
 



ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 Charakteristika problematiky úkolu: 

Při aplikaci ušních sluchadel jsou akustické signály přenášené k nervovým perceptorům 

ve vnitřním uchu vzdušnou cestou ovlivňovány 3 základními faktory:1)Vyzařovací 

charakteristikou použitého sluchadla 2) akustickými vlastnostmi prostoru do kterého vyzařování 

probíhá 3) zpětnou vazbou mezi vstupem a výstupem sluchadla. 

 Vzhledem k různým typům sluchadel, a variabilitě tvaru lidských zvukovodů 

účinnost sluchadla nemusí vždy odpovídat očekávané hodnotě a může se od ní výrazně měnit 

v závislosti na lidském věku, způsobu implementace sluchadla k uchu popř. může být ovlivněna 

výsledky operačních zákroků v oblasti vnějšího resp. středního ucha, zánětem nebo perforací 

bubínku apod. Diskuse těchto jevů je v současné době předmětem jak audiometrických vyšetření 

tak i modelování pomocí elektrických obvodů.  

Dnešní úroveň výpočetní techniky a programového vybavení umožňuje s dostatečnou 

přesností analyzovat a početně simulovat mechaniku přenosu zvuku ze zevního prostředí až do 

místa smyslového vnímání zvuku. Pro vlastní matematické modelování jsou hlavně používány 

metody konečných a hraničních prvků. Cílem této práce je modelování akustického pole v okolí 

bubínku při aplikaci ušních sluchadel. Hlavní pozornost bude zaměřena okluzní efekt tj. vliv 

uzavření prostoru zevního zvukovodu při aplikaci nitroušních sluchadel.  

 Cíle, kterých má být dosaženo: 

Zásady pro vypracování: 

1. Zpracujte rešerši dostupné literatury v oblasti řešeného problému 
2. V rámci systému Ansys vytvořte geometrický model zevního zvukovodu ve tvaru válce 

zakončeného šikmo uloženou blankou bubínku 
3. Vytvořte výpočtový model s různou úrovní geometrického modelu 
4. Pro specifikované modely proveďte výpočet pohybů středu bubínku  



ANOTACE 

Tato práce se zabývá modelováním akustických vlastností vnějšího zvukovodu a změnami 

v jeho přenosové charakteristice při aplikaci ušních sluchadel. Je zde naznačen postup převedení 

akustického systému sluchadlo-ucho pomocí akusticko-elektrické analogie na náhradní elektrický 

obvod. Pro modelování jednotlivých situací byla vybrána metoda konečných prvků. 

 

Klíčová slova: Sluch, sluchadlo, okluzní efekt, akustické modelování, Ansys 



ABSTRACT 

 

This thesis deals with simulation of acoustic properties of human ear canal, 

particularly how interference his qualities when earphone close up ear canal cavity or whe 

bone attached hearing aid is using. This work also foreshadowing translation acoustic system 

earphone – ear to electric system by means of electro-acoustic analogy. For modeling 

concrete situation was selected final element method.  
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1. ÚVOD  

Problémy ušní nedoslýchavosti, které nelze řešit chirurgicky, jsou zpravidla řešeny 

aplikací ušních sluchadel. Dosud však nebyly detailně studovány všechny jevy, ke kterým 

při používání sluchadel může docházet, zejména pak otázky interakce sluchadla se systémem 

zevního zvukovodu a systémem středoušní dutiny.  

Výpočetní modelování přenosových funkcí vnějšího ucha je možno provést v zásadě 

dvěma způsoby: pomocí modelu elektrického náhradního zapojení, nebo pomocí metody 

konečných prvků. Pro modelování náhradním schématem může být problémem nalezení 

vhodných náhradních parametrů např. pro konkrétní geometrii přiloženého sluchadla. Druhý 

způsob naopak umožňuje lepší vystihnutí některých rysů zvukovodu, které vyplývají z jeho 

specifického tvaru a geometrii subsystémů, které zvukovod ovlivňují. Na druhou stranu u této 

metody může být problémem zjištění některých materiálových charakteristik (např. tlumení). 

Vzhledem ke složitosti mechanické soustavy lidského ucha, je úloha omezena 

na studium interakce sluchadla s akustickým subsystémem zevního zvukovodu, a to 

na několika modelech o různých úrovních složitosti. Modely přitom vycházejí 

z jednoduchých geometrických útvarů tj. zevní zvukovod byl modelován ve tvaru válce 

se stěnami vytvořenými z chrupavčité a kostěné tkáně. Tento válec byl na jedné straně 

uzavřen šikmo položeným elastickým bubínkem. Přitom byla dodržena podmínka, aby délka 

akustické osy modelu (tj. vzdálenost středu vstupního otvoru válce a středu bubínku) byla 

rovna délce akustické osy modelované struktury (ta je rovna délce zalomené osy zevního 

zvukovodu). Podobně střední hodnota šířky zvukovodu odpovídala průměru válce. 

K vytváření modelů a k vlastnímu výpočtu akustických tlaků a pohybů bubínku ve vnějším 

zvukovodu při řešení byla užita metoda konečných prvků (dále MKP) a modelovací systém 

Ansys. MKP byla použita hlavně kvůli tomu, že umožňuje zahrnout fluid-strukturní interakci 

mezi akustickým susbsystémem zevního ucha, tuhou strukturou sluchadla, stěnami 

zvukovodu  a elastickým subsystémem bubínku.  

Jistým omezením této práce je, že nebyl uvažován kompletní mechanický systém 

lidského ucha, ale pouze vnější zvukovod bez uvažování interakce se středoušní dutinou, 

řetězcem středoušních kůstek a kapalným prostředím vnitřního ucha. Zahrnutí těchto vlivů by 

však již bylo značné složité a časově náročné a překračovalo by rámec zadání. Podobně 

v modelu vnějšího zvukovodu nebyl zahrnut vliv ušního boltce, ten je však pro percepci 
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zvuku důležitý hlavně z hlediska určení směru zdrojů zvuku. Dalším omezením může být 

neuvažování vlivu směru akustické vlny dopadající na lebku, která se chová jako další 

rezonátor a přenáší zvuk kostním vedením přímo do vnitřního ucha. 

.
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2. FORMULACE PROBLÉMU A CÍL Ů JEHO ŘEŠENÍ 

Cílem této práce je studium přenosových vlastností zevního ucha při aplikaci ušních 

sluchadel. Úloha je řešena pomocí výpočtového modelování, jako výpočetní systém je 

aplikována metoda konečných prvků (systém Ansys). Hlavním cílem je určení hodnot 

akustického tlaku působícího na bubínek v závislosti na: 

 1) úplném uzavření kavity zevního zvukovodu, 

 2) materiálu a absorpčních vlastnostech stěn obklopujících kavitu zevního zvukovodu, 

 3) na typu sluchadla (tj. zda mikrofon sluchadla vysílá do akustického prostoru dutiny 

zvukovodu nebo do spánkové kosti).   

 

Řešený problém pak byl formulován následovně: 

Provést pro různé úrovně modelů výpočtové modelování hodnot akustického 

tlaku působícího na bubínek  pro případ aplikace ušních sluchadel. 

 

Cíle řešení tohoto problému je možné shrnout : 

Studium interakce mezi ušním sluchadlem a systémem zevního zvukovodu.
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Sluchový orgán 

Základní rozdělení lidského sluchového orgánu umožňujícího slyšení je na vnější, 

střední a vnitřní ucho. 

 Vnější ucho je tvořené boltcem a zevním zvukovodem. Boltec má směrovací funkce 

pro frekvence nad 500 Hz, maximální směrovací účinek nastává pro 5 kHz. Zvukovod přivádí 

akustické vlny k bubínku. Do jedné třetiny délky je jeho stěna tvořená chrupavkou, po zbytek 

délky je zvukovod kostěný. 

Střední ucho představuje bubínek a bubínková dutina, sluchové kůstky (včetně 

svalů a vazů) a sluchová trubice. Funkce středního ucha tkví v přenosu energie akustických 

vln z vnějšího ucha do vnitřního. 

 

 Obr. 1: Anatomie lidského ucha 

 

Bubínek od sebe odděluje zevní zvukovod a středoušní (bubínkovou) dutinu. 

Bubínková dutina obsahuje vzduch působící při vibracích bubínku jako pružná podložka. 

Sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka a třmínek) jsou spojeny do tzv. řetězu sluchových 

kůstek, který zajišťuje samotný přenos vibrací do vnitřního ucha. Řetězec sluchových kůstek 

převádí velkou výchylku bubínku na tlakové působení třmínku. Pata třmínku (konec řetězu 
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sluchových kůstek) působí jako zdroj postupných vln, které se šíří ve fluidním prostředí 

cochley. Toto uspořádání je nutné pro rozdílné vlastnosti prostředí vnitřního a vnějšího ucha, 

přičemž jde o přechod akustických vln z plynného prostředí do kapalného. 

Vnitřní ucho je určeno pro přeměnu mechanických signálů z řetězce sluchových 

kůstek na elektrické signály jdoucí dále do mozku. K této přeměně dochází v cochley, kde 

jsou drážděny vláskové buňky se značnou citlivostí. 

Percepce zvuků při lidské řeči je nejpodstatnější v rozmezí frekvencí 500 – 4 000 Hz. 

V tomto pásmu je nesena většina informace sdělovaná pomocí řeči, zejména vyšší 

harmonické složky souhlásek V každé polouzavřené trubici (což principiálně odpovídá 

vnějšímu zvukovodu) dochází k zesílení jistých složek akustického signálu; jedná se zde 

o rezonanční charakteristiku této trubice.  

