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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro určování zdroje zvuku. Dále jsou zde 

rozebrány typy mikrofonů, které lze k tomuto účelu vyuţívat. Nejprve jsou podrobně 

popsány mikrofony a jejich vlastnosti, následně principy jednotlivých metod a jejich vyuţití 

v praxi. Cílem této práce je jejich vyuţití při určování zdrojů zvuku na obráběcích strojích a 

zhodnocení výhod konkrétních metod pro jednotlivé účely. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Akustické veličiny, mikrofony, směrová charakteristika, lokalizace zdroje zvuku, TDOA 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with methods for sound source localization. It also analyzes 

types of microphones which are used for this purpose. There are detailed described the 

parameters of the microphones at first, principles of every method and their application in 

practice then. The aim of this thesis is application of these methods in determining the sound 

sources on machine tools and evaluation the advantages of individual methods for the 

specific purpose. 
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Acoustic quantities, microphones, polar pattern, sound source localization, TDOA 
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ÚVOD 

Zvuková analýza patří v dnešní době k velmi důleţitému a hojně vyuţívanému způsobu 

monitorování (nejen) výrobních strojů a jejich součástí, zejména pro účely konstrukční, 

výrobní a bezpečnostní. Nejčastějším, a tedy i primárním důvodem sledování hlučnosti stroje, 

bylo zprvu odhalení zdroje zvuku jako takového. Řešením bylo zpravidla zabránění šíření 

hluku ze stroje do okolního prostředí, z důvodu hygienických norem.  

V moderní době však jiţ zvuková analýza neplní jen funkci měření intenzity hluku, jak tomu 

bylo v jejích začátcích, ale pomáhá určovat i samotný zdroj zvuku. Tento výsledek je velmi 

důleţitý pro další chod stroje, řešení jeho údrţby, odhalování počínajících poruch, ale také 

především pro neustálé zlepšování jak výrobních, tak následných funkčních procesů, jako je 

například vývoj a chod spalovacího motoru. Takto získané informace mohou vést dokonce 

k efektivnějšímu řešení pracovního cyklu ve válci.  

Tato bakalářská práce se zabývá mikrofonní technikou a metodami, kterými lze zdroj zvuku 

určit. 
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1 PROBLEMATIKA SNÍMÁNÍ ZVUKU A ZÁKLADNÍ POJMY 

 

SNÍMÁNÍ ZVUKU 

Při snímání zvuku je dobré mít na paměti základní veličiny a pojmy, které budou ovlivňovat 

výsledný hodnoty. 

 

1.1 ZVUK 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí. Jeho frekvence je pro člověka vnímatelná 

v rozsahu přibliţně 16Hz – 16 000Hz. Zvuky o niţší frekvenci se nazývají infrazvuk, vyšší 

frekvenci charakterizuje ultrazvuk. Za touto hranicí vnímají zvuk některá zvířata, pro lidské 

ucho je však neslyšitelný. Věda, která se zabývá vznikem a šířením zvuku se nazývá akustika 

[1]. 

 

1.2 ZDROJ ZVUKU 

Zdrojem zvuku je jakékoliv chvějící se těleso. Zvuk se šíří látkovým prostředím, nejčastěji 

vzduchem, ale také kapalinou nebo pevnými látkami, aţ k přijímači. Tím můţe být ucho, 

snímač nebo mikrofon.  

 

1.3 VZNIK ZVUKU 

Zvuk můţe vznikat mnoha způsoby. Nejčastěji úderem, smýkáním, rychlým pohybem, 

prudkou změnou tlaku, obtékáním vzduchu kolem hrany a podobně. Kaţdý zvuk se vyznačuje 

svojí fyzikální intenzitou. Odpovídající veličina se nazývá hladina intenzity zvuku a udává se 

v decibelech [dB]. Další veličinou je frekvence [Hz] a kmitání [s].  

 

1.4 ŠÍŘENÍ ZVUKU 

Zvukové vlny se šíří v různých prostředích různou rychlostí, čímţ se zeslabují. Rychlost 

zvuku tedy není konstantní a kromě prostředí závisí také na teplotě, vlhkosti, tlaku a jiných 

fyzikálních parametrech. Ve vzduchu při běţném atmosférickém tlaku a teplotě 0°C dosahuje 

rychlost zvuku 331 m/s. Ve vakuu se zvuk nešíří a toto prostředí funguje tedy jako izolant 

zvuku[1]. 
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1.5 ZVUK VS. HLUK 

 

Pokud hladina zvuku přesáhne nadměrnou intenzitu, nazýváme ho hlukem. Tato hranice se 

stává pro člověka obtěţující a nebezpečnou. Neţádoucí hladina hluku způsobuje člověku 

obtíţe či zdravotní problémy a je nutno jidostatečně hlídat. Hluk je proto ve všech svých 

moţných variacích (na pracovišti, v dopravě,  stavbách či městských částech) ošetřen. Jeho 

expozici upravuje zákon příslušnými normami. Příklady zvuků a jejich intenzitu ukazuje 

tabulka 1. 

 

METODY ELIMINACE HLUKU 

Existuje několik moţností, jak hluk částečně eliminovat. Zde jsou uvedeny některé způsoby.  

 Metoda redukce hluku ve zdroji – utlumení vibrací strojů 

 Metoda dispozice – umístění hlučných strojů do chráněných prostorů 

 Metoda izolace – umístění vhodných krytů 

 Metoda zvukové pohltivosti materiálů – schopnost některých materialů pohlcovat 

akustickou energii a měnit ji na tepelnou 

 Metoda vyuţívající ochranné pomůcky – tam, kde není moţno pouţít výše 

zmíněné nebo nebylo dosáhnuto poţadovaného sníţení hladiny hluku je nutno 

pouţít vhodné pomůcky. Např. přilby, sluchátka, apod. [1]. 

