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Anotace 

 
V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých 

metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu 
blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru v prostředí LabVIEW a 
popisem jednotlivých částí programu. 

 
 
Klíčová slova : sluchové ústrojí, audiometrie, audiogram, audiometr 

 

 

 

Annotation 

 
The thesis is concerning the studies of certain methods used for examination of 

hearing and description of protocoles of examination audiogram. There is also described 
the anatomy, properties and protection of the human hearing. Another part is dealing with 
properties and proposal of block diagram of audiometry, eventually the realization of 
audiometry in environment Labview and description of certain parts of programm. 

 
 
Key words : organ of hearing, audiometry, audiogram, audiometer 
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1 Úvod 
 
 

Již od narození přijímáme  sluchem větší část informací o okolním světě. Vlivem 
stárnutí se zhoršují různé funkce organizmu, mezi které patří také sluch. Zhoršení 
kvality sluchu je u lidí individuální. Stárnoucí člověk, který není spokojen se svým 
sluchem, by si  měl uvědomit, že jde o normální fyziologický projev.  

 
Existuje celá řada vyšetření na zjišťování poruch sluchového ústrojí. Jedním 

z nich je vyšetření sluchu čistými tóny při různých kmitočtech. 
 
Cílem bakalářské práce je vyšetřením sluchu v prostředí LabVIEW. Sluchové 

vyšetření se provádí za účelem zjištění individuální sluchové ztráty. Výstupem 
audiometrického vyšetření je audiogram, který je důležitý pro optimální nastavení 
sluchadla.  

 
Výstup bakalářské práce má sloužit při realizaci stejnojmenné laboratorní úlohy 

v předmětu Terapeutická a protetická technika vyučovaném na ústavu 
biomedicínckého inženýrství FEKT. 
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2 Audiometrie 
 
 

2.1 Anatomie sluchového ústrojí 

 

Sluchové ústrojí se skládá ze tří hlavních částí, které jsou vnější, střední a vnitřní 
ucho. Tyto části slouží k zachycení a transformaci zvukových podmětů. Vnější část 
obsahuje boltec a zvukovod. Zvukovod představuje asi dvou centimetrovou trubici. 
Tato trubice končí blankou neboli bubínkem, který odděluje vnější a střední část 
sluchového ústrojí. 

 
Střední část ucha začíná bubínkem, ten při dopadu zvuku začíná vibrovat a tyto 

vibrace jsou přenášeny na sluchové kůstky v bubínkové dutině, které tvoří kladívko, 
kovadlinku a třmínek. Střední část ucha tvoří převodní systém ucha, protože bubínek 
spojený se sluchovými kůstkami v bubínkové dutině převádí vibrace do vnitřního 
ucha, které je vyplněno tekutinou. Vnitřní ucho přenáší příjmuté vibrace do kochley 
čili do hlemýždě. Hlemýžď obsahuje vlastní smyslové ústrojí tzv. Cortiho orgán. Zde 
dochází k rozechvívání miniaturních vláskových buněk uložených ve speciální 
tekutině. Jejich pohyb se dále mění na nervové impulzy směřující vlákny sluchového 
nervu z hlemýždě do mozku.[1] 

 

 
Obr. 1 Sluchový orgán [6] 
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Vedení zvuku cestou zvukovod – bubínek – sluchové kůstky – vnitřní ucho 
nazýváme vedení vzdušné. Druhý způsob jak rozkmitat tekutiny ve středním uchu je 
vedení vibrací lebeční kostí. Sluchový práh pro kostní vedení je u zdravého člověka 
asi o 40 dB výše než práh u vzdušného vedení.[1] 
 
 

2.2 Vlastnosti lidského ucha 
 

Lidský sluch je schopen vnímat zvuky v rozsahu frekvencí od 16 Hz do 20 kHz. 
Tento rozsah se vlivem stárnutí sluchového ústrojí nebo možným poškozením 
zmenšuje. Obecně lze říci, že horní hranice rozsahu slyšitelných frekvencí klesne 
přibližně o 10 dB na frekvenci 1 kHz za deset let. [1] 
 

 
Obr. 2 Průměrné prahové křivky r ůzných věkových skupin [5] 

 
Klasifikace průměrné ztráty sluchu a její označení podle zdravotní světové 

organizace: 
 
• 0 až 25 dB normální sluch 

• 26 až 40 dB lehká nedoslýchavost 

• 41 až 55 dB střední nedoslýchavost 

• 56 až 70 dB středně těžká vada sluchu 

• 71 až 90 dB těžká vada sluchu 

• Více než 91dB velmi závažná vada sluchu 

Za neslyšícího se pak považuje pouze ten, kterému ani sebevětší zesílení sluchu 
neposkytuje žádné sluchové vjemy.[1] 
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Přenosová charakteristika ucha je frekvenčně závislá. Má-li být vnímán zvuk 

s rozdílným kmitočtem se stejnou hlasitostí, pak se potřebná úroveň akustického 
tlaku pro jednotlivé kmitočty liší. Při malých hlasitostech jsou rozdíly v citlivosti 
v závislosti na frekvenci velké, se stoupající hlasitostí se rozdíly zmenšují. Nejvyšší 
citlivost má ucho pro kmitočty 1000 Hz až 4000 Hz zatímco směrem k nízkým a 
vysokým kmitočtům je citlivost ucha nižší. Rozeznáváme dvě mezní hodnoty 
akustického tlaku. Dolní mez, práh slyšení, je minimální hodnota akustického tlaku 
potřebná k tomu, aby byl signál vnímán. Horní mez, práh bolesti, je akustický tlak, 
který způsobuje bolestivý vjem.  

