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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvuků o velmi nízkých frekvencích v rozmezí 

od 0,001 Hz do 20 Hz, tzv. infrazvuků. Cílem práce je zejména provést rešerši moţnosti měření 

infrazvukových vlnění a posouzení vlivu těchto zvuků na lidský organismus. Většina dostupné 

měřící techniky pro měření zvuků je konstruována pro oblast měření slyšitelné frekvenční oblasti. 

Protoţe tyto přístroje nelze pro měření infrazvuků pouţít, byly vyvinuty mnohem kvalitnější a 

citlivější zařízení, speciálně určené pro měření v těchto velmi nízkých frekvenčních oblastech. 

Pomoci těchto přístrojů lze také určit zdroje infrazvukového vlnění, které mohou být buď přírodní, 

nebo umělé vytvořené. Protoţe většina přírodně generovaných infrazvukových vlnění nijak 

negativně neovlivňuje lidský organismus, je zde převáţně posuzován vliv infrazvuků uměle 

vytvořených, například průmyslovou činností nebo dopravou. 

Klíčová slova 

Infrazvuk, nízkofrekvenční zvuk, akustické hladiny, zvukoměr, frekvenční analýza, vibrace.  

Abstract 

The bachelor thesis deals with problems of very low frequency sounds in the range from 0,001 Hz 

to 20 Hz, so called infrasound. The aim of this thesis is to search possibilities of infrasound 

measurement and assessment of influences these sounds on the human organism. Most of the 

available measurement techniques for measuring sounds is designed for the measurement of 

audible frequency domain. Because these devices can not be used for the measurement of 

infrasound, were much better and more sensitive equipment developed, specially designed for 

measurements at these very low frequency fields. Using these devices can also identify the sources 

infrasonic waves, which can be either natural or artificial. Since most natural infrasonic waves 

generated not negatively affect the human body is mostly evaluated the influence of artificial 

infrasound, such as industrial activities or transportation. 
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ČSN České technické normy 
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FFT Fast Fourier Transform (rychlá Fourierova transformace) 
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−12
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LI (dB) hladina akustické intenzity 

LIG (dB) hladina akustické intenzity váţená funkcí G 
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𝐿𝑝𝐺  (dB) hladina akustického tlaku váţená funkcí G 
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𝐿𝑤𝐺  (dB) hladina akustického výkonu váţená funkcí G 
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-12

 W) referenční akustický výkon 

p (Pa) akustický tlak 
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1 Úvod 

Infrazvuky, jejich vznik a působení na lidský organizmus jsou v současné době stále více 

zkoumanou problematikou. V ţivotním prostředí působí na lidskou společnost infrazvuky, které 

vznikají buď přirozeně v podobě vlnění doprovázejícího přírodní jevy, nebo jsou člověkem 

vytvořeny uměle, například v důsledku industriální činnosti. Existence zvuků o velmi nízkých 

frekvencích byla poprvé zaznamenána teprve v 19. století, konkrétně v roce 1883, kdy došlo k 

erupci indonéské sopky Krakatoa. Problematice zkoumání infrazvuku se však po dlouhou dobu 

nikdo podrobněji nevěnoval. Bylo tomu zejména kvůli dříve rozšířenému tvrzení, ţe pokud zvuky 

nejsou lidským uchem slyšitelné, potom nemohou mít na člověka nepříznivý vliv či jinak negativně 

působit na lidský organismus. Do popředí zájmu vědců se infrazvuky dostaly teprve relativně 

nedávno, a to zejména kvůli narůstajícím stíţnostem a problémům osob, které jsou údajně 

vystavovány působení uměle vytvořených infrazvukových vln (například z dopravy, z provozu 

těţkého průmyslu či větrných elektráren). I kdyţ za účelem prokázání nebo vyvrácení tohoto 

tvrzení byly provedeny různá měření a výzkumy, do současné doby nebyl vliv infrazvukových vln 

na člověka zcela jednoznačně objasněn. 

Tato bakalářská práce je zaměřena právě na problematiku infrazvuků, jejichţ frekvenční oblast se 

pohybuje přibliţně v rozmezí od 0,001 Hz do 20 Hz. Cílem práce je provedení rešerše v oblasti 

měření infrazvuků a jejich vlivu na lidský organismus z dosavadních dostupných zdrojů.   

V úvodních částech práce jsou podány informace obecnějšího charakteru popisující zejména zvuk a 

jeho vlastnosti, které je moţno aplikovat také na infrazvuk, jakoţto na jeden z druhů zvuku. V práci 

je vysvětlen způsob šíření zvukových a infrazvukových vlnění sluchovým aparátem člověka. Další 

kapitoly jsou jiţ zaměřeny na vlastní problematiku infrazvuků. Tyto druhy zvuku jsou zde blíţe 

charakterizovány a je zde provedeno jejich rozdělení s ohledem na zdroj vzniku infrazvukového 

vlnění. Hlavní část práce je zaměřena na moţné způsoby měření infrazvukových vlnění, a to 

zejména na určování jejich akustických hladin, zjišťování jejich frekvenčního spektra 

prostřednictvím frekvenční analýzy a také určování a lokalizace zdrojů infrazvuků. V závěru práce 

jsou uvedeny příklady moţných účinků infrazvukových vlnění na lidský organismus, které byly na 

základě dosud provedených měření a výzkumů prokázány. 
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2 Zvuk 

2.1 Akustika 

Celkovou problematikou zvuku se zabývá obsáhlý vědní obor, který se nazývá akustika. Akustika 

se věnuje dějům, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, šířením zvuku, jeho vnímáním 

sluchem a také dalšími lidskými smysly. Podle oblasti zaměření je rozdělována do několika 

podoborů, mezi které patří: 

 hudební akustika – zabývá se fyzikálními základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů,  

 stavební akustika – zabývá se zvukovými jevy a souvislostmi v uzavřeném prostoru, 

budovách a stavbách,  

 prostorová akustika – zabývá se šířením zvuku v obecném prostoru,  

 fyziologická akustika – zabývá se vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka, jeho 

vnímáním ve sluchovém aparátu a také vlivy zvuku (hluku) na lidský organismus,  

 psychoakustika – zabývá se problematikou vnímání zvuku mozkem, 

 elektroakustika – zabývá se záznamem zvuku, reprodukcí a šířením zvuku s vyuţitím 

elektrického proudu.  

[11], [17], [28] 

2.2 Charakteristika zvuku 

Zvuk je mechanické vlnění, které se kmitavým pohybem šíří v kapalném, pevném i plynném 

prostředí a vyvolává sluchový vjem, jedná se tedy o slyšitelný zvuk. Jako zvuk se však v některých 

zdrojích označuje také mechanické vlnění, které jiţ nevyvolává ţádný sluchový vjem a lidský 

organismus je jiţ sluchovým aparátem neregistruje. 

Zvuky lze dělit z různých hledisek, jedním z nich je jejich dělení dle frekvenčního rozsahu na: 

 infrazvuk – zvuk o frekvenci od přibliţně 0,001 Hz do 20 Hz, 

 nízkofrekvenční zvuk – zvuk o frekvenci přibliţně od 20 Hz do 160 Hz aţ 200Hz, 

 slyšitelný zvuk – zvuk o frekvenci od 20 Hz do 20 000 Hz, 

 vysokofrekvenční zvuk – zvuk o frekvenci od 8 000 Hz do 20 000 Hz, 

 ultrazvuk – zvuk o frekvenci nad 20 000 Hz. 

Podmínkou vzniku zvuku je existence zdroje zvukového vlnění. Tímto zdrojem můţe být libovolné 

kmitající těleso, které svými vibracemi podnítí zhušťování a zřeďování atomů či molekul okolního 

prostředí. Předpokladem pro šíření zvukových vln je existence vodiče zvuku. Tímto vodičem je 

pruţné prostředí libovolného skupenství, ve kterém se vzájemným působením silových vazeb 

mezi částicemi tohoto prostředí zprostředkovává přenos kmitavého pohybu a energie kmitání. 

Důsledkem přenosu kmitavého pohybu mezi atomy a molekulami v prostředí je vznik zvukové 

vlny. Tato skutečnost je důvodem, proč v prázdném prostoru (vakuu) není šíření zvuku moţné. 

[12], [28], [54] 
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2.3 Šíření zvukových vln v různých prostředích 

Šíření zvukových vln od zdroje zvuku je realizováno ve vlnoplochách (kulových nebo rovinných), 

a to zejména ve volném homogenním prostředí. Při šíření zvuku reálným prostředím, tj. prostředím 

s výskytem překáţek, dochází při dopadu zvukové vlny na překáţku ke změně tvaru vlnoploch. 

Například můţe dojít k odrazu části zvukové vlny od překáţky, dále k přeměně části akustické 

energie na energii tepelnou, k průchodu části zvukové vlny překáţkou anebo k šíření části zvukové 

vlny samotnou překáţkou (obrázek 1). Kromě těchto jevů můţe při šíření zvukové vlny dojit 

k jejímu ohybu kolem překáţky. Zvuková vlna šířící se ze zdroje vlnění (oscilátoru) můţe za 

určitých okolností způsobit rozkmitání překáţky, která je pak schopna kmitat stejnou frekvencí 

(rezonanční frekvence). V tomto případě se jedná o vznik akustické rezonance, kdy se těleso 

(překáţka), u něhoţ byly kmity vynuceny, nazývá rezonátor. Pokud by další buzení rezonanční 

frekvencí nebylo nijak tlumeno, mohlo by dojít k překročení mezní amplitudy zvukové vlny, a tím 

aţ k poškození daného předmětu tvořícího překáţku, například stroje, okna apod.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chování zvukové vlny při šíření prostředím a při dopadu na překáţku záleţí na vlastním prostředí, 

kterým se zvuk šíří, dále na rozměrech, tvaru a materiálu překáţky a také na vlnové délce zvukové 

vlny. Například jmenovaný ohyb zvukové vlny vzniká za předměty, které mají stejný nebo menší 

rozměr neţ je velikost šířící se zvukové vlny. Zvuk je pak slyšet i za danou překáţkou. Pokud je 

však předmět většího rozměru neţ je vlnová délka zvuku, zvukové vlnění se jiţ kolem této 

překáţky neohýbá a dochází za ní ke vzniku tzv. akustického stínu. Proto, pokud zvukové vlnění 

neprojde překáţkou, nedostane se za ni například odrazy nebo je v ní pohlceno, pak není za danou 

překáţkou zvuk slyšet.  

Odražená vlna 

Obrázek 1: Znázornění chování zvukové vlny při dopadu na překážku [11] 

Dopadající vlna 

Prostupující vlna 

Pohlcená vlna 

Překážka 
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Šíření zvukových vln probíhá v různých prostředích odlišně. V plynných a kapalných skupenstvích 

se šíří postupným podélným vlněním a v pevných látkách postupným podélným i příčným vlněním 

aţ k detektoru zvuku, kterým je sluchový orgán, případně elektronické zařízení.  

Šíření v plynech (vzduchu) 

Ve vzduchu se zvuková vlna šíří od zdroje všemi směry, přičemţ dochází ke stlačení vrstev 

vzduchu. Postupující zvukovou vlnu lze tedy popsat jako změnu tlaku vzduchu v čase p(t). Tento 

tlak se skládá ze dvou komponent, z atmosférického tlaku p0, který se v čase téměř nemění a je 

roven přibliţně 101 kPa, a z akustického tlaku pa, který je časově velmi proměnlivý, a jeho hodnoty 

se pohybují mezi 10
−5

 a 10
2
 Pa. 

Šíření v kapalinách (vodě) 

Voda je dobrým vodičem zvuku a proto se v ní zvukové vlny šíří velmi rychle a do značně velké 

vzdálenosti. Rychlost šíření zvuku je zde závislá na hustotě vody. Čím je hustota vody větší, tím je 

větší také rychlost. Na rozdíl od vzduchu se ve vodě zvuková vlna šíří pouze ve dvou směrech. 

Akustická impedance vody a vzduchu se značně liší. V důsledku toho se zvuk generovaný 

ve vzduchu nad vodní hladinou velmi obtíţně šíří do vodního prostředí. Naopak zvuk vytvořený 

pod vodní hladinou je nad ní, ve vzdušném prostředí, velmi dobře slyšet. 

Šíření v pevných látkách  

V pevných látkách se zvuk šíří rychleji neţ ve vzduchu a v kapalinách. S ohledem na přítomnost 

smykových napětí se zde můţe zvuk šířit nejen podélně, ale také příčně. Dobrým vodičem zvuku je 

například sklo, beton nebo ocel. 

[12], [48], [51], [52] 

2.4 Vlastnosti zvuku 

Zvuk můţe vykazovat periodický nebo neperiodický průběh zvukové vlny. Jestliţe je zvuk sloţen 

z pravidelných, v čase probíhajících periodických úseků, nazývá se hudebním zvukem či tónem. 

V opačném případě se jedná o nepravidelné či náhodné nehudební zvuky, nazývané téţ hluky 

(šumy), které mohou subjektivně vyvolávat nepříjemné pocity a objektivně také poškozovat 

sluchový aparát člověka.  

Zvuk charakterizují zejména tři nejdůleţitější charakteristiky:  

 výška tónu 

 barva tónu 

 hlasitost  

Tyto tři vlastnosti zvuku, respektive jejich názvy jsou pojaty spíše z fyziologického hlediska. 

Výšce tónu odpovídá fyzikální veličina frekvence f, udávaná v hertzích a hlasitosti pak hladina 
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Obrázek 2: Znázornění postupu zvukové vlny ve vzduchu (postupné stlačování a rozpínání prostředí) [17], [64] 

intenzity zvuku, která je vyjádřena v decibelech. Výška tónu je dána frekvencí, kterou kmitá zdroj 

zvuku. Čím větší je frekvence tónu, tím větší je výška tónu. Barva tónu udává charakter zdroje 

zvuku a umoţňuje sluchem rozeznávat různé zdroje zvuku (např. hudební nástroje) o stejné výšce 

tónů. Hlasitost pak subjektivně charakterizuje vnímání zvuku, přičemţ nejniţší moţná hlasitost 

zvuku vyvolávající ještě sluchový vjem je nazývána prahem slyšení, který odpovídá akustické 

intenzitě 10
−12

 W∙m
−2

 (hladina akustické intenzity 0 dB). Hlasitost zvuku je závislá na energii 

chvění tělesa a na prostředí, ve kterém se zvuk šíří.    

