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Seznam symbolů
α

činitel zvukové pohltivosti [-]

TS

doba dozvuku podle Sabina [s]

TE

doba dozvuku podle Eyringa [s]

TM

doba dozvuku podle Millingtona [s]

αm

průměrný činitel pohltivosti zvuku [-]

αE

Eyringův činitel pohltivosti zvuku [-]

V

objem místnosti [m³]

S

celková plocha [m²]

Si

plocha dílčího povrchu [m²]

αi

činitel pohltivosti dílčího povrchu [-]

m

činitel útlumu ve vzduchu [m−1]

c

rychlost šíření zvuku ve vzduchu [ms−1]

lx, ly, lz

rozměry uvažovaného prostoru [m]

nx, ny, nz

0, 1, 2 … celá čísla a jejich kombinace [-]

fn

vlastní frekvence [Hz]

fk

kritická frekvence [Hz]

T

průměrná doba dozvuku [s]

MLS

maximum length sequences

To

optimální doba dozvuku [s]

T1

doba dozvuku v první poloze mikrofonu [s]

T2

doba dozvuku v druhé poloze mikrofonu [s]

T409

průměrná doba dozvuku v učebně 409 [s]

T410

průměrná doba dozvuku v učebně 410 [s]

FS

vzorkovací frekvence [Hz]

p

akustický tlak [Pa]

t

čas [s]
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je změření doby dozvuku dvou poslucháren na
Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Měření doby dozvuku je zpracované dvěma
metodami a porovnané s normovými požadavky. Na horší z daných
přednáškových místností je vypracován návrh na zlepšení akustických
podmínek. Tento návrh plně odpovídá normám a blíží se k optimální době
dozvuku. Kromě požadavků na dobrou kvalitu přenosu zvuku je kladen důraz
také na estetickou stránku. V bakalářské práci je proto přiložena i vizualizace
mnou navrhnutých akustických úprav v učebně.
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1 Prostorová akustika
Prostorová akustika je vědní obor zabývající se studiem akustických jevů uvnitř
částečně nebo zcela uzavřených prostorů. Hlavním cílem již není ochrana proti
hluku, ale zajištění srozumitelnosti a správného přenosu zvuku. Prostory, které
převážně používají metody prostorové akustiky, jsou auditoria - divadla, kina,
koncertní sály a jiné místnosti s vysokou potřebou kvalitního přenosu zvuku.
Prostorová akustika se zabývá i prostory, u kterých to na první pohled nemusí
být zřejmé. Jsou to například velké haly letišť či nádraží, kde je zapotřebí
kvalitní přenos hlášeného zvuku a snížení hluku. Dále výrobní haly, kde je třeba
snížit hluk vznikající při různých výrobních procesech.
Prostorová akustika zkoumá zvukové pole podrobněji - využívá metody statické,
vlnové a prostorové akustiky. [1]

2 Pojmy v prostorové akustice
Prostorová akustika, jako každý vědní obor, obsahuje mnoho pojmů a
předpokladů. K návrhu úprav přednáškových místností se omezíme pouze na
nejdůležitější pojmy jako je: činitel zvukové pohltivosti, doba dozvuku, vlastní a
kritická frekvence a prvky pro pohlcování zvuku.

2.1. Činitel zvukové pohltivosti
Při dopadu zvuku o akustickém výkonu P0 [W] na překážku se část tohoto
výkonu Pr [W] odrazí a část Pa [W] pohltí. Pohlcený výkon se pak rozdělí na část
výkonu Pl [W], která se ztratí ( je odvedena
konstrukcí mimo sledované místo nebo
se promění v jiný druh energie) a na část Pt [W],
která projde stěnou a je vyzářena do vedejšího
prostoru. [1,s.37]
Činitel pohltivosti potom definujeme:
Obr. 2.1 Pohlcování zvuku
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Činitel zvukové pohltivosti vyjadřuje schopnost povrchu pohlcovat zvuk. Značí
se α a je to bezrozměrné číslo nabývající hodnot v intervalu < 0; 1>. U dokonale
pohltivého materiálu je α = 1, u materiálu dokonale zvuk odrážejícího je α = 0. S
těmito dvěma extrémními případy se ale v reálných podmínkách nesetkáme,
proto se v praxi činitel zvukové pohltivosti pohybuje mezi hodnotami 0 a 1.
Činitel pohltivosti je, stejně jako zvuková pohltivost, závislý na kmitočtu zvuku, a
proto je potřeba jej počítat v jednotlivých kmitočtových pásmech. [3]

