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ABSTRAKT 

 

V bakalářské práci jsem navrhl systém pro nahrávání akustických signálů, které v tomto 

případě reprezentoval hluk, dále jsem si vytvořil skript v prostředí Matlabu které zpracuje 

nahrávky. Tento systém se skládá z několika bloků, jako jsou bloky předzpracování signálu, 

navržení požadavky na nahrávání akustických signálů, jako jsou například vzorkovací 

frekvence a bitové rozlišení pak se následuje normalizace a úprava nahrávek. V poslední části 

jsem rozdělil a označil nahrávky dle typu a vzniku hluků a vytvořil jsem databázi hluků  

 

KLÍČOVÁ SLOVÁ 

 

Akustický signál, hluk, vzorkovací kmitočet, bitové rozlišení, přepracování akustických 

signálů, normalizace, hluková databáze. 

 

ABSTRACT 

 

In bachelor´s thesis I have designed a system for recording acoustic signals, which in this case 

represented by the noise, then I created a script in Matlab to process the recordings. This 

system consists of several blocks, such as recasting blocks, the design requirements for the 

recording of acoustic signals, such as sample rate and bit resolution then followed by 

normalization and dressing records. In the last part, I shared the recordings and labeled by 

type and origin of noise and I created a database of noise 

 

KEYWORDS 

 

Acoustic signal, noise, sampling frequency, bit resolution and recasting of acoustic signals, 

normalization, noise database.  

 



 

 

Prohlášení  

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma „Databáze vzorků hluku“ jsem vypracoval 

samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších 

informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na 

konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 

následku porušení ustanovení  § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně  

možných trestněprávních důsledku vyplývajících z ustanovení  § 152 trestního zákona 

č. 140/1961 Sb..  

 

 

V Brne  ..............        ................................. 

                Podpis autora 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 
 
Rád by som poďakoval vedúcemu mojej bakalárskej práce, pánovi inžinierovi Antonínovi 

Hudecovi, za veľmi kvalitné vedenie práce, potrebnú pomoc a poskytnutie dôležitých 

materiálov potrebných pre realizáciu tejto bakalárskej práce. 
 

 

V Brne  ..............        ................................. 

             Podpis autora 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÉGH, Z.  DATABÁZE VZORKŮ HLUKU . Brno: Vysoké učení technické v Brne. Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací, 2011. s 41., Bakalárska 

práca. Vedúci práce bol Ing. Antonín Hudec. 



Obsah 

 

Úvod ................................................................................................................................... 8 

1. Základná teória akustických signálov ................................................................................ 9 

1.1 Delenie signálov podľa charakteru .............................................................................. 9 

1.2 Deterministické deje .................................................................................................... 9 

1.3 Stochastické deje (Náhodné procesy) ........................................................................ 10 

1.3.1 Základné rozdelenie náhodných procesov ......................................................... 11 

1.3.2 Ergodické a neergodické náhodné procesy ........................................................ 12 

1.4 Prirodzené akustické signály ..................................................................................... 13 

2. Korelačné techniky ........................................................................................................... 14 

2.1 Metódy odhadu korelačných funkcií ......................................................................... 15 

3. Hluk .................................................................................................................................. 16 

3.1 Čo je to hluk? ............................................................................................................. 16 

3.2 Hlavné hlukové zdroje ............................................................................................... 16 

3.3 Typy hluku ................................................................................................................. 17 

4. Elektroakustický menič (mikrofón).................................................................................. 19 

4.1 Elektrodynamický mikrofón ...................................................................................... 19 

4.2 Kondenzátorový mikrofón ......................................................................................... 19 

4.3 Piezoelektrický mikrofón........................................................................................... 20 

4.1 Frekvenčná charakteristika ........................................................................................ 20 

4.2 Fáza ............................................................................................................................ 21 

5. Návrh riešenia .................................................................................................................. 22 

5.1 Nahrávanie s mikrofónom „ T – článok“ ................................................................... 23 

5.2 Nahrávanie s mikrofónom Shure typu 16 A .............................................................. 24 

5.3 Spracovanie nahrávky ................................................................................................ 25 

5.3.1 Blokový diagram spracovania nahrávky ............................................................ 25 

5.3.2 Načítanie WAV súboru do prostredia Matlabu .................................................. 25 

5.4.2 Normalizácia ........................................................................................................... 26 

5.4.3 Rezanie a skracovanie ............................................................................................. 26 

5.4.4 Metoda na upravenie nahrávky ............................................................................... 27 

5.4 Rozdelenie nahrávok ................................................................................................. 31 

5.5 Označenie nahrávok v databáze................................................................................. 34 

6. Záver ................................................................................................................................. 36 

Literatúra .................................................................................................................................. 37 

Príloha ...................................................................................................................................... 38 



Postup na nahrávanie ........................................................................................................ 38 

Zdrojový kód spúšťacích m-filov pre aplikácie ............................................................... 39 



8 

 

Úvod  

 

Úkolom tejto práci je zoznámiť sa, naštudovať, a navrhnúť systém pre nahrávanie 

hlukovej databázy a vytvoriť databázu hlukov ktoré sú prítomné v bežnom živote. Navrhnúť 

požiadavky na nahrávanie akustických signálov ako sú napríklad vzorkovacia frekvencia, 

bitové rozlíšenie, atď. Ďalšou úlohou bude triedenie zvukových signálov a archivácia 

nahratých vzoriek z reálneho prostredia. Ďalej zameriava na technické požiadavky na 

záznamových zariadeniach. Práca bude zameraná aj na vytvorenie skriptu pre normalizáciu 

a modifikáciu nahratých vzorkov podľa úspešnosti nahrávania a podľa potreby korigovať 

kvalitu zaznamenaného hluku. Cieľom je vytvoriť hlukovú databázu a navrhnúť technické 

požiadavky pre nahrávanie a vybrať si metódu pre prípadné filtrácie a separácie hlukov od 

okolitých hlukov. 
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1.Základná teória akustických signálov 

 

1.1 Delenie signálov podľa charakteru 

 

 Javy ktoré prebiehajú v čase nazývame deje, alebo procesy. Podľa charakteru 

rozlišujeme dve základné kategórie procesov, ktoré delíme na  deterministické a stochastické. 