Frekvence tónu je počet kmitů za sekundu pravidelně se chvějícího tělesa. Jedná-li se o frekvenci 

jednoduchého tónu, pak je frekvence pouze jediná. Jednoduché tóny mají harmonický průběh, 

to znamená, ţe grafem závislosti intenzity na čase je funkce sinus. Pokud jde o frekvence 

sloţeného tónu, jehoţ průběh je také periodický, ale jiţ není sinusový, tak zde je jiţ obsaţeno více 

frekvencí. První frekvence se nazývá tzv. základní frekvence 𝑓𝑧  a udává výšku sloţeného tónu. 

Následující frekvence se nazývají tzv. vyššími harmonickými frekvencemi a určují zabarvení 

sloţeného tónu.  

Vlnová délka zvukové vlny charakterizuje vzdálenost mezi body se stejným tlakem, tedy mezi 

nejbliţšími body, které kmitají se stejnou fází (obrázek 2). Je to vzdálenost, do níţ se zvukové 

vlnění v určitém prostředí rozšíří od kmitajícího zdroje vlnění za dobu trvání jedné periody. 

Vlnovou délku λ lze vypočítat z rychlosti zvuku c a jeho frekvence f, příp. periody, dle 

následujícího základního vzorce (1): 

 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
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Rychlost zvuku c závisí na elastických vlastnostech prostředí, kterým se šíří a na teplotě tohoto 

prostředí. Obecně platí, ţe rychlost zvuku je větší v pevných látkách neţ v kapalinách a 

v kapalinách neţ ve vzduchu. Ve vzduchu se zvuk šíří rychlostí c = 331,8 m∙s
−1

 + 0,6∙T, kde T je 

teplota vzduchu ve stupních Celsia. Standardizována je hodnota rychlosti zvuku ve vzduchu 

340 m∙s
−1

, která odpovídá teplotě vzduchu 13,6 °C. Následující tabulka (tabulka 1) ukazuje rychlost 

šíření zvuku v různých konkrétních prostředích. 

Tabulka 1: Rychlost šíření zvuku ve vybraných látkách [28] 

Látka 
Teplota 

prostředí 
[°C] 

Rychlost  

zvuku 
[m/s] 

Helium 0 970 

Oxid uhličitý 0 258 

Vodík 0 1270 

Vzduch 0 331,5 

Glycerol 25 1904 

Mořská voda 25 1533 

Voda 19 1460 

Rtuť 25 1540 

Hliník 17 – 25 6400 

Měď 17 – 25 4720 

Ţelezo 17 – 25 5950 

Ocel 17 – 25 6000 

Stříbro 17 – 25 3700 

Zlato 17 – 25 3240 

 

Naprostá většina reálně se vyskytujících zvuků je sloţena z řady dalších dílčích zvuků, a proto je 

nutné analyzovat zvukové signály jako spektra. Hudební i nehudební zvuky mají odlišná 

frekvenční spektra, která vyjadřují závislost amplitudy vzniklé zvukové vlny na frekvencích, které 

daný zvuk obsahuje. Pro hudební zvuky je typické diskrétní frekvenční spektrum, zatímco 

u nehudebních zvuků se vyskytuje spojité frekvenční spektrum.  

Diskrétní spektrum (spektrální čáry) sloţeného periodického zvukového signálu lze získat pomocí 

Fourierova rozvoje v nekonečnou řadu harmonických signálů, jejichţ jednotlivé frekvence jsou 

v poměru celých čísel. Délka spektrálních čar pak představuje amplitudu signálu.  

Spojité spektrum sloţeného neperiodického zvukového signálu lze získat pomocí Fourierovy 

transformace. U spojitého spektra uţ nelze hovořit o jednotlivých spektrálních čarách, ale lze 

si spojitý průběh signálu představit jako spektrální čáry, které jsou k sobě v nekonečné hustotě 

nakupeny. Jejich délka však jiţ neudává amplitudu signálu, ale spektrální hustotu zvukového 

signálu.     

[4], [16], [28], [32], [48], [53], [54] 
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2.5 Akustické hladiny 

Velikost zvukové energie můţe být vyjádřena jako akustický výkon, intenzita nebo tlak.  

Akustický výkon je celková míra akustické energie, která je produkována zdrojem zvuku. Je 

uváděná ve wattech. Výrobci zařízení uvádějí hodnotu této veličiny u svých výrobků. 

Akustická intenzita je objektivní veličina, která udává mnoţství akustické energie, která projde 

za jednotku času jednotkovou plochou postavenou kolmo na směr šíření zvuku. Je to vektorová 

veličina, která charakterizuje velikost a směr šíření energického toku. 

Akustický tlak je hodnota změn tlaku vzduchu, způsobených zvukovými vlnami. Je udávaná 

v Pascalech. Tato veličina má velikost, ale nemá směr. Tlak kolísá nad a pod konstantní hodnotou, 

proto je hladina akustického tlaku brána jako efektivní hodnota tlaku celého cyklu. Nejniţší 

akustický tlak, který je lidským uchem vnímán, je nulová hladina hlasitosti neboli práh 

slyšitelnosti. Jeho hodnota je stanovena na 0 dB při 1000 Hz. Nejvyšší akustický tlak, který ještě 

lidské ucho vydrţí, má hodnotu 130 dB a je nazýván prahem bolesti. 

Tyto tři jmenované akustické veličiny se liší svými rozsahy. Kaţdá jejich změna se projeví 

geometrickým nárůstem (poklesem), který však lidské ucho vnímá jako změnu v aritmetické řadě 

(Weberův-Fechnerův zákon). Proto pro ně bylo zavedeno logaritmické měřítko, které umoţní 

vyjádřit tyto veličiny jako hladiny v decibelech a převést tak geometrickou řadu na aritmetickou.   

Hladina akustického výkonu: 

(2)  
                                     

Hladina akustické intenzity: 

(3)                                         
     

Hladina akustického tlaku: 

(4)  

 

 

Kde    𝑃 akustický výkon 

 𝑃0 referenční akustický výkon (10
−12

 W) 

 𝐼 akustická intenzita  

 𝐼0  referenční akustická intenzita (10
−12

 W∙m
−2

) 

 𝑝 akustický tlak 

 𝑝0  referenční akustický tlak (20 μPa)   

 

V případě, ţe by výsledná hladina měla zápornou hodnotu, znamenalo by to, ţe velikost měřeného 

akustického signálu je menší neţ daná referenční hodnota. 

[4], [32], [48], [50] 

𝐿𝑊 = 10 log  
𝑃

𝑃0
  

𝐿𝐼 = 10 log  
𝐼

𝐼0
  

 𝐿𝑝 = 10 log  
𝑝

𝑝0
 

2

= 20 log  
𝑝

𝑝0
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Obrázek 3: Práh slyšitelnosti znázorňující schopnost slyšení v nízkých 

(infrazvukových frekvencích) [15] 

3 Infrazvuk 

Infrazvukem jsou myšleny akustické oscilace, jejichţ frekvenční spektrum se nachází pod spodní 

frekvenční hranicí slyšitelného zvuku. Z uvedeného vyplývá, ţe sluchový aparát normálně 

slyšícího člověka jiţ tento zvuk nedokáţe zaznamenat. Horní mezní hranice charakterizující 

přechod mezi infrazvukem a slyšitelným zvukem není přesně stanovena, obecně se udává rozmezí 

od 16 do 20 Hz. Dolní frekvenční mez se pohybuje mezi 0,001 a 0,2 Hz. Vlnová délka 

infrazvukové vlny  má v závislosti na její frekvenci a rychlosti velikost 17 a více metrů. [3], [9]   

Infrazvuk byl poprvé objeven při ničivém výbuchu sopky Krakatoa v Indonésii v roce 1883. 

Erupce způsobila vznik nízkofrekvenčních akustických vln, které se rozšířily do celého světa a 

oběhly zeměkouli přibliţně čtyřikrát. Tyto infrazvukové vlny byly poté celosvětově detekovány 

prostřednictvím tradičních barografů jako malé tlakové fluktuace. [19]    

Šíření zvukového signálu prostředím je závislé na frekvenčním rozsahu akustického vlnění. Střední 

a vysoké frekvence jsou při šíření atmosférou a také při průchodu akusticky měkkým prostředím 

zeslabovány. Naopak nízkofrekvenční a infrazvukové frekvence se od zdroje vibrací šíří 

do značných vzdáleností a mají schopnost překonávat překáţky s malým útlumem akustické 

intenzity. Jelikoţ nejsou prostředím výrazně tlumeny, šíří se aţ do termosféry, tj. do výšky 

nad 100 km. [56] 
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Yeowart (sluchátka) 

ISO 226  

Watanabe (akust. komora) 

 

 

Obrázek 4: Křivky znázorňující prahy slyšení v infrazvukové a nízkofrekvenční oblasti [15], [61] 

Všeobecně uţívaná definice, ţe infrazvuk je zvukové vlnění o frekvenci, kterou jiţ normálně 

slyšící člověk není schopen zaregistrovat, však není zcela přesná, protoţe jak vyplývá z výše 

uvedeného diagramu (obrázek 3), zvuk zůstává slyšitelným i ve frekvencích hluboko 

pod udávanými 20 Hz, pokud působí v dostatečně vysoké intenzitě. U mladých, normálně slyšících 

osob, byla například prováděna měření prahu slyšitelnosti infrazvuku v akustické komoře, kde 

při působení infrazvuků o hladině akustického tlaku 107 dB odpovídal práh slyšitelnosti frekvenci 

4 Hz. Následně při poslechu přes sluchátka při hladinách akustického tlaku přibliţně 132 dB 

odpovídal práh slyšitelnosti frekvenci 1,5 Hz (obrázek 4). Výsledky provedených pokusů 

jednoznačně prokázaly, ţe slyšitelnost infrazvuku závisí zejména na hladinách akustického tlaku. 

Pokud jsou infrazvukové vlny tvořeny v dostatečně vysokých hladinách akustického tlaku, pak jsou 

sluchovým aparátem detekovány jako slyšitelné a vytvářejí tak sluchový vjem. [9] 

 

Infrazvuky, které doprovázejí přírodní úkazy a fenomény se převáţně vyskytují v hladinách 

akustického tlaku, které jiţ neslyšíme. V běţném ţivotě jsou zdrojem uměle vytvořeného 

infrazvukového vlnění zejména velká zařízení a motory jako například dopravní prostředky, 

kompresory, ventilátory a průmyslová zařízení těţkého strojírenství a hutí. S ohledem na to, ţe 

většina těchto zařízení současně s infrazvukovou expozicí generuje intenzivní zvuky o kmitočtech 

nad 20 Hz, dochází k tzv. maskování. V tom případě převládnou zvuky slyšitelného frekvenčního 

pásma nad přítomným infrazvukem. Při studiu slyšitelných nízkofrekvenčních zvuků šířících se 

od různých zdrojů bylo zjištěno, ţe jsou doprovázeny infrazvuky o frekvencích 1–20 Hz. [4], [6], 

[9]  
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Působení intenzivního infrazvukového vlnění má negativní vliv na lidský organismus a při velmi 

vysokých hladinách intenzity můţe způsobit i poškození zdraví. Pouţívání různých pomůcek 

k ochraně sluchu, jako jsou zátky do uší a chrániče sluchu, většinou neposkytuje dostatečnou 

ochranu proti průniku infrazvuku do sluchového ústrojí. Chrániče sluchu mohou dokonce 

zesílit infrazvukové frekvence. Infrazvuky můţou být také zesíleny například v důsledku 

rezonance prostředí, konstrukčních částí nebo celých objektů. Hladiny akustického tlaku takto 

zesílených infrazvukových vln pak mohou překročit hodnoty akustického tlaku měřené u zdroje 

infrazvuku. [3], [6], [9]  

3.1 Zdroje infrazvuku 

Infrazvuk je v dnešní době přítomen ve všech prostorech a prostředích. Jeho zdrojem můţe být 

přírodní úkaz nebo můţe být vytvořený uměle při provozu některých technických zařízení a strojů, 

popřípadě dopravních prostředků. 

3.1.1 Přírodní zdroje infrazvuku 

V přírodě vzniká infrazvuk nejčastěji při zemětřeseních a vulkanických činnostech, nebo 

při bouřkách ve formě hromu. Je vytvářen i při kolísání atmosférického tlaku. Jeho zdrojem mohou 

také být například mořské vlny či velký vodopád, tornádo, popřípadě silný vítr. Při těchto 

uvedených dějích jsou samozřejmě zároveň generovány také slyšitelné zvuky, které se spolu 

s infrazvukovými vlnami šíří do blízkého i vzdáleného okolí. Zdrojem infrazvuku v přírodě jsou 

také někteří ţivočichové. Například sloni pouţívají infrazvukové frekvence k vzájemné 

komunikaci. 

3.1.2 Umělé zdroje infrazvuku 

Infrazvuková vlnění jsou generována dopravními prostředky, popřípadě zařízeními a stroji 

při pracovních procesech buď ve venkovním prostředí, nebo také uvnitř budov a objektů. Externími 

uměle vytvořenými zdroji infrazvuku jsou převáţně dopravní prostředky a zařízení v těţkém 

strojírenství a energetice. Vnitřními zdroji infrazvuku mohou být některé domácí spotřebiče jako 

například chladničky a automatické pračky, dále domácí a průmyslové klimatizace a další přístroje 

a zařízení. Při provozu lednice nebo klimatizace v počítačové pracovně jsou vytvářeny infrazvuky 

s niţšími hodnotami akustického tlaku. Naopak vyšší hladiny se vyskytují například při provozu 

automatické pračky, která je v reţimu odstřeďování. 

