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Wpływ optymalizacji systemu pomiarowego  
na dokładność określania charakterystyk źródeł 
niskich częstotliwości w polu bliskim

Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe przetwornika elektroakustycznego opi-
sują jego dynamikę. Do określenia charakterystyk obiektów elektroakustycznych, ta-
kich jak głośniki czy zespoły głośnikowe, konieczne jest zasilenie ich odpowiednim 
sygnałem referencyjnym, którego parametry zależą od wykorzystanej metody po-
miarowej, a następnie rejestracja ich odpowiedzi. Współczesne metody pomiarowe 
bazują na sygnałach harmonicznych, szumowych oraz sekwencjach pseudolosowych. 
Podczas pomiarów elektroakustycznych, bardzo istotna jest rejestracja bezpośredniej 
fali dźwiękowej, która dociera najkrótsza drogą od badanego źródła dźwięku do mi-
krofonu pomiarowego. W przypadku pomiarów, realizowanych w zwykłym pomiesz-
czeniu, poza falą bezpośrednią rejestrowane są również fale odbite od ścian podłogi 
oraz sufitu. Wspomniane fale odbite powodują fałszowanie uzyskanych wyników, za-
tem pomiary powinny być przeprowadzane w tzw. polu swobodnym. Warunki pola 
swobodnego spełnia specjalnie wytłumione pomieszczenie, jakim jest komora beze-
chowa. Bardzo wysokie koszty budowy oraz utrzymania tak mocno specjalizowanego 
laboratorium przyczyniły się do rozwoju tzw. quasi-bezechowych metod pomiaro-
wych [1]. Ostatnimi laty, najpopularniejszą tego typu metodą jest metoda bazująca 
na pseudolosowej sekwencji MLS (ang. Maximum Length Sequences) [2]. Wspomniana 
metoda, poprzez aproksymację delty Diraca, umożliwia określenie odpowiedzi impul-
sowej obiektu. Odpowiedź impulsowa zawiera wszystkie informacje o obiekcie i na 
jej podstawie możliwe jest obliczenie odpowiedzi tego obiektu na inny, dowolny sy-
gnał wymuszający oraz obliczenie charakterystyk częstotliwościowych. W przypad-
ku pomiaru głośników czy zespołów głośnikowych, dodatkową zaletą jest możliwość 
zastosowania tzw. bramkowania uzyskanej odpowiedzi impulsowej (rys.  1), które 
pozwala na usunięcie odbić od powierzchni pomieszczenia. Niestety, zastosowanie 
bramkowania odpowiedzi impulsowej generuje też efekty niepożądane. Podstawo-
wym problemem jest fakt, że okno czasowe musi być na tyle długie, aby zawarta 
w nim była informacja o najniższej analizowanej składowej częstotliwości. Przykłado-
wo, dla częstotliwości f = 10 Hz wymagany odcinek czasowy powinien wynosić co naj-
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mniej 100 ms. Co za tym idzie, podczas pomiaru pierwsze odbicie powinno dotrzeć 
do mikrofonu pomiarowego nie wcześniej niż po 100 ms, po sygnale bezpośrednim. 
Aby powyższy warunek został spełniony, droga od badanego głośnika do najbliższej 
powierzchni odbijającej i  dalej do mikrofonu pomiarowego musi być co najmniej 
o 35 metrów dłuższa niż droga fali bezpośredniej od głośnika do tego mikrofonu. Tak 
duża powierzchnia pomieszczenia pomiarowego jest praktycznie nieosiągalna. Po-
miar w typowym pokoju umożliwia zastosowanie okna czasowego o długości 3÷7 ms, 
co pozwala na uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej w pasmie powyżej kil-
kuset Hz. Brakujący fragment charakterystyki uzyskuje się na podstawie pomiaru 
w tzw. polu bliskim, a następnie dokonuje się ręcznego ich połączenia. W przypadku 
zespołu głośnikowego konieczny jest pomiar każdego przetwornika niskotonowego 
z osobna oraz portów bass-reflex, jeśli takie w nim występują. Następnie dokonuje się 
ważonego sumowania uzyskanych charakterystyk [3].

W przypadku standardowych torów pomiarowych (rys. 2), realizowanych w oparciu 
o przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowo-analogowe (C/A) typu sigma-delta, 
pomiar w zakresie niskich częstotliwości zwykle przeprowadzony jest z wykorzysta-
niem sygnału sinusoidalnego. Bezpośrednie określanie charakterystyki częstotliwo-
ściowej z wykorzystaniem sygnału sinusoidalnego jest znacznie bardziej czasochłonne 
i mniej dokładnie niż obliczenie jej na podstawie odpowiedzi impulsowej. Niestety, 
wspomniane przetworniki sigma-delta, podczas przetwarzania sygnałów o stromych 
zboczach, jakim jest sekwencja MLS, powodują powstawanie oscylacji (tzw. efekt 
dzwonienia), które diametralnie pogarszają dokładność dokonywanych pomiarów. 
Degradacja sygnału pomiarowego jest na tyle duża, że praktycznie wyklucza sekwen-
cję MLS z pomiarów w zakresie najniższych częstotliwości oraz obiektów cechujących 
się bardzo liniowymi charakterystykami częstotliwościowymi, jak np. wzmacniacze 
elektroakustyczne [4, 5, 6].

