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POVZETEK 

Človeško uho lahko prepozna razlike med zvokom dveh pevk. Ţeleli smo izvedeti, ali 

lahko te razlike tudi fizikalno izmerimo. Ugotavljali smo, kakšna sta spektra zapetega 

zvoka pevk in ali sta obe zmoţni večkrat ponoviti isti ton z enako barvo. Zanimalo nas je 

tudi, kakšna je kotna porazdelitev jakosti zvoka obeh pevk. Za boljšo interpretacijo 

rezultatov smo posneli tudi jakost zvoka v odvisnosti od razdalje. Vse poskuse smo 

opravili v treh različnih prostorih, navadni sobi, »gluhi« sobi in na prostem. Ugotovili smo, 

da je šolana pevka sposobna večkrat ponoviti isti ton z enako barvo, pri nešolani pevki 

pride do večjih odstopanj. Če primerjamo kotno porazdelitev jakosti zvoka obeh pevk, so 

porazdelitve različne, vendar premalo, da bi iz njih lahko povedali kaj več. Na rezultate 

meritev ima prostor zelo velik vpliv. Na prostem je kotna porazdelitev jakosti zvoka bolj 

podobna teoretičnim vrednostim kot v navadni ali »gluhi« sobi. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Ton, spekter, kotna porazdelitev, jakost zvoka.
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ABSTRACT 

The human ear can recognize the difference between the sound of two singers. The aim of 

my thesis is to find out whether the differences can also be measured. We analyzed what is 

the sound spectrum of the two singers and investigated if both were able to repeat the same 

tone with the same color. We were also interested in the angular distribution of the sound 

intensity of the two singers. For a better interpretation of the results, we measured the 

dependence of the intensity on the distance. All experiments were performed in three 

different rooms, in an ordinary room, in an anechoic room and outdoors. We found out that 

the schooled singer was able to repeatedly reproduce the same tone with the same color 

while the results for the unscooled singer revealed major deviations. Comparing the 

angular distribution of the sound intensity of the two singers we observed some differences 

but were not able to draw any definite conclusion. Indoors, we observed a very large 

impact of the room on the results of our measurements.  Outdoors, the angular distribution 

of the sound turned out to be more similar to the theoretical values  compared to the results 

obtained in the ordinary or anechoic room. 

 

KEYWORDS 

Ton, spectrum, angular distribution, the sound intensity.   
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UVOD 

Vsak posameznik ima svojo značilno barvo glasu. Ta se loči tako pri govoru kot tudi pri 

petju. Zanimivo je, da se ravno pri petju opazijo večje razlike pri samem izvajanju. Veliko 

ljudi takoj prepozna nekoga, ki se aktivno ukvarja s petjem ali se šola v raznih pevskih 

šolah. Večinoma je med petjem in govorom ljudi, ki se s petjem ukvarjajo in ne ukvarjajo, 

velika razlika. Nas je zanimalo ali lahko to razliko opazimo tudi kako drugače, ne le slišno. 

Ali je med pevcem, ki se aktivno ukvarja s petjem in uči vokalne tehnike in nekom, ki se z 

glasbo ne ukvarja, kakšna razlika tudi v fizikalnem smislu in ali jo lahko na preprost način 

izmerimo z enostavnimi pripomočki, ki so na voljo v šoli ali celo doma? Ali lahko vidimo 

sestavo glasu posameznih pevcev? Ta vprašanja so nas vodila k ugotavljanju odgovorov.  

V prvem poglavju diplomskega dela so razloţene osnovne stvari o nastanku, širjenju in 

vrstah zvoka. V drugem delu izvemo kako nastane človeški glas in kakšna je razlika med 

govorom in petjem. Sledi tretje poglavje, v katerem so opisani poskusi. Pri prvih poskusih 

smo bili v učilnici, namenjeni fizikalnim eksperimentom, in ugotavljali kako se amplituda 

zvoka spreminja z razdaljo, kakšna je kotna usmerjenost zvoka človeškega glasu dveh 

pevk. Drugi poskusi so bili izvedeni v tako imenovani »gluhi« sobi, torej zvočno izolirani 

sobi. Za primerjavo smo naredili tretje poskuse, zunaj, v naravi. Tudi pri teh je bil namen 

ugotoviti, kaj se dogaja z amplitudo zvoka pevke, če se sprejemnik zvoka oddaljuje od 

izvora, kakšna je kotna porazdelitev zvoka glasu pevke. Četrta serija meritev je bila 

opravljena v izbrani učilnici, ker smo snemali jakost zvoka tonskega generatorja. Rezultati 

meritev so prikazani v četrtem poglavju. Primerjava in značilnosti šolanega in nešolanega 

glasu je opisana v petem poglavju.  

Poskuse sta opravljali dve osebi ţenskega spola, poimenovali ju bomo s pevka 1 in pevka 

2. Pevka 1 se aktivno ukvarja s petjem in glasbo, obiskuje 4. letnik solo petja na glasbeni 

šoli in ima pribliţno 10 let izkušenj z zborovskim petjem in nekaj let s samostojnim 

nastopanjem. Pevka 2 se s petjem ni nikdar ukvarjala.  
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1. ZVOK 

1.1. Osnovni pojmi 

Preden razloţimo kaj zvok je, je potrebno opisati nekaj osnovnih pojmov, ki so z njim 

povezani. Celotno poglavje je povzeto po učbeniku. [8] 

1.1.1. Nihanje 

Nihanje je periodično gibanje. Pogosto s tem mislimo sinusno nihanje ali z drugimi 

besedami harmonično gibanje.  

Primer sinusnega nihala sta vzmetno nihalo ter matematično ali nitno nihalo, pri katerem 

morajo biti odmiki zelo majhni. Za nihanje potrebujemo neko motnjo, ki odmakne vzmet 

ali vrvico iz ravnovesne lege. Ravnovesna lega je lega, v kateri telo miruje. Nihalo po 

odmiku zaniha harmonično z neko frekvenco, ki ji rečemo lastna frekvenca ν0, takemu 

nihanju pa lastno nihanje nihala. Slika 1 prikazuje časovni potek nihanja uteţi na vzmeti. 

Odmik s od ravnovesne lege je prikazan na ordinatni osi, kjer je s0 maksimalni odmik ali 

amplituda nihanja. Na abscisni osi je prikazan čas t nihanja, kjer je t0 lastni nihanji čas ali 

čas enega nihaja. Frekvenca nihanja ν nam pove, koliko nihajev naredi nihalo v določenem 

času, ν = N/t ali ν0 = 1/t0 kadar imamo podan nihajni čas. Omenimo še krožno frekvenco ω, 

ki je s frekvenco nihanja povezana preko enačbe  ω = 2πν = 2π/t0, pove pa nam število 

nihajev na 2π sekund.  

Slika 1: Prikaz časovnega poteka nihanja nitnega ali vzmetnega 

nihala. Nihanji čas t0 razberemo iz slike, prav tako amplitudo s0. 
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Slika 2 prikazuje primer sestavljenega nihanja. Vsako tako periodično nihanje lahko 

opišemo z vsoto sinusnih in kosinusnih členov ali z drugo besedo s Fourierjevo vrsto.  K 

sestavljenemu nihanju se bomo vrnili, ko bomo govorili o spektru zvoka.  

Če je dušenje zanemarljivo ali majhno, se energija nihanja W
*
 med celotnim nihanjem 

ohranja. W
*
 je sestavljena iz kinetične Wk, proţnostne Wpr in včasih potencialne energije 

Wp. Vse tri se pretvarjajo iz ene v drugo, vendar je pri tem pomembno za katero nihalo gre.  

Kadar upor ni zanemarljiv, je nihanje dušeno. Pri dušenem nihanju se energija nihanja s 

časom manjša. Spreminjanje energije nihanja s časom opisuje enačba W = W0e
-2βt

, kjer je 

W0 začetna energija, β faktor dušenja, t pa čas nihanja. Ker je energija nihanja sorazmerna 

s kvadratom amplitude, se tudi amplituda s zmanjšuje s časom, kar zapišemo z enačbo 

s = s0e
-βt

. 

1.1.2. Valovanje 

Valovanje je širjenje motnje po nekem sredstvu. Ta sredstva so lahko zrak, voda, različni 

drugi plini, vrvica, vzmet … Delci snovi, ki jih zmotimo, zanihajo okrog svoje ravnovesne 

lege in s tem zmotijo svoje sosednje delce in tako se motnja prenaša naprej. Temu rečemo 

potujoče valovanje. Valovanje, kjer je smer odmika pravokotna na smer širjenja valovanja, 

se imenuje transverzalno valovanje. Prikaţemo ga lahko na dva načina; s trenutno 

krajevno sliko, slika 3, ali s časovnim potekom na določenem mestu. Pri časovnem poteku 

opišemo gibanje izbrane točke v odvisnosti od časa, kar lahko vidimo na sliki 1 ali sliki 2. 

Ugotovimo, da točka niha. Časovna perioda je nihanji čas t0. 

Slika 2: Nihanje, sestavljeno iz dveh harmoničnih nihanj, sin(2x) + sin(3x). Na grafu 

sta prikazana dva nihajna časa in še del tretjega. 
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Pri prikazu s trenutno sliko opišemo odmike delov vrvi od ravnovesne lege v nekem 

trenutku. Odmik v odvisnosti od razdalje x je prikazan na sliki 3. Tu uvedemo krajevno 

periodo kot valovno dolžino λ. To je razdalja med dvema sosednjima vrhovoma ali 

dolinama. 

Poleg transverzalnega poznamo tudi longitudinalno valovanje. Namesto izboklin in 

vboklin imamo sedaj zgoščine in razredčine. Na grafu ga prikaţemo podobno kot 

transverzalno valovanje. Smer odmika je vzporedna s smerjo potovanja motnje, na grafu pa 

ga narišemo pravokotno na smer širjenja valovanja.  

Valovanje potuje s hitrostjo c = λν in nosi seboj energijo s povprečno gostoto 𝑤  = ρω
2
so

2
, 

kjer je ρ gostota sredstva po katerem potuje valovanje, ω kroţna frekvenca valovanja in s0 

amplituda. Pomemben je tudi energijski tok P, ki ga dobimo z enačbo P = S∙j, kjer je S 

izbrani presek, ki je pravokoten na smer valovanja, j je gostota energijskega toka.  

Do sedaj smo govorili le o valovanju v eni dimenziji, vendar valovanje potuje tudi po 

proţnih opnah, po vodni površini, tankih ploščah. To je valovanje v dveh dimenzijah ali z 

drugimi besedami v dveh razseţnostih, 2D. Točke, ki predstavljajo vrhove valovanja, 

poveţemo in jih imenujemo valovne črte. Valovanje potuje pravokotno na valovne črte, 

kar označimo s puščicami oziroma ţarki. Razdalja med sosednjima valovnima črtama je 

enaka valovni dolţini. Poznamo ravno valovanje, ki je podobno kot valovanje v eni 

razseţnosti in kroţno valovanje. Pri kroţnem valovanju je odmik odvisen od razdalje od 

sredine izvira valovanja. Prav tako je od te razdalje odvisna amplituda s0.  

Slika 3:  Trenutna, krajevna, slika sinusnega valovanja; 

valovna dolžina λ, amplituda s0. 
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Za nas trenutno najpomembnejše pa je valovanje v treh razsežnostih, 3D. Trenutno sliko 

valovanja ponazorimo s tem, da poveţemo vse točke v katerih valovanje doseţe v nekem 

trenutku vrh. Dobimo valovne ploskve. Valovanje potuje pravokotno na valovno ploskev v 

smeri ţarkov. Razdalja med sosednjima ploskvama je enaka valovni dolţini. Tako kot pri 

valovanju v dveh razseţnostih tudi tu poznamo ravno valovanje in krogelno. Ravno je 

enako kot valovanje v eni razseţnosti, pri krogelnem pa so valovne ploskve koncentrične 

krogle. Amplituda je odvisna od razdalje r od sredine izvira. Površina ploskve, na katero se 

širi valovanje, se spreminja z razdaljo r kot površina krogle S = 4πr
2
. Tako je gostota 

energijskega toka j = P/4πr
2
 obratno sorazmerna z r

2
, od tod pa sledi, da je amplituda 

obratno sorazmerna z razdaljo r od izvira. 

