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Anotace
Cílem práce je navrhnout a realizovat sadu demonstračních experimentů zaměřenou
na vlastnosti a schopnosti lidského oka a ucha. Experimenty jsou připraveny tak, aby přímo
využívaly subjektivního vjemu studentů. Demonstrujeme především prostorové vnímání.
Experimenty jsou navrženy tak, aby jejich provedení nebylo finančně nákladné. Zároveň jejich
vysvětlení vyžaduje pouze středoškolskou látku.

Anotation
The main purpose of this work is to make a set of demonstrational experiments
concerned about abilities of human eye and ear. Experiments are prepared to use subjective
perception of students. We demonstrate mainly spacial perception. Experiments are projected
not to be expensive to make. They are to be explained at the high school at the same time.
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1. Úvod
Cílem práce je navrhnout a realizovat sadu demonstračních experimentů zaměřenou
na vlastnosti a schopnosti lidského oka a ucha. Experimenty jsou připraveny tak, aby přímo
využívaly subjektivního vjemu studentů k demonstraci citlivosti, prostorového vnímání a jiných
vlastností těchto lidských smyslů.

Navíc zde volené experimenty by měly být nenáročné

na výpravu a laboratorní zázemí, aby byly proveditelné na běžné střední škole. Týž důvod klade
omezení na teoretickou složitost vysvětlení demonstrovaných jevů. Experimenty by opět měl
pochopit běžný student střední školy, byť v nutném přiblížení opomíjejícím všechny teoretické
aspekty problému.
Vzhledem k faktu, že experimenty mají využívat subjektivní vjem pozorovatele, není
možné poskytnout zde v tištěné podobě experimentální data. Přesto, pokud je to relevantní,
uvádíme fotografickou dokumentaci experimentálního uspořádání, některé subjektivní výsledky
a související teoretická srovnání.
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2. Zrak
Zrakem přijímáme až 80% veškeré informace o okolním světě. Přitom si většina z nás
neuvědomuje, jak omezená ve skutečnosti tato informace je. Záměrem této části je ukázat
některé vlastnosti lidského vidění. Demonstrováno bude prostorové vidění, změříme obnovovací
frekvenci oka a podíváme se na svou vlastní sítnici.

Lidské oko
Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, tím i kontur. Zrak proto dovoluje
vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.
Smyslovým orgánem je oko (oculus), je složeno z oční koule a přídatných orgánů. Vlastní
světločivná vrstva oka, sítnice, obsahuje fotoreceptory, vysoce specializované světločivné
buňky, tyčinky a čípky. Ty jsou zanořeny v pigmentovém epitelu, který zajišťuje jejich výživu
a světelnou izolaci. Člověk má v každém oku přes 130 miliónů světločivných buněk. Vlastní
vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů (např. rodopsin) na světlo. Světlem
se zrakové pigmenty rozkládají, čímž zahájí řetěz chemických reakcí, které vedou k převedení
signálu na elektrický impulz, vzruch, který přenáší informaci do zrakových center mozku.
Fotoreceptory jsou citlivé na světelné vlny v rozsahu 400 – 760nm. Za ideálních podmínek
vytvoří zrakový vjem pouhých 100 fotonů za sekundu. K dokonalosti zrakového vnímání jsou
nezbytné části oka tvořící jeho optický systém (rohovka, komorová voda, čočka, sklivec), který
soustřeďuje paprsky tak, aby jejich ohnisko bylo na sítnici. Při poruše akomodace se na sítnici
nemůže vytvořit ostrý obraz a výsledkem jsou refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost,
astigmatismus).
Sítnice (retina) – jemná několikavrstevná blána silná asi 0,2 – 0,4 mm. Buňky citlivé
na světlo jsou uloženy až v nejhlubší vrstvě – jsou to tyčinky a čípky. Barevně vidíme
prostřednictvím čípků. V šeru vidíme černobíle pomocí tyčinek, které jsou značně citlivější
než čípky. Čípků je v oku 6,5 miliónů, tyčinek 125 miliónů. V sítnici nejsou rozloženy
rovnoměrně. Ve střední části sítnice je více čípků než tyčinek; čípků radiálním směrem ubývá,
takže na okraji převládají tyčinky. Největší nakupení čípků je asi 4 mm od místa, kde vystupuje
z oční koule zrakový nerv, takzvané slepé skvrny, na mírně vkleslém místě sítnice, což je žlutá
skvrna (místo nejostřejšího vidění). Čípky, umožňují barevné vidění. V lidském oku existují tři
druhy čípků, lišící se barevnými pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám, které určují jednotlivé
barvy. Čípky vnímající červenou, zelenou a modrou barvu tedy zajišťují vnímání všech barev.
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Obrázek 1: Závislost citlivosti lidského oka v závislosti na vlnové délce [8]