 
Akustické vlastnosti ucha vyjadřují Fletcher-Munsonovy křivky konstantní 

slyšitelnosti, které bývají také označovány jako izofóny – Obr.3. Každá z těchto 
křivek vyjadřuje závislost akustického tlaku na kmitočtu pro určitou konstantní úroveň 
hlasitosti. Úroveň akustického tlaku bývá nejčastěji udávána v [dB] (vztažená 
hodnota tlaku je 2*10-5 Pa při kmitočtu 1000 Hz). Frekvenční osa je v logaritmickém 
měřítku. 
Platí tedy :[3] 
 

                            [dB] ,   

 

Kde HdB - hladina zvuku 

 P1    - 2*10-5 Pa 

 P2    - akustický tlak pro danou hladinu zvuku      [4] 

 

 
Obr. 3 Hladina hlasitosti [5] 

 
 

Hladina intenzity označovaná jako 1 fón odpovídá hladině intenzity 1 dB, 
vztažena k frekvenci 1 kHz.[5] 

1

2log20
P

P
HdB ⋅=
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2.3 Ochrana sluchu 
 

Sluchový aparát je citlivý orgán, který musí být chráněn před silnými zvuky 
nezávisle na našem vědomí. Vstupní ochranu tvoří bubínek, který zabraňuje vstupu 
do střední části ucha. Za bubínkem se nachází soustava tří jemných kůstek, které na 
sebe navzájem přiléhají. Soustava kůstek představuje mimo jiné vlastní regulaci 
citlivosti lidského ucha. V tichém prostředí na sebe kůstky dokonale přilehnou a tak 
přenášejí maximum akustické energie z bubínku dále do vnitřního ucha. Při příchodu 
silného zvuku se napětí kůstek uvolní a tak se bude do vnitřní části ucha přenášet 
jen malá část akustické energie. Napětí kůstek je řízeno jemnými svaly. Největší 
rozsah možných intenzit se nachází kolem frekvence 1000 Hz. Po delším pobytu 
v hlučném prostředí sluchová citlivost dočasně klesá, pobytem v tichu se ucho 
pomalu zotavuje. Ticho představuje jen nízkou hladinu hluku.[1] 
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3 Metody pro vyšet ření sluchu 
 
 

3.1 Audiometrické vyšet ření sluchového prahu 
 

Základním audiometrickým vyšetřením je stanovení sluchového prahu pro čisté 
tóny, které mají různé frekvence a to buď vzdušným, nebo kostním vedením. 
Vyšetření provádíme pomocí speciálního tónového generátoru. Výsledkem měření je 
prahový audiogram který udává závislost mezi hladinou intenzity v decibelech a 
příslušnou frekvencí v hercích. Audiogram může být buď relativní nebo absolutní. 

 
 Relativní audiogram vyjadřuje ztrátu sluchu v decibelech v porovnáním 

s normálním sluchovým prahem, který je zde představován hladinou 0 dB.[1]  
 
 

3.2 Řečová audiometrie        
 

Při vyšetření řečovou audiometrií se vyšetřuje každé ucho zvlášť. Druhé aktuálně 
nevyšetřované ucho je ohlušeno  (maskováno), aby nezkreslovalo vyšetření. 

 
Při vyšetření se používají slova obsahující jak hluboké, tak vysoké hlásky. Tímto 

způsobem lze zjistit, zda pacient slyší špatně výšky či hloubky. Při této diagnostice 
asistuje sestra, která obsluhuje ohlušovač druhého ucha a stíní pacientův zrak tak, 
aby se zabránilo odezírání a aby zkouška byla zaměřena opravdu jen na 
vyšetřované ucho. 

 
Během měření zaznamenáváme, o které ucho se jedná a na jakou vzdálenost 

v metrech pacient opakoval slova, která mu byla reprodukována.[7] 
 
 

3.3 Vyšet ření šepotem 
 

Pro tento druh diagnostiky není třeba maskovat druhé ucho, protože akustické 
tlaky nejsou vysoké, stačí, když  bude nevyšetřované ucho ucpáno prstem. Při užití 
ohlušovačů by mohlo dojít k maskování obou uší a měření by tak bylo irelevantní. 