Rezonanční vlastnosti vnějšího zvukovodu jsou jistě ne náhodou vhodné pro porozumění 

řeči. V dospělém zvukovodu jsou maximálně zesíleny frekvence kolem 3 – 4 kHz (nižší 

rezonanční vrchol se objevuje při chirurgicky zvětšeném zvukovodu, vyšší frekvence se 

zesilují v dětském uchu). Zesílení akustického signálu v bodě rezonančního vrcholu 

bývá cca 10 – 20 dB. 

3.2. Popis běžně užívaných typů sluchadel 

Naslouchadla používaná v dnešní době můžeme podle [12] rozdělit do několika 

kategorií podle velikosti nebo způsobu aplikace: 

Kapesní sluchadla („body worn,“, BW): Mikrofon zesilovače je společně s baterií 

v pouzdru velikosti cca cigaretové krabičky. Zesílený zvuk je přenášený pomocí vodičů 

k reproduktoru, který je upevněný do konchy ušního boltce a zvukovodu v koncovce 

z plastické hmoty tvarované dle individuálních rozměrů uživatele. Reproduktor je možno 

nahradit kostním vibrátorem upevněným retroaurikulárně pomocí čelenky. Použití je jen 

okrajové, pro nejmladší a nejstarší pacienty. 
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Závěsné sluchadlo („behind the ear“, BTE): Sluchadlo je i s reproduktorem zavěšené 

za boltcem, zesílený zvuk přichází do ucha hadičkou s průměrem asi 2 mm. Upevnění 

hadičky je ve zvukovodu provedeno koncovkou, podobnou předchozímu typu. Sluchadlo 

BTE je možno použít pro všechny typy vad a v každém věku. Na pouzdře může být více 

mikrofonů pro směrový poslech, možnost použití větších baterií o větších kapacitách. 

Nevýhodou je pouze kosmeticky větší nápadnost. 

 

Obr. 2: Závěsné sluchadlo 

 

Sluchadla s otevřenou koncovkou („open air“, „open fit“): Stejné, jako závěsné 

sluchadlo BTE, zvuková hadička má však průměr jen 0.8 mm, ve zvukovodu je upevněna 

pouze perforovanou opěrkou, nechávající zvukovod částečně otevřený. Je vhodné pro malé 

vady sluchu (do ztráty cca 60 – 70 dB) bazokochleárního typu. Prakticky nezesiluje hluboké 

frekvence. 

Boltcová sluchadla („in the air“, ITE, „in the concha“, ITC): Sluchadlo je ve skořepině 

tvarované individuálně podle otisku zvukovodu a konchy. Vkládá se do chrupavčité části 

zvukovodu, z konchy vyčnívá bateriovým pouzdrem, ovládacími prvky a mikrofonem. 

 

Obr. 3: Boltcové sluchadlo 
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Vhodné je pro ztráty sluchu do 80 – 90 dB. Pro stejné výkonnosti a stejném nastavení 

sluchadla, jako u BTE bývá akustický tlak sluchadel ITE ve vyšších frekvencích vyšší 

z důvodu větší blízkosti umístění reproduktoru vůči bubínku. Sluchadlo s zhotovuje z tvrdé 

hmoty, pokusy s použitím silikonu se v praxi neosvědčily. 

Nitrokanálová, zvukovodná sluchadla („completly in the canal“,CIC , „in the canal“, 

ITC): Sluchadlo je celé vložené do zvukovodu, nevyčnívá z konchy. Je vhodné pro ztráty 

sluchu do 60 – 70 dB, v praxi je použitelnost omezena také šířkou zvukovodu a někdy též 

jeho zvýšenou citlivostí. Použity jsou v nich nejmenší z baterií používaných ve sluchadlech 

s nutností časté výměny. Údržba a manipulace je obtížnější hlavně pro starší pacienty. 

Sluchadla ITE, ITC a CIC nejsou vhodná pro děti do 10-ti let z důvodu neukončeného 

růstu zvukovodu. Běžně se předepisují až v pubertě. 

 

Obr. 4: Nitrokanálové sluchadlo 

 

Sluchadla implantovaná do středouší: Zesilovač je společně s baterií implantován 

zevně, retroaurikulárně. Signál je veden vodiči do středouší do elektromechanického měniče. 

Ten je upevněn na intaktní řetěz kůstek. Jeho velikost je asi 2mm. Zvukovod je u tohoto typu 

sluchadla volný. Sluchadlo je určeno pro percepční vadu sluchu s prahem do 80 dB. Okrajově 

se používají i jiné typy piezoelektrické a elektromagnetické měniče. 

 

Obr. 5: Sluchadlo implantované do středouší 
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Sluchadla s otevřeným zvukovodem a externím mikrofonem („canal receiver 

technology“, CRT, RIC): Pouzdro typu BTE, ale s mikrofonem externě. Ve srovnání 

s naslouchadlem BTE tu nejsou ztráty v hadičce, což má za následek vyšší výkon při nižší 

spotřebě. Z toho plyne menší velikost sluchadla a omezení okluzního efektu a rezonancí. 

Vhodné pro vady sluchu až do prahu 100 dB.  

Sluchadla ukotvená do kosti(„bone attached hearing aid“,BAHA): Sluchadlo je 

upevněné na šroubu z titanu, který je implantován do kosti v retroaurokilární oblasti. U tohoto 

typu je výstupním členem místo reproduktoru vibrátor, přičemž se zvuk do vnitřního ucha 

přenáší kostním vedením. Vhodné pro řešení převodní vady. 

Brýlová sluchadla: Všechna zařízení sluchadla jsou, s výjimkou reproduktoru 

umístěná v bočnici brýlí. Výstup se děje kostní cestou pomocí vibrátoru na vnitřní straně 

bočnice. Vhodné pro převodní vady. Možný je i výstup s reproduktorem a zvukovou 

trubičkou jako u sluchadel BTE. 

Co se týče sluchátek, mohou být intraaurální (vkládají se do ucha), supra-aurální (jsou 

celou plochou na boltci) a cicrumaurální (obepínají celý boltec, mají tedy menší ztráty, než 

supra-aurální).

3.3. Popis okluzního efektu 

Při zavedení sluchadla do ucha (platné pro sluchadla, která uzavírají zvukovod) 

dochází ke zmenšení volného prostoru, což je tzv. reziduální objem zvukovodu. Navíc je tento 

prostor také zpravidla uzavřen (okluze). Dochází ke změně v poloze rezonančního vrcholu 

zvukovodu.Toto se nazývá okluzním efektem. Největší podíl na něm má podle [12] rezonance 

v chrupavčité třetině zvukovodu. 

Takto může dojít pro pacienta k velice nepříjemnému zesílenému zvuku při pohybech 

koncovky sluchadla ve zvukovodu, kousání, vlastních krocích a nepřirozeně znějícímu 

vlastnímu hlasu. Dochází i k ovlivnění tónové audiometrie prováděné s uzavřenými či 

polouzavřenými sluchátky při zjišťování nastavení sluchadla, které je potom provedeno 

chybně. 

Opatření proti okluznímu efektu: Okluzi lze omezovat, popř. úplně odstranit různými 

způsoby. Záleží přitom na typu sluchadla. Např. sluchadla CIC mají menší sklon k okluznímu 
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efektu, neboť jsou zavedena až po kostěnou část zvukovodu, přičemž tato se podílí 

na problémech s rezonancí chrupavčité části zvukovodu jen málo.  

U sluchadel typů BTE a ITE je třeba opatřit koncovku, tvarovanou podle 

individuálního otisku zvukovodu, kanálkem pro větrání (vent), který zabraňuje naprostému 

uzavření zvukovodu. S rostoucím výkonem sluchadla však roste riziko kladné zpětné vazby a 

odvětrání musí být užší. Pro sluchadla nahrazující ztráty nad 80 dB se už odvětrání nedá 

použít.  

Speciálním typem sluchadel jsou „open ear“ sluchadla, která jsou vybavená regulační 

soustavou pro potlačení zpětné vazby. Zde je možno mít zvukovod neutěsněný, neboť je 

v něm zvuková hadička fixována pouze tenkým, perforovaným kloboučkem. Jde o nejpřirozenější 

systém naslouchadel, bohužel jej lze použít jen pro lehké vady.  

Pro naprosté odstranění okluzního efektu jsou vhodná sluchadla implantovaná do středouší. 

Tento přístup je však nevýhodný z důvodu nutnosti invazivního zákroku. 

Zdroje zpětných vazeb: Hlavní činností koncovky sluchadla je zpravidla utěsnění 

zvukovodu proti vzniku zpětné vazby. Ta vzniká tak, že dojde k zesílení již zesíleného 

signálu, který se dostává z výstupu zesilovače na vstup. Riziko zpětné vazby roste 

s výkonností sluchadla a s netěsnostmi koncovky, popř. nadměrným ventingem proti 

okluzi, který proto u výkonných sluchadel nelze vůbec provádět. Možnost zpětné vazby je 

též zesílená případnou, spíše však pravidelnou přítomností ušního mazu, od kterého se signál 

odráží zpět proti sluchadlu.  