 

Obr. 1 Klasifikácia signálov.[7] 

 

1.2 Deterministické deje 

 

 Deterministické deje sú tie, ktoré môžu byt popísané analytickým vzťahom a dajú sa 

opakovať, ako napríklad harmonický signál ktorú sme získali z generátoru. 

Deterministické signály delíme z akustického hľadiska na periodické, kváziperiodické a 

prechodné. 

 

Periodické signály 

 

Pod pojmom periodické signály rozumieme signály, ktoré sa opakujú v pravidelných 

intervaloch. Dajú  obecne popísať vzťahom :  

Deje ,procesy, 
signály 

Deterministické 

Periodické Kvaziperiodické prechodné 

Stochastické 
(náhodné) 

Stacionárne 

erodické neerodické 

Nestacionárne 
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 ( )   (     )                N       (1) 

    je perióda signálu. 

 

Z akustického hľadiska považujeme za periodické signály také signály ktoré obsahujú  

základnú harmonickú zložku a jej celočíselné násobky. 

 

 

Kvaziperiodické signály 

 

 Kvaziperiodické signály (po častiach periodické) sa dajú rozložiť na diskrétne 

kmitočtové zložky s tým, že ich kmitočty nie je racionálne číslo. 

 

Prechodné signály 

 

 Prechodné signály vychádzajú z ustáleného stavu, do ktorého sa po uplynutí určitého 

časového okamžiku znovu vrátia.  

 

1.3 Stochastické deje (Náhodné procesy) 

 

 Stochastické deje (alebo náhodný proces alebo náhodná funkcia) sú zmeny systému v 

čase podmienené vplyvom nekontrolovateľných náhodných faktorov. To sú napríklad  hluk, 

vibrácia, apod. Náhodné signály sa dajú popísať iba pomocou pravdepodobnostných 

charakteristík. 

 V elektrotechnike je najznámejším príkladom náhodného procesu šum elektronických 

prístrojov, ale podobný charakter majú aj ďalšie náhodné procesy, ako napríklad rôzne 

akustické signály, ako hluk a vibrácia strojového prístroja. Náhodný proces  je náhodná 

funkcia času. Hodnota náhodnej funkcie pre každú hodnotu nezávislej  premennej je však 

náhodná veličina. Náhodná funkcia je reprezentovaná nekonečným súborom náhodných 

veličín, ktoré závisia na nezávislých premenných. Príkladom môže byť hluk snímaný  

mikrofónom. 
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1.3.1  Základné rozdelenie náhodných procesov 

 

Náhodné procesy je možné rozdeliť do niekoľko skupín. Náhodný proces ktorého vlastnosti 

sa v čaše nemenia je tzv. stacionárny proces. Keď sa s časom nemení žiadna zo štatistických 

vlastnosti náhodného procesu , ide o stacionaritu v užšom slova zmysle, proces je úplne 

stacionárny. 

Menej prísnou formou stacionarity je stacionarita v širšom slova zmyslu, ktorou sa vyznačujú 

tzv. slabo stacionárne náhodné procesy. Ich stredné hodnoty a rozptyl sú konštantné, 

autokorelačná funkcia závisí len na časovom posune. Zoberme si príklad náhodných procesov 

na obr. 2. 

 

Obr. 2. Súbor realizácií náhodného procesu.[7] 

 

Vlastnosti náhodného procesu sa dajú  popísať v ktoromkoľvek časovom okamžiku pomocou 

stredných hodnôt: 

  (  )     
   

 

 
∑  (  )

 

   

 (1)  

 

spočítaných všetkých realizácií náhodného procesu. Toto platí aj pre autokorelačnú funkciu: 

   (        )      
   

 

 
 ∑  (  )

 

   

  (    ) (2)  
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Ak   (  ) a    (        ) nezávisia na čase t1, náhodný proces {x(t)} sa nazýva slabo 

stacionárny, alebo stacionárny v širšom zmysle. V prípade slabo stacionárneho procesu je 

stredná hodnota   (  ) konštantná a autokorelačná funkcia     (        ) závisí iba na 

časovom posunutí  , čo znamená že platí   (  )        , a    (        )      ( ) . 

Náhodné procesy, ktoré sú stacionárne v užšom zmysle, sú tiež stacionárne v širšom zmysle, 

ale obecne to naopak neplatí.  

Stacionarita procesu je však idealizáciou. V skutočnosti žiadny proces nemôže prebiehať 

nekonečne dlho bez zmeny vlastností. Za stacionárne sa preto pokladá náhodný proces, 

ktorého štatistické vlastnosti sa nemenia po „ dostatočne dlhú dobu“. 

Nestacionárne náhodné procesy  sú procesy ktorých štatistické veličiny sa v čase menia, 

a preto nespĺňajú uvedené podmienky stacionarity. Podľa toho, ako sa tieto vlastnosti menia, 

sa dajú deliť i nestacionárne procesy, napr. na tzv. prechodné náhodné procesy (deje trvajúce 

relatívne krátku dobu), cyklostacionárne, atď. 

 

1.3.2  Ergodické a neergodické náhodné procesy 

 

Stacionárne náhodné procesy delíme ďalej na erodicé a neerotické. 

 Ergodické náhodné procesy sa vyznačujú tým, že stredná hodnota   (  ) všetkých 

realizácií v ktromkoľvek okamžiku t1 sa rovná strednej hodnoty jednotlivých realizácií. To 

isté platí aj pre autokorelačné funkcie     (        ). Pre výpočty strednej hodnoty určitej, 

napr. k-tej realizacii náhodného procesu   ( ) platí: 

  ( )     
   

 

 
∫  

 

 

( )   (3)  

 

Autokorelačná funkcia     (   ) sa dá napísat 

    (   )     
   

 

 
∫  

 

 

( )  (   )   (4)  

 

Ak veličiny    ( ) a     (   ) nezávisia na k, tj. na realizácii, ktoré boli zisťované, potom 

stacionárny náhodný proces {x(t)} sa nazýva ergodický a platí   ( ) =    spolu s 

    (   )       ( ). Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že pre určenie statických 

vlastností stacionárnych ergodických náhodných procesov nám postačí iba jedna realizácia 

náhodného  signálu. Akustické stacionárne procesy, s ktorými sa v praxi stretávame, sa dajú 
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prevážne považovať za erodické procesy. Ostatné stacionárne signály, ktoré nespĺňajú 

uvedené podmienky, sa považujeme za neerodické. Príkladom neerodického procesu môže 

byť náhodný proces, ktorého realizácie majú napr. rozdielne stredné hodnoty v čase. 