Žlutá skvrna obsahuje jen čípky, které umožňují barevné vidění. Čípky mohou být v plné
činnosti při jasech větších než 10 cd.m-2, tj. při fotopickém vidění (čípkovém). Při jasech
menších než 10-3 cd.m-2 zůstávají v činnosti jen tyčinky – vidění skotopické (tyčinkové) v šeru.
Při skotopickém vidění jsme barvoslepí. Přechodným stavem je vidění mesopické, při kterém se
v závislosti na intenzitě osvětlení uplatní tyčinky i čípky, které je však namáhavé.
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Obrázek 2: Anatomie lidského oka [8]
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2.1. DOBA ODEZVY
Záměr
Lidské oko jeví v periferním vidění kratší dobu odezvy než ve vidění přímém, takže
viděný obraz se v periferní oblasti obnovuje rychleji. To se zdá být velmi praktickým, neboť
drobná změna v oblasti periferního vidění informuje tvora opatřeného zrakem o blížícím se
nebezpečí. Proto by i lidské oko mělo být v periferním vidění citlivější na pohyb, tedy jevit
kratší dobu odezvy. O platnosti této teorie se můžeme snadno přesvědčit. Kdo z nás někdy
nakupoval elektroniku ve velkoobchodě a šel podél řady televizních obrazovek, mohl si
všimnout v periferním vidění, že obrazovky blikají. Kdyby se však náš zákazník podíval
na obrazovku přímo, blikání nezaregistruje. Blikat ovšem budou pouze obrazovky staršího data
výroby se zobrazovací frekvencí 50Hz. Nová obrazovka s frekvencí 100Hz tento efekt zřejmě
neposkytne. Ke zdůvodnění tohoto tvrzení se dostanu s dovolením v závěru tohoto oddílu.

Technická realizace
Zakoupení řady televizních přijímačů odporovalo požadavku na finanční nenáročnost.
Hledali jsme tedy jiný zdroj světelných pulzů. Optimální se tak jevila dvojice LED diod
připojená ke zdroji střídavého napětí. Dioda bude svítit, bude-li jí protékat proud v propustném
směru. Když se poté polarita zdroje změní, proud by protékal v závěrném směru, tudíž dioda
svítit nebude, což se bude periodicky střídat. Dále potřebujeme měnit frekvenci záblesků diod.
Potřebujeme tedy zdroj střídavého napětí s proměnnou frekvencí. Zároveň zdroj musí regulovat
amplitudu napětí, abychom diody nespálili. Při tom všem potřebujeme ještě, aby zdroj onu
dvojici diod vůbec rozsvítil. Kombinace těchto požadavků může být pro středoškolskou
laboratoř poněkud náročná. Dostatečně výkonný zdroj střídavého napětí volitelné frekvence
nemusí být její součástí. V laboratoři jsme použili diody s napájecím napětím 3 V. Uvědomme si
však, že požadavek na výkon můžeme trochu snížit tím, že diody zapojíme paralelně tak, aby
proud v propustném směru protékal vždy jen jednu z nich. Pro větší efekt je vhodné použít
napětí ve tvaru pravoúhlého pulzu místo klasického průběhu funkce sinus, aby změna polarity
byla prudší a záblesky diod tím výraznější. Zapojení celého experimentu je zřejmé z níže
uvedených fotografií. Diody byly pro pohodlnější užívání zavřeny do plastových pouzder,
která se snadno dala uchytit ke stojanu.
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Obrázek 3: LED dioda v pouzdře

Obrázek 4: Experimentální uspořádání k měření obnovovací
frekvence oka
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Provedení
Pouzdra s diodami jsou přibližně ve stejné výšce. Paprsky diod svírají takový úhel, aby
při přímém pohledu do jedné z nich uživatel viděl na okraji periferního vidění diodu druhou.
Uživatel si na zdroji sám reguluje frekvenci a sleduje okamžik, kdy v přímém směru již dioda
svítí spojitě a v periferním ještě bliká. Pro lepší odhad tohoto okamžiku pomáhá se občas
podívat mezi diody tak, aby byly v periferním vidění obě. Pozorovatel lépe zaregistruje záblesky
diod, a dosáhne tak přesnějšího výsledku meření odezvy oka v periferním vidění.