 
Vyšetření se v dalších bodech neliší od předchozího způsobu. Zaznamenáváme 

vzdálenost, na kterou pacient rozpoznává většinu slov.[7] 
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3.4 Vyšet ření pomocí ladi čky 
 

Ladičky nesmí být zhotovené z lehkých slitin, které mají tendenci rozezvučovat se 
na vyšších kmitočtech, než požadujeme. Obvyklá rezonance ladičky je 256 Hz, 
nejvyšší kmitočet při tomto vyšetření je 500 Hz. 

 
Základní druhy zkoušek jsou pojmenovány podle autorů, kterými byly aplikovány: 

Weberova, Rinneho.[7] 
 
 

Weberova zkouška 
 
Weberova zkouška provádí srovnání kostního vedení v obou uších pacienta. 

Zkoušku provádíme tak, že rozezvučenou ladičku přiložíme patkou na lebku 
vyšetřovaného a to buď na čelo nebo na temeno. Pokud pacient slyší zvuk uprostřed 
hlavy nebo v obou uších stejně, pak můžeme říci, že zvuk nelateralizuje.[1] 

 
 
Rinneho zkouška 

 
Rinneho zkouška provádí srovnání úrovně vzdušného a kostního vedení téhož 

ucha pacienta. Tuto zkoušku provádíme tak, že znějící ladičku přiložíme patkou      
ke kostnímu výběžku za uchem (processus mastoideus). Až pacient oznámí, že 
přestal ladičku slyšet, přiložíme ji k boltci pro vzdušné vedení. Pokud pacient slyší 
ladičku dále, je výsledek Rinneho zkoušky pozitivní, v opačném případě je výsledek 
zkoušky negativní.[1] 

 
Pro vyšetření sluchu se používají následující metody: 
 

• Audiometrie s čistými tóny 
• Řečová udiometrie 
• Objektivní audiometrie 
• Tympanometrie  

 
Práce se bude zabývat jen metodou audiometrie čistými tóny. 

 



 - 17 - 

3.5 Audiometrie s čistými tóny 
 

Tato procedura společně zahrnuje měření citlivostí ucha pomocí 
standardizovaného souboru čistých tónů vytvářených elektronicky pomocí 
audiometru. Pojem čistý tón znamená akustický signál se sinusovým průběhem. 
Pacient s podezřením na částečnou ztrátu sluchu je vystaven sérii čistých tónů 
v určitém rozsahu frekvencí. Testováno může být vedení zvuku vzduchem a vedení 
kostí. Užitím těchto údajů je zaznamenána úroveň prahu slyšení v závislosti na 
kmitočtu. Po vyšetření dostaneme dvě křivky (pro levé a pravé ucho), které tvoří 
audiogram pro čisté tóny. Z nich následně určíme stupeň ztráty slyšení. Přesnost 
testu závisí na spolupráci pacienta. 

 
Audiometrie je prováděna ve zvukově tlumeném prostředí, kde by hladina hluku 

při vyšetření neměla přesáhnout 20 dB. Maximální hlukové pozadí je dáno normou 
ČSN ISO 8253-1. Spojení mezi pacientem a personálem je pomocí komunikačního 
systému, který je součástí audiometru. Vyšetření se provádí pro frekvence 125, 250, 
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 a 6000 Hz. Tón pro nastavený kmitočet je 
z počátku vyslán s nízkou intenzitou a postupně je zvyšován ve stupnicích po ≥ 5 dB. 
[3] 

 
 

3.6 Audiogram 
 

Audiogram je důležitá součást vyšetření hodnotící individuální sluchovou ztrátu. 
Také je důležitý pro optimální nastavení sluchadla. 

 
Rozlišujeme tři druhy audiogramu: 
 
• Absolutní 

Na audiogramu jsou zaznamenány prahy sluchu v absolutních hodnotách 
akustického tlaku pro vyšetřované frekvence.[5] 

 
• Relativní 

Relativní audiogram vznikne tak, že na okrajových frekvencích je prahový 
akustický tlak zesilován právě o tolik, aby prahové křivky v celém 
vyšetřovaném poli odpovídaly přímce.[5] 

 
• Ztrátový 

Ztrátový audiogram je kterýkoliv audiogram, nesoucí informaci o sluchových 
relativních, nebo absolutních ztrátách.[5] 
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Obr. 4 Příklad audiogramu [2] 

 
 
 

Svislá osa (osa y) zobrazuje intenzitu zvuku. Ve vrchní části grafu je 
zaznamenáván signál s nejmenší intenzitou zvuku a směrem dolů se intenzita 
zvyšuje po 10 dB. 

 
Vodorovná osa (osa x) zobrazuje frekvenci. Nejnižší frekvence jsou vlevo a 

směrem do prava se zvětšují. Hodnoty jsou na osu vynášeny v jednotkách hertzů. 
 
