Obě zobrazení lze přirovnat k reálnému přístroji – blokové schéma je to, co je v reálném 
přístroji skryto před uživatelem (obvody apod.); čelní panel je to, co na reálném přístroji 
umožňuje ovládat a nastavovat daný přístroj, neboli ovládací panel přístroje, který 
ovládá uživatel. 
 
 Samotný program Audiometr je realizován v LabView 8. Původně byl přístroj 
navrhován ve verzi 7.1, ale zde došlo k problému vytvoření stereo signálu pomocí dvou 
generátorů a možnosti přidat a regulovat maskovací šum. Ve verzi 7.1 bylo možné 
vytvořit pouze audiometr, který uměl regulovat jen intenzitu čistého tónu. V LabView 
verze 8 vytvoření stereo signálu nebylo problémem, potažmo ovládací prvky zvuku 
dokázaly tento signál bez problému zpracovat. To je hlavní důvod, proč bylo přistoupeno 
zrovna k této verzi programu LabView. Vzhledem k menším odlišnostem při navrhování, 
oproti verzi 7.1, bylo i nutné trochu pozměnit blokové schéma. Další problém, který byl u 
starší verze LabView, bylo to, že výstupní frekvence zcela neodpovídala nastavené 
v programu. Výstupní frekvence byla o 1,36-krát menší než nastavená v LabView. U 
novější verze již tento problém nebyl a při měření výstupní frekvence tónu odpovídá 
nastavenému.  
 

3.2  Čelní panel a blokové schéma 
Na následujících dvou stranách je zobrazen celkový pohled na čelní panel 

přístroje a celkové blokové schéma. Jednotlivé části jak panelu, tak schématu budou 
vysvětleny dále.         

  



 
 

Obr. 4 – Celkový pohled na panel virtuálního přístroje Audiometr 
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Obr. 5 - Blokové schéma zapojení virtuálního přístroje Audiometr 
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3.3   Popis programu Audiometr.VI – panel  

Obr. 6 – Nastavení frekvence

 Při návrhu programu je vycházeno z vlastností, které jsou od audiometrů 
požadovány.  
 V první řadě to je možnost nastavovat frekvenci 
testovaného tónu dle používaných frekvencí u fyzických 
audiometrů. Testovací frekvence : 125, 250, 500, 1000, 1500, 
2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 13000, 16000 (Hz). 
Vedle táhla pro nastavování frekvence je pole pro zobrazování 
aktuální nastavené frekvence. Program lze v případě potřeby 
samozřejmě doplnit i dalšími předdefinovanými kmitočty.  
 Další funkcí programu je nastavení intenzity (úrovně) 
tónu. Rozsah nastavovaných hodnot SPL je od 0 do 130 dB. 
Při řešení této funkce nastal problém. U fyzických audiometrů 
je intenzita uváděna v decibelech, s tím souvisí i možnost 
kalibrace. V programu LabView bohužel nebylo možné přímo 
nastavit stupnici v decibelech, která by odpovídala výstupnímu 
akustickému tlaku. Bylo proto nutné nejprve změřit sluchátka, 
jejich akustický tlak odpovídající danému napětí a následně 
provést v daném programu přepočet, tak aby hodnoty na 
stupnici bylo možné uvádět v decibelech, jak je tomu nyní. 
Více o měření a kalibraci bude rozebráno dále v kapitolách, 
které se těmto věcem budou věnovat podrobněji. Úroveň signálu je možné nezávisle 
měnit v jednotlivých kanálech, vždy vedle táhla pro nastavování intenzity je ukazatel 
aktuální nastavené hodnoty, vše v hodnotách akustického tlaku v decibelech. Při 
nastavování vyšších úrovní je třeba dávat pozor na možné poškození sluchu a také na 
to, že při změně frekvence je třeba nejprve snížit úrovně signálu v obou kanálech na 
minimum, jelikož každá frekvence je člověkem jinak vnímána, mohlo by taktéž dojít 
k poškození sluchu. Příklad: 125 Hz pacient uslyší při 100 dB, kdežto při 4 kHz je již 
úroveň 100 dB pro pacienta bolestivá. U nastavování intenzity zvuku jsou také dva 
červené indikátory ( každý pro jeden kanál ), které se rozsvítí po překročení hladiny 120 
dB. Slouží jako upozornění, aby nedošlo k poškození sluchu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 – Nastavení úrovně signálu 
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Maskování je doplňkovou funkcí audiometru. Jedná se o „bílý šum“, který se 
přičítá ke generovanému signálu. Jeho intenzitu lze nastavit. Pokud je nastaven na 
hodnotě 0, je vypnut. Maximální uvedená hodnota je 1, což odpovídá přibližně úrovni 
výstupního šumu 0,1 V. Stupnice je ale bezrozměrná, lineární a jedná se o hodnotu čistě 
zvolenou tak, aby šum plnil funkci maskování a při tom nebyl nepříjemný pacientovi a 
nemohlo dojít k poškození sluchu. Program umožňuje přidávání maskování do každého 
kanálu zvlášť. Při vyšetřování se šum pouští to nevyšetřovaného ucha.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 8 – Nastavení úrovně šumu
 

Spuštění a zastavení generovaného signálu je možno několika způsoby. Při 
spuštění programu je hned od začátku generován signál dle 
počátečního nastavení programu. V případě, že nechceme, aby byl 
hned slyšet ve sluchátkách tón, nebo zcela vypnut program, 
nastavíme intenzitu v obou kanálech na 0. Pokud chceme celý 
program ukončit, zmáčkneme tlačítko STOP. Nad tímto tlačítkem se 
nachází tlačítko s názvem „Smazat hodnoty“. To slouží k vymazaní 
dosud naměřených hodnot z tabulky a tím umožňuje měřit znovu. 
  Obr. 9 – Tlačítka

 
Odezva pacienta je realizovaná pomocí tlačítka na 

klávesnici. Je předdefinovaná klávesa ENTER. Při jejím stisknutí 
dojde k „rozsvícení“ kontrolky a zapsaní všech nastavených 
hodnot do tabulky a zároveň se všechny hodnoty zapíšou do 
zvoleného souboru a do orientačních grafů v programu.  
 