Vyhodnocení
Oko skutečně obraz obnovuje v periferním vidění rychleji. Frekvence odezvy mých očí
je 55 Hz v přímém vidění a 70 Hz ve vidění periferním. Pro kontrolu jsem se podíval
na monitor, na kterém práci píši a v periferním vidění na mne bliká, tudíž frekvence mého
periferního vidění musí být vyšší než 50Hz. A zde se dostávám ke zodpovězení problému
z úvodu. Dnes je většina obrazovek vyráběna s frekvencí 100Hz. Po dobu užívání experimentu
jsem se nesetkal s hodnotou vyšší než 80Hz, tedy moderní obrazovka už stíhá obnovovat obraz
rychleji, než jej oko zvládá přijímat. Blikání bychom tedy nepozorovali. Nadpis této kapitoly
používá pojem doba odezvy, přesto se zde většina údajů objevuje v podobě frekvence.
Od frekvence se dá k periodě snadno přejít:

T=

1 . Pro představu uvádíme i přepočtené
f

výsledky z úvodu tohoto odstavce: Doba odezvy ve vidění přímém:
odezvy v periferním vidění: T periferní=14 ms .
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T přímé =18 ms a doba

2.2. PROSTOROVÉ VIDĚNÍ
Záměr
Cílem tohoto experimentu bylo ukázat, jak získáváme prostorový obraz okolního světa.
Nakonec tento experiment ukázal další činnosti, které oko sice provádí neustále, ale které si
neuvědomujeme. Prostorový obraz vzniká v mozku kombinací dvou odlišných obrazů z obou
očí. Zřejmě tedy kvalita výsledného obrazu závisí na poloze očí a na kvalitě s jakou se dva různé
obrazy překrývají.

Technická realizace
Základní problém byl získat dva obrazy. V tomto padla volba na počítačovou techniku.
Počítač přijímal signál ze dvou webových kamer a zobrazoval jej současně vedle sebe
na monitoru. Další problém byl dostat jednotlivé obrazy pouze do příslušného oka. Zde bylo
použito optické lavice plnící funkci triedru. Uživatel se dívá na pravoúhlý klín zrcadel. Odtud se
paprsky odráží přes další větší zrcadla tak, aby ve výsledku směřovaly na příslušnou část
obrazu. Poslední problém byl překryv obrazu. Tuto část řešilo umístění jednoho ze zrcátek
na polohovací nástavec. Ten bylo možné pomocí tří šroubů polohovat podle svislé i vodorovné
osy zrcátka.. Výhoda tohoto řešení se ukázala posléze v provozu Vzhled a technické řešení
aparatury dokumentují níže uvedené fotografie.

Obrázek 5: Optický prvek - pohled shora.
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Obrázek 6: Optický prvek - pohled zezadu

Obrázek 7: Optický prvek - pohled uživatele

Obrázek 8: Uspořádání experimentu prostorové vidění
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Provedení
Základem je na monitoru počítače zobrazit data ze dvou webkamer současně. My jsme
použili program 3dskop, jehož autorem je Mgr. Zdeněk Navrátil, PhD. Kamery byly umístěny
do klasického chemického držáku na jednu osu, zhruba 10cm od sebe. Dále je nutné optickou
„desku“ umístit tak, aby její osa mířila na rozhraní mezi dvěma obrazy. Uživatel se poté dívá
na zrcadlový klín a polohovacím nástavcem posouvá zrcátko tak, aby se mu obrazy překryly
v místě, na které se chce podívat.

Vyhodnocení
Původní předpoklad o závislosti kvality obrazu na vzdálenosti kamer se dokonale potvrdil.
Pokud jsme kamery umístili dále a s větším úhlem byl prostorový vjem silnější. Na druhou
stranu celkový obraz se zdál ošklivější a poněkud zmatečný, neboť blízké předměty člověk viděl
zároveň zleva i zprava. Čím více se konfigurace kamer blížila podmínkám lidských očí, tím
lepší byl dojem z obrazu. Zkusil jsem tedy nasimulovat pohled holuba nebo slepice s očima
směřujícíma od sebe v přímém úhlu. Tento pohled byl pro lidský zrak naprosto nevstřebatelný.
Můj mozek nevěděl, co si s takovým signálem počít. Zde se dostávám k dalšímu jevu, který se
objevil v průběhu realizace. Lidský mozek je zvyklý obrazy skládat a někdy realitu poněkud
vylepšuje. Jedině tak si vysvětluji, že se dva různé obrazy pomalu posouvaly k sobě, až se
postupně překryly a vznikl prostorový vjem, ačkoliv jsem s pohyblivým zrcátkem nehýbal.
Polohovací stoleček přebírá funkci okohybných svalů. Okolo oka jsou tři dvojice svalů,
které jím hýbají shora dolů a zprava doleva. Přesně to dělá se zrcadlem a tím i s obrazem
justovací stoleček, když se uživatel chce podívat na jiný předmět. Uživatel tak má přímou
zkušenost, co se děje v nitru jeho hlavy, když přeostřuje z blízka na dálku. Dokonce si uvědomí,
jak náročná tato činnost je, když točí justovacími šrouby.
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2.3. PROSTOROVÉ VIDĚNÍ – DESTRUKCE
Záměr
Tento experiment je jakýmsi protipólem předchozího. Zatímco v předešlém jsme
prostorový obraz konstruovali soustavou zrcadel za dvou plochých obrazů, zde budeme
autentický vjem redukovat na obraz plochý. Využijeme již dříve použitého poznatku, totiž
že prostorový obraz se konstruuje přeložením obrazů z obou očí přes sebe. Donutíme tedy
uživatele používat pouze jedno oko.