2.2. Doba dozvuku
Doba dozvuku je jednou ze základních veličin charakterizujících akustiku
uzavřených prostorů. Pokud v daném prostoru zapnu zdroj zvuku, zvyšuje
hladina akustického tlaku v poli odražených vln svou hodnotu. Tomuto jevu
říkáme názvuk. Po krátké době se hladina akustického tlaku ustálí. V té době
dochází k rovnováze mezi vyzářeným výkonem a energií, která je pohlcována
stěnami. Pokud zdroj signálu v čase t vypneme, bude vlivem zvukové pohltivosti
stěn energie zvuku v prostoru ubývat. Doba, za kterou poklesne hladina
akustického tlaku z hodnoty v čase t na hodnotu o 60 dB nižší, se nazývá doba
dozvuku. Časový průběh doby dozvuku závisí na odrazech od okolních stěn a
na přímé vlně od zdroje zvuku. Pro výpočet doby dozvuku bylo odvozeno
několik vztahů, lišících se použitelností pro různé typy prostor. [1], [2]

Obr.2.2. Doba dozvuku [1]

11

2.2.1. Doba dozvuku podle Sabina
Sabinův vztah se používá pro prostory méně tlumené, neopatřené zvuk
pohlcujícími prvky, protože u více tlumených prostor vzniká chyba. Teoreticky by
byla při αm = 1 výsledná doba dozvuku nulová. Při této situaci je však doba
dozvuku podle Sabina dána vztahem TS =

. [2]

Pokud zahrneme útlum zvuku ve vzduchu, dostaneme vzorec:
[ s; m³; m²; m−1]
kde činitel pohltivosti charakterizuje průměrnou pohltivost všech ohraničujících
ploch. Pro jednotlivé plochy Si a činitele pohltivosti αi je průměrná hodnota dána
vztahem:
[-]
kde
TS

doba dozvuku [s]

αm

průměrný činitel pohltivosti zvuku [-]

V

objem místnosti [m³]

S

celková plocha [m²]

Si

plocha dílčího materiálu [m²]

αi

činitel pohltivosti dílčího materiálu [-]

m

činitel útlumu ve vzduchu [m−1]

2.2.2. Doba dozvuku podle Eyringa
Eyring zahrnul narozdíl od Sabina do svého výpočtu také zeslabení zvukového
paprsku s intenzitou I způsobené dopadem na povrch s činitelem zvukové
pohltivosti α. Zpřesnil tím výpočet, který se v současné době používá pro účely
veřejných prostor. Tento výpočet je také uveden v normě ČSN 73 0525 pro
výpočet doby dozvuku. Obě tyto teorie platí pouze pro difúzní zvuková pole,
jelikož při extrémním případu αm =1 odražené vlny a s nimi i difúzní pole mizí a
v celém vnitřním prostoru vzniká pouze pole přímých vln. [1] [8]
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[ s; m³; m²]

kde

zůstává stejná jako u Sabinova vzorce. Eyring ovšem

zavádí nový vzorec pro činitel pohltivosti, a to:

Tento postup výpočtu poskytuje správnější výsledky pro pohltivější prostory.
V místnostech o větším objemu než 2000 m³ se tento vztah doplňuje o vliv
činitele útlumu zvuku ve vzduchu m [m−1]. [2]

kde
TE

doba dozvuku [s]

αm

průměrný činitel pohltivosti zvuku [-]

αE

Eyringův činitel pohltivosti zvuku [-]

V

objem místnosti [m³]

S

celková plocha [m²]

Si

plocha dílčího materiálu [m²]

αi

činitel pohltivosti dílčího materiálu [-]

m

činitel útlumu ve vzduchu [m−1]

2.2.3. Doba dozvuku podle Millingtona
Millingtonův vzorec se používá v případech, kdy je celkový činitel pohltivosti
ohraničujících stěn vyšší než 0,8. Ukázalo se totiž, že při takto vysokých
hodnotách činitele zvukové pohltivosti vzniká při výpočtech podle Eyringova
vzorce chyba. Ta je zapříčiněna Eyringovým předpokladem, že se od všech
ploch odráží stejně množství zvukových vln. Ve skutečnostvi však záleží
množství odrazů na velikosti daných ploch. Prostorů, ve kterých je αm > 0,8 je
velmi malé množství, a tak je využití Millingtonova vzorce minimální. [3]
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[ s; m³; m²; m−1]

TM

doba dozvuku [s]

V

objem místnosti [m³]

Si

plocha dílčího materiálu [m²]

αi

činitel pohltivosti dílčího materiálu [-]

m

činitel útlumu ve vzduchu [m−1]