 

 

1.4 Prirodzené akustické signály 

 

 Pásmo akustických a zvukových signálov je možné rozdeliť podľa ich kmitočtového 

spektra na tri oblasti. Od najnižších kmitočtov do 20 Hz sa nazýva infrazvuk (pásmo 

subsonických kmitočtov) ktorú počuje napr. slon. Zdrojom týchto signálov môže byť 

napríklad kmitanie mechanických konštrukcií. 

 Z akustického hľadiska je pre nás najdôležitejšia druhá kmitočtová oblasť , oblasť 

počuteľných kmitočtov  od 20 Hz do 20 kHz. 

 Tretie pásmo akustických kmitočtov sa nachádza v kmitočtovej oblasti nad 20 kHz. 

Nazývajú sa ultrazvukové signály. Človek tieto kmitočty nevníma ale napr. delfíny či 

netopierie vnímajú zvuk až do frekvencie okolo 150 kHz .[7] [3] 
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2. Korelačné techniky 

 

U korelačnej analýzy signálov ide o určenie vzťahov v rámci jedného signálu alebo medzi 

dvoma alebo viacerými signálmi alebo náhodnými procesmi. V technickej praxi má význam 

analyzovať len náhodné signály - teda také, ktoré predstavujú realizáciu náhodného 

procesu.[6] 

Vyšetrujeme vzťah medzi dvoma časovými okamihmi n1 a n2 a to buď pre dva náhodné 

procesy ξw (n) a ψw (n) - vzájomná korelačná funkcia:  

   (     )      
   

 

 
∑  

 

   

(  )
   (  ) (5)  

 

alebo pre jeden náhodný proces ξw (n)-autokorelační funkcie: 

   (     )      
   

 

 
∑  

 

   

(  )
   (  ) (6)  

 

Ak sa jedná o stacionárne náhodný proces (procesy), potom korelačná funkcia nezávisí na 

konkrétnych časoch n1 a n2, ale na rozdiel týchto dvoch časov. Vzájomná korelačná funkcia: 

   ( )      
   

 

 
∑  

 

   

(  )
   (    ) (7)  

 

alebo pre jeden náhodný proces xω (n)-autokorelační funkcie: 

   ( )      
   

 

 
∑  

 

   

(  )
   (    ) 

 

(8)  
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2.1 Metódy odhadu korelačných funkcií   

 

Hovoríme o odhade, pretože v praxi máme k dispozícii len signál obmedzenej dĺžky 

prípadne niekoľko realizáciou náhodného procesu.[6] 

 

Existujú dve metódy odhadu: 

 

 V časovej oblasti-pomocou vzťahu pre koreláciu: 

   
 ( )   

 

 
∑   

    | |

   

( )   (   ) (9)  

   
 ( )   

 

  | |
∑   

    | |

   

( )   (   ) (10)  

 

 V časovej oblasti - pomocou vzťahu pre konvolúcie: 

Vzťah pre koreláciu dvoch postupností: 

   ( )   
 

 
∑  

    | |

   

( )  (   ) 

 

(11)  

   ( )   
 

 
∑  

    | |

   

( )  (   ) (12)  

 

Principiálne sú to rovnaké výrazy, až na posun postupnosťou - buď vľavo alebo vpravo. 

Vzťah pre konvolúciu dvoch postupností: 

 ( )   ∑  

   

   

( )  (   ) (13)  

Platí:  

   ( )    ( )   (  ) (14)  
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3.Hluk 

 

3.1 Čo je to hluk? 

 

 Keď niekto hrá na hudobnom nástroji, napr. na gitare, kmitanie častíc vzduchu 

produkuje zvuk. Hluk môže byť produkovaný mnohými zdrojmi - hlasivky, behajúci motor, 

vibračný reproduktor,  hluk obrábacích strojov, a tak ďalej. 

Hluk je nežiaduci zvuk. Jeho intenzita sa meria v decibeloch (dB). Decibelová stupnica je 

logaritmická, tzn. že zvýšená hladina zvuku len o tri decibely vlastne predstavuje dvojnásobne 

zvýšenú intenzitu hluku. Napríklad pri bežnej konverzácii sa pohybuje okolo 65 dB pri 

zvýšenom hlasu sa rovná približne 80 dB. Rozdiel je 15 dB, ale pri zvolaní či výkriku sa 

intenzita zvyšuje tridsaťkrát. Aby sme vzali do úvahy skutočnosť, že ľudské ucho je na rôzne 

frekvencie rôzne citlivé, meriame väčšinou silu alebo intenzitu hluku v tzv. hladine hluku  

vyjadrené v decibeloch (dBA). [5] [13] 

 

3.2 Hlavné hlukové zdroje 

 

Hluková záťaž našej populácie je spôsobená v priemere 40% z pracovného prostredia 

a z 60% z mimopracovného prostredia. V mestách je prevažujúcim hlukom mimopracovnom 

hluk dopravné (75-85%), kde na hlavných dopravných ťahoch dosahuje hladín 70-85 dB (A). 

V stavbách sú sťažnosti obyvateľov zvyčajne smerované na vnútorné zdroje (výťahy, kotolne, 

trafostanice, vykurovanie, chladenie, vetranie) a susedský hluk (hlasné prejavy obyvateľov, 

reprodukčné zvukové zariadenia. prevádzka kúpeľní, WC, kanalizácie, chladničiek, 

digestorom, kotlov a pod), ale objektívne najzávažnejšou je podiel hluku prichádzajúce 

zvonku. 

Triedenie podľa vzniku hluku: 

• Dopravné hluky - automobilová, železničná a letecká doprava . 

