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Czynniki wpływające na zrozumiałość mowy
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Pomiary zrozumiałości mowy
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� Akcent; 
� Wady wymowy; 
� Tempo, intonacja; 
� Nieumiejętność obsługi mikrofonu, np. niewłaściwy odstęp ust od mikrofonu. 
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Pomiary zrozumiałości mowy
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� Poziom dźwięku; 
� Zniekształcenia nieliniowe spowodowane nieliniowością sprzętu 

elektroakustycznego i głośników w wyniku czego powstają nowe składowe 
częstotliwościowe;

� Zniekształcenia amplitudowe (liniowe) spowodowane nierównomiernością 
charakterystyki częstotliwościowej głośników.
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� Poziom tła (stosunek sygnału do szumu S/N);
� Pogłos;
� Echa.



2016-07-21

4

Głośność komunikatu

� minimum: 65 dBA;
� w miejscach do spania, absolutnego minimum poziomu

dźwięku na wezgłowiu: 75 dBA;
� maksymalny poziom dźwięku we wszystkich dziedzinach: 120

dBA na wysokości odsłuchu;

Różnica między poziomem hałasu otoczenia i sygnału mowy
awaryjnego powinna normalnie wynosić co najmniej 6 dB.

Stosunek sygnału do szumu o 6 dB do 15 dB są zwykle
wystarczające, ale nie zawsze.
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Hałas w pomieszczeniach
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Typowe wartości 
poziomu hałasu 
przy normalnym 
użytkowaniu
pomieszczenia ze 
względu na rodzaj 
pomieszczenia
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Pomiary zrozumiałości mowy
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Typowe wartości czasu pogłosu

10

Przeciętne 
maksymalne 
wartości T60 w 
pomieszczeniach 
mieszkalnych
i użyteczności 
publicznej wg 
wybranych norm 
krajów 
europejskich
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Pomiary zrozumiałości mowy

12

� wady słuchu;
� naturalne przytępienie słuchu spowodowane wiekiem;
� zdolności językowe.
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Metody pomiaru zrozumiałości mowy
ISO 7240-19:2007 Fire detection and
alarm systems – Part 19: Design,
installation, commissioning and service
of sound systems for emergency
purposes

13

PN-EN 60849:2001 CEN/TS 54-32:2015ISO 7240-19:2007

STI

STIPA

STI

RASTI

Fonetycznie 
zrównoważone 
oceny wyrazowe

Zmodyfikowany test 
rymowany

Wskaźnik 
wyrazistości AI

Strata wyrazistości 
spółgłosek %ALcons

Fonetycznie 
zrównoważone 
oceny wyrazowe

Zmodyfikowany test 
rymowany

STI

STIPA

Wskaźnik 
zrozumiałości 
mowy SII

CEN/TS 54-32:2015 Fire detection and
fire alarm systems – Part 32: Planning,
design, installation, commissioning, use
and maintenance of voice alarm
systems

PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe
systemy ostrzegawcze

STI STIPA

Punkty Pomiarowe
� liczba punktów pomiarowych powinna być większa lub równa ilości

wymaganej w tabeli;
� odległości pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi powinny

odzwierciedlać równomierność pokrycia dźwięku;
� punkty pomiarowe powinny być równomiernie rozłożone;
� nie więcej niż jedna trzecia punktów powinna znajdować się na osi

głośnika;
� wysokość punktów pomiarowych powinna być 1,2 m nad poziomem

podłogi gotowego do pozycji siedzącej i 1,6 m nad podłogą gotowego
do pozycji stojącej.
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STI STIPA

� Wszelkie obszary, które są mniejsze niż 10 m2, mogą zostać
wyłączone z analizy i nie muszą zostać ocenione.

� ze wszystkich pomiarów wykonanych we wszystkich
pozostałych obszarach, odrzucić należy próbki o najgorszej
zrozumiałości, ale nieprzekraczającej 10% powierzchni lub
10% punktów pomiarowych. Dla mniejszych powierzchni
(mniej niż 10 punktów pomiarowych), próbki nie powinny być
odrzucane.

� Z pozostałych próbek, obliczyć średnią arytmetyczną i wartość
minimalną. Obie powinny spełniać lub przewyższać wartości:
średnie STI 0,5, minimalne 0,45
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