Během jízdy v automobilu jsou pasaţéři i řidič vystaveni infrazvuku od 1 do 20 Hz, a to aţ do výše 

120 dB. Při zavřených oknech vozidla se tato hodnota pohybuje okolo 90 dB. Při letu letadlem, 

nebo vrtulníkem, plavbě ponorkou nebo během cestování ţelezniční dopravou vzniká infrazvukové 

vlnění o frekvencích 1 aţ 20 Hz a hladina akustického tlaku se pohybuje od 120 do 145 dB. 

Ke vzniku infrazvuku rovněţ dochází v okolí provozu těţkých strojů a hladina akustického tlaku 

zde dosahuje aţ 100 dB. Nejvyšší hodnoty infrazvuku jsou produkovány dmychadly, velkými 

čerpadly, vzduchovými kompresory a těţkými rotačními stroji. Dalšími zdroji infrazvukových vln 

jsou exploze, vibrace mostních konstrukcí, vytápěcí a chladící vybavení objektů.  
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Infrazvuk je spojován i s tzv. syndromem nemocných budov (z angl. Sick Building Syndrome). Je 

to označení pro soubor obtíţí nespecifického charakteru, které obyčejně nejsou natolik závaţné, 

aby byly příčinou pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění osob. Týkají se obvykle větší masy 

lidí, kteří se vyskytují na jednom místě, obzvláště v kancelářském prostředí administrativních 

budov. Tyto potíţe se projevují zhoršením pohody zaměstnanců a sníţením jejich pracovní 

výkonnosti. Příčina syndromu není zcela objasněna. Doposud známé dlouhodobé studie naznačují, 

ţe se na existenci syndromu podílí zejména vlastnosti interiéru budov, kontaminace vnitřního 

ovzduší, náplň práce a osobnostní charakteristika pracovníků. Ve vnitřním prostředí takových 

budov se vyskytují zdroje hluku, do kterých můţeme řadit hlasovou komunikaci pracovníků, dále 

kancelářské zařízení a také topící, ventilační a klimatizační systémy. Právě topící, ventilační a 

klimatizační systémy produkují hluk, který má charakter nízkofrekvenčních oscilací, zasahujících 

aţ do infrazvukové oblasti.  

Během dosud provedených studií, měření a výzkumů biologických účinků infrazvuku na člověka 

bylo prokázáno, ţe krátkodobým vystavením lidského organismu vysokým hladinám akustického 

tlaku infrazvukového vlnění je dosaţeno podobných příznaků, které se objevují u syndromu 

nemocných budov. Z tohoto důvodu je infrazvuk povaţován za potenciální příčinu některých 

symptomů syndromu nemocných budov.   

[3], [4], [5], [6], [9]  
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4 Princip šíření zvuku a infrazvuku sluchovým ústrojím  

4.1 Šíření zvuku sluchovým ústrojím 

Sluchový aparát je přijímačem zvuku šířícího se z prostředí. Smyslovým orgánem je ucho, párový 

orgán umístěný na bočních stranách lebky. Sluchové ústrojí zahrnuje sluchový systém podílející 

se na detekci a zpracování zvuku a vestibulární systém, který se účastní na udrţování tělesné 

rovnováhy. Anatomicky i funkčně je sluchový aparát rozčleněn do tří hlavních úseků, kterými jsou: 

 vnější ucho (lat. auris externa) 

 střední ucho (lat. auris media) 

 vnitřní ucho (lat. auris interna) 

Všechny části sluchového ústrojí spolu, při přenosu zvuku z vnějšího prostředí aţ do mozku, úzce 

spolupracují (obrázek 5). Přicházející zvukové vlny nebo vibrace jsou nejprve zachyceny vnější 

částí sluchového ústrojí, ušním boltcem a následně se šíří do další části, kterou je vnější zvukovod. 

Boltec a vnější zvukovod zde fungují jako rezonátor a částečně jako usměrňovač přicházejícího 

zvuku. Vlnění se šíří na membránu bubínku, která je tlakovou zvukovou vlnou rozechvívána. Skrze 

kladívko se zvuková energie z bubínku dále přenáší pákovým mechanismem na kovadlinku a 

třmínek a dále na membránu oválného okénka vnitřního ucha.  

Střední ucho zde představuje převodní soustavu, která mění charakter zvukového vlnění při jeho 

šíření z vnějšího prostředí do vnitřního ucha, tj. ze vzduchu do tekutiny. Při tomto přechodu 

dochází k velké ztrátě intenzity zvuku okolo 30 dB. Středoušní převodní systém musí tuto ztrátu 

kompenzovat a také musí změnit sloţky výchylky a tlaku zvukového vlněni. Je to z důvodu, 

ţe zvuková vlnění o stejné intenzitě mají velkou výchylku a malý tlak ve vzduchu a v kapalném 

prostředí malou výchylku a velký tlak. Zesílení tlaku zvukové vlny ze vzduchu se děje pomocí 

dvou mechanismů. Povrch bubínku je mnohem větší neţ povrch oválného okénka a tak dochází 

ke koncentraci většího tlaku na malou plochu. Kromě toho pákový systém sluchových kůstek 

výrazně zvyšuje sílu působící na oválné okénko. Sluchové kůstky a jejich přilehlé svaly plní i 

Obrázek 5: Schéma šíření zvukových vln sluchovým ústrojím [30] 

Zvukové vlny 

Vibrace bubínku 
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ochrannou funkci. Napínač bubínku (lat. tensor tympani), v reakci na hluk, stáhne ušní bubínek 

dovnitř a napne jej. Zároveň třmínkový sval (lat. musculus stapedius) sniţuje pohyb třmínku. Tyto 

spolu související činnosti svalů jsou známé jako tympanický reflex. Reflex tlumí přenos vibrací 

z ušního bubínku na oválné okno se zpoţděním asi 40 ms. Není tedy moţné ochránit vnitřní ucho 

před náhlými hlasitými zvuky, jako jsou výstřely.  

Ve středním uchu dochází také k transformaci změn tlaku vzduchu na odpovídající mechanické 

pohyby. Postupující zvukové vibrace ze středního ucha umoţňují rozpohybovat tekutiny 

ve vnitřním uchu - perilymfu a endolymfu, ve stejné frekvenci jakou měly původní zvukové vlny. 

Pro uvedení tekutin do pohybu je poţadován vyšší tlak, proto musí dojít ke zmiňovanému zesílení 

tlaku skrze středoušní převodní systém. Kmitání perilymfy vyrovnává vyklenutí membrány 

kulatého okénka směrem k bubínku. Rozechvění endolymfy zapříčiní posunutí krycí membrány 

proti bazilární membráně s vláskovými buňkami. Rozechvívá se vţdy ten úsek membrány Cortiho 

orgánu, který odpovídá frekvenci přicházejícího zvuku. Membránu v oblasti u báze hlemýţdě 

rozkmitávají vysoké frekvence a v oblasti u vrcholu hlemýţdě naopak frekvence nízké. Střední 

frekvence rozkmitávají většinu střední délky Cortiho orgánu. Pohyb vláskových buněk v Cortiho 

orgánu způsobuje převod přicházejících vibrací na nervové impulsy. Nervové impulsy se pak dále 

šíří přes kochleární nerv do mozkové kůry ve spánkových lalocích, kde jsou tyto nervové podněty 

vyhodnoceny jako zvuk. 

[1], [2], [20], [30], [31] 

4.2 Šíření infrazvuku sluchovým ústrojím       

Infrazvuk můţe být generován vnějšími zdroji a vstupovat do sluchového ústrojí přes řetězec 

sluchových kůstek, nebo můţe být vytvářen vnitřně v těle, například při dýchání, srdeční činnosti 

nebo při kašli.  

Základní principy stimulace vnitřního ucha zvuky o nízké frekvenci jsou znázorněny na obrázku 

(obrázek 6). Situace, kdy vnější zvuky vstupují do hlemýţdě a dále přes sluchové kůstky 

aţ do vnitřního ucha jsou zobrazeny na obrázku č. 6 A a B. Na obrázku č. 6 A jsou zjednodušeně 

vyobrazeny části hlemýţdě, který je pro názornost rozvinut do plochy. Hlemýţď je ohraničen 

pevnými hranicemi s paralelně umístěnými prostory vyplněnými tekutinou. Tyto dva prostory - 

scala vestibuli (SV) a scala tympani (ST), jsou odděleny roztaţitelnou membránou, kterou 

představuje bazilární membrána (BM) s Cortiho orgánem. Tlakový rozdíl mezi SV a ST 

(přes bazilární membránu) je důleţitým faktorem, který ovlivňuje pohyb bazilární membrány.  

Na obrázku č. 6 A je vidět, ţe všechny hranice vnitřního ucha s výjimkou třmínku jsou pevné a 

nepoddajné. V této nefyziologické situaci vyvíjí třmínek tlak na SV (znázorněno červenou šipkou), 

ale jelikoţ se dá tekutina obsaţená v tomto prostoru povaţovat za nestlačitelnou, okamţitě se tento 

tlak rozšíří do obou prostorů SV i ST a tlakový gradient přes bazilární membránu bude malý. 

Obrázek č. 6 B je doplněn v oblasti báze ST o kulaté okénko (KO) a hlemýţďový kanál (HK). 

Pro frekvence pod 300 Hz poskytuje kulaté okénko poddajnou část mezi perilymfou a středním 
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uchem a hlemýţďový kanál zprostředkovává komunikaci mezi perilymfou a mozkomíšním 

mokem. Za těchto podmínek tlaky vyvíjené třmínkem vyvolávají malé průtoky mezi třmínkem a 

povolnými místy (znázorněno modrými šipkami), coţ vyţaduje, aby tlakový gradient existoval 

podél celého systému, jak je znázorněno ţlutým stínováním. Tlaková diference přes bazilární 

membránu způsobí přemístění této membrány, coţ vyvolá stimulaci vnitřních a vnějších 

vláskových buněk.  

Na obrázku č. 6 C je znázorněna situace, kdy zvuky pocházejí z mozkomíšního moku a vstupují 

do systému prostřednictvím hlemýţďového kanálu. V tomto případě je poddajné kulaté okénko 

umístěno v blízkosti vstupu kanálku, takţe se hlavní proudění tekutin a tlakové gradienty objevují 

na místní úrovni mezi těmito strukturami. Třmínek i další hranice v SV a vestibulu (V) jsou 

relativně nepoddajné a tlakové gradienty přes bazilární membránu budou niţší neţ při stejném 

tlaku vyvíjeném třmínkem. U infrazvukových frekvencí se ukázalo, ţe reakce na tlakovou oscilaci 

o frekvenci 1 Hz aplikovanou na tekutinu v bazálním ohybu ST se podstatně zvýšily, kdyţ byla 

stěna SV perforovaná. Tato perforace zajistila větší poddajnost prostoru SV. 

Obrázek č. 6 D, znázorňuje stav, ve kterém přibylo další prostupné místo, a to v oblasti SV a 

vestibula. Důsledkem toho je zvýšení citlivosti na kostí vedené vibrace a sníţení senzitivity 

na vzdušně vedené zvuky, především ty o nízkých frekvencích. Dále také mohou vzniknout 

neobvyklé zvukem vyvolané stimulace jiných receptorů ve vnitřním uchu, jako jsou vláskové 

buňky v polokruhovitých kanálcích. Toto je základem i Tulliho fenoménu, při kterém zevně nebo 

vnitřně generovaný zvuk, jako například hlas, vyvolává závratě. 

 [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Schematické znázornění rozvinutého vnitřního ucha při čtyřech různých 

mechanických způsobech stimulace infrazvukovými frekvencemi [5] 
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5 Způsoby měření nízkofrekvenčních zvuků a určování jejich zdroje 

Měření nízkofrekvenčního zvuku a obzvláště infrazvuku je velmi obtíţné, a to zejména 

z následujících důvodů:  

 U kaţdé osoby existuje značně odlišná citlivost na zvuk o nízkých frekvencích, a proto je 

těţké stanovit přítomnost infrazvuku. 

 Pro měření infrazvuku nelze uţít vybavení, které je konvenčně pouţívané při měření 

zvuku. 

 I kdyţ je určen charakter nízkofrekvenčního zvuku, často lze velmi obtíţně lokalizovat 

jeho zdroj, který můţe být od přijímače v poměrně značné vzdálenosti. 

Měření infrazvuku obvykle vyţaduje pouţití sofistikované monitorovací techniky.  

Většina prováděných akustických měření je zaměřena převáţně na zjišťování úrovně hluku, tedy 

na měření hladiny akustického tlaku, intenzity či výkonu. Při těchto měřeních se setkáváme 

s proměnnými zvukovými poli, pro jejichţ vyhodnocování je aplikována tzv. ekvivalentní trvalá 

hladina 𝐿𝑒𝑞 . Jde o fiktivní stálou hladinu, nejčastěji tlaku či intenzity, která má za stejný časový 

interval totoţný účinek jako proměnný hluk, který je vyhodnocován.  

Jednotlivé akustické hladiny se od sebe liší svým významem. Hladina akustické intenzity stanovuje 

hodnotu akustické intenzity, která dává informaci o velikosti a směru toků akustické energie. 

Vyuţívá se pro měření, kterými je potřeba identifikovat zdroj zvuku v prostoru. Hladina 

akustického výkonu stanovuje akustický výkon, který je vyzařován zdrojem zvuku. Akustický 

výkon je nejvýznamnější charakteristikou zdrojů zvuku a umoţňuje jejich vzájemné srovnávání a 

hodnocení. Oproti tomu hladina akustického tlaku určuje hodnotu akustického tlaku v místě, kde 

se nachází posluchač či detekující zařízení.    

Pro měření uvedených zvukových hladin je moţno pouţít například zařízení zvané zvukoměr 

(hlukoměr). Některé typy zvukoměrů umoţňují také provádění vibračních měření a zásadním 

doplňkem je frekvenční analyzátor pracující v reálném čase. 