• Hluky vo výrobe - ručné mechanizované náradie (motorové píly, pneumatické kladivá 

apod.), strojárstvo (obrábacie stroje), textilný priemysel, vzduchotechnické zariadenie, 

mobilné zariadenie, samo jazdné stroje . 
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• Hluky súvisiace  bývaním - vstavané technické vybavenie domu (výťahy, trafostanice, 

kotly), sanitárne-technické vybavenie domu (kúpeľňa, WC), činnosť osôb v byte (hovor, 

rozhlas, TV, vysávač, kuchynské stroje, pračky atď.) . 

• Hluky súvisiace strávením voľného času – kultúrne a spoločenské zariadenia (divadlá, 

kiná, koncertné sály) športové zariadenia ( napr. ihriská, bazény, strelnice).[5] [13] 

 

Tabuľka 1: Priemerná hladina intenzity jednotlivých zvukov 

Zvuk Hladina intenzity zvuku [dB] 

Zvukový prah 

Šelest listí 

Šum listí 

Pouliční hluk v tichom predmestí 

Tlmený rozhovor 

Normálny pouliční hluk 

Hlasitý rozhovor 

Hluk na silne frekventovaných uliciach veľkomesta 

Hluk v tuneloch podzemných železníc 

Hluk motorových vozidiel 

Maximálny hluk motorky 

Hlasité obrábacie stroje 

Štartujúce lietadlo vo vzdialenosti 1 m 

Hluk spôsobujúci bolesť 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

 

3.3 Typy hluku 

 

Rozdelenie podľa hladiny intenzity: 

 

• Ustálený hluk - jeho hladina hluku sa v danom mieste a v sledovanom časovom úseku 

v závislosti na čase nemení o viac než 5 dB. 

• Premenný hluk - jeho hladina hluku sa v danom mieste a v sledovanom časovom 

úseku v závislosti na čase mení o viac než 5 dB . 
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Rozdelenie podľa kmitočtového charakteru: 

 

• Vysokofrekvenčný hluk s výraznými zložkami v oblasti kmitočtu vyšších než 8 kHz . 

• Hluk s výraznými tónovými zložkami – hluk a jeho spektrum obsahuje tónové 

(diskrétne) zložky, jej hladiny akustického tlaku sú o viac než 5 dB vyššie než  v susedných 

kmitočtových oblastiach.  

 

Rozdelenie podľa doby trvania: 

• Impulzný hluk vytvorený  jednotlivými zvukovými impulzami s dobou trvania do 200 

ms, alebo sledom takých impulzov nasledujúcich po sebe v intervaloch dlhších ako 10 ms. [5] 
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4.Elektroakustický menič (mikrofón) 

 

 Mikrofón je akusticko-mechanicko-elektrický menič, ktorý snímané kmitanie 

vonkajšieho  plynného prostredia  prevádza na elektrický signál. Mikrofón je 

najvýznamnejšou súčasťou zvukomernej sústavy. Jeho elektrická odozva na mechanické 

podnety musí byť verná v širokom pásme počuteľných kmitočtov. Požadujeme, aby napätie 

signálov bolo dostatočne veľké v značnom dynamickom rozsahu. Je dôležité, aby mikrofón 

nemenil svoje vlastnosti v závislosti na vonkajších statických podmienkach - teplote, tlaku, 

vlhkosti.  

 

K meracím účelom sú používané tieto základné typy mikrofónov:  

 elektrostatické (kondenzátorové) , 

 dynamické , 

 piezoelektrické.  

4.1 Elektrodynamický mikrofón 

 

  Vyrába sa v cievkovom alebo páskovom prevedení. Princíp oboch typov je podobný. 

Pri pohybu vodiča v magnetickom poli sa v tomto vodiču indukuje napätie. U páskového 

mikrofónu je vodičom tenký, pružný hliníkový pások, ktorý súčasne slúži ako membrána. 

Zdrojom magnetického poľa je permanentný magnet. Výstupné napätie a impedancia 

páskového mikrofónu sú malé, preto je nutné použiť transformátor. äčšie napätie a 

impedancia sa dosahuje u cievkového elektrodynamického mikrofónu. Tieto typy mikrofónov 

sú stále široko využívané. 

 

4.2 Kondenzátorový mikrofón 

 

Základný princíp:  ultraľahká membrána sa poddáva kmitaniu vonkajšieho prostredia jeho 

zhusťovaním a zrieďovaním, tým pádom mení svoju vzdialenosť proti pevnej elektróde a tým 

aj kapacitu medzi membránou (ako jednu z elektród) a pevnou (druhou) elektródou. 

Kondenzátorom je generované striedavé napätie. Na výstupu je možné odoberať striedavý 
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elektrický signál úmerný akustickému tlaku v širokom pásme kmitočtu a vo veľkom 

dynamickom rozsahu.  

Kondenzátorový mikrofón sa používa kvôli jeho výnimočným vlastnostiam:  

 pomerne ľahko dosaditelná "rovná" frekvenčná charakteristika v  celom počuteľnom 

rozsahu kmitočtu (u hraničných kmitočtov asi ± 2 dB),  

 jeho veľmi stála citlivosť - nemiešajúce sa ani po mnohých rokoch,  

 malé hmotnosti a rozmery.  

 

 

4.3 Piezoelektrický mikrofón 

 

 Tieto mikrofóny využívajú keramické materiály, ktoré sú charakteristické pomerne 

značnou odolnosťou voči vlhkosti, teplote a proti mechanickým namáhaniam.  

Základný princíp: Akustické vlny pôsobujú na ľahkú, ale tuhú kónickú membránu, 

ktorá prenáša pohyb na stred piezokeramickej tyčinky. Sila pôsobí na túto tyčinku na oboch 

koncoch podoprenia. Zdeformuje ju a spôsobuje vznik elektrického napätia, ktoré je 

generované piezoelektrickou keramikou. Za predpokladu nezakresleného prenosu akustického 

tlaku membránou na tyčinku je výstupné napätie v dostatočnom  širokom frekvenčnom i 

dynamickom rozsahu priamo úmerné amplitúdam zvukových vĺn.  