Dalším z možných původců zpětné vazby je nevhodné vyústění koncovky v ohybu 

zvukovodu proti jeho stěně. Kónický tvar zvukovodu vede na uvolňování koncovky, neboť 

se tato s pohybem zvukovodu postupně uvolňuje a vysunuje, čímž vznikají netěsnosti. 
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4. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ INTERAKCE SLUCHADLO – UCHO 

POMOCÍ ELEKTRO -MECHANICKÉ ANALOGIE  

4.1. Základní schéma 

Každé naslouchadlo lze charakterizovat ideálním (tj. bezeztrátovým) zdrojem 

akustického tlaku Ps v kombinaci s impedancí Zs. V analogii k elektrickým obvodům můžeme 

uvažovat tzv. náhradní schéma zdroje pomocí Théveninovy věty. Ta říká, že každý aktivní 

lineární dvojbran (v tomto případě zdroj) je možno nahradit sériovým zapojením ideálního 

zdroje napětí U (kde U je napětí na svorkách tohoto zdroje naprázdno) a odporu R (přičemž R 

je vnitřním odporem ideálního zdroje v náhradním schématu).  

Podle Susan E. Voss a Barbary S. Herrmann [11] lze takto modelovat situace, kdy je 

ovlivňován výstup ze sluchadla různými typy „zátěže“ (např. rozličná onemocnění ucha, ucho 

v různých stádiích růstu, apod.). 

Obvodové schéma modelu reprezentujícího sluchadlo připojené k uchu je na obr. 6. 

 

Obr.6: Náhradní schéma zapojení sluchadlo – ucho (převzato z [10]) 

Akustický tlak, vytvářený na výstupu zdroje lze vyjádřit jako 

EARTHTH

EC

ZZP

P

/1

1

+
=   (1) 

kde PEC je tlak vyvářený sluchadlem, ZTH je impedance zdroje, PTH je ideální zdroj 

tlaku a ZEAR je impedance zátěže, ke které je sluchadlo připojeno – ucho. Pro daná sluchadla 

je ZTH konstantní a nemění se. Rovnice (1) ukazuje, jak akustický tlak generovaný sluchadlem 
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závisí na zátěži (tj. na uchu). Změny v POUT jsou tak zapříčiněny výhradně změnou 

akustických poměrů zátěže, tj. v rovnici (1) dojde ke změně poměru ZTH / ZEAR. [10] 

Poměr mezi tlakem ve zvukovodu testovaného ucha a stejné veličiny v  normálním 

průměrném uchu lze vyjádřit jako  

THEAR

NORMAL
EAREAR

NORMAL
EC

EC

ZZ

ZZ

P

P

/1

/
1

+
∆

+=  (2) 

 

kde NORMAL
EARZ je impedance průměrného normálního ucha a ZEAR je impedance 

testovaného ucha. 

Takže pro NORMAL
ECEC PP /  rovno zhruba jedné musí výraz 

( ) ( )THEAR
NORMAL
EAREAR ZZZZ /1// +∆  v rovnici (2) nabývat hodnot mnohem menších, než jedna. 

Pro výraz THEAR ZZ /  jdoucí k nekonečnu, což přestavuje ideální zdroj tlaku, je aproximace 

zachována pro každé konečné EARZ . V praxi se ukazuje, že typická sluchadla se nepřibližují 

ideálnímu zdroji tlaku, ale spíše se jejich hodnoty pohybují v rozmezí 

3/19.0 ≥+≤ THEAR ZZ  

Takže, pro vyhovění předpokladu, že PEC je téměř nezávislý na ZEAR, rozdíl impedance 

mezi různými zvukovody ∆ ZEAR musí být malý vzhledem k NORMAL
EARZ . Nicméně, pro některé 

středoušní patologie je tento předpoklad porušen. Pro příklad: při použití závěsného sluchadla 

ER-3A pro ucho s mastoidními miskami s objemem 4 cm3 na 1000 Hz je 

( ) 8.0/ −≈∆ NORMAL
EAREAR ZZ , takže (pro ( ) 11 / ≈+ THEAR ZZ ), 2.0/ ≈NORMAL

ECEC PP  a akustický tlak 

v uchu je okolo –14 dB vzhledem k předpokládané kalibrační hodnotě, což vede podle [10] 

k přecenění sluchové ztráty okolo 14 dB. 

Parametry náhradního zapojení pro sluchadlo se podle Thévenina určují pro dvě 

referenční zátěže s teoreticky známými impedancemi. Tyto zátěže mohou být:  

-krátká a uzavřená dutina 

-dlouhá otevřená trubice 

Pro vnější a střední ucho lze dále vyjádřit tři impedance tvořící ZEAR (obr. 7). ZEE 

představuje objem vzduchu ve vnějším uchu mezi sluchadlem a bubínkem 
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EE
EE Cj

Z
ω

1=  (3) 

přičemž  

2c

V
C EE

EE ρ
=   (4) 

kde ρ je hustota vzduchu, c je rychlost zvuku ve vzduchu a VEE je objem vzduchu ve 

vnějším uchu. Pro jednotlivé typy sluchadel je VEE asi 0.5 cm3 pro sluchadla s koncovkou a 12 cm3 

u supra-auralálních sluchadel [10]. Impedance ZEAR je předpokládána jako konstantní za všech 

případů. 

Střední ucho je reprezentováno dvěma impedancemi, a to ZTOC a ZCAV. ZTOC 

představuje bubínek, řetěz ušních kůstek a cochleu. Druhá středoušní impedance, ZCAV je 

impedance středoušní dutiny. V normálním uchu je ZTOC mnohem větší, než ZCAV, takže 

NORMAL
EARZ je velmi dobře nahraditelná paralelním zapojením ZEE a ZTOC. 

 

Obr. 7: Rozložené impedance středního ucha v náhradním zapojení sluchadlo–ucho (obrázek 
převzat z [10]) 

4.2. Impedance ucha a středoušní patologie 

U některých středoušních patologií lze sledovat ovlivněné vstupní impedance ucha. 

Například u perforace bubínku (obr. 8B) zapříčiňující přímé spojení mezi zvukovodem a 

středoušním objemem vzduchu dochází ke zmenšení impedance bubínku pro nižší frekvence. 

Stejného efektu je dosaženo při zavedení tympanostomických trubic (obr. 8C) při léčbě 
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středoušních nemocí. Tyto jsou vloženy do bubínku. Také zde dochází ke snížení impedance 

stejným mechanismem. 

Třetí patologické uspořádání jsou mastoidní prohlubně (obr. 8D) vytvořené při chirurgickém 

zákroku zaměřeném na odstranění zánětů stěn středního ucha. Při tom dochází k otevření 

mastoidních částí středoušního objemu vzduchu a k propojením s vnějším uchem. Výsledkem 

je zvětšení vzdušného prostoru vnějšího ucha z cca 1 na 6 cm3.  

Ostatní středoušní patologie zvětšují impedanci ucha vzhledem k normálnímu 

zdravému uchu. Abnormální nárůstky skalní kosti mohou zmenšit pohyblivost třmínku 

při otoskleróze. Dále, tekutina ve středoušní dutině může bránit bubínku a ušním kůstkám 

v pohybu. 

 

 

Obr 8: Různé patologie ucha.  

Vysvětlivky: Kostěné části–černá, chrupavka–šedá, tekutina–tečkovaně, vzduch–bílá. ET–
Eustachova trubice, AN–sluchový nerv, EC–zvukovod, TM–bubínek. 

 

Pro různé tyto patologie lze upravit náhradní schéma zapojení sluchadlo – ucho. 

Pro jednotlivé typy patologií je pak podle [10] úprava zapojení následující: 
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Ucho s mastoidními prohlubněmi: Efekt mastoidních prohlubní je dosažen přidáním 

impedance ZBOWL paralelně k impedanci vzduchového objemu vnějšího ucha ZEE a 

k impedancím středního ucha ZTOC a ZCAV. Po fyzikální stránce je odpovídající přidanému 

objemu mastoidních prohlubní. Větší vzduchový objem snižuje velikost impedance 

patologického ucha vzhledem k normálu. 

Zde je pro sluchadla s reproduktorem vkládaným do zvukovodu porušena podmínka, 

že změna ZEAR musí být malá vzhledem k NORMAL
EARZ . Velikost ZEAR v tomto případě totiž klesá 

až na 1/7 hodnoty pro normální ucho (podle [10]). 

Ucho s tympanostomickými trubicemi: Modeluje se pomocí ztrátové trubice s impedancí 

ZTUBE  propojující vzduchový objem zvukovodu s prostorem středního ucha. V náhradním 

zapojení soustavy sluchadlo – ucho se zapojuje paralelně k impedanci ZTOC. Vzhledem k tomu, že 

se tak sníží celková velikost spojení ZTUBE a ZTOC, stává se podstatnou impedance ZCAV.   

Stejně je možno modelovat perforace bubínku, které se projevují stejně. 

„Vysokoimpedanční“ ucho: Patologiemi zvyšujícími impedanci ucha mohou být 

otoskleróza, nebo tekutinou naplněná středoušní dutina. Nekonečná impedance středního ucha 

představuje horní limit jevů u patologií zvyšujících impedanci ucha. V tomto případě je 

rozhodující impedance sluchadla a vzduchového prostoru zvukovodu ZEE. Modelovat lze tuto 

situaci odpojením sériové kombinace ZTOC a ZCAV (což odpovídá tomu, že by byla impedance 

sériového zapojení středoušních komponentů modelu nekonečná).  

 

Obr. 9: Impedance sluchadla ER-3A a vstupní impedance ucha pro různé patologie  

(obrázek převzat z [10]) 
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4.3. Akustické netěsnosti mezi sluchadlem a uchem 

Do modelu spojení sluchadlo – ucho lze zavést akustické netěsnosti způsobené například u 

sluchadel se supra-aurálními sluchátky špatným dolehnutím plochy sluchátek na boltec. Model popsaný 

v [10] nezná prostorové uspořádání netěsností, pouze modeluje možný případ. Pro nulové netěsnosti je 

třeba, aby u supra-aurálního sluchátka toto doléhalo celou plochou vycpávky na hranice ucha. 