Hodnoty naměřené pro levé ucho jsou značeny křížkem a nejčastěji modrou 

barvou. Hodnoty naměřené pro pravé ucho jsou značeny kolečkem a nejčastěji 
červenou barvou.[2] 
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4 Audiometr 
 

Audiometr je zařízení schopné generovat čisté tóny definovaných frekvenci          
s nastavitelnou intenzitou a dobu trvání. Při vyšetřování vedení vzduchem jsou tóny 
prezentovány nezávisle pro každé ucho zvlášť pomocí zvláštních sluchátek. 
Audiometr včetně sluchátek a vibrátoru musí být pravidelně kalibrován. To zaručí, že 
postupná ztráta slyšení vyplývající z řady vyšetření je opravdu platná a není 
způsobena chybou přístroje. Požadavek na kalibraci audiometru včetně sluchátek 
vychází z toho, že audiometr je sice zdrojem signálu, avšak přeměnu tohoto 
elektrického signálu na akustický signál s odpovídajícím akustickým tlakem zajišťují 
sluchátka. Proto má-li platit vzájemný vztah mezi polohou atenuátoru pro regulaci 
signálu z audiometru a tomu odpovídající akustický tlak, pak je nutno tento akustický 
tlak v závislosti na poloze atenuátoru audiometru kontrolovat. Parametry požadované 
při stimulaci čistými tóny jsou uvedeny následně: 
 

• Při testování bývá dána přednost kolísavým nebo přerušovaným tónům, aby 
byl vyloučen fenomén “prahové adaptace” 

 
• Optimální doba trvání každého tónu je od 200ms do 500ms 

 
 
• Pokud jsou presentovány jako rychlá série, je mezi jednotlivými podněty 

časový odstup 200 ms 
 
• Charakter tónu musí být nastavitelný (nepřerušovaný, kolísavý, přerušovaný a 

pod.) 
 

Audiometr pro klinické potřeby však běžně obsahuje i další části, které jeho 
možnosti rozšiřují. Sem patří vstupy pro CD přehrávač, kazetový magnetofon a 
externí mikrofon. Vše se využívá při řečové audiometrii. Úroveň signálu z těchto 
zdrojů musí být pomocí audiometru přesně nastavitelná aby bylo možno zjistit 
prahové hodnoty vnímání řeči.[3] 

 
 

4.1 Tónový audiometr 
 
Pomocí tohoto přístroje stanovujeme sluchový práh pro přesně definované tóny. 

Jedná se o základní a nejpoužívanější přístroj v audiometrii.[5] 
 
 

4.2 Slovní audiometr 
 

Používá se pro určení, zda pacient rozumí přehrávaným slovům, větám a jiným 
složkám řeči.[5] 
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4.3 Audiometr pro objektivní audiometrii 
 

Při tomto způsobu vyšetření není třeba spolupráce pacienta s lékařem. Při této 
diagnostice se používá tympanometr, tedy audiometr, který využívá evokované 
potenciály vyvolané zvukovými podněty. Tento způsob vyšetření je používán při 
vyšetření malých dětí, které ještě nerozumí pokynům lékaře, nebo u lidí, kteří 
záměrně  vyšetření zkreslují a neudávají pravdivé údaje.[5] 
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5 Návrh softwarového audiometru 
 

Cílem je sestavit audiometr v programovém prostředí LabVIEW, který bude 
využívat PC a jeho zvukovou kartu. Jde tedy o program, který by měl pracovat jako 
přístroj pro vyšetření sluchu čistými tóny. Vyšetřovací metoda, která se nejlépe hodí 
pro tuto realizaci je audiometrie s čistými tóny. 

 
K vyšetřování pacienta použijeme speciální sluchátka a budeme testovat vedení 

zvuku vzduchem. 
 
Cílem měření bude audiogram, z kterého bude možné vyčíst pacientovy reakce 

na tóny o různých frekvencích a intenzitách. 
 
 

5.1 Vlastnosti navrhovaného audiometru 
 

Rozsah kmito čtů - program bude obsahovat přesně definované kmitočty, na 
kterých se provádí vyšetření (125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 
16000 [Hz]) [1] 

 
Intenzita signálu  – bude se časem inkrementovat dokud intenzita signálu 

nedosáhne hladiny 100% a nebo pacient nezmáčkne obslužné tlačítko 
 
Maskování šumem  – možnost přidat, odebrat a nastavovat úroveň šumu do 

nevyšetřovaného ucha 
 
Odezva pacienta  – k pacientově odezvě by mělo sloužit tlačítko na klávesnici. 

Bude sloužit pro zaznamenávání dané frekvence a intenzity tónu do tabulky 
naměřených hodnot a audiogramu. 

 
Audiogram  – představuje výsledek celého vyšetření v grafickém znázornění. 