Velikokrat se zgodi, da nimamo le enega izvora valovanja, temveč dva ali več. V tem 

primeru valovanji interferirata med seboj oziroma se seštejeta ali odštejeta. Odmik v novo 

nastalem valovanju je sedaj vsota odmikov prvega in drugega valovanja. Če dolina prvega 

valovanja pride v dolino drugega in prav tako vrhova valovanj, rečemo, da sta valovanji v 

fazi. Dobimo novo amplitudo S0, ki je vsota starih dveh, S0 = s01 + s02.  Lahko se zgodi 

tudi nasprotno, da prideta skupaj hrib in dolina, tedaj sta valovanji v nasprotni fazi in nova 

amplituda je enaka nič.  

Dve valovanji, ki potujeta v nasprotnih smereh in imata enaki amplitudi in frekvenci, 

povzročita nastanek stoječega valovanja. Maksimalen odmik je odvisen od kraja. V 

nekaterih točkah je največji, tu so hrbti in v nekaterih najmanjši, tu so vozli. Razmik med 

sosednjima vozloma ali hrbtoma je enak polovici valovne dolţine valovanja.  

Če valovanje pripotuje do ovire, se odbije. Naprej potuje po odbojnem zakonu, ki pravi, da 

je vpadni kot valovanja enak odbojnemu. Tudi v tem primeru lahko pride do interference 

in stoječega valovanja med odbitim in vpadnim valovanjem. 

Kadar valovanje potuje in naleti na oviro ali potuje skozi odprtino s širino a, se ţarki tega 

valovanja ukrivijo. Pojavu pravimo uklon. Uklon je tem večji, čim manjše je razmerje med 

širino a in valovno dolţino λ valovanja.  
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1.2. Zvok 

Zvok je longitudinalno valovanje, ki potuje v treh razseţnostih.  Zanj imamo izvir, kot na 

primer glasilke, strune, palice, piščali, glasbene vilice, opne, plošče, jezički, zvočnik … ter 

sprejemnik, kot so ušesa, mikrofon.  

V zraku, pri temperaturi 20 °C je hitrost valovanja zvoka enaka 343 m/s. Hitrost zvoka v 

kapljevinah se izračuna z enačbo c = (χρ)
-1/2

 in v plinih c = (κp/ρ)
1/2

; χ je stisljivost 

kapljevine in ρ gostota, κ je razmerje specifičnih toplot, ki je konstantno.  

Človek z ušesi zazna valovanje s frekvenco od 16 Hz pa do 20000 Hz. Pri starejših ljudeh, 

ali ljudeh ki so izpostavljeni hrupu, je zgornja meja niţja. Valovanja s frekvenco, manjšo 

od 16 Hz imenujemo infrazvok, valovanja s frekvencami nad 20 kHz pa ultrazvok. 

Ultrazvok uporabljajo v napravah za odkrivanje predmetov pod morjem ali za iskanje 

napak v kovinskih telesih in v drugih predmetih. 

Omenimo še jakost zvoka, ki jo označimo s črko j. To je kar gostota energijskega toka v 

zvoku. Izračunamo jo z enačbo , kjer je ρ gostota sredstva po katerem se valovanje širi,  

ω = 2𝜋ν, kjer je ν frekvenca zvoka; A  je amplituda zvoka in c  hitrost zvoka v zraku. Z 

ušesi še zaznamo jakost j0 = 10
-12 

W/m
2
, manjše jakosti ne slišimo. Zvok z jakostjo  

j = 1 W/m
2
 pa ţe povzroča občutek bolečine.  

Amplitudo odmika delov zraka izračunamo iz jakosti A = (2j/cρω
2
)
1/2

.
  

Tudi zvok se odbija po odbojnem zakonu. Vpadni in odbiti kot valovanja sta enaka in 

kadar se vzporedni curek zvoka na ravni oviri odbije, dobimo, z interferenco vpadnega in 

odbitega valovanja, stoječe valovanje. Obliko stoječega valovanja, lege ojačitev in 

oslabitev, lahko otipamo s pomočjo mikrofona. Lahko pa naredimo poskus z dvema 

majhnima zvočnikoma, ki sta na razdalji a in oddajata zvok z enako frekvenco. Zaznamo 

curke ojačenega valovanja, ki so daleč od zvočnikov pri kotih, za katere je  

asinβ = Nλ. Med ojačenimi deli pa zasledimo tudi oslabljene dele, ki so pri kotih za katere 

je asinβ = (2N + 1)λ. 
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Glasnost zvoka je fiziološka količina, povezana z nelinearnim človeškim čutilom za  

zvok – ušesi. Glasnost = 10log(j/j0), j je jakost zvoka s frekvenco ν in j0 najmanjša jakost, 

ki jo človeško uho še zazna pri tej frekvenci. Enota za glasnost je fon.   

1.1. Vrste zvoka 

Vse zvoke, ki jih slišimo, lahko ločimo v tri skupine: ton, zven in šum. Ton in zven večkrat 

zamenjujemo, saj v glasbenem pojmovanju pomenita isto, vendar v fizikalnem ne. Imamo 

isto besedo, vendar dva različna pomena. Zaradi laţjega razumevanja besedila v 

nadaljevanju, bomo vse glasbene pojme pisali poševno, primer: ton.  

Osnovna frekvenca zvoka določa osnovni ton. Frekvenco zvoka dobimo tako, da na primer 

zabrenkamo na struno kitare. Ker je na obeh straneh vpeta, dobimo na struni stoječe 

valovanje z neko frekvenco. Ko struna zaniha, premakne vse okoliške delčke zraka, ki 

začnejo nihati z enako frekvenco kot struna. Nihanje delčkov se razširi naprej po prostoru 

in nastane potujoče valovanje, ki ga slišimo kot zvok s točno določeno frekvenco, osnovno 

frekvenco ν0. Nihanje strune je sestavljeno nihanje, zato je tudi zvok, ki ga ta struna oddaja, 

sestavljeno valovanje. Sestavljeno valovanje pa lahko s pomočjo Fourierjeve 

transformacije obdelamo in dobimo posamezne sinusne komponente, ki so prisotne v tem 

sestavljenem valovanju. 

Sam ton pa ničesar ne pove o barvi glasu ali barvi instrumenta. Najbrţ ni treba posebej 

poudarjati, da flavta in trobenta pri istem tonu različno zvenita, enako lahko rečemo za dva 

pevca. Njihove tako imenovane barve se med seboj razlikujejo. Razlog za to je v sestavi 

zvoka. Vsako glasbilo, naj bo to nek instrument ali glasilke, oddaja zvok, ta pa je lahko 

sestavljen iz ene same frekvence ali iz več drugih. Kadar je zvok sestavljen iz 

mnogokratnikov osnovne frekvence ali drugače iz harmonskih frekvenc, mu rečemo zven 

ali ton. Zvoku, ki je sestavljen iz mnoţice različnih frekvenc, kjer nobena posebej ne 

izstopa, pa pravimo šum. [1] 

Ker zvena in šuma ne moremo izraziti v notnem črtovju, uporabljamo za to drug način, in 

sicer spekter zvoka. Ta nam pove, katera sinusna valovanja so prisotna v danem 

periodičnem nihanju in kolikšne so njihove amplitude. Sinusno valovanje prikaţemo v 

grafu z daljico, ki je postavljena pravokotno na abscisno os pri določeni vrednosti 
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frekvence, njena višina pa predstavlja jakost valovanja ali amplitudo. Osnovno amplitudo 

nihanja označujemo s s0 ali A1 in ima vrednost 1. Vse ostale amplitude A2, A3 …, An so 

izraţene z deleţi osnovne amplitude.  

1.1.1. Ton 

Ton je zvok, ki zaniha delce sredstva harmonično oziroma sinusno z eno samo frekvenco ν. 

Iz definicije frekvence sledi, da je λ = c/ν, kjer je c hitrost zvoka, λ pa valovna dolţina. 

Slednjo lahko razberemo tudi iz grafa, slika 3 na strani 4.  

Primer zvočila, ki oddaja ton, so glasbene vilice. Imajo obliko črke Y in so zgrajene iz 

kovinskih materialov. Ob udarcu nanje zanihajo z določeno frekvenco, ponavadi je to  

440 Hz in to slišimo kot ton a
1
. Vendar ni nujno, da vse vilice oddajajo zvok s frekvenco 

440Hz, če so vilice krajše in debelejše, oddajajo višji ton, daljše pa oddajajo niţji ton.  

Poleg frekvence je pri tonu pomembna še jakost tona. Ta je tem večja, čim večja je 

amplituda nihanja. Torej, jakost tona je odvisna od tega, kako močno udarimo glasbene 

vilice. Bolj jih udarimo, bolj bosta roglja vilic zanihala in večja bo amplituda nihanja 

delcev sredstva ob rogljih in posledično amplituda valovanja.  

Ton lahko prikaţemo z grafom na dva načina. Ena moţnost je, da narišemo časovni potek 

sinusnega nihanja tona  z neko frekvenco in amplitudo. Na sliki 4 je primer dveh valovanj 

zvoka z isto frekvenco in različno amplitudo, A1 ≠ A2. Druga moţnost je, da prikaţemo 

spekter tona, slika 9. [1]   

Slika 4: Časovni potek sinusnega valovanja tona 

z dvema različnima amplitudama in enakima 

frekvencama. 
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1.1.2. Zven 

Zakaj slišimo ton glasbenih vilic drugače kot ton drugih instrumentov ali glasilk? V čem je 

razlika? Zakaj instrumenti in petje pri istem tonu tako različno zvenijo? Ton v fizikalnem 

pomenu besede smo opisali v zgornjem podpoglavju in je bolj preprost in monoton od 

zvena, ki je bogatejši in polnejši. Vsak instrument in vsaka oseba imajo svoj značilen zven, 

čemur po domače rečemo tudi barva ali barvenost. S tem ko omenimo barvo, ne mislimo 

tiste barve, ki jo vidimo, temveč različno zvenenje tonov. Lahko rečemo, da je zven zvok, 

ki ima posebno barvo, običajno ga poimenujemo kar ton. Poleg osnovne frekvence ν0, so v 

zvenu vsebovane še ostale, ki jih imenujemo višje harmonske frekvence ν1, ν2, ν3… νn. Te 

so mnogokratniki osnovne frekvence ν1 = 2ν0, ν2 = 3ν0 … 

Trije grafi na sliki 5 prikazujejo valovanje tona z osnovno kroţno frekvenco ω, s prvo višjo 

harmonsko frekvenco 2ω in z drugo višjo harmonsko frekvenco 3ω. 

Ravno zaradi vsebovanosti več različnih frekvenc v tonu, pa časovni prikaz valovanja 

zvoka ni sinusna krivulja, temveč le neka periodična krivulja, sestavljena iz vsote sinusnih, 

kar vidimo na sliki 6.  

Slika 5: Prikaz valovanja tona pri treh različnih 

frekvencah; ν0, ν1 in ν2. 
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Od amplitude vsake od vsebovanih frekvenc je odvisna barva zvena. Vsak instrument ima 

namreč različne vsebovanosti in amplitude višjih harmonikov. Zato en popolnoma enak ton 

zveni pri dveh različnih instrumentih ali pevcih, drugače. 

Kolikšen deleţ energije ali jakosti pripada določeni frekvenci bomo prikazali z grafom, ki 

mu pravimo spekter. Spekter zvena je črtast, prikazan na sliki 7. Za primerjavo prikaţimo 

še spekter tona, na sliki 8. Ton je valovanje z eno frekvenco, zato ima v spektru eno samo 

črto. Višina črt je odvisna od amplitude nihanja, večja je, višja bo črta. [1] 

1.1.3. Šum 

Šum  nas spremlja tako rekoč vsepovsod. Sedaj ima ţe skoraj vsak od nas doma 

računalnik, ki neprestano brni, ko je priţgan. Ko se odpravimo ven, slišimo veter, 

Slika 6: Vsota več sinusnih valovanj zvoka pri treh 

različnih frekvencah: ν0, ν1, ν2. Polna črta prikazuje 

sestavljeno valovanje vsote sinω + sin2ω + sin3ω, 

črtkana krivulja pa prikazuje vsoto sinω + 

(1/2)sin2ω + sin3ω. 

