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POVZETEK 

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem naravoslovja, tehnike in tehnologije ter učiteljem 

fizike v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Namenjeno je tudi študentom tehnike in 

fizike za načrtovanje tehniških in naravoslovnih dni, ali pa za načrtovanje drugačnih učnih ur 

s podporo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

V diplomskem delu je pregled vsebin zvoka učnih načrtov naravoslovja, tehnike in 

tehnologije, fizike ter glasbe v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Pregledani so 

pojmi, ki jih učenci spoznajo pri predmetih in pri medpredmetnih povezavah. Na kratko je 

opisano tudi zaznavanje zvoka in posledično relacije med toni, ki so potem urejeni v določene 

tonske sisteme. Prikazane so tudi razlike v zvenu. Obdelana je tudi osnova obdelave signalov 

s Fourierovo analizo, prikaz frekvenčnih spektrov ter algoritma Hitre Fourierove 

transformacije, ki ga uporabljajo mobilne aplikacije. Opisane in primerjane so mobilne 

aplikacije za spektralno analizo zvoka, opisana je tudi njihova uporaba na primerih. 

Diplomsko delo pušča odprte možnosti za nadaljnje raziskovanje poskusov z mobilnimi 

aplikacijami za spektralno analizo zvoka. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Spektralna analiza, mobilna aplikacija, učni načrt, pouk, primarno izobraževanje, sekundarno 

izobraževanje, naravoslovno-tehniško izobraževanje, glasbila, Fourierova analiza, operacijski 

sistem Android 

 



 

 

 



 

 

Use of mobile applications for spectral analysis of 

musical instruments 

ABSTRACT 

The thesis is intended for teachers of science and technology in junior high school and high 

school. It is also intended for students of science and technology to plan technical and science 

days, or to plan different learning lessons with the support of information and communication 

technologies. 

In the thesis is an overview of the sound content in the curricula of Science, Technology and 

Music in Primary and Secondary Education. The concepts that students learn about courses 

and cross-curricular connections are reviewed. A brief description of the perception of sound 

is also described, and consequently relations between tones, which are then arranged in 

certain tone systems. Differences in timbre are also shown. The basis of signal processing 

with Fourier analysis, the display of frequency spectra and the Fast Fourier transformation 

algorithm used by mobile applications are also discussed. Three mobile applications for 

spectral analysis of sound are described and compared, and their use on cases is described. 

The diploma work leaves open possibilities for further research of experiments with mobile 

applications for spectral analysis of sound. 

 

KEY WORDS 

Spectral analysis, mobile application, curriculum, school, primary education, secondary 

education, science and technical education, musical instrumenst, Fourier analysis, Android 

operating system 
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1 UVOD  

Živimo v dobi kjer smo obdani s tehnologijo. Življenja brez računalnikov, interneta, mobilnih 

telefonov, tabličnih računalnikov si ne predstavljamo več. Razvoj digitalne tehnologije je 

izjemno povečal zmogljivosti le-teh, postali pa so tudi cenovno bolj dostopni. 

 

Sodobni vzgojno-izobraževalni načrt je pričel vse bolj podpirati uporabo informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT). Z uporabo IKT lahko na drugačen način podajamo snov, 

učencem pa omogoča lažje in boljše razumevanje snovi. Pri naravoslovno-tehniških 

predmetih imamo poleg tradicionalnega (teoretičnega) pouka še praktični del, kjer učenci 

izvajajo različne poskuse in meritve. Trenutno je v učnem načrtu najbolj podpirana uporaba 

računalnika, čeprav so dandanes tudi nizko-cenovni mobilni telefoni sposobni nadomestiti to 

vlogo. Ker ima že skoraj vsak učenec svoj mobilni telefon, nam lahko služi kot orodje pri 

praktičnem delu. Veliko inštitutov razvija aplikacije za mobilne telefone, ki so namenjene za 

uporabo v šolstvu. Te aplikacije se lahko uporabljajo pri različnih meritvah in analizah. 

 

V diplomski nalogi so predstavljene mobilne aplikacije namenjene spektralni analizi zvoka. 

Vsebin zvoka v učnih načrtih naravoslovno-tehniških predmetov primarnega in sekundarnega 

izobraževanja je malo, za boljšo predstavo in razumevanje pa skoraj obvezno zahtevajo 

poskuse. S pomočjo mobilnih aplikacij lahko učencem prikažemo lastnosti zvoka, za katere še 

nimajo ustreznega matematičnega znanja, a jih vseeno razumejo. 
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2 PREGLED VSEBIN ZVOKA V UČNIH NAČRTIH 

Vsebine zvoka v osnovnošolskih učnih načrtih najdemo v okviru glasbene vzgoje, 

naravoslovja, tehnike in tehnologije ter fizike.  

 

2.1 GLASBENA VZGOJA 

 

Učni načrt glasbene vzgoje temelji bolj na spodbujanju doživljanja in izražanja glasbe z 

različnimi glasbenimi dejavnostmi (poslušanje, izvajanje in ustvarjanje) ter poznavanju 

glasbene literature, ustvarjalcev in zakonitosti glasbenega jezika. Kljub temu je v učnem 

načrtu zajetih nekaj specifičnih vsebin o zvoku. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1., 2., 3. razred) učenci raziskujejo zvočnost 

glasbil ter ugotavljajo in opisujejo razlike med njimi. Spoznavajo tudi že posamezne elemente 

zvoka, kot so barva, jakost, trajanje in višina. Pri poslušanju prepoznavajo in razlikujejo 

zvočne barve inštrumentov in lastnosti tonov. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (4., 5., 6. razred) poglabljaj[o zaznavo izraznih 

prvin (kot je npr. barva zvoka) in na podlagi tega prepoznavajo glasbila, ter jih razvrščajo v 

instrumentalne skupine. Predvideno je tudi digitalno urejanje zvočnih zapisov. 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8., 9. razred) ne zasledimo vsebin, ki bi jih 

lahko povezali s fizikalno analizo zvoka, saj je večji poudarek na izvajanju in razvoju glasbe. 

V učnem načrtu lahko tudi zasledimo medpredmetne povezave z naravoslovjem, tehniko in 

tehnologijo ter fiziko. Te medpredmetne povezave so na ravni vsebin in pojmov: 

● NARAVOSLOVJE: zvok, zvočila, glasnost zvoka, valovanje, nihanje, frekvenca, 

oddajniki zvoka – zvočila, sprejemniki zvoka, ton, šum, hitrost zvoka, jakost zvoka. 

● TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: gibanje, vrste gibanja, okolje, naprave za 

predvajanje, snemanje, glasbila. 

● FIZIKA:  urejanje podatkov v razpredelnice, enakomerno in neenakomerno gibanje. 

Učitelj naj bi pri pouku uporabljal tudi sodobno tehnologijo. Uvajal naj bi jo postopoma; na 

začetku za predvajanje, kasneje pa tudi kot pripomoček za analiziranje in urejanje zvočnih 

zapisov. Vendar je tukaj bolj mišljena uporaba računalnika. 
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2.2 NARAVOSLOVJE 

 

Pri naravoslovju v 7. razredu učenci zvok spoznajo že bolj podrobno. Znajo našteti oddajnike 

in sprejemnike zvoka in vedo, da zvok nastane ko se telo trese oz. niha. Spoznavajo potovanje 

in širjenje zvoka po snoveh ter odvisnost jakosti od razdalje. V učnem načrtu je zajeta tudi 

problematika onesnaževanja s hrupom in nevarnost trajnih poškodb sluha. 

Zvok tudi obravnavajo kot valovanje in spoznavajo lastnosti valovanja. Predelajo tudi pojme 

kot so frekvenca, amplituda, hitrost zvoka, itd. 

Naravoslovje se lahko medpredmetno povezuje z glasbeno vzgojo pri vsebinskem sklopu 

ENERGIJA, bolj natančno pri zvoku: 

● GLASBENA VZGOJA: valovanje, zvok, zvočila, hitrost zvoka, jakost zvoka. 

 

2.3 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

 

V učnem načrtu tehnike in tehnologije ni zajetih vsebin o zvoku. 

Pri poglavju Informacijska tehnologija sem zasledil, da lahko učenec sodeluje pri postavitvi 

ozvočenja - tu lahko uporabi znanje o zvoku, ki ga je pridobil pri predmetu naravoslovje. 

 

2.4 FIZIKA 

 

Tako kot pri tehniki in tehnologiji, tudi pri fiziki v učnem načrtu ni zajetih vsebin o zvoku. 

Učenci obdelajo učno temo SVETLOBA, vendar ne omenjajo valovanja, ki bi ga lahko 

povezali tudi z zvokom. 

 

2.5 FIZIKA (SPLOŠNA GIMNAZIJA) 

 

V učnem načrtu fizike za splošno gimnazijo dijaki podrobno spoznavajo nihanje, valovanje in 

zvok. S pomočjo nihal spoznajo pojme kot nihajni čas, frekvenca, lastni nihajni čas/lastna 

frekvenca. 

Učenci spoznajo tudi vrsti valovanj, ter ju opišejo. Spoznajo, da je zvok vzdolžno valovanje. 

Ukvarjajo se tudi z grafičnim prikazovanjem trenutne slike potujočega sinusnega valovanja 

ter s pomočjo tega določijo amplitudo in valovno dolžino. Uporabljajo tudi enačbe in 

povezujejo količine kot so hitrost, valovna dolžina, frekvenca, nihajni čas, amplituda. 
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Uporabiti znajo tudi enačbo za lastno nihanje strune. Ločijo tudi med tonom, zvenom in 

šumom. 

V sklopu zvoka sta tudi zajeta fizikalna pojava Dopplerjev pojav in Machov stožec. Učenci 

naj bi znali oba kvalitativno pojasniti in uporabiti enačbe. 

Dijaki tudi spoznajo definicijo za gostoto energijskega toka, ter s pomočjo tega poiskati 

podatek o spodnji meji občutljivosti ušesa. Ta cilj spada pod izbirne vsebine. 

 

2.6 GLASBA (SPLOŠNA GIMNAZIJA) 

 

V učnem načrtu glasbe na gimnaziji je predviden tematski sklop Nauk o zvoku. Vsebinska 

opredelitev tega sklopa zajema zvočne pojave, zaznavanje zvoka, prostorsko akustiko, dijaki 

pa tudi spoznajo kakšno mora biti zdravo zvočno okolje. 

Medpredmetno povezovanje glasbe z naravoslovnimi predmeti, kot je fizika, je zelo smiselno 

(tako je tudi predvideno v učnem načrtu). To omogoča dijaku boljše razumevanje zakonitosti 

nastajanja zvoka in zvočnih pojavov. 

 

2.7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Učni načrti v osnovni šoli zajemajo dokaj malo vsebin o zvoku. To je seveda pričakovano, saj 

učenci še nimajo fizikalnega in matematičnega znanja za boljše razumevanje. Največ vsebin 

vsebuje učni načrt za predmet naravoslovje. 

Osnovni pojmi, ki jih učenci spoznajo pri vsebinah o zvoku v osnovni šoli so zvočila, 

oddajnik/sprejemnik zvoka, nihanje, valovanje, glasnost, jakost, amplituda, frekvenca, nihajni 

čas, hitrost. 

Na gimnaziji se znanje o zvoku poglobi, tako pri fiziki, kot tudi pri glasbi. Tu učenci zvok 

obravnavajo kot valovanje in spoznavajo lastnosti, ki so značilne za to vrsto valovanja. Kljub 

temu, da učenci že imajo zadostno matematično znanje o logaritmih, pa se glasnost zvoka in 

enote decibel ne omenja. To je zanimivo, saj pri naravoslovju v 7. razredu učenci spoznajo 

kako zvočno onesnaženje vpliva na kakovost bivalnega okolja. 

Kljub temu ni nikjer neposredno omenjena uporaba mobilnih telefonov, kot pripomočkov pri 

pouku. Omenjena je uporaba računalnikov in merilnih kompletov, vendar to vsem šolam ni 

dostopno. 
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3 ZAZNAVANJE ZVOKA 

Pri zaznavanju zvoka nastopajo različni parametri kot so energijska gostota jakosti, glasnost 

zvoka, višina, barva kar je povezano tudi z nelinearnim popačenjem zaznavanja zvoka v 

ušesu. Anatomija in podrobnejše delovanja ušes kot čutila sega izven obravnavane teme. 

 

3.1 WEBER-FECHNERJEV ZAKON 

 

Človeško uho je eden najbolj občutljivih organov, saj ima zelo velik frekvenčni in amplitudni 

razpon. Lahko zaznava na frekvenčnem območju približno 20 Hz do 20 kHz - faktor 1000. 