[4], [11], [56] 

5.1 Zvukoměr, přístroj pro měření akustických hladin 

Pro vyhodnocení měřených akustických signálů lze pouţít tři základní druhy zvukoměrů: 

 konvenční zvukoměr – měří exponenciálně časově váţené hladiny akustického tlaku; 

indikuje průměrnou hodnotu signálu,  

 integrující-průměrující zvukoměr – měří ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

za určenou časovou dobu; indikuje efektivní hodnotu signálu, 

 integrující zvukoměr – měří hladiny zvukové expozice.  

[8] 



17 
 

V závislosti na konstrukčním řešení lze zvukoměrem realizovat pouze jedno z uvedených měření 

nebo kombinovat všechny tři druhy měření. Běţný zvukoměr se skládá z několika hlavních části, 

mezi které patří: 

 mikrofon, 

 signálový procesor (zesilovač + filtry), 

 detektor, 

 zobrazovací zařízení. 

[7], [8] 

Zvukoměr můţe být samostatný ruční přístroj, ke kterému je připojen mikrofon, a který má 

vestavěné zobrazovací zařízení. Můţe to být také přístroj sestavený z oddělených součástí, které 

jsou umístěny v jedné nebo i ve více jednotkách. Tyto zvukoměry pak umoţňují zobrazovat 

nejrůznější úrovně akustického signálu.  

Současné digitální zvukoměry obsahují další příslušenství, které činí celé měření dokonalejším. 

Jejich součástí mohou být víceúčelové počítače, zapisovače či tiskárny.  

Z hlediska způsobu pouţití mohou být zvukoměry konstruovány jako přístroje, které vyţadují 

trvalou obsluhu uţivatele nebo umoţňují plně automatické měření akustických hladin.   

[7], [8] 

Moţné řešení zvukoměru je znázorněno blokovým schématem na obrázku (obrázek 7).  

Mikrofon (nejčastěji kondenzátorový), umístěný na vstupu měřícího řetězce, představuje akustický 

měnič. Přicházející zvuková vlna, která je charakterizovaná tlakovými změnami, rozkmitává 

 

  váhové filtry 

 G, A, C, Z, aj. 

    oktávové 

        filtry 

  1/3 oktávové 

        filtry 

    ref. 

měřící mikrofon 

      + předzesilovač 
  přepínač 

   rozsahů   zesilovač   detektor 

RMS 

peak 

 detektor 

přebuzení 

fast, slow 

 impulse 

obvody 

displeje 

funkce 

„HOLD“  

Obrázek 7: Zjednodušené blokové schéma možné konstrukce zvukoměru [11], [24]  
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membránu mikrofonu. Membrána představuje pohyblivou elektrodu, za kterou je umístěna pevná, 

většinou perforovaná elektroda. Vzdálenost mezi oběma elektrodami je v klidovém stavu přibliţně 

10 μm. Pohybem membrány se tato vzdálenost mění a tím dochází ke změně kapacity mezi oběma 

elektrodami. Po připojení polarizačního napětí na tyto elektrody je změna kapacity převedena 

na změnu elektrického napětí. Mikrofon tedy mění akustický tlak na elektrický signál. Signál 

jdoucí z mikrofonu je pro další zpracování zesílen pomocí předzesilovače, který obvykle bývá 

součástí těla mikrofonu. [11], [18]  

Vícekanálové zvukoměry, s několika nezávislými kanály pracujícími paralelně, mohou mít dva i 

více mikrofonních vstupů. [8] 

Dánská firma G. R. A. S. má ve svém výrobním sortimentu mikrofony, které jsou určeny pro 

měření infrazvukových frekvencí a to i při nízkých hladinách akustického tlaku (tabulka 2). 

Mikrofony jsou podle vlastností a průběhu kmitočtové charakteristiky, rozděleny na tři základní 

druhy: 

 mikrofony pro volné pole (free – field microphones) – jsou vyuţívány pro měření jiţ 

existujícího infrazvuku v otevřeném poli; mikrofon by měl být při měření vţdy 

nasměrován přímo na zdroj infrazvuku 

 mikrofony pro tlaková měření (pressure microphones) – slouţí k měření akustického 

tlaku v uzavřeném modulu nebo na hranici dvou prostředí, kterou můţe tvořit například 

zeď (mikrofon je součástí zdi a měří akustický tlak na zdi samotné) 

 mikrofony pro difuzní pole (random – incidence microphones) – jsou určeny pro měření 

infrazvuku v reverberační komoře nebo v jiném vysoce odrazivém prostředí, kde šířící se 

zvukové vlny nemají daný přesný směr šíření a dorazí k membráně mikrofonu současně, 

avšak z různých směrů 

[18] 

 

Tyto tři typy mikrofonů jsou zaloţeny na principu měření akustického tlaku, jehoţ neustálé změny 

způsobují zvýšení nebo sníţení tlaku na přední části membrány mikrofonu v závislosti na vlnové 

délce měřeného infrazvuku a na velikosti měřícího mikrofonu. 

Kondenzátorové mikrofony mohou být z hlediska připojení k polarizačnímu napětí buď 

předpolarizované nebo nepředpolarizované. Předpolarizované jiţ nevyţadují ţádný externí zdroj 

polarizačního napětí. Tyto mikrofony se připojují na předzesilovače, které jsou napájeny 

konstantním napájecím napětím (proudem). V případě, ţe mikrofony nejsou předpolarizované, 

musí na ně být externě připojeno polarizační napětí 200 V. Mikrofony, které musí být externě 

polarizované, se připojují na standardní předzesilovače. Ty by měly být napojeny na napájecí 

modul nebo na vstup analyzátoru, který můţe dodávat předzesilovači jak napájecí napětí (proud), 

tak polarizační napětí 200 V.    
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Mikrofony se liší ve své velikosti. Základním rozměrem charakterizujícím mikrofon je jeho vnější 

průměr, který je uváděn převáţně v anglických palcích
1
 - 1”, 1/2”, 1/4”, 1/8”. S velikostí mikrofonu 

je úzce spojená také horní mezní frekvence, pro kterou je mikrofon ještě moţné pouţít. Obecně 

platí, ţe čím menší průměr mikrofonu bude při měření pouţit, tím bude moţné měřit vyšší 

frekvence. Například mikrofony o vnějšího průměru 1/2” (12,7 mm) velikostí odpovídají vlnové 

délce zvuku při 26,9 kHz. Při měření zvuku mikrofonem 1/2” dochází na této frekvenci 

k maximálnímu zvýšení tlaku na přední části membrány mikrofonu. Velikosti mikrofonu zároveň 

souvisí s jeho citlivosti, přičemţ větší mikrofon je zpravidla citlivější a má větší dynamický rozsah.   

Dolní mezní frekvence mikrofonu je dána jeho vlastním tlakově vyrovnávacím systémem, který 

umoţňuje vyrovnávání vnitřního tlaku mikrofonu s tlakem okolního prostředí. Vyrovnávání musí 

být pomalé, aby se zabránilo nepřesnostem při měření dynamických signálů. Dolní mezní kmitočet 

je určen také kapacitou mikrofonu. Například mikrofony o kapacitě 17 pF umoţňují elektrické 

měření zvukových signálů o frekvencích aţ do 2,7 Hz.    

Mikrofony jsou určeny pro měření hladin v určitém rozsahu, v tzv. dynamickém rozsahu. 

Při měření zvyšujících se hladin akustického tlaku dochází k stále většímu vychylování membrány, 

aţ do okamţiku, kdy se membrána dostane do kontaktu se zadní stranou mikrofonu. Hladina, na 

které tento jev nastal, je pak maximální hladinou akustického tlaku, kterou je moţné naměřit.  

Nejslabším signálem, jehoţ hladinu akustického tlaku lze změřit, je termální šum
2
. Při jeho měření 

generuje mikrofon na výstupu velmi slabý signál (cca 5 μV), který se rovná jakési zdánlivé hladině 

akustického tlaku, kterou lze vypočítat podle citlivosti daného mikrofonu. Pro mikrofony s různou 

citlivostí bude výsledná zdánlivá hladina odlišná.  

(5)  

                                            

Například pro měřící mikrofony o citlivosti 50 mV/Pa je naměřený akustický tlak dle (5):  

5𝜇𝑉

50 𝑚𝑉/𝑃𝑎
= 0,0001 𝑃𝑎   

Odpovídající zdánlivá hladina akustického tlaku pak činí dle (4):  

𝐿𝑝 = 20 log  
0,0001

0,00002
 = 14 𝑑𝐵  

Dynamický rozsah mikrofonu souvisí tedy do značné míry s jeho citlivostí. Mikrofony s vysokou 

citlivostí jsou schopné měřit velmi nízké hladiny akustického tlaku, které mikrofony s nízkou 

citlivostí jiţ nemohou zaznamenat. Citlivost je závislá také na velikosti mikrofonu a napnutí jeho 

membrány. Větší mikrofon s volnou membránou bude citlivější neţ menší mikrofon s tuhou 

membránou.    

                                                           
1
 Délková míra (angl. inch), běţně pouţívaná v USA a dalších zemích, která byla definována jako 25,4 mm  

2
 Je to termální pohyb molekul vzduchu. 

𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛 í 𝑠𝑖𝑔𝑛 á𝑙 𝑧 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑢

𝐶𝑖𝑡𝑙𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡  𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑢
= 𝑛𝑎𝑚ěř𝑒𝑛ý 𝑎𝑘𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑡𝑙𝑎𝑘  
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Tabulka 2: Vybrané mikrofony firmy G. R. A. S, které lze užít pro měření infrazvuku [65] 

 
Druh mikrofonu 

pro volné pole pro tlaková měření pro difuzní pole 

Model 40 AZ 40 AN 40 EN 40 EU 40 AQ 40 AR 

Velikost (průměr) 1/2” 1/2” 1” 1” 1/2” 1/2” 

Citlivost
3
 

(mV/Pa) 
50 50 50 50 50 50 

Frekvenční rozsah 

(Hz – kHz) 
0,5–20 0,5–20 2,6–8 2,6–8 3,15–16 3,15–16 

Dynamický rozsah
4
 

(dB re. 20μPa) 
14–146 14–146 9,6–146 9,6–146 16–148 17–146 

Polarizační napětí 

(V) 
0 200 200 200 0 200 

Kapacita  

(pF) 
20 20 56 56 13,3 17,5 

Další částí zvukoměru je předzesilovač. Předzesilovač má zpravidla velký vstupní odpor (GΩ) 

a většinou je součástí těla mikrofonu, jak jiţ bylo uvedeno, nebo k němu bývá umístěn velmi 

blízko. Slouţí k převodu vysoko-impedančního mikrofonního signálu na nízko-impedanční signál, 

který jiţ můţe být dále zpracován. Tento impedanční převod umoţní případné propojení 

předzesilovače s měřícím zařízením pomocí dlouhých kabelů, aniţ by došlo ke zkreslení nebo 

jinému znehodnocení signálu. 

Konvenční předzesilovače vyţadují externí napájecí zdroj, který jim bude dodávat stejnosměrné 

napájecí napětí: ±15 V aţ ±60 V (symetrické napájení) nebo +28 V aţ +120 V (asymetrické 

napájení). Připojení předzesilovače a napájecího zařízení je realizováno přes vhodné konektory, 

např. 7-pinový LEMO konektor, TNC konektor, BNC konektor aj. 

Předzesilovače, které vyţadují konstantní napájecí zdroj, jsou s tímto zdrojem spojeny kabelem 

například prostřednictvím BNC či Microdot konektoru. Tento typ napájení udrţuje konstantní 

proud
5
 na signálovém vodiči, a proto je zde – z hlediska jeho konstrukce – vyţadován koaxiální 

kabel. 

Firma G. R. A. S distribuuje kromě mikrofonů také předzesilovače, které jsou určeny pro měření 

nízkofrekvenčních a infrazvukových frekvencí (tabulka 3).  

 

 

                                                           
3
 Udává poměr výstupního napětí z mikrofonu k tlaku, který působí na membránu mikrofonu. 

4
 Rozsah mezi nejniţší a nejvyšší hladinou akustického tlaku, kterou lze měřit bez indikace přebuzení nebo 

nízké úrovně signálu, vztaţenou k 20 μPa.  
5
 2–20 mA (obvykle však 4 mA), v závislosti na pouţitém napájecím zdroji.  
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Tabulka 3: Dva základní typy předzesilovačů firmy G. R. A. S, které lze užít pro měření infrazvuku [65] 

 
Druh předzesilovače 

konvenční s konstantním napájením 

Model 26 HG 26 CG 

Velikost (průměr) 1/4” 1/4” 

Vstupní impedance 

(GΩ) 
40 40 

Výstupní impedance 

(Ω) 
55 55 

Napájení 
28 V (0.7 mA) aţ 120 V (2.5 mA) 

± 14 V (0.7 mA) aţ ± 60 V (2.5 mA) 
2–20 m A  

Max. výstupní napětí 

(V) 
± 10 aţ ± 50  8 

Frekvenční rozsah 

(Hz – kHz) 
1 aţ 200 1 aţ 200 

Pracovní teplota 

(°C) 
−30 aţ +70 −30 aţ +70 

Typ konektoru 7-pinový Lemo konektor Microdot (UNF 10-32) 

Rychlost přeběhu
6
 

(V/μs) 
20 20 

 

Zvukoměry dále obsahují přepínač jednotlivých rozsahů, který umoţňuje volbu optimálního 

měřícího rozsahu pro daný typ měření, a také obsahují další zesilovače k zesílení signálu. [11] 

Pro samotné zpracování signálu slouţí filtry – váhové a oktávové (třetino-oktávové). Váhové filtry 

zprostředkovávají frekvenční váţení zvukového signálu. Jedná se o poměrně jednoduchá zařízení, 

která upravuji signál zaznamenaný mikrofonem dle předem zadaných frekvenčních charakteristik. 