Slika 8: Spekter zvena. Na x osi so prikazane 

posamezne frekvence, ki so prisotne v zapetem 

oziroma zaigranem tonu. 

Slika 9: Spekter tona. Polna črta 

prikazuje manjšo jakost tona, tišji 

zvok; črtkana črta pa možne večje 

jakosti, glasnejši zvok. 

Slika 7: Vsota več sinusnih valovanj zvoka pri treh 

različnih frekvencah: ν0, ν1, ν2. Polna črta prikazuje 

sestavljeno valovanje vsote sinω + sin2ω + sin3ω, 

črtkana krivulja pa prikazuje vsoto sinω + 

(1/2)sin2ω + sin3ω. 
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šelestenje listja, včasih deţ, reko, ki teče po strugi. Na morju lahko poslušamo valove ali 

motor ladje.  

Šum je neperiodično zvočno valovanje, ki mu ne moremo pripisati neke osnovne 

frekvence. Sestavljen je iz mnoţice različnih frekvenc, ki med seboj niso povezane. 

Spekter šuma in graf valovanja šuma v odvisnosti od časa, sta enaka. Primer posnetega 

šuma prikazuje slika 9. [5]  

  

Slika 10: Spekter šuma. 
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2. ČLOVEŠKI GLAS 

2.1. Začetki in zgradba govornih organov 

Iz zgodovine je nekako razvidno, da so bili najenostavnejši zvoki, tudi načini 

sporazumevanja, predhodnica človeškega govora. To se lepo vidi tudi pri majhnem otroku, 

saj  se začne jokati, torej spuščati nek zvok, da prikliče svojo mater. Podobno nekatere 

ţivali. Vprašanje je, katere okoliščine so primatom pri razvoju preoblikovale grlo in 

govorne organe tako, da so začeli govoriti. [1] 

Artikulirani oziroma izgovorjeni glasovi so bistveno povezani z obliko vseh ustnih 

organov. Pri človeku jo zasledimo v skrajšanih in širokih zobnih lokih ter kupolasto 

izboklem nebu, čemur rečemo tudi vokalna votlina. Jezik lahko v tej ''votlini'' zajema 

veliko poloţajev. In ravno to, da je človek spregovoril, nas loči od primatov. [1] 

Glede na različen namen ločimo, za ţivljenje, govor ali petje, potrebno dihanje. Pri govoru 

in petju je dihanje bolj poglobljeno kot pri normalnem dihanju. Pri zadnjem traja vdih 

toliko časa kot izdih, torej sta časa vdiha in izdiha v razmerju 1:1, kar pa za govor in petje 

ne velja. Razlika se pokaţe v količini vdihnjenega zraka, ki je pri govoru in petju nekajkrat 

večja kot pri normalnem dihanju. Izdih traja nekajkrat dlje kot vdih. Pri govorcu je to 

razmerje pribliţno 1:6, pri nekem pevcu 1:20, pri izurjenih opernih pevcih pa celo 1:50. Da 

izurjen pevec zdrţi tako dolgo v sebi zrak, mora čim dlje obdrţati stanje, ki ga ima ob 

vdihu, za kar poskrbi appoggio ali dihalna opora. To se pevec nauči skozi vajo. S tem 

primerno ureja porabo zraka. Preponsko oporo je treba ločiti od prsne, kar pomeni, da 

ostane prepona v nizkem poloţaju, prsi nekoliko upadajo. Druga, prsna opora, pa povzroči, 

da prsi ostanejo dlje časa v poloţaju, ki nastane takoj po vdihu, trebušna prepona pa se pri 

tem počasi dviguje. Na tak način zapeti toni lahko okrepijo višje harmonične tone vse do 

devetega tona. [1] 

Za govor in petje običajno iz pljuč izdihnemo zrak. Ta zrak potuje skozi reţo med 

glasilkama, ki se imenuje glotis, tudi glasnica. Mišice nadzorujejo kako se bosta glasilki 

pribliţali in napeli. Če damo zvoku pravilno oporo, lahko proizvedemo zvok z določeno 

višino, kar pomeni, da glasilki periodično zanihata z neko frekvenco ν0, ki se širi naprej v 

vokalni trakt. Na tak način pojemo. [1, 11]  
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2.2. Grlo, žrelo, nosna votlina, ustna votlina 

Grlo se ves čas med govorjenjem ali petjem premika. Kadar izdihujemo zrak, takoj zatem 

ko nekaj pogoltnemo, če izgovorimo u in če pojemo nizke tone ali govorimo niţje kot 

običajno, ima grlo nekoliko niţjo lego. Dobri operni pevci znajo obdrţati grlo v nizki legi 

tudi takrat, ko ne pojejo nizkih tonov.  Ko izgovorimo e, če pojemo ali govorimo višje kot 

običajno, se grlo dvigne. Prostor nad grlom pomembno vpliva na glasnost zvoka, 

intonacijo, barvenost in tudi slog vokalizacije. Kadar je prostor nad grlom razširjen, se 

poveča resonanca in izoblikuje se boljši zvok. Grlo je nekakšna povezava med ostalimi 

resonatorji v glavi. [1] 

Ţrelo se nahaja nad grlom in povezuje nosno in ustno votlino. Njegova funkcija je, da 

hrana pravilno prehaja v poţiralnik in da dihanje poteka v redu. Poleg naštetega je ţrelo del 

odzvočne cevi, ki je sestavljena še iz nosne in ustne votline. [1] 

Prostor od ustnic do ţrela je ustna votlina. Je glavni resonator za samoglasnike. Če si 

predstavljamo prostor od glasilk in glotisa do ust, je kot nekakšna cev, podobna tubi. Ta 

cev je dolga pribliţno 0.15 – 0.20 m, pri ţenskah in otrocih malo krajša. Če je končni del 

cevi inštrumenta razširjen oziroma povečan kot pri tubi, se resonančna frekvenca poveča. 

Tako je tudi pri ustih, ki spominjajo na razširjen del tube. Prav tako k govoru in petju zelo 

pomembno vplivajo vsi zgoraj našteti deli ustne votline, še posebej zobje in mehko nebo. 

Pri petju in govoru mehko nebo skrbi za to, da se del v ustih nastajajočih glasov ne ojači po 

resonanci v nosni votlini. Zelo pomemben je tudi jezik, saj z njim oblikujemo 

samoglasnike in soglasnike. Pri tem se njegova oblika močno spreminja. Ustnice pa 

poskrbijo za pravilno izgovarjanje ali artikulacijo. [1, 11]  

2.3. Govor in petje 

Vir in ''filtri'' zvoka sta dva nekako ločena, a še vedno zelo povezana postopka. Prvi 

povzroča primarni oziroma začetni zvok in drugi obdelan ali spremenjeni zvok pri govorcu 

ali pevcu. V grlu proizvedemo zvok (primarni), katerega spekter je sestavljen iz več 

frekvenc. Spekter pa s pomočjo filtrov oziroma artikulatorjev (jezik, zobje, ustnice …) in 

različnih postavitev organov v ustni votlini, spremenimo in tako dobimo spremenjeni zvok. 

[11]  
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Vir zvoka je pretok zraka iz pljuč skozi glasilki. Ko zavibrirata oziroma zanihata, s tem 

proizvedeta zvočne valove. Vibracije povzročijo, da so zvočni valovi sestavljeni iz več 

različnih frekvenc, ki jim rečemo višje harmonske frekvence. Pri šepetanju glasilki ne 

vibrirata, nastali zvok pa je sestavljen iz zelo veliko frekvenc, čemur pravimo tudi 

širokopasovni zvok (ang: broad band sound). Spekter šepetanja bi tako bil zvezen oziroma 

neprekinjena črta, medtem ko je spekter govora ali petja harmoničen. [1, 11]  

Osnovna frekvenca govora pri moških je v območju od pribliţno 150 Hz do 250 Hz, saj 

imajo daljše glasilke, od 17 mm do 25 mm. Pri ţenskah je malo drugače, tu zasledimo dva 

govorna obsega. Eden je niţji, skoraj moški, lega se ujema z moškim območjem. Drugi je 

višji, rekli bomo normalni ţenski obseg in meri pribliţno od 300 Hz do 500 Hz. Tudi 

dolţina glasilk je drugačna, in sicer od 12.5 mm do 17.5 mm. Pri petju je osnovna 

frekvenca od 60 Hz in tudi do 1500 Hz, odvisno od tipa glasu. Hitrost zvoka c = 340 m/s, 

kar pomeni, da so valovne dolţine dolge od 1 m do 3 m, lahko tudi 0.3 m, za zelo visoke 

tone. Iz tega ugotovimo, da je valovna dolţina proizvedenega zvoka večinoma veliko večja 

kot celotni vokalni trakt, ki meri nekje od 0.15 – 0.20 m od ust do glotisa. [1, 4, 11]   

Filtri so povezani z virom zvoka. Zaradi različne postavitve jezika, mehkega neba, različno 

odprtih ust, poskrbijo, da se določene višje harmonske frekvence vira valovanja ojačajo ali 

oslabijo [11]. Pri ljudeh so glavni resonatorji prsna votlina, usta, nosna votlina in glava. 

Glavna resonanca »poskrbi« za bolj neţno petje pri prehodih med različnimi registri. Več o 

registrih sledi v nadaljevanju. Ustna resonanca je pomembna za barvo govora in petja ter v 

kombinaciji z nosno resonanco ustvarjata naprej usmerjeno petje. Šolani pevci temu rečejo 

tudi petje v masko. Prsna resonanca povzroči bogat, temen in globok ton, ki ustvarja 

občutek globine in drame v glasu. Nosna resonanca je pri petju skoraj vedno prisotna, 

razen pri čistih tonih, ki zvenijo v glavi. Nosna resonanca je svetla in ostra in kot smo ţe 

omenili, z ustno votlino tvorita masko v katero pevec poje. [1,10]  

Razlika med govorom in petjem je vidna v tlaku. Pri govoru je zračni tlak pod glasilkama 

manjši kot pri petju, pri pevcih z močnimi glasovi celo trikrat manjši. Poleg tlaka se razlika 

pojavi tudi v poloţaju glasnice. Ta je med govorom neprestano odprta. Glasilki se med 

petjem in govorom neprestano napenjata, vendar različno. Pri govoru se odpirata nekje od 

4 do 5 mm v globino, pri petju pa vse do 20 mm. Pri govoru je dihanje skoraj tako, kot če 
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ne govorimo, pri petju pa ne. Dih je tu načrtovan in nadziran. Prav tako se med petjem 

spremeni cela odzvočna cev, saj se spremeni lega grla, glasilk, oblika ustne votline, celoten 

resonančni prostor, s tem pa se spremeni tudi barvenost zvena. [1]  

Različne višine zvoka doseţemo s spreminjanjem mišične napetosti glasilk in tlaka. 

Običajno za doseganje velikega razpona zapetih frekvenc uporabljamo različne registre. 

Vendar je včasih teţko ločiti med njimi. Glasilke lahko vibrirajo na najmanj štiri različne 

načine, ki jih povzročimo z različnimi mehanizmi. Več o tem v nadaljevanju. [11] 

 »Register je zaporedje zvenov, ki nastajajo tedaj, ko glasilki nihata enako in ko se glasnici 

podobno odpirata [1].« Preden določimo vrste registrov moramo razporediti strukture ali 

tudi mehanizme glasov. Mehanizem 0 (M0) ali drugače poimenovan »škripanje« (ang. 

creak), tudi »hreščanje« je tak, da je napetost glasilk tako nizka, da nihanje ni periodično. 

Kar pomeni, da imajo vibracije precej različne valovne dolţine. M0 zveni nizko, vendar 

nima jasne frekvence. Mehanizem 1 (M1) običajno imenujemo prsni register. Značilen je 

za niţje in srednje visoke tone. Tu celotne glasilke vibrirajo, njihova frekvenca pa je 

odvisna od mišične napetosti. Glotis je odprt relativno malo časa glede na trajanje nihanja. 

Mehanizmu 2 (M2) rečemo tudi »glavni« register pri ţenskah in »falzet« pri moških. 