 

4.1 Frekvenčná charakteristika 

 Frekvenčná charakteristika mikrofónu je závislosť citlivosti na akustický tlak pri danej 

frekvencii. Zvyčajne sa vyjadruje graficky. Fyzikálnym ideálom by bol mikrofón, ktorý by 

akustický podnet premenil vždy na ekvivalentný elektrický signál bez ohľadu na jeho 

frekvenciu. Taký mikrofón však neexistuje. Dosiahnutie vyrovnanej charakteristiky aspoň vo 

počuteľnej oblasti vyžaduje nákladné opatrenia, napríklad veľmi malé rozmery mikrofónu. Z 

nedostatku sa však časom stala citnosť a frekvenčné nevyrovnanosti jednotlivých výrobkov 

začali byť využívané tak, aby pomohli zvýrazniť alebo potlačiť niektoré charakteristické 

zvukové odtiene snímaných objektov. Napr. všetky mikrofóny okrem obojsmerných pracujú 

ako prevodníky gradientu tlaku, s približovaním k zdroju signálu zosilňujú hlboké frekvencie 
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- tzv. 'proximity efekt'. Toho využívajú niektorí speváci na dosiahnutie teplej farby zvuku v 

niektorých pasážach spevu približovaním a odďaľovaním mikrofónu. 

 Pre špeciálne účely sa vyrábajú mikrofóny s potlačenou časťou frekvenčnej 

charakteristiky (napr. pre reportážne snímanie reči alebo pre komunikačné zariadenia 

pracujúce v hlučnom prostredí), v niektorých prípadoch sú vybavené aj pripínateľnými 

korekciami priamo vo vlastnom telese mikrofónu, kvôli zdôrazneniu určitej časťi spektra 

potrebnú k snímaniu zvuku špecifických hudobných nástrojov. 

 

4.2 Fáza  

 

 Keď nahrávame pomocou viacerých mikrofónov (napr. stereo záznam apod.), môžeme 

sa stretávať s nepríjemným javom - tzv. fázovým posunom - to znamená, že zvuk  dorazí do 

jedného z mikrofónov  skôr než do druhého (až o pár milisekúnd) a vo výslednom mixu sa 

môže stať, že sa signály od seba v niektorých frekvenciách "odčítajú" a výsledný zvuk  

snímaného nástroja bude tak neprirodzený či zafarbený (prejavuje sa to potom výrazne najmä 

v jednokanálovom mixu nahrávky). K eliminácii tohto to javu sa teda pri stereo nahrávaní 

používajú niektoré nahrávacie techniky - napr. technika X/Y (viz [8]), kde sú 2 

kondenzátorové mikrofóny (s kardiodnou či osmičkovou charakteristikou) k sebe 

nasmerované pod úhlom cca 90 stupňov, sú od seba max 1 cm vzdialené a každý z mikrofónov 

má jednu časť panoramatu (ľavú a pravú). Tým sa docieli toho, že zvuk dorazí k obom 

mikrofónom približne  v tom istom  čase a fázový posun  takmer nenastane.[8] 
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5.Návrh riešenia 

 

Hlavnou úlohou mojou práce bolo urobiť hlukovú databázu a podľa naštudovaných faktov 

navrhnúť vhodný  spôsob  na zaznamenanie, triedenie a na archiváciu vzorkov akustických 

hlukov z reálnych prostredí a stanovenie technických požiadaviek na záznamové zariadenie. 

Experimentálne porovnávať nahrané hluky, odfiltrovať, korigovať prípadné nežiaduce rušivé 

signály aby ten akustický signál bol čím čistejší . 

Pre realizáciu nahrávania som si vybral digitálny rekordér  MicroTrack II od firmy M – audio. 

Tento digitálny rekordér bol pre mňa najideálnejší lebo je dostatočne kvalitný, čo dokazuje 

fakt, že ho čoraz viac používajú aj profesionáli, hlavne aj kvôli ľahkej manipulácii. Micro 

Track II nám umožňuje nahrávať vo formátoch  MP3 ,BWF, WAV. Ja som vybral formát 

WAV(Waveform audio file format) lebo nahrávky sú upravované v prostredí Matlabu, 

a formát WAV je najvhodnejší pre editovanie a filtráciu. Tento digitálny rekordér nám 

umožní nahrať zvuk vzorkovacím kmitočtom 44,1 kHz, 48 kHz,  88,2 kHz, 96 kHz  a bitovou 

hĺbkou 16 alebo 24. 

Ako prvú z možností som si zvolil vzorkovací kmitočet 44,1 kHz a 16 bitov. Nahrávanie pri 

nastavení 24/96 má veľmi dobré rozlíšenie ale oproti 16/44,1 ukladá dvojnásobné množstvo 

dát. 

 

Obr. 3: Rozloženie hlavých tlačidiel na MicroTrack II 
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5.1 Nahrávanie s mikrofónom „ T – článok“ 

 

Mikrofón „T“ ktorý  je súčasťou balenia MicroTack – sa dalo použiť na nahrávaní v prípade, 

keď v okolí užitočného akustického signálu neexistovali žiadne nechcené hluky a rušivé 

akustické signály ako napríklad hluky iného akustického zdroja. Jedná sa o malý mikrofón 

kondenzátorového typu (viď obr.4).Postup na nahrávanie sa nachádza v prílohe. 

 

Obr. 4: Mikrofón MicroTrack II "T" 
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5.2 Nahrávanie s mikrofónom Shure typu 16 A 

 

 

Model 16A je  Kondenzátorového (elektretového) typu, môže byť použitý na ozvučenie alebo 

záznam. Používa troj-pinový konektor (samec XLR). S rozšíreným frekvenčným rozsahom 

poskytuje zrozumiteľnosť zvuku. Má kardioidnú charakteristiku (viď Obr. 5: Smerová 

charaktreristika Shure 16 A) .Mikrofón Shure je užitočnejší pri nahrávaní, kde je potreba 

oddeliť užitočný signál od rušivého akustického hluku lebo sme snímali bodové zdroje hluku  

a so srdcovou smerovou charakteristikou mikrofónu sme do určitej mieri zabránili snímanie  

zozadu prichádzajúcich hlukov. [14]

 

Obr. 5: Smerová charaktreristika Shure 16 A [14] 

 

Postup pri na nahrávaní je skoro také isté ako s T – článkom, rozdiel je len pri nastavení 

vstupného kanálu v Menu/Record Settings/Input Source, zvolíme nastavenie 1/4″ TRS (viz 

prílohu). 