 

Tabulka 1 Příklady zvuků a jejich intenzita [2] 

Příklad zvuku Hladina intensity zvuku [dB] 

Práh zvuku, slyšení 0 

Šum listí 20 

Šepot 30 

Tlumený hovor 40 

Televizor při běţné hlasitosti 55 

Frekventovaná ulice 70 

Motorová vozidla, vlak 90 

Diskotéka 110 

Obráběcí stroje 110 

Startující letadlo 120 

Práh bolestivosti 130 



BRNO 2016           13 

 

 

 

PROBLEMATIKA SNÍMÁNÍ ZVUKU A ZÁKLADNÍ POJMY 

 

2 ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ VELIČINY 
 

 Akustický tlak 

 Akustický výkon 

 Akustická intenzita 

 Akustická impedance 

 Akustická hmotnost 

 Akustická poddajnost 

 Akustický odpor 

 

2.1 AKUSTICKÝ TLAK 

 

Šířením zvukové vlny v prostředí dochází ke zhušťování a řídnutí částic v určitých místech. 

To vede ke kolísání tlaku, vzniku podtlaku, resp. přetlaku. Velikost tlaku závisí mimo jiné i 

na hustotě prostředí, rychlosti vlny a frekvenci vlnění. Akustický tlak p je pro lidské ucho 

zanedbatelný ( 2 ∙ 10−5 Pa) ve srovnání s barometrickým tlakem (𝑝𝑏 ≅ 105  Pa). Celkový 

statický tlak 𝑝𝑠 je tak dán součtem barometrického a akustického tlaku, viz. obrázek 1 [1]. 

 

Hladina akustického tlaku je dána vztahem 1. 

𝐿𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃0
 [dB],         (1) 

Kde𝑃 je akustický tlak,  𝑃0 je referenční hodnota, stanovená dle ISO na 2 ∙ 10−5 𝑃𝑎 

 

 

Obrázek 1 Časový průběh celkového statického tlaku [1] 
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2.2 AKUSTICKÝ VÝKON 

 

Akustický výkon je hodnota celkové akustické energie, která je vyzařována zdrojem zvuku za 

jednotku času. Je základní a nejdůleţitější veličinou, popisující akustické vlastnosti zdroje 

zvuku [3]. 

Výpočet akustického výkonu je charakterizován rovnicí 2 takto: 

𝑊 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
,       [W]         (2) 

kde E je energie a t je čas. 

Hladina akustického výkonu pak vychází ze vztahu 3 následovně: 

𝐿𝑤 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑊

𝑊0
, [dB]         (3) 

kde 𝑊je akustický výkon, 𝑊0 je referenční hodnota akustického výkonu, stanovena dle ISO 

na 10−12𝑊 [3]. 

 

2.3 AKUSTICKÁ INTENZITA 

 

Intenzita zvuku je charakterizována jako výkon vyzářený do prostoru v podobě akustické 

vlny, vztaţený na jednotku plochy na jednotku plochy vlnoplochy daného bodu. Intenzitu 

zvuku lze téţ stanovit jako součin efktivních hodnot akustického tlaku a objemové rychlosti, 

vztaţený na jednotku plochy vlnoplochy daného bodu.  Vychází z rovnice 4: 

𝐼 =
𝑃

𝑆
,    

𝑊

𝑚2           (4) 

Kde P je výkon a S je plocha.  
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3 MIKROFONY 
 

Mikrofon je zařízení, které slouţí k přeměně zvukového (akustického) signálu na elektrický. 

Základem téměř kaţdého mikrofonu je membrána, coţ je tenká vrstva, pohybující se díky 

proměnlivému tlaku, který na ni působí. Pohybem membrány se pak mění dopadající zvukové 

vlnění na elektrický proud. Svými vlastnostmi tak ovlivňují kvalitu snímaného a 

zaznamenávaného signálu [4].   

 

Typy mikrofonů můžeme dělit dle: 

 druhu mechanického systému – membránové a bezmembránové 

 druhu směrové charakteristiky - kulová, kardioidní, hyperkardioidní, osmičková, 

úzcesměrová 

 veličiny, jejíţ změna způsobuje přeměnu akustické energie na energii elektrickou – 

tlakové a gradientní. 

 

3.1 ROZDĚLENÍ DLE VELIČINY 

 

3.1.1 TLAKOVÉ MIKROFONY 

 

Jsou charakteristické tím, ţe tlaková síla, která je vyvolána akustickým tlakem, dopadá pouze 

na jednu stranu membrány mikrofonu. Amplituda membrány kmitů tedy nezávisí na směru, 

ve kterém je zdroj zvuku uloţen ani na jeho vzdálenosti od mikrofonu, ale pouze na 

akustickém tlaku. Obyčejně mají kulovou charakteristiku zvuku [4].    
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3.1.2 GRADIENTNÍ MIKROFONY 

 

Vyznačují se tím, ţe signál je k membráně mikrofonu přiveden z obou stran, nikoliv pouze 

jedné. 

Z tohoto důvodu je tento mikrofon směrový a zachycuje zvuk jak „zepředu“, tak „zezadu“. 

Zvuk přicházející z „boku“ se rozdělí na dva směry a dopadne na obě strany membrány. Její 

výchylka má stejnou hodnotu, jak na jednu, tak na druhou stranu a zůstane tedy v klidu a zvuk 

nezaznamená. 

Z toho vyplývá, ţe výchylka membrány uţ nezávisí na absolutní hodnotě akustického tlaku, 

nýbrţ na rozdílu akustického tlaku před a za membránou. Čím je tento rozdíl větší (větší 

tlakový spád - gradient), tím je větší také výchylka membrány. Výstupní napětí u těchto 

mikrofonů je úměrné n-té derivaci akustického tlaku podle uvaţované souřadnice ve směru 

šíření akustické vlny. Pokud je výchylka membrány (a tedy i výstupní napětí) úměrná první 

derivaci tlaku, nazývají se tyto mikrofony gradientní mikrofony prvního řádu, téţ rychlostní 

mikrofony. 