Z grafu bude možno vyčíst pacientovy odezvy na jednotlivé frekvence. Na ose x 
bude v logaritmickém měřítku vynesena frekvence a na ose y intenzita zvuku 
v procentech.  
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Obr. 5 Blokové schéma navrhovaného audiometru 
 
 

Blokové schéma audiometru je na obrázku č.5. Je určen k vyšetřování sluchu 
pomocí čistých tónů a použití maskování šumem. Nejdůležitějším blokem schématu 
je řídící jednotka (blok 1). Základ softwarového audiometru je tvořen generátorem 
sinusového signálu (blok 6), jehož kmitočet a amplituda je nastavitelná pomocí bloku 
2. Signál odpovídající úrovně akustického tlaku je z generátoru dále veden do 
sluchátek    (blok 8). Přepínač (blok 4) umožňuje přepínání signálu pro levé nebo 
pravé ucho. Blok 5 nám umožňuje vyšetřovaný signál maskovat pomocí bílého šumu. 
Pacientova odezva na vyslané podněty se pomocí stisknutí tlačítka (blok 7) 
zaznamenávají do audiogramu (blok 3). 
 
 

5.2 Návrh audiometru v prost ředí LabVIEW 
 
 

5.2.1 Stručně o LABVIEW 
 

Název LabVIEW vznikl ze zkratek anglických slov – Laboratory Virtual 
Instruments Engineering Workbench („laboratorní pracoviště virtuálních přístrojů“). Je 
založen na myšlence „virtuálních přístrojů“ (VI). Je vhodný pro měření a analýzu 
signálů (v našem případě pro generování signálu).  

 
Program se skládá ze dvou návrhových zobrazení. První je tzv. Front panel, tvoří 

uživatelské rozhraní zvolené aplikace a určuje její vzhled a chování. Obsahuje 
ovládací a indikační prvky, pomocí kterých lze řídit běh aplikace, zadávat parametry 
a získávat informace o zpracovaných výsledcích. Druhé zobrazení se jmenuje Block 
diagram, který je zdrojovým kódem VI. Jsou zde umístěny všechny bloky - jde           
o vnitřní část virtuálního přístroje. Většina z nich se nezobrazuje ve Front panelu.  
 
 

Nastavení 
frekvence a 

amplitudy - 2 

Tlačítko 
umožňující  

odezvu pacienta - 7  

Přepínač mezi 
pravým a levým 

uchem - 4 

Volba maskování 
šumem - 5 

 
Řídící jednotka - 1 

Audiogram - 3 

Generátor 
sinusového 
signálu - 6 

 

Výstup do 
sluchátek - 8 
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5.2.2 Popis p ředního panelu audiometru 
 

Při vytváření virtuálního přístroje se vycházelo z návrhu a blokového schématu 
audiometru, který byl popsán na straně 22. 

 
Front panel (Obr.9) je rozdělen na dvě části. V první části máme možnost 

provádět dvě nastavení, která ovlivňují vyšetření. Prvním z nich je možnost nastavení  
více voleb vyšetření výběrem z rolovacího menu (combo box) viz Obr.6: 

• pravého ucha 
• levého ucha 
• a obou uší zároveň 

 

 
Obr. 6 Výběr vyšetřovaného ucha 

 
 
Sekundárně můžeme u každé z předešlých voleb zvolit maskování vyšetřovacího 
tónu pomocí bílého šumu, který se přičítá ke generovanému signálu. Jeho úroveň lze 
nastavovat od 0 – 2000, viz Obr.7. Jelikož je signál šumu 16 bitový je jeho maximální 
hodnota 65636. Experimentálně je ověřeno, že při hodnotě 2000 kroků je 
vyšetřovaný signál dobře maskován. Pokud je nastaven na nule, je vypnut. Šum se 
nepodařilo oddělit od vyšetřovaného signálu. Tak je generován do stejného ucha 
jako čistý tón. Dále vidíme v horní části, nalevo od rolovacího menu pole s nápisem 
amplituda, sloužící pro indikaci úrovně amplitudy (minimální hodnota je 0 a 
maximální 100 udávána v procentech). Pod indikací amplitudy je indikátor stisku 
tlačítka. Tento indikátor reaguje, na zmáčknutí klávesy ENTER na klávesnici, na 
zmáčknutí tlačítka „slyšíš-li zmáčkni ENTER“, umístěném pod tímto indikátorem, a na 
přetečení indikátoru amplitudy, jehož maximální hodnota je nastavena na 100%. Při 
vykonání kterékoliv zmíněné události dojde k aktivaci indikátoru, zápisu všech 
nastavených dat do tabulky a do audiogramu. Na pravé polovině první části je 
umístěno deset grafických zobrazovačů amplitudy pro deset různých frekvencí. První 
dva zobrazovače jsou zachyceny na Obr.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý zobrazovač udává velikost amplitudy tónu o definované frekvenci. Hodnotu 
frekvence v herzích, pro jakou je určen, indikuje popis nad každým zobrazovačem. 