2.3. Vlastní kmity
Při buzení zvukovým zdrojem dochází v prostoru při shodě budícího a vlastního
kmitočtu k rezonanci. Proto mají vlastní kmity velký vliv na akustické vlastnosti
prostoru. Pokud je v poslechovém kmitočtovém pásmu co největší počet
vlastních kmitů, je zajištěn dobrý přenos zvuku. Proto je nutné zajistit, aby pro
malé místnosti a nejnižší kmitočty připadal na určitý interval kmitočtů co největší
počet vlastních kmitů. Vlastní kmity jsou závislé na velikosti místnosti. Dělí se
do tří skupin - kmity kosé, osové a tangenciální. Počet vlastních kmitů prostoru
závisí na velikosti jeho objemu.
Vlastní kmitočty jsou dány vztahem: [3] [7]
[Hz, -, ms−1, m]
kde
c

rychlost šíření zvuku ve vzduchu (340 ms−1)

lx, ly, lz

rozměry uvažovaného prostoru [m]

nx, ny, nz

0, 1, 2 … celá čísla a jejich kombinace
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2.3.1. Kritický kmitočet
V oblasti nejnižších kmitočtů je zvukové pole v místnosti nevyrovnané. Je to
zapříčiněno nízkým počtem vlastních kmitů a kmity jsou nerovnoměrně
rozloženy. Limitní kmitočet fk, nazývaný kritický kmitočet, značí hranici, od které
se vytváří akustické pole s určitými znaky rovnoměrného rozložení. [7]
[Hz, s, m3]
kde
T

průměrná doba dozvuku místnosti [s]

V

objem místnosti [m³]

2.4. Prvky pro pohlcování zvuku
Prvky pohlcování zvuku jsou základní prvky pro akustické úpravy. Jsou to
materiály nebo konstrukce, které mají za úkol snižování hladiny akustického
tlaku v poli odražených vln, ale i změnu jiných akustických vlastností. Nejčastěji
přeměňují dopadenou zvukovou energii na energii tepelnou. V soušasné době
je nabídka těchto prvků velmi široká. Při výběru je nutné zvážit ne jen akustický
aspekt, ale například také ekonomický, požární, estetický nebo provozní. [1]

2.4.1. Obklady z porézních materiálů
Jedná se o obklady z materiálů s vysokou pórovitostí. Jejich základem je ztuhlá
pěna nebo vlákna. Hlavně proto je dělíme na materiály vláknité, pěnové a
kanálkovité. Pro správnou funkčnost je nutné, aby byly póry vzájemně
propojené a otevřené do volného prostoru. Největší využití mají desky a rohože
z minerálních nebo organických vláken. Materiály na bázi polystyrenu nejsou
vhodné, díky uzavřeným pórům. Je nutné dbát na správnou povrchovou úpravu,
protože např. nátěr může ucpat póry. Naopak je přípustné zakrýt povrch
například sítí, tkaninou nebo deskovým materiálem s otvory na více než čtvrtině
děrované plochy. Pórezní konstrukce jsou nejvíce účinné, je-li vzdálenost
materiálu od tvrdého povrchu stěny nebo stropu minimálně čtvrtina vlnové
délky. Akustické vlastnosti obkladu je možné regulovat vzduchovou mezerou
mezi stěnou a deskou případně samotnou tloušťkou desky. [1] [3]
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2.4.2. Kmitající membrány a desky
Kmitající membrána je fólie nebo tenká deska připevněná na kovovém nebo
dřevěném roštu. Tloušťku dutiny mezi povrchem a membránou určuje právě
rošt. Hlavním materiálem pro výrobu membrán jsou polyetylénové fólie nebo
koženka. Membránu můžeme přikrýt mřížkovinou nebo pletivem, abychom
zvýšili její odolnost vůči mechanickému poškození. Krytí ovšem nesmí bránit
kmitání membrány. Membrány pohlcují zvuk v okolí rezonančního kmitočtu. Ten
je ovlivněn tloušťkou vzduchové mezery a plošnou hmotností dané membrány.
Užitečnou vlastností membrán je jejich hladký a rovný povrch. Šířku
kmitočtového pásma lze zvýšit vložením pórezního pohlcovače do vzduchové
mezery, mezi pevný povrch a membránu. Je nutné zajistit kmitání membrány.
Existují také tzv. kmitající desky vyráběné např. z dřevotřísky. Tyto desky mají
vyšší plošnou hmotnost, tím pádem také nižší rezonanční kmitočet. Deska musí
být schopná kmitat, a to je nutné dodržet i při připevňování k podkladu. Je nutné
desku připevnit měkce např. osazením do pěnové pryže, přilepením na plstěné
pásy nebo přilepením na pásy koženky. Pokud připojujeme desky na rošt,
musíme dbát na vzduchotěsnost konstrukce. Výhodou desek a membrán je
možnost pohlcování zvuku o nízkém kmitočtu, tím vhodně doplňují porézní
pohlcovače, které nejlépe fungují při vyšších kmitočtech. [1]