Frekvenční charakteristiky váhových filtrů jsou znázorněny pomocí váhových křivek (obrázek 8).  

Existuje několik typů váhových filtrů označovaných velkými písmeny (stejně jako jejich příslušné 

frekvenční charakteristiky), které jsou pouţívány pro různé druhy měření. Jedná se o váhové filtry 

A, B, C, D, Z nebo G.  

Křivky váhových filtrů A, B, C jsou mezinárodně standardizované ve frekvenčním rozsahu 10 Hz 

aţ 20 kHz.  

Váhový filtr A je určen pro niţší hladiny dB, plně pokrývá frekvenční rozsah slyšitelného zvuku a 

potlačuje ostatní frekvence mimo tento rozsah. Tvarem své charakteristiky aproximuje frekvenční 

citlivost lidského sluchu, která je největší přibliţně mezi 500 Hz aţ 6 kHz a menší nad a pod těmito 

                                                           
6
 Maximální rychlost nárůstu napětí (V) za jednotku času (μs) na výstupu předzesilovače.  
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hodnotami. Měření hladin s tímto filtrem se značí v jednotkách dBA. Váhový filtr A bývá 

standardně k dispozici u kaţdého zvukoměru. 

Váhový filtr B je určen pro střední hladiny dB. Měření s tímto typem filtru se neprovádí příliš 

často.  

Váhový filtr C je určen pro vyšší hladiny dB. Pouţívá se pro běţné váţení zvukových signálů 

v rozsahu slyšitelných frekvencí, obvykle pro měření hladiny špičkového akustického tlaku
7
.  

Váhový filtr D se pouţívá při měření velmi vysokých hladin dB a je proto aplikován pro měření 

leteckého hluku.  

Váhový filtr G vyuţívající frekvenční váhovou funkci G slouţí k frekvenčnímu váţení zvukových 

signálů, jejichţ frekvenční spektra se nacházejí částečně nebo zcela v nízkofrekvenční a 

infrazvukové oblasti. Frekvenční váhová křivka G je kompenzační charakteristika, která se pouţívá 

k hodnocení fyziologických a psychologických účinků infrazvuku. Frekvenční charakteristiky G, 

resp. poměrné frekvenční charakteristiky G, lze docílit kombinováním pólů a nul v komplexní 

frekvenční rovině. Váhový filtr G lze vyuţít pro určování váţených hladin akustického tlaku (LpG), 

hladin akustického výkonu (LWG) i hladin akustické intenzity (LIG).   

                                                           
7
 Je to dvacetinásobek dekadického logaritmu poměru špičkového akustického tlaku k referenčnímu, přičemţ 

špičkový tlak je nejvyšší okamţitá absolutní hodnota akustického tlaku během určeného časového období.  

Obrázek 8: Váhová křivka A, B, C, D, Z (lineární) a G (pro infrazvuk) [7], [1] 
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Při měření nízkofrekvenčních a infrazvukových frekvencích velmi záleţí na pouţitém typu 

váhového filtru. Při špatně zvoleném filtru, například při měření s váhovým filtrem A bude většina 

nízkofrekvenčních zvuků potlačena. Při pouţití váhového filtru C jiţ budou do měření částečně 

zahrnuty i nízkofrekvenční sloţky zvuku. Nejlepších výsledků měření se však dosáhne při volbě 

váhového filtru G, který je určen pro měření infrazvukových frekvencí. [21]      

Váhové filtry jsou relativně jednoduchá zařízení, která jsou realizována pomocí článků sloţených 

z cívek, odporů a kondenzátorů. Jsou buď součástí přístroje, nebo se připojují externě. Většina 

moderních zvukoměrů umoţňuje měření s pouţitím více váhových filtrů najednou, pokud jsou tyto 

filtry k dispozici. To je výhodou, neboť při zvolení špatného filtru není moţné po dokončeném 

měření, převést naměřené hodnoty hladin na hodnoty odpovídající jinému typu váhového filtru. [7], 

[21]  

Dalšími typy filtrů, které mohou být pouţívány pro infrazvuková měření, jsou oktávové a třetino-

oktávové filtry. Tyto filtry mohou být opět interní součástí zvukoměrů nebo mohou být při 

měřeních připojeny externě. Oba typy těchto filtrů se řadí do skupiny filtrů s percentuálně 

konstantní šířkou pásma (CPB), coţ znamená, ţe šíře pásma propustnosti je percentuálně 

konstantní vzhledem ke střední frekvenci v daném pásmu. Měřením tedy získáváme konstantní 

relativní šířku pásma na logaritmickém frekvenčním rozsahu. Existují také akustické filtry 

s konstantní šířkou pásma propustnosti, které nejsou závislé na střední frekvenci daného pásma.   

V tomto případě získáváme měřením konstantní absolutní šířku pásma (CB) na lineárním 

frekvenčním rozsahu zpracovávanou rychlou Fourierovou transformací FFT. [12], [18]  

Dalšími součástmi přístroje jsou detektor a zobrazovací jednotka. Detektor, je zařízení, které 

zpracovává měřený signál. Výstupní napětí z detektoru je rovno zvolené hodnotě (nejčastěji 

efektivní hodnotě) vstupního signálu. U většiny dnešních přístrojů je moţná volba mezi více druhy 

detektorů a tím také moţnost zobrazení více hodnot měřených signálů. Zvukoměry tedy mohou 

obsahovat jiţ zmíněný detektor efektivní hodnoty, dále například detektor vrcholové hodnoty nebo 

průměrující detektor, jehoţ výstupním signálem je střední hodnota vstupního signálu.      

Zobrazovací jednotka (převáţně digitální) je indikátorem hodnoty hladiny akustického tlaku v dB 

a také dalších hodnot, které přístroj umoţňuje měřit. Zobrazovací zařízení by mělo umoţnit 

viditelné zobrazení přímo na displeji zvukoměru nebo uloţení výsledků provedeného měření 

s jejich následným zobrazením pomocí vhodného zařízení, například prostřednictvím počítače 

s příslušným softwarovým vybavením. [8] 

Rychlost reakce zobrazovací jednotky zvukoměru na změnu signálu je dána vlastními 

mechanickými a elektrickými vlastnostmi přístroje. Ty udávají časovou konstantu, se kterou je pak 

zobrazovaná hladina akustického tlaku integrována. Nejčastěji se jedná o časové konstanty: rychlou 

F (fast) – 0,125 s, pomalou S (slow) – 1 s a impulzní (I). [18]     

Hodnoty zobrazené na displeji musí přesně odpovídat hladině akustického tlaku, která je v místě 

měřícího mikrofonu. Pro splnění tohoto poţadavku musí být zvukoměry řádně kalibrovány. 
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Akustický kalibrátor musí být vhodně zvolen. Laboratorní etalonové akustické kalibrátory nejsou 

vhodné ke kalibraci zvukoměrů uţívaných v obecných aplikacích, protoţe jsou specializované, 

vhodné pouze pro omezené podmínky laboratorního prostředí. 

Celý měřicí systém by měl být v ideálním případě kalibrován na frekvencích pro sinusové vstupy 

daných ČSN ISO normou 7196, tj. pro frekvence v rozsahu od 0,25 Hz do 315 Hz. Pokud nelze 

dosáhnout kalibrace v celém uvedeném frekvenčním rozsahu, pak je moţné provést kalibraci 

v menším rozsahu frekvencí, kde by nejmenší moţný rozsah kalibrace měl být od 0,5 do 160 Hz. 

[7] 

Při kalibraci by se mělo nastavit správné zesílení systému tak, aby pro měřený vstupní signál 

s frekvencí 10 Hz indikátor zvukoměru zobrazil korektní hodnotu hladiny akustického tlaku v dB 

vztaţenou k referenční hodnotě akustického tlaku 20 μPa.       

Zvukoměry, které jsou k dostání na trhu, jsou z naprosté většiny určeny k měření slyšitelných 

frekvencí v rozmezí 20 Hz aţ 20 kHz. Přístroje pro měření infrazvuků jsou prozatím méně 

dostupné. Jedním ze zvukoměrů, kterým lze měřit i zvuky, jejichţ frekvenční spektrum se nachází 

v infrazvukové oblasti, je zvukoměr s označením NL 62 od firmy RION. Přístroj je navrţen 

pro širokospektrální měření zvuků v rozmezí frekvencí od 1 Hz aţ do 20 kHz. Lze jej vyuţít pro 

měření okamţitých hladin akustického tlaku a ekvivalentních trvalých hladin s vybraným časovým 

(F, S, I) a frekvenčním (G, C, Z) váţením. Po nainstalování doplňujícího softwaru je moţné dále 

provádět s přístrojem měřící operace jako například oktávovou nebo třetino-oktávovou analýzu, 

FFT analýzu či analýzu v reálném čase.        

V roce 1999 vyvinuli japonští vědci zvukoměr pro měření infrazvukového a nízkofrekvenčního 

vlnění, resp. jeho hladin akustického tlaku. Tento přístroj byl schopen měřit zároveň hladinu 

akustického tlaku váţenou křivkou G a také provádět 1/3 oktávovou analýzu v reálném čase. 

Kromě měření okamţité hladiny akustického tlaku umoţňoval také měření ekvivalentní trvalé 

hladiny a maximální hladiny akustického tlaku a byl vybaven časovou váhovou charakteristikou 

F a S. [33] 

Přístroj měl vzhled a uspořádání běţného ručního zvukoměru. Napájen byl čtyřmi klasickými 

tuţkovými monočlánky 1,5 V nebo externím adaptérem. Na následujícím blokovém schématu 

(obrázek 9) jsou zobrazeny základní prvky tohoto přístroje. [33] 
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Na vstupu měřícího zařízení byl umístěn keramický mikrofon integrovaný s předzesilovačem. 

Signál, který vycházel z mikrofonu, byl zesílen analogovým zesilovačem a upraven A/D 

převodníkem. Digitalizovaný signál byl dále zpracován digitálním signálovým procesorem, který 

byl schopen provádět operace jako frekvenční váţení hladin funkcí G a 1/3 oktávovou analýzu 

hladin akustického tlaku. Tyto operace byly kontrolovány mikroprocesorem, převedeny na LCD 

monitor a zobrazeny ve formě sloupcového grafu nebo časového záznamu hladin. Rovněţ bylo 

moţno data sériovým přenosem odesílat na externí zařízení, například tiskárnu nebo osobní 

počítač. [33] 

Tento zvukoměr byl pouţit pro měření infrazvukového a nízkofrekvenčního zvuku na různých 

místech, zahrnujících 248 veřejných venkovních míst a 64 vnitřních prostorů, včetně vnitřních částí 

dopravních prostředků. Vyhodnocení výsledků bylo prováděno na základě naměřených hodnot 

maximálních hladin akustického tlaku. Průměrné hodnoty naměřené ve městech se pohybovaly 

okolo 70–79 dB a okolo 76 dB uvnitř budov. V oblastech v blízkosti letiště, dálnice a ţeleznice, 

kde je výraznější působení infrazvukového vlnění byly naměřeny průměrné hladiny akustického 

tlaku 92–99 dB. V blízkosti zdrojů infrazvuků nacházejících se uvnitř průmyslových budov a 

dopravních prostředků byly naměřeny vyšší hodnoty hladin, průměrně 103–111 dB. Ještě vyšší 

hladiny akustického tlaku, přibliţně okolo 130 dB, byly naměřeny uvnitř auta jedoucího na dálnici, 

které mělo částečně otevřená okna. [33] 

[7], [8], [11], [12], [16], [18], [21], [33], [43], [65], [66] 

Obrázek 9: Blokový diagram přístroje pro měření hladin akustického tlaku infrazvuku [33]  
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5.2 Frekvenční analýza infrazvukového signálu 

Frekvenční analýza zvukového, resp. infrazvukového signálu je vhodnou metodou vyuţívanou 

pro podrobnější rozbor měřeného signálu. Jejím prostřednictvím je moţné získat důleţité 

informace, zejména o frekvenčním sloţení infrazvuku. Frekvence obsaţené v signálu jsou většinou 

zobrazovány spolu s hodnotami akustických hladin, na nichţ se vyskytují. Výsledkem frekvenční 

analýzy neperiodického a nehudebního zvuku je spojité frekvenční spektrum. Při analýze 

periodického a hudebního zvukového signálu je získáno diskrétní frekvenční spektrum. Kromě 

získání frekvenčního spektra z jiţ naměřených dat je moţné moderními přístroji provádět také 

frekvenční analýzu v reálném čase měření.     

V současné době jsou velmi často infrazvuky frekvenčně analyzovány pomocí zvukoměrů, které 

jsou uzpůsobené na infrazvuková měření a jejichţ součástí jsou obvody pro frekvenční analýzu 

zvuku. Tyto přístroje mají většinou dolní limitní frekvenci 1 Hz a infrazvuky pod touto frekvencí 

jiţ nemohou detekovat a měřit. Proto jsou vhodné zejména k měření uměle vytvořených 

infrazvuků, jejichţ frekvenční oblast se nachází nad 2 Hz. Vzhledem k tomu, ţe u většiny přírodně 

se vyskytujících infrazvuků se frekvenční oblast pohybuje v rozmezí od 0,001 do 2 Hz, nelze je 

těmito přístroji měřit a vyhodnocovat.    