Zápis do souboru je doplňkovou funkcí audiometru. 
Umožňuje tak ukládání dat z měření do souboru. Na začátku 
měření je třeba nastavit soubor, do kterého se budou data 
zapisovat. Dle zkušeností je nejlepší si ještě před měřením 
vytvořit v programu Excel zcela prázdný dokument a při spuštění 
Audiometru označit tento soubor Excelu jako místo pro ukládání naměřených dat. Po 
skončení měření lze potom s těmito daty v Excelu dobře pracovat a vytvořit grafy apod. 

Obr. 10 – Indikátor 
stisku klávesy 
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Pozor při práci se soubory, do kterých se bude zapisovat. Při spuštění programu 
Audiometr musí být soubory pro ukládání dat zcela vypnuty, jinak program LabView 
vyhodí chybové hlášení. Taktéž je možné měřená data ukládat to textových souborů. 
 
 Obr. 11 – Okno pro výběr soubor pro zápis dat 
 

Tabulka hodnot je určená ke sledování ukládání dat. Do této tabulky se uloží 
všechny nastavené hodnoty jednotlivých funkčních bloků ( frekvence, intenzita tónu, 
intenzita šumu ) v momentě stisknuti klávesy ENTER. Úroveň signálu jednotlivých 
kanálů je v decibelech, frekvence v Hz a úroveň šumu v bezrozměrné jednotce, dle 
stupnice. Při delším stisknutí nebo špatném kontaktu klávesy ENTER se občas stane, 
že se hodnoty zapíší vícekrát. Jelikož se jedná o stejné hodnoty a tudíž v grafu o tentýž 
bod, nejedná se o závadu. 
 

 
Obr. 12 – Tabulka změřených hodnot a orientační grafy pro pravé i levé ucho 

Orientační grafy umožňují sledovat vykreslování zaznamenaných hodnot v grafu 
a tím i orientačně vidět výsledný audiogram. Stupnice frekvence na ose x je v Hz a 
stupnice je logaritmická, osa y je stupnice akustického tlaku 
v decibelech a je lineární. 

 
Sound Format je okno, které je součástí čelního 

panelu. Neslouží ale k žádnému účelu při měření, jen pro 
orientaci a kontrolu nastaveného zvukového formátu. Pro 
správné fungování a kvalitní zvuk je třeba, aby vždy byla 
vzorkovací frekvence 44,1 kHz (44100 vzorků/s). Jelikož se 
jedná o stereofonní signál, tak počet kanálů je vždy třeba mít 
nastaven na 2. Bitů na vzorek 16. Při nastavování výše 
uvedených hodnot bylo čerpáno z oblasti hudební a zvukové, 
kde jsou daného hodnoty standardně používány. 

Obr. 13 – Okno pro nastavení 
typu zvukového signálu 
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3.4   Popis programu Audiometr.VI – blokové schéma 3.4   Popis programu Audiometr.VI – blokové schéma 
  
  

3.4.1  Konfigurace zvuku 3.4.1  Konfigurace zvuku 
  
  
  
  
  
  
  

Obr. 14 – Nastavení zvuku a vzorkování

Obr. 15 – Nastavení hlasitosti 

Obr. 16 – Zápis signálu do vukové karty vé karty  z  

  
  
  
  
  
  
  
  
                                            
Konfigurace zvuku – Sound Format (viz. Front panel)  Konfigurace zvuku – Sound Format (viz. Front panel)  
  
  
Veškerý popis nastavovaných parametrů je uveden v angličtině. Toto zapojení je 
převzato z knihovny základních zapojení a ukázek programu LabView [ 6 ]. Pro jakékoliv 
zvukové úlohy v tomto programu je třeba nejprve vytvořit výše zobrazené zapojení. 

Veškerý popis nastavovaných parametrů je uveden v angličtině. Toto zapojení je 
převzato z knihovny základních zapojení a ukázek programu LabView [ 6 ]. Pro jakékoliv 
zvukové úlohy v tomto programu je třeba nejprve vytvořit výše zobrazené zapojení. 
  
          
  
    Sound Output Set Volume slouží       Sound Output Set Volume slouží   

k nastavení hlasitosti výstupního signálu, jelikož  k nastavení hlasitosti výstupního signálu, jelikož  
u našeho programu se hlasitost ovládá 

nastavováním intenzity zvuku, je tímto prvkem 
nastavena hlasitost na maximum (100%). 

u našeho programu se hlasitost ovládá 
nastavováním intenzity zvuku, je tímto prvkem 
nastavena hlasitost na maximum (100%). 

  
  
  

  
  

Sound Output Write slouží k tzv. zapsání 
zvukového signálu do zvukové karty. Na 
tento prvek je přiveden vytvořený stereo 
signál a tento prvek zajistí jeho přivedení 
a spuštění na zvukové kartě. 