Obr. 2.4.2. Schéma kmitající membrány [1]

2.4.3. Dutinové rezonátory
Dutinové rezonátory jsou lidmi používané už od starověku. V antických
chrámech a amfiteátrech zabudovávali amfory pro utlumení zvuku. Dutinové
rezonátory, jak už název naznačuje, využívají principu rezonance, v tomto
případě vzduchové. Tvar, rozměr spojovacího otvoru a také rozměr vzduchové
dutiny určují rezonanční kmitočet. Pásmo pohlcování je, obdobně jako u
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předchozích případů, možné rozšířit vložením pórovitého materiálu do dutiny. V
současné době se dutinové rezonátory vyrábějí ze speciálních tvárnic nebo
keramiky a nazývají se tvárnicové rezonátory. Podobně jako u membrán a
kmitajících desek, existují i zde děrované desky. Jeden z hlavních rozdílů je v
jejich uchycení - tyto desky uchycujeme pevně. Dalším rozdílem je kmitající
materiál - zde nekmitá deska samotná, nýbrž vzduchový sloupec v otvorech
Velikost, hustota otvorů, tlouštka a odsazení od zdi určují rezonanční kmitočet
desky. Nejčastějším materiálem jsou ocelové nebo hlliníkové plechy,
dřevovláknitá deska nebo sádrokarton. [1]

Obr. 2.4.3. Schéma tvárnicového rezonátoru a děrované desky [1]

2.4.4. Kombinované konstrukce
Rezonanční soustavy sestavené z několika rezonančních prvků řazených za
sebou a akustická tělesa označujeme jako kombinované konstrukce. Akustická
tělesa jsou vyrobena z pórovitého materiálu, který je krytý tkaninou nebo
pletivem, navíc mají jednoduchý geometrický otvor. Kombinované konstrukce
zavěšujeme pod stropní konstrukci. V praxi se jedná o nejlepší pohlcovače
zvuku, neboť mají nevyšší činitele pohltivosti a zároveň nejširší rozsah pásma
kmitočtů. Mnohé z těchto pohlcovačů mají hodnoty činitele pohltivosti α > 0,6 v
oktávových pásmech od 250 Hz do 2000 Hz, vyrovnají se tak vlastnostmi
širokopásmovým akustickým obkladům. Aby rezonanční soustavy správně
fungovaly a pohlcovaly zvuk, je třeba je dostatečně tlumit, aby co největší
množství zvukové energie z rezonátoru bylo přeměněno v teplo. [1] [3]
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3 Měření doby dozvuku
Na dvou vybraných přednáškových místnostech na ČVUT Fakultě Dopravní v
Praze jsem provedla měření doby dozvuku. V programu MATLAB jsem si
vygenerovala MLS signál, který jsem do učebny pouštěla přes reproduktory
zabudované v učebně. Zvuk jsem přijímala pomocí dvou všesměrových
mikrofonů RØDE M5. Ty jsem umístila jeden do přední části posluchárny a
druhý do zadní, vždy ve správné vzdálenosti, tj. minimálně polovinu maximální
vlnové délky od sebe ( cca 2m) a čtvrtinu vlnové délky od nejbližší odrazivé
plochy, v našem případě podlahy ( cca 1m). Výsledky měření jsem zpracovala
dvěma metodami: metodou vypnutí zdroje a metodou integrované impulsní
odezvy. Dané výsledky jsem porovnala mezi sebou a také s teoretickým
výpočtem.

3.1. Normy
Pro definici zásad návrhování a realizace prostorů pro kulturní účely, prostory
ve školách a prostory pro veřejné účely slouží norma ČSN 73 0527. Tato norma
dělí přednáškové sály na sály menší - do 250m3 a na sály větší - nad 250m3.
Doba dozvuku se dle normy hodnotí pouze v oktávových pásmech se středními
kmitočty - tedy od 125Hz do 4000Hz. V rozmezí 250Hz až 2000Hz jsou
přípustné meze doby dozvuku stejné, na kmitočtech 125Hz a 4000Hz je spodní
mez nižší. Horní mez je 1,2*To a dolní 0,8*To . Optimální doby dozvuku
můžeme vyčíst z tabulek přiložených v ČSN. Pro námi změřenou malou
posluchárnu, která má objem V=221m3 je To = 0,94 s a pro velkou posluchárnu,
o objemu V = 352 m3 je To=1,05 s. [4]