Technická realizace
Způsobů jak uživateli zabránit používat jedno oko, nejlépe bez trvalých následků, je
více. Mohli bychom použít pásku přes oko, nebo částečně zacloněné brýle. Nicméně existuje
řešení použitelné pro každou velikost hlavy a rozteč očí. Je jím kuželovitý klobouček známý
především z narozeninových oslav. Tento klobouček však musíme poněkud upravit. Především
je nutné uříznout kloboučku špičku tak, aby vznikl průzor o průměru zhruba 2cm. Dále musíme
nosit klobouček poněkud nestandardním způsobem, a sice sklopený do tváře, tak aby nám kužel
seděl na očích a my mohli průzorem vidět ven. Díky tvaru kužele se průzorem nemohou dívat
obě oči zároveň – museli bychom šilhat. Oko, které není natočeno na průzor, vidí jen stěny
kužele, tedy tmu. Navíc se nám zorné pole redukuje na výřez odpovídající průzoru. Odstranili
jsme tak nejen prostorový vjem, ale i periferní vidění.

Vyhodnocení
Fakt, že jedno oko není schopno poskytnout prostorový vjem a tedy informaci
o hloubce prostoru a vzdálenostech objektů je, myslím, celkem známý. Pro silnější dojem
necháme člověka opatřeného kloboučkem vykonávat nějakou činnost. Stačí nechat ho házet si
s míčkem. Navíc můžeme použít více osob. Uživatel nejenže nemá představu, kde míček
v prostoru je, ale musí ho navíc sledovat celou hlavou, neboť průzorem vidí jen úzký výřez
reálného světa. Po osobní zkušenosti člověk obdivuje jednooké lidi, že jsou vůbec schopni se
v prostoru orientovat.
Bylo by také možné prostě zavřít jedno oko. Uživatel tak ale může z periferního vidění
získat alespoň hrubou představu o prostorovém uspořádání svého okolí. Subjektivní dojem při
použití kloboučku je tedy lepší.
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2.4. ZOBRAZENÍ SÍTNICE
Záměr
Cílem tohoto pokusu je poskytnout uživateli možnost podívat se na svou vlastní sítnici.
Princip pokusu je vlastně stejný jako u podobného oftalmologického vyšetření. Postup spočívá
v tom, že se do oka svítí slabým bodovým zdrojem světla. Oko poté při pohybu (svém nebo
zdroje světla) vidí tmavou žilnatou strukturu.

Technická realizace
Jediným problémem je získat slabý bodový zdroj co nejjednodušší cestou. Použijeme
klasickou kapesní svítilnu. Dobrá bude taková, kde za zdroj světla slouží obyčejná žárovka
a která je v ideálním případě napájena tužkovými bateriemi. Abychom snížili svítivý výkon
žárovky, odebereme jednu ze žárovek. Ve svítilně ji však musíme vodivě nahradit. Vzhledem
k technické realizaci svítilny musíme nahradit baterii válečkem stejných rozměrů, který
potáhneme hliníkovou fólií pro vodivé spojení. Navíc z čela svítilny sejmeme rozptylovací
sklíčko, díky čemuž vlákno malé žárovky můžeme považovat za bodový zdroj.

Provedení
Pro pohled na vlastní sítnici potřebujeme zatemněnou místnost. Uživatel zavře jedno
oko, žárovkou si svítí zblízka do oka a za pohybování otevřeným okem nebo svítilnou sleduje
tmavý obraz cévního zásobení sítnice otevřeného oka. V této struktuře si může jasně všimnout
místa, do kterého se cévy sbíhají, kde bychom očekávali takzvanou slepou skvrnu.

Vyhodnocení
Žákům, kteří docházejí na oční vyšetření, jsme patrně nepředvedli nic nového, nicméně
žákům se zdravýma očima tento experiment umožňuje nahlédnout dovnitř svého vlastního oka.
Důvod, proč vidíme cévy sítnice, vyplývá z anatomie oka. Cévy prochází uvniř oka před sítnicí.
Světlo procházející okem na ně dopadá a na sítnici vrhá jejich stín. Mozek tento obraz (stín)
neregistruje, protože se nemění. Když však hýbeme žárovkou (okem) a žárovka je blízko, stín se
po sítnici pohybuje, a tak ho již mozek zaregistruje. Pokud pohyb žárovky i oka ustane, stín cév
zmizí. Žárovku držíme blízko u oka, aby její malý pohyb způsobil výrazný pohyb stínu u oka.
Zdroj světla musí být téměř bodový, aby byl stín ostrý.
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2.5. SLEPÁ SKVRNA
Záměr
Existence slepé skvrny je zřejmá z anatomie oka, nicméně pro člověka se zdá zvláštní,
že někde v zorné oblasti je plocha (či prostorový úhel), ve kterém vlastně nic nevidí. Zvláštní se
to zdá především proto, že vnímané zorné pole se zdá být souvislým. Tento experiment se
pokusí slepou skvrnu v oblasti vidění ukázat a přesněji lokalizovat.