Aby naša nahrávka bola naozaj čistá,  používali sme na obydve tipi mikrofónov 

ochranný kryt proti vetru z molitanu, ktorý sa navlečie na mriežku mikrofónu. Takýto kryt 

ochráni membránu nielen pred vetrom v teréne, ale tiež zabráni silným prúdom vzduchu, 

ktoré človek vydáva pri vyslovovaní spoluhlások "p" alebo "b".  
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5.3 Spracovanie nahrávky 

 

5.3.1  Blokový diagram spracovania nahrávky 

 
Obr. 6 Blokový diagram spracovania nahrávky 

 

5.3.2  Načítanie WAV súboru do prostredia Matlabu 

 

Aby bolo možné pracovať s rôznymi nahrávkami, je treba ich nahrať do prostredia Matlabu. 

Na toto je vhodná funkcia [signal,Fs] = wavread(‚nahrávka.wav‘), čím Matlab v 

premennej signal uloží navzorkované hodnoty nahrávky. Fs je vzorkovacia frekvencia, ktorá 

bude potrebná pri výpočtoch u rôznych funkcií. Signal je ale v jednom poli uložený ako 

dvojkanálový zvuk, čiže 2 kanále vedľa seba, avšak je lepšie a ľahšie pracovať s ľavou 

a pravou stranou zvlášť ako so zloženým stereo signálom, preto sa musí „signal“ rozdeliť na 2 

kanále. V Matlabe sa stereo vzorky ukladajú vedľa seba do stĺpcov. Úlohou je práve tieto 

stĺpce rozdeliť a zmeniť tak, aby sme mali vektory vodorovné a nie zvislé. Práca so signálmi 

je potom jednoduchšia . V Matlabe sa to prevedie nasledovne:   

Left = sample(1:length(sample)) 
Right = sample(length(sample):end) 
 

Teraz je už možné používať ľavý a pravý signál zvlášť. 
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5.4.2 Normalizácia 

Normalizácia je jeden zo základných metód spracovania signálu. Jedná sa vlastne 

o nastavenie signálu na požadovanú úroveň. Táto metóda má jediný parameter a to 

požadovanú veľkosť signálu. Algoritmus je nasledujúci: zistí sa maximálna amplitúda daného 

signálu, prirovná sa s požadovanou hodnotou. Pri prirovnaní dostaneme koeficient, ktorým 

stačí vynásobiť každú vzorku signálu. Táto metóda funguje dvojako, signál ktorý 

v originálnom tvare má väčšiu amplitúdu ako požadovaná, tak  signál sa zoslabí, naopak 

signál s menšou amplitúdou sa zosilní. 

Predpokladá sa, že signál je nahraný do pamäte programu a rozdelená na pravú a ľavú zložku. 

Ako vstupný parameter funkcie sa predáva hodnota v rozsahu <0,1>. Matlab pracuje s 

desatinnými číslami s maximálnou amplitúdou <-1,1>. Po zavolaní funkcie sa vyhľadá špička 

v signálu. Vyhľadávanie však musí prejsť jak kladnými tak zápornými hodnotami „signal“ a 

nájsť absolútne maximum. Zápis je potom nasledujúci: mx = max(abs(signal). Táto 

hodnota sa potom použije na delenie s hodnotou požadovanou. korekcia = 

pož.hodnota / mx. Následne sa celý signal vynásobí touto hodnotou. signal = signal .* 

korekcia ( .* sa používa aby Matlab vynásobil vzorku po vzorku. Samotný znak * znamená 

maticové násobenie, to však v tomto prípade nie je potrebné). Na obrázku je vidieť hore 

signál originálny, dole signál normalizovaný na hodnotu 1. 

 

5.4.3 Rezanie a skracovanie 

Dôležitou súčasťou spracovania je aj rezanie signálu. Keď bolo nahratá trojminútová 

nahrávka a potrebných je len pár sekúnd, treba signál orezať. Matlab však pracuje s indexmi 

jednotlivých vzoriek, to znamená, že funkcii nie je mozné priamo predávať čas v sekundách.  

Jedna sekundová nahrávka s vzorkovacím kmitočtom Fs = 44,1 kHz bude mať 44100 

elementov. Keď je potreba vybrať vzorku v čase 0,5 sec musí sa toto číslo prepočítať na index 

práve pomocou vzorkovacej frekvencie.  

Funkcia „cut“ má vstupné parametre: signál ktorý sa spracuje, absolútny čas od začiatku 

nahrávky, odkiaľ bude signál ponechaný, a absolútny čas od začiatku nahrávky, kde bude 

koniec novej nahrávky. Funkcia „cut“ potom prevedie nasledovné: prepočíta vstupné časy na 

indexy pomocou vzorkovacieho kmitočtu, tj. vynásobí nami zadanú hodnotu vzorkovacím 

kmitočtom, frontcut = zaciatok * Fs, backcut= koniec * Fs, ďalej oreže signál 

podľa zadaných časov signal = signal(frontcut:backcut). 
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5.4.4 Metoda na upravenie nahrávky 

Na upravenie kvality signálu je mnoho metód, rôznymi postupmi sa riešia jednotlivé 

vylepšovanie v závislosti na daný priestor, na princíp nahrávania signálu atď. V tomto prípade 

sa zvolilo riešenie s 2 mikrofónmi v jednej ose za sebou, s odstupom  0,8 m. Každý mikrofón  

má srdcovú charakteristiku a je otočený smerom k zdroju signálu. Srdcovou charakteristikou 

sa minimalizuje pôsobenie okolitého hluku, avšak neeliminuje ho totálne. 

 

Obr. 7: Rozloženie mikrofónov 

Na obr. 6 vidíme hlavný zdroj signálu, kolmo naň mikrofóny za sebou, a  okolité rušenie.  