Prvek, kterým se 
nastavují veškeré 
parametry výstupního 
zvukového signálu 
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3.4.2  Ovládací prvky úrovně signálu 

 
Ukazatel úrovně pro 
pravý kanál  

Generátor sinusového 
signálu 

Prvek pro nastavení 
úrovně pravého kanálu 

Prvek pro nastavení 
úrovně levého kanálu 

 
 
 
 
 
 Ukazatel úrovně pro 

levý kanál 

Obr. 17 – Nastavení úrovně tlaku 
 

3.4.3  Převod z decibelové stupnice na napětí 
 

Převod z decibelové stupnice na napětí, jehož úroveň je 
následně nastavena na generátoru signálu, je vytvořen pomocí 
matematické rovnice. Odvození, hodnoty konstant a důvod 
tohoto použití bude vysvětlen dále v kapitole, která se tomuto 
tématu bude věnovat podrobněji. Celý převod je uskutečněn 
pomocí matematický prvků – mínus, dělení a exponenciální 
funkce. Přepínatelné pole, je nastaveno dle frekvencí a vždy při 
přepnutí frekvence, se přepne i pole, v němž je daná konstanta 
pro danou frekvenci. Celé toto zapojení umožňuje převod 
stupnice decibelové na napětí, které odpovídá danému 
akustickému tlaku, dle hodnot uvedených výrobcem sluchátek. Obr. 18 – Převod stupnice 

3.4.4  Generátor signálu a generátor šumu 
 

 
 
 

 Generátor bílého 
šumu  

 
 
 Ukazatel úrovně šumu pro levý kanál 

Ovládání úrovně šumu 

Obr. 19 – Generátor signálu a šumu 
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Informace o vzorkování 
- vzorkovací frekvence 60000 Hz 
- počet vzorku 4000 

Graf 

Součet čistého a  
zašuměného signálu 

Tabulka 

Obr. 20 – Spojovací člen 

Na generátoru se nastavuje několik věcí. První je frekvence, ta odpovídá frekvenci, 
kterou nastavíme na čelním panelu a provádíme vyšetření na této frekvenci. Dále se 
nastavuje amplituda signálu. Jako velikost amplitudy je použita hodnota z převodu 
z decibelové stupnice pro nastavování intenzity. Poslední věcí je nastavení vzorkovací 
frekvence a počtu vzorků, tyto hodnoty odpovídají nastavením, které byly popisovány 
v kapitole 3.4.1, zde jsou tato nastavení provedena a na generátor je již jen přiveden 
signál těchto hodnot. Toto nastavení je stejné i pro generátory bílého šumu, kde se 
taktéž nastavuje úroveň šumu. Ovládací prvek umožňuje regulovat úroveň od 0 do 1, 
následuje dělení této hodnoty konstantou 20 z čehož vznikne, že na tento generátor 
může přijít hodnota jen v rozmezí 0 až 0,05. Dle experimentálního poslechu tato 
hodnota zcela stačí pro účely maskování. Vyšší úrovně již začínají být pro poslech 
bolestivé. Výstupy z obou generátoru jsou pomocí součtového členu sečteny a tím je 
vytvořen jeden z kanálu, kde je jak čistý tón, tak se i přičítá šum. Druhý kanál je řešen 

stejně. Pomocí tohoto členu jsou oba kanály spojeny a tím vytvořen stereo 
kanál. 

 
3.4.5  Grafy, tabulka, zápis do souboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21 – Blokové zapojení pro tvorbu grafů, tabulky a zápisu do souboru 
 

Blok pro tvorbu grafu, 
shromažďuje veškerá data 

Prvek pro sloučení 
několika dat do jednoho 
multi-kanálu 

Shromažďování dat pro 
tabulku 

Shromažďování dat pro 
zápis do souboru 
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3.4.6  Zaznamenávání stisku klávesy ENTER 

 

Inicializace klávesnice 

Index klávesy ENTER 
Index hodnoty z pole Indikátor 

Pole pro převod na hodnotu 
TRUE nebo FALSE 

Blok  pro získání vstupních 
 
 dat z klávesnice 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 – Blok pro sledování stisku klávesy  
 Tento blok prvků sleduje klávesnici a to, jaké klávesy jsou stisknuté. V našem 
případě potřebujeme sledovat jen stisk klávesy ENTER. Pomocí porovnávacího členu 
zjišťujeme, zda byla či nebyla klávesa zmáčknuta. Jestliže dojde ke shodě 
s porovnávacím indexem, je na výstup pomocí pole zaslána hodnota TRUE (pravda) a 
rozsvítí (blikne) se daná kontrolka. Ve stejném okamžiku dorazí hodnota TRUE i na 
další prvky, které zapisují data do grafů, tabulky a do souboru. Tímto dojde k celkovému 
zaznamenání všech hodnot dle reakce pacienta.  

3.4.7  Kontrola překročení úrovně 120 dB 

Porovnávací člen 
Kontrolky 

Konstanta pro porovnávání ( 120 dB ) 

Obr. 23 – Kontrola překročení úrovně 

 
 
 
 

 

 

 
  

Vzhledem k tomu, že stupnice nastavitelného tlaku je až do 130 dB, což už může 
způsobit poškození sluchu, bylo nutné do programu zakomponovat i kontrolku 
s upozorněním, jestliže bude překročena určitá úroveň akustického tlaku. Mezní 
hodnotou pro tuto indikaci bylo zvoleno 120 dB. Porovnávací členy sledují nastavované 
hodnoty intenzity a jestliže dojde k překročení hodnoty 120 (konstanta), pošlou na 
výstup hodnotu TRUE pro kontrolky a tím se rozsvítí. Hodnota TRUE bude na výstupu 
dokud bude platit, že úroveň signálu je větší jak 120 dB. Po snížení tlaku, se kontrolky 
vypnou. Tato kontrola pracuje nezávisle na každém kanálu. 
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4 Sluchátka pro audiometry 
 

 K programu Audiometr se budou používat sluchátka Sennheiser HDA 200 [ 5 ]. 
 

4.1  Základní specifikace 
 
Základní popis 
HDA 200 je dvojice uzavřených dynamických sluchátek, které jsou speciálně navrženy 
pro audiometry. 
 