Japonští vědci vyvinuli v roce 2007 systém pro dlouhodobé měření a zaznamenávání infrazvukům 

(obrázek 10), jehoţ součástí byl nový citlivější senzor s kondenzátorovým mikrofonem                

(typ EM-114) japonské firmy Primo, který umoţňoval měření infrazvukových frekvencí 

pod dosavadní hranicí 1 Hz. Tohoto výsledku bylo dosaţeno změnou konstrukce snímače. Zadní 

část mikrofonu byla kryta těsnící komorou, proto tlakové fluktuace přicházejícího akustického 

signálu působily na membránu pouze z přední strany. [13]  
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Obrázek 10: Blokové schéma systému pro dlouhodobé měření infrazvuků [13] 



27 
 

Tento senzor byl pouţit pro měření infrazvuku generovaného větrnými elektrárnami, kde jsou 

měření výrazně ovlivněna aerodynamickým hlukem rotující větrné turbíny. Pro redukci či eliminaci 

aerodynamického hluku byl k senzoru připojen větrný filtr. Signál z mikrofonu procházel 

příslušným obvodem, jehoţ měřitelná frekvenční šířka pásma byla od 0,16 Hz do 16 Hz, a následně 

byl uloţen v přístroji datalogger NR-2000 japonské firmy Keyence. Údaje byly shromaţďovány 

automaticky v určených časech přivedením konstantního napětí z AC adaptéru na spouštěcí vstup 

dataloggeru v intervalech stanovených časovačem se zásuvkou. Vyhodnocení naměřených dat bylo 

následně realizováno diskrétní Fourierovou transformací, jejímţ výsledkem byla detailní 

frekvenční analýza infrazvuků. [13]   

Měření byla realizovaná japonskými vědci v říjnu 2007 po dobu 10 dnů. Na dataloggeru byla 

nastavena doba záznamu signálu v délce 80 s jednou za hodinu, a to se vzorkovacím intervalem 

10 ms. Celkově bylo tedy v průběhu celého desetidenního měření získáno 240 záznamů. [13]  

Měřený infrazvukový signál byl nejprve zaznamenán dataloggerem jako napěťový signál v čase a 

poté vykreslen pomocí programu Matlab. Za účelem získání frekvenčního spektra signálu byla 

tímto programem následně provedena prostřednictvím FFT spektrální analýza dat. Dále byl pomocí 

programu Matlab uskutečněn převod získaných dat na hladiny akustického tlaku v čase a pouţitím 

FFT provedena frekvenční analýza se současným frekvenčním váţením G hladiny akustického 

tlaku. [13] 

Na následujících obrázcích (obrázek 11, obrázek 12) je uvedeno postupné zpracování jednoho 

zvukového záznamu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázek 11: Nahoře – měřený infrazvukový signál; dole – signál získaný FFT [13] 
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Správná funkce navrţeného měřící systému byla ověřena srovnáním vykreslené hodnoty základní 

frekvence 𝑓𝑧  s hodnotou vypočtenou dle vzorce (6).  

(6)  

                                                           

Hodnota základní frekvence naměřeného signálu se dle grafu (obrázek 11) pohybovala okolo 1 Hz. 

Větrná turbína měla 3 lopatky a v době měření se otáčela rychlostí 20,99 ot/min. Na základě těchto 

údajů byla dle vzorce (6) výpočtem získána hodnota základní frekvence 1,05 Hz. Jelikoţ obě 

hodnoty (naměřená a vypočtená) měly shodnou velikost, byla potvrzena správná funkce měřícího 

systému. [13] 

Z naměřených dat bylo zjištěno, ţe provozem větrné elektrárny byla generována infrazvuková 

vlnění převáţně niţších frekvencí v rozmezí 0,2 aţ 8,5 Hz o hladinách akustického tlaku 

70 aţ 100 dB. [13]  

5.3 Měření hladin akustické intenzity 

Měření intenzity zvuku, resp. infrazvuku je aplikováno zejména pro zjištění akustické intenzity a 

také k měření akustického výkonu. Akustická intenzita dává informaci o směru toků akustické 

energie, coţ je vyuţíváno pro lokalizaci zdrojů zvuku. 

Pro měření intenzity se vyuţívá dvoukanálového měřidla se speciální sondou, která se skládá 

ze dvou mikrofonů. Ty mohou být libovolně nasměrovány, nejčastěji se však instalují čelně k sobě 

(tzv. „face-to-face“). Mezi mikrofony se nachází rozpěrná vloţka, která zajišťuje vhodnou 

Obrázek 12: Nahoře – Hladina akustického tlaku v čase; dole – hladina 

akustického tlaku vážená G funkcí a získaná FFT [13] 

𝑓𝑧 =
𝑅 ∙ 𝑍

60
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Obrázek 13: Intenzitní sonda s mikrofony a rozpěrnou vložkou mezi nimi [14], [49], [57] 

vzdálenost mezi nimi (obrázek 13). Délka pouţité rozpěrky stanovuje schopnost sondy měřit 

zvukové vlny s určitou vlnovou délkou, čímţ je determinována frekvenční oblast měření. Délka 

rozpěrek se většinou pohybuje mezi 6 mm aţ 100 mm. Pro měření nízkofrekvenčních zvuků 

se pouţívají delší rozpěrky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základním předpokladem správného měření akustické intenzity jsou vhodně zvolené vysoce citlivé 

kvalitní mikrofony, nejčastěji kondenzátorové, které musí mít maximálně shodné přenosové 

charakteristiky, které zajistí co největší shodu měřících kanálů. Intenzitní sonda je principielně 

zaloţena na stanovení akustického tlaku a akustické rychlosti částic, kdy je gradientu tlaku úměrný 

této rychlosti. Z fázového rozdílu zvukové vlny mezi oběma mikrofony je vypočítána akustická 

rychlost. Následně je z průměrné hodnoty akustického tlaku na obou mikrofonech stanoven 

akustický tlak. Akustická intenzita, která je vektorovou veličinou, je pak vypočtena jako vektorový 

součin akustické rychlosti a akustického tlaku.        

V technické praxi se zpravidla měří pouze sloţka akustické intenzity, která je ve směru s osou obou 

měřících mikrofonů. Pokud by bylo potřeba zjistit skutečný vektor akustické intenzity, musela by 

být provedena měření ve třech na sebe kolmých směrech a z naměřených dat by musel být určen 

výsledný vektor akustické intenzity. Z uvedeného vyplývá, ţe je tedy sonda pro měření akustické 

intenzity směrově citlivá, čehoţ se vyuţívá právě pro lokalizaci zdroje akustického vlnění.  

Citlivost sondy je maximální tehdy, kdyţ je intenzitní sonda směřována přímo na zdroj akustického 

vlnění. Při takovéto orientaci sondy by měla být ve volném zvukovém poli, tj. poli 

bezdozvukovém, kde se vlny šíří přímo od zdroje, naměřená stejná hodnota hladiny akustické 

intenzity a hladiny akustického tlaku. Pokud nastane nějaký rozdíl mezi těmito hodnotami hladin, 

bude to značit, ţe existuje i rozdíl (fázový, amplitudový) mezi kanály mikrofonů. Při této orientaci 

sondy, tj. při umístění sondy tak, aby osa sondy byla rovnoběţná se směrem šíření akustického 

vlnění, lze rozlišovat kladný a také záporný tok akustické energie. Kladný tok, který je 

charakterizován šířením akustických vln na přední část sondy (od prvního mikrofonu ke druhému), 

bude zobrazen na displeji měřicího přístroje jako kladná hodnota intenzity. Při záporném toku 
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energie, kdy se zvukové vlnění šíří na zadní část sondy (od druhého mikrofonu k prvnímu), bude 

většinou na displeji zobrazena kladná hodnota intenzity doplněná o znaménko mínus v kulatých 

závorkách.         

V případě, kdy je sonda nasměrována kolmo na zdroj, pak je sloţka intenzity v tomto směru 

nulová, resp. na displeji měřicího přístroje se zobrazí hodnota hladiny intenzity lišící se o několik 

jednotek aţ desítek decibelů. Důvodem je opět rozdíl mezi mikrofonními kanály, v jehoţ důsledku 

dochází k naměření tzv. zbytkové intenzity, která je charakterizovaná tzv. indexem zbytkové 

intenzity vyjadřovaným v dB. Tento index udává rozdíl mezi hladinami akustického tlaku a 

akustické intenzity, které jsou naměřené v dokonale difúzním poli, tj. poli dozvukovém, kde by 

měla být akustická intenzita nulová. 

Pro měření akustické intenzity, resp. hladiny akustické intenzity, existuje frekvenční omezení. 

Nízkofrekvenční omezení není zaloţeno na ţádné fyzikální zákonitosti, ale plyne z technických 

parametrů měřidla a je dáno fázovou shodou mezi mikrofonními kanály, která ovlivňuje 

odhadovaný gradient akustického tlaku. Měření infrazvukových akustických signálů je limitováno 

právě konečnou fázovou shodou mezi kanály mikrofonů A a B, která způsobí, ţe měřený fázový 

rozdíl bude maskován fázovou chybou. Fázovou chybu lze určit kalibrací intenzitní sondy.  

Měření intenzity infrazvukového vlnění je obtíţné. Pro měření infrazvukových frekvencí je nutné 

pouţít obzvláště kvalitní mikrofony. Většina výrobců nabízí přístroje pouze pro měření akustické 

intenzity zvuků o frekvencích slyšitelného pásma. Firma G. R. A. S. nabízí pro měření akustické 

intenzity kompletní sondy s mikrofony nebo samostatné páry mikrofonů, které se upevňují do sond. 

Například párové mikrofony typu 40AK nebo 40 AI (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), které 

sou určeny pro měření akustické intenzity zvuku převáţně ve frekvenční oblasti 20 Hz aţ 10 kHz, 

lze uţít i pro infrazvuková měření intenzit. Dolní mezní frekvence, kterou lze s těmito mikrofony 

měřit je frekvence 0,2 Hz. Uţité mikrofony jsou 1/2 palcové externě polarizované kondenzátorové 

mikrofony určené pro pouţití ve volném zvukovém poli. Fázový rozdíl mezi mikrofony je velmi 

malý a je udáván pro frekvence v rozmezí od 20 Hz do 250 Hz menší neţ 0,05°.          

[14], [49], [57], [66] 

Obrázek 14: Vlevo nahoře – pár mikrofonů typu 40AK pro měření akustické intenzity spolu s distanční vložkou 

a adaptéry pro napájení předzesilovače; vlevo dole – pár mikrofonů typu 40AI pro měření akustické intenzity, 

uprostřed – 1/4 palcový předzesilovač typu 26AA určený pro měření akustické intenzity; vpravo – intenzitní 

sonda typ 50AI pro měření akustické intenzity s připevněným párem mikrofonů typu 40AK, 25 mm rozpěrkou 

a párem předzesilovačů typu 26AA [66] 
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5.4 Měření vibrací 

Vibrace jsou způsobovány zejména činností zařízení a strojů, u kterých se v důsledku výrobního 

procesu objevují konstrukční vůle a tolerance nebo se mezi částmi strojů nacházejí valivé kontakty 

či rotační a pístové členy (prvky). Tyto vibrace jsou pak častou příčinou poškození daných částí 

strojů nebo zkrácení jejich ţivotnosti. Navíc vibrace bývají doprovázeny zvuky a infrazvuky, které 

jsou pro lidský organismus velmi nepříjemné a mohou způsobovat jeho poškození.   

Převáţná většina vibračních signálů vyskytujících se v průmyslovém provozu, je sloţena z velkého 

mnoţství frekvencí, jejichţ přesné sloţení je moţné získat frekvenční analýzou signálu. Právě 

frekvenční analýzou, která je základem diagnostických vibračních měření, lze získat frekvenční 

spektrogram – graf znázorňující hladiny vibrací v závislosti na frekvencích obsaţených v signálu. 

Při frekvenční analýze strojních vibrací lze na spektrogramu pozorovat výrazné a periodicky 

se opakující frekvence, které souvisejí se základními pohyby různých částí strojů. Díky tomu je 

moţné určit zdroj těchto neţádoucích vibrací. Většina vibrační energie těchto částí je rozloţena 

v rozsahu frekvencí od 10 Hz do 1000 Hz, objevují se však samozřejmě i niţší a vyšší frekvenční 

sloţky.  

Důleţitou charakteristikou vibrací je jejich amplituda, na jejímţ základě lze stanovit závaţnost 

existujících vibrací. Amplitudu vibračního signálu je moţné vyhodnotit několika způsoby, jako: 

 špička–špička úroveň („peak–peak level“) – pro indikaci maximálních hodnot vibrací  

 špičkovou úroveň („peak level“) – pro indikaci úrovně krátkodobých otřesů 

 úroveň střední hodnoty („average level“) – pro indikaci úrovně v čase; dává méně přesnou 

hodnotu 

 úroveň efektivní hodnoty („RMS level“) – pro indikaci úrovně v čase; dává přesnější 

hodnotu  

Nejčastěji je amplituda měřena jako efektivní hodnota signálu, která vypočítává výslednou hodnotu 

s ohledem na časový průběh vibračního signálu i na jeho samotný energetický obsah. 

Vibrace lze charakterizovat třemi základními parametry, kterými jsou: 

 zrychlení (acceleration) 

 rychlost (velocity) 

 posun (displacement) 

Hlavní rozdíl mezi těmito veličinami spočívá ve vzájemném fázovém posunu zobrazovaných 

křivek, které charakterizují závislost amplitud těchto veličin na čase.  

Pro měření vibrací jsou v dnešní době uţívány vibrometry – přístroje, které většinou umoţňují 

měření hodnot všech tří parametrů. Při měření vibračních signálů, které jsou sloţeny z většího 

mnoţství frekvencí, je důleţité správně zvolit měřený parametr. Při měření vibrací, které jsou 
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způsobeny infrazvukovým vlněním, je výhodné zvolit jako měřící parametr posun, který je více 

závislý na nízkých frekvencích. Naopak zrychlení se bude měřit u signálu obsahujícího vyšší 

frekvence. Většina moderních vibrometrů, pracujících na principu měření zrychlení, jiţ obsahuje 

vysoce kvalitní prvky, se kterými je moţno měřit i vibrace sloţené z infrazvukových frekvencí.    

Základem přístrojů pro měření vibrací je snímač, nejčastěji piezoelektrický akcelerometr, který je 

schopen měřit signály v širokém frekvenčním a dynamickém rozsahu. Je to aktivní snímač, takţe 

nevyţaduje ţádný zdroj napájení. Obsahuje piezoelektrický materiál, který při mechanickém 

namáhání, resp. vibracích generuje elektrický náboj úměrný působící síle (zrychlení).  