Predpokladá sa, že obidva mikrofóny snímajú užitočný signál rovnomerne a to so skoro takou 

istou amplitúdou. Rušenie sa však aj tak dostane do systému, avšak s inou fázou. Rušenie ako 

šum alebo hluk rozprávajúceho človeka čo bolo najviac prítomne v tomto prípade má 

náhodný charakter, kým nami snímaný signál je periodický (chod motoru, hluk ventilátoru 

atď.). Práve preto sa zdala byť optimálnou metódou konvolučné filtrovanie, kde sa náhodné 

signály minimalizujú a periodické (užitočné zvuky) zostávajú. 
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Matlab má vopred napísanú funkciu konvolúcie.  Zápis : conv(micA,micB), ale 

z dôvodu rýchlejšieho spracovania s vektromi v matlabe bol používany zápis : 

xcorr(L,fliplr(R)). Tým pádom bola používaná korelačná funkcia avšak poradie 

hodnoty riadkového vektoru pravého kanálu boli prehodené s príkazom fliplr, takže na 

výstupu funkcie dostaneme presne také hodnoty ako keby sme používali príkaz na 

konvolúciu. Pre znázornenie funkčnosti filtrácie je na obrázkoch uvedený príklad, kde sú 

vytvorené 2 signáli s vysokou amplitúdou šumu, a potom vyfiltrovaný signál. (na reálnych 

nahrávkach je len ťažko vidieť odlišnosti. Ukážky reálnymi zvukmi je vhodnejšie si vypočuť). 

 

Obr. 8: Originálny signál 



29 

 

 

Obr. 9: Silne zašumený signál 

 

Obr. 10: Filtrovaný signál 

Z obrázkov je vidieť, ako účinný je takýto typ filtrácie. Reálne by sa len ťažko vyskytla 

situácia kde amplitúdy signálu a šumu sú blízke.  
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Postup výpočtu: Máme k dispozícii 2 signály s náhodným šumom. Signály skonvolujeme. 

Konvolúcia však vytvorí dvakrát taký dlhý signál ako sme mali predtým. Na začiatku a na 

konci sú prechodné deje, čiže je potrebné z konvoluovaného signálu vybrať strednú časť. 

V Matlabe:  out  = out(0.25*end : 0.75*end). Týmto získame signál pôvodnej dĺžky. 

Avšak Matlab výpočet konvolúcie doplní o takzvané trojuholníkové okno (rampová funkcia, 

do poloviny dĺžky sa zväčšuje, od poloviny sa zmenšuje, začiatok a koniec v nule ). Aby sme 

dostali naspäť pôvodnú amplitúdu, je potrebné signál ešte vynásobiť inverznou rampovou 

funkciou. Takto spracovaný signál má už potom význačne znížený šum, je lepšie použiteľný. 

Jedinou nevýhodou tejto metódy je, že z dvojkanálového zvuku vytvorí jeden kanál (jav daný 

podstatou konvolúcie). Tento jav však nedegraduje kvalitu záznamu, pretože zo základu išlo 

o monofónny zdroj zvuku (predstava je že zdroj zvuku je bodový) .[6] 

Vypočutie aktuálneho signálu 

Prostredie Matlabu dokáže predať postupnosť čísel (nahrávku, ktorú sme pred tým nahrali 

v prípade spracovali) zvukovej karte, ktorý sa následne prehrá. Týmto sa prehrá nami zvolený 

signál. Zápis je nasledovný: wavplay(signal,Fs) 

Uloženie WAV súboru na disk 

Po skončení so všetkými spravovaniami signálu je možnosť si danú nahrávku uložiť na disk. 

Uloží sa pomocou jednoduchej funkcie wavwrite(signal,Fs,’výsledok.wav’), kde 

„signal“ je samotná, v tejto chvíli už prerobená nahrávka, Fs vzorkovací kmitočet a následne 

názov súboru. 
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5.4 Rozdelenie nahrávok  

 

Pri tvorbe hlukovej databázy pri nahrávaní jedna z dôležitých krokov bolo aby sme mali jasnú 

predstavu, že aké hluky hľadáme a kde by sa dali tieto jednotlivé hluky zaznamenať na 

následnú prácu.  

 

Rozdelenie podľa typu (Hlavné delenie): 

 

1. Ustálený hluk. 

2. Premenný hluk. 

3. Vysokofrekvenc  ný hluk. 

4. Hluk s výraznými tónovými zložkami. 

5. Impulzný hluk. 

 

Rozdelenie podľa miesta vzniku a tipu zdroja: 

 

Hluky súvisiace bývaním : 

 Hluky v meste. 

 Huky na  vidieku. 

 Vstavané technické vybavenie domu : 

  a. Výťah, 

   b. trafá, 

  c. kotly. 

 Sanitárne-technické vybavenie domu : 

  a. Kúpeľňa, 

  b. WC,  

  c. činnosť osôb v byte,  

  d. hovor,   

   e. rozhlas,   

  f. TV, 

  g. vysávač,   

  h. kuchynské stroje,  

  i. pračka. 
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Hluky vo výrobe : 

 Ručné mechanizované náradie.   

 Motorové píly.  

 Pneumatické kladivá apod.  

 Strojárstvo (obrábací stroje).  

 Textilný priemysel.   

 Vzduchotechnické zariadenie.   

 Ventilačné zariadenia.  

 Klima.  

 Mobilné zariadenie.  

 Samo jazdné stroje.  

 

Hluky súvisiace strávením voľného času : 

 Kultúrne a spoločenské zariadenia. 

 Divadlá. 

 Kiná.  

 Reštaurácie. 

 Diskotéky. 

 Koncertné sály. 

 

Športové zariadenia: 

 Ihriská. 

 Bazény. 

 Strelnice.  

 Štadióny. 

 

Dopravné hluky: 

 Automobilová 

a. diaľnica,  

b. v meste,  

c. rôzne typy áut, 

d. autobus. 
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 železničná:  

a. električka, 

b. vlak, 

 

 letecká doprava:  

a. vrtulník, 

b. lietadlo,  

c. stíhačky, 
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5.5 Označenie nahrávok v databáze 

 

Označenie nahrávok v databáze je dôležitým krokom. Umožní  nám vyhľadávať podľa  

vlastnosti nahrávok, miesto vzniku, a typ hlukov. V prvom rade už samotný názov  wav 

súboru nám prezradí, že o aký typ hluku sa zhruba jedná. Po názve súborov nasleduje 

podtržítko a písmenove označenie nahrávok, čo nám prezradí ďalšie informácie o danom 

hluku.(viď tabuľku 2. a 3. ).Názvy súborov a kódové označenia boli odvodené z angličtiny. 