Matematické vyjádření ukazuje vztah 5 takto: 

𝑢 ≈
𝜕𝑛𝑝

𝜕𝑥𝑛
                     (5) 

 kde p je tlak a x je souřadnice výchylky membrány. 

Pro rychlostní mikrofony tak platí vyjádření 6 níţe: 

𝑢 ≈
𝜕𝑝

𝜕𝑥
            (6) 

 

Výstupní napětí tohoto mikrofonu je závislé na poloměru zakřivení akustické vlnoplochy. 

Čím větší zakřivení, tím je také větší výstupní napětí. 

Schematický rozdíl mezi tlakovým a gradientním mikrofonem je na obrázku 2. Z něj také 

vyplývá kulová charakteristika tlakových mikrofonů a směrová charakteristika mikrofonů 

gradientních [4].    

 

 
Obrázek 2 Gradientní a tlakový mikrofon [4] 
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3.2 ROZDĚLENÍ DLE SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Tyto charakteristiky jsou velmi důleţitým parametrem a udávají, z jaké oblasti je schopen 

daný mikrofon zvuk přijímat. Jsou zaznamenávány do tzv. kruhového diagramu (obrázek 3), 

ve kterém můţe být znázorněno i několik směrových charakteristik najednou, které se můţou 

měnit pro různé frekvence. Mikrofony jsou navrhovány s různými charakteristikami v 

závislosti na jejich pouţití.  

 
Obrázek 3 Kruhový diagram (polar pattern) [5] 

 

3.2.1 VŠESMĚROVÁ NEBOLI KULOVÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Tato charakteristika dovoluje mikrofonu přijímat zvuk ze všech směrů stejně kvalitně a je 

díky tomu přirozeně vyhodnocen (obrázek 4). Ke kladným vlastnostem těchto mikrofonů patří 

to, ţe nemusí být nasměrovány přímo ke zdroji, coţ můţe být výhodou tehdy, nevíme-li, 

odkud zvuk vlastně přichází. Mikrofon je schopen snímat i okolní zvuk, coţ můţe být naopak 

nevýhoda. Jsou schopné zpracovat akustický tlak o vyšší hodnotě. Tato charakteristika je 

většinou typická pro tlakové mikrofony [5]. 

 

 

Obrázek 4 Kulová charakteristika [5] 
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3.2.2 OSMIČKOVÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Je to taková charakteristika, při které mikrofon přijímá zvuk nejlépe v ose mikrofonu, čili 

stejně dobře zepředu i zezadu (obrázek 5). Není však vhodný pro snímání zvuku ze stran. U 

mikrofonu s touto charakteristikou dochází k narůstání basů s přibliţujícím se zdrojem zvuku 

k mikrofonu. Pouţívá se při metodách snímání stereofonního zvuku, např. při snímání 

rozhovoru dvou řečníků [5]. 

 

 

Obrázek 5 Osmičková charakteristika [5] 

 

3.2.3 KARDIOIDNÍ NEBOLI LEDVINOVÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Mikrofon s touto charakteristikou nejlépe snímá zvuk zepředu. Zvuk zezadu naopak snímat 

lze jen velmi obtíţně. Je proto vyuţívána zejména u dynamických mikrofonů pro zpěváky, 

neboť potlačuje zpětnou vazbu [5]. Název pro tuto charakteristiku je odvozen od tvaru srdce, 

které připomíná (obrázek 6). 

 
Obrázek 6 Kardioidní charakteristika [5] 
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3.2.4 HYPERKARDIOIDNÍ CHARAKTERISTIKA 

 

Je více směrová neţ obyčejná kardioidní, jak napovídá charakteristická křivka (obrázek 7). To 

znamená, ţe je s největší citlivostí snímán zvuk přicházející zepředu v ose mikrofonu a zvuk 

přicházející mimo osu mikrofonu je potlačen výrazněji, neţ u mikrofonů s kardioidní 

směrovou charakteristikou [5]. Tohoto je vyuţíváno v případech, kdy je nutné snímat zvuk 

pouze zepředu a ostatní směry je nutno eliminovat. 

 
Obrázek 7 Hyperkardioidní charakteristika [5] 

 

3.2.5 ÚZCE SMĚROVÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Tato charakteristika má výrazně oslaben příjem zezadu, coţ bývá dáno velkou délkou 

mikrofonu, která můţe být i 1 m [5]. Tohoto se vyuţívá při snímání vzdáleného zdroje zvuku, 

např. jako pomocného mikrofonu při filmování. Jak ale označení napovídá, těchto speciálních 

vlastností lze dosáhnout pouze na úkor zúţení směru snímání nebo zhoršení frekvenční 

charakteristiky. 

 

Grafické znázornění daných charakteristik ukazuje obrázek 8. 

 

 

Obrázek 8 Přehled směrových charakteristik [1] 
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3.3 ROZDĚLENÍ MIKROFONŮ DLE PRINCIPU FUNKCE 

 

Podle principu jejich funkce rozeznáváme mikrofony: kondenzátorové, elektretové, 

elektrodynamické (páskové nebo cívkové), uhlíkové (téţ odporové), piezoelektrické, 

magnetické, atd. 

 

3.3.1 UHLÍKOVÝ MIKROFON 

 

Jedná se o nejstarší druh mikrofonu, jehoţ princip poloţil uţ Thomas Alva Edison [6]. Ten 

svými pokusy zjistil, ţe uhlíkové zrnko reaguje na tlak. Výsledkem byl proměnlivý elektrický 

odpor. Stavbu tohoto mikrofonu tvoří dvě elektrody, z nichţ jedna je pevná. Druhá, 

pohyblivá, elektroda je spojena s membránou. Ta bývá vyrobena z hliníkové folie, uprostřed 

opatřená pozlacenou elektrodou, která zasahuje do komory s uhlíkovým prachem [7]. 

Stejnosměrný proud je přiveden do obou elektrod. Jakmile na membránu dopadají zvukové 

vlny, rozkmitá se a začne stlačovat prach uvnitř, jehoţ odpor bude měnit svou hodnotu 

v závislosti na pohybu membrány, resp. její výchylce.  

