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4.6. KLAUSOS JUTOS RIBOS NUSTATYMAS 

KOMPIUTERINIU AUDIOMETRU 

 
Darbo tikslas 

 

Ištirti ausies girdimumo ribas. 

 

Darbo užduotys 

 

 Užrašyti ausies girdimumo ribos spektrinę priklausomybę. 

 Palyginti savo ausų įvairių dažnių girdimumo ribas su standartinėmis. 

 

Teorinės temos 

 

 Garso bangos, jų kilmė ir savybės. 

 Pagrindinės garso bangų charakteristikos. 

 Garso spinduliavimas. 

 Garso suvokimas ir matavimas. 

 Ausies girdimumo ribos spektrinė priklausomybė. 

 Garsas gamtoje ir žmogaus gyvenime. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Personalinis kompiuteris su specialia programine įranga ir MATLAB’o programų paketu, 

garsiakalbiai ir ausinės. 

 

Darbo metodika 

 

Darbas atliekamas personaliniu kompiuteriu, naudojant MATLAB’o programų paketą ir VU MIF 

magistranto Donato Čiukšio sukurtą originalią programą. Panašiai (tik aišku nuodugniau ir plačiau, 

tiksliau kalibruotais prietaisais) klausos tyrimai atliekami ir medicinos diagnostikos įstaigose, kur 

naudojami šiuolaikiniai kompiuteriniai audiometrai. 

Įjungus kompiuterį, atidaroma MATLAB programa ir jos langas <MATLAB Command 

Window>. Surinkus žodį “klausa“, spaudžiamas mygtukas <Enter>. Kompiuterio ekrane atsidaro 

langas <Klausos tyrimo sistema>, kuris pavaizduotas 4.6.1 paveiksle. 

Šiame lange yra eilė įvairiausių mygtukų. Norint tirti klausos jutą gryniesiems tonams 

spaudžiamas mygtukas “Klausos jautrumas”. ”Vienodo garsumo kreivės” mygtukas leidžia atidaryti 

paprogramę nustatyti ausies galimybėms skirti vienodo garsio tonus. “Garsumo pokytis”  atlikti 

garsumo pokyčio eksperimentus siekiant įvertinti klausos jautrumą grynojo tono amplitudės 

pokyčiui. "Jautrumas dažnio pokyčiui" - ištirti klausos jautrumą dažnio pokyčiui. “Maskavimo 

dažnio sritis” paprogramėje yra pateikiamas grynasis tonas. Prie šio tono pridėjus kita grynąjį toną, 

subjektyviai garso signalas nepakis, jei tonų amplitudžių santykis bus pakankamai mažas (garsesnis 

tonas nustelbs tylesnį). 
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Tiriant klausos jautrumą naudojamas mygtukas “Vartai”, kurį nuspaudus paprogramės lange 

matoma standartinė, normalios klausos kreivė. Mygtukas “Lg/lin” leidžia tiesiogine dažnio skalę 

paversti logoritmine. Mygtukas “Info” suteikia informaciją, kaip dirbti šia programa. Mygtukas 

“Pabaiga” naudojamas norint uždaryti <Klausos tyrimo sistema> langą. „Clear“ mygtukas ištrina 

<Klausos tyrimo sistema> ekrane esanti vaizdą ir leidžia darbą pradėti iš naujo. 

Pastabos: 

1. Griežtai nerekomenduojama spausti mygtuko “Etalonas”, nes juo yra užduodama 

nauja, Jūsų klausą atitinkanti etaloninė kreivė.  

2. Jokiu būdu negalima spausti Mygtuko “Export”, nes juo perkraunamas kompiuteris. 

 

Darbo eiga 

 

1. Užsidedamos ausinės, kurios yra prijungtos prie kompiuterio ar garso kolonėlės sujungtos su 

kompiuteriu. 

2. Atidaromas langas “Klausos jautrumas“ ir po to langas <Klausos jautrumo eksperimentas> 

(4.6.2 pav.). Tą langą sudaro trys mygtukai su užrašais: “Jau nebegirdžiu“, “Pagarsinti“, 

“Pabaigti eksperimentą“. 

3. Per ausines pateikiama serija grynųjų tonų (girdimas pypsėjimas), pastoviai mažinant jų 

amplitudę. Jei per ausines garsas negirdimas, tai <Klausos jautrumo eksperimentas> lange 

spaudžiamas “Pagarsinti“ mygtukas. Garsas sklindantis iš ausinių po truputi slopsta ir, kai jau 

pypsėjimas nebegirdimas, spaudžiamas mygtukas “Jau nebegirdžiu”. Nuspaudus mygtuką “Jau 

nebegirdžiu”, baltajame lange “Klausos jautrumas” atsiranda tam tikros spalvos pažymėtas 

taškas (pvz. mėlynas). Po to pasigirsta kito dažnio signalas. 

 
 

4.6.1 pav. <Klausos tyrimo sistemos> lango vaizdas 
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4.6.2 pav. <Klausos jautrumo eksperimentas > lango vaizdas 

 

 

 

 

 

 

4. 3-ame punkte nurodytas veiksmas kartojamas visiems skalėje “Dažnis, Hz“ pateiktoms vertėms 

(įvairaus dažnio garsus programa pateikia atsitiktiniu būdu). Eksperimento rezultatai pateikiami 

0 [dB] garsiui, kuris žymi "Etaloninės" klausos vartotojo jautrumą esant 1000 Hz dažniui. 

5. Atlikus vieną ciklą, darbas kartojamas dar kartą, tik ties kiekvienu dažniu jutos ribos taškai 

automatiškai žymimi kita spalva (pvz., raudona, žalia ir t.t.).  

6. Matavimai pakartojami ne mažiau tris kartus.  

7. Baigus eksperimentą, spaudžiamas mygtukas “Pabaigti eksperimentą“.  

8. Po to paspaudus mygtuką “Vartai“, ekrane atsiranda standartinė, normalios klausos ribojančios 

kreivės, pažymėtos raudonomis ir žaliomis rodyklėmis (4.6.3 pav.). 

9. Matavimų taškus galima sujungti linija (bet nebūtinai). Tai galima atlikti vienu iš būdų: ties 

meniu užrašu <Tools> spragtelima pelės kairiuoju klavišu; klaviatūros žymeklio judėjimo 

klavišais ,  pasirenkama “Show Toolbar“ juosta ir paspaudžiamas <Enter> klavišas. Tuomet 

iškviečiama braižymo įrankių juosta. Fiksuojant tam tikrą laiko tarpą pelės žymeklį ties 

atitinkamu mygtuku, atsiranda to mygtuko pavadinimas. Įspaudus mygtuką “Add line“, pelės 

žymeklis pasikeičia į +. Norimoje lapo vietoje pele nubrėžiama linija, jungianti du vienodos 

spalvos taškus. Taip sujungiami visi užaktyvintame lange matomi taškai. 

10. Taip pat galima užrašyti grafiko pavadinimą. Tam iš įrankių juostos išsirenkamas mygtukas 

“Add text“. Pelės žymeklis pasikeičia į . Norimoje vietoje pelės žymekliu spragtelima kairiuoju 

klavišu ir užrašomas grafiko pavadinimas. 

11. Matavimų rezultatai atspausdinami. 

12. Uždaromas <MATLAB Command Window> langas. 
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4.6.3 pav. <Klausos jautrumo eksperimentas > - standartinių kreivių vaizdas 
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