Človeško oko recimo zaznava svetlobo v območju približno valovnih dolžin od 400 nm do 

700 nm - faktor manjši od 2. Po tej analogiji bi lahko rekli, da oko vidi manj kot oktavo [1]. 

Poznamo tudi več vrst zvoka: ton, zven in šum. Bolj podrobno jih obravnamo v poglavju 

Fourierova analiza. 

Vemo, kakšna je najmanjša vrednost gostote energijskega toka, ki jo uho zazna. To 

imenujemo tudi gostota  jakosti zvoka in jo označujemo z 𝑗0. Pri frekvenci 1000 Hz je 

 𝑗0 = 10−12 𝑊/m2 (1) 

Poskusi so pokazali, da človek ne zaznava dvakrat, trikrat ipd. močnejšega zvočnega tlaka 

dvakrat, trikrat glasneje. Občutek jakosti zvoka ni linearno odvisen od dražljaja. To 

ugotovitev sta Weber in Fechner zapisala v obliki 

 𝑂 ≈ log 𝐷 (2) 

Občutek 𝑂 je sorazmeren logaritmu dražljaja 𝐷 [1]. To pomeni, da bomo desetkrat večji 

dražljaj zaznali dvakrat glasneje. 

Tukaj nastopijo možne težave pri zamenjavi jakosti z glasnostjo zvoka. Jakost zvoka je 

gostota energijskega toka (𝑗), glasnost (𝐺) pa je definirana kot: 

 𝐺 = 10 ⋅ log (
𝑗

𝑗0
), (3) 

kjer je 𝑗/𝑗0 razmerje med jakostjo in najmanjšo vrednostjo jakosti, ki jo uho še zazna. 

Glasnost zvoka ima enoto decibel (dB). V spodnji tabeli (tabela 3.1) je nekaj primerov virov 

glasnosti, če za izhodišče vzamemo najmanjšo vrednost, ki jo človeško uho zazna. 
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Tabela 3.1: Glasnost nekaterih zvočnih virov. 

Vir zvoka Glasnost [dB] 

slušni prag 0 

šelestenje listja 10 

šepetanje 20-30 

brenčanje komarja 40 

umirjeno govorjenje 50-60 

hrup sesalnika 70 

prometna cesta 80 

petje, vpitje 90 

pnevmatično kladivo 110 

rock koncert 120 

reaktivni motor na razdalji 10 m 130 (prag bolečine) 

 

 

3.2 NELINEARNO POPAČENJE 

 

Kot je že bilo omenjeno, je človeško uho zelo občutljivo. Pri manjših amplitudah se obnaša 

kot linearni prenosni sistem - če vzamemo za primer sinusno nihanje, se vedno iz zraka preko 

bobniča prenese v notranje uho kot sinusno nihanje (slika 3.1 a). Pri večjih amplitudah, pa 

začne sistem kazati nelinearnost in popačenja vhodnega signala (slika 3.1 b). Vzrok za 

nelinearnost so slušne koščice v srednjem ušesu (kladivce, nakovalce, stremence), ki jih 

povezuje z bobničem in ovalnim okencem neelastično vezno tkivo [1]. 
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Slika 3.1: (a) Linearna karakteristika, (b) Nelinearna karakteristika [1]. 

 

Večja kot je amplituda, bolj izrazita je nelinearnost oz. popačenje. Iz slike 3.1 (b) lahko 

razberemo, da je izhodni signal še vedno periodičen, ni pa sinusoiden. Ta ugotovitev nam 

pride prav pri Fourierovi analizi signala, ki pokaže, da zaradi popačenja dobimo poleg 

osnovne še višje harmonske frekvence. 

 

3.3 TONSKI SISTEMI 

 

Če preidemo na področje glasbe, lahko posameznik brez znanja o glasbi ugotovi razmerje 

med toni - nekateri toni so višji, drugi so nižji. Višji toni imajo višjo frekvenco kot nižji. 

Razmerje frekvenc tonov imenujemo interval. Tukaj se pojavi tudi pojem oktava - ko je 

frekvenca enega tona dvakrat večja od drugega.  

 

Vmesna razmerja med poltoni določajo tonski sistemi. Kljub temu, da so se zgodovino 

spreminjali, jim je vsem skupen interval oktave. Z raziskovanjem intervalov med toni se je 

ukvarjal že Pitagora pri deljenju napete strune. Za tem so se razvijale tudi starogrške lestvice, 

starocerkvene lestvice, srednjetonske lestvice, itd. V Tabeli 3.2 so prikazane primerjave 

razmerja frekvenc poltonov.  
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Tabela 3.2: Intervali različnih tonskih sistemov [1]. 

  

Ton Pitagorova 
lestvica 

Lestvica čiste 
uglasitve 

Srednjetonska 
lestvica 

Temperirana 
lestvica 

c 
his 

1,00000 
1,01364 

1,00000 1,00000 1,00000 

cis 
cis - des 

cis 

 
 

1,06806 

 1,04491  
1,05955 

d 
d 
d 

 
 

1,12500 

 
 

1,12500 

1,11803  
1,12246 

dis - es 
es 
dis 

 
 

1,20164 

  
1,19627 

1,18921 

e 
e 
e 

 
 

1,26562 

1,25000 1,25000  
1,25992 

f 
f 
f 

1,33333 1,33333  
 

1,33748 

 
1,33484 

fis 
fis - ges 

fis 

 
 

1,42382 

 1,39753  
1,41421 

g 
g 
g 

 
 

1,50000 

 
 

1,50000 

1,49535  
1,49831 

gis 
gis - as 

gis 

 
 

1,60214 

 1,56250  
1,58740 

a 
a 
a 
a 

 
 
 

1,68750 

1,66667  
1,67185 

 
 

1,68179 

ais - b 
b 

ais 

 
 

1,89759 

  
1,78885 

1,78179 

h 
h 
h 
h 

 
 
 

1,89844 

 
1,87500 

1,86918  
 

1,88775 

c 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 
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Danes je v uporabi t.i. enako temperirana lestvica, ki interval oktave deli na 12 poltonov. 

Razmerje frekvenc med posameznimi poltoni je √2
12

, ki ga lahko zapišemo kot razmerje 𝑅. 

 √2
12

= 𝑅 (4) 

Za lažjo predstavo so razmerja prikazana v Tabeli 3.3 in Sliki 3.2. 