Rys. 1. Bramkowanie odpowiedzi impulsowej
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Rozwiązaniem, które poprawia zarówno dokładność jak i szybkość pomiaru jest 
przeprojektowanie toru pomiarowego w celu dokładniejszego przetwarzania sygna-
łu MLS. Na rysunku 3. przedstawiono schemat blokowy toru pomiarowego, który 
zoptymalizowano pod kątem dokładnego przetwarzania sygnału MLS. Najważniej-
szą modyfikacją jest zastąpienie przetwornika A/C typu sigma-delta, szybkim rów-
noległym przetwornikiem typu SAR (ang. Successive Approximation Register) oraz 
całkowita eliminacja przetwornika C/A. Ta ostatnia jest możliwa dzięki własności 
sekwencji MLS, która przyjmuje tylko dwie wartości +1 oraz -1. Co za tym idzie, ge-
nerowany sygnał może zostać wyprowadzony z portu mikrokontrolera i za pośred-
nictwem prostego konwertera napięć podany na wejście wzmacniacza wyjściowego. 
W konwerterze napięć zastosowano prosty filtr RC, którego zadaniem jest tłumienie 
ewentualnych zakłóceń, pochodzących z samego mikrokontrolera.

Rys. 2. Schemat blokowy standardowego toru pomiarowego

Rys. 3. Schemat blokowy zoptymalizowanego toru pomiarowego
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Porównanie charakterystyk czasowych obydwu torów pomiarowych przedstawio-
no na rysunku 4. Zarówno w odpowiedzi impulsowej (rys. 4 a), jak i w obliczonej na 
jej podstawie odpowiedzi skokowej (rys. 4 b) wyraźnie widoczne są oscylacje, genero-
wane przez przetworniki typu sigma-delta. Z kolei charakterystyki uzyskane zopty-
malizowanym torem pomiarowym są zbliżone do charakterystyk idealnych. Charak-
terystyki częstotliwościowe, w pasmie 1 Hz do 48 kHz, przedstawiono na rysunku 5. 
Charakterystyki oznaczone SAR MLS oraz S-D MLS zostały obliczone na podstawie 
odpowiedzi impulsowych, przedstawionych na rysunku 4. Charakterystyka oznaczo-
na S-D Sinus została uzyskana metodą klasyczną, opartą na przestrajanym logaryt-
micznie sygnale sinusoidalnym, przy wykorzystaniu tego samego, profesjonalnego 
systemu z  przetwornikami sigma-delta. Zoptymalizowany tor pomiarowy cechuje 

Rys. 4. Fragmenty odpowiedzi impulsowych (a) oraz skokowych (b), torów pomiarowych  
z przetwornikiem równoległym (SAR) oraz sigma-delta (S-D)

Rys. 5. Charakterystyki częstotliwościowe torów pomiarowych z przetwornikiem równoległym (SAR MLS)  
oraz sigma-delta (S-D MLS), uzyskane metodą MLS oraz sygnałem sinusoidalnym (S-D Sinus)
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znacznie większa liniowość charakterystyki przetwarzania niż tor klasyczny, co bez-
pośrednio przekłada się na dokładność pomiaru badanych nim obiektów. W przypad-
ku toru klasycznego obserwuje się różne kształty charakterystyk uzyskanych sygna-
łem MLS i sinusoidalnym, co dodatkowo potwierdza wady techniki sigma-delta.

Porównanie charakterystyk elektroakustycznego wzmacniacza mocy, uzyskanych 
z wykorzystaniem profesjonalnego systemu pomiarowego oraz zoptymalizowanego 
systemu prototypowego, przedstawiono w pozycji [6]. W niniejszym artykule skupio-
no się na możliwości zastosowania sekwencji MLS w celu dokładniejszego określenia 
charakterystyk częstotliwościowych, a także czasowych źródeł niskich częstotliwo-
ści. Analizę porównawczą przeprowadzono w oparciu o pomiary podstawkowego ze-
społu głośnikowego Wharfedale Diamond 9.1, przedstawionego na rysunku 6. Jest to 
dwudrożny zespół głośnikowy, posiadający dwa porty typu bass-reflex na przedniej 
ściance.