Uporablja se za petje srednjih in visokih tonov pri ţenskah in zelo visokih pri moških. Tu 

ne vibrirajo cele glasilke, vendar le nekje dve tretjini njihove dolţine. Mehanizem 3 (M3) 

ali tudi »piščalni« register, uporabljajo ţenske za petje najvišjih not. [11] 

Zveni v različnih registrih se med seboj ločijo po barvenosti in tudi po nastanku. Za govor 

sta normalna M1 in M2, nekateri uporabljajo tudi M0, običajno na koncu stavka. Pri petju 

moški uporabljajo predvsem M1, včasih tudi M2. Pri ţenskah je odvisno od glasovnega 

obsega. Sopranske pevke pojejo v M2, visoki soprani M3, alt pa M1 in M2. Kateri 

mehanizem pevec uporabi je odvisno od višine ali jakosti petja. Običajno izurjeni pevci 

»uporabljajo« več modelov, med katerimi ne moremo določiti razlike. [1, 11] 

Poleg registrov je poznan pojem tudi formant. To je skupina ojačanih frekvenc oziroma 

envelopa v spektru zvoka. Nekateri pravijo tudi, da so to vrhovi, ki so opaţeni v spektru 

zvoka. [3] 
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Teh območij je lahko več. Različni raziskovalci so za formante glavnih vokalov ugotovili, 

da imajo različne frekvence. To naj bi bilo zaradi tega, ker se formant vokala med 

govorom ali petjem spremeni. Značilnost posameznih vokalov so značilni formanti 

oziroma formantna območja, najniţje se običajno označi z f1, naslednje z f2 in tako naprej. 

Skozi raziskave so ugotovili, da ima vokal a glavna formantna območja okrog 600 Hz in 

3000 Hz, vokal o okrog 500 Hz in 1000 Hz, e okrog 600 Hz, 1500 Hz in 2800 Hz, ê okrog 

550 Hz, 1800 Hz in 2300 Hz. Za to, da lahko ločimo med posameznimi vokali, sta 

najpomembnejša ravno prva dva formanta, ostali niso bistveni. Če se frekvenca petega 

tona spreminja ali če je jakost zvena različna, se spreminja tudi obseg formanta. Višji je 

osnovni ton, manjši je obseg formanta. To je posebej značilno za sopranske operne pevke, 

ki pojejo dovolj visoke tone, kjer se formanti skoraj izgubijo. Posledica tega je, da vokale 

med seboj teţko ločimo. [1, 3] 

Pri dobro treniranih šolanih moških pevcih so odkrili formant z okrog 3000 Hz. Tega se pri 

nešolanih pevcih ne da določiti. Zato se dobre pevce sliši tudi kadar jih spremlja orkester, 

katerega frekvenca pojema, če je niţja od 500 Hz. [3] 

Kadar ţeli pevec glasno peti, je potrebno, da izkoristi prednosti vokalnega trakta, s katerim 

si pomaga, da zvok, ki prihaja od glasilk, resonira oziroma se ojača. Večje teţave pri tem 

imajo sopranistke, katerih osnovna frekvenca je nekje od 300 Hz do 800 Hz. Če ničesar ne 

storijo, bi imele lahko problem, saj bi jih pri nastopanju orkester preglasil, poleg tega pa bi 

njihov zvok zvenel nekvalitetno. Pri klasičnem petju se pevke naučijo kako odpreti ustno 

votlino, da lahko osvojijo čim večji glasovni obseg. Frekvenco, ki prihaja iz ust, »umerijo« 

z osnovno frekvenco nihanja glasilk in tako dobimo resonančno frekvenco, ki ima veliko 

večjo jakost kot sicer. [11] 

Poudariti je potrebno, da se peti vokali glasneje širijo v smer v kateri pevec poje. Meritve 

so pokazale, da se jakost zapetega vokala v enaki oddaljenosti od ust, toda pod kotom 90° 

glede na smer petja, zmanjša pri sopranistki, ko poje visoki c, torej c
3
, katerega frekvenca 

meri 1096 Hz za 82 %. Pevec s tem, ko na različne načine zaokroţuje  in odpira ustnice, 

povzroča različno usmerjenost. [1] 
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3. EKSPERIMENTALNA ANALIZA PÉTEGA GLASU 

Na kvaliteto glasu močno vpliva več dejavnikov. Dihanje s pravilno oporo ''pevskih mišic'', 

ustrezen nastavek tona, ustrezen glasovni obseg, telesna drţa, resonanca in pevska 

artikulacija. Včasih se nam zdi, da nekdo, ki ima posluh tudi izvrstno poje, vendar temu ni 

tako. Relativno malo je ljudi, ki pravilno pojejo.  

Pravilen nastavek tona je zelo pomemben, ne le zaradi glasbeno estetskih razlogov, temveč 

tudi zaradi zdravja glasilk. Pri pravilnem petju je potrebno paziti na globok vdih, 

enakomeren izdih, dihalno oporo in naslon, koncentracijo zračnega tlaka, mehki nastavek, 

pravilno drţanje mehkega neba in jezika, pravilno usmerjen nastavek na trdo nebo. Grlo 

mora imeti med petjem nizko lego, saj se s tem podaljša zvočna cev in poveča zvočni 

prostor. Tako nastavljen ton je bolj zvočen in bolj poln od naravnega. [6] 

Nešolani glasovi pevcev skoraj brez izjeme ne vsebujejo potrebne resonance, zrak pa v 

odzvočni cevi nikjer ne koncentrira, temveč nekontrolirano uhaja. Posledica tega je, da 

glasovi nimajo potrebne zvočne jakosti. [6] 

To je nekaj teoretičnih razlik med tako imenovanim šolanim pevcem in nešolanim. V 

večini primerov razliko zaznamo z ušesi. Vendar nas je zanimalo, ali se razlike vidijo tudi 

kako drugače. Z eksperimentalnimi poskusi smo ţeleli ugotoviti:  

- spektralno sestavo glasu dveh pevk, 

- zmoţnost večkratne ponovitve določenega tona, pri čemer se ohranja razmerje med 

višjimi harmonskimi frekvencami, 

- kakšna je kotna porazdelitev jakosti zvoka dveh pevk, 

- kako jakost zvoka in jakost višjih harmonskih frekvenc pojema z razdaljo. 

 

Šolana pevka teoretično zna zapeti tako, da se njen zvok vedno sliši mogočno in kvalitetno. 

Kar pomeni tudi, da lahko večkrat zapoje na enak način. Kot ţe vemo od prej, se peti 

vokali bolj usmerjeno širijo v smer, v katero pevka poje. Sklepamo, da je razlika še večja, 

če poje nešolana ali šolana pevka. 
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3.1. Poskusi 

Poskuse z zvokom je zelo teţko opraviti brezhibno. Lotili smo se jih na štiri različne 

načine. Prva serija meritev je bila izvedena v učilnici namenjeni fizikalnim 

eksperimentom. Druga serija je bila posneta v »gluhi« sobi. Torej v sobi, ki je skoraj cela 

zvočno izolirana. Pri tretji seriji smo se odpravili v naravo, na travnik blizu Pedagoške 

fakultete. Četrta serija meritev pa je bila namenjena ugotavljanju vpliva prostora na vse 

meritve povezane z zvokom.  

Pri prvih dveh serijah meritev smo uporabili dva mikrofona, za katera smo menili, da imata 

enake lastnosti. Dva mikrofona smo pri pevki uporabili zato, ker je teţko peti vedno enako 

glasno, saj glasilke niso tonski generator, ki mu nastavimo amplitudo. Tako smo lahko 

posneli jakost zapetega zvoka z dvema mikrofonoma sočasno in te jakosti med seboj 

primerjali. Potrebovali smo računalnik in program eProlab, vmesnike, ţice, stojala, 

kotomer in meter. Eden izmed mikrofonov je bil vedno na mestu, drugega pa smo 

premikali. Na sliki 10 vidimo sestavo poskusa. Oba mikrofona smo pritrdili na stojalo in 

dali na mizo, tako, da je sta bila v višini ust. Torej na pribliţno 155 cm od tal. Z ţicami 

smo povezali računalnik in vmesnik, tega pa naprej z mikrofonoma. Preden smo začeli s 

Slika 11: Vezje sestavljeno za snemanje 

poskusov. 
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snemanjem, smo ju morali umeriti. Ker sta bila povezana z računalnikom, smo preko 

programa e-Prolab snemali zvok ozadja, mikrofona smo postavili na isto mesto. Pri 

snemanju je bil v programu prikazan graf, ki je kazal direktno sliko odmika. Na x osi je bil 

prikazan čas valovanja zvoka, na y pa odmik zvoka. Ker smo imeli dva mikrofona, smo 

lahko na grafu videli dve krivulji, dve debelejši premici. Preden smo mikrofona umerili, je 

bila ena višje kot druga, torej nista imela enakih začetnih amplitud, čeprav bi jih morala 

imeti. Razlog za različne začetne amplitude je bila ravno umerjenost mikrofonov. To smo 

morali spremeniti. Oba sta imela poseben mali vmesnik, na katerem smo lahko nastavili 

začetno amplitudo. Preko grafa na računalniku smo nastavljali amplitude pri prvem in 

drugem mikrofonu in sicer tako, da smo na koncu dobili obe krivulji na enaki višini. Tako 

smo umerili mikrofona in lahko smo začeli s snemanjem.  

Pri tretji seriji meritev smo tudi uporabili 2 mikrofona, le da sta bila sedaj direktno 

povezana z računalnikom preko USB vhoda. Uporabili smo program Soundcard Scope 

1.40, krajše Scope. Pri četrti seriji smo uporabili sonometer in mikrofon, ki je bil preko 

USB vhoda povezan z računalnikom ter tonski generator in zvočnik. Sonometer je digitalni 

merilnik hrupa, uporablja se ga tudi za merjenje jakosti zvoka. S sonometrom smo merili le 

jakost zvoka, medtem ko z mikrofonom tudi spekter zvoka. Tudi tu smo uporabili program 

Scope.   

Postavitev poskusa s katerim smo snemali jakost zvoka v odvisnosti od razdalje pri vseh 

serijah prikazuje slika 11. Razdalja med pevkinimi usti in mikrofonom 1 je x, razdalja med 

mikrofonoma pa r. Mikrofona 1 nismo premikali, mikrofon 2 pa smo. Pri četrti seriji pevko 

zamenja tonski generator ter namesto dveh mikrofonov uporabljamo le enega. Razdalja 

Slika 12: Postavitev poskusa, x - razdalja od ust do 1. mikrofona, 

r - razdalja med mikforonoma, ki se je spreminjala. 
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med izvirom zvoka in sprejemnikom je r. Za snemanje spektra zvoka je bila postavitev 

enaka, le da smo merili le z mikrofonom 2.   

Pri snemanju jakosti zvoka v odvisnosti od kota smo poskus postavili tako kot kaţe slika 

12. Na sliki je prikazan tloris postavitve, saj se tako lepše vidi, kako smo snemali. Razdalja 

r med pevkinimi usti in mikrofonoma je bila konstanta. Mikrofon 1 je bil postavljen 

naravnost pred pevko. Mikrofon 2 smo sukali levo in desno od mikrofona 1 vsakič za 10°.  

 

3.1.1. Prva serija meritev 

Poskus smo izvajali v učilnici, ki je namenjena fizikalnim poskusom in predavanjem. 

Nahaja se v pritličju, kjer ni toliko hrupa kot v višjih nadstropjih.  

Za snemanje jakosti zvoka v odvisnosti od razdalje smo pripravili vse potrebno za poskus 

in pripomočke postavili tako kot kaţe slika 10. Mikrofon 1 je stal x = 25 cm stran od 

pevkinih ust. Višina mikrofona je bila na enaki višini kot izvor zvoka, torej usta. Mikrofon 

2 smo korakoma oddaljevali od pevke vsakič za 10 cm. Pri vsaki razdalji smo posneli 

amplitudi zvoka A1 in A2. Meritve je beleţil računalnik v programu e-Prolab, te smo si nato 

prekopirali v tabelo v drugem programu, da smo jo lahko računsko obdelali. Izračunali 

Slika 13: Postavitev pevke in mikrofonov pri snemanju 

kotne porazdelitve zvoka, tloris. 
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smo razmerje (A2/A1)
2
 kvadratov amplitud zvoka, kjer je A1 amplituda posneta s prvim 

mikrofonom in A2 amplituda posneta z drugim. Razmerje predstavlja razmerje jakosti 

zvoka pri dani frekvenci.  