Netěsnosti jsou v [10] modelovány spojením s prostorem okolo sluchadla jako 

soustava malých trubic, každá s délkou 2,5 cm, které koresponduje vzdálenost mezi 

centrálním otvorem vycpávky sluchadla na její vnější straně a poloměrem 1.25 mm (pro 

celkovou plochu netěsnosti 0.08 cm2). Každá z trubic v sestavě je představována na obr. 10B 

frekvenčně závislou masou zapojenou v sérii s frekvenčně závislou rezistancí. 

 

 

Obr. 10: Model ucha s netěsnostmi (převzato z [10]) 
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Tento model s parametry netěsnosti byl vybrán pro výsledný akustický tlak ve zvukovodu, 

který odpovídá průměrných hodnotám naměřeným na normálním uchu se supraaurálním 

sluchátkem [10]. Další konfigurace netěsností lze nastavit různou volbou jejích 

parametrů (tj. poloměr, délka, viz[10]). 

Pro konfiguraci netěsnosti podle obr. 10A se podle [10] ukazuje, že velikost vstupní 

impedance (s netěsností) je oproti uchu bez sluchadla menší pro frekvence pod 500 Hz, mírně 

roste pro frekvence mezi 500 – 1 000 Hz z důvodu paralelní rezonance mezi masou 

vzduchu v netěsnosti mezi sluchadlem a uchem. Dále pro frekvence vyšší 1 000 Hz 

impedance klesá v souladu s průběhem u normálního ucha, kde se velikost impedance 

netěsnosti stává mnohem větší než impedance normálního ucha, což má za následek stejný 

efekt, jako bychom zmenšili netěsnost. 

Měření akustického tlaku ve zvukovodu generovaného supraaurálními sluchátky podle 

[10] ukazují větší redukci nižších frekvencí v uších s mastoidními prohlubněmi, naznačující 

větší netěsnost způsobenou uchem s mastoidními prohlubněmi, než u zdravého ucha. 

Přídavnou netěsnost je možno modelovat jako cestu spojující prostor pod poduškou sluchadla 

s atmosférou. Tato netěsnost je větší než u jakéhokoli typu netěsnosti u zdravého ucha.  

Pro frekvence pod 250 Hz jsou akustické tlaky ve zvukovodu generované supra-

aurálním, sluchadlem v normálním uchu menší, než předvídané modelem bez netěsností. 

Na obr. 11 jsou porovnány výsledky modelových předpovědí se sadou malých netěsností 

trubicovitého charakteru mezi boltcem a supra-aurálním sluchadlem. Výsledek simulace 

s touto sadou malých netěsností je shodná s měřením ([10]) a s hypotézou, že supra-aurální 

sluchadlo je obtížné (ne-li nemožné) dokonale utěsnit akusticky okolo boltce a výsledkem je 

redukce akustického tlaku ve zvukovodu pro nízké frekvence. Usuzuje se, že mezi supra-

aurálnímy sluchadly a boltcem existuje vždy nějaká, alespoň malá netěsnost, redukující 

akustický tlak ve zvukovodu na frekvencích pod 250 Hz.  
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Obr. 11: Přenosová funkce ucha s trubicovitými netěsnostmi a normálního ucha (převzato z [10]) 

 

Měření akustického tlaku provedená ve zvukovodu s mastoidními prohlubněmi podle 

[10] ukazuji velkou redukci akustického tlaku ve zvukovodu pro nízké frekvence, která není 

zahrnutá do modelu s mastoidními prohlubněmi. Tato tlaková redukce odpovídá velké 

akustické netěsnosti ve spojení sluchadlo – ucho, větší než u netěsnosti předpokládané 

pro normální ucho. Možnou příčinou je efekt, ke kterému dochází při operativním odstranění 

zánětů stěn středního ucha a který možná vede k větší netěsnosti u ucha s mastoidními 

prohlubněmi. Operace zahrnuje řez v pokožce za boltcem. Při hojení rány dochází 

k tomu, že jizva možná tahá zadní části okraje záhybu boltce blíže k lebce. Tato konfigurace 

ohybu možná vede k větším netěsnostem mezi poduškou supra–aurálního sluchadla a okrajem 

boltce. 
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Obr.12: Porovnání přenosových funkcí zdravého ucha a ucha s netěsností s mastoidními 
prohlubněmi (převzato z [10]) 

 

Obr. 12 porovnává akustický tlak ve zvukovodu v třech uších s mastoidními 

prohlubněmi s modelovou předpovědí netěsnosti ve spojení sluchadlo–ucho pro ucho 

s mastoidními prohlubněmi. Model zahrnuje dva typy netěsností: soustavu netěsností 

trubicového charakteru, které jsou vysvětlením netěsnosti pro normální spojení ucha se 

sluchadlem a jednu větší netěsnost, která je simulací netěsnosti v  oblasti, kde poduška 

sluchadla není dokonale přilehlá k boltci. Model popsaný v [10] má takovou podobu, která je 

obecně souhlasná s nejvíce měřeními. Tlaková redukce je největší pro nízké frekvence, 

velikost tlaku následně roste s frekvencí až do maxima, které je dosaženo okolo 500 Hz.  

Podle modelů popsaných v [10] je možné předvídat akustický tlak ve zvukovodu 

v rysech odpovídajících každému jednotlivému měření ve spojení s odpovídající  „velikostí“ 

netěsnosti s měřením. Vyvozuje se, že většina měření provedená v [10] na uších 

s mastoidními prohlubněmi je odpovídající modelu s větší netěsností, než je normální 

netěsnost ve spojení supra-aurálního sluchadla s uchem. 
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5. APLIKACE VÝPO ČTOVÉHO MODELOVÁNÍ INTERAKCE 

SLUCHADLO – UCHO POMOCÍ MKP  

Pro počítačové modelování byl zvolen výpočetní konečněprvkový systém Ansys. 

5.1. Popis modelů jednotlivých úrovní  

5.1.1. Model akustického subsystému pro případ tuhého bubínku 

Jde v podstatě o modelování subsystému tuhé kavity vnějšího zvukovodu. Geometrie 

modelu byla zvolena jako zjednodušená z důvodu snadnějšího posouzení vlivu jednotlivých 

částí (u složitějších modelů, viz níže) na modální a přenosové vlastnosti modelu zevního 

zvukovodu. Zevní zvukovod je zpravidla aproximován jako přímá polouzavřená trubice 

zakončená pevným šikmým koncem. Rozměry (viz obr. 13) jsou převzaty z odborné 

literatury ( [1], [2], [10]). V modelu je střed šikmé podstavy válce ve vzdálenosti 30 mm 

od otevřeného konce. Vnitřek válce je vyplněn vzduchem, jehož materiálové vlastnosti jsou 

uvedeny v tabulce 1. Pro modelování byl použit prvek FLUID 30, což je 3D akustický 

element, materiál byl vzduch o charakteristických vlastnostech uvedených v tabulce 1. Prvek 

FLUID 30 zde byl použit v podobě čistě akustického elementu (structure absent), který má 

jako jediný parametr v uzlu akustický tlak (PRES). 

 

Obr 13: Geometrie modelu akustického subsystému s tuhým bubínkem 

 

Velikost hrany elementu byla zvolena v návaznosti na následující modely 0,5 mm. 

V [6] je uvedena velikost hrany elementu 1,8 mm, což se zde však ukázalo jako naprosto 

nedostatečné pro modely, kdy je kromě vzduchu obsažen ještě materiál bubínku, kosti a 
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chrupavky. Ansys dle manuálu doporučuje 15 elementů na délku vlny, což však je těžko 

splnitelné pro model obsahující více materiálů s výrazně odlišnými vlastnostmi a z toho 

plynoucími výrazně jiným délkami vln na vlastních frekvencích. U původně uvažované 

velikosti elementu 1,5 mm se u bubínku negativně projevila příliš malá délka vlny vlastních 

frekvencí (viz níže), proto byla zvolena délka 0,5 mm, což je kompromis mezi přesností 

řešení a výpočetní náročností.  

Jako výchozí byla zvolena tzv. nedegenerovaná podoba prvku, tj. v podobě šestistěnu. 

Podle [8] nemá sice na výsledky modální a harmonické analýzy tvar prvku FLUID 30 vliv, 

ale šestistěnná podoba byla vybrána u dalších modelů jako výchozí tvar jiných typů elementů. 

Zobrazení diskretizovaného modelu je na obr. 14. 

Koeficient absorpce vyjadřuje ztráty elastické energie na rozhraní dvou prostředí (zde 

struktura - tekutina). V Ansysu se zadává pomocí bezrozměrné konstanty MU, což je tzv. 

boundary admitance (admitance rozhraní). Nabývá hodnot [0;1]. Jeho fyzikální podstata je 

obdobná, jako v případě lomu světla na rozhraní dvou prostředí. Pro MU=0 dochází 

k absolutnímu odrazu a při MU=1 k absolutní absorpci vlnění. V modelu byla použita 

hodnota MU=0,1, což vychází ze zjištění v [8] a v [7]. 

 

Obr. 14: Obrázek diskretizovaného modelu akust. subsystému s tuhým bubínkem 
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Hustota ρ 1,2 kg.m-3 

Rychlost zvuku cv 343 m.s-1 

Koeficient absorpce 0,1 

Tabulka 1: Materiálové vlastnosti vzduchu 

 

Pro vlnovod ve formě polouzavřené trubice s rovným koncem je možné nalézt podle 

[3] hodnoty modálních frekvencí analyticky:  

L

ic

f i π

ππ

2
20 






 −
=  (5) 

kde c0 je rychlost zvuku, i je index dané vlastní frekvence a L je délka rovné trubice. Tento 

vztah byl ověřen i modální analýzou provedenou v rámci systému Ansys. Na modelu byla 

provedena modální analýza ve frekvenčním intervalu 0 – 20 kHz, což je normálně udávaný 

slyšitelný frekvenční rozsah. Jako okrajová podmínka byl zadán nulový akustický tlak na 

vstupu do zvukovodu. V uvedeném frekvenčním intervalu byly zjištěny tři vlastní frekvence. 

