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výzkum, vývoj, vzdělávání

Bezdozvuková komora je 
společným projektem vývojo-
vých pracovníků Experimen-
tální hlukové a klimatizační 
laboratoře Centra pokročilých 
inovačních technologií Vyso-
ké školy báňské – Technické 
univerzity v Ostravě a odbor-
níků ze společnosti Honey-
well. Využívána bude k přes-
nému měření hluku způsobe-
ného testovanými prototypy 
různých technických zařízení 
(která musí plnit příslušné li-
mity) a k posuzování účinků 
nežádoucího hluku. Komoru 
lze však využívat i k posuzo-
vání akustického vyzařová-
ní reproduktorů nebo naopak 
citlivosti mikrofonů v růz-
ných směrech, popř. k identi-
fikaci lokalizace zdroje hluku 
uvnitř zařízení metodou akus-
tické holografie. Bezodrazo-
vou komoru využijí také vědci 
z Fakulty informačních tech-
nologií VUT v Brně, kteří na-
vrhují algoritmy pro rozpo-
znávání řeči.

Technické parametry komory

Komora je unikátní jak do-
saženými technickými parametry, tak i svou 
koncepcí multifunkčního pracoviště podpo-
rujícího akustická měření širokého spektra 
produktů a zařízení za provozu při zachová-
ní vysokého komfortu obsluhy a efektivity 
práce. Do komory lze přivádět vodu, stla-
čený vzduch, poskytovat datové, signálové 
a výkonové elektrické spojení a naopak od-
vádět teplo vznikající při provozu zařízení 
uvnitř komory. Díky tomu je možné např. 
vyhodnocovat hladinu hluku vyvolaného 
prouděním média (kapaliny či plynu) v na-
vrhovaných součástech potrubí. K tomu je 
určena mj. polohovatelná akustická hemi-
sféra vybavená dvaceti mikrofony pro sní-
mání zvuku.

V komoře je dosaženo tzv. volného akus-
tického pole, tedy prostoru, v němž se zvuk 
neodráží. Bezodrazivost je zajištěna obkla-
dem stěn, stropu i podlahy hlubokými ab-
sorpčními klíny z akusticky pohltivého ma-
teriálu (keramická vata), v němž se postupu-
jící akustická energie mění v teplo, čímž je 
znemožněn její odraz a ovlivnění probíhají-
cího měření. Pro stavbu nové komory bylo 

spotřebováno na 10 000 absorpčních klínů. 
Ty obklopují prostor komory ze všech stran 
včetně speciálně navržených přístupových 
dveří. Přístupové dveře jsou opatřeny elek-
tromagnetickými zámky, které zajišťují po-
třebný přítlak pro dotěsnění uzavřeného pro-
storu. Navíc plošina, po které je možné se 
pohybovat a umísťovat na ni např. měřená za-
řízení, je ve výšce přibližně 1,5 m nad pod-
lahou komory.

Celá stavba komory je dvouplášťová, při-
čemž vnější plášť je vystavěn z porosilikáto-
vých tvárnic, které zaručují kročejovou a zvu-

kovou neprůzvučnost. Mezi oběma plášti ko-
mory je vibrační izolace. Konstrukce komory 
spočívá na železobetonových základech, kte-
ré rovněž eliminují možné vibrace přenáše-
né z okolí.

Technické parametry bezodrazové komo-
ry shrnuje tab. 1. 

Jaké to je v nejtišším místě České 
republiky?

Hovor v akustické komoře je charakteri-
stický ztrátou ozvěny, která je přirozená pro 
pobyt v běžném vnitřním prostředí a výraz-
ným způsobem napomáhá k prostorové orien-
taci. Absence dozvuku v prostředí komory 
částečně „zmate“ rovnovážné ústrojí člověka, 
což vyvolává zejména v prvních chvílích po-
bytu v akustické komoře velmi zvláštní pocit.

(JH, foto: Honeywell, JH)

Honeywell v brněnském vývojovém centru 
otevřel nejtišší laboratoř v České republice

Společnost Honeywell otevřela v Brně novou akustickou bezodrazovou komoru, kte-
rou formou dodávky „na klíč“ zajišťoval kolektiv vědců Centra pokročilých inovačních 
technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (CPIT VŠB-TU). Nově 
vybudovaná akustická komora je díky svým technickým parametrům nejtišší laboratoří 
v České republice. Bude využívána jako univerzální akustické pracoviště určené k měře-
ní hluku velmi tichých dějů proudění kapalin a plynů nebo mechanických dějů vyvoláva-
jících hluk. Testovány zde budou produkty společnosti Honeywell nebo např. algoritmy 
rozpoznání řeči vyvíjené na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

Tab. 1. Technické údaje bezodrazové komory

Veličina Hodnota
frekvenční rozsah 50 Hz až 10 kHz

hladina hluku v pozadí <5 dBA

vnitřní rozměry komory 5 × 5 × 3 m

výkon klimatizace komory 5 kW

Obr. 1. Jiří Tomíček, viceprezident a generální ředitel společ-
nosti Honeywell v bezodrazové komoře

Obr. 2. Bezodrazová komora s polohovatelnou akustickou 
hemisférou

Obr. 3. Detail vstupu médií do komory


