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Vnímání zvuku - komunikace v podobě řeči

- jsou – li zvukové vjemy příliš hlasité, rušivé nebo 
nepříjemné nazýváme je hluk 

Měření hluku    - obvyklá kontrolní činnost

- kontrola limitů hygienických norem
- sledování struktury rušivých událostí
- regulace technologie 

Hygienické limity hluku - nařízení vlády č. 272/2011 Sb., č. 217/2016 Sb., 

č. 241/2018 Sb. (Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) 

Jsou standardizovány metody měření hluku, kontroly zdrojů hluku, např. 
dopravy, strojů, atd.
Poznámka:
Intenzita zvuku I je definována jako podíl výkonu P zvukového vlnění a plochy S, kterou vlnění prochází. Vyjadřuje se 
v decibelech (dB). Vliv citlivosti lidského sluchu je charakterizován tzv. váhovací křivkou A, kterou je korigován naměřený 
kmitočtový průběh hladiny akustického tlaku (LpA [dB]). 

Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítí

Hladina akustického tlaku
Tikání hodin               30-35 dB
Malý ventilátor (PC)    40 dB
Hovor                        60-70 dB
Sbíjecí kladivo            90 – 95 dB
Diskotéka 90 – 100 dB
Startující letadlo         120 dB
Vojenské letadlo         170 dB

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=258~2F2000~20Sb&part=&name=&rpp=15#seznam
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Korekční křivky A, B, C

f [Hz] 16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16k

KA [d

B]
−56,7 −39,4 −26,2 −16,1 −8,6 −3,2 0,0 +1,2 +1,0 −1,1 −6,6

Střední kmitočty oktávových pásem a hodnoty korekcí váhového filtru zvukoměru – křivka A
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Měřicí přístroje a postupy:
- cena

- požadavky na obsluhu
- dlouhodobá měření a jejich data (!)

??? Možná data a jejich interpretace ???

Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítí

Norsonic typ Nor140 (foto výrobce) Brüel & Kjær typu 2260 (foto výrobce)

Nor103 Nor145
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Dlouhodobá měření:

Standardní přístup 
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Možná řešení:
- nový typ přístupu k problematice 

s využití současných technologií elektroniky 
i (mobilních) komunikací 2.75 G – 4 G 
(5G).

- přenos dat v RAW podobě
* výhody/nevýhody

Automatizovaný systém pro prostorové 
monitorování hluku (AMS)

Nové řešení Ekola group s.r.o. a ČVUT FEL v Praze 
podporované grantem MPO FV10163

Dlouhodobá měření:
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Příklad možného řešení - blokové schéma akustické části systému AMS
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Webová aplikace AMS - příklad naměřených dat
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Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítí

Klient 1
172.22.22.11/24

Internet

Klient 2
172.22.22.12/24

Klient 3
172.22.22.13/24

Klient n
172.22.22.1n/24

172.22.22.1/24

OpenVPN 
server

Net: 172.22.22.0

Mask: 255.255.255.0

Logická topologie OpenVPN sítě včetně užitého privátního adresního rozsahu.
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Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítí

Typ přenosu Velikost datového paketu Doba odesílání Datová propustnost

HTTPS 5 500 kB

(1 min .hlk záznamu)

8,5 s 5,18 Mb/s

VPN 13,5 s 3,26 Mb/s

Porovnání rychlosti datového přenosu

Příklad naměřených dat BEZ KALIBRACE pro testovací signály 
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Přehled dosažených výsledků:
1. Nová generace měřicích přístrojů 
2. Technické parametry

* On line/off line zpracování informací
* Volitelný 12 nebo 16 bit A/D převod
* 48 kHz vzorkování
* Přenos dat na server s průběžným ukládáním i do vnitřní paměti
* Data přenášená jako RAW
* Vysoká odolnost proti rušení – viz typ přenosu dat mezi 

jednotkami
* Možnosti připojení přídavných jednotek (meteorologická 

stanice, EZS, …) a variabilita dalšího rozvoje systému
* Možnosti pro připojení individuálně cejchovaných mikrofonů
* Propojení i v síti MESH
* Dostatečná kapacita procesorů pro autonomní nasazení vč. výpočtu

3. Možnosti nasazení
* Obslužné/bezobslužné provedení
* Autonomní/neautonomní systém

Měření/analýza hluku s využitím mobilních sítí



Děkuji Vám za 
pozornost