Srovnání modálních frekvencí určených v systému Ansys a vlastních frekvencí vypočtených 

pomocí analytického vztahu (5) je provedeno v tabulce 2. Pro srovnání jsou vtabulce2. 

uvedeny též vlastní frekvence zjištěné na modelu zvukovodu s tvarem povrchu stěn 

odpovídajícím skutečnému lidskému zvukovodu (podle [8]). Dále jsou na obr.15 –17 

zobrazeny vlastní tvary kmitů. 

 Zjištěné vlastní 

frekvence  

[Hz] 

Vlastní frekvence dle 

rovnice (5) 

[Hz] 

Odchylka  

vypočtených hodnot 

[%] 

Vlastní 

frekvence dle [8] 

[Hz] 

1. 3323,5 2858,3 13,99 2854,3 

2. 9913,5 8575,0 13,50 7239,3 

3. 16289 14292 12,26 10993 

Tabulka 2: Porovnání vlastních frekvencí pro různé případy modelování 
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Obr.15: První vlastní tvar kmitu akustického subsystému zvukovodu s tuhým bubínkem 

 

Obr.16: Druhý vlastní tvar kmitu akustického subsystému zvukovodu s tuhým bubínkem 
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Obr.17: Třetí vlastní tvar kmitu akustického subsystému zvukovodu s tuhým bubínkem 

 

Dále byla provedena harmonická analýza akustického subsystému zvukovodu s tuhým 

bubínkem. Na otevřený konec zvukovodu byl zadán tlak o hodnotě 1 Pa, což odpovídá kolmo 

dopadající rovinné vlně. Okrajové podmínky modelu a frekvenční rozsah analýzy jsou stejné 

jako u modální analýzy tohoto modelu.Výsledky harmonické analýzy jsou na obr. 18. Jako 

výstupní akustická veličina byl zvolen akustický tlak ve vzdálenosti 0,5mm zjišťovaný před 

středem bubínku, což je místo používané při lékařském měření akustického tlaku v lidském 

zvukovodu.  

Lokální maxima na křivkách vypočítaného průběhu akustického tlaku akustického 

subsystému zvukovodu s tuhým bubínkem svojí frekvencí odpovídají vlastním frekvencím 

zjištěným u tohoto modelu při modální analýze. 

Logaritmické měřítko na svislé ose (tj. pro hodnoty tlaku) bylo zvoleno z důvodu 

běžného použití ve fyziologické akustice. 
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Obr 18. Průběh akustického tlaku v  akustickém subsystému zvukovodu s tuhým bubínkem 

 

5.1.2. Model akustického subsystému s pružným bubínkem 

V tomto modelu už nejde o tuhou kavitu, je zde pružná stěna bubínku umístěná 

na šikmo seřízlé straně modelu zvukovodu. Model byl vytvořen z předchozího 

vyextrudováním šikmé plochy zakončení zvukovodu o 0,1 mm (obr. 19), což je v literatuře 

udávaná tloušťka zvukovodu. Materiálové charakteristiky bubínku jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Obr. 19: Geometrie modelu akust, subsystému s pružným bubínkem 
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Prvek byl použit ve své základní nedegenerované podobě (šestistěn). Podle [8] je tzv. 

degenrovaná podoba prvku (čtyřstěn) nevhodná z důvodu nepřesných výsledků řešení 

modální a harmonické analýzy (je uváděna nepřesnost až 130 procent vůči analytickému 

řešení u jednoduchých geometrických útvarů). Diskretizovaný model je na obrázku 20. 

Hustota 1000 kg.m-3 

Modul pružnosti v tahu Ex 6,4 MPa 

Poissonův poměr 0,4 

Tabulka 3: Materiálové vlastnosti bubínku 

 

Na hranicích tuhé kavity, kde docházelo ke kontaktu s tuhou strukturou, bylo třeba 

použít tzv. přechodové akustické elementy (structure present). Tyto se vyznačují tím, 

že umožňují fluid-strukturní interakci a to pomocí posuvů ve směru globálních souřadnic 

(UX, UY, UZ) jako jedněch z parametrů v uzlu. Dalším parametrem v uzlu je akustický tlak 

(PRES), který je také jediným parametrem v uzlu čistě akustických elementů (structure 

present). Tato elementy lze použít v místech modelu, která nejsou v kontaktu se strukturou. 

Poté bylo ještě třeba aktivovat na uvedeních hranicích FSI (fluid-structure interaction). 

Ve skutečných podmínkách se kromě jiného projevuje též tlumicí vlastnost některých 

materiálů a rozhraní. Zde v tomto modelu byla na stěně zvukovodu odpovídající povrchu 

bubínku zadána absorpce. Jedná se o výše zmíněný parametr MU. I v případě absorpce je 

důležité použít na hranicích přechodové akustické elementy. 

 

Obr. 20: Detail vymešovaného bubínku 
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Bubínek je po obvodě vetknut a jeho objem je slepen s objemem vzduchu. Na tloušťku 

bubínku připadá jeden element a aby navazovala síť bubínku se sítí akustických elementů, 

byla jako druhý rozměr byla zvolena délka hrany akustických elementů, tj. 0,5 mm. Pokusně 

bylo zjištěno, že ideální by byla velikost 0,25 – 0,2 mm, bohužel u složitějších modelů by toto 

vedlo na neúměrný nárůst počtu elementů (k modální a harmonické analýze je vhodná co 

nejrovnoměrnější síť, tedy je dobré zachovat pokud možno jednotný rozměr elementů) a 

tím i ke zvyšování časové stránky výpočetní náročnosti. Pro objem bubínku byly použity 

prvky SOLID 45. 

Nejprve byla provedena modální analýza struktury elastického bubínku 

vetknutého po obvodu. Výsledky jsou v tabulce 4. Je vidět, že první vlastní frekvence 

bubínku je mnohem menší, než první vlastní frekvence samotného akustického subsystému 

zvukovodu s tuhým bubínkem. 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 285.34 14. 2544.2 27. 5254.2 40. 7319.3 

2. 520.39 15. 2629.4 28. 5336.1 41. 7547.8 

3. 692.35 16. 2912.2 29. 5398.7 42. 7703.8 

4. 863.67 17. 3224.8 30. 5468.4 43. 7930.2 

5. 1019.6 18. 3332.9 31. 5665.7 44. 7949.9 

6. 1326.9 19. 3376.4 32. 5962.8 45. 8188.6 

7. 1347.2 20. 3571.6 33. 6446.0 46. 8287.8 

8. 1450.1 21. 3724.4 34. 6484.7 47. 8622.2 

9. 1803.4 22. 4157.1 35. 6517.6 48. 8883.6 

10. 1874.4 23. 4246.0 36. 6572.2 49. 9300.3 

11. 1964.8 24. 4298.4 37. 6762.5 50. 9521.8 

12. 2321.4 25. 4404.5 38. 6978.9 51. 9573.5 

13. 2419.3 26. 4659.0 39. 7306.7 52 9650.5 

Tab. 4: Vlastní frekvence bubínku  
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Modální analýza akustického subsystému s elastickým bubínkem měla stejné okrajové 

podmínky jako modální analýzy akustického subsystému s tuhým bubínkem (tj. nulový tlak 

na otevřeném konci). Na modelu v podobě, v jaké byl popsán v předešlém, se však v později 

zjištěném průběhu akustického tlaku projevovaly vlastní frekvence bubínku (viz obr. 23), což 

je v rozporu s experimentální zkušeností (např. [4]). V modelu s pružným bubínkem bylo 

nutno zadat pro bubínek konstantu DAMP, což je v Ansysu konstantní materiálové tlumení. 

Bylo zvoleno DAMP = 0,1, což se také ukázalo jako dostačující pro odstranění nežádoucího 

vlivu netlumených vlastních tvarů kmitů bubínku.  

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

1. 282.31 16. 2764.8 31. 5121.7 46. 7534.8 

2. 511.98 17. 3017.8 32. 5288.7 47. 7816.7 

3. 675.97 18. 3193.5 33. 5836.0 48. 7924.0 

4. 842.17 19. 3208.3 34. 6031.0 49. 8125.5 

5. 990.36 20. 3389.0 35. 6085.5 50. 8625.6 

6. 1287.8 21. 3529.7 36. 6324.0 51. 8798.8 

7. 1306.6 22. 3875.0 37. 6393.1 52. 8837.1 

8. 1399.7 23. 4034.6 38. 6431.1 53. 9160.9 

9. 1752.3 24. 4064.8 39. 6474.0 54. 9241.7 

10. 1822.8 25. 4130.8 40. 6904.3 55. 9524.5 

11. 1882.6 26. 4381.7 41. 7198.4 56. 9665.5 

12. 2166.4 27. 4894.6 42. 7286.2 57. 9973.3 

13. 2305.1 28. 4905.5 43. 7331.6 58. 9980.3 

14. 2461.9 29. 4976.4 44. 7355.1   

15. 2477.8 30. 5091.7 45. 7506.5   

Tabulka 5: Vlastní frekvence modelu zvukovodu s uvažovaným bubínkem 
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Pozn: Další podklady k volbě konstanty DAMP lze nalézt v kapitole 5.1.3 ( model 

zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi). 