Nevýhodou tohoto mikrofonu je jeho kmitočtový rozsah, který je v mezích 200 – 3500 Hz 

[7]. Dalším negativním faktem je jeho náchylnost na otřesy. Proto se těleso mikrofonu ukládá 

do masivních pouzder, ve kterých je uchyceno pruţinami. Díky citlivosti je tento druh 

mikrofonu typický svým praskáním.  

Výhodou je naopak jednoduchá konstrukce a malé výrobní náklady. To jsou také důvody, 

kvůli kterým je stále pouţíván i v dnešní době, zejména v telefonních přístrojích. Schéma 

uhlíkového mikrofonu symbolizuje obrázek 9. 

 

 
Obrázek 9 Schéma uhlíkového mikrofonu [4] 
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3.3.2 PIEZOELEKTRICKÝ MIKROFON 

 

Tento druh mikrofonu vyuţívá ke své funkci tzv. piezoelektrického jevu, čili schopnosti 

krystalu solí některých minerálů generovat elektrické napětí při jeho deformaci. Provedení 

mikrofonu můţe být s membránou (obrázek 10), kdy chvění membrány je mechanicky 

přenášeno na výbrus krystalu Seignettovi soli (tetrahydrát vinanu sodno-draselného) nebo bez 

membrány, kdy zvuk působí přímo na krystal soli. Můţe pracovat v rozsahu 60 – 10000 Hz 

[7]. 

Výhodou je moţnost pracovat i bez vnějšího zdroje energie. Ani výroba a princip nejsou 

sloţité. Specifickou vlastností je pak moţnost pouţití i pod vodou a to dokonce i v hloubkách 

okolo 1000 metrů či v ultrazvukovém pásmu [8].   

Nevýhodou je poměrně velké zkreslení zvuku a proto se od tohoto druhu upustilo. Výjimkou 

je uţití při snímání některých druhů hudebních nástrojů. Pro svou nenákladnou výrobu je 

dodnes pouţíván jako gramofonová přenoska, pouze však u levnějších zařízení.  

 

 

Obrázek 10 Schéma piezoelektrického mikrofonu [7] 

 

3.3.3 ELEKTROMAGNETICKÝ MIKROFON 

 

Zvukové vlny u tohoto typu mikrofonu rozechvívají feromagnetickou kotvu, která mění 

magnetický tok na výstupní elektrický signál. Kolem kotvy (membrány) je pevně uloţena 

cívka, která indukuje napětí (obrázek 11). 

Nevýhodou je velmi omezený kmitočtový rozsah, který bývá v mezích 300 – 5000 Hz [7]. 

Výhodou je naopak malý rozměr. Z obou faktů tedy vyplývá, ţe je uţíván např. jako ušní 

naslouchátko pro nedoslýchavé. 

 

Obrázek 11 Schéma elektromagnetického mikrofonu [7] 
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3.3.4 KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON 

 

Tento mikrofon vyuţívá principu změny elektrického napětí, které je způsobeno změnou 

kapacity. Základními částmi jsou dvě elektrody. Jedna pevná, obvykle perforovaná. Druhou 

elektrodu tvoří pohyblivá membrána. Ta musí být vodivá. Toho je dosaţeno buďto přímo 

kovovým materiálem nebo jako vodivý plášť plastové folie. Tato membrána je uloţena před 

elektrodu v řádech mikrometrů. Akustická vlna rozpohybuje vodivou membránu, která svými 

výchylkami mění kapacitu mezi elektrodami (obrázek 12). Jejich frekvenční rozsah je 20 Hz 

aţ 20 kHz [7]. Díky této škále kmitočtu jsou povaţovány za nejkvalitnější a často jsou 

pouţívány pro profesionální záznam zvuku nebo jako měřící technika. 

Tyto mikrofony potřebují pro svou funkci poměrně vysoké napětí, coţ představuje nutnost 

externího zdroje. Další nevýhodou je sloţitá výroba, od čehoţ se také odvíjí cenová 

náročnost. 

Vhodnou konstrukcí vloţky mikrofonu lze polarizačním napětím měnit směrovou 

charakteristiku, coţ můţe být vyuţito u celé řady studiových mikrofonů. 

 

 

Obrázek 12 Schéma kondenzátorového mikrofonu [8] 
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3.3.5 ELEKTRODYNAMICKÝ MIKROFON 

 

Jedná se o typ mikrofonu, který ke své činnosti vyuţívá elektromagnetické indukce. 

Konstrukčně lze tento druh mikrofonů dále rozdělit na cívkový (obrázek 13) a páskový 

(obrázek 14). Kmitočtový rozsah u obou druhů bývá 30 Hz – 15 kHz, někdy aţ 20 kHz [9]. 

U cívkového mikrofonu je pohybujícím se článkem cívka. Ta je spojena s membránou, která 

ji rozkmitává. Tento princip připomíná reproduktor. Vinutí cívky bývá řešeno měděným nebo 

hliníkovým drátem, popřípadě eloxovanou hliníkovou folií [10]. U páskových mikrofonů je 

cívka nahrazena tenkým hliníkovým páskem, který funguje zároveň jako membrána. 

 Oba segmenty, jak cívka, tak membrána, jsou k sobě spojeny tmelem. Membrána musí být 

pruţná, ale zároveň i dostatečně tuhá, aby nevznikaly nechtěné, samovolné kmity. Celý 

článek je malých rozměrů a díky tomu je mechanismus velmi citlivý. Výroba je tedy poměrně 

sloţitá, protoţe musí dodrţovat poţadované vlastnosti. Směrová charakteristika je v nízkých 

kmitočtech kulová, ve vysokých se mění na směrovou.  

Nevýhodou je nebezpečí reakce s jiným magnetickým polem. Proto musí být tento mikrofon 

vybaven dalším vinutím, které má za úkol rušit napětí s cívkou. Dalším neduhem bylo 

poškozování hliníkového pásku. V dnešní době je pro zlepšení odolnosti opatřován 

rýhováním nebo vytvářením slitiny přidáváním jiných prvků. 