3.2. Metody měření
Při měření jsem použila dvě metody a porovnala je s teoretickým výpočtem
popsaným v kapitole 2.2.2. Pro výpočtové zpracování výsledků měření jsem
používala počítačový program MATLAB.
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3.2.1. Metoda vypnutí zdroje
Tato metoda se dle normy nazývá metoda přerušovaného šumu. Provádí se
tak, že do prostoru vpustíme předem známý šum a po dosažení ustáleného
stavu vypneme zdroj zvuku. Celý šum i poklesovou křivku po vypnutí šumu
nahráváme. Jako budící signály se používají oktávové šumy v pásmech 125 Hz
až 4 kHz nebo třetinooktávové šumy v rozsahu 100 Hz až 5 kHz. Pro dosažení
lepšího odstupu signálu a šumu se výstupní signál filtruje odpovídajícími filtry.
Pokles hladiny akustického tlaku po vypnutí zdroje se vyhodnocuje v úseku
-5 dB až -35 dB vůči hladině před vypnutím. [2]

3.2.2. Metoda integrované impulsové odezvy
Měření impulsové odezvy je založeno na vybuzení prostoru akustickým
impulsem. Realizace vhodného impulsu může být často velmi složitá. Vhodným
zdrojem může být jakýkoliv zdroj zvuku, který sám o sobě nedoznívá, ovšem
musí dosahovat dostatečného spektra. Ve velkých sálech se často v praxi
využívá pistole nebo elektrický výboj, ovšem realizace měření s dostatečnou
přesností je obtížná. Ideálním impulsem jsou MLS signály. MLS signály
(Maximum- Length Sequences) jsou dvou-úrovňové periodické pseudonáhodné
posloupnosti. Výhodou MLS signálů oproti klasickým měřícím impulsům je jejich
výrazně vyšší výkon a dostatečně ploché spektrum. Skript generující MLS
signál je přiložen v příloze A. Ze vstupního a výstupního signálu určíme
impulsní odezvu s pomocí cyklické korelace[10]. Křivku poklesu energie
spočítáme z impulsní odezvy podle vztahu [2]:

kde

(3.2.2.)

Pomocí digitální filtrace impulsové odezvy určíme poklesové křivky pro
jednotlivá třetinooktávová pásma a provedeme přepočet na pokles o 60 dB. [5]
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3.3. Přednášková místnost 410

Obr. 3.3a Fotografie posuchárny 410

Obr. 3.3b Půdorys se sklopenými řezy
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Přednášková místnost 410 se nachází na 4. patře Fakulty Dopravní v Praze.
Jedná se o menší z měřených místností. Je široká 6,5m a dlouhá 8,5m. Ve třídě
je 6 řad lavic po 9-ti sedadlech. Řady s lavicemi jsou rozdělené do 3
vyvýšených stupínků. Výška v úrovni přednášejícího je tedy 4,2m zatímco v
úrovni poslední řady pouze 3,8m. Objem učebny je 221m3. Mikrofony snímající
výstupní signál byly umístěné v druhé a šesté lavici uprostřed učebny.

3.3.1. Metoda vypnutí zdroje v učebně 410
V následujících grafech je znázorněn postup a dílčí výsledky výpočtu doby
dozvuku v dané přednáškové místnosti. Modrá barva znázorňuje mikrofon
přední, tedy ten v druhé řadě posluchárny. Zelená znázorňuje mikrofon v
poslední řadě.

Obr. 3.3.1a Zobrazení odezvy MLS signálu

Pro převedení odezvy signálu na energii je třeba signál zintegrovat. Integrál
jsem vypočítala v programu MATLAB. Na y ose jsou zobrazené decibely, na ose
x počet integrovaných vzorků.

Obr. 3.3.1b Obrázek integrovaného signálu
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Obr. 3.3.1c Detail zintegrovaného signálu
Jelikož v praxi není téměř možné dosáhnout poklesu o 60dB, vybereme úsek s
co nejlineárnějším průběhem a poklesem o 20dB. Dobu, kdy zvuk poklesne o
20dB potom vynásobíme třemi a získáme požadovanou dobu dozvuku.
Pro modrý mikrofon tak získáme dobu dozuku

T1 = 0, 51 s a pro mikrofon

zelený T2 = 0, 52 s. Průměr z těchto naměřených odezev je T410 = 0,52 s.
Zobrazené výsledky jsou změřené širokopásmovým signálem. Detaily
zintegrovaného signálu na jednotlivých kmitočtových pásmech jsou přiloženy v
příloze E. Výsledky přepočtů na jednotlivá pásma jsou vyobrazeny v grafu:
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Obr. 3.3.1d Doba dozvuku pro jednotlivá pásma
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Normový výpočet pro dobu dozvuku je podle Eyringa v minimálně 80%
obsazené učebně. Moje měření bylo provedeno v neobsazené učebně. Proto
jsem provela přepočet na obsazenou učebnu, právě 80%. Výsledek přepočtu
měření je zobrazen v grafu:
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Obr. 3.3.1e Doba dozvuku přepočtená na obsazenost

3.3.2. Metoda impulsové odezvy v učebně 410
Do učebny jsem reproduktory vpustila MLS signál, v programu MATLAB jsem
porovnala vstupní a výstupní signál a získala impulsovou odezvu. Barvy grafů
podle mikrofonů jsou zachovány.