První zjištěná vlastní frekvence odpovídá první vlastní frekvenci bubínku posunuté 

směrem k nižším frekvencím. Zjištěné modální frekvence jsou v tabulce 5. Na obr. 21 -22 

jsou 1. a 2.tvar vlastních kmitů celého modelu. 

 

Obr.21: První mod modelu zvukovodu s pružným bubínkem 

 

Obr.22: Druhý mod modelu zvukovodu s pružným bubínkem 
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Při harmonické analýze byly dodrženy stejné okrajové podmínky, jako v předešlém 

modelu, tj. na vstup zvukovod byl přiveden tlak 1 Pa. Průběh akustického tlaku modelu 

zvukovodu s pružným bubínkem s uvažovaným tlumením, i s pružným bubínkem bez 

tlumení, je na obrázku 23.  

V předešlém modelu akustického subsystému s tuhým bubínkem bylo potřeba zvolit 

jako výstupní veličinu akustický tlak; pohyb středu bubínku zjištěn být nemohl z důvodu 

zadání nulových posunů na plochu bubínku. Na modelu s pružným bubínkem se ale ukázalo, 

že průběh akustického tlaku a pohybu středu bubínku ve směru normály v závislosti na 

frekvenci buzení spolu korelují. V zadání zmiňované zjištění frekvenčního průběhu výchylek 

středu bubínku tedy odpovídá svým tvarem frekvenčnímu průběhu tlaku. Tím je možno 

převést kvalitativní hodnocení pomocí výchylky středu bubínku na hodnocení pomocí 

frekvenčního průběhu tlaku na konci zvukovodu. Kromě toho je měření akustického tlaku 

běžné v lékařské praxi, jak bylo uvedeno výše. 

Obr 23. :Průběh akustického tlaku u modelu akustického subsystému s tlumeným / netlumeným 

bubínkem
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5.1.3. Model pružného zevního zvukovodu s uvážením vlivu okolních tkání  

Při aplikaci ušních sluchadel se může uplatňovat i vliv struktur stěn zevního 

zvukovodu. Proto předchozí model uvažující zvukovod jako kavitu zakončenou šikmo 

uloženým pružným bubínkem byl zpřesněn tak, že místo tuhého bočního povrchu 

zvukovodu byl uvažován válec obklopený trubicí vyplněnou v první třetině chrupavkou a 

ve zbývajících dvou třetinách kostí (viz obr. 24). Boční stěny zvukovodu tedy nebyly 

uvažovány jako dokonale tuhé. Jako tuhé jsou uvažovány vnější stěny kostěného a 

chrupavčitého pláště s výjimkou rovné stěny. Bubínek je stejně jako v předešlém modelu 

po obvodu vetknutý. Rozměry pláště zvukovodu byly provedeny jako přibližné střední 

hodnoty rozměrů tkání v okolí zvukovodu. Ve skutečnosti je v lidském zvukovodu obsažena 

ještě kůže, a to na jeho stěnách, ale její působení je podstatné pouze z hlediska absorpce 

akustických vln. Její vliv je zahrnut uvážením nenulové absorpce pomocí admitance rozhraní 

struktura – vzduch.  

 

Obr. 24: Geometrie modelu zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 

 

Materiálové vlastnosti kosti a chrupavky použité v tomto modelu jsou v tabulkách 6 a 7. 

V tomto případě bylo ještě třeba kromě tlumení pomocí absorpce na stěnách zvukovodu 

zavést tlumení materiálové pro kost a chrupavku. Protože při nulovém tlumení se ve výsledcích 

harmonické analýzy projevovaly nezatlumené kmity (ostré píky zahlušující jinak výrazné 

rezonanční vrcholy akustického subsystému) náležející plášti modelu, bylo zavedeno tlumení 

pomocí konstanty DAMP (obdobná situace jako u zvukovodu s pružným bubínkem). 

Pro obtížnou dostupnost údajů o parametrech tlumení kosti a chrupavky byla na základě 
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srovnání křivek naměřeného akustického tlaku (v [5]) a vypočtených tlaků s různými 

kombinacemi hodnot MU a DAMP. Jako nejvíce vyhovující vybrána tato kombinace 

parametrů: MU=0,1. DAMP=0,1. Srovnání průběhu akustických tlaků pro různé hodnoty 

tlumení a admitance rozhraní struktura-vzduch jsou na obr. 28. 

Modul pružnosti v tahu Ex 1,6.1010 Pa 

Poissonův poměr 0,3 

Hustota ρ 2200 kg.m-3 

Tabulka 6: Materiálové vlastnosti zadané pro kost 

Modul pružnosti v tahu Ex 107 Pa 

Poissonův poměr 0,45 

Hustota ρ 1500 kg.m-3 

Tabulka 7: Materiálové vlastnosti zadané pro chrupavku 

 

Obr. 25: Diskretizovaný model zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 
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Obr. 26: Znázornění přechodových elementů 

 

V tabulce 8 jsou uvedeny vlastní frekvence pláště modelu zvukovodu s okolními 

tkáněmi. Je zřejmé, že první vlastní frekvence pláště je nad první vlastní frekvencí 

akustického subsystému. Modální analýza měla v tomto případě stejnou okrajovou podmínku, 

jako předchozí modely (tj. nulový tlak na vstupu). V tabulce 9 je uvedeno prvních 12 vlastních 

frekvencí, kompletní tabulka vlastních frekvencí je v tabulce A v přílohách. Z důvodu velkého 

množství vlastních frekvencí a jejich malému vzájemnému odstupu nelze jednoznačně určit, 

ke kterému subsystému která frekvence náleží. 

Z hlediska  působení pláště na hodnoty akustického tlaku v zevním zvukovodu 

v pásmu audiofrekvencí může mít vliv chrupavčitá část zvukovodu. Projevilo se to ve všech 

vlastních tvarech kmitů pláště zvukovodu, viz. například obr. 27, kde je 5. vlastní kmit pláště. 

Výsledky harmonické analýzy jsou na obr. A v přílohách (průběh akustického tlaku 

v závislosti na frekvenci buzení je obsažen v obr. 28). I v tomto případě se jednalo o buzení 

akustickým tlakem o hodnotě 1 Pa na vstupu zvukovodu. Průběh akustického tlaku je stejného 

charakteru jako v předešlých modelech. Je tedy zřejmé, že při buzení akustickým tlakem na vstupu 
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do zevního zvukovodu při uvážení tlumení (DAMP=0,1 ) ve frekvenčním intervalu 0 – 

10 kHz vliv pláště z hlediska akustického tlaku působícího na bubínek.již není podstatný.  

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 4478 18. 7311,5 35. 8232,9 52. 9283,8 

2. 4482,9 19. 7313,2 36. 8319,3 53. 9285,9 

3. 4491,6 20. 7347,2 37. 8321,6 54. 9318,8 

4. 5069,7 21. 7348,2 38. 8435 55. 9319,5 

5. 5070,6 22. 7411,4 39. 8436,1 56. 9362 

6. 5111,6 23. 7541,5 40. 8637,8 57. 9363 

7. 5832,3 24. 7754,9 41. 8638,6 58. 9381,6 

8. 5832,9 25. 7761,6 42. 8726,1 59. 9389,5 

9. 6096,7 26. 7814 43. 8737,6 60. 9494,6 

10. 6097,1 27. 7839,5 44. 8743,8 61. 9740 

11. 6138,1 28. 7951,2 45. 8786,1 62. 9742,6 

12. 6441,5 29. 7952,3 46. 8789,3 63. 9827,7 

13. 6442,2 30. 7984,9 47. 8925,5 64. 9831,5 

14. 6910,9 31. 7986,1 48. 8932 65. 9841,3 

15. 6912,4 32. 8060,2 49. 8934,9 66. 9878 

16. 7088,6 33. 8062,5 50. 9076,3 67. 9953 

17. 7089,7 34. 8221,8 51. 9078,2 68. 9954,9 

Tabulka 8: Vlastní frekvence chrupavčité části pláště zvukovodu 
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Obr. 27: Pátý mod pláště zvukovodu (frekvence kmitání 5071 Hz) 

 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 257.39 4. 899.76 7. 1398.5 10. 1978.7 

2. 533.09 5. 1012.3 8. 1437.7 11. 2005.3 

3. 678.54 6. 1268.9 9. 1810.5 12. 2176.3 

Tabulka 9: Vlastní frekvence modelu zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 
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Obr. 28: Průběh akustického tlaku modelu zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi pro různé 
hodnoty admitance rozhraní vzduch-struktura a tlumení tkání obklopujících zvukovod. 

5.2. Modely ucha s naslouchadlem 

5.2.1. Modely s insertním sluchadlem 

Tento model se zabývá sluchadly, která nějakým způsobem utěsňují vstup do zvukovodu. 

Může jít o sluchadla typu BTE, ITC, nebo CIC. V modelu byl vstup do zvukovodu uzavřen 

hmotou sluchadla. Samotné sluchadlo je tedy válcového tvaru (rozměry viz obr. 29), které 

úplně uzavírá ústí zvukovodu. Jako materiál byl zvolen silon, neboť je často používán 

k výrobě sluchadel. Jeho materiálové vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 10. 

Modul pružnosti v tahu Ex 1,8.109 Pa 

Poissonův poměr 0,3 

Hustota ρ 2000 kg.m-3 

Tabulka 10: Materiálové vlastnosti silonu 
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Obr. 29: Geometrie modelu zvukovodu s nasazeným insertním naslouchadlem 

 

Při modální analýze nebyl na vstupu zvukovodu zadán nulový tlak, neboť jde v tomto 

případě o uzavřenou trubici, tudíž má vlnění na obou koncích kmitnu tlaku a nikoliv uzel, 

jako v případě zvukovodu bez nasazeného sluchadla, což odpovídá polouzavřené trubici. 