K nesporným výhodám patří jeho nenahraditelné odstraňování nenápadných nepohodlných 

zvuků, které se objevují v záznamu hudby nebo třeba řeči. Takovým vítaným útlumem můţe 

být například potlačování sykavek, se kterými si, ač kvalitní, kondenzátorové mikrofony 

neumí poradit [9]. 

 

 

Obrázek 13 Schéma cívkového mikrofonu [7] 

 

Obrázek 14 Schéma páskového mikrofonu [7] 
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3.3.6 ELEKTRETOVÝ MIKROFON 

 

Jde to typ kondenzátorového (kapacitního) mikrofonu, jehoţ membrána je vyrobena z 

elektretu – nevodivé hmoty, která zůstává permanentně nabitá (obrázek 15). Díky tomu lze 

mikrofon pouţívat i bez velkého polarizačního napětí [1]. 

Pohybem membrány se nemění jen kapacita kondenzátoru, ale i napětí mezi deskami. Tyto změny 

napětí musí být zpracovány předzesilovačem, který je umístěn přímo v tělese mikrofonu. To je 

také důvod, proč je třeba zajistit zdroj napájení [7]. 

Elektretový segment membrány kvůli své hmotnosti působí negativně na celkovou hmotnost 

mikrofonu. Z tohoto důvodu byl vynalezen mikrofon, jehoţ elektretový náboj je součástí 

pevné elektrody. V literatuře je tento typ označován jako back-elektretový mikrofon. 

Tento typ se i přes nízké pořizovací náklady přibliţuje svou kvalitou mikrofonům 

kondenzátorovým. Jeho uţití má místo jak v náročných aplikacích, jako např. měření hluku, 

tak i v kaţdodenním ţivotě, v podobě počítačových snímačů, diktafonech či telefonech. 

Rozsah kmitočtu je udáván 30 Hz – 16 kHz [10]. 

 

 

Obrázek 15 Schéma elektretového mikrofonu [7] 
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3.3.7 TECHNICKÉ PARAMETRY MIKROFONŮ 

 
Citlivost mikrofonu (sensitivity) 

Udává se v jednotkách mV/Pa. Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší je i odstup výsledného 

uţitečného signálu od šumu, protoţe není nutné tolik zesilovat mikrofonní signál ve vstupních 

obvodech mixpultů, procesorů nebo zvukových karet. Také můţe být údaj o citlivosti v 

jednotkách dB - jde o poměrnou hodnotu vztaţenou k referenční úrovni 1 V/Pa. Citlivost 

mikrofonu je frekvenčně závislá, proto se její udaná hodnota vztahuje k určité frekvenci. 

Šum mikrofonu (equivalent noise level) 

Vyjadřuje se odstupem šumového napětí v jednotkách dB. Vlastní šum mikrofonu je 

způsoben elektrickými obvody - cívka nebo zesilovač - a tepelným pohybem molekul 

vzduchu, které naráţí na membránu. Čím je tato hodnota niţší, tím lépe. 

Maximální SPL (max. sound pressure) 

Je hodnota maximálního akustického tlaku, kterou je mikrofon schopný zpracovat. 

Kmitočtová charakteristika (frequency range, frequency response) 

Udává závislost výstupního napětí na kmitočtu. Hodnoty jsou měřeny v ose mikrofonu. 

Impedance (impedance, nominal impedance) 

Udává se v jednotkách Ω (Ohm). Stejně jako citlivost mikrofonu je i impedance frekvenčně 

závislá. Proto je její hodnota vztaţena k určitému kmitočtu - obvykle 1 kHz. Velikost 

impedance je důleţitá pro správné připojení do vstupního obvodu - předzesilovače. Vstupní 

impedance předzesilovače by měla být minimálně pětkrát větší, neţ je výstupní impedance 

mikrofonu. Doporučenou minimální zatěţovací impedanci udávají výrobci mikrofonů jako 

parametr „minimal terminating impedance“. Pokud je impedance zátěţe menší, neţ 

doporučená hodnota, dochází ke zkreslení frekvenční charakteristiky a zvýšení šumu 

v signálu. 

Fantomové napájení (phantom power) 

Doporučená hodnota napájecího napětí kondenzátorových mikrofonů. Kondenzátorové 

mikrofony obsahují aktivní předzesilovač, který pro svůj provoz toto napájení vyţaduje. Není 

vhodné zapojovat nebo odpojovat kondenzátorový mikrofon do obvodu, kde je zapnuté 

fantomové napájení, neboť hrozí jeho poškození [10]. 
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4 METODY PRO URČENÍ ZDROJE ZVUKU 
 

Bezpečné určení zdroje zvuku není jednoduché vyjádřit, a proto není moţné jej zaznamenávat 

jedním mikrofonem. Je nutno sestavit mikrofonní pole. Mikrofonní pole je prostorové 

uspořádání několika mikrofonů, které zdroj zvuku lokalizují. Z konstrukčního hlediska 

rozeznáváme 3 typy mikrofonních polí. 

 Lineární 

 Rovinné 

 Prostorové 

 

Celá problematika bude vysvětlena jednoduše  na lineárním poli, které je navíc uniformní, coţ 

znamená, ţe vzdálenost mezi sousedními mikrofony je stejná. V literatuře je toto pole 

označováné zkratkou ULA – uniform linear array [11]. Uspořádání a označení ukazuje 

obrázek 16. 

 

 

Obrázek 16 Uniformní lineární pole [11] 
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METODY PRO URČENÍ ZDROJE ZVUKU 

 
Rozměr dij definuje vzdálenost mezi jednotlivými mikrofony. Úhel, pod kterým přichází 

signál k mikrofonnímu poli, definujeme jako direction of arrival (DOA).  

