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Příloha č. 1 

Základní pravidla před započetím akustických měření  

1.1. Normy a předpisy 

Seznámit se s relativními normami, předpisy a doporučeními, týkajícími se měřících 

přístrojů a metod. Samotný postup měření je uveden v normě ČSN ISO 9612 – Směrnice pro 

měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí. [2; 18] 

1.2. Kontrola baterií  

Zkontrolovat baterie zvukoměru a cejchovaného zařízení a pro měření v terénu vzít 

s sebou sadu nových kvalitních baterií. [2]  

1.3. Kalibrace a kontrola  

Shoda s IEC 651, IEC 804 nebo IEC 1252 se musí provádět pravidelně. Doporučuje 

se, aby doby platnosti ověření nepřekročily tři roky. Přezkoušet souhlas údaje zvukoměru 

odpovídajícím cejchovacím zařízením. Cejchování zajišťuje vysokou přesnost a 

reprodukovatelnost výsledků měření zvuku a hluku. Pro přesné cejchování se používají 

akustická cejchovací zařízení, k nimž patří pistofony a akustické kalibrátory. Před každým a 

po každém měření je nutné provést kalibraci a kontrolu měřícího přístroje. Musí se provést 

provádět elektrická kontrola zesilovačů, zapisovačů a indikačních přístrojů, jakož i akustická 

kontrola celého systému včetně mikrofonu. Měla by se určit přesnost měření. [2; 18]  

1.4. Schéma  

Pořídit si náčrt a provést úvodní orientační měření pro získání základních znalostí o 

situaci. [2]  

1.5. Povaha zvukového pole 

Určit povahu zvukového pole a přesně vymezit jednotlivá měřící místa => nejčastěji 

rozlišujeme zvukové pole volné a difúzní. [2]  

1.6. Zvukoměr, vybavený mikrofonem pro:  

� volné zvukové pole, je ve volném poli třeba umístit tak, aby mikrofon směřoval ke 

zdroji měřeného zvuku. 

� difúzní zvukové pole je nutné, aby osa mikrofonu svírala úhel 70 – 80° se směrem 

vektoru šíření zvukových vln od zdroje. [2]  

1.7. Stanovit váhový filtr  

Rozhodnout, který z váhových filtrů bude použit při měření. Nejčastěji se používá 

váhový filtr “A”. Jejich grafické znázornění je na obr. 7. [2]  
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1.8. Stanovit časovou konstantu  

Určit a zadat odpovídajícím ovládacím prvkem optimální časovou konstantu “rychle” 

nebo “pomalu”. Časová konstanta “rychle” je krátká (125 ms) a umožňuje rychlou reakci 

indikačního zařízení zvukoměru a tedy i souběžný odečet nepříliš rychle se měnících hladin 

akustického tlaku a zvuku. Časová konstanta “pomalu” je delší (1 s) a přispívá k dokonalejší 

integraci rychlých změn hladin měřených signálů a tedy i k ustálenějšímu údaji indikačního 

zařízení zvukoměru. [2]  

2. Obecné postupy v průběhu akustických měření  

Vybrané základní veličiny pro měření hluku jsou ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A (LAeq,T) a expozice zvuku A (EA,T) během stanoveného časového intervalu T. Měření 

musí poskytnout kvantitativní popis charakteristické potenciální expozice hluku na pracovním 

místě. Charakteristická potenciální expozice hluku je dána, když počet výskytů, povaha a 

původ hluku na pracovišti jsou na dlouhodobém základu pro pracovní místo typické. Na 

podporu tohoto rozhodnutí lze sbírat vhodné informace nebo se může uskutečnit dostatečný 

počet nezávislých měření (vzorků).  

Pokud se expozice hluku určuje pro dobře stanovené pracovní místo, provádí se 

měření na tomto specifickém místě. Pokud osoba zaujímá více pracovních míst, může se 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A nebo expozice zvuku A určit buď odděleně pro 

rozdílná pracovní místa, nebo pro osoby zaujímající tato pracovní místa. Každá veličina se 

stanoví v jednom časovém intervalu umožňující určení kumulativní expozice této osoby 

během pracovní směny. [18]  

2.1. Umístění mikrofonu a měřící místa  

V závislosti na účelu se během práce může měřit na pevně stanoveném místě nebo na 

pracovníkovi. Z důvodu vysoké přesnosti se může vybrat metoda, kdy je mikrofon umístěn na 

osobě (upevnění např. na rameni osoby) kdy vzdálenost mikrofonu od vstupu zvukovodu 

vnějšího ucha je přibližně mezi 0,1 až 0,3 m. Poloha mikrofonu se mění s pohybem 

exponované osoby. Při měření na pevně stanoveném místě se mikrofon přednostně umístí 

v místě, které zaujímá hlava osoby na pracovním místě, osoba není přítomna. Expozice hluku 

na pracovním místě zahrnuje hluky vytvářené zde a hluky přicházející od jiných zdrojů 

v prostředí.  [18]  
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2.2. Zvukoměr  

Zvukoměr, vybavený mikrofonem, je třeba držet ve vzdálenosti natažené paže od těla 

nebo umístit na vhodný stativ za účelem snížení odrazů zvukových vln a akustického stínění 

tělem operátora. Přítomnost zvukového zařízení a operátora ve zvukovém poli muže nejen 

bránit šíření zvukových vln v určitých směrech, ale může také být příčinou odrazů zvukových 

vln a tím i chyb, zatěžujících výsledek měření. Lidské tělo působí jako překážka, od které se 

odrážejí zvukové vlny. Experimentálně je dokázáno, že na kmitočtech kolem 400 Hz mohou 

odrazy lidského těla působit chyby řádu 6 dB v případě, že vzdálenost mezi mikrofonem a 

povrchem těla je menší než 1 m. [2]  

2.3. Doba měření  

Normativní časový interval TN je takový časový interval, který reprezentuje dobu 

trvání jedné pracovní směny (konvekčně 8 hodin (T0)), pro který se určuje ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A. Časový interval měření se musí zvolit tak, aby se změřily a 

postihly všechny významné změny hladin hluku na pracovním místě.  

2.4. Vlivy prost ředí  

� Vítr:  Proudění vzduchu kolem membrány mikrofonu, vyvolané působením větru, je 

bezprostřední příčinou intenzivního hluku. Tento nežádoucí jev lze téměř vyloučit 

nebo alespoň snížit pomocí speciálního krytu kulového tvaru, zhotoveného z pěnového 

polyuretanu. Tento kryt je nutno nasadit při všech venkovních měřeních.  

� Vlhkost:  Relativní vlhkost až do hodnoty 90% nemá prakticky žádný vliv na pracovní 

schopnosti a přednost zvukoměru a mikrofonu. Přesto však je třeba dbát na to, aby 

nebyl zvukoměr chráněn proti dešti, sněhu atd.  

� Teplota: Každý mikrofon umožňuje přesná akustická měření při teplotách v rozsahu 

stanoveném v popisu snímače. V každém případě je třeba vyhnout se rychlým a 

velkým změnám teploty, jež mohou být příčinou srážení vodních par uvnitř 

mikrofonu. [2] 
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