Obr. 3.3.2a Impulsová odezva
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Pro získání poklesové křivky a následné vypočtení doby dozvuku je nutné
impulsovou odezvu také zintegrovat (3.2.2.). Křivka má trochu jiný průběh než u
metody vypnutého zdroje, ale dobu dozvuku z ní vypočteme stejně.

Obr. 3.3.2b Detail zintegrované impulsní odezvy
Přepočet modrého mikrofonu děláme znovu z poklesu o 20 dB, v tomto případě
v rozmezí -25 dB -> -45 dB. Zelený mikrofon uděláme pro rozmezí -25 dB -> 55 dB, tedy pokles o 30 dB.Tuto dobu dozvuku potom vynásobíme třemi nebo
dvěma. Výsledná doba dozvuku modrého mikrofonu je potom T1 = 0,65 s a
zeleného mikrofonu T2 = 0,60 s. Průměrná doba dozvuku této učebny spočtená
z impulsové odezvy je rovna T410 = 0,63 s. Tato vypočtená hodnota je, stejně
jako v předchozím případě, změřená na širokopásmovém signálu. Přepočet na
jednotlivá kmitočtová pásma je zobrazen v grafu.
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Obr. 3.3.2c Doba dozvuku pro jednotlivá pásma
24

2000

4000

Stejně jako u předchozího měření bylo toto provedeno na neobsazenou
učebnu. Přepočet byl proveden, stejně jako v předchozím případě, podle
Sabinova vzorce na 80% obsazenosti učebny.
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Obr. 3.3.2d Doba dozvuku přepočtená na 80% obsazenost

3.3.3. Teoretický výpočet podle Eyringa v učebně 410
Výpočet byl proveden na 80% obsazenosti učebny. Do výpočtu byly zahrnuty
tyto materiály: absorpční obklad Sonit P30 (akustický obklad z velikostně
tříděného písku pojeného epoxidovou kompozicí), který se nachází na dvou
bočních zdech a na stropě a jeho celková plocha je 81m2. Dále čalouněné židle
obsazené i neobsazené. Omítku na zdech a stropě, o celkové ploše 77,4m2 a tři
okna o ploše 13,5m2. Výsledky v jednotlivých kmitočtových pásmech jsou
zobrazené v grafu. Šedá linie představuje mezní normové doby dozvuku a
červená znázorňuje samotný výpočet. Zelená linie znázorňuje optimální dobu
dozvuku vypočetnou dle normy podle objemu místnosti.
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Obr. 3.3.3 Výpočet podle Eyringa
Z vypočtené křivky jsem určila průměrnou dobu dozvuku, abych ji mohla
porovnat s výsledky měření. Tato doba dozvuku je T410 = 0,61 s. Tabulka,
použitá pro výpočet, je přiložena v příloze G.

3.3.4. Shrnutí - učebna 410
Průměrná doba dozvuku stanovená měřením metodou vypnutí zdroje je rovna
T410 = 0,52 s, metodou impulsní odezvy T410 = 0,63 s a teoretickým výpočtem
T410 = 0,61 s. Optimální doba dozvuku této místnosti byla stanovena na To =
0,94 s. Toho mnou změřená i vypočtená doba dozvuku ani vzdáleně
nedosahuje. Učebna nevyhovuje ani normě, ve které je spodní mez doby
dozvuku stanovena na 0,75s v kmitočtových pásmech v rozmezí 250Hz 2000Hz a 0,61s na kmitočtech 125Hz a 4000Hz. Na dílčích kmitočtových
pásmech vyhovuje učebna pouze na kmitočtu 125 Hz v obou metodách měření,
na kmitočtu 4000Hz při měření metodou impulsové odezvy a při teoretickém
výpočtu nikdy. Jelikož norma doporučuje teoretický výpočet podle Eyringa, je
tato učebna nevyhovující.
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3.4. Přednášková místnost 409
Přednášková místnost 409 se nachází na stejném místě jako místnost 410.
Jedná se o větší přednáškovou místnost. Její délka je 13,5m a její šířka je
6,5m. V místnosti je 8 řad lavic, každá po 9-ti polstrovaných sedadlech. Lavice
jsou odstupňované do 4 výškových stupňů. Výška místnosti u tabule je 4,2m, v
poslední řadě jen 3,6m. Snímající mikrofony byly umístěné v druhé a osmé
lavici. Místnost má čtyři okna o rozměrech 3 x 1,5 m, její objem je 352m3. V této
místnosti jsem využila zabudované reproduktory (viz. foto) k buzení signálu.