Prvních dvanáct vlastních frekvencí celého systému je uvedených v tabulce 11, kompletní 

seznam vlastních frekvencí na frekvenčním intervalu je uveden v tabulce B v přílohách. První 

vlastní frekvence samotného sluchadla je 60 327 Hz, což je mimo analyzovaný frekvenční 

interval 0 – 10 kHz. 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 253.45 4. 775.41 7. 1320.6 10. 1795.3 

2. 514.98 5. 1013.5 8. 1429.1 11. 1877.0 

3. 686.43 6. 1071.6 9. 1516.8 12. 1958.2 

Tabulka 11: Vlastní frekvence modelu zvukovodu s nasazeným insertním naslouchadlem 

 

Při harmonické analýze bylo buzení realizováno silou ve směru osy zvukovodu, která 

byla zadána na 16 nodů uprostřed plochy sluchadla,což je plocha 2 mm2 . Toto odpovídá 

plošce, kterou je buzen zvukovod s nasazeným insertním sluchadlem. Velikost celkové budící 

síly byla zvolena 1 N, tj. 0,0625 N na každý nod. Původně uvažované buzení pomocí zadání 

výchylky o konstantní hodnotě na tyto nody se ukázalo jako nevhodné, protože „tvrdým“ 

zadáním konstantní výchylky tvary kmitů sledovaného akustického subsystému neodpovídaly 
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kmitům v oboustranně uzavřené trubici. Buzení silou také umožnilo zahrnout interakci mezi 

sluchadlem a akustickým subsystémem zevního zvukovodu.  

 
Obr. 30:Tvar kmitu v akustickém subsystému na 8250 Hz 

 

Rezonanční vrchol viditelný na obr. 31 odpovídá polohou ve frekvenčním spektru 

první vlastní frekvenci akustického subsystému se zmenšenou délkou a s vlastním tvarem 

kmitů, který má kmitny tlaku na obou koncích vzduchového sloupce (podle modální analýzy 

jde o frekvenci 8 240,2 Hz). Znázornění tvaru kmitu akustického subsystému tohoto modelu 

na frekvenci 8 250 Hz je na obr. 30. 
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Obr. 31: Průběh akustického tlaku působícího na bubínek pro model zvukovodu se zavedeným 

insertním sluchadlem.

5.2.2. Modely zvukovodu se sluchadlem ukotveným do kosti (sluchadlo typu 

BAHA) 

Tomuto typu sluchadla byla věnována pozornost zejména proto, že princip jeho 

činnosti zřejmě souvisí s kostním vedení zvuku, které je v této práci také zmiňováno. Cílem 

provedených výpočtů bylo zjistit, zda sluchadla typu BAHA fungují na principu kostního 

slyšení nebo přispívají i k vedení zvuku vzdušnou cestou generováním zvýšených tlaků před 

bubínkem. 

V tomto případě bylo uvažováno buzení pláště zvukovodu celkovou silou 1 N, tj. silou 

0,1111 N zadanou do každého z devíti nodů které jsou obsaženy v ploše 1mm2 na povrchu 

uprostřed kostěné části pláště zvukovodu. Tato ploška odpovídá velikostí zhruba ploše, 

na kterou je uchycen vibrátor sluchadla BAHA.  

Při buzení výše popsaným způsobem byl zjištěn průběh akustických tlaků (obr. 32), 

na kterém je vidět rezonanční vrchol na 6 633,3 Hz. Jak ukázala závislost hodnoty výchylky 

buzených kmitů podél osy zvukovodu, tento rezonanční vrchol zřejmě odpovídá vynuceným 
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kmitům akustického subsystému, pro které  na vstupu do zevního zvukovodu není nulový tlak 

ale tlak odpovídající superpozici tlakové přímé vlny jdoucí od sluchadla a vlny odražené od 

bubínku. 

Obr. 32: Průběh akustického tlaku modelu zvukovodu se sluchadlem ukotveným do kosti.
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6. ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů 

Model akustického subsystému tuhým bubínkem: Hodnoty vlastních frekvencí 

zjištěných Ansysem odpovídají analytickému vztahu pro rovnou trubici s rovným tuhým 

koncem. Odchylky byly pro první tři vlastní frekvence (3323,3 Hz, 9913,5 Hz a 16289 Hz) 

zjištěné oběma způsoby byly  prakticky stejné tj. do 12%. Rozložení tlaků pro vlastní tvary 

kmitů je stejného průběhu, jako bylo zjištěno v [8]. Při vyšší než první vlastní frekvence 

byly ve shodě s [8] zjištěny též nehomogenity v rozložení tlaku na bubínek. 

Model akustického subsystému s pružným bubínkem: Přidáním pružného bubínku 

se modální frekvence „pružného“ zvukovodu „obohatily“ o vlastní frekvence samotného 

bubínku. První vlastní frekvence „pružného“ zvukovodu odpovídala první vlastní frekvenci 

bubínku byla 282,31 Hz tj. prakticky o řád  menší než první vlastní frekvence akustického 

subsystému s tuhými stěnami  

Výsledky harmonické analýzy aplikované na modely s tlumeným a netlumeným 

bubínkem ukázaly, že při uvážení tlumení bubínku jsou potlačeny lokální oscilace tlaku 

vyvolané netlumeným bubínkem, tj. na křivce průběhu akustického tlaku zjišťovaného před 

bubínkem zůstala jen maxima odpovídající hodnotám vlastních kmitů akustického 

subsystému. U modelu s tlumeným bubínkem dochází k výraznému snížení poloh těchto 

maxim, přibližně o 10%. Z hlediska průběhu akustických tlaků se zavedením materiálového 

tlumení o hodnotě DAMP = 0,1 případ elastického bubínku přiblížil výsledkům vypočteným 

na modelu akustického subsystému s tuhým bubínkem. 

Model zvukovodu s uvážením okolních tkání: Z celého pláště okolních tkání má na 

modální vlastnosti modelu zvukovodu ve frekvenčním intervalu 0 – 10 kHz dominantní vliv 

chrupavčitá část, kostěná část nemá ve zkoumaném frekvenčním intervalu žádný vlastní tvar 

kmitu. Při buzení oscilacemi tlaku vzduchu se netlumený plášť zvukovodu projevoval  

vybuzením celé řady lokálních maxim tlaku před bubínkem, což zřejmě neodpovídá 

výsledkům experimentálních měření. Uvážením tlumení chrupavky (DAMP = 0,1) se však 

v tomto modelu chrupavčitá část výrazněji do průběhu akustického tlaku přestala promítat.  

Model zvukovodu se zavedeným insertním sluchadlem: Sluchadlo svými vlastními 

tvary kmitů (první vlastní frekvence samotného sluchadla je 60 327 Hz, což je mimo 

zkoumaný frekvenční interval) neovlivnilo hodnoty tlaku před bubínkem, ale zvýšilo hodnoty 

vlastních frekvencí akustického subsystému (viz tabulka B v přílohách) tím, že zkrátilo délku 
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vzduchového sloupce ve zvukovodu z 30 mm na 23 mm. Zároveň sluchadlo změnilo 

charakter kmitů ve vzduchovém prostoru lidského zvukovodu, neboť z důvodu uzavření 

zvukovodu má akustické vlnění kmitny tlaku na obou koncích zvukovodu. Výsledkem je tedy 

to, že se první rezonanční vrchol zvukovodu se sluchadlem posunul do blízkosti druhého 

rezonančního vrcholu normálního otevřeného zvukovodu (viz obr. 33). Buzení zvuku 

insertním sluchadlem se proti buzení dopadající akustickou vlnou projevilo zvýšenými 

hodnotami amplitudy tlaku hlavně na nízkých frekvencích, což odpovídá i výsledkům 

klinických vyšetření [3]. 

Model zvukovodu se sluchadlem ukotveným do kosti: Na průběhu akustického 

tlaku zjišťovaného před bubínkem se projevuje rezonance kolem 6 kHz, což odpovídá 

vlastním kmitům akustického subsystému s nenulovým tlakem v ústí zvukovodu. 

Tato rezonance je při nižších frekvencích, než u zvukovodu s nasazeným sluchadlem, ale 

téměř na dvojnásobné frekvenci, než u otevřeného zvukovodu buzeného tlakem v místě ústí 

(viz obr. 33). 

 

Srovnání hladin tlaků působících na bubínek pro insertní sluchadlo a sluchadlo BAHA: 

Jde zároveň o srovnání různých způsobů buzení zvukovodu: 

a) dopadající rovinou akustickou vlnou (u normálního zvukovodu), 

b) silou na povrchu insertního sluchadla, 

c) silou na povrchu pláště zvukovodu (u sluchadla BAHA ukotveného do kosti). 

Průběhy akustických tlaků před bubínkem (obr. 33) u obou druhů sluchadel mají proti 

normálnímu buzení otevřeného zvukovodu tlakem společné zvýraznění nízkých frekvencí, 

jde o frekvence od nuly do zhruba první vlastní frekvence u normálního zvukovodu což je 

3,3 kHz. Z důvodu odlišných hodnot amplitud tlaků jsou při různých způsobech buzení křivky 

tlaků na obr. 33 vynášeny v různých škálách. To umožnilo provést srovnání charakteru 

průběhu akustických tlaků vypočítaných pro různé typy modelů. U sluchadla BAHA je 

zřejmé, že se zde jako hlavní odlišnost oproti insertnímu sluchadlu projevuje v okolí 

rezonance skok v hodnotách amplitud. Tento skok je zřejmě podmíněn interferencí přímé a 

odražené vlny v místě před bubínkem.  