Za ugotavljanje kotne porazdelitve zvoka je bila postavitev poskusa podobna kot pri 

merjenju jakosti zvoka, ki je odvisna od razdalje, le da smo sedaj postavili oba mikrofona 

na enako razdaljo r. Mikrofon 1 smo postavili naravnost pred pevko, drugega pa odmikali 

za 10°, 20° … do 90° v levo stran, slika 11. Predpostavili smo, da bi bili rezultati enaki, če 

bi merili zasuke v desno stran, saj še nismo vedeli, kako na vse skupaj vpliva prostor in 

postavitev pohištva v njem. Pevka je vedno stala na istem mestu, na razdalji r = 90 cm od 

mikrofonov. Najprej smo posneli glas pevke 1 in nato še pevke 2 pri isti intonaciji, in sicer 

466 Hz, nato pa samo pevko 1 pri intonaciji s frekvenco 277 Hz. Frekvenca 466 Hz 

pomeni ton b
1
, 277 Hz pa cis

1
 [2]. 

3.1.2. Druga serija meritev 

Pri prvih poskusih nismo dobili pričakovanih in ţelenih rezultatov. Nismo uspeli pokazati, 

da jakost zvoka z razdaljo pada.  Zato smo druge meritve opravili v učilnici, ki naj bi bila 

zvočno izolirana, z drugimi besedami, v »gluhi« sobi. Ţeleli smo se izogniti odbojem 

zvoka od sten in interferenci, ki vplivajo na rezultate. Poiskali smo učilnico, ki je najbolj 

ustrezala našim zahtevam. Nahaja se v tretjem nadstropju Pedagoške fakultete in sluţi 

pouku glasbe. Stene in strop so zvočno izolirani, tla in vrata pa niso. Notri je postavljen 

klavir, s katerim smo si pomagali pri petju tona z določeno višino. Meritve so bile podobne 

kot v prvi seriji, naredili smo le nekaj sprememb. Pri vseh meritvah (a, b in c) smo sproti 

beleţili še Fourierjevo transformacijo. Z njo smo dobili podatke za amplitude frekvenc, ki 

so bile v zapetem zvoku prisotne.  

a) Spreminjanje jakosti zvoka s povečevanjem razdalje. 

Razlika med prvo in drugo serijo je bila v razdalji x, ki je bila sedaj dolga 30 cm, r 

pa smo povečevali vsakič za 10 cm vse do 140 cm. 

b) Jakost zvoka dveh pevk v odvisnosti od kota. 

Kotno porazdelitev zvoka smo snemali pri dveh različnih frekvencah, g in g
1
, med 

katerima je razpon enak eni oktavi. Ton g ima 196 Hz in ton g
1
 392 Hz [2].  

Najprej smo posneli amplitude zvoka pevke 1 pri tonu g1, nato pevke 2 pri isti 

intonaciji. Temu je sledilo še snemanje amplitud zvoka pri drugem tonu, g. 
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c) Ponavljanje tona. 

Del poskusov smo namenili tudi ponavljanju tona g
1
. Ţeleli smo ugotoviti ali lahko 

pevka 1 ali pevka 2 večkrat zapored zapojeta isti ton, ne da bi se razmerje jakosti 

višjih harmonskih frekvenc spreminjalo. Osredotočili smo se predvsem na barvo 

tona in amplitudo. Kolikokrat pevka zapoje z enako frekvenco nas ni zanimalo.   

Amplitude prvega mikrofona A1 in drugega A2 niso bile točno enake. To pomeni, da 

mikrofona nista bila tako natančno umerjena, kot bi morala biti. Naleteli smo namreč na 

teţavo, saj ju nikakor nismo mogli umeriti tako, da bi bile meritve čisto enake.  

3.1.3. Tretja serija meritev 

Kasneje smo opravili še meritve zunaj na prostem, saj je bilo tudi v tem prostoru zaznati 

nekaj odbojev in interferenc. Jakost zvoka ni pojemala z razdaljo tako, kot smo 

pričakovali. Prav tako kotna porazdelitev ni ustrezala našim pričakovanjem, saj smo ţeleli 

dobiti lepšo krivuljo. V bliţini Pedagoške fakultete je travnik, na katerem smo izvedli 

meritve.  

Snemanje jakosti zvoka v odvisnosti od razdalje je potekalo na enak način kot pri prvi in 

drugi seriji.  

Za kotno porazdelitev zvoka je bila postavitev zopet enaka kot prejšnje poskuse, le da je 

bila razdalja med pevko in mikrofonom daljša, r = 1.5 m. Uporabili smo 2 računalnika in 2 

mikrofona. En mikrofon je bil priključen na prvi računalnik in bil na istem mestu. Drugi 

mikrofon, ki smo ga premikali, pa je bil priključen na drugi računalnik. Uporabili smo 

program Scope, ki nam je kazal amplitude osnovne in višjih harmonskih frekvenc. Zaradi 

kontrole smo uporabili dva mikrofona. Preko enega smo določali pravo jakost zvoka, z 

drugim pa snemali meritve. Meritve smo odčitavali tako, da je pevka zapela ton, medtem je 

snemalka gledala v računalnik in odčitavala zapete amplitude. Ko je bila amplituda, 

posneta s prvim mikrofonom, enaka kot, ko je pevka prvič zapela, je snemalka posnela 

amplitudo drugega mikrofona na drugem računalniku. Tak način ni bil najbolj natančen, 

vendar še vedno dovolj, da smo dobili dokaj dobre meritve. 

Zapeta tona sta bila a
1
 = 440 Hz in d

2
 = 587 Hz [2]. Pela je samo pevka 1.  
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3.1.4. Četrta serija meritev 

Ves čas opravljanja poskusov smo se spraševali, kakšno vlogo ima pri vsem tem prostor. 

Zato smo meritve opravljali v več različnih prostorih. Zanimalo nas je tudi, kako neka 

točno določena učilnica vpliva na rezultate.  

Prestavili smo se v učilnico, kjer se izvajajo fizikalni poskusi. Učilnica ni zvočno izolirana, 

ima nekaj miz in ostalega pohištva. Tloris učilnice je prikazan na sliki 13. Uporabili smo 

zvočnik, ki je bil povezan na tonski generator. Rdeča kriţca na sliki prikazujeta, kam smo 

ga postavili. Mesto x1 je mesto, kamor smo ga najprej postavili, in sicer tako, da je bila 

usmeritev zvočnika v smeri puščice A. V nadaljevanju bomo uporabili izraz:  postavitev A. 

Zvočnik smo nato zasukali za 45°, postavitev B. Postavitev C prikazuje postavitev 

zvočnika na mestu x2, ter orientacijo, ki jo kaţe zelena puščica C. Tonskemu generatorju 

smo lahko nastavili frekvenco in prav tako jakost zvoka. 

 Sprva smo posneli nekaj jakosti zvoka v odvisnosti od razdalje s sonometrom. Nato pa še 

z mikrofonom. Potem smo posneli tudi jakosti zvoka v odvisnosti od kota.   

Slika 14: Tloris učilnice v kateri smo opravili meritve pri četrti seriji 

poskusov. Z x so označena mesta, kjer je bil postavljen tonski 

generator. A, B in C so usmeritve zvočnika. 
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4. MERITVE JAKOSTI ZVOKA V ODVISNOSTI OD 

RAZDALJE IN KOTA 

Prostor ima na eksperimente, povezane z zvokom, velik vpliv. Zaradi sten lahko pride do 

odbojev in posledično interferenc. Vse to vpliva na rezultate meritev. Ker ni nujno, da 

pevka poje ves čas z enako amplitudo, smo naredili tudi meritve s tonskim generatorjem. 

Poleg jakosti zvoka v odvisnosti od razdalje, smo ugotavljali še kako se jakost zvoka 

tonskega generatorja spreminja s kotom. 

4.1. Meritve pevkinega glasu 

a) Jakost zvoka v odvisnosti od razdalje 

Prva stvar, ki smo jo ţeleli preveriti je, kako se jakost zvoka spreminja z večanjem 

oddaljenosti sprejemnika od pevke. Kot smo opisali ţe v  poglavju 1  jakost zvoka lahko 

izračunamo tudi s pomočjo energijskega toka P, in sicer j = P/S, kjer je S presek, skozi 

katerega valovanje potuje, v našem primeru S = 4πr
2
. Torej je j obratno sorazmeren s 

kvadratom razdalje. Zanimalo nas je, ali lahko opazimo, da jakost zvoka pada z razdaljo 

kot 
1

𝑟2. 

Teoretično oziroma v idealnem primeru jakost zvoka z razdaljo pojema kot 
1

𝑟2, kar na grafu 

1 prikazuje modra krivulja. Teoretično vrednost smo dobili s pomočjo premice, ki se 

najbolje prilega meritvam, narisana je na grafu 2. Na x osi je naveden (100/r)
2
, na y pa 

jakost zvoka. Dobljeni koeficient smo nato delili s kvadratom razdalje in tako dobili 

teoretično jakost zapetega zvoka. Kot lahko vidimo iz grafa 1, se teoretične točke in 

izmerjene ne prekrivajo najlepše. Sicer je jakost zvoka v bliţini ust res največja, vendar po 

20 cm sunkovito pade. Nato je nekako konstantna, potem spet malo naraste in potem zopet 

pade. Če bi torej sklepali le iz grafa, jakost zvoka ne pada kot 
1

𝑟2, temveč nekako drugače in 

ne moremo določiti kako.  
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Poglejmo kaj se dogaja v »gluhi« sobi. Jakost zvoka z razdaljo pada, kot kaţe graf 3. 

Modre krivulje prikazujejo teoretično vrednost in rdeče izmerjeno. Teoretično vrednost 

smo dobili na enak način kot prej, s pomočjo koeficienta, ki smo ga določili iz premice na 

grafu 4. Ţeleli smo pokazati, da jakost zvoka z razdaljo pojema. Vendar graf 3 ne kaţe 

enakomernega padanja, na grafu so prisotna močna odstopanja, torej je bila pri določenih 

razdaljah manjša jakost zvoka, pri določenih pa večja. Pri razdaljah 50 cm, 80 cm, 100 cm, 

se opazi največje nepravilnosti zvočnega valovanja.  Zakaj je temu tako? Prostor, ki naj bi 

bil zvočno izoliran, ni bil zares »gluha« soba, zato se je zvok odbijal in interferiral po 

prostoru. Na nekaterih mestih so bile prisotne ojačitve, na drugih pa oslabitve. Vendar 

manj, kot v navadni sobi.   

Preverimo, ali je šlo za stoječe valovanje. Pri stoječem valovanju je razlika med dvema 

dolinama enaka polovici valovne dolţine valovanja. Če na grafu 3 določimo razdaljo med 

dvema vrhovoma, je enaka 30 cm. Torej je λ ~ 60 cm. Od tod lahko izračunamo frekvenco 

zvoka, ν = c/λ = 572 Hz. To je pribliţno 150 Hz več od frekvence, s katero smo mi peli. 

Zaradi tega podatka ne moremo več trditi, da je prišlo do enostavnega stoječega valovanja. 

Domnevamo, da je bila v prostoru prisotna interferenca odbitih valovanj iz vseh smeri, ne 

pa enostavno stoječe valovanje.  
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Graf 1:  Jakost zvoka v odvisnosti od razdalje. Rdeče 

točke predstavljajo izmerjeno vrednost, modra 

krivulja pa teoretično vrednost. Posneti zvok je bil 

sneman v učilnici. 

Graf 2: Koeficient pridobljen iz izmerjenih 

podatkov. Na x osi je prikazana vrednost (100/r)2, 

na y osi pa je jakost zvoka. 
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»Gluha« soba naj bi imela podobne značilnosti kot če bi snemali zvok v naravi. Pa 

poglejmo če jih ima res. V naravi ni odbojev in interferenc. Graf 5 prikazuje jakost zvoka s 

frekvenco 440 Hz v odvisnosti od razdalje. Modra krivulja prikazuje teoretično vrednost. 