 

 
Obr. 7 Nastavení 

úrovně šumu 
 

 
Obr. 8 Zobrazovač amplitudy  

dané frekvence 
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Ve Druhé části je umístěna tabulka (Obr.9), do které se během vyšetření zapisují 
naměřené hodnoty frekvencí a intenzit v procentech. Hned vedle je umístěn 
audiogram - výstup z měření. Na ose x se vynáší zlogaritmovaná frekvence v [Hz]. 
Pro lepší přehlednost a čitelnost z grafu je osa x nastavena v rozmezí 100 až 20000 
herzů. Na ose Y je vynesena intenzita zvuku v rozmezí 0 – 100 procent. Procenta 
jsou použita místo decibelů z důvodů nedostatku informací o výstupu zvukové karty a 
použitých sluchátek. Při ladění programu se toto ukázalo být výhodou pro přesnější 
měření na libovolném počítači, čímž je zajištěna univerzálnost programu. 
 
 

 

 
Obr. 9 Přední panel softwarového audiometru 
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5.2.3 Popis zapojení audiometru 
 
 

 
Obr. 10 Indikace klávesa ENTER 

 
 

Blok Init key slouží k inicializaci klávesnice připojené k PC. Signál pokračuje po 
sběrnici do bloku, jehož cílem je získat vstupní data z klávesnice, které se následně 
porovnávají s hodnotou 91. Pod touto hodnotou je v ASCII tabulce symbolickým 
označením klávesy ENTER. Rovnají-li se obě hodnoty, porovnávací blok generuje 
signál o hodnotě jedna. Tento je dál poslán do index array (slouží pro převod na 
hodnotu TRUE, nebo FALS), který v našem případě vrátí hodnotu TRUE. Ta 
zapříčiní rozsvícení indikátoru klávesy ENTER.  

 
 

 

 
Obr. 11 Zvuková cesta 

 
 

Blok So Config nám umožňuje pomocí předdefinovaných voleb nastavit kvalitu 
zvuku (mono, stereo), vzorkovací frekvenci (8000, 44100, 22050 a 11025 [Hz]) a 
počet bitů na vzorek (8 a 16 bitů). Po zjištění nastavení parametrů jde zvukový signál 
do bloku So Start, který spouští běh celého programu. Signál pokračuje do bloku So 
Vol, který nám umožňuje nastavovat hlasitost pro levý a pravý kanál zvlášť. Dále jde 
signál do So Wait přes vyrovnávací paměť. Ta ukládá všechna data po dobu, po 
kterou blok So Wait čeká na zvukový výstup. Poslední blok v řadě zajišťuje výstup 
koncového signálu na zvukovou kartu.  

Ovládání 
hlasitosti 

Ovládací prvek vyrovnávací 
paměti 
 

Zajišťuje čekání,  
dokud nebudou  
k dispozici všechna data 

Zajišťuje výstup 
signálu na 
zvukové kartě 

Výstupní 
signál 4 

8 9 

5 

Konfigurace zvuku Spuštění 

Nastavení formátu zvuku 
• kvalita zvuku mono 
• vzorkovací frekvence 44100 Hz 
• počet bitů na jeden vzorek – 16bitů 
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 Struktury Case 

b) 
9 8 

7 

c) 
9 8 

7 

a) 
9 8 

7 

 
Obr. 13 Volba mezi pravým, levým uchem a oběma ušima 

 

 
 

 
Obr. 12 Koncový signál 

 
 
Na Obr.12 je vidět, jak vzniká koncový signál. Do generátoru sinusového signálu 

jsou přivedeny dvě sběrnice s označením 6 a 7. Pomocí sběrnice číslo 6 se postupně 
mění frekvence vyšetřovacího tónu podle používaných frekvencí u elektronických 
audiometrů. Po sběrnici označené číslem 7 se časově inkrementuje amplituda po 
100 krocích. Výsledný signál pokračuje do sčítacího bloku, kde se sečte 
s odpovídající úrovní bílého šumu. Která se nastavuje na kontrolce „šum“. Sečtený 
signál jde na vstup bloku So Write. 
 
 

Každá struktura se může skládat z více rámců (frames). V tomto případě se 
skládá ze tří rámců. Obsahy jednotlivých rámců můžeme vidět na Obr.13 jako sekce 
a, b, c.  
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Obr.13 znázorňuje jak probíhá volba mezi pravým uchem, levým uchem a oběma 
najednou. Výběrová část bloku nazvaná „výběr ucha“ je na front panelu  
(zobrazen na obr.6). Při výběru první možnosti z Obr.6, tedy levé ucho, se struktury 
case nastaví jak na obrázku a. Tedy case struktura pojmenovaná levé ucho je 
průchozí a dovoluje inkrementaci amplitudy v čase. Zatímco ve struktuře pravé ucho 
je pevně   nastavena 0, která značí velikost amplitudy v pravém uchu. Sběrnice číslo 
8 a 9 vedou do bloku So Vol. Každý do svého vstupu, který je pojmenovaný jako 
daná case struktura. Obr.13b  ukazuje druhou možnost volby „pravé ucho“. Obě 
struktury se přenastavily do nového rámce „pravé ucho“. Z obrázku lze vidět, že 
obsahy rámců jsou stejné jako u obrázku a, jen v opačném pořadí. Na posledním 
obrázku jsou struktury přepnuty do posledního rámce „obě uši“. Obě smyčky mají 
stejný obsah (jsou průchozí). Proto může amplituda narůstat v obou uších stejně. 