Provedení
Opět potřebujeme slabý bodový zdroj světla, ale ten jsme si již nachystali v předchozím
experimentu. Tentokrát necháme do místnosti pronikat světlo. Opět zavřeme jedno oko a
budeme hledat slepou skvrnu otevřeného oka. Ruku se svítilnou natáhneme a sna6íme se
nehýbat okem. Oko se sice nepatrně pohybuje neustále, ale uživatel může vědomě tyto pohyby
minimalizovat. Svítilnou pomalu pohybujeme a hledáme místo, kde světlo žárovky zmizí a
nebude vidět. Až najdeme takové místo, našli jsme slepou skvrnu. Teď můžeme pohybováním
žárovkou do různých směrů přesněji zmapovat její okraje, a udělat si představu, jak velkou část
zorného pole zabírá.

Závěr
Přesvědčivě jsme tedy ukázali, kterou oblast zorného pole slepá skvrna pokrývá. Zde se
však nabízí otázka, proč není tento efekt slepé skvrny za normálních okolností, tj. s otevřenýma
oběma očima, vidět. Příčina je ve způsobu jakým lidský mozek zpracovává zrakové vjemy.
Pokud má k dispozici obraz z obou očí, pak chybějící část obrazu jednoho oka prostě doplní
příslušnou částí obrazu z oka druhého.
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2.6. ZÁVĚR KAPITOLY ZRAK
Při demonstraci prostorového vidění byla ukázána nutnost funkčnosti obou očí. Dále
jsme kvalitativně ukázali vliv vzájemné vzdálenosti očí a úhlu, který svírají na prostorový vjem.
Demonstrovali jsme rovněž některé prvky anatomie oka – sítnici a slepou skvrnu na ní.
Pro demonstrování vlastností oka se často demonstrují i poruchy akomodace
(krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus). Tyto pokusy spadají do oblasti geometrické
optiky a jsou rovněž nenáročné na provedení. Nicméně jejich realizace a závěry jsou již natolik
známé, že je tato práce neuvádí.
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3. Sluch
Sluch je po zraku naším nejdůležitějším smyslem. Mezi ostatními savci je běžným
jevem, že se mláďata rodí slepá, ale slyšící. Jejich kontakt s okolním světem je tedy
zprostředkován především sluchovými vjemy. Schopnost slyšet je klíčová pro slovní
komunikaci mezi lidmi. Zároveň v dobách před vynálezem písma byla mluvená řeč a její slyšení
jediným možným kanálem předávání zkušeností. Už proto je moudré podívat se zblízka, jak
sluch a lidské ucho vlastně funguje.

Lidské ucho
Sluch člověka dokáže vnímat zvuk v přibližném rozsahu frekvencí 16 – 20 000 Hz.
Nejcitlivější je v oblasti 1000 – 3000 Hz, což spadá do oblasti frekvence lidského hlasu.
Za dolní práh slyšení se při zkouškách sluchu považuje 5dB. Za horní práh se považuje práh
bolesti, tedy 120dB.
Lidské ucho se z medicínského pohledu dělí na tři části, a sice ucho vnější, střední
a vnitřní. Vnější ucho se skládá z boltce, zvukovodu a bubínku. Boltec je tvořen chrupavkou
(pouze lalůček chrupavčitou kostru nemá) a směřuje akustické vlny do zvukovodu. Zvukovod
(také se mu říká sluchový kanálek) je trubice, která má část chrupavčitou a kostěnou. Na konci
zvukovodu se nachází bubínek, hranice mezi zevním a středním uchem. Zvuková vlna, která
projde zvukovodem, naráží do bubínku a putuje dál do nitra ucha. Délka zvukovodu dospělého
člověka je asi 3 cm. Bubínek je vazivová blanka na konci zvukovodu, cca 0,1 mm silná.
Zvuková vlna jej rozechvěje a bubínek ji předá do středního ucha. Zdravý bubínek je lesklý a
má šedavou barvu. Výstelka zvukovodu obsahuje mazové žlázy, které produkují ušní maz.
Zvukovod má samočisticí schopnost – nečistoty jsou z něj vypuzovány směrem ven.
Střední ucho je systém vzduchem vyplněných dutin, vystlaných sliznicí. Začíná
bubínkem, na nějž jsou napojeny tři sluchové kůstky. Mezi sluchové kůstky patří kladívko,
kovadlinka a třmínek. Řetěz kůstek přenáší zvuk od bubínku do vnitřního ucha - ploténka
třmínku se dotýká oválného okénka v labyrintu. Ze středního ucha do nosohltanu ústí
Eustachova trubice, která vyrovnává tlak ve středním uchu s tlakem v okolním prostředí.
Pomáhá také čistit středoušní dutinu.
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Vnitřní ucho se skládá z hlemýždě a orgánů rovnováhy. Hlemýžď je stočená trubička
naplněná tekutinou. Vibrace z hlemýždě cestují po membráně. Tyto vibrace jsou registrovány
vlasovými buňkami (receptory sluchu). Každá buňka vysílá signály do mozku po sluchovém
nervu. Signály jsou vnímány jako zvuk.