 

Jako referenční DOA bereme uhel 0° (čili kolmý na mikrofonní pole). Je nezbytné dbát 

pravidla, ţe úhly, jdoucí ve směru hodinových ručiček chápeme jako kladné. Úhly, které jdou  

v protisměru bereme jako záporné. K mikrofonnímu poli pak signál dorazí pod úhlem θ. První 

zařízení, kterého signál dosáhne, bude mikrofon označen jako M4. K dalšímu mikrofonu v 

pořadí (M3) bude muset signál urazit ještě navíc vzdálenost, která je charakterizována 

vztahem 7 takto: 

 

𝑠 = 𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 [m]          (7) 

Čas, který bude potřebný k dosaţení dalšího mikrofonu v pořadí je charakterizován 

následující rovnicí 8 takto: 

𝜏 =
𝑠

𝑣
 [s]           (8) 

kde v je rychlost zvuku v = 343 m/s. Z toho vyplývá, ţe signál z mikrofonu M3 je 

stejný jako signál z mikrofonu M4, ale časově zpoţděný o hodnotu, která vychází ze vztahu 9 

níţe popsaným způsobem: 

 

𝜏 =
𝑑∗𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑣
 [s]          (10) 

 

Pokud by byl jako referenční mikrofon označen M0 a úhel θ bude kladný, pakbude zpoţdění τ 

záporné a naopak. Pro kterýkoliv mikrofon bude zápis časového zpoţdění signálu z i-tého 

mikrofonu charakterizován následovně, dle vztahu 11. 

 

𝜏𝑖=
𝑖∗𝑑∗𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑣
 [s]          (11) 

Z demonstrovaného příkladu na obrázku 16 je patrné, ţe nedokáţeme rozlišit, ze kterého 

směru signál přichází. Ten můţe být přiváděn pod úhlem +90° nebo -90°, tedy v ose 

mikrofonu a jeho zpoţdění bude maximální. Při fázovém zpoţdění π mezi signály, budou 

jejich hodnoty stejné, ale s opačnými znaménky, součet pak bude dávat 0. Tato 

nejednoznačnost můţe nastat i v případě, ţe bude signál přicházet z druhé strany, tedy pod 

úhlem -90° nebo 90°[11], [12], [13]. 

 

V podstatě se dá říci, ţe mikrofonní pole bývá pravidelného nebo nepravidelného tvaru. Co se 

týče pravidelného uskupení, je nejčastějším tvarem čtverec, obdelník nebo různé typy 

lineárních polí, jako např. kříţ. V tomto případě se porovnává dopad signálu mezi dvěma 

sousedními mikrofony. U polí s pravidelným tvarem ovšem hrozí tzv. prostorový aliasing, čili 

zkreslení informace, zapříčiněné rozdílností frekvencí. U polí s nepravidelným tvarem 

k aliasingu nedochází, neboť vzdálenosti kaţdé dvojice mikrofonů jsou unikátní [14][15].     
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4.1 METODA TVAROVÁNÍ PŘIJÍMACÍ CHARAKTERISTIKY 

 

Tato metoda se v anglické literatuře označuje jako Steered-Beamformer-Based-Locators [2]. 

Obecně se tvarování jakékoliv charakteristiky označuje jako Beamforming.Touto metodou je 

v prostoru vyhledáván okruh akustického záření, kde je energie akustické hladiny nejvyšší. 

Z tvarované charakteristiky mikrofonního pole je pak moţné odhadnout úhel a tedy i směr 

zdroje [16]. 

Celý proces lze rozdělit do dvou kroků. Prvním krokem je synchronizace k zajištění zpoţdění 

signálů z jednotlivých mikrofonů. Druhý krok je sumovaní, ve kterém se všechny signály 

sčítají [17]. 

Značnou nevýhodou je velká výpočtová náročnost. Při sledování trojrozměrného prostoru je 

totiţ potřeba vyhodnotit všechny potřebné úhly. Tj. azimut v rozsahu  0° aţ 360°   a elevaci 

v rozsahu – 90° aţ + 90°. Z toho také vyplývá, ţe metody, zaloţené na tvarování přijímací 

charakteristiky není vhodná k určování pohyblivého zdroje [18].  

Pro tuto metodu lze pouţít několik druhů tvarovačů, které by měly dokázat propouštět signály 

z určitého směru a zeslabovat signály z ostatních směrů. Pokud tedy signál existuje 

v poţadovaném směru, energie signálu je vysoká, v případě, ţe ve směru není ţádný signál, 

energie je nízká. Tvarovače mohou být úzkopásmové nebo širokopásmové, v závislosti na 

šířce pásma signálu. Jeden ze základních tvarovačů je nazýván delay and sum (DAS). 

Sloţitější tvarovače, vyuţívající filtry signálového pole pak filter and sum[ 17]. 

 

Tvarovač delay and sum (DAS) 

 

Tento tvarovač vyuţívá časových posuvů k vyrovnání zpoţdění, způsobeného šířením 

akustického signálu ze zdroje ke kaţdému mikrofonu. Výstup tvarovače delay and sum 

symbolizuje vztah 12 takto:  

𝑦 (𝑘)  𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖(𝑘)𝑀
𝑖=1           (12) 

kde M  je počet mikrofonů, 𝑤𝑖  jsou jejich váhy a 𝑥𝑖  (𝑘) jsou jejich vstupní signály. Signály 

jsou uspořádány a sečteny do jediného výstupního signálu. K lokalizaci zdroje, tudíţ jeho 

DOA je potřeba výpočet výstupu DAS pro kaţdý úhel. Úhel, u kterého bude výstup DAS 

dosahovat nejvyšších hodnot, určuje směr příchodu signálu [2]. 