Tabela 3.3: Razmerja frekvenc 12 poltonov. 

Prima 𝑓0 

Mala sekunda 𝑓1 = 𝑅 ⋅ 𝑓0 

Velika sekunda 𝑓2 = 𝑅2 ⋅ 𝑓0 

Mala terca 𝑓3 = 𝑅3 ⋅ 𝑓0 

Velika terca 𝑓4 = 𝑅4 ⋅ 𝑓0 

Čista kvarta 𝑓5 = 𝑅5 ⋅ 𝑓0 

Zvečana kvarta/zmanjšana kvinta 𝑓6 = 𝑅6 ⋅ 𝑓0 

Čista kvinta 𝑓7 = 𝑅7 ⋅ 𝑓0 

Mala seksta 𝑓8 = 𝑅8 ⋅ 𝑓0 

Velika seksta 𝑓9 = 𝑅9 ⋅ 𝑓0 

Mala septima 𝑓10 = 𝑅10 ⋅ 𝑓0 

Velika septima 𝑓11 = 𝑅11 ⋅ 𝑓0 

Oktava 𝑓12 = 𝑅12 ⋅ 𝑓0 
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Slika 3.2: Razmerja frekvenc poltonov na klavirskih tipkah [2]. 

 

Razmerja so pomembna pri uglaševanju inštrumentov. Za uglasitev danes velja standard ISO 

16, ki določa za osnovni ton A4 s frekvenco 440 Hz. Zadnje čase je tudi zelo popularna 

debata o t.i. “zemeljski” ali “vesoljni” uglasitvi tona A4 na frekvenco 432 Hz. Pri 

filharmoničnih orkestrih se pojavlja tudi trend višje uglasitve tona A4 (od 441 Hz do 443 Hz) 

[3]. 
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4. ZVENSKA ANALIZA 

Za ločevanje med različnimi vrstami zvoka je med najpomembnejšimi uporaba Fourierove 

analize, saj se nanaša na človeško zaznavanje zvena oz. barve zvoka - če na dveh različnih 

inštrumentih zaigramo enak ton, bomo slišali razlike med njima. V ta namen so na voljo 

različne mobilne aplikacije, ki s pomočjo Fourierove analize in hitrih algoritmov analizirajo 

zvok in grafično prikažejo razlike v zvenu med inštrumenti. 

 

4.1 FOURIEROVA ANALIZA 

 

Francoski fizik Fourier je ugotovil, da lahko vsako periodično funkcijo 𝑓(𝑡) s periodo 𝑇, oz. 

krožno frekvenco 𝜔 = 2𝜋/𝑇, razvijemo v Fourierovo vrsto [4]. Ker je zvok nihanje, gre za 

periodično funkcijo. 

Fourierova vrsta je neskončna vsota sinusov in kosinusov: 

 

𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑛 sin(𝑛𝜔𝑡)

∞

𝑛=1

+ ∑ 𝑏𝑛 cos(𝑛𝜔𝑡)

∞

𝑛=1

 
(5) 

Pri čemer je 𝑎0 svoboden člen, ki nastop le takrat, ko se funkcija 𝑓(𝑡) ne začne v izhodišču. Iz 

enačbe lahko opazimo, da je vsota sestavljena iz večkratnikov osnovne krožne frekvence, ki 

jih imenujemo tudi višje harmonske frekvence. Koeficienta 𝑎𝑛 in 𝑏𝑛 izračunamo po: 

 𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑛𝜔𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
 , 𝑏𝑛 =

2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑛𝜔𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
 (6) 

Ko imamo funkcijo na tak način podano, jo lahko s pomočjo Fourierove transformacije 

prikažemo še v frekvenčni domeni. Pri tem izhajamo iz Parsevalove enačbe: 

 
1

𝑡0
∫ |𝑓(𝑡)|2𝑑𝑡

𝑡0

0

= (
1

2
𝑎0)

2 

+
1

2
∑(𝑎𝑛

2 + 𝑏𝑛
2)

∞

𝑛=1

 

 
(7) 

Takšen graf se imenuje frekvenčni spekter (slika 4.1 b) in prikazuje deleže višjih harmonskih 

nihanj, ki so zastopane v funkciji. Pri frekvenčnem spektru najpogosteje na abscisno os 

nanašamo frekvence, ali pa kar večkratnike osnovne krožne frekvence. Poglejmo si primere 

funkcij in njihovih frekvenčnih spektrov. 

Nihanje, ki niha s samo eno frekvenco imenujemo ton. V naravi ga najdemo zelo redko, lahko 

pa ga generiramo s frekvenčnim generatorjem, ali z glasbenimi vilicami [2]. Ton lahko najbolj 

nazorno prikažemo s sinusnim nihanjem (slika 4.1): 
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𝑥 = 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

 
Slika 4.1: (a) Sinusno nihanje. (b) Frekvenčni spekter sinusnega nihanja. 

Ker je pri tonu prisotna samo osnovna frekvenca, prikazuje frekvenčni spekter samo osnovno 

frekvenco. 

Če so poleg osnovne frekvence zastopane še višje harmonske frekvence, pravimo temu zven. 

Zven imenujemo tudi glasbeni ton. Za zven se uporablja tudi izraz barva, s tujko pa se 

imenuje timbre. Kadar pri glasbi govorimo o tonu, mislimo samo na njegovo osnovno 

frekvenco, v resnici pa govorimo o zvenu. Zven je razlog, da lahko razlikujemo več vrst 

glasbil, čeprav igrajo isti ton. Slika 4.2 prikazuje primer zvena. 

𝑥 = 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) +
1

2
𝑠𝑖𝑛(2𝜔𝑡) +

1

3
𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑡)+. .. 

 
Slika 4.2: (a) Škatlasto nihanje. (b) Frekvenčni spekter. 

 

Zven je zelo pomemben tudi pri izdelavi in konstrukciji glasbil. Glede zvena so se uveljavile 

tudi naslednje ugotovitve [1]: 

1.) Nizke frekvence dajejo zvenu mehak značaj. 

2.) Visoke frekvence dajejo zvenu oster značaj. 

3.) Zven, ki je sestavljen le iz prvih šestih frekvenc, zveni polno in muzikalno, saj je v 

njem vsebovan durov trozvok. 

4.) Kadar je osnovna frekvenca najmočnejša, je zven poln. 
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5.) Kadar osnovna frekvenca ni najmočnejša, je zven prazen. 

6.) Prisotnost 7. harmonske frekvence daje zvenu grob značaj. 

Popolnoma neurejeno valovanje imenujemo šum. Pri šumu so zastopane vse frekvence. Ker je 

oblika nihanja nepravilna in neperiodična, je frekvenčni spekter šuma zvezen. Posebnost šuma 

sta beli in rožnati šum; pri belem šumu so enakomerno zastopane vse frekvence slišnega 

področja, pri rožnatem šumu pa so amplitude nizkih frekvenc večje in padajo obratno 

sorazmerno s frekvenco [1]. Primer šuma prikazuje slika 4.3. 

 

Slika 4.3: (a) Šum. (b) Spekter šuma. 

Ročno računanje koeficientov in deležev višjih harmonskih frekvenc lahko vzame kar veliko 

časa. K sreči obstajajo računalniški programi in aplikacije, ki nam lahko frekvenčne spektre 

prikazujejo v realnem času (“real-time”). Te aplikacije uporabljajo poseben algoritem, ki se 

imenuje Hitra Fourierova transformacija ali s tujko Fast Fourier Transform oz. FFT [5, 6]. 

Zaradi zelo kratkega časa pretvorbe lahko s tem algoritmom analiziramo prehodna ali 

kratkotrajna nihanja. Tukaj se pojavijo tudi omejitve; za pretvarjanje hitro spreminjajočih se 

količin potrebujemo dovolj hiter analogno-digitalni pretvornik. Pri Fourierovi transformaciji 

velja pravilo, da mora biti čas pretvorbe krajši od polovice nihajnega časa sinusne 

komponente z najvišjo frekvenco - to imenujemo tudi Nyquist-Shannonov izrek. 

Uporaba mobilnega telefona kot pripomočka za analizo zvoka je zato primerna. Že cenovno 

ugoden pametni telefon ima dovolj zmogljivo centralno procesno enoto in analogno-digitalni 

pretvornik za Hitro Fourierovo transformacijo.  
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5. MOBILNE APLIKACIJE 

Številne tudi brezplačne aplikacije za mobilne telefone ponujajo spektralno analizo zvoka. 

Prednost mobilnih aplikacij je v tem, da so široko dostopne. Ker ima telefon vgrajen mikrofon 

ni potrebe po postavljanju namenske opreme za snemanje. Aplikacije, ki jih predstavljamo, so 

narejene za operacijski sistem Android in so brezplačne. 

 

5.1 KRITERIJI 

 

Zaradi velikega števila aplikacij je smiselno, da se za najbolj primerno aplikacijo odločimo 

glede na določene kriterije. Ker se aplikacija uporablja v razredu mora biti odzivna, pregledna 

in intuitivna. Glaven kriterij tukaj je bil tudi dostopnost, tako da so vse preizkušene aplikacije 

brezplačne. 

Tabela aplikacij in kriterijev (tabela 5.1) naj bi pomagala pri vrednotenju ustreznosti različnih 

aplikacij. Čeprav nekatere ponujajo veliko možnosti, niso tako pregledne in odzivne,  

pomemben je prikaz v dejanskem času (angl. real-time), tako da učenci laže povežejo to kar 

slišijo z rezultati spektralne analize. Zelo uporabno je, da aplikacija ponuja še možnost 

osciloskopa, saj jim tako najprej pokažemo signal v časovni in nato v frekvenčni domeni. Še 

bolj idealno pa je, če aplikacijo ponuja možnost sočasnega prikaza obeh grafov. 
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Tabela 5.1: Primerjava izbranih mobilnih aplikacij za spektralno analizo zvoka. 
 

KRITERIJ 

Advanced 

Spectrum 

Analyzer 

Pro 

Audizr FFT 

Spectrum 

Analyzer 

Oscope Phyphox Physics 

Toolbox 

Suite 

Sound 

Analyzer 

App 

Spectroid Spectrum 

Analyze 

Prikaz grafa 

v frekvenčni 

domeni. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Prikaz grafa 

v časovni 

domeni. 

   ✓ ✓ ✓    

Prikaz v 

realnem času. 
 ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

Rahlo 

zakasnjen 

prikaz. 

✓    ✓  ✓   

Sočasni 

prikaz 

grafov. 

   ✓      

Linearna 

skala jakosti 

zvoka. 

  ✓  ✓     

Logaritemska 

skala jakosti 

zvoka. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Izpis 

frekvenčnih 

vrhov. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Možnost 

izvoza 

podatkov. 

    ✓  ✓   

Možnost 

zajema 

zaslona. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Možnost 

shranjevanja 

stanja. 

    ✓     

Timer.     ✓     

 

Izmed 9 preizkušenih aplikacij so najbolj izstopale štiri: FFT Spectrum Analyzer, Oscope, 

Phyphox in Physics Toolbox Suite. 

Pri vsaki aplikaciji je opisan uporabniški vmesnik ter kakšne nastavitve in možnosti ponujajo. 

Z vsako aplikacijo je bil analiziran ton A4 pri frekvenci 440 Hz. Kot vir sinusne in žagaste 

funkcije tona A4 je bil uporabljen tonski generator na osebnem računalniku. 
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5.2 PHYSICS TOOLBOX SENSOR SUITE 

 

Physics Toolbox Sensor Suite je aplikacija, ki je bila razvita za učitelje in učence na iz vsebin 

naravoslovja. Ni namenjena samo analizi zvoka (spektralni analizator, spektrogram), ampak 

ponuja še druge možnosti, kot je osciloskop, merjenje pospeškov, tlaka, gostote magnetnega 

polja, osvetljenosti, zaznavanje barv, itd. Nudi tudi možnost generiranja barv in tonov 

(frekvenčni generator). Na sliki 5.1 je prikazan glavni meni aplikacije. 

 
Slika 5.1: Glavni meni. 

Na abscisni osi prikazuje frekvenco, ki ima obseg od 0 do 4 kHz, če telefon orientiramo 

vodoravno, se obseg poveča do 4,5 kHz. Na ordinatni osi prikazuje logaritemsko skalo 

glasnosti zvoka v decibelih. Ker je prikaz spektralne analize zvoka glede jakosti samo 

logaritemski posledično na grafu prevladuje šum (slika 5.2). Na žalost aplikacija ne ponuja 

kalibracije mikrofona, da bi se šum zmanjšal.  
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Slika 5.2: Nezaželeni šum. 

 

Aplikacija ne ponuja možnosti nastavitev ordinatne in abscisne osi, niti ne ponuja možnosti 

izvoza meritev. Meritev lahko začasno ustavimo in naredimo zajem zaslona. Ne moremo 

spreminjati frekvence vzorčenja. Pod grafom izpisuje še frekvenco trenutnega vrha 

frekvenčnega spektra (peak). Na sliki 5.3 je prikazan primer spektra. 
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(a)

(b) 

Slika 5.3: (a) Frekvenčni spekter sinusne funkcije s frekvenco 440 Hz. (b) Frekvenčni spekter žagaste funkcije 

s frekvenco 440 Hz. 

 

Čeprav je aplikacija brezplačna, obstaja še Pro različica, ki pa v času pisanja te diplomske 

naloge stane 3,39€. V Pro različici naj bi bil spektralni analizator dosti izboljšan. 

Povezava 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite) do 

aplikacije na Google Play in povezava (https://www.vieyrasoftware.net/) do spletne strani 

razvijalcev. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite
https://www.vieyrasoftware.net/
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5.3 PHYPHOX 

 

Phyphox ali Physical Phone Experiments je aplikacija, ki so jo razvili na 2. inštitutu za fiziko 

RWTH na Univerzi v Aachnu. Poleg spektralnega analizatorja, Phyphox ponuja tudi možnost 

merjenja pospeškov, tlaka, jakosti magnetnega polja, itd. V primerjavi z Physics Toolbox 

Sensor Suite ponuja več možnosti. Pri vsakem merilniku ponuja tudi možnost ogleda 

poskusov. Na sliki 5.4 je prikazan glavni meni aplikacije. 

 

 

Slika 5.4: Glavni meni 

 

Spektralni analizator je tudi tukaj dokaj občutljiv, tako da se na grafu prikazuje nekaj šuma 

(slika 5.5). Kot pri prejšnji aplikaciji, tudi tukaj prevladuje šum zaradi logaritemskega prikaza 

jakosti zvoka pri spektralni analizi. Aplikacija ne ponuja kalibracije. V primerjavi s Physic 

Toolbox Sensor Suite se tukaj vrhovi ločijo veliko bolje od šuma. Na abscisni osi prikazuje 
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frekvenco v obsegu od 0 do 10 kHz, če telefon orientiramo vodoravno, se obseg rahlo poveča. 

Na ordinatni osi prikazuje logaritemsko skalo, vendar so enote relativne.  Graf je zelo majhen. 

Poleg grafa se izpisuje frekvenca trenutnega vrha frekvenčnega spektra (Peak-Frequency). 

Prikaz v frekvenčni domeni je rahlo zakasnjen – v primerjavi z ostalimi ta aplikacija ni tako 

odzivna. Na sliki 5.6 sta prikazana primera frekvenčnega spektra dveh funkcij. 

 

 

Slika 5.5: Šum. 
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(a)

(b) 

Slika 5.6: (a) Frekvenčni spekter sinusne funkcije s frekvenco 440 Hz. (b) Frekvenčni spekter žagaste funkcije 

s frekvenco 440 Hz. 

Aplikacija ne ponuja možnosti nastavitev osi. Nastavljamo lahko število vzorčenj (slika 5.7 

a). Ogledamo si lahko tudi graf amplitude v odvisnosti od časa (slika 5.7 b). Meritve lahko 

izvozimo v datoteki Excel ali v formatu CSV, ponuja pa tudi možnost zajema zaslona. 

Aplikacija ponuja tudi možnost časovnega zajemanja in zajem preko računalnika ali drugega 

telefona (slika 5.8). 
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(a) (b)  

Slika 5.7: (a) Nastavite števila vzorcev. (b) Graf amplitude v odvisnosti od časa. 

 

 
Slika 5.8: Dodatne možnosti. 

Povezava (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=sl) do 

aplikacije na Google Play in povezava (https://phyphox.org/) do spletne strani razvijalcev. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=sl
https://phyphox.org/
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5.4 FFT SPECTRUM ANALYZER 

 

Aplikacija FFT Spectrum Analyzer ni bila razvita s strani inštitutov kot prej omenjeni 

aplikaciji. Ta aplikacija ne ponuja nobenih drugih meritev, kot so merjenje pospeškov in 

podobno, ampak je izključno za spektralno analizo zvoka. Poleg hitre Fourierove 

transformacije ponuja še spektrogram (prikaz frekvenc v odvisnosti od časa). Slika 5.9 

prikazuje privzete nastavitve in graf, ko aplikacijo zaženemo. 

 

 
Slika 5.9: Graf s privzetimi nastavitvami. 

Tudi ta logaritemsko prikazuje glasnost zvoka, vendar ponuja na desni drsnik za nastavitev 

amplitude in s tem posledično manjši šum na grafu (slika 5.10). Na abscisni osi prikazuje 

frekvenco, ordinatna os nima oznak. Privzeta nastavitev za abscisno os je logaritmični prikaz 

frekvenc, za ordinatno os pa korenski prikaz. Graf je velik in pregleden, saj aplikacija deluje v 

vodoravni orientaciji telefona. 
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(a)

(b) 

Slika 5.10: (a) Povečana amplituda signala. (b) Zmanjšana amplituda signala. 

Aplikacija ponuja možnosti nastavitev osi kot linearni prikaz, logaritmični prikaz, itd. tako 

imamo največ nadzora nad prikazom (Slika 5.11). Obseg frekvence lahko nastavljamo od 0 do 

10 kHz z drsnikom na levi strani grafa. Aplikacija ne ponuja možnosti nastavitev vzorčenja. 

Ne ponuja nobenih možnosti za izvoz meritev, lahko samo začasno ustavimo meritev in 

naredimo samo zajem zaslona. Pri začasni ustavitvi se na grafu označijo štirje najvišji trenutni 

frekvenčni vrhovi in izpišejo njihove frekvence (Slika 5.12). Tudi če predvajamo sinusni 

signal s frekvenco 440 Hz, poleg edinega vrha označi še tri najmanjše, ki so posledica šuma 

(Slika 5.12 a). 
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(a)

(b) 

Slika 5.11: (a) Nastavitve abscisne osi. (b) Nastavitve ordinatne osi. 
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(a)

(b) 

Slika 5.12:  (a) Frekvenčni spekter sinusne funkcije s frekvecno 440 Hz. (b) Frekvenčni spekter žagaste 

funkcije s frekvenco 440 Hz. 

Povezava (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.fft) do aplikacije na Google 

Play. 

 

5.5 OSCOPE 

Oscope je aplikacija, ki ga je razvilo podjetje Sound-Base Audio. Podjetje se ukvarja z 

razvijanjem različnih praktičnih audio aplikacij za oblikovanje zvoka in glasbeno produkcijo 

in vtičnikov za programsko opermo operacijskega sistema Windows. 

Oscope je edina od preizkušenih aplikacij, ki ponuja sočasni prikaz zvena v časovni in 

frekvenčni domeni. Uporabniški vmesnik je pregleden, k temu veliko pripomore temno 

ozadje. Grafa sta prikazana v realnem času. Na abscisni osi je frekvenca v logaritemski skali 

od 0 do 20 kHz. Na ordinatni osi je glasnost v decibelih, vendar je skala zelo verjetno 

linearna. Na frekvenčnem spektru označi samo eno frekvenco z najvišjim vrhom. Aplikacija 

ne ponuja možnosti povečevanja grafov in dodatnih nastavitev. Deluje tudi v vodoravni 

orientaciji mobilnega telefona. Na sliki 5.13 (a) sta prikazna grafa sinusne funkcije v časovni 

in frekvenčni domeni, na sliki 5.13 (b) pa grafa žagaste funkcije v časovni in frekvenčni 

domeni. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.fft
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(a) 

(b) 

Slika 5.13: (a) Frekvenčni spekter sinusne funkcije s frekvenco 440 Hz. (b) Frekvenčni spekter žagaste 

funkcije s frekvenco 440 Hz. 

Povezava (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sbaudio.oscope) do aplikacije na 

Google Play in povezava (https://sbaud.io/) do spletne strani razvijalcev. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sbaudio.oscope
https://sbaud.io/
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6. UPORABA APLIKACIJ 

Opisane aplikacije lahko uporabimo za prikaz zvenov različnih glasbil. Priporočljivo je, da 

zven analiziramo v dovolj tihem okolju, najbolje v zvočno izolirani sobi. Koliko glasbil bomo 

analizirali je odvisno od lastnih možnosti in pa razpoložljivega časa. 

 

Kot je že bilo v prejšnjem poglavju opisano se pojavlja problem, da aplikacije sočasno ne 

prikazujejo časovne in frekvenčne domene z linearno skalo glede amplitude ali energijske 

jakosti. 

 

Za začetek lahko poskusimo analizirati osnovni ton A4 (frekvenca tona je 440 Hz) na nekaj 

različnih glasbilih. Pri lastnih meritvah sem uporabil sintetizator, saksofon, akustično kitaro, 

ksilofon in lasten glas. Meritve sem izvedel v vseh štirih aplikacijah za lažjo primerjavo. Pri 

vseh aplikacijah sem uporabil zajemanje zaslona. 
 

6.1 SINTETIZATOR 

 

Pri sintetizatorju sem izbral zvok orgel. Meritve prikazujejo slika 6.1, slika 6.2, slika 6.3 in 

slika 6.4. 

 

 
Slika 6.1: Meritev s Physics Physics Toolbox Sensor Suite. 
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Slika 6.2: Meritev s Phyphox. 

 

 
Slika 6.3: Meritev s FFT Spectrum Analyzer. 
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Slika 6.4: Meritev z Oscope. 

 

6.2 SAKSOFON 

 

Uporabljen je bil alt saksofon. Pri meritvah je opazna rahla razglašenost. Meritve so prikazane 

na sliki 6.5, sliki 6.6, sliki 6.7 in sliki 6.8. 
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Slika 6.5: Meritev s Physics Physics Toolbox Sensor Suite. 

 

 

Slika 6.6: Meritev s Phyphox. 
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Slika 6.7: Meritev s FFT Spectrum Analyzer. 

 

 Slika 6.8: Meritev z Oscope. 
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6.3 AKUSTIČNA KITARA 

 

Na akustični kitari so strune heksagonalne oblike s karbonskim jedrom ovite v zlitino fosforja, 

kositra in bakra (“phosphor bronze”) [7]. Pri meritvah je opazna razglašenost, ki se pojavi tudi 

zaradi nepravilnega položaja in pritiska strune ob prečko. Meritve so na sliki 6.9, sliki 6.10, 

sliki 6.11 in sliki 6.12. 

 

Slika 6.9: Meritev s Physics Physics Toolbox Sensor Suite. 

 
Slika 6.10: Meritev s Phyphox. 
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Slika 6.11: Meritev s FFT Spectrum Analyzer. 

 
Slika 6.12: Meritev z Oscope. 
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6.4 KSILOFON 

 

Ploščice na ksilofonu imajo zelo malo višjih harmonskih frekvenc, kar je razvidno iz meritev. 

Zven je odvisen od vrste palice, pa tudi od same tehnike igranja, da se ne zadušijo preveč. 

Meritve so prikazane na sliki 6.13, sliki 6.14, sliki 6.15 in sliki 6.16. 

 

Slika 6.13: Meritev s Physics Physics Toolbox Sensor Suite. 

 

 
Slika 6.14: Meritev s Phyphox. 
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Slika 6.15: Meritev s FFT Spectrum Analyzer. 

 

 
Slika 6.16: Meritev z Oscope. 
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6.5 GLAS 

 

Pri meritvi sem poskušal čim bolj natančno zapeti ton A4. Za intonacijo sem uporabil 

frekvenčni generator. Pri meritvah se opazi, da spekter vsebuje veliko več višjih harmonskih 

frekvenc kot pri ostalih glasbilih. Meritve so na sliki 6.17, sliki 6.18, sliki 6.19 in sliki 6.20. 

 

 
Slika 6.17: Meritev s Physics Physics Toolbox Sensor Suite. 

 

Slika 6.18: Meritev s Phyphox. 
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Slika 6.19: Meritev s FFT Spectrum Analyzer. 

 

 
Slika 6.20: Meritev z Oscope. 
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6.6 RAZLIKOVANJE DVEH TONOV 

 

Preden opazujemo frekvenčni spekter dveh tonov hkrati, najprej pogledamo grafe v časovni 

domeni. Tukaj lahko učenci opazijo, da iz grafa v časovni domeni težko razločimo dva, kaj 

šele več tonov. Potem najprej opazujemo frekvenčni spekter enega in nato drugega tona. Nato 

opazujemo frekvenčni spekter obeh tonov zaigranih hkrati. Za poskus sem uporabil 

sintetizator in ksilofon. Pri tem merjenju sem uporabil samo aplikacijo Oscope zaradi 

sočasnega prikaza zvena v časovni in frekvenčni domeni. Poskus doseže najboljši učinek, ko 

ga prikažemo v realnem času. Meritve za sintetizator prikazuje slika 6.21. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Slika 6.21: (a) Ton G3. (b) Ton E4. (c) Tona G3 in E4 zaigrana hkrati. 
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Pri frekvenčnem spektru sintetizatorja se tona ne ločita tako dobro kot pri frekvenčnem 

spektru ksilofona. Meritve za ksilofon prikazuje slika 6.22. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Slika 6.6.6: (a) Ton G4. (b) Ton E5. (c) Tona G4 in E5 zaigrana hkrati. 
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7. ZAKLJUČEK 

Uporaba mobilnega telefona kot pripomočka za analizo zvoka je primerna. Na voljo je veliko 

aplikacij, v tej diplomski nalogi sem obravnaval tiste, ki so se izkazale za najbolj primerne za 

uporabo v razredu. Še vedno pa je pri aplikacijah dovolj prostora za izboljšave - obravnavane 

aplikacije ne nudijo najbolj optimalnega prikaza, vendar so še vedno dovolj dodelane. Pri 

veliki večini pogrešam možnost sočasnega prikaza grafa zvena v časovni in frekvenčni 

domeni. Vendar se ta problem da rešiti z uporabo kombinacije aplikacij – eden izmed učencev 

uporablja aplikacijo z možnostjo osciloskopa, drugi pa aplikacijo kjer opazuje frekvenčni 

spekter. 

Pri vseh aplikacijah se je do neke mere pojavljal tudi šum; kot je že bilo večkrat omenjeno so 

aplikacije prikazovale glasnost v logaritemski skali. Tukaj so se še najbolje odrezali aplikaciji 

FFT Spectrum Analyzer in Oscope. Z ustvarjanjem boljših pogojev v učilnici (tišina med 

meritvami, dovolj majhna razdalja mikrofona do glasbila) zmanjšamo šum in posledično 

dobimo veliko lepši prikaz frekvenčnih spektrov. Še boljši rezultati se pokažejo, če se poskusi 

izvedejo v kakšni bolje zvočno izolirani sobi. 

Pojavi pa se tudi vprašanje časa v smislu, koliko časa lahko učitelj nameni obdelavi meritev. 

Z aplikacijo Phyphox imamo možnost meritve izvoziti v formatu .xlsx ali .csv. Z obdelavo 

izvoženih meritev se lahko izdelajo tudi bolj pregledni grafi. Aplikacija dodatno izvozi še 

“surove podatke” oz. “raw data” - meritve zvena v časovni domeni. Učitelj lahko skupaj z 

učenci v Excel-u izdela grafa meritev. Zelo uporabna je tudi možnost časovnega zajema, saj 

lahko nastavimo natančen zamik pričetka snemanja in trajanje snemanja. To omogoča učencu 

da sam izvede meritev in pa da natančno posname tudi zelo kratko trajajoča nihanja. 

Če pa hoče učitelj prikazovati spektre v realnem času, pa aplikacija Phyphox ni primerna. Za 

to so najbolj primerne aplikacije Physics Toolbox Sensor Suite, Oscope in FFT Spectrum 

Analyzer. Vse tri imajo dovolj velike grafe in so zelo enostavne za uporabo. Priporočljiva je 

tudi uporaba vsaj enega tabličnega računalnika (nekatere šole imajo tabličnih računalnikov 

tudi za cel razred), zaradi velikosti ekrana. Učenci, ki bi uporabljali te aplikacije, bi morali 

izvajati meritve v paru. En učenec zaigra na glasbilo, drugi pa mora ob pravem času začasno 

ustaviti meritev. Na tak način dobimo pregleden frekvenčni spekter glasbila. Od teh treh 

aplikacij bi najbolj priporočal Oscope – učenec mora poleg poslušanja zvena glasbila še videti 

kaj se dogaja z zvenom v časovni in frekvenčni domeni. Zaradi tega se aplikacija Oscope 

izkaže za najbolj primerno. 

Pri uporabi mobilnega telefona se nam odpira tudi možnost prikazovanja oz. zrcaljenja 

zaslona na projektorju. Za ta namen obstajajo “dongli” kot so Google Chromecast, aplikacije 

za brezžično povezavo in pa direktna povezava s kablom [8]. 

Ker ima že skoraj vsak učenec svoj mobilni telefon, je to nepogrešljivo orodje pri pouku. Za 

izvajanje poskusov in meritev ne potrebujemo več dragih namenskih merilnih sistemov. 

Zaradi hitrega razvoja sistemov na čipu (s tujko “System on a Chip”), so mobilni telefoni 

dovolj zmogljivi za različne analize v realnem času, kot je v tem primeru bila analiza zvoka. Z 
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uporabo aplikacij, ki sem jih opisal v diplomski nalogi, pa se nam odpira veliko več možnosti 

prikaza meritev na učencem zanimiv in razumljiv način. 

Cilji, ki sem si jih zadal so bili: 

C1:  Analiza vsebin na temo zvoka v učnih načrtih osnovne in srednje šole. 

C2:  Pregled mobilnih aplikacij namenjenih analizi zvoka v časovni in frekvenčni domeni 

za operacijski sitem Android. 

C3:  Oblikovanje kriterijev za vrednotenje aplikacij glede pedagoške primernosti za 

uporabo v osnovnih in srednjih šolah. 

C4:  Prikaz primerov analize zvoka v časovni in frekvenčni domeni. 

C5:  Prikaz frekvenčnih spektrov različnih glasbil. 

C1 sem dosegel v poglavju 2, kjer sem ugotovil, da učni načrti zajemajo zelo malo vsebin 

zvoka. 

C2 in C3 sem dosegel v poglavju 5, kjer sem pregledal devet mobilnih aplikacij, od tega štiri 

podrobneje, ter oblikoval tabelo kriterij. 

C4 in C5 sem dosegel v poglavju 6, kjer sem analiziral zvene različnih glasbil in različnih 

tonov. 
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