Obrázek 9: Anatomie lidského ucha
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3.1. OHMŮV AKUSTICKÝ ZÁKON
Záměr
Cílem tohoto experimentu bylo jednoduše a přitom dostatečně přesvědčivě prokázat
platnost Ohmova akustického zákona. Ten říká volně to, že lidské ucho není nijak citlivé
na změnu fáze dopadajícího zvuku. Pravdivost tohoto tvrzení je zřejmá, neboť pokud by naše
ucho zaznamenávalo dva tóny lišící se pouze posunem fáze jako rozdílné výškou či barvou, pak
by nemohl existovat symfonický orchestr. Fáze zvuku se totiž mění podle toho, jak dlouho
k nám letí. Pokud budeme zdroj zvuku posouvat po délce jedné jeho vlny, projde fáze
dopadajícího zvuku přes všechny své možné hodnoty. Pokud se tedy ladí orchestr podle hoboje
na tón komorního a musel by každý člen orchestru sedět na jedné se soustředných kružnic
vzdálených od sebe o vlnovou délku komorního a, v jejichž společném středu by stál onen
hobojista, a toto uspořádání by naladilo pouze ono komorní a.

Technická realizace
Vycházeli jsme tedy z myšlenky měnit fázi zvuku posouváním jeho zdroje. Potřebovali
jsme dva zdroje zvuku, mikrofon, který by snímal výsledný zvuk a program, který by
zobrazoval superponovaný signál v mikrofonu. Za zdroje zvuku posloužily obyčejné stereo
reproduktory. Zvuk byl namíchán softwarovým generátorem tak aby do levého kanálu šel jeden
tón a do pravého jiný. Mikrofon snímal signál v konstantním místě a počítačový program
zobrazoval přímo signál a jeho fourierovskou analýzu v reálném čase. S jedním reproduktorem
posouváme po ose reproduktory – mikrofon směrem k mikrofonu. Z důvodů, které ozřejmíme
ve vyhodnocení tohoto experimentu je výhodné posouvat s reproduktorem, z něhož zní vyšší
tón. Na monitoru vidíme výrazné změny výsledné superpozice zatímco neslyšíme podobně
výraznou změnu výsledného tónu.
Pro možnost srovnání uvádíme grafy funkcí popisujících superpozici základního tónu
a jeho různě fázově posunuté oktávy. Zároveň uvádíme grafy signálu mikrofonu zachyceného
programem ISES.
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Obrázek 10: Posun o čtvrtinu vlnové délky (měření)

Obrázek 11: Posun o čtvrtinu vlnové délky (simulace)

Obrázek 12: Posun o polovinu vlnové délky (měření)

Obrázek 13: Posun o polovinu vlnové délky (simulace)
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Obrázek 14: Posun o tři čtvrtiny vlnové délky (měření)

Obrázek 15: Posun o tři čtvrtiny vlnové délky (simulace)
V grafech nejsou uváděny jednotky, neboť pro účel porovnání nejsou podstatné.
Měřené hodnoty udávají napětí na mikrofonu. Simulace je vlastně grafem superpozice dvou
funkcí sinus. Vidíme, že naměřené křivky vypočteným tvarově odpovídají. K vysvětlení
amplitudových odchylek uvádíme, že simulace počítá s jednotkovou amplitudou vlny
a nezahrnuje změnu dopadající intenzity na mikrofon způsobenou změnou vzdálenosti
reproduktoru od mikrofonu.

Jakkoliv vidíme výrazně se lišící průběhy signálu, posluchač

nezaznamenává ve sluchovém vjemu žádnou výraznější změnu.
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Vyhodnocení
Zvukové signály byly generovány programem Audacity šířeným GPL licencí.
Experiment jsme prováděli s těmito kombinacemi zvuků: A3(880Hz) + A4(1760Hz),
a syntetizovaný úder na kytarovou strunu se základní frekvencí 440Hz v obou kanálech.
Hlasitost všech těchto zvuků je v obou kanálech stejná. Pro tyto zvuky je nutné stát dále
od reproduktorů. Jejich vlnová délka je totiž 40 cm a 20 cm a pokud stojí posluchač příliš
blízko, změnu barvy tónu a tedy výsledné superpozice pozná jednoduše proto, že se zvýší
intenzita některého z tónů. Ta totiž klesá se čtvercem vzdálenosti. Musíme tedy dostat
posluchače do takové vzdálenosti, kde změna o půl vlnové délky bude méně významná. Tento
problém však absentuje u zvuku kytary, který je vysílán z obou reproduktorů se stejnou
hlasitostí. Zde se s klesající vzdáleností zesiluje stejný zvuk, jaký zní z reproduktoru, který
zůstává na místě. Tento zvuk má však bohaté spektrum vyšších harmonických frekvencí. Obraz
superponované

vlny

se

mění

dramaticky,

zatímco

ucho

nezaznamenává

změnu.