 

 
Obr. 14 Převod amplitudy na procenta 

 
Vstup k ovládání hlasitosti je označen číslem 7, a může nabývat hodnot v rozsahu 

0 až 65535. Tato hodnota vyjadřuje počet hladin (úrovní) hlasitosti, kde 0 je minimum 
a 65535 je maximum. K číslu které vyjadřuje maximum se dostaneme umocněním 
čísla 216, kde číslo 16 vyjadřuje použitý 16 bitový signál. Aby byla hlasitost udávána 
v procentech, stačí nám pro přepočet použít jeden blok s funkcí dělení. Do vrchní 
části tohoto bloku přivedeme signál o zmiňovaném rozsahu, který vydělíme 
konstantou 655,35 umístěnou ve spodní části bloku. Tímto jednoduchým přepočtem 
je signál dále veden a zobrazován v procentech. Přesvědčit se o tom můžeme u 
indikátoru „Amplituda“. 
 

 
Obr. 15 Pop-up menu XY graph 
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Pro vykreslení audiogramu byl zvolen grafický zobrazovač blok XY Graph. Je 

určen pro data přístupná v nepravidelných intervalech, nebo pokud chceme 
zobrazovat dvě veličiny ve vzájemné závislosti. V našem případě je intenzita zvuku 
závislá na frekvenci. Po sběrnici číslo 6, která vede na vstup „X input“ jsou přiváděna 
data s informací o frekvenci. Na vstup „Y input“ jsou přiváděna data o velikosti 
intenzity tónu. Veškeré nastavení grafu se provádí v pop-up menu (Obr.15).  
 
 
 

 
 

Obr. 16 Tabulka naměřených hodnot 
 

Signály 6 a 7 se pomocí bloku merge signals spojily v jeden dvourozměrný signál 
pokračující na vstup build table. Tady čeká na příchod zeleně označeného signálu, 
který je generován: 

• stiskem klávesy ENTER 
• stiskem tlačítka „slyšíš-li, zmáčkni ENTER“ 
• dosažení max. hodnoty intenzity zvuku (65535  tj. 100%) 

a přicházející po sběrnici 8. Po příchodu zeleně označeného signálu se do tabulky 
hodnot zapíšou data, která obsahuje sběrnice 6, 7. Signál, příchozí po sběrnici 8 dále 
pokračuje po sběrnici 3 do bloku logického součtu (Or2), kde způsobí rozsvícení 
„indikátor zmáčknutí tlačítka“. 
 
 

 
Obr. 17 Příklad nastavení frekvence 

 
 
 

Na Obr.17 jsou vidět tři vybrané definované frekvence z deseti. Změna frekvencí 
je realizována pomocí struktury case, která obsahuje deset rámců. Každý rámec 
obsahuje jednu frekvenci, která se používá u elektronických audiometrů.  

 
Data přivedená po sběrnici 11 nám zajišťují změnu jednotlivých rámců jak jdou  

po sobě. Změny frekvencí (rámců) se projevují na sběrnici 6, která přenáší informace      
o frekvenci do generátoru sinusového signálu. 
 

11 11 11 

6 6 
6 

a) b) c) 
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Obr. 18 Zápis dat do tabulky a frekvence do indikátorů 
 
 
 
 

Ke sběrnici 7 se každým cyklem přičítá hodnota 100. 
 

Př.:  for (m=0; m<65536; m+100); 
{   …  

} 
 

Inkrementace se ukončí: 
1. stisknuta klávesa ENTER 
2. stisknuto tlačítko „slyšíš-li, zmáčkni ENTER“ 
3. hodnota na sběrnici 7 rovna nebo vetší než 65535 

Při nesplnění žádné podmínky bude na sběrnici 1,10 a 11 logická 0, což nevyvolá 
žádnou změnu.  
Po splnění první a druhé podmínky se na sběrnici 1 generuje logická jednička, která 
se  vlivem členů Or4 a Or3 dále objeví na sběrnici 10 a 11. Na sběrnici 10 způsobí 
zapsání dat do tabulky, na sběrnici 12 způsobí změnu rámce (z false na true), 
Obr.20. 
Je-li splněna třetí podmínka blok větší1 (na Obr.18) generuje log. jedničku, která se 
opět objeví na sběrnicích 10 a 11. Výsledek je stejný jako při splnění předešlých 
dvou bodů. 
 
 

 
Obr. 19 Doba a krok amplitudy v jednom cyklu 
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Pro lepší názornost  a vysvětlení je Obr.19 zjednodušen. 
 
Posuvný registr přenáší hodnoty z jednoho kroku oběhu cyklu smyčky while do 

následujícího cyklu. Pro první cyklus je třeba přivést na jeho vstupní (levý) terminál 
hodnotu zvenčí (v našem případě nula).  