Jak już wspomniano, dla uzyskania dolnego zakresu charakterystyki przetwarza-
nia, konieczny jest pomiar w polu bliskim każdego źródła niskich częstotliwości w ba-
danym zespole głośnikowym. W związku z powyższym przeprowadzono pomiar gło-
śnika niskotonowego oraz portu bass-reflex. Ponieważ obydwa porty są identyczne, 
wystarczy dokonać pomiaru jednego z nich a następnie odpowiednio przeskalować 
uzyskaną charakterystykę [3]. Na potrzeby określenia charakterystyki głośnika ni-
skotonowego, mikrofon pomiarowy umieszczono w centralnym punkcie membrany, 
w odległości 1 cm (rys. 7 a). Z kolei podczas określenia charakterystyki tunelu bass-
-refleks, mikrofon pomiarowy został umieszczony w odległości 1 cm od jego wylotu 
(rys. 7 b). 

Rys. 6. Zespół głośnikowy Wharfedale Diamond 9.1, wykorzystany w pomiarach
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Odpowiedzi impulsowe głośnika niskotonowego (rys. 8) i  tunelu bass-reflex 
(rys. 11), uzyskane standardowym (S-D) oraz prototypowym (SAR) systemem pomia-
rowym, nie ujawniają większych różnic. Znaczne różnice, będące wynikiem z błędów 
wprowadzanych przez przetworniki sigma-delta, widoczne są dopiero w  odpowie-
dziach skokowych (S-D), które obliczono przez całkowanie odpowiedzi impulsowych 
i przedstawiono na rysunkach 9 oraz 12, odpowiednio dla głośnika niskotonowego 
i tunelu bass-reflex.

Charakterystyki częstotliwościowe (S-D MLS) głośnika niskotonowego (rys. 10) 
oraz tunelu bass-reflex (rys. 13), uzyskane metodą MLS z wykorzystaniem standar-
dowego toru pomiarowego, posiadają silne zafalowania w dolnym zakresie często-
tliwości. W  przypadku standardowego interfejsu pomiarowego, otrzymane wyniki 
potwierdzają zalecenia, dotyczące pomiaru charakterystyk w dolnym zakresie czę-
stotliwości sygnałem sinusoidalnym. Pomiary (SAR MLS), głośnika niskotonowego 
(rys. 10) oraz tunelu bass-refleks (rys. 13), metodą MLS z wykorzystaniem zoptyma-
lizowanego interfejsu pomiarowego, dają niemal identyczne rezultaty jak pomiary 
przy użyciu sygnału sinusoidalnego (S-D Sinus), który jest tu traktowany jako pomiar 
referencyjny [4, 5].

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że przy wykorzystaniu metody MLS 
oraz odpowiednio zaprojektowanego interfejsu pomiarowego możliwe jest osiągnie-
cie znacznej poprawy dokładności oraz szybkości określania charakterystyk czaso-
wych i częstotliwościowych również w zakresie najniższych częstotliwości. Ponadto, 
w  odróżnieniu od pomiaru sygnałem sinusoidalnym, na podstawie uzyskanej od-
powiedzi impulsowej, możliwe jest obliczenie wszelkich charakterystyk czasowych 
i częstotliwościowych.

Rys. 7. Pomiar źródeł niskich częstotliwości w polu bliskim, a) głośnika niskotonowego, b) portu bass-reflex
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Rys. 8. Odpowiedzi impulsowe głośnika niskotonowego (a) oraz ich pierwsze 25 ms (b), uzyskane w polu bliskim

Rys. 9. Odpowiedzi skokowe głośnika niskotonowego uzyskane w polu bliskim

Rys. 10. Charakterystyki częstotliwościowe głośnika niskotonowego uzyskane w polu bliskim
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Rys. 11. Odpowiedzi impulsowe tunelu bass-reflex (a) oraz ich pierwsze 25 ms (b), uzyskane w polu bliskim

Rys. 12. Odpowiedzi skokowe tunelu bass-reflex uzyskane w polu bliskim

Rys. 13. Charakterystyki częstotliwościowe g tunelu bass-reflex uzyskane w polu bliskim
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ optymalizacji systemu pomiarowego na poprawę dokład-
ności oraz szybkości określania charakterystyk zespołów głośnikowych w polu bliskim. Spe-
cjalnie zaprojektowany interfejs pomiarowy umożliwił precyzyjny pomiar odpowiedzi impul-
sowej zespołu głośnikowego z wykorzystaniem metody MLS. Precyzyjny pomiar odpowiedzi 
impulsowej przekłada się na dokładne obliczenie innych charakterystyk czasowych oraz czę-
stotliwościowych.
Słowa kluczowe: MLS, odpowiedź impulsowa, głosik, zespół głośnikowy

Summary
The paper describes optimization influence of audio measurement system for improvement 
of accuracy and speed of loudspeaker measurement in near-field. Specially designed meas-
urement interface enabled precise measurement of the impulse response of the loudspeaker 
based on MLS method. Precise measurement of the impulse response translates into the ex-
act calculation of other time and frequency responses.
Keywords: MLS, impulse response, speaker, loudspeaker
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