Což prokazatelně potvrzuje Ohmův akustický zákon. Fázi zvuku by šlo také měnit jinými
způsoby. Například softwarově vygenerovat zvuk, jehož fáze by se měnila například po malých
skocích, nebo použít některý z elektronických kytarových efektů, který takto zvuk upravuje.
Námi použité uspořádání však neobsahuje žádnou podobnou černou krabičku, o jejíž činnosti
se pozorovatel nemůže přesvědčit. Změna fáze zvuku posunem zdroje je jasná a pochopitelná.
Celá demonstrace je poté přesvědčivější.
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3.2. SLUCHOVÁ LOKALIZACE
Záměr
Z Ohmova akustického zákona, který jsme právě celkem přesvědčivě předvedli, by se
mohlo zdát zvláštním, jak vlastně lidský zvuk získává informaci o poloze zdroje zvuku.
Je nabíledni, že velkou roli hraje rozdíl intenzit zvuku přicházejícího do obou uší. Co když je
však zdroj vzdálen více a rozdíl intenzit je tak méně patrný a neprojeví se stínění zvuku
samotnou hlavou posluchače? Tehdy mozku nezbývá než zjistit, do kterého ucha přišel zvuk
dříve. Jak to ale má poznat, má-li tón v čase neměnnou Fourierovu analýzu, neboli nemění-li se
rozklad tónu na násobky jeho základní frekvence s časem. Vzhledem k tomu, že jsme právě
ukázali, že fázi tónu a tím i jakýsi vjem o prostorové poloze zdroje sluchem nerozpoznáme.
Zdá se, že zdroj neměnného tónu je nelokalizovatelný. Když však konstantní tón přeruší nějaký
zvukový impulz, třeba cinknutí zvonku, mozek rozezná začátek a konec tohoto impulzu a zdroj
zvuku lokalizuje.

Technická realizace
První z možností, jak experiment realizovat by byla nasnadě. Vezmeme zdroj
monochromatického tónu – ladičku a budeme s ní chodit po místnosti. Impulz by mohl být
realizován novým úderem do ladičky. Tento postup je sice velice jednoduchý, ale má několik
úskalí. Především pokud chodíme s ladičkou po místnosti, bude posluchač snadno lokalizovat
naše kroky, což nám pokus poněkud hatí. Možnost plížení se posluchárnou po špičkách
s ladičkou v ruce rovnou vylučme. Navíc tón ladičky je sice monochromatický, ale poměrně
rychle utichá. Potřebujeme tedy něco, co vydrží znít déle. Druhou možností je pomoci si
počítačovou technikou. Použijeme klasické stereo reproduktory k počítači. Na každém
zvukovém zařízení se stereo výstupem se dá regulovat balance (paning) mezi hlasitostí levého
a pravého kanálu. Přesným vyvážením jsem tak schopni pro posluchače zdroj tónu „umístit“
kamkoli na úsečku spojující oba reproduktory. Zvuk, který do reproduktorů budeme pouštět, si
však musíme nachystat. Ostře ohraničený zvukový impulz nahrajeme nebo softwarově
vygenerujeme poměrně snadno. Stačí lusknout do mikrofonu. Problém je v dlouho znějícím
tónu neměnné barvy. Pro první pokus jsem vygeneroval brnknutí na a strunu akustické kytary.
Tento zvuk jsem softwarově dále upravoval, neboť jak se na slušné tlumené kmity sluší, jeho
amplituda klesala s exponenciálou. Pomocí efektu zvaného komprese, který slabé intenzity
zesiluje, zatímco silné zeslabuje, jsem získal dlouhý konstantní tón přerušený ostře ohraničeným
- 26-

akustickým impulzem. Ten byl nahraný takzvaně mono, tedy v obou stereo kanálech se stejnou
intenzitou.

