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Abstrakt: Prototyp náhlavní soupravy vychází z konstrukce funk ního vzorku (viz TL.
45). Zajiš uje stabilní a definovanou polohu m icího mikrofonu pro standardní
m ení hlasového pole (VRP) p ed ústy vyšet ované osoby (30 cm ve šikmém
sm ru). Poloha je nezávislá na pohybech hlavy a t la vyšet ované osoby a zárove
souprava minimáln ovliv uje lidský subjekt p i vyšet ování hlasu.
Abstract: For the standardized measurement of the voice range profile (VRP) there
is a requirement for a stable position of the measurement microphone in the defined
position (30cm sideways from a mouth). Proposed headset provides the stable
position of that microphone, independent of the head and body movement of subject
and in addition has minimal effects for voice recording (examination).
Popis: Viz P íloha k TL . 48.
Inova ní aspekty: Úprava tvaru a konstruk ních ešení oproti funk nímu vzorku
umož uje malosériovou výrobu. Ve srovnání s použitím b žného mikrofonního
stojanu náhlavní souprava zajiš uje stabilní polohu m icího mikrofonu vzhledem k
úst m vyšet ované osoby nezávisle na pohybech její hlavy a t la.
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P ínosy: Náhlavní souprava usnad uje aplikaci metody RVL. Použitý hlavový k íž
lze snadno p izp sobit rozm r m a tvaru lebky, ímž je zabezpe eno stabilní
uchycení soupravy k hlav vyšet ované osoby. Po p ipevn ní soupravy na hlavu
vyšet ované osoby je mikrofon po minimálních korekcích umíst n do p edepsané
polohy nezávisle na prostorovém uspo ádání pracovišt .
Upevn ní soupravy na hlavu vyšet ované osoby dovoluje snadnou zm nu pozice
osoby bez nutnosti znovu nastavovat polohu mikrofonu.
Zajišt ním stabilní polohy m icího mikrofonu vzhledem k úst m vyšet ované osoby
nezávisle na pohybech její hlavy a t la zp es uje dosažené výsledky a zvyšuje jejich
reprodukovatelnost.
Nízká hmotnost soupravy, malé rozm ry m icího mikrofonu a jeho umíst ní mimo
zorné pole vyšet ované osoby minimáln ovliv ují pr b h vyšet ování.
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