 

Tabuľka 2: Kódové označenie hluku podľa typu 

Typ Označenie  súboru 

Ustálený hluk S 

Premenný hluk V 

Vysokofrekvenčný hluk HF 

Hluk s výraznými tónovými zložkami T 

Impulzný hluk I 

 

 

 

Tabuľka 3: Kódové označenie hluku podľa miesta vzniku 

Miesto vzniku Označenie  súboru 

Hluky súvisiace s bývaním 

Hluky vo výrobe 

L 

P 

Kultúrne a spoločenské zariadenia 

Športové zariadenia 

C 

S 

Dopravné hluky T 
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Výsledná hluková databáza sa skladá z nahrávok ktoré majú 5, 10,15 a 20 sekundové 

dĺžky a z nahrávok ktoré majú niekoľko milisekúndove dĺžky (impulzný hluk). 

 

Tabuľka 4: Počet nahratých vzorkov 

Typ Počet nahratých vzorkov 

Ustálený hluk 130 

Premenný hluk 20 

Vysokofrekvenčný hluk 6 

Hluk s výraznými tónovými zložkami 17 

Impulzný hluk 30 

 

  



36 

 

6.Záver 

 

V rámci bakalárskej práce som sa oboznámil s procesom nahrávania a modifikáciou 

nahratých vzoriek hluku a technikami nahrávania zvukových signálov. Stanovili sme 

technické požiadavky na vzorkovaciu frekvenciu a hodnotu bitového rozlíšenia. Pre 

spracovanie nahraných vzoriek sme si vytvorili skript v prostredí Matlabu, ktorú sme 

používali na  normalizáciu, filtráciu a na úpravu akustických signálov. Taktiež sme sa 

zoznámili s problematikou odseparovania jednotlivých hlukov.  

 Cieľom bakalárskej práce bolo urobiť hlukovú databázu z reálneho prostredia podľa 

naštudovaných faktov pre diskrétne spracovanie akustických signálov, digitalizácia 

akustických signálov a  návrh systému realizujúceho túto úlohu. Podľa praktických skúseností 

a naštudovaných metód bola vytvorená hlavná databáza hlukov, ktoré sú najviac prítomné 

v bežnom živote. Výsledná hluková databáza sa skladá z 205 hlukov. 
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Príloha 

Postup na nahrávanie 

 

1. Prepínačom[+48] vypneme fantómové napätie 

2. Siahneme vstupy gain MicroTrack II pomocou tlačidla [LEVELS] na čelnom panelu (viď 

obr. 3). 

3. Zapojíme zdroj do MicroTrack II. 

4. Zvolíme vstupný kanál. 

5. Vyberieme kódovanie. 

6. Zvolíme vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku. 

7. Poprípade si zvolíme fantómové napájanie. To sa používa v prípade použitia 

kondenzátorového mikrofónu , ktorý vyžaduje fantómové napätie. To sa zapína na ľavej 

strane MicroTrack II. 

8. Povolíme monitorovanie vstupu. 

9. Stlačením tlačidla [REC] (viď obr. 3) spustíme nahrávanie . 

 Behom procesu nahrávania môžeme podľa potreby nastavovať úrovne vstupných 

signálov pomocou [LEVELS]. 

 Pozastaviť nahrávanie s koliečkom [NAV] na pravej strane MicroTrack II. Obnovenie 

nahrávania sa spustí s ďalším stlačením koliečka [NAV]. 

10. Po skončení nahrávky MicroTrackII automaticky dokončí zápis súborov do pamäti. 
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Zdrojový kód spúšťacích m-filov pre aplikácie 

 

main.m 

 
clear all 
close all 
clc 

  
[L,R,Fs]= read('traktor.wav'); 
show(L,R,Fs); 
waitforbuttonpress  

  
[L,R] = cut(L,R,0,10,Fs); 
[L,R] = normalize(L,R,1); 
show(L,R,Fs); 
waitforbuttonpress  

  

  
spect(L,R,Fs); 
drawnow 

  
play(L,R,Fs); 

  
a = 0.85; 

  
L=filter([1 -a],1,L); 
R=filter([1 -a],1,R); 

  
[L,R] = normalize(L,R,0.86); 
show(L,R,Fs); 
drawnow 

  
play(L,R,Fs); 

   
filtered = confilt(L,R); 
filtered = normalizef(filtered,0.89) 

  
save(filtered,filtered,Fs,'k_traktor.wav') 

  
figure(2) 
plot(filtered); 
wavplay(filtered,Fs); 

  
waitforbuttonpress  
close all 
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normalize.m 

 
function  [Lout,Rout] = normalize(L,R,to) 

  

  
coef = to / max([max(abs(L)) max(abs(R))]); 

  
Lout = L.*coef; 
Rout = R.*coef; 

 

normalizef.m 

 
function  [out] = normalizef(in,to) 

  

  
coef = to / max(abs(in)); 

  
out = in.*coef; 

 

cut.m 

 
function [Lout, Rout] = Cut(L,R,from,to,Fs) 

  

  
if from == 0 
    frontcut = 1; 
else 
    frontcut = from*Fs;  
end 

  
backcut = to*Fs; 

  
 Lout = L(frontcut:backcut); 

 Rout = R(frontcut:backcut); 

  
 buffer = 'a'; 
 duration = length(Lout)/Fs;  

 buffer = sprintf('new length = %.2f s',duration); 
 disp(buffer) 

 

confilt.m 

 
function [out] = filter(L,R) 

  
buff = xcorr(L,fliplr(R),'unbiased'); 

  
out = buff(0.25*end : 0.75*end); 

 

save.m 

 
function save(L,R,Fs,name) 

  
out = [L' R']; 

  
wavwrite(out,Fs,name); 
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read.m 

 
function [Left, Right, Fs] = read(filename); 

  

  

  
[sample, Fs] = wavread( filename ); % nacitanie wav suboru do sample 

    
   duration = length(sample)/Fs;  % vypocitanie dlzky nahravky 

    
   buff = 'a'; 
   buff = sprintf('total length %.2f s',duration); 
   disp(buff) 

     
   Left = sample(1:length(sample)); % rozdelenie na lavu a pravu zlozku 
   Right = sample(length(sample):end); 

 

 

 