Piezoelektrické akcelerometry lze dle konstrukčního provedení a způsobu síly působící 

na piezoelektrický materiál dělit na dva základní typy – kompresní a smykové (obrázek 15).    

 

Vibrace, které jsou měřeny kompresními akcelerometry, způsobují, ţe seismická hmotnost 

obsaţená v těle akcelerometru, působí na piezoelektrický materiál tlakovou silou. U smykových 

akcelerometrů, jak jiţ vyplývá z názvu, je na piezoelektrický akcelerometr vyvíjena smyková síla.   

Pro měření infrazvukových frekvencí jsou určeny především akcelerometry větších rozměrů. 

Akcelerometry menších rozměrů jsou uzpůsobeny pro měření vysokých frekvencí a vysokých 

vibračních hladin, a také pro měření, která jsou prováděna na malých a citlivých konstrukčních 

elementech. S ohledem na druh plánovaného měření a na frekvenční oblast, která má být 

analyzována je proto nutné provést vhodný výběr akcelerometru. Dolní frekvenční limit 

akcelerometru je určen dolním frekvenčním omezením zesilovače, který je zapojen 

za akcelerometrem, a také teplotními změnami v okolním prostředí, na které je akcelerometr 

citlivý. U moderních akcelerometrů jsou teplotní účinky minimalizovány, coţ umoţňuje měřit 

infrazvukové frekvence pod 1 Hz. Horní frekvenční limit je dán vlastní rezonanční frekvencí 

akcelerometru.  

V následující tabulce (tabulka 4) je uveden přehled několika vybraných akcelerometrů, se kterými 

je moţné měřit vibrace obsahující infrazvukové frekvence. 

Obrázek 15: Konstrukční řešení piezoelektrických akcelerometrů; vlevo – smykový, vpravo – kompresní [42] 
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Obrázek 16: Vlevo – citlivost v podélném a příčném směru; vpravo – pozice akcelerometru: 

A, C – správně, B, D – špatně [35] 

osa nejvyšší citlivosti 

       citlivost  

v příčném směru 

Tabulka 4: Vybrané typy akcelerometrů, které lze užít pro měření infrazvukových vibrací [36], [39] 

Firma 
Visong Test 

(Čína) 

PCB Group, 

Inc. 

(USA) 

CTC, Inc. 

(USA) 

Rion 

(Japonsko) 

Brüel & 

Kjær 

(Dánsko) 

Model 17110 603C01 AC133-1D PV-87 4370 

Citlivost 

(mV/m∙s−2) 
100 10,2 51 – 10,2 

Frekvenční rozsah 

(Hz) 
0,04–1500 0,5–10000 0,1–10000 1–3000 0,1–5000 

Měřící rozsah 

(m∙s−2) 
50 ±490 ±98 ±400 – 

Rozlišení 

(µm∙s−2) 
500 3,434 – – – 

Rezonanční frekvence 

(kHz) 
7 25 16 9 16 

Provozní teplota 

(°C )  
−50 aţ +125 −54 aţ +121 −50 aţ +121 −50 aţ +160 −74 aţ +250 

Hmotnost 

(g) 
160 51 92 115 54 

 

Pro správné měření vibrací je důleţitá také vhodná volba umístění akcelerometru na zařízení, 

jehoţ vibrace mají být měřeny. Největší citlivost na vibrace má akcelerometr v jeho podélné ose 

(obrázek 16, vlevo). Ve své příčné ose má také mírnou citlivost, která je však obvykle menší 

neţ 1 % aţ 4 % hodnoty hlavní citlivosti.  
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Obrázek 17: Zjednodušené blokové schéma systému pro měření a analýzu vibrací [40] 
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Na obrázku (obrázek 16, vpravo) je jako příklad uvedena montáţ akcelerometru při měření vibrací, 

resp. zrychlení za chodu stroje, který obsahuje hřídel a loţisko. Na pozici A a C je zobrazeno 

správné umístění akcelerometru, který v těchto polohách měří skutečné vibrace loţiska. Oproti 

tomu akcelerometr umístěný v pozici B a D nedetekuje pouze loţiskové vibrace, ale výsledný 

vibrační signál je sloţen ještě z dalších signálů z jiných částí stroje.  

Dalším předpokladem správného měření je také samotné upevnění akcelerometru ke stroji, které 

lze realizovat například pomocí montáţních magnetů, lepidla nebo závrtných šroubů. 

Na následujícím obrázku (obrázek 17) je blokově znázorněno moţné řešení systému pro měření a 

analýzu vibrací s vyuţitím akcelerometru jako senzoru vibrací. Piezoelektrický akcelerometr 

umístěný na vstupu měřícího systému snímá mechanické vibrace stroje, které převádí na elektrický 

signál. Ten je dále zesílen nábojovým zesilovačem a analýzován pomocí analyzátoru vibrací nebo 

vibrometru. Nábojový zesilovač signálu je integrován s piezoelektrickým akcelerometrem nebo je 

k němu připojen externě. Na rozdíl od senzoru však vyţaduje pro svou funkci zdroj napájení. 

Analyzátor vibrací nebo vibrometr mohou být menší ruční přítroje nebo větší zařízení, kterými je 

moţno měřit a zobrazovat hladiny vibrací (nejčastěji jednu hodnotu hladiny – efektivní hodnotu). 

Přistroje mohou interně obsahovat další funkční bloky, například pro spektrální analýzu pomocí 

FFT, 1/1 a 1/3 oktávovou analýzu atd., které umoţňují provádění sloţitějších měření a analýz 

v čase. Tyto bloky se mohou připojovat také externě jako speciální měřící moduly. Tímto externím 

modulem můţe být i záznamové zařízení pro dlouhodobou registraci signálů. Některé analyzátory a 

vibrometry  je také moţno propojit s počítačem. V tom případě je většinou nutné výstupní signál 

z přistrojů digitalizovat prostřednitvím A/D převodníku. Takto upravený signál je následně moţné 

v počítači, například prostřednictvím vhodného softwaru, zpracovávat. 

Pro měření vibračních signálů jsou častěji neţ jiné přístroje vyuţívány vibrometry. Většinou proto, 

ţe jsou cenově dostupnější a zároveň poskytují stejné moţnosti měření. Moderní vibrometry 

se vyuţívají zejména k monitorování a diagnostice problémů s loţisky a s jinými pohyblivými 

částmi strojů a motorů.  
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Obrázek 18: Zjednodušené blokové schéma konstrukce vibrometru [35] 
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Tyto moderní přístroje mají ke vstupu připojen akcelerometr s nábojovým zesilovačem. Obsahují 

také integrátor, který umoţňuje měření dalších dvou parametrů tj. rychlosti a posunu. Pro nastavení 

frekvenční oblasti měření slouţí interní filtry typu horní a dolní propust nebo také externě připojené 

filtry, jejichţ prostřednictvím lze provést frekvenční analýzu měřeného signálu. Vibrační signály 

jdoucí z filtrů jsou zesíleny pomocí zesilovačů a zpracovány detektorem například jako efektivní 

hodnota signálu. Po průchodu signálu lin-log převodníkem je signál zobrazen na displeji 

vibrometru v logaritmických stupnicích. Na výstupní konektory je moţné připojit osciloskop nebo 

záznamové zařízení, na kterém lze pozorovat a registrovat naměřené vibrační signály.  

Blokové schéma takového přístroje je znázorněno na následujícím obrázku (obrázek 18).  

 

Kromě vibrometrů měřících vibrace ze strojních komponentů existují také vibrometry, které měří 

vibrace působící na lidské tělo nebo jeho části, zejména pak na horní končetiny (soustava                 

ruka–paţe). Tyto vibrace se mohou na člověka přenášet přímo ze zdrojů vibrací nebo 

prostřednitvím dalších zařízení či médií. Vibrace, které působí na celé tělo jsou od strojních 

zařízení a vozidel nejčastěji přenášeny přes oblast hýţdí nebo nohou. Vibrace, které působí 

na soustavu ruka–paţe do těla prostupují  přes prsty a dlaně.       

[35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [55]  
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5.5 Další možná zařízení pro měření infrazvuku 

K záznamu infrazvukových vln lze vyuţít seismografy. Tyto přístroje se uţívají pro měření 

seismických vln, které vznikají při tektonických zemětřeseních, při sopečných činnostech nebo také 

při odstřelech v kamenolomech. Kvalitní citlivé seismografy kromě těchto seismických jevů 

zaznamenávají také neustálé slabé pohyby zemského povrchu, tzv. seismický neklid, jehoţ 

frekvenční pásmo se pohybuje v rozmezí od 0,0001 Hz do 10 Hz.  

Dnešní seismografy jsou sloţeny ze seismometru, který obsahuje elektronické obvody 

pro zpracování seismických signálů, a z analogového nebo digitálního záznamového zařízení, jehoţ 

výstupem je seismogram. Analogový seismogram je souvislý záznam seismického signálu 

na papírovém pásu. Digitální seismogram je záznam diskrétních číselných hodnot časových vzorků 

analogového signálu, který je uloţen na nosičích dat kompatibilních s PC, např. na pevném disku či 

CD. 

Seismometry jsou seismické senzory, které přeměňují pohyby půdy na elektrický signál. 

V závislosti na principu jakým tyto pohyby měří je lze dělit na dva typy přístrojů – strainmetry a 

setrvačné seismometry. Strainmetry jsou určeny pro měření pohybů půdy jako relativního posunutí 

mezi dvěma body. Setrvačné seismometry jsou zaloţeny na principu měření relativního pohybu 

zemské půdy v daném bodě vůči volně s ní spřaţené setrvačné hmotě.   

Seismografy lze dělit, podle frekvenčního pásma registrovaných signálů, do čtyř tříd, a to 

na krátkoperiodické, širokopásmové, dlouhoperiodické a velmi širokopásmové.  

Další senzory určené k detekci infrazvukových vln se nazývají mikrobarografy a mikrobarometry. 

Jsou to přístroje pouţívané k měření nízkých úrovní akustického tlaku. Mikrobarometr je přístroj 

určený pro měření pouze jedné aktuální hodnoty tlaku vzduchu. Mikrobarograf je registrační 

přístroj, který umoţňuje měření změn tlaku v čase. Je to vysoce citlivý barograf, které je sloţen 

z několika mikrobarometrů. Mikrobarometr je v podstatě diferenční tlakový senzor, resp. mikrofon 

s vysokou citlivostí, který je optimalizován pro měření při velmi nízkých frekvencích. 

Mikrobarometry (mikrobarografy) musí být konstruovány tak, aby minimalizovaly účinky 

působících tlaků, které nemají být měřeny. Musí detekovat velmi nízké kolísání tlaku v časové 

periodě pohybující se od zlomku sekundy aţ po minuty, které záleţí na neustále se měnícím 

absolutním (barometrickém) tlaku v atmosféře. Malé tlakové kolísání je moţno naměřit i 

s tradičními barografy, avšak na výsledném barogramu budou tyto změny identifikovány 

ve vykreslovaných křivkách pouze jako nepravidelnosti s různými amplitudami a dobami trvání.      

Tyto seismické senzory obsahují ochranné prvky proti účinkům větru a jsou pevně fixovány 

k půdě. Nemůţe tak docházet k jejich neţádoucímu pohybu a senzory detekují pouze skutečné 

vibrace, které je zasáhnou.      

Mikrobarometry (mikrobarografy) se uţívají pro měření infrazvuku zejména ze dvou důvodů. 

Jednak pomocí těchto přístrojů získávají seismologové potřebné údaje, ze kterých mohou určit 
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původ vibrací. Ty mohou pocházet ze země, například ve formě zemětřesení, nebo z atmosféry 

jako sonický neboli aerodynamický třesk. Dále jsou mikrobarografy a mikrobarometry vyuţívány 

pro měření, jejichţ prostřednictvím se ověřuje, zda je dodrţován všeobecně platný zákaz provádění 

jaderných testů.  

Roku 1904 byl zkonstruován britskými vědci (Shaw, Dines) první mikrobarograf na světě. Přístroj 

byl zhotoven tak, aby umoţnil měřit i malé tlakové fluktuace vznikající například před změnou 

počasí. Základem mikrobarografu (obrázek 19) byl dutý cylindrický zvonek plovoucí v nádobě 

se rtutí. Vnitřek nádoby byl v horní části (nad zvonkem) propojen úzkým otvorem s vnějším 

prostředím a ve spodní části (pod zvonkem) spojen prostřednictvím tenké trubky s uzavřeným 

zásobníkem, který obsahoval referenční vzduch. Zásobník byl tepelně izolován od okolního 

prostředí vhodným izolačním materiálem, který zabraňoval kolísání teploty a tím změnám tlaku 

vzduchu uvnitř zásobníku. Při kaţdém poklesu nebo zvýšení atmosférického tlaku 

ve vnějším prostředí došlo, s ohledem na jiţ zmíněné propojení vnitřního prostoru nádoby 

s okolním prostředím, také k poklesu či zvýšení atmosférického tlaku uvnitř nádoby. Tyto tlakové 

změny způsobily zvednutí, resp. sníţení zvonku ve rtuti. Změny poloh zvonku byly pomocí 

jednoduchého převodu zaznamenávány perem na papír.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

V roce 2008 byl pouţit český infrazvukový monitorovací systém k měřením v epicentru relativně 

slabého zemětřesení. Jednalo se o mikrobarografická a ionosférická dopplerovská měření 

aplikovaná spolu se seismometrem a magnetometrem.  

 [25], [59], [60], [67] 

Obrázek 19: První zkonstruovaný mikrobarograf – řez [59] 
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6 Vliv infrazvuku na lidský organismus 

Infrazvuky vznikající v přírodě například jako hromy při bouřkách, sopečné činnosti, zemětřesení a 

další úkazy, se vyskytují většinou jako infrazvuková vlnění o frekvenci pod 2 Hz. Energie z těchto 

zdrojů infrazvuku se šíří na velké vzdálenosti, avšak účinky na lidský organismus jsou bezpochyby 

minimální, neboť vlnové délky infrazvukového vlnění o frekvenci 1 Hz jsou ve srovnání s velikostí 

člověka příliš velké. Proto, pokud se jedná o vliv infrazvuku a jeho účinky na člověka, tak je 

myšlen zejména vliv uměle vytvořeného infrazvuku produkovaného především dopravním ruchem 

a průmyslovým provozem.  