Základní znaky 
- velmi vysoce tlumí okolní hluk ( vychází ze sluchátek na 
ochranu sluchu ) 
- vynikající opakovatelnost poslechu  
- vhodný pro vysoké frekvence, které generují audiometry  
- měkká, vyměnitelný ušní chránič 
- vycpaná „čelenka“ sluchátek pro větší pohodlí 
 
Technická data 
- princip měniče : dynamický, uzavřený 
- nominální impedance : 40Ω 
- charakteristický SPL : 100 dB 

Obr. 24 – sluchátka Sennheiser HDA 200 [ 5 ]- odebíraný výkon : 500 mW 
- frekvenční rozsah : 20 - 20000 Hz 
 

 
 Obr. 25 – frekvenční charakteristika sluchátka Sennheiser HDA 200 [ 5 ] 
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 Standart 
frequencies 

(Hz) 

SPL 
( dB 20μPa)

@ .5 Vrms

Passive 
attenuation 

(dB) 

Maximum SPL 
(<10 min. 
@ 5 Vrms

125 112,5 14,3 132 ± 3 
250 113,0 15,9 132 ± 3 
500 112,0 22,5 132 ± 3 
750 111,0 - 131 ± 3 

1000 108,5 28,6 129 ± 3 
2000 104,0 - 124 ± 3 
3000 104,0 32,0 124 ± 3 
4000 104,0 45,7 124 ± 3 
5000 106,5 - 127 ± 3 
6000 107,5 - 125 ± 3 
8000 105,5 43,8 125 ± 5 
9000 105,0 - 123 ± 5 

10000 102,5 - 122 ± 5 
11200 102,0 - 123 ± 5 
12500 103,0 - 118 ± 5 
14000 98,5 - 119 ± 5 
16000 100,0 - 120 ± 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 1 – Hodnoty změřené výrobcem, hodnoty SPL pro napětí RMS 0.5 V [ 5 ] 
 
 
 
Z této tabulky na obrázku, kterou uvádí výrobce se vycházelo při tvorbě 

programu, resp. při převodu z decibelové stupnice na napětí. 
 
4.2  Měření sluchátek 

Při návrhu programu došlo k problému, jak udělat stupnici přímo v SPL, jelikož na 
generátor je třeba přivést hodnotu v napětí. Jelikož bylo známo jen měření od výrobce 
pro napětí 0,5 V, bylo třeba provést měření sluchátek a změřit více hodnot tlaku pro 
různá napětí a frekvence.  

 
Tab. 2 - Změřené hodnoty převodní závislosti mezí napětím a SPL pro různé frekvence 
 
F(Hz)/U(V) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

125 102 107,5 111 114 116 116,5 118 119 120 121
250 105 110,5 114 117 118 120 121 122 123 125

1000 101 107 111 113 115 116,5 118 119 121 122
4000 93 99 103 105 107 108,5 110 111,5 113 114

10000 77,5 83 86,5 89 91 92,5 94 95 96 97
16000 81 86,5 90 92,5 94,5 96 97 98,5 99,5 101

  
 
 
 
 
 
 

- 19 - 



Graf 1 – Změřená závislost SPL na napětí 
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Z výsledků měření je vidět, že změřené závislosti jsou téměř lineární, při 
logaritmickém měřítku osy x. Rozdíl mezi jednotlivými frekvencemi je jen v posunu ve 
směru osy y. Z těchto poznatků lze vydedukovat, že pro možný převod SPL na napětí 
stačí zjistit rovnici dané přímky a poupravit pro jednotlivé frekvence. Pomocí programu 
Excel byla zjištěna rovnice funkce pro frekvenci 4 kHz 
     

y = 8,892.Ln(x)+113,3     ( 1 ). 
 
Jelikož y známe a neznámou bude x, byla z rovnice vyjádřena neznámá x 
 
    x = e(y-113,3)/8,892      ( 2 ). 
 
Dle této rovnice byl v blokovém okně sestaven převod tlaku na napětí. 
Hodnota 113,3 se v blokovém schématu mění a to dle nastavené frekvence, jelikož tato 
hodnota  je jen pro frekvenci 4 kHz. Tuto hodnotu můžeme považovat jako závisle 
proměnnou „a“. Při výpočtech této hodnoty, bylo použito měření výrobcem a převzaty 
jeho výsledky.  
Rovnici můžeme přepsat  
 

x = e(y-a)/8,892       ( 3 ). 
 
Při čemž a je závislá na frekvenci. 
 
 
 
 

- 20 - 



Tab. 3 - Tabulka výpočtu proměnné „a“ 
f (Hz) 125 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 10000 13000 16000
SPL (dB) 112,5 113 112 108,5 105 104 104 104 107,5 105,5 102,5 101,5 100
a (dB) 118,8 119,3 118,3 114,8 111,3 110,3 110,3 110,3 113,79 111,8 108,8 107,8 106,3
 
Výsledkem celého přepočtu je tato tabulka, kde jsou tučně zvýrazněny hodnoty 
proměnné a, které se v programu dle nastavené frekvence nastavují do rovnice 
přepočtu.  
 
Příklad výpočtu pro frekvenci 4 kHz :  
 a = SPL – 3 – 104 - 113,3 = 104 – 3 – 104 – 113,3 = 110,3 dB 
 
Za SPL se dosazují hodnoty změřené výrobcem. 
Rovnice, kterou máme odvozenou pro přepočet, byla původně dělaná pro hodnoty 
změřené, nikoliv udávané výrobcem. Výsledek změřeného a výrobcem udávaného tlaku 
při 4 kHz je rozdílný o 3 dB, to je důvod, proč ve výpočtu je -3. Hodnota 104 je zde, jako 
vztažná hodnota, jelikož počítáme posun po ose y od funkce pro f=4 kHz. 
 
 Důvodem proč byly použity hodnoty od výrobce a nikoliv změřené je fakt, že 
odchylka, která je v našem měření od údajů výrobce, je pravděpodobně způsobena 
přítlakem sluchátek na „umělé ucho“, kde bylo měření provedeno. Akustický tlak je 
velice závislý na přítlaku sluchátek.  
 

4.3  Kalibrace sluchátek 
 
 Jelikož k měření je použita zvuková karta, nastal problém ohledně kalibrace, tak 
aby opravdu odpovídal tlak ve sluchátkách nastavenému. 
  

Nejjednodušší způsob, jak provést takovou kalibraci je pomocí osciloskopu nebo 
voltmetru na střídavé napětí. Měřící přístroj se připojí na výstup (sluchátkový) zvukové 
karty. Spustí se program Audiometr a nastaví se na obou kanálech hodnota 104 dB 
(nejbližší možná, jedná-li se o desetinná místa) a frekvence 4000 Hz. Z údajů, které 
výrobce udává víme, že nyní by mělo být výstupní napětí rovno 0,5 Vrms. Na měřícím 
přístroji sledujeme výstupní napětí a v případě, že neodpovídá, je nutné provést 
doladění na tuto hodnotu pomocí zvukové karty. U externí pomocí knoflíku, u pc pomocí 
ovladače zvukové karty.  
 

5 Návod na měření  
 

Před samotným měřením je nejprve třeba provést zkalibrováni. Do zvukové karty 
(sluchátkový výstup) zapojíme krabičku pro měření výstupního napětí. Tento přípravek 
má na horní části umístěny dva BNC konektory pro připojení osciloskopu. Každý 
konektor je jeden kanál, viz. popisek na krabičce. Jelikož externí zvuková karta má jen 
jeden regulační prvek hlasitosti, pro oba kanály současně, stačí připojit osciloskop jen 
na jeden kanál. Na druhém kanále je stejné napětí, maximálně v odchylce několika 
jednotek mV. Po připojení osciloskopu spustíme program Audiometr a nastavíme zde 
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frekvenci na 4000 Hz a úrovně SPL na obou kanálech na 104 dB ( s ohledem na krok, 
který umožňuje táhlo v programu LabView, pravděpodobně nikdy nenastavíme přesně 
hodnotu 104, ale ji blízkou, s odchylkou maximálně 0,3 dB. Jelikož nezaručíme vždy 
ideální přítlak sluchátek, je odchylka při kalibraci zanedbatelná). Jestliže máme 
v programu vše nastaveno, zmáčkneme na osciloskopu funkci Autoscale a vyčkáme. Na 
displeji osciloskopu se nám zobrazí průběh signálu, hodnoty napětí, frekvence atd. Pro 
nás je nejdůležitější zkontrolovat, zda frekvence odpovídá nastavené hodnotě 
v programu, tj. 4 kHz. Dále najdeme hodnotu VRMS ( či URMS dle osciloskopu ). Jestliže 
tato hodnota není rovna 500 mVRMS, provedeme doladění na tuto úroveň pomocí 
knoflíku na externí zvukové kartě ( vedle sluchátkového výstupu ). Povolená tolerance je 
± 10 mV, jelikož napětí v této toleranci stále kolísá a není tudíž možné zcela přesně 
nastavit požadovanou hodnotu. Máme-li nastaveno toto výstupní napětí, provedli jsme 
kalibraci a nyní již nebudeme měnit hlasitost na zvukové kartě. Pokud bychom omylem 
pootočili knoflíkem, je třeba znovu provést celou kalibraci. Úrovně obou kanálů 
stáhneme na 0, frekvenci přepneme na 125 Hz a od krabičky odpojíme osciloskop.  
 
 Na začátku samotného měření je třeba nejprve si určit, které ucho budeme 
vyšetřovat. Dále pro další zpracování změřených hodnot pomocí okna Zápis do souboru 
vybereme, do kterého souboru budeme chtít zapisovat. Nejlépe je si v programu Excel 
vytvořit prázdný soubor, ten uložit, zavřít a v programu Audiometr ho určit jako soubor 
pro zápis hodnot. Jestliže máme nastaven soubor pro zápis hodnot, připojíme ke 
krabičce pro měření sluchátka, dle kanálů. Vyšetřovaná osoba si nasadí sluchátka a 
můžeme přikročit k měření.  Pokud budeme chtít vyšetřovat s využitím maskování, 
nastavíme úroveň maskovacího šumu do nevyšetřovaného ucha, tak aby šum nebyl 
pacientovy nepříjemný a nepoškodil mu sluch. Při vyšetřování bez maskování tento krok 
přeskočíme.  
 
 Měřit začínáme od frekvence 125 Hz a budeme postupně frekvenci měnit až k 16 
kHz. Máme tedy nastavenou frekvenci 125 Hz a začneme zvyšovat pomalu úroveň 
signálu ve vyšetřovaném uchu do doby, než zareaguje pacient. Jakmile pacient začne 
rozeznávat ( slyšet ) tón, zmáčkne ENTER. Obsluha zkontroluje, zda se hodnoty 
zapsaly do tabulky. Intenzitu signálu snížíme na minimum a přepneme frekvenci a opět 
zvyšujeme úroveň na vyšetřovaném uchu do odezvy pacienta, takto stále pokračujeme 
postupně pro každou frekvenci. V programu můžeme během toho sledovat vykreslování 
orientačního grafu. Pozor při nastavování úrovně signálu na vyšší tlak. Při překročení 
120 dB se rozsvítí varovná kontrolka. Při vyšších úrovních tlaku může dojít k poškození 
sluchu, proto při zvyšování intenzity postupujte velmi opatrně. To je důvod, proč vždy při 
přepínání frekvence je nutné snížit intenzitu na 0 a na začátku a konci měření se ujistit, 
že na obou kanálech je nulová intenzita. 
 
 Jestliže máme proměřeny již všechny frekvence, zmáčkneme tlačítko STOP. Tím 
se vypne program. Nyní můžeme otevřít soubor, který jsme určili pro zápis hodnot a 
prohlédnout si výsledky měření a dále s daty pracovat. Máme-li data uložena v souboru 
typu EXCEL můžeme si nechat vykreslit graf, vytisknout apod. V souboru jsou uloženy 
data následovně : první sloupec – čas stisku klávesy v sekundách ( pro měření je tento 
sloupec nepodstatný ); druhý sloupec – úroveň signálu v pravém kanálu v dB; třetí 
sloupec - úroveň signálu v levém kanálu v dB; čtvrtý sloupec – frekvence; pátý sloupec – 
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úroveň šumu v pravém kanále ( bezrozměrná ); šestý sloupec – úroveň šumu v levém 
kanále ( bezrozměrná ).  
 

 
 
 

Obr. 26 – Ukázka naměřených dat v programu Excel

 
Obr. 27 – Ukázka audiogramu vytvořeném v programu Excel 
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6 Závěrečné zhodnocení 
  
 Úkolem bylo vytvořit software, který bude fungovat jako přístroj Audiometr a bude 
k vyšetřování využívat externí zvukovou kartu a audiometrická sluchátka Sennheiser 
HDA 200. Program Audiometr byl vytvořen v programovém prostředí LabView 8, 
původně byl navrhován ve verzi 7.1, kvůli komplikacím s tvorbou stereo signálu bylo 
třeba přejít na novější verzi, kde tyto problémy již odpadly. Během tvorby programu 
došlo k několika problémům, které se postupně odstranily. Ať už zmiňovaná tvorba 
stereo signálu, tak převod napěťové stupnice na decibelovou, nebo také kalibrování 
apod. V rámci práce byla u sluchátek proměřena závislost akustického tlaku na 
vstupním napětí, čehož bylo využito při převodu stupnice a kalibrace. Rozdíl změřených 
hodnot a hodnot, které udává výrobce, bylo pravděpodobně způsobeno jiným přítlakem 
sluchátek k měřícímu přístroji. Výsledkem celé práce je program umožňující funkce, 
které jsou od běžných audiometrů požadovány (nastavení frekvence, nastavení intenzity 
signálu, přidání maskování atd. ). Program byl několikrát odzkoušen s pomocí externí 
zvukové karty a sluchátek. Vytvořený audiometr lze používat k měření sluchu. 
Výsledkem je audiogram, s naměřenými daty lze dále pracovat a uchovávat je. 
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Příloha č.1 Laboratorní návod 
 

Laboratorní úloha : Vyšetření sluchu 
 

1)  Rozbor 

1.1   Vlastnosti ucha a sluchu  
 Zvuk je přenášen zevním zvukovodem na bubínek [ 2 ], který se rozkmitává a kmity se převádějí 
přes kladívko, kovadlinku, třmínek na membránu oválného okénka hlemýždě. Tento systém působí jako 
„zesilovač“. Výchylky bubínku jsou velmi malé – řádově 10-13 m při 0dB. Rozsah vnímaných kmitočtů se 
pohybuje od 15 Hz do 20 kHz. Závislost vnímané hlasitosti na akustickém tlaku není lineární, ale 
logaritmická (dvojnásobný akustický tlak neznamená dvojnásobnou hlasitost). Úroveň akustického tlaku, 
nebo-li intenzita zvuku, se udává v dB. Vztažná hodnota tlaku odpovídá 2.10-5 Pa při kmitočtu 1kHz. 
Každá frekvence má svoji  prahovou intenzitu, která vyvolá sluchový počitek 
  
 Akustické vlastnosti ucha vyjadřují Fletcher-Munsonovy křivky konstantní slyšitelnosti (izofóny). 
 

 
 

Obr.1 - Závislost akustického tlaku (SPL) na kmitočtu pro konstantní úrovně hlasitosti. [ 2 ] 
 
 Jak je vidět z obrázku, tak citlivost ucha se mění v závislosti na frekvenci. [ 1 ] K tomu přistupuje 
fakt, že k vyvolání postřehnutelného rozdílu hlasitosti je při nízkých hladinách intenzit zapotřebí většího 
rozdílu intenzit, než při intenzitách vysokých. Proto byla zavedena pro subjektivní sílu zvukového vjemu 
další veličina, tzv. hladina hlasitosti (jednotka fon – Ph). Při kmitočtu 1 kHz je hladina hlasitosti ve fonech 
stejná, jako hladina intenzity v dB.   
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1.2   Poruchy sluchu  
 Změny mohou postihnout všechny části sluchového orgánu [ 1 ]. Pokud je postiženo zevní ucho 
(průchodnost zvukovodu ucpaná mazovou zátkou) nebo střední ucho (zánět, otoskleróza apod.), dochází 
k poruše převodu zvukových vln a tím ke vzniku převodní nedoslýchavosti. Při postižení vnitřního ucha, 
sluchového nervu nebo dalších částí sluchové dráhy vzniká porucha percepce a tím percepční 
nedoslýchavost (Menierova nemoc, neurinom akustiku apod.). Poruch sluchu je nesčetně mnoho a také 
mají mnoho příčin. My se, ale budeme zabývat vyšetřováním sluchu (tzn. Diagnostickými metodami), 
nikoli diagnózou a příčinnou. 
 

1.3   Vyšetřovací metody  
 Vědní obor [ 3 ], který se zabývá studiem normálního i poškozeného sluchu a kromě lékařských 
disciplín zahrnuje v sobě také disciplíny technické a matematické, se nazývá Audiologie. S rozvojem 
elektroakustických vyšetřovacích metod sluchu, které obecně nazýváme audiometrie, se rozšiřují 
možnosti zpřesňování funkční diagnostiky sluchového orgánu. 
  
 Vyšetřovacích metod je řada, ale v základu se dají rozdělit na dvě skupiny a to : 
- vyšetření pomocí řeči (řečová audiometrie) 
- vyšetření pomocí přístroje (audiometrie s čistými tóny, objektivní audiometrie,     
  tympanometrie) 
 

1.3.1  Audiometrie s čistými tóny  
 Pomocí této metody se testuje vedení zvuku vzduchem nebo vedení kostí [ 2 ]. Každé ucho se 
vyšetřuje zvlášť. K vyšetření se používají sluchátka nebo kostní vibrátor. Do sluchátek či vibrátoru se 
přivádí čisté tóny akustického signálu o různých intenzitách a frekvenci. Standardní testovací frekvence 
jsou [Hz]: 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 (jedná se o nejcitlivější frekvenční 
oblast – uvádí se 200 až 6000Hz). Běžně lze však nastavit frekvence až do 16kHz s jemnějším dělením. 
Krok zvyšování intenzity je obvykle kolem 5dB. Začíná se na 0dB. Po kladné odpovědi pacienta se ještě 
někdy provádí zjištění přesné prahové hodnoty. Některé osoby mohou mít prahové hodnoty i záporné. 
  
 Často se provádí tzv. maskování, kdy se do netestovaného ucha pouští šumový signál (bílý šum). 
Při testování kostního vedení se kostní vibrátor umístí poblíž testovaného ucha. Maximální úroveň signálu 
z audiometru je často omezena na 80dB. 
Význam vyšetření spočívá v tom, že získáme přehled o stupni hluchoty a (frekvenčním) místě, kde je tato 
hluchota nejvýraznější. Toho se využívá při návrhu sluchadel. 
 
 Grafickým znázorněním sluchového prahu je tzv. audiogram [ 1 ]. Audiogram je graf, na jehož 
vodorovné ose jsou vyšetřované kmitočty v hertzích (Hz) a na vertikální ose hladiny aplikované intenzity v 
decibelech (dB). Při vyšetřování se na audiogramu zaznamenávají značky v bodech, kde se protínají 
vyšetřované kmitočty a zjištěné hladiny intenzity prahového slyšení. (Pravé ucho se vyznačuje červeně a 
levé ucho modře). Pro vzdušné vedení se dělají kroužky pro pravé ucho a křížky pro levé ucho. Při 
kostním vedení se pro pravé ucho používají poločtverce otevřené doprava ("<") a pro levé ucho otevřené 
doleva (">"). Symboly pro vzdušné vedení se obvykle spojují čarou, aby byla úroveň sluchu jasně 
viditelná. 
 

2)  Program Audiometr 
 

2.1  Popis 
Program Audiometr je realizován v prostředí LabView [ 3 ]. 
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Obr.2 – Pohled na ovládací panel 

 
Ovládací prvky : 
Frekvence – umožňuje nastavovat předdefinované kmitočty pro vyšetřování 
Úroveň signálu – umožňuje nastavovat intenzitu akustického tlaku (SPL) v dB v jednotlivých  
kanálech s indikací překročení hodnoty 120 dB – varování proti poškození sluchu 
Přídavné maskování šumem – umožňuje přidat do libovolného kanálu náhodný šum („bílý šum“), 
bezrozměrná stupnice v rozsahu 0 až 1 
Indikátor klávesy Enter – slouží ke kontrole, indikátor se rozmístí ( blikne ) při stisku klávesy Ester, ve 
stejné době dojde i k zápisu dat do tabulky a grafů 
Tabulka hodnot – slouží pro sledování a kontrolu změřených hodnot, stejné hodnoty jsou uložené i 
v souboru 
Grafy – slouží pro orientační představu o výsledném audiogramu 
Zápis do souboru – umožňuje vyhledat soubor, do kterého chceme, aby se změřené hodnoty zapisovaly 
Tlačítko Smazat hodnoty – pomocí toho tlačítka je možné smazat veškeré hodnoty z tabulky 
Tlačítko STOP – slouží k ukončení programu Audiometr 
 
Pro představu je uvedeno i blokové schéma : 
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Obr.3 – Blokové schéma audiometru 

 
 

2.2 Kalibrace 
Před samotným měřením je nejprve třeba provést zkalibrováni. Do zvukové karty (sluchátkový 

výstup) zapojíme krabičku pro měření výstupního napětí. Tento přípravek má na horní části umístěny dva 
BNC konektory pro připojení osciloskopu. Každý konektor je jeden kanál, viz. popisek na krabičce. Jelikož 
externí zvuková karta má jen jeden regulační prvek hlasitosti, pro oba kanály současně, stačí připojit 
osciloskop jen na jeden kanál. Na druhém kanále je stejné napětí, maximálně v odchylce několika 
jednotek mV. Po připojení osciloskopu spustíme program Audiometr a nastavíme zde frekvenci na 4000 
Hz a úrovně SPL na obou kanálech na 104 dB ( s ohledem na krok, který umožňuje táhlo v programu 
LabView, pravděpodobně nikdy nenastavíme přesně hodnotu 104, ale ji blízkou, s odchylkou maximálně 
0,3 dB. Jelikož nezaručíme vždy ideální přítlak sluchátek, je odchylka při kalibraci zanedbatelná). Jestliže 
máme v programu vše nastaveno, zmáčkneme na osciloskopu funkci Autoscale a vyčkáme. Na displeji 
osciloskopu se nám zobrazí průběh signálu, hodnoty napětí, frekvence atd. Pro nás je nejdůležitější 
zkontrolovat, zda frekvence odpovídá nastavené hodnotě v programu, tj. 4 kHz. Dále najdeme hodnotu 
VRMS ( či URMS dle osciloskopu ). Jestliže tato hodnota není rovna 500 mVRMS, provedeme doladění na tuto 
úroveň pomocí knoflíku na externí zvukové kartě ( vedle sluchátkového výstupu ). Povolená tolerance je ± 
10 mV, jelikož napětí v této toleranci stále kolísá a není tudíž možné zcela přesně nastavit požadovanou 
hodnotu. Máme-li nastaveno toto výstupní napětí, provedli jsme kalibraci a nyní již nebudeme měnit 
hlasitost na zvukové kartě. Pokud bychom omylem pootočili knoflíkem, je třeba znovu provést celou 
kalibraci. Úrovně obou kanálů stáhneme na 0, frekvenci přepneme na 125 Hz a od krabičky odpojíme 
osciloskop.  