Vyhodnocení
Pro lepší dojem jsme chtěli, aby posluchač táhlý tón lokalizoval někam doprostřed své
hlavy. Vyvážili jsme tedy zvuk z reproduktorů tak, aby byl stejně hlasitý zhruba v jedné čtvrtině
jejich vzájemné vzdálenosti. Posluchač tedy slyší souvislý zvuk jakoby odevšud, ale cinknutí
lokalizuje do toho reproduktoru, který je mu blíže. Konstantní tón tedy skutečně nejsme schopni
přesně lokalizovat. Omezení tohoto experimentu je dáno kvalitou reproduktorů a vlastnostmi
posluchárny. Uspořádání, které bylo použito, umožňuje zážitek pouze jednomu posluchači. Více
lidí se musí prostřídat. Pokud jsme použili ozvučení celé posluchárny, narazili jsme na problém
odhlučnění zadní stěny a odrazu zvuku od stěn okolních. Posluchač byl schopen zvuk alespoň
zhruba lokalizovat, a sice do přední části posluchárny. Při použití malých reproduktorů tak byl
dojem sice subjektivní, zato však lepší. Demonstrovaný problém si můžeme taktéž snadno ověřit
každou první středu v měsíci v pravé poledne, kdy probíhá ve všech městech republiky zkouška
sirén civilní ochrany. Ve většině měst je sirén více a občan jdoucí po ulici není schopen je
lokalizovat, pokud si jich náhodou na některé střeše nevšimne. To je ovšem z našeho hlediska
malý podvod, neboť nelokalizuje sluchem, ale zrakem.
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3.3. SELEKTIVNÍ SLYŠENÍ
Záměr
Cílem tohoto experimentu a poukázat na způsob jakým mozek zpracovává zvukové
signály z obou uší. Pro oko jsme ukázali (v části věnované slepé skvrně) ze mozek doplňuje
obraz z jednoho oka obrazem z oka druhého. Nyní se podíváme, zda pracuje podobně
i se sluchovými vjemy. Selektivní slyšení je jev, kdy mozek ignoruje jednu část zvukového
vjemu, zatímco se plně soustředí na jinou.

Provedení
Jedinou technickou potřebou tohoto experimentu jsou stereofonní sluchátka. Dále si
musíme předem připravit dvě různé nahrávky, v ideálním případě mluveného projevu
v mateřské řeči. Tyto nahrávky dále upravíme. Jedna zvuková stopa bude obsahovat obě
nahrávky v obou stereo kanálech stejně hlasité. Druhá bude obsahovat v levém kanálu jednu
nahrávku a v pravém druhou. Navíc můžeme nachytat ještě třetí stopu, která bude mít oproti
druhé převrácené stereo kanály. Takto upravené stopy přehráváme uživatel. Posluchač má
za úkol porozumět textům obou nahrávek. Pro většinu lidí je snazší rozumět nahrávkám, když
jsou v oddělených kanálech, a do každého ucha jim tak hraje jenom jedna z nich.

Vyhodnocení
Ukázali jsme, že sluchové signály z obou uší vnímá mozek odděleně, neskládá je a umí
jeden z nich potlačit. Se selektivním slyšením souvisí i schopnost určité části populace
v nahrávce hudby (například orchestru nebo kapely) identifikovat part jediného nástroje
a soustředit se výhradně na něj. Tato dovednost je nezbytná zejména pro dirigenty a skladatele.
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3.4. ZÁVĚR KAPITOLY SLUCH
V této části práce jsme demonstrovali prostorové sluchové vnímání. Bylo předvedeno jaké
signály je mozek schopen lokalizovat a jaké ne. Dále jsme demonstrovali, že mozek u zvukové
vlny registruje pouze intenzitu a frekvenci, nikoliv však fázi dopadající vlny. Nakonec bylo
předvedeno, že signály z obou uší se neskládají ale je s nimi pracováno odděleně. Navíc je
mozek schopen potlačit některý z nich.
Citlivost lidského ucha demonstrována nebyla. Ke změření citlivosti posluchačova
ucha i spektrální závislosti této citlivosti postačí jednoduchý experiment, kdy ke zdroji
střídavého napětí s proměnnou amplitudou a frekvencí připojíme reproduktor. Poté můžeme
stanovit určité význačné frekvence, na kterých budeme měřit a pro každou zaznamenáme napětí
na reproduktoru, při kterém posluchač registruje vjem. Takto sice nezískáme závislost
na intenzitě, nicméně obraz o spektrální citlivosti ucha jsme pořídili.
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4. Závěr
Tato práce přináší sadu experimentů popisující vlastnosti především prostorového
vnímání. Všechny experimenty mají striktně subjektivní výstup a k jejich úspěšnému provedení
je nutné, aby je použil každý žák sám. Některé experimenty, například destrukce prostorového
vidění, přímo vybízí k použití více žáky, kteří by si konkrétně zde, zbaveni prostorového
a periferního vidění, mohli například házet míčem a podobně. Tato aktivita by jistě oživila
probíranou látku a u žáků o ni vzbudila zájem. K provedení experimentů není nutný nákup
žádného drahého vybavení. Rovněž použitý počítačový software k provedení akustických
pokusu je volně šiřitelný. K vysvětlení demonstrovaných experimentů bylo použito znalostí
a pojmů používaných běžně na střední škole. Uvedené experimenty tak mohou být považovány
za vhodný doplněk probírané látky.
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