Při samotném aplikaci sluchadla BAHA u vyšetření tónovou audiometrií však tento 

pokles zřejmě nemusí být patrný, neboť při použití sluchadla ukotveného do kosti se uplatňuje 
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ještě kostní vedení zvuku tj. šířením vlny spánkovou kostí do stěny cochley a dále do 

vnitřního ucha. Sluchadlo BAHA je totiž často používáno pro korekci vad, při kterých 

dochází k poruše na řetězci středoušních kůstek, a tudíž k zeslabení vzdušného vedení zvuku.  

 

Obr. 33: Srovnání frekvenčních závislostí hodnot tlaku působícího na bubínek pro modely 
normálního zvukovodu, zvukovodu se sluchadlem BAHA a s insertním sluchadlem. Hodnoty 

tlaku pro insertní sluchadlo vynásobeny 107, hodnoty tlaku pro sluchadlo BAHA vynásobeny  105 

.
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7. ZÁVĚR 

Na modelu lidského zvukovodu byly sledovány hodnoty akustických tlaků působících 

na bubínek pro dva základní typy sluchadel - insertní a BAHA. Bylo provedeno srovnání 

vlivu obou typů druhů sluchadel přenosové vlastnosti normálního zvukovodu. Cílem bylo 

také sledování okluzního efektu, tedy jak ovlivní uzavření prostoru vnějšího ucha jeho 

akustické vlastnosti. 

Bylo zjištěno, že zavedením sluchadel dvou různých druhů (insertní a ukotvené do 

kosti) dochází k výrazné změně přenosové funkce zvukovodu. V případě použití insertního 

sluchadla se zkracuje délka vzduchového sloupce ve zvukovodu a dochází k posunu 

rezonančních vrcholů směrem do vyšších hodnot. Tím, že vzduchový prostor je uzavřen,  

dochází též ke zvýraznění amplitud tlaku na nízkých frekvencích. U použití sluchadla 

ukotveného do kosti (BAHA) se kromě zvýraznění nižších frekvencí projevuje skok 

v hodnotách amplitud podmíněný interferenčním jevem.  

Tato práce je přispěním k dosud ne příliš prozkoumané oblasti zkoumání okluzního 

efektu. Zjištěné výsledky je nutné považovat za předběžné, protože se v reálném lidském 

sluchovém orgánu projevuje jistě ještě mnohem více vlivů – interakce akustického 

subsystému zevního zvukovodu se systémem středoušních kůstek a akustického subsystému 

středoušní dutiny, vliv impedance vnitřního ucha a další. Také používané hodnoty tlumení 

bylo nutné odhadovat na základě parametrických výpočtů, protože jejich hodnoty nejsou 

v literatuře dostupné a jejich studium by vyžadovalo specielní vyšetření přesahující rámec této 

práce.
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9. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů 

U  napětí          [V] 

R elektrický odpor        [Ω] 

PEC tlak vytvářený sluchadlem       [Pa] 

POUT  tlak na výstupu zdroje tlaku       [Pa] 

PTH  tlak od ideálního zdroje v náhradním zapojení    [Pa] 

ZTH  impedance elektrického zdroje v náhradním zapojení   [Pa] 

PTH  tlak od ideálního zdroje v náhradním zapojení    [Ω] 

ZEAR  impedance zátěže v náhradním zapojení     [Ω] 

ZEE  impedance objemu vzduchu ve vnějším uchu v náhradním zapojení [Ω] 

ZTOC  impedance bubínku, středouší a cochley v náhradním zapojení  [Ω] 

ZCAV  impedance středoušní dutiny v náhradním zapojení    [Ω] 

ZTUBE   impedance propojení zvukovod – středouší v náhradním zapojení  [Ω] 

NORMAL
EARZ  impedance průměrného normálního ucha v náhradním zapojení  [Ω] 

∆ ZEAR  rozdíl impedance mezi různými zvukovody     [Ω] 

ρ  hustota              [kg.m-3] 

j  imaginární část komplexního čísla 

c rychlost zvuku v daném médiu            [m.s-1] 

ω  úhlová rychlost           [rad. s-1] 

VEE  objem vzduchu ve vnějším uchu                 [m3] 

L délka zvukovodu        [m]
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10. PŘÍLOHY  

Tabulka A: Vlastní frekvence modelu zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 

Tabulka B: Vlastní frekvence modelu zvukovodu se zavedeným insertním sluchadlem 

Obrázek A: Průběh akustického tlaku u zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 

 

Tabulka A: Vlastní frekvence modelu zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 257.39 33. 5035.2 65. 7519.9 97. 8928.8 

2. 533.09 34. 5111.6 66. 7543.8 98. 8931.6 

3. 678.54 35. 5402.3 67. 7645.0 99. 9064.2 

4. 899.76 36. 5519.7 68. 7725.2 100. 9074.5 

5. 1012.3 37. 5527.2 69. 7736.5 101. 9076.5 

6. 1268.9 38. 5813.7 70. 7741.6 102. 9278.0 

7. 1398.5 39. 5814.2 71. 7814.0 103. 9280.0 

8. 1437.7 40. 6025.0 72. 7835.1 104. 9301.8 

9. 1810.5 41. 6060.3 73. 7946.1 105. 9302.5 

10. 1978.7 42. 6060.7 74. 7947.2 106. 9319.3 

11. 2005.3 43. 6089.5 75. 7971.1 107. 9349.9 

12. 2176.3 44. 6138.1 76. 7972.3 108. 9354.8 

13. 2500.0 45. 6159.8 77. 8045.3 109. 9361.8 

14. 2663.9 46. 6396.9 78. 8047.5 110. 9366.8 

15. 2681.8 47. 6397.6 79. 8204.9 111. 9425.3 

16. 2850.1 48. 6444.5 80. 8218.2 112. 9501.8 



  DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 57 

17. 3240.8 49. 6736.1 81. 8240.0 113. 9691.5 

18. 3438.9 50. 6816.0 82. 8296.1 114. 9725.0 

19. 3491.6 51. 6886.6 83. 8317.6 115. 9727.7 

20. 3503.9 52. 6888.5 84. 8319.9 116. 9823.5 

21. 3676.0 53. 6980.5 85. 8432.0 117. 9827.3 

22. 3804.1 54. 7057.3 86. 8433.1 118. 9841.3 

23. 4255.5 55. 7058.3 87. 8435.5 119. 9871.6 

24. 4387.5 56. 7146.1 88. 8598.2 120. 9875.9 

25. 4438.1 57. 7271.8 89. 8599.0 121. 9889.0 

26. 4440.2 58. 7273.5 90. 8717.4 122. 9909.5 

27. 4443.0 59. 7287.5 91. 8734.4 123. 9952.1 

28. 4450.6 60. 7342.4 92. 8739.6 124. 9954.0 

29. 4698.4 61. 7343.7 93. 8779.7 125. 9975.3 

30. 4811.2 62. 7345.6 94. 8782.8   

31. 4899.8 63. 7481.6 95. 8920.8   

32. 5034.4 64. 7518.4 96. 8924.6  

 

Tabulka B: Vlastní frekvence modelu zvukovodu se zavedeným insertním sluchadlem 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

mod frekvence 

[Hz] 

1. 253.45 31. 4648.2 61. 7921.9 91. 9432.3 

2. 514.98 32. 4708.3 62. 7922.0 92. 9507.3 

3. 686.43 33. 4710.1 63. 7936.2 93. 9561.6 

4. 775.41 34. 5244.2 64. 8047.2 94. 9637.7 

5. 1013.5 35. 5326.4 65. 8048.6 95. 9666.8 

6. 1071.6 36. 5385.9 66. 8155.5 96. 9669.1 
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7. 1320.6 37. 5454.9 67. 8216.9 97. 9744.2 

8. 1429.1 38. 5651.9 68. 8410.7 98. 9747.1 

9. 1516.8 39. 5949.8 69. 8499.3 99. 9751.2 

10 1795.3 40. 6446.0 70. 8588.0 100. 9752.3 

11. 1877.0 41. 6471.4 71. 8595.5 101. 9849.2 

12. 1958.2 42. 6507.1 72. 8595.5 102. 9878.4 

13. 2312.6 43. 6536.5 73. 8626.2 103. 9882.1 

14. 2423.8 44. 6561.8 74. 8869.2 104. 9896.5 

15. 2536.6 45. 6749.0 75. 8873.4 105. 9916.5 

16. 2622.6 46. 6942.4 76. 8874.5 106. 9960.9 

17. 2902.7 47. 6944.8 77. 9038.7 107. 9961.9 

18. 3214.0 48. 6963.3 78. 9041.6 108. 9980.6 

19. 3278.7 49. 7304.1 79. 9044.7   

20. 3324.9 50. 7306.7 80. 9120.9   

21. 3368.3 51. 7344.3 81. 9122.0   

22. 3564.6 52. 7349.3 82. 9154.2   

23. 3715.6 53. 7464.9 83. 9155.0   

24. 4147.5 54. 7547.8 84. 9227.6   

25. 4218.7 55. 7659.8 85. 9229.5   

26. 4221.3 56. 7663.2 86. 9287.1   

27. 4237.5 57. 7683.1 87. 9309.9   

28. 4288.9 58. 7709.0 88. 9326.5   

29. 4371.1 59. 7711.7 89. 9356.4   

30. 4393.1 60. 7915.9 90. 9366.0   
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Obr. A: Průběh akustického tlaku u zvukovodu s uvažovanými okolními tkáněmi 