Obr. 3.4a Posluchárna 409
Další fotografie jsou v příloze H. Na další stránce je náčrt půdorysu a řezu s
vyznačeným umístěním reproduktorů a mikrofonů v místnosti.
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Obr. 3.4b Půdorys se sklopeným řezem

3.4.1. Metoda vypnutí zdroje v učebně 409
Výpočet jsem dělala stejným postupem jako v učebně 410. Barvy mikrofonů
jsou zachovány jako v předchozích případech - modrý je mikrofon přední a
zelený znázorňuje mikrofon v poslední řadě.

Obr. 3.4.1a Zobrazení odezvy signálu
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Graf zintegrovaného signálu, tedy energie pak pro učebnu 409 vypadá takto.

Obr. 3.4.1b Zintegrovaný signál

Obr. 3.4.1c Detail zintegrovaného signálu
Dobu dozvuku, stejně jako v předchozím případě, počítáme na pokles o 20dB.
V obou případech vyšla nejlineárnější část křivky na rozsah +10dB až - 10dB.
Přesný výpočet je potom:
kde

a

Fs = 44100 Hz

Výsledek výpočtů je pro modrý mikrofon T1 = 0,42 s a pro zelený T2 = 0, 56 s.
Průměrná doba dozvuku je T409 = 0, 49 s. Doba dozvuku pro jednotlivá pásma
je uvedena v grafu 3.4.1d.

29

1. mikrofon

2.mikrofon

Tdolní

Thorní

To

1,3

Doba dozvuku T[s]

0,975

0,65

0,325

0
125

250

500

1000

2000

4000

Frekvence f [Hz]

Obr. 3.4.1d Doba dozvuku pro jednotlivá pásma
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Obr. 3.4.1e Doba dozvuku přepočtená na obsazenost
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3.4.2. Metoda impulsní odezvy v učebně 409
Měření a výpočet proběhly totožně jako v učebně 410.

Obr. 3.4.2a Impulsová odezva v učebně 409

Obr. 3.4.2b Detail zintegrované impulsové odezvy
V tomto případě jsem hodnotila pokles u obou křivek o 30 dB. U modrého
mikrofonu v rozmezí -20 dB -> -50 dB, u zeleného o 5 dB níže. Dobu dozvuku
T30 jsem poté vynásobila dvěmi. Doba dozvuku modrého mikrofonu je potom
T1 = 0,68 s, zeleného T2 = 0,61 s. Průměrná doba dozvuku při měření
impulsovou odezvou v učebně 409 je T409 = 0,65 s.
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Obr. 3.4.2c Doba dozvuku pro jednotlivá pásma
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Obr. 3.4.2d Doba dozvuku přepočtená na obsazenost
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3.4.3. Teoretický výpočet podle Eyringa v učebně 409
V učebně 409 jsou na obklad použity stejné absorpční obklady jako v učebně
410. Ve výpočtu byly také zahrnuty všechny ostatní materiály jako v předchozí
posluchárně.
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Obr. 3.4.3 Výpočet podle Eyringa
Značení křivek je totožné jako u posluchárny 410. Optimální doba dozvuku je v
tomto případě delší, jelikož je učebna větší. Průměrná doba dozvuku v této
učebně je T409 = 0,66s.

3.4.4. Shrnutí - učebna 409
Průměrná doba dozvuku vypočtená metodou vypnutí zdroje je T409 = 0, 49s,
metodou impulstní odezvy T409 = 0,65s a teoretickým výpočtem T409 = 0,66s.
Tato učebna sice na kmitočtu 125Hz vyhovuje v obou případech měření, podle
Eyringa ovšem nevyhoví nikdy. Posluchárna má sice lepší doby dozvuku než
místnost 410, stále ale normě nevyhovuje. Pro návrh úprav jsem si tedy vybrala
učebnu 410, která je více přetlumena.
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4 Návrh úprav učebny 410
Učebna 410, stejně jako učebna 409, je silně přetlumena. Hlavním bodem
návrhu bude tedy prodloužit dobu dozvuku na minimálních 0,75 s, které v
pásmu 250Hz až 2000Hz požaduje norma. Dalším cílem úprav je co nejvíce se
přiblížit optimální době dozvuku, v tomto případě To = 0,94 s.

4.1. Materiály
Místnost je tlumena absorpčním obkladem Sonit P30 na dvou stěnách a po
celém stropě. V rámci svého návrhu obklad odstraním a nahradím jiným, méně
tlumícím materiálem. Materiály, které jsou stejné, a tak se jejich činitele
pohltivosti ve výpočtu nemění jsou: okna, židle v obsazeném i neobsazeném
stavu, podlaha, lavice a omítka. Na boční a zadní zeď jsem navrhla perforovaný
obklad Rigiton RL 8-15-20 a na podhled Thermatex Acoustic RL.

4.1.1. Rigiton RL 8-15-20
Rigiton jsou perforované akustické desky pro obklady stěn a podhledy. Mnou
vybraná varianta RL 8-15-20 má nepravidelné děrování s třemi různými
velikostmi otvorů - průměry 8,15 a 20mm. Deska je velmi dobře odolná vůči
relativní vlhkosti a má třídu reakce na oheň A2. Obklad byl vybrán zejména pro
jeho vyšší pohltivost na kmitočtu 125Hz a pro nepříliš vysokou pohltivost na
kmitočtech ostatních - jedná se o obklad třídy D. Tabulka činitele pohltivosti a
perforace je vyobrazena níže. Další informace o produktu - viz příloha L.

Obr. 4.1.1. Vlastnosti Rigiton RL 8-15-20 [L]
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Jelikož máme třídu přetlumenou a obklad je vcelku pohltivý, použijeme obklad
na boční stěně pouze do úrovně výšky dvěří, tedy 3 metry nad podlahu. Zadní
stěnu obložíme do stejné výškové úrovně jako stěnu boční, jen obklady
nebudeme obkládat od země, ale od jednoho metru výšky nad podlahou.

4.1.2. Podhled Thermatex acoustics RL
Thermatex Rl je podhledový panel z minerální vlny a dalších anorganických
příměsí. Mnou vybraná varianta je rozměru 600x600 mm. Povrch podhledu má
bílou barvu a je z nakašírované netkané akustické fólie. Podhled byl vybrán pro
jeho vysokou odrazivost, která byla v přetlumené učebně potřeba. [6]

Obr. 4.1.2 Činitel zvukové pohltivosti podhledu

4.2. Ověření
Správnost doby dozvuku nově navrhnuté třídy jsem ověřila výpočtem podle
Eyringa. Dle normy by tato doba dozvuku měla být na kmitočtech 125Hz a
4000Hz v rozmezí 0,61s až 1,13s na ostatních středních kmitočtech by měla být
doba dozvuku 0,75s až 1,13s. Těmto požadavkům můj návrh vyhověl a k
optimální době dozvuku této místnosti, tedy 0,94s, se blíží na všech
kmitočtových pásmech krom 250Hz. Tabulka s dílčími činiteli pohltivosti s
výpočtem se nachází v příloze N. Níže je znázorněn graf s výsledky na
jednotlivých kmitočtových pásmech.
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Obr. 4.2a Doba dozvuku v nově navrhnuté učebně podle Eyringa
Dobu dozvuku jsem ověřila také v programu Odeon. Jako hlavní zdroj zvuku
jsem uvažovala přednášejícího stojícího u přednáškového pultu. Odhadovaná
doba dozvuku je vyobrazena níže. Další schéma se nachází v příloze O.

Obr.4.2b Doba dozvuku vypočtená v programu Odeon
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Obr. 4.2c Doba dozvuku vypočtená v programu Odeon

4.3 Vizualizace upravené učebny

Obr. 4.3a Pohled do třídy
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Obr. 4.3b Pohled ze zadní strany učebny

Obr. 4.3c Pohled na obklad Rigiton
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Závěr
Ve dvou vybraných učebnách na Fakultě dopravní ČVUT v Praze jsem provedla
měření doby dozvuku. Měření bylo provedeno dvěma metodami a porovnáno s
teoretickým výpočtem. Přestože tyto posluchárny prošly v horizontu pěti let
akustickými úpravami, moje měření i teoretické výpočty ukázaly, že jsou obě
nevyhovující. Obě posluchárny jsou obloženy stejným, akusticky velmi
pohltivým, obkladem a jsou tak přetlumeny. Na menší z poslucháren, jejíž
výsledky měření vyšly hůře, jsem provedla návrh akustických změn pro
zlepšení doby dozvuku. Součástí návrhu bylo vyměnění a zmenšení plochy
obkladu na stěnách a nahrazení stropního obkladu novým podhledem. Mnou
navržené změny byly ověřené teoretickým, normou doporučovaným výpočtem a
v programu Odeon. Návrh vyhověl na všech kmitočtových pásmech a ve
většině se blíží optimální době dozvuku této místnosti. Součástí návrhu bylo
zaměření na estetickou stránku učebny. Nový obklad i podhled zesvětlují
učebnu, scelistvují prostor a celkově zpříjemňují prostředí v učebně.
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