 

Touto metodou dokáţeme lokalizovat více zdrojů, navíc je moţné od signálu oddělit i 

neţádoucí šum nebo rušivý zdroj. Toho je moţné dosáhnout jen na úkor prostorového 

mikrofonního pole, coţ pochopitelně dělá celý výpočet náročnější.   
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4.2 METODA SPEKTRÁLNÍHO ODHADU VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ 

 

Výše zmíněná metoda vyuţívá spektrální analýzu vysokého rozlišení (High Resolution 

Spectral Estimation Based Locators). Do této skupiny spadá několik dílčích metod, jak signál 

vyhodnotit. Patří sem např. spektrální odhad minimálního rozptylu (MV – Minimum 

Variance), autoregresivní modelování (AR – autoregresive modeling) a nejpouţívanější 

metoda vícenásobné klasifikace signálu (MUSIC – Multiple SIgnal Classification). Metody 

MV a MUSIC se dají pouţít pro vzdálené i blízké zdroje, zatímco metoda AR se dá pouţít jen 

pro vzdálené zdroje [16][17]. 

Data jsou shromaţďována za interval, kdy je signál povaţován za stacionární, tedy jeho 

vlastnosti by měly být pokud moţno neměnné, stejně tak šum, který by neměl narůstat.   

Všechny hodnoty jsou zprůměrovány a zapsány do korelační matice [12] [20].   

Metoda MUSIC je relativně jednoduchá a efektivní, coţ vede k jejímu vyuţívání. Podstatou je 

rozklad matice příchozího signálu do dvou, navzájem kolmých sloţek. Jednou sloţkou je hluk 

a druhou čistý signál. Díky vyhodnocení zvukových špiček je rozpoznán úhel příchodu 

signálu.  

Mezi výhody těchto metod bezesporu patří moţnost lokalizování i vícero zdrojů najednou. 

Dalším rozdílem oproti metodě tvarování přijímací charakteristiky je ten fakt, ţe při určování 

více zdrojů je výsledek daleko přesnější. Tímto způsobem není ohroţena skutečnost, ţe by 

signály dvou zdrojů, situovaných blízko sebe, splývaly v jeden [13] [17]. 

Metoda nebude patrně uţívána ke zpracování řeči, která je širokopásmová. Naopak je schopna 

řešit problémy s náhodnými signály, je proto vyuţívána v radarové technice jako lokalizátor. 
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4.3 METODA ČASOVÝCH ZPOŽDĚNÍ 

 

Tato metoda je poměrně jednoduchá, co se týče výpočtové náročnosti a je tedy často 

vyuţívána. Ve světové literatuře je označovaná anglickým výrazem Time Difference Of 

Arrival (TDOA). Jednoduše ji lze popsat, jako vyhodnocování zpoţdění příchozího signálu 

k mikrofonům. Ty jsou uspořádány do mikrofonního pole, tedy geometrického rozloţení 

vícero zařízení [16].  

Metoda probíhá ve dvou po sobě následujících sekvencích. V první fázi se určuje zpoţdění 

mezi dvěma sousedními mikrofony v poli, např. pomocí kříţové korelace, která vyjadřuje 

podobnost dvou signálů, kterou charakterizuje rovnice (13) následovně: 

𝑅𝑎𝑏 (𝑡, 𝜏) =
1

𝑇
 𝑟𝑎(𝑢) ∗ 𝑟𝑏 𝑢 + 𝜏 𝑑𝑢

𝑡+
𝑇

2

𝑡−
𝑇

2

       (13) 

kdeT je časové rozmezí, ve kterém je signál analyzován, t je střed časového rozmezí a τ je 

časové zpoţdění mezi signály. Posouzení podobnosti signálů je normováno koeficientem 

kříţové korelace, který je definován vztahem (14) takto: 

𝜌𝑎𝑏  𝜏 =
𝑅𝑎𝑏 (𝜏)

 𝑅𝑎𝑎  0 𝑅𝑏𝑏 (0)
,                                          (14) 

kde 𝑅𝑎𝑎  a 𝑅𝑏𝑏  jsou autokorelace signálů s časovým posunutím 0. Koeficient kříţové korelace 

je potom v intervalu  −1;   1 [18]. 

 

V druhém kroku se díky známé geometrii mikrofonního pole a času zpoţdění vyhodnotí směr 

zdroje zvuku. Kvalita výsledků závisí na tvaru mikrofonního pole a vlastnostech samotných 

mikrofonů. Neţádoucí vlivy, dané nepřesným výpočtem extrému korelační funkce, mohou být 

eliminovány např. metodou Generalised Cross Correlation – Phase Transform (GCC-PHAT) 

[19]. 

V reálu se této metody vyuţívá při měření s neţádoucími ruchy, které mohou být způsobeny 

např. počítačem v místnosti, odrazy nebo pro lokalizaci pohyblivého zdroje [20]. 

 

Výhodou je výpočtová nenáročnost a jednoduchost, jelikoţ není potřeba hledání všech 

moţných úhlů příchozího signálu (DOA). Oproti jiným metodám lze vyhodnocovat 

širokopásmové signály, čehoţ se dá také vyuţít při záznamu řeči. Nevýhodou je naopak téměř 

nemoţnost lokalizace více neţ jednoho zdroje [13]. 
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5 ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZVUKOVÉ ANALÝZY PRO 

DIAGNOSTIKU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
 

Kaţdý obráběcí stroj se skládá z několika součástí, jejichţ správná funkce a také ţivotnost je 

velmi důleţitá. Mezi tyto díly patří zejména rotační součásti. Jejich porucha by znamenala 

prodlevu ve výrobě z důvodu zastavení stroje nebo výrobní linky. Dalším aspektem je niţší 

pracovní výkonnost stroje aţ do jeho poruchy, provozem se součástí, která nedosahuje 

maximálního výkonu a funkce. V extrémním případě můţe způsobit rozbitá součást i škodu 

na stroji či zdraví obsluhy. Z tohoto důvodu se v dnešní době klade stále větší důraz na 

průběţnou kontrolu a tím i prevenci výše zmíněných rizik.  

Do skupiny nejvíce namáhaných dílů patří bezesporu hřídele a především loţiska. 