 
Při prvním kroku cyklu je na všechny sběrnice s číslem 7 poslána hodnota nula, 

která se na Obr.19 dostane na vstup struktury case „krok amplitudy“, kde čeká na 
blok „čas čekání“, který po 100 ms pouští signál do struktury case. V součtovém 
bloku se k nule přičte hodnota 100. Výsledná hodnota je 100, ta opouští strukturu 
case sběrnicí číslo 12. Zjednodušením schématu se výsledná hodnota dostává i na 
sběrnici 13 a výstupní terminál shift registru. Hodnota z výstupního terminálu je 
poslána na vstupní. Při druhém kroku oběhu cyklu je na všechny sběrnice s číslem 7 
poslána hodnota 100, která se dostane na hranici struktury case. Tam čeká na blok 
„čas čekání“, který po 100 ms pouští signál do struktury case. V součtovém bloku se 
ke stovce přičte hodnota sto. Výsledná hodnota dvě stě se objeví na výstupním 
terminálu posuvného registru atd.. 

 
 

 
Obr. 20 Změna struktury z true na false 

 
Pro posuvný registr platí stejná pravidla jako v předchozím odstavci. V prvním 

cyklu je na sběrnici 11 nula. Ta způsobí výběr frekvence (Obr.17), která je uložena 
ve struktuře case „definovaná frekvence“ v nultém rámci (125 Hz). Hodnota 0 bude 
na sběrnici 11 (Obr.20) do doby, dokud nedojde ke splnění aspoň jedné podmínky 
popisovaných u Obr.18. Na sběrnici 13 se bude hodnota s každým krokem 
navyšovat, jak je popsáno u Obr.19. Při splnění alespoň jedné podmínky bude na 
sběrnici 12 vygenerován signál o hodnotě logická 1, který přenastaví strukturu case 
„záznam amplitudy“ z hodnoty false na hodnotu true. Sběrnice 11 se ve struktuře true 
rozdvojuje (Obr. 21 a, b).  

12 

11 

11 13 
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Jedna část, vedoucí do vnořené struktury case „indikátor“ určuje podle hodnoty 

na sběrnici, do kterého indikátoru se velikost amplitudy zobrazí. Druhá část, 
obsahující také hodnotu 0, vede do sčítacího bloku, kde se k dané hodnotě na 
sběrnici přičte jednička. Signál pokračuje na výstupní terminál posuvného registru, 
odkud se přemístí na vstupní terminál a je připraven na druhý cyklus. Stejně tak se 
rozdvojila i sběrnice 13  (Obr. 21 a, b). První část vede do vnořené struktury case 
„indikátor“. Zde se zapíše hodnota intenzity zvuku, kterou obsahovala sběrnice, do 
příslušného indikátoru. Druhá část sběrnice 13 má pevně přiřazenou hodnotu 0, 
která vede na výstupní terminál posuvného registru. Nulová hodnota se přemístí na 
vstupní terminál, aby intenzita tónu v druhém cyklu začínala od nuly. 

 
 

 
Obr. 22 Ukončení programu 

 
 
 

Na Obr.22 je schéma ukončení programu, buď automatického, anebo pomocí 
tlačítka stop. První zmíněná možnost se provede po vykonání celého programu 
následovně. Po sběrnici 11 postupně přicházejí 0–9 (volba mezi deseti různými 
frekvencemi). Při vstupu všech těchto hodnot do bloku „větší2“ je na jeho výstupu 
generován signál o hodnotě false, který pokračuje přes blok „Or5“ do podmínkového 
terminálu. Protože je podmínkový terminál nastaven  na „stop if true“ (zastav je-li 
vstup true), proto na žádnou z hodnot 0-9 nereaguje. Při hodnotě 10, nebo při stisku 
tlačítka stop se na výstupu bloku „Or5“ objeví hodnota true, která zajistí zastavení 
programu. Pomocí tlačítka stop, lze program zastavit v kterémkoliv okamžiku. 

a) 

12 

11 13 

b) 

12 

11 13 

Obr. 21 Zobrazení  amplitudy pro danou frekvenci pomocí indikátoru 
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6 Závěr 

 
Během vypracování bakalářské práce, jsem se seznámil s anatomií sluchového 

ústrojí a různými metodami vyšetření sluchu. Dále jsem navrhl blokové schéma 
přístroje, které jsem realizoval do programu LabVIEW.  

 
Vytvořený software umožňuje vyšetření metodou čistými tóny. Program provádí 

vyšetření automaticky pro pevně dané frekvence. Pacient pouze reaguje stiskem 
klávesy pro zápis dat do tabulky a audiogramu. Je možné vyšetření každého ucha 
zvlášť nebo obou najednou. Dále je možno používat volbu maskování šumem, která 
je přidána spíše pro zajímavost. Výstupem programu je audiogram, který udává 
intenzitu tónu v procentech.  
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