V programu Audiometr (front panel) ještě zkontrolujeme nastavení bloku Sound Format. 
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Obr.4 – Sound Format 

 
Nastavené hodnoty by měly odpovídat hodnotám, které jsou uvedeny na obrázku. 

2.3 Návod na změření audiogramu 
 Nejprve si někde v počítači vytvořte složku ( adresář ), nejlépe pod názvem Vašeho loginu. Do 
této složky zkopírujte ze zdrojového adresáře „audiometr“ soubory typu Excel, které jsou pod názvem : 
audiogram-hodnoty-pr.xls, audiogram-hodnoty-lv.xls, audiogram-grafy.xls. Vyšetřovat nejprve budeme 
pravé ucho. Pomocí okna Zápis do souboru v programu vybereme, do kterého souboru budeme chtít 
zapisovat data ( vyhledáte Vaši vytvořenou složku a v ni označíte soubor audiogram-hodnoty-pr.xls , do 
něhož se bude teď zapisovat ). Jestliže máme nastaven soubor pro zápis hodnot, připojíme ke krabičce 
pro měření sluchátka, dle kanálů. Vyšetřovaná osoba si nasadí sluchátka a můžeme přikročit k měření.  
Pokud budeme chtít vyšetřovat s využitím maskování, nastavíme úroveň maskovacího šumu do 
nevyšetřovaného ucha tak, aby šum nebyl pacientovy nepříjemný a nepoškodil mu sluch. Při vyšetřování 
bez maskování tento krok přeskočíme.  
 
 Měřit začínáme od frekvence 125 Hz a budeme postupně frekvenci měnit až k 16 kHz. Máme 
nastavenou frekvenci 125 Hz a začneme zvyšovat pomalu úroveň signálu ve vyšetřovaném uchu ( 
pravém ) do doby, než zareaguje pacient. Jakmile pacient začne rozeznávat ( slyšet ) tón, zmáčkne 
ENTER. Obsluha zkontroluje, zda se hodnoty zapsaly do tabulky. Intenzitu signálu snížíme na minimum a 
přepneme frekvenci na vyšší a opět zvyšujeme úroveň na vyšetřovaném uchu do odezvy pacienta. Takto 
postupně pokračujeme pro každou frekvenci. V programu můžeme během toho sledovat vykreslování 
orientačního grafu. Pozor při nastavování úrovně signálu na vyšší tlak. Při překročení 120 dB se rozsvítí 
varovná kontrolka. Při vyšších úrovních tlaku může dojít k poškození sluchu, proto při zvyšování intenzity 
postupujte velmi opatrně. To je důvod, proč vždy při přepínání frekvence je nutné snížit intenzitu na 0 a na 
začátku a konci měření se ujistit, že na obou kanálech je nulová intenzita. 
 
 Jestliže máme proměřeny již všechny frekvence, zmáčkneme tlačítko STOP. Spustíme program 
znovu a nyní budeme vyšetřovat levé ucho. Pomocí okna Zápis do souboru v programu vybereme, do 
kterého souboru budeme chtít zapisovat data ( vyhledáte Vaši vytvořenou složku a v ni označíte soubor 
audiogram-hodnoty-lv.xls , do něhož se bude teď zapisovat ). Měření probíhá stejně, jen s výjimkou, že 
tentokrát nastavujeme intenzitu na levém kanále a případné maskování přidáváme do pravého kanálu. Po 
proměření všech frekvencí pro levé ucho zmáčkneme tlačítko STOP a ukončíme program. 
  

Teď si otevřete Vaši složku se soubory. Postupně otevřete soubory audiogram-hodnoty-pr.xls, 
audiogram-hodnoty-lv.xls, audiogram-grafy.xls ( dle uvedeného pořadí ). V souborech audiogram-
hodnoty-XX.xls jsou zapsány měřené hodnoty následovně : první sloupec – čas stisku klávesy 
v sekundách ( pro měření je tento sloupec nepodstatný ); druhý sloupec – úroveň signálu v pravém kanálu 
v dB; třetí sloupec - úroveň signálu v levém kanálu v dB; čtvrtý sloupec – frekvence; pátý sloupec – 
úroveň šumu v pravém kanále ( bezrozměrná ); šestý sloupec – úroveň šumu v levém kanále ( 
bezrozměrná ). V souboru audiogram-grafy.xls jsou zobrazeny grafy změřených audiogramů pro pravé i 
levé ucho, které si můžete po vyplnění údajů vytisknout a uložit. Po měření, vytisknutí a uložení 
změřených dat na síťový disk nebo na jiný typ média, smažte Vámi vytvořenou složku. 
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Obr. 5 – Ukázka naměřených dat v programu Excel 

 

 
Obr. 6 – Ukázka audiogramu v programu Excel 
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