Mechanická závada však nenastává okamţitě. Změna zvuku chodu loţiska je patrná 

v průběhu celé jeho ţivotnosti. Při zadírání loţiska se většina zvuků odehrává v ultrazvukové 

hladině, coţ je pro lidské ucho neslyšitelné a je třeba nasadit na odhalení blíţící se poruchy 

kvalitní techniku. Tímto způsobem eliminujeme čas, který by byl nutný k zjišťování závady, 

tím rychlejšímu servisu a zpětnému zapojení stroje do provozu. K odhalování či kontrole 

můţe poslouţit v některých případech i termovizní kamera, která vyhodnotí stav součástí, 

pomocí teplotních rozdílů termogramu. 

Dalším odvětvím, kde lze zvukovou analýzu uplatnit je automobilový průmysl. Při chodu 

motoru lze detekovat různé druhy nestandardních zvuků, jako např. klepání, které můţe mít 

velkou řadu zdrojů původu. U této zkoušky však také vţdy záleţí na otáčkách motoru a 

zkušenostech s jeho provozem. Při nízkých otáčkách lze odhalit vůli čepu na pístu, vůli mezi 

pístem a válcem nebo netěsnými pístními krouţky. Se zvyšujícími se otáčkami naopak 

sledujeme chování loţisek, které při vyšším zatíţení, a tedy i vyšších otáčkách, neţádoucí 

zvuk znásobují. Vţdy je ale nutné znát zvuk motoru, který nevykazuje ţádné závady, aby bylo 

moţno hodnoty porovnávat. 

V neposlední řadě je nutné připomenout, ţe ve všech výše zmíněných oblastech, je v důsledku 

zvukové analýzy dosaţeno lepšího vyuţití stroje, jeho otáček a tím zvýšení efektivity a 

ţivotnosti. Je moţné lépe plánovat opravy a servis, zvyšovat bezpečnost stroje a obsluhy a 

z toho všeho plynoucí i moţné sníţení nákladů na provoz či proces.  
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6 ZÁVĚR 
 

Při vybírání metody pro konkrétní úkol je potřeba stanovit výchozí podmínky. Kaţdá z výše 

popsaných metod je totiţ díky principu omezena k řešení pouze některých úkolů. Je tedy 

nutné vědět, zda jde pouze o kontrolu limitů hlučnosti stroje, odhalování problematických 

součástí nebo sledování konkrétní součásti. Neméně důleţitým faktorem jsou samotné 

mikrofony, z nichţ kaţdý vypovídá svou charakteristikou o jiném účelu pouţití. 

Pokud se bude jednat o systematické měření jednoho konkrétního stroje při jeho zabíhání 

nebo vývoji nebude nutné uţití metod sloţitých na výpočet, tudíţ se jeví nejjednodušší 

variantou metoda časových zpoţdění, protoţe nebude nutné určování směru příchozího 

signálu. Mikrofonní pole pak bude rovinné, sestaveno do jednoduchého obrazce. Mikrofony 

uţité v poli nemusí vykazovat zvláštní parametry, tudíţ je moţno pouţít elektretové 

mikrofony, které mají poměrně velký rozsah frekvence a i přes nízké pořizovací náklady 

podávají spolehlivé výsledky. 

V případě odhalování poruchových součástí na rotačním stroji při jeho chodu, budou kladené 

nároky na metodu i samotné zařízení podstatně vyšší. Je třeba si uvědomit, ţe v takovém 

případě je směr příchozího signálu dopředu nejasný, protoţe nevíme, která součást dosluhuje 

nebo odkud jiţ nestandardní zvuk přichází. Zcela jistě bude nutno velké citlivosti mikrofonů a 

velmi přesných směrů příchozího signálu, aby bylo moţné bezpečně odhalit problémovou 

součást. Mikrofonní pole by tedy mělo být prostorové, nikoliv rovinné, jako u předchozího 

problému. Vzhledem k tomu, ţe samotné určování zdroje zvuku bude náročné, bude náročná i 

zvolená metoda. Tou by se mohla stát metoda tvarování přijímací charakteristiky, nebo ještě 

lépe metoda spektrálního odhadu vysokého rozlišení, která umoţní rozeznat dva různé zdroje, 

které jsou v těsné blízkosti a nesplynou tak v jeden vyhodnocený zvuk. K tomuto by mohlo 

dojít, neboť stroje jsou v dnešní době konstruovány tak, aby zabíraly co nejmenší prostor. 

Díky tomu je zcela běţné, ţe rotačních součástí se nalézá v jednom bloku hned několik a 

odhalení konkrétní součásti můţe být velmi sloţité. Mikrofony by v tomto případě měly být 

co nejcitlivější, s kulovou charakteristikou, aby nebyl některý ze směrů potlačen, případně 

kardioidní, víme-li, který přibliţný směr sledovat. 

V případě sledování zvuku na větší vzdálenost by bylo nutné pouţít mikrofon s úzce 

směrovou nebo hyperkardioidní charakteristikou, který je schopen, i díky své délce, přijímat 

signály vzdálených zdrojů. Tohoto by mohlo být vyuţito v případě, kdy není moţné 

se  bezprostředně přiblíţit k poţadovanému stroji nebo není moţné se zaměřit na jeden stroj, 

ale je třeba odfiltrovat okolní hluk z jiných zařízení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

 

AR 

 

Autoregresive modeling 

DAS 

 

Delay and sum 

DOA 

 

Direction of arrival 

f [Hz] frekvence 

I [W/𝑚2] Akustická intenzita 

K [-] Vstupní signál 

M [-] Počet mikrofonů 

MUSIC 

 

MUlti SIgnal Classification 

MV  Mainimum variance 

P [W] Výkon 

Pb [Pa] Barometrický tlak 

Po [Pa] Referenční hodnota tlaku 

S [𝑚2] Plocha 

Sin [°] Funkce sinus 

Τ [s] Čas 

U [-] Výchylka membrány 

ULA  Uniform linear array 

v [m/s] Rychlost 

V  Volt 

W [-] Váha mikrofonu 

Ω  Ohm 
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