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1. Kratek opis teme: 

Gospodinjski aparati se pogosto nahajajo v bivalnem prostoru, zato morajo biti 

pri samem obratovanju čim tišji.  V ta namen so podatki o hrupnosti podani že 

na energijskih nalepkah vseh gospodinjskih aparatov. Na trgu so za kupce tako 

privlačnejši tihi in učinkoviti aparati. V avtomobilski in letalski industriji se pri 

razvoju novih izdelkov pogosto uporabljajo, poleg nivoja zvočne moči, tudi 

tako imenovani psihoakustični parametri (ang. psychoacoustic parameters). 

Glavni namen psihoakustike in njenih parametrov je objektivno ter kvalitativno 

razumevanje zaznavanja ter doživljanja zvoka/hrupa. Človeška interpretacija 

zvoka je namreč subjektivna. Pri dveh podobnih izdelkih z enakim nivojem 

zvočne moči se lahko zgodi, da zaradi frekvenčne vsebine hrupa enega izmed 

njiju človeško uho dojema kot tišjega oz. manj nadležnega kot drugega. 

Psihoakustični parametri nam tako podajajo kvalitativno informacijo o 

interpretiranju hrupa ter s tem omogočajo objektivno karakterizacijo hrupa. 

 

 



2. Zaključno delo zajema naslednje aktivnosti: 

Sprva je potreben teoretičen pregled vseh psihoakustičnih parametrov (ostrina, 

glasnost, hrapavost, bobnenje …) ter razširjenih psihoakustičnih karakteristik. V 

naslednjem koraku sledi izračun parametrov na sintetičnih signalih v 

programskem jeziku Python ali Matlab. Po končni potrditvi parametrov na 

sintetičnih signalih sledi eksperimentalna validacija na realnih zvokih. Nazadnje 

pa se lahko celotna programska koda oblike v Python paket, ki ga je možno 

uporabljati v kombinaciji s trenutnimi paketi. 

 

3. Kaj pridobi študent: 

• Znanje s področja akustike ter strukturne dinamike. 

• Izkušnje pri procesiranju signalov ter programiranju. 

• Osnove simulacij strukture dinamike s programsko opremo Ansys. 

• Snovanje odprto-kodnih paketov v programskem jeziku Python. 

• Raziskovalno temo iz realne, industrijske aplikacije. 

 

 