Infrazvuk, který se vyskytuje při podstatně niţších akustických hladinách, neţ jsou hladiny 

slyšitelné, je také zpracováván sluchovým aparátem. Přestoţe tato infrazvuková vlnění není moţné 

přímo slyšet, mohou různými způsoby negativně ovlivňovat lidský organismus.  

6.1 Ovlivnění psychického stavu 

Infrazvuky mají vliv na psychiku člověka ze subjektivního i objektivního hlediska. Tyto 

podprahové zvuky mají zejména vyčerpávající účinek na lidský organismus. Mezi subjektivně 

udávané stavy patří nadměrná únava, nevolnost, ospalost, dále narušení rovnováhy a sníţení 

psychomotorické účinnosti. Objektivně je udáváno, ţe infrazvuková expozice vyvolává změny 

v centrální nervové soustavě, charakteristické sníţením stavu bdělosti. 

Britští vědci zjistili, ţe účinky infrazvuku na nervovou soustavu jsou velmi podobné účinkům 

alkoholu. Typickými příznaky působení infrazvuku jsou neodůvodněné pocity strachu a úzkosti a 

také nevolnost jako při mořské nemoci. 

Míra vlivu infrazvuku na lidský organismus je určena i hladinou akustického tlaku. Podle jedné 

ze studií je expozice infrazvuku o hladině pod 120 dB neškodná a nezpůsobuje ţádné nepříjemné 

pocity. Infrazvuk o hladině akustického tlaku 120 aţ 140 dB jiţ můţe způsobit nezávaţné poruchy 

fyziologických funkcí a také pocity nadměrné únavy. Infrazvuk o hladinách akustického tlaku 

v rozmezí 140 aţ 160 dB, dokonce i jeho krátké působení okolo 2 minut, způsobuje nepříjemné 

fyziologické pocity jako je porucha rovnováhy a zvracení. Oproti tomu dlouhodobé vystavení 

účinkům infrazvuku můţe způsobit trvalé poškození organismu. Působení infrazvuků o vysokých 

hladinách akustického tlaku nad 170 dB bylo zkoumáno pouze na zvířatech. Bylo zjištěno, 

ţe expozice infrazvukových vln o takto vysokých hladinách je smrtelná v důsledku nevratného 

poškození plic, konkrétně kvůli roztrhání plicních alveolů. Mírou dopadu působení infrazvuku 

na člověka v závislosti na jeho výskytu při určité hladině akustického tlaku se zabývá i další studie, 

ve které jsou působící hladiny akustického tlaku spolu s rozsahem poškození rozděleny na čtyři 

stupně (tabulka 5).  
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Tabulka 5: Stupně dopadu působení infrazvuků na člověka v závislosti na hladině akustického tlaku [58]  

Stupeň 

poškození 

Hladina akustického 

tlaku (dB) 
Druh poškození 

I  
(smrtelný) 

>185  Roztrhání plicních alveolů 

II 145–172 Lze vydrţet působení po dobu 2 minut  

III 120–140 Reakční doba se prodluţuje, obtíţná koncentrace 

IV <120 Rychlejší pocit únavy, objevení známek nevolnosti 

 

[3], [6], [58], [61], [62] 

6.2 Ovlivnění fyzického stavu 

Expozice infrazvuku má negativní vliv na vegetativní systém lidského organismu. Jeho působení 

vede k narušení fyziologických funkcí – k dysfunkci kardiovaskulárního, respiračního, trávícího, 

hormonálního a nervového systému. Způsobuje například vibrace vnitřních orgánů člověka, které 

tak mohou být váţně a trvale poškozeny. Dále způsobuje bolesti hlavy, rozostření vidění, respirační 

obtíţe, koţní zčervenání a také ovlivňuje krevní tlak. Existence infrazvuku o frekvenci 12 Hz, by 

při hladinách akustického tlaku 85 aţ 110 dB měla podle jedné z provedených studií způsobovat 

prudké a náhlé záchvaty nevolnosti.  

U osob, které jsou vystaveny působení infrazvuku, se objevují nepříjemné subjektivní pocity, které 

jsou provázeny také změnami v centrální nervové soustavě. Dochází k ovlivnění morfologie 

elektrických biopotenciálů lidského mozku, přičemţ jsou tyto změny patrné na EEG záznamu.   

Bylo provedeno také několik případových studií, které měly zjistit, do jaké míry ovlivňuje 

přítomnost nízkofrekvenčních zvuků a infrazvuků usínání a spánek. Ukázalo se, ţe zvuky o těchto 

frekvencích ovlivňují kvalitu spánku, obzvláště tím způsobem, ţe prodluţují dobu potřebnou 

k usnutí a způsobují ranní únavu. Například v Dánsku byl v letech 1998 – 1999 proveden průzkum, 

jehoţ cílem bylo získat více informací o vlivu nízkofrekvenčních zvuků na spánek, a to od osob, 

které jsou údajně vystavovány působení těchto zvuků. Do průzkumu bylo zaregistrováno po dobu 

16 měsíců 198 lidí. Po vyhodnocení odpovědí této vybrané skupiny osob se ukázalo, ţe hlavními 

uváděnými symptomy byla nespavost (67,5 %) a problémy koncentrace (67 %). Při této studii 

nebyly k dispozici ţádné objektivní informace, které by potvrdily přítomnost infrazvukové 

expozice. Z toho důvodu nelze vyloučit, ţe za uvedené příznaky byly zodpovědné jiné faktory. 

V pozdější době a také v současnosti byly a jsou prováděny další studie, které jsou jiţ zaloţeny 

na prokázané přítomnosti infrazvuku jeho naměřením v interiérech budov a v obydlí.  

Existují však také studie, které neprokázaly nějaký vliv infrazvukových a nízkofrekvenčních zvuků 

na spánek. Jiţ v roce 1988, byla v Japonsku provedena studie, která se zabývala touto 

problematikou. Na šesti subjektech, které byly vystaveny působení sinusových tónů o frekvenci 10, 
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20, 40 a 63 Hz, při hladinách akustického tlaku v rozmezí od 75 aţ 105 dB pro frekvence 10 a 20 

Hz a od 50 do 100 dB pro 40 a 63 Hz, bylo provedeno měření elektrických potenciálů při mozkové 

aktivitě ve spánku. Při tomto měření nebyly zjištěny ţádné významné změny 

na elektroencefalogramu (EEG) a následně nebyly uvedeny ani ţádné subjektivní potíţe týkající 

se kvality spánku, doby usnutí či ranní únavy.  

Na následujícím obrázku (obrázek 20) jsou znázorněny některé fyziologické účinky infrazvuku 

na lidské tělo.      

V některých případech nemusí potíţe, které postiţené osoby dávají do souvislosti s působením 

infrazvuku, souviset s vnějším zdrojem infrazvuku v jejich okolí, ale mohou být důsledkem jejich 

zdravotního stavu. 

[3], [4], [6], [27], [56], [61], [62] 

6.3 Expoziční limity pro infrazvuková vlnění  

V současné době neexistují ţádné normalizované metody měření infrazvuků, resp. hladin 

akustického tlaku infrazvukových vlnění, které by hodnotily měřené hladiny s ohledem na reakci 

lidského organismu. V nepracovním prostředí dosud nejsou stanoveny hygienické limity pro tyto 

druhy zvuků. V nařízení vlády 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací“, je uveden pouze přípustný limit pro nízkofrekvenční zvuky a infrazvuky v pracovním 

prostředí, a to pro osmihodinovou dobu expozice. Tento expoziční limit je vyjádřen ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku, váţenou G funkcí a ekvivalentní hladinou akustického tlaku v třetino-

oktávových pásmech o středních kmitočtech 1 Hz aţ 16 Hz. V prvním případě je limitní hodnota 

hladiny akustického tlaku rovna 116 dB a v druhém případě pak 110 dB. Pokud je osoba vystavena 

působení infrazvukových vlnění v délce trvání méně neţ 8 minut, pak maximální přípustná hodnota 

hladiny akustického tlaku v třetino-oktávových pásmech, o dříve jmenovaných středních 

kmitočtech, nesmí překročit hodnotu 137 dB. [7], [68] 
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Obrázek 20: Vlivy infrazvuku na lidské tělo [3] 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provedení rešerše v oblasti měření zvuků pod běţným prahem 

slyšitelnosti a jejich dlouhodobého vlivu na lidský organismus z hlediska účinků na psychický a 

fyzický stav. 

Zvuky pod obvyklým prahem slyšitelnosti, jejichţ frekvenční oblast náleţí do rozmezí od 0,001 Hz 

do 16 Hz, se nazývají infrazvuky. Obecně jsou tyto druhy zvuku definovány jako zvukové oscilace, 

které jsou pro člověka neslyšitelné. Toto tvrzení však není zcela přesné, neboť významným 

parametrem, který určuje, zda je zvuk, resp. infrazvuk lidským sluchovým ústrojím ještě vnímán, 

je hladina akustického tlaku, při které se daný zvuk vyskytuje. Všeobecně je slyšitelnost lidského 

ucha uváděna pro frekvenční rozsah od 16 Hz (někdy 20 Hz) do 20 000 Hz, přičemţ nejniţší 

hlasitost, kterou je moţné na těchto frekvencích slyšet, se nazývá práh slyšení a nejvyšší hlasitost 

pak práh bolesti. Práh slyšení odpovídá hodnotě akustické intenzity 10
−12

 W∙m
−2

 a hodnotě 

akustického tlaku 20 µPa, tedy hodnotě hladin intenzity a tlaku 0 dB. Práh bolesti je pak udáván 

jako hodnota hladin akustického tlaku a intenzity okolo 130 dB. 

Z dostupných odborných zdrojů jsem zjistila, ţe infrazvuk můţe být slyšitelný, a to i do relativně 

nízkých frekvencí Při hladině akustického tlaku 107 dB byl zjištěn práh slyšení okolo 4 Hz a 

při hladině akustického tlaku přibliţně 132 dB dokonce jen 1,5 Hz. Rozsah slyšitelnosti lidského 

ucha je však u kaţdého jedince individuální a konkrétně tato uvedená měření byla prováděna 

u mladých, normálně slyšících osob.    

Na základě dostupných pramenů jsem souhrnně zpracovala problematiku týkající se moţnosti 

techniky pro měření a záznam nízkofrekvenčních, resp. infrazvukových kmitů a vibrací. 

 Infrazvukové a nízkofrekvenční zvuky lze měřit a zaznamenávat prostřednictvím různých zařízení 

a přístrojového vybavení. Pouţitá technika musí být dostatečně kvalitní, aby naměřená data nebyla 

zkreslená a aby následně zpracované výsledky odpovídaly skutečnosti. U infrazvuků a všeobecně 

také u zvuků je moţné provádět měření hladin akustického tlaku, čímţ se získají objektivní 

hodnoty hlasitosti vnímaného zvuku. Infrazvuková vlnění a infrazvukové vibrace lze dále 

frekvenčně analyzovat a získávat tak informace o frekvenčních spektrech signálů. Obě tato měření 

je moţné realizovat například s moderními zvukoměry nebo zvukovými analyzátory. Tato měřidla 

mohou být samostatné ruční přístroje doplněné o vhodné, například softwarové příslušenství. 

Měřicími zařízeními však mohou být také přístroje sloţené z více funkčních částí, které jsou 

propojeny a tvoří komplexní měřicí systém. Základem kaţdého měřicího přístroje či systému 

pro infrazvuková měření je kvalitní a citlivý mikrofon, případně akcelerometr.  

Důleţitou částí měření infrazvuků je určení jejich konkrétního zdroje a jeho přesné lokalizace. 

Z poznatků, které jsem zjistila je zřejmé, ţe toto měření je velmi obtíţné, a to zejména proto, 

ţe zdroj infrazvukového vlnění můţe být od místa měření značně vzdálen. Měření lze provést 

pouze s kvalitní technikou, například pomocí citlivé intenzitní sondy určené ke stanovení hladin 

akustické intenzity infrazvuku. Tímto způsobem lze určit zdroje infrazvukového vlnění, resp. směr 
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toků akustické energie od zdrojů, kterými mohou být například některá průmyslová strojní zařízení, 

dopravní prostředky nebo domácí spotřebiče, jako chladničky a pračky.        

Na základě informací, nashromáţděných z dostupných pramenů, jeţ se týkaly problematiky vlivu 

infrazvuků na lidský organismus, jsem provedla posouzení moţných negativních účinků. 

Zkoumáním působení infrazvukového vlnění na fyzický a psychický stav člověka se vědci, 

zejména zahraniční výzkumní pracovníci, začali podrobněji zabývat teprve poměrně v nedávné 

době. Výsledky dosud realizovaných studií vlivu infrazvuku na člověka se u mnoha autorů shodují. 

Téměř ve všech dostupných zdrojích byly uváděny negativní projevy jako například únava, pocity 

nevolnosti, úzkostné stavy nebo dýchací obtíţe. Na druhou stranu však existují také publikace, 

jejichţ autoři zastávají názor, ţe všechny doposud uváděné negativní účinky jsou přehnané a 

ţe infrazvuk pro lidský organismus nepředstavuje významnější ohroţení.  

Problematika infrazvuku a jeho vlivů na lidský organismus tedy nadále zůstává kontroverzním 

tématem a lze očekávat, ţe v budoucnu bude této oblasti věnována stále větší pozornost. V zájmu 

zkvalitnění prováděných měření infrazvukových vlnění a určování jejich zdroje lze předpokládat 

pouţívání kvalitnějších a přesnějších měřících přístrojů a také vývoj nových metod pro zjišťování 

negativních vