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Akustika v dopravě
• Hluk z dopravy (legislativa)

• Hlukové studie

• Senzory pro monitorování hluku

• Protihlukové bariéry

• Akustické zdroje (hlášení, signalizace)

• Ultrazvuk (např. detekce vzdálenosti)

• Infrazvuk



Základní veličiny

• Akustický tlak pA

"Sound pressure diagram" by CLI - Own work. Licensed under GFDL via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sound_pressure_diagram.svg#/media/File:Sound_pr
essure_diagram.svg



Základní veličiny

• Akustický tlak pA

• Akustická rychlost vA

• Teplota T

• Hustota (objem), entropie…
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Základní veličiny

Akustický tlak pA [Pa] Akustická rychlost vA [m/s] Teplota T [K]



Základní senzor akustického tlaku



Základní senzor akustického tlaku

"Anatomy of the Human Ear en" by Chittka L, Brockmann - Perception Space—The Final Frontier, A PLoS Biology Vol. 3, No. 4, e137 
doi:10.1371/journal.pbio.0030137 (Fig. 1A/Large version), vectorised by Inductiveload. Licensed under CC BY 2.5 via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear_en.svg#/media/File:Anatomy_of_the_Human_Ear_en.svg

Frekvenční rozsah: 
20 Hz – 20 kHz

Dynamický rozsah: 
0 – 130 dB SPL



Hladina akustického tlaku
• Hladina akustického tlaku v decibelech

• Referenční tlak �� = 20	μPa

• Efektivní hodnota změřeného tlaku (RMS)
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Křivky stejné hlasitosti



Váhové filtry

"Acoustic weighting curves (1)" by Lindosland at English Wikipedia.) (Uploads - Lindosland (talk) (Uploads)Transferred from en.wikipedia to 
Commons by Wdwd using CommonsHelper.. Licensed under Public Domain via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acoustic_weighting_curves_(1).svg#/media/File:Acoustic_weighting_curves_(1).svg



Spektrum akustického signálu
• Výpočet spektra pomocí Fourierovy transformace

• Rozložení signálu do funkcí sinus a cosinus
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Spektrum akustického signálu

By René Schwarz (Own work, SVG Version of File:Fouriersynthese.png) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons



Ztráty a tlumení
• Viskózní ztráty



Ztráty a tlumení
• Tepelné ztráty



Ztráty a tlumení
• Tloušťky limitních vrstev ve vzduchu:

20 Hz   ~ 0,5 mm

100 Hz  ~ 0,2 mm

1 kHz    ~ 70 µm

10 kHz  ~ 20 µm

Ve vzduchu δv ~ δh , ve vodě je δh méně než polovina δv.



Ztráty a tlumení

Akustická rychlost vA [m/s]

Teplota T [K]



Ztráty a tlumení
Aplikace: porézní materiály



Elektroakustické měniče
• Elektrodynamické

• Elektrostatické

• Piezoelektrické

• Další…



Elektrodynamický reproduktor

- = ./0
1 = .20



Elektrostatický mikrofon

Nutné polarizační napětí

Citlivost úměrná změně kapacity



Akustika na UBTI

• Předmět „Akustika v dopravě“ 23AKU – obor BEZ

• Projekt „Akustické senzory pro monitorování hluku“

• Možnost bakalářských a diplomových prací

• Doktorské studium



Akustika na UBTI

• Projekt Trafficsensnet – senzorická síť

Lokalita: Praha 4 - Spořilov



• Senzor hluku v senzorické „Master“ stanici

Akustika na UBTI



Akustika na UBTI - vybavení

� Měření přenosových charakteristik akustických a elektroakustických systémů
• Akustický analyzátor B&K Photon+, ¼’’, ½’’  měřící mikrofony

� Teoretické modely akustických a elektroakustických systémů
• Software: Matlab, FreeFem++, Comsol Multiphysics
• Pracovní stanice s Intel Xeon, 96 GB RAM (DDR4)

� Zpracování signálu v akustice
• Matlab, mikrokontroleryřady PIC, FPGA

� Možnost návrhu funkčních vzorků a související elektroniky
• 3D tiskárna, návrhové systémy pro elektroniku



Teoretický model MEMS mikrofonu
10 kHz 400 kHz

[m]

Magnitude Phase



Děkuji za pozornost

Kontakt: honzikp@fd.cvut.cz

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Web: http://security.fd.cvut.cz/

Laboratoř speciálních projektů 
(Konviktská suterén)


