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Abstrakt: Metodika vychází z možnosti použít sou asné m ení více impulsových
odezev uzav ených prostor pro získání jejich akustických parametr . Použití multikanálového m ení má oproti b žn používanému jedno-kanálovému zp sobu
m ení impulsových odezev n kolik významných p ínos . Nejvýznamn jšími p ínosy
prezentované metodiky osmi-kanálového m ení jsou v tší objektivita nam ených
hodnot, které takto nejsou závislé na ur ité pozici zdroje zvuku a mikrofonu,
a výrazné zkrácení doby provád ní akustického m ení.
Abstract: This Methodic comes up from the possibility to use more simultaneous
measurements of impulse responses in rooms to obtain acoustic parameters. The
using of multi-channel measurement brings a couple of considerable benefits against
commonly utilized single-channel one. The most significant advantages of this
presented eight-channel method are more objective results, which are not this way
dependent at certain position of a sound source or a microphone, and notable
shortening of acoustic measurement execution time.
Popis: Viz P íloha k TL . 33; zp ístupn ní popisu vázáno na ud lení licence.
Inova ní aspekty: P i m ení za pomocí b žných prost edk (jen jeden mikrofon)
jsou kladeny velké nároky na asovou náro nost celého m ení. Zárove d ležitou
podmínkou pro korektní provedení takovéhoto m ení je zajišt ní stejných podmínek
(hladina pozadí, pozice umíst ní zdroje zvuku) a to jak pro všechny polohy zdroje
zvuku, tak všechny polohy mikrofonu pot ebné k popisu akustického pole v daném
prostoru. Použití multi-kanálového m ení a vyhodnocování m ených impulsových
odezev získaných najednou z více míst prostoru (zde osmi) vede ke snížení asové
náro nosti, p esn jším výsledk a získání informace o chování celého prostoru
b hem jednoho provedeného m ícího kroku.
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P ínosy: P i použití osmi-kanálového (vícekanálového) m ení k získání
impulsových odezev m eného prostoru se výrazn snižuje asová náro nost celého
m ení až o 60% oproti b žné metodice m ení za použití jednoho mikrofonu. P i
akustickém popisu daného prostoru je jedine nou vlastností tohoto zp sobu m ení
získání informace o chování celého prostoru b hem jednoho m ícího kroku
vztaženo k jedné pozici zdroje zvuku. B hem jedno-kanálového m ení není možné
zajistit pro všechny pozice mikrofonu stejné akustické podmínky, tzn. stejnou hladinu
pozadí. P i použití multi-kanálového m ení tento problém odpadá, protože pro
všechny pozice mikrofonu b hem jednoho m ícího kroku jsou zajišt ny shodné
podmínky.
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