Rdeče točke prikazujejo izmerjene vrednosti. Tu se izmerjene in teoretične točke bistveno 

bolje ujemajo med seboj. Še vedno je nekaj odstopanja, vendar ne veliko. Za to bi lahko bil 

kriv veter, tudi petje, ki morda ni bilo vedno točno enako. Prav tako bi lahko bile krive 

slabe metode merjenja, ki smo jih uporabili.  
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Graf 4: Koeficient pridobljen iz izmerjenih 

podatkov. Na x osi je prikazana vrednost (100/r)2, 

na y osi pa je jakost zvoka. 

Graf 6: Koeficient pridobljen iz izmerjenih 

podatkov. Na x osi je nanešena vrednost (100/r)2, na 

y osi pa je jakost zvoka. 

Graf 5: Jakost zvoka s frekvenco 440 Hz v odvisnosti 

od razdalje zunaj v naravi, kjer ni sten. Modra 

krivulja prikazuje teoretično vrednost, rdeče točke 

pa izmerjeno. 

Graf 3: Jakost zvoka v odvisnosti od razdalje. Rdeče 

točke predstavljajo izmerjene vrednosti, modra krivulja 

teoretično vrednost. Posneti zvok je bil sneman v učilnici. 
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 Kako se obnašajo še ostale višje harmonske frekvence pri spreminjanju razdalje lahko 

vidimo na grafu 7. Meritve so bile posnete v »gluhi« sobi. V grobem lahko rečemo, da tudi 

jakost posamezne harmonske komponente pada z razdaljo, vendar še vedno slika ni 

najboljša. Poglejmo si, kako se jakost posameznih frekvenc spreminja, če smo zunaj. Graf 

8 nam to prikazuje. Tukaj vidimo, da jakost posameznih frekvenc pada z razdaljo,  na 

podoben način kot teoretično.  
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Graf 7: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc tona g1 v odvisnosti od 

razdalje posneta v »gluhi« sobi. Modre točke prikazujejo osnovno frekvenco, rdeče 

prvo višjo in zelene drugo višjo harmonsko frekvenco. 

Graf 8: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc tona a1 v odvisnosti od 

razdalje posneta zunaj. Modre točke prikazujejo osnovno frekvenco, rdeče prvo 

višjo in zelene drugo višjo harmonsko frekvenco. 



 

 

28 

 

Če povzamemo ugotovitve, o navadni sobi ne moremo nič reči, saj so podatki preveč 

različni, da bi lahko kaj sklepali. V njej je preveč odbojev in interferenc, zato nam rezultati 

meritev ne povedo veliko. V »gluhi« sobi je situacija lepša, saj se odvisnost jakosti zvoka 

od razdalje vsaj malo pribliţa teoretični vrednosti. Vendar moramo upoštevati, da je nekaj 

odbojev in interferenc še vedno prisotnih. Skoraj idealni primer je snemanje na prostem, 

saj so rezultati takšni, kot naj bi bili teoretično. 

a) Jakost zvoka v odvisnosti od kota 

Najprej poglejmo kakšna je kotna porazdelitev jakosti zvoka v odvisnosti od kota v sobi, 

kjer se izvajajo fizikalni eksperimenti. V sobi ni prisotnega vetra, zato bi morala biti 

največja jakost zvoka v smeri petja. Na grafu 9 vidimo jakost zvoka v odvisnosti od kota 

pevke 1 pri tonu cis
1
 in b

1
. Oba tona sta bila posneta v isti učilnici na enak način, vendar se 

točke ne prekrivajo med seboj. Od rezultatov, posnetih zunaj, vemo, da je pri različnih 

intonacijah jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc različna. Kar bo podrobneje 

predstavljeno v naslednjem poglavju. Točke najbrţ zaradi tega razloga niso na istih mestih, 

saj ima ton cis
1
 = 277 Hz, b

1 
= 466 Hz. Najvišja jakost ni pri kotu 0, kot bi teoretično 

morala biti. Torej, se valovanje zvoka ni širilo tako kot smo predvidevali. Razlog za take 

meritve, je soba. Preveč je bilo odbojev in interferenc, da bi lahko kaj sklepali. Kotna 

porazdelitev zato izgubi pomen.  
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Graf 9: Jakost zvoka v odvisnosti od kota dveh različnih tonov, cis1 in b1, posneto 

v učilnici namenjeni fizikalnim poskusom. 
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Ali je v »gluhi« sobi kaj boljše? Na grafu 10 vidimo rezultate, posnete v »gluhi« sobi, pri 

dveh različnih tonih, g = 196 Hz in g
1
 = 392 Hz. Tu ne moremo reči nič konkretnega. 

Jakosti pri različnih kotih so neenakomerno razporejene. Pričakovali smo, da bomo dobili 

lepše porazdelitve točk. Iz teh podatkov lahko rečemo le, da se zvok ne uklanja tako kot 

valovanje, ki potuje skozi majhno reţo. Posamezne komponente zapetega zvoka vidimo na 

grafu 11 za ton g in grafu 12 za g
1
.  Jakosti višjih harmonskih frekvenc niso najbolj 

podobne rezultatom posnetim v naravi, o čemer več v naslednjem poglavju. Še najboljše se 

jim pribliţa, na grafu 11, druga višja harmonska frekvenca tona g,  ν2 = 590 Hz. Rezultati 

torej tudi tu niso najboljši. Mogoče je krivo to, da smer petja ni bila čisto natančna. Vemo 

pa ţe od prej, da je tudi v »gluhi« sobi prisotnih veliko odbojev in interferenc, ki 

povzročajo nepričakovane rezultate.  
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Graf 11: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc tona g v odvisnosti od 

kota, snemano v »gluhi« sobi. 

Graf 10: Jakost zvoka v odvisnosti od kota dveh različnih tonov, g in g1, posneta v 

»gluhi« sobi. 
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4.2. Meritve z zvočnikom 

Pri merjenju zvoka v prostoru, smo merili jakost zvoka tonskega generatorja s 

sonometrom, nato še z mikrofonom.  

4.2.1. Merilec glasnosti - sonometer 

Vklopili smo tonski generator in mu nastavili frekvenco 324 Hz. Zvočnik smo postavili na 

mesto x1 (slika 13) in ga usmerili vodoravno proti steni, postavitev A. Sonometer smo 

drţali v rokah, v višini tonskega generatorja in ga usmerili proti njemu. Enkrat smo bili 

postavljeni na levi strani sonometra vzporedno z njim, način 1 in drugič za njim, način 2. S 

sonometrom smo merili le jakost zvoka, ko je zvočnik oddajal zvok. Ker so bile v učilnici 

tudi luči in omarica za elektriko, je bil neprestano prisoten šum v ozadju. Odločili smo se, 

da del poskusov posnamemo v temi in preverimo, kako se razlikujejo s poskusi, posnetimi, 

ko so luči in električna omarica priţgane.  

S sonometrom smo merili jakost zvoka v odvisnosti od razdalje, le s postavitvijo A, 

naravnost pred izvorom zvoka, in sicer pri večji in manjši jakosti zvoka. Nato smo izmerili 

še jakosti zvoka v odvisnosti od kota, tudi samo s postavitvijo A. 

Ugotovili smo, da kadar merimo jakost zvoka na način 1 in način 2, obstaja razlika. Takrat 

ko smo stali za sonometrom, način 2, so bile jakosti manjše, kot ko smo stali pri strani, 
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Graf 12: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc tona g1
 v odvisnosti od 

kota, snemano v »gluhi« sobi. 
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način 1. Torej je pri snemanju jakosti zvoka zelo pomembno, da vedno stojimo na istem 

mestu, saj se drugače spremenijo okoliščine. Zanimivo je tudi to, da je na same meritve 

vplivala tudi drţa rok. Prav tako so se pokazale razlike, ko smo pogledali kako se jakost 

zvoka spreminja z višino. Torej sam prostor ogromno vpliva na celotno merjenje in 

snemanje. Trditev lahko potrdimo tudi s pomočjo grafa 13. Jakost zvoka naj bi z razdaljo 

pojemala. Vendar je na grafu slika malce drugačna. Kot tudi pri vseh prejšnjih poskusih. 

Graf lepo kaţe, da jakost zvoka najprej pojema, nato malo naraste, zopet pade in zopet 

naraste. Očitno je, da so v sobi prisotne interference in odboji zvoka. Interference in jakost 

zvoka pa so odvisne tudi od načina drţanja sonometra ter od nastavljene jakosti zvoka 

tonskega generatorja.  

Jakost zvoka v odvisnosti od kota prikazuje graf 14. Ko smo merili jakost zvoka levo od 

smeri širjenja valovanja, smo dobili nekoliko bolj povezano krivuljo, kot ko smo merili v 

desno stran. Desno od širjenja valovanja se jakost zvoka pri vsakem kotu spremeni 

naključno, brez kakršnekoli povezave. Na tej strani je moralo biti očitno več interferenc, 

saj drugače rezultati ne bi bili takšni kot so. Levo od smeri širjenja valovanja pa jakost 

zvoka sprva pada do 40° nato zopet narašča.  
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Graf 13: Jakost zvoka v odvisnosti od razdalje, izmerjene s sonometrom na tri različne 

načine. 1. način pomeni, da smo stali za sonometrom, 2. način pomeni, da smo stali ob 

strani sonometra. 
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 S sonometrom smo dobili torej dokaj zanimive rezultate. Jakost zvoka, ki naj bi s 

povečevanjem razdalje padala, pri naših poskusih ni padala.  

4.2.2. Mikrofon 

Po poskusih s sonometrom, smo se lotili snemanja zvoka tonskega generatorja z 

mikrofonom. Zanimalo nas je, ali dobimo iste rezultate, kakšna je frekvenčna porazdelitev 

jakosti zvoka in kako lahko to poveţemo s petjem. 

Postopek je bil enak kot pri merjenju s sonometrom. Tonskemu generatorju smo nastavili 

frekvenco 324 Hz, ga priklopili na zvočnik in začeli z merjenjem. Snemali smo z 

mikrofonom, ki je bil priključen direktno v računalnik. S programom Scope smo zaznavali 

spremembe in jih posneli. Najprej smo opravili poskuse, ko je bil zvočnik na x1 mestu in je 

oddajal zvok v smeri A in nato v smeri B. Potem smo zvočnik premaknili na drugo mesto, 

x2, in snemali zvok v smeri C.  

a) Padanje amplitude zvoka v odvisnosti od razdalje  

Graf 15 prikazuje meritve amplitud zvoka v odvisnosti od razdalje pri treh različnih 

smereh snemanja zvoka. Vidimo, da je pri postavitvi A amplituda sprva zelo velika, nato 

pada. Pri razdalji 160 cm se začne dvigovati. Torej so tudi tu prisotne ojačitve in oslabitve 

zvoka. Za postavitvi B in C ne moremo reči, da amplituda zvoka pada z razdaljo. Bolj ali 

manj je konstantna. Na grafu 15 to teţko opazimo, zato si lahko pomagamo z grafom 16. 
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Graf 14: Jakost zvoka v odvisnosti od kota izmerjena s sonometrom, na razdalji  

90 cm od zvočnika, ki je oddajal zvok s frekvenco, nastavljeno na tonskem 

generatorju. 
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Pri B postavitvi je sicer na 100 cm zaznana neka ojačitev, nato je zopet konstantna. Pri C 

pa je amplituda zvoka zelo neenakomerno razporejena in ne moremo določiti ne ojačitev 

ne oslabitev. Torej je zelo pomembno v katerem delu prostora izvajamo poskuse in kam 

naj bo naš izvor valovanja usmerjen. V tej učilnici je bilo veliko miz in prav tako korit za 

vodo. Na steni, proti kateri se je širil zvok pri A primeru, so bile obešene dolge črne 

zavese, pri ostalih primerih pa je bila tam stena s tablo ali prazna stena. Očitno je, da prav 

vse pohištvo močno vpliva na odboje in interference.  

Pri postavitvi A so bile najbrţ ravno zavese tiste, ki niso povzročale toliko odbojev, zato so 

tudi rezultati pokazali, da pri spreminjanju razdalje amplituda zvoka pada, vsaj večji del. 

Medtem ko pri B in C postavitvi ni bilo zaves in ni bilo pristnih stvari, ki bi preprečile 

odboj zvoka, zato pri teh dveh primerih ni jasno videti ali amplituda zvoka pada ali ne.  
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Graf 15: Amplituda zvoka v odvisnosti od razdalje, posneta z mikrofonom pri treh 

različnih primerih A, B in C. 

Graf 16: Amplituda zvoka v odvisnosti od razdalje, posneta z mikrofonom, pri dveh postavitvah, 

B in C. 
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b) Kotna porazdelitve amplitud zvoka 

Za kotno porazdelitev zvoka v učilnici smo uporabili enako tehniko kot pri prejšnjih 

poskusih. Z mikrofonom smo bili vedno na enakem radiju r od zvočnika, in sicer 90 cm 

stran od njega.  

Slika 14 prikazuje tloris učilnice z izvori zvoka in kotno porazdelitvijo amplitud zvoka na 

dveh različnih postavitvah zvočnika ter treh različnih smereh snemanja. Iz slike lahko 

vidimo, da amplitude zvokov v odvisnosti od kota niso enake pri nobeni od postavitev A, 

B in C.  

 Prav tako so amplitude, posnete na levi strani smeri širjenja valovanja drugačne, kot tiste, 

posnete na desni. Amplitude niso simetrične. To nam pove, da je v učilnici povsod po 

prostoru zelo veliko interferenc in odbojev. Za laţjo predstavo kotne porazdelitve zvoka na 

različnih mestih in pri različni usmerjenosti zvočnika, si poglejmo sliko 15. Kaţe 

normirano kotno porazdelitev zvoka za postavitev A, B in C. Smer orientacije zvočnika je 

označena s puščico.  

Slika 15: Tloris učilnice z izvori zvoka in amplitudami, posnetimi na 

različnih lokacijah in v različnih smereh, v odvisnosti od kota. 
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Slika 16: Normirana kotna porazdelitev zvoka pri postavitvah A, B in C. Pri A in B postavitvi je zvočnik 

postavljen na isto mesto, smer potovanja zvoka pa je različna. Pri C je zvočnik postavljen na drugo mesto, smer 

širjenja valovanja pa je pravokotna na smer širjenja valovanja pri A postavitvi. 

Lepo se vidi, da kotna porazdelitev zvoka ni enaka na levi in na desni strani smeri širjenja 

valovanja. Prav tako ne vidimo nobene povezave med posameznimi primeri. Vemo pa, da 

zvočnik oddaja zvok skoraj izotropno, torej bi morale biti slike podobne. Tudi če zvočnik 

ne bi imel te lastnosti, bi morale biti slike podobne, saj imamo vedno isti zvočnik in isti 

prostor. Vendar niso. Najpomembnejšo vlogo pri takih rezultatih ima zagotovo prostor. 

Učilnica ni neka dvorana, v kateri prirejajo velike glasbene koncerte in ni tako akustično 

prilagojena takim nastopom. Za učenje ja, vendar ne za izvajanje glasbe. Kajti velika 

dvorana, kjer izvajajo koncerte, naj bi bila dobro akustična takrat, kadar vsi poslušalci v 

dvorani slišijo izvedeni zvok enako obarvano, enako glasno in jasno [1]. Torej lahko 

rečemo, da je na vse meritve prostor zelo močno vplival. Skoraj nemogoče je opraviti 

meritve zvoka, povezane s kotno porazdelitvijo v neki učilnici, ki je namenjena pouku ali 

fizikalnim poskusom, ne da bi pri tem naleteli na odstopanja od idealnega primera.  
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5. PRIMERJAVA IN ZNAČILNOSTI ŠOLANEGA IN 

NEŠOLANEGA GLASU 

Ugotovili smo, kakšne rezultate dobimo, če snemamo v navadni sobi, v »gluhi« sobi in 

zunaj. Nič pa še nismo povedali o razlikah med dvema pevkama. Ugotavljali smo, kakšne 

spektre zvoka dve različni pevki proizvedeta, ali lahko večkrat na enak način zapojeta ton 

ali se kotna usmerjenost jakosti zvoka med pevko 1 in pevko 2 kaj razlikuje. Kot smo ţe 

omenili, pevka 1 se aktivno ukvarja s petjem več let in hodi tudi v šolo klasičnega petja, 

pevka 2 pa se z njim ne ukvarja.  

Dve pevki imata med seboj različne barve glasov. To je jasno, saj ni teţko po glasu 

razločiti dveh oseb. To pomeni, da je jakost višjih harmonskih frekvenc različno 

porazdeljena.  

5.1. Ponavljanje zapetega tona 

 Noben pevec ne more zapeti večkrat točno enako [1], vendar se pri izkušenih in dobrih 

pevcih ta razlika skoraj ne opazi. Pri pevcih, ki še niso čisto izučeni in nimajo za seboj 

toliko izkušenj, se razlike opazijo prej. Na grafu 17 je prikazan spekter zvoka z osnovno 

frekvenco 405 Hz pevke 1 pri večkratnih ponovitvah.  
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Graf 17: Amplitude osnovne in višjih harmonskih frekvenc pevke 1 pri večkratnih 

zaporednih ponovitvah tona s frekvenco 405 Hz. 
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Na grafu 18 je prikazan spekter zvoka pevke 2. Med pevkama je razlika očitna. Pevka 1 je 

zapela tako, da je bila amplituda ν2 vedno največja, manjša je bila amplituda ν1 in 

najmanjša amplituda ν0. Pri pevki 2 ne moremo določiti katera izmed višjih harmonskih 

frekvenc je imela večjo amplitudo, saj se menjavata. Razlika med njima ni konstantna, 

medtem ko je pri pevki 1 malce bolj. Nobena ni pela perfektno, vendar je očitno, da je 

pevka 1 večkrat ponovila ton s podobno barvo. Spodnja tabela 1 prikazuje napako 

odstopanj od povprečne vrednosti obeh pevk. Pevka 2 ima pri vseh frekvencah večjo 

napako σ.  

 
pevka 1 

 
pevka 2 

 
Frekvenca 

[Hz] 
povprečna 

A 
σ [%] 

povprečna 
A 

σ [%] 

405 0,14 6,04 0,21 9,72 

795 0,53 13,16 0,88 14,80 

1190 1,03 7,33 0,76 19,44 

1595 0,02 3,58 0,11 3,87 

Tabela 1: Povprečne vrednosti amplitud osnovne in višjih harmonskih frekvenc ter njihove napake obeh pevk.  

Po naših ugotovitvah je pevka, ki se aktivno ukvarja s petjem sposobna večkrat zapeti ton z 

enako barvo, kot pevka, ki se s petjem ne ukvarja. Torej, v fizikalnem smislu je razlika 

med njima.  
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Graf 18: Amplitude osnovne in višjih harmonskih frekvenc pevke 2 pri večkratnih 

zaporednih ponovitvah tona s frekvenco 405 Hz. 
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5.2. Kotna porazdelitev zvoka dveh pevk 

Iz teorije in prejšnjih poskusov vemo, da spekter zvoka dveh pevk ni enak. Prav tako ne 

usmerjenost zvoka. Šolana pevka je zmoţna svoj ton usmeriti in poskrbeti, da se bolje 

ojačajo višje harmonske frekvence. Te se po prostoru širijo v smeri petja in njihova jakost 

je največja ravno na sredini, medtem ko s kotom pada. Poglejmo kakšne rezultate dobimo 

v učilnici za fizikalne eksperimente, kjer pevki pojeta ton b
1
 s frekvenco 466 Hz. Rezultati 

so prikazani na grafu 19. Razlika med njima je. Vendar ali kaj pomeni? Kot ţe iz prejšnjih 

ugotavljanj kaj se je dogajalo z zvokom v tej sobi, tudi tu ne moremo nič konkretnega 

povedati, saj je soba povzročala preveč interferenc.  

Če vseeno kaj povzamemo iz rezultatov, bi lahko rekli, da je pevka 2 pela nekako 

razpršeno v vse smeri, saj pri nobenem kotu ni jakost zvoka izstopala tako kot pri pevki 1.  

V »gluhi« sobi smo posneli dva tona, g = 196 Hz in g
1
 = 405 Hz. Graf 20 kaţe jakost 

zvoka v odvisnosti od kota obeh pevk tona g in graf 21 tona g
1
. Tudi pri teh rezultatih je 

jakost zvoka obeh pevk različna pri različnih kotih. Samo iz teh grafov ne izvemo prav 

veliko, saj so rezultati preveč razpršeni in ne moremo določiti neke povezave.  
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Graf 19: Jakost zvoka tona b1 v odvisnosti od kota. Modre točke pripadajo pevki 1 

in rdeče pevki 2. Poskus je bil opravljen v učilnici, namenjeni fizikalnim 

eksperimentom.  
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Poglejmo kako se s kotom spreminja jakost posamezne Fourierjeve komponente v zapetem 
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Graf 20: Jakost zvoka v odvisnosti od kota obeh pevk pri 196 Hz. Snemanje je bilo 

izvedeno v »gluhi« sobi.  

Graf 21: Jakost zvoka v odvisnosti od kota obeh pevk pri 405 Hz. Snemanje je bilo 

izvedeno v »gluhi« sobi. 
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zvoku. Ton g
1
 ima osnovno frekvenco 392 Hz, naslednja višja harmonska frekvenca je 

dvakratnik osnovne, torej 790 Hz in naslednja 1185 Hz. Pri poskusih, ki smo jih opravili, 

je mikrofon zaznal zapeti zvok z osnovno frekvenco 405 Hz, prvo višjo harmonsko 

frekvenco 775 Hz ter drugo višjo z 1190. Pri petju tona smo si pomagali s klavirjem, 

mogoče je bil ţe klavir malo razglašen in ni zadonel s frekvenco tona g
1
 ali pa je pevka 

malo zgrešila. Razlika med 392 Hz in 405 Hz je le 13 Hz, to je 55 centov. Cent je 

logaritmična merska enota s katerim, poleg frekvence, izraţamo obseg glasbenih intervalov 

[1]. Oktava vsebuje 1200 centov, polton pa 100 centov. Tako je 55 centov pribliţno ¼ 

tona. Vendar ker v našem poskusu nismo merili natančnosti višine tona, zato to v 

nadaljevanju ta razlika niti ni pomembna. Grafi 22, 23, 24, 25 kaţejo razmerje (A2/A1)
2
 

kvadratov amplitud oziroma jakost zvoka v odvisnosti od kota različnih višjih harmonskih 

frekvenc zvoka, ki smo jih dobili s pomočjo Fourierjeve transformacije. Prva je osnovna 

frekvenca ν0, druga je 2 ∙ ν0 = ν1 in tretja je ν2…  Grafa 22 in 23 prikazujeta jakosti višjih 

harmonskih frekvenc tona g v odvisnosti od kota, prvi od pevke 1 in drugi od pevke 2. 
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Graf 22: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc 

tona g pevke 1 v odvisnosti od kota v  »gluhi« sobi. 
Graf 23: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc 

tona g pevke 2 v odvisnosti od kota v »gluhi« sobi. 
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Nekako najlepše se s kotom spreminja jakost frekvenc 590 Hz in 1200 Hz. Pri pevki 1 

mogoče tudi osnovna frekvenca. Na grafih 24 in 25 je prikazana jakost osnovne in višjih 

harmonskih frekvenc tona g
1
 v odvisnosti od kota pevke 1 in pevke 2. Pevka 1 je bolj ali 

manj ton lepo zapela. Točke sicer najprej malo naraščajo, vendar potem padajo. Najbrţ 

njena smer petja ni bila čisto točno naravnost, kot bi morala biti in je zato »vrh« 

premaknjen. Namesto, da bi bil pri kotu 0° je malo bolj desno. Glede kotne usmerjenosti 

obeh pevk teţko kaj povemo. Lahko sklepamo, da je pevka 1 večkrat zapela na enak način, 

kot pevka 2, saj je na grafu razlika med ν1 in ν2 bolj konstantna kot pri pevki 2. Pri njej bi 

teţko določili neko konstantno razliko. Šolana pevka je zmoţna boljše usmeriti zvok kot 

nešolana. Na grafih lahko vidimo večjo anizotropnost zvoka pri pevki 1 kot pri pevki 2. To 

je pa predvsem odvisno od višje frekvence.  

5.3. Teoretična kotna porazdelitev zvoka 

S prejšnjimi rezultati nekako nismo prišli do tega, da bi bil zvok pevke res usmerjen 

naravnost in bi bila njegova jakost največja ravno v smeri petja, torej pri kotu 0°. Da bi 

ugotovili ali je zvok šolane pevke res usmerjen, smo posneli jakost zvoka v odvisnosti od 

kota v naravi.  
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Graf 24: Jakost osnovne in višjih harmonskih 

frekvenc tona g1 v odvisnosti od kota pevke 1 v »gluhi« 

sobi. 

Graf 25: Jakost osnovne in višjih harmonskih frekvenc 

tona g1 v odvisnosti od kota pevke 2 v »gluhi« sobi. 
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Kot smo ţe v opisu poskusov v naravi opisali, naj še enkrat ponovimo kako je vse skupaj 

potekalo. Pela je samo pevka 1, in sicer 2 tona, prvi ton je bil a
1
, ki ima osnovno frekvenco 

440 Hz, ν1 = 875 Hz in ν2 = 1320 Hz. Osnovna frekvenca drugega tona d
2
 je bila 587 Hz, 

ν1 = 1150 Hz in ν2 = 1725 Hz. En mikrofon je bil na konstantnem mestu, drugega smo 

premikali. Enkrat v levo, drugič v desno, vsakič za 10° stran od smeri petja. Mikrofon 2 je 

bil postavljen na oddaljenosti 1.5 m od pevkinih ust. 

Iz teorije vemo, da točkast vir zvočnega valovanja oddaja zvok izotropno, kar pomeni, da 

energija valovanja potuje enakomerno v prostor. Drugačen primer je zvočnik, katerega 

zvok je usmerjen in ima podobne lastnosti kot uklon na reţi s širino a. Če je valovna 

dolţina zvoka mnogo večja kot dimenzija izvira, takrat zvok ni usmerjen. Gostota 

energijskega toka, na zelo oddaljenem zaslonu, je enaka 

j =𝑗0
sin 2(𝜋𝑎 sin𝜗/𝜆) 

(𝜋𝑎 sin 𝜗/𝜆)2  , 

kjer je j0 gostota energijskega toka na zaslonu v vpadni smeri, a je širina reţe, ϑ vpadni kot 

in λ valovna dolţina valovanja [9]. Enačba velja za oviro in vir valovanja (zvočnik, 

membrana…) s širino a. S pomočjo te enačbe smo izračunali teoretične vrednosti jakosti 

zapetega zvoka pevke, saj nas je zanimalo, kakšen vir valovanja so pevci. Ali je zvok, ki ga 

zapoje pevec izotropen ali je usmerjen. Šolani pevci vedo na kakšen način in kam usmeriti 

ton, mu dati podporo, da se zvok sliši mogočno in veličastno v vseh smereh. Vendar 

usmerjenost v tem primeru ne pomeni peti le naravnost pred seboj. Pomeni, da pevec s 

tem, ko ton usmeri, naredi ''pravilno pot zraka'' od spodnjega dela trebuha skozi glasilke in 

resonatorje do izhoda – ust. Če se izračunane teoretične vrednosti pribliţujejo izmerjenim, 

potem smo potrdili, da je zvok pevke usmerjen. 

5.4. Meritve kotne odvisnosti na prostem 

V našem primeru nimamo konkretne reţe, zato to nadomestijo usta oziroma kar celotna 

širina glave. Za širino a smo izbrali 30 cm. Določili smo jo tako, da smo pri izmerjenih 

jakostih višjih harmonskih frekvenc dobili najlepše ujemanje med teoretičnimi in 

izmerjenimi vrednostmi. Parameter a je tudi nekoliko večji kot velikost izvira, saj 

interferenc nismo gledali na zelo oddaljenem zaslonu. Za določitev λ smo uporabili enačbo 
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λ = c/ν, c = 340 m/s, ki je hitrost zvoka v zraku. Frekvenca ν pa je bila vsakič drugačna, in 

sicer odvisno od zapetega tona in njegove višje harmonske frekvence.  

Jakosti osnovne in višjih harmonskih frekvenc se razlikujejo. Večinoma je pri pevkah tako, 

da ni največja osnovna, temveč ena izmed naslednjih višjih. V naravi smo posneli dva tona 

a
1
 in d

2
. Prvi ima niţjo frekvenco kot drugi. Pri prvem je bila najvišja jakost druge višje 

harmonske frekvence, pri tonu d
2
 pa prve višje. Zakaj je temu tako? Ton d

2
 ima ţe kar 

visoko osnovno frekvenco, zato ga je pevka 1 zapela z visokim registrom, medtem ko ton 

a
1
 s srednjim. Ţe od prej vemo, da je barva dveh registrov lahko drugačna. Pri izurjenih 

pevcih sicer ne, vendar pevka 1 še ni dovolj izurjena, da se razlika ne bi pokazala. Zato je 

pri a
1
 najvišja druga in pri d

2
 prva višja harmonska frekvenca.   

 Kako se jakost zvoka spreminja s kotom vidimo na grafih 26, 27, 28, 29, 30 in 31. Graf 26 

kaţe kotno porazdelitev jakosti osnovnega tona a
1
, graf 27 prve višje harmonske frekvence 

in graf 28 druge višje harmonske frekvence tona a
1
. Izmed vseh treh grafov se točke na 

grafu 28 najlepše pribliţajo teoretični vrednosti. To pomeni, da druga višja harmonska 

frekvenca potuje »skozi reţo« podobno, kot če bi res oddajali zvok kot zvočnik. Tudi 

rezultati osnovne frekvence, graf 26, so dokaj lepi. Medtem ko jakost prve višje harmonske 

frekvence, graf 27, nima nikakršnega vrha, kot da ne bi bila usmerjena. Razmere pri 

snemanju so se od ene do druge točke nekoliko spremenile zaradi vetra, tudi zato je prišlo 

do razlik.  

Graf 26: Jakost osnovne frekvence tona a1 v odvisnosti od kota pri snemanju na 

prostem. Modra krivulja prikazuje teoretično vrednost, rdeče točke pa izmerjeno.   
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 Podobno se dogaja z jakostjo osnovne frekvence tona d
2
 v odvisnosti od kota, kar 

prikazuje graf 29. V grobem bi lahko določili neko smer petja, vendar je še vedno preveč 

odstopanja. Lepši rezultati so na grafu 30, ki prikazuje jakost prve višje harmonske 

frekvence tona d
2
 v odvisnosti od kota pri snemanju v naravi. Lega izmerjenih točk je bolj 

podobna teoretičnim vrednostim. Na grafu 31, ki prikazuje kotno porazdelitev jakosti 

druge višje harmonske frekvence tona d
2
, se zdi, da vrh ni naravnost, temveč malo 

zamaknjen. Najbrţ je to prišlo zaradi vetra, petja in načina merjenja.  

  

Graf 27: Jakost ν1 tona a1 v odvisnosti od kota pri snemanju v naravi. Modra 

krivulja prikazuje teoretično vrednost in rdeče točke izmerjeno. 

Graf 28: Jakost ν2 tona a1 v odvisnosti od kota pri snemanju v naravi. Modra 

krivulja prikazuje teoretično vrednost in rdeče točke izmerjeno. 
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Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je zvok pevke usmerjen. Pri različnih kotih 

Graf 29: Jakost osnovne frekvence tona d2 v odvisnosti od kota pri snemanju 

na prostem. Modra krivulja prikazujejo teoretično vrednost in rdeče točke 

izmerjeno. 

Graf 30: Jakost prve višje harmonske frekvence tona d2 v odvisnosti od kota pri 

snemanju na prostem. Modra krivulja prikazujejo teoretično vrednost in rdeče 

točke izmerjeno. 
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Graf 31: Jakost zvoka druge višje harmonske frekvence tona d2 v odvisnosti od kota, 

posneta na prostem. Modra krivulja prikazujejo teoretično vrednost in rdeče točke 

izmerjeno. 
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se jakosti frekvenc spreminjajo. Največja je v smeri petja in manjša, ko se odmikamo od 

smeri petja. Frekvenci, ki sta manj izstopali, sta manj usmerjeni, kar pomeni, da ni tolikšne 

razlike v jakosti pri različnih kotih. Vendar še vedno za vse velja, da če je kot med smerjo 

petja in sprejemnikom zvoka enak 90°, bo jakost vseh frekvenc najšibkejša in največja, če 

je v smeri petja. Pri različnih intonacijah se ojačajo različne frekvence.  
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ZAKLJUČEK 

Petje in govor sta dve različni stvari, vendar še vedno močno povezani. Razlikujeta se v 

trajanju vokalov, pri petju je trajanje daljše kot pri govoru [4]. Velikokrat, ko poslušamo 

različne pevce ali nekoga, ki poje pod tušem, slišimo razliko med njima. V diplomski 

nalogi pa smo ugotavljali, ali te razlike niso le slišne, temveč jih lahko tudi kvantitativno 

izrazimo. Meritve sta izvajali dve pevki, ena se aktivno ukvarja s petjem, hodi tudi v 

glasbeno šolo na solo petje, druga pa se z glasbo ne ukvarja. Zanimalo nas je ali je moţno 

večkrat ponoviti isti ton z enako barvo, kakšna je kotna usmerjenost zvoka obeh ter 

navsezadnje, kakšen vpliv ima na meritve prostor.  

Ugotovili smo, da je pri vseh meritvah v učilnicah treba paziti, da smo vedno na istem 

mestu, da vedno uporabimo iste pripomočke. Postavitev prostora in pohištva v njem močno 

vpliva na rezultate, povezane z zvokom. Vendar, ker smo to upoštevali pri vseh poskusih, 

torej bili vedno na enakih mestih, lahko še vedno opazimo razlike med pevkama. Ravno 

zato tudi rezultati pri padanju jakosti zvoka niso taki, kot smo pričakovali. Amplituda zvok 

namreč z razdaljo pada, pri naših poskusih pa so opazne ojačitve in oslabitve zaradi   

interference in odbojev valovanja v prostoru. Prav tako ne moremo natančno napovedati, 

kakšna je kotna porazdelitev zvoka obeh pevk. Ugotovili smo namreč, da je v prostoru 

preveč odbojev in interferenc, ki povzročajo nenavadne kotne porazdelitve zvoka. Da bi 

bili zaključki neodvisni od mesta postavitve, bi morali eksperiment postaviti na več 

različnih mest, da izločimo vplive okolice. Ali pa bi morali vedno snemati na prostem, kjer 

so rezultati meritev veliko bolj podobni teoretičnim. Vendar je izvedba snemanja teţja kot 

v notranjih prostorih, pozorni pa moramo biti tudi na veter, ki odnaša zvok. 

Glavne razlike smo izmerili pri ponavljanju tona. Reprodukcija zapetih tonov je bolje 

uspela pevki 1, saj ima bolj izoblikovan način petja. Pevka 1 je imela skozi vse ponovitve 

zapetega tona najvišjo amplitudo pri drugi višji harmonski frekvenci, nato pri prvi in zatem 

pri osnovni. Medtem ko pri pevki 2 ne moremo določiti, katera od višjih harmonskih 

frekvenc je imela bolj konstantno amplitudo. Rezultati nam torej povedo, da če se neka 

pevka aktivno ukvarja s petjem in se uči pravilnega petja, se to opazi tudi fizikalno, ne le 

slišno. Zmoţna je večkrat zapeti isti ton z enako barvo. Jasno je, da tudi pevka 1 ne poje 

perfektno, imajo pa njeni rezultati manjša odstopanja.  
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Pri primerjavi kotne usmerjenosti jakosti zvoka obeh pevk smo opazili razlike med eno in 

drugo, vendar je o tem teţko karkoli povedati. Poskuse smo opravljali le v zaprtih 

prostorih, ki pa imajo na rezultate meritev prevelik vpliv. Iz rezultatov posnetih na 

prostem, smo ugotovili, da je usmerjenost zvoka posledica višjih harmonskih frekvenc, ki 

jih ima šolana pevka bolj izoblikovane. Rezultat tega pa je usmerjen zvok, ki ga šolana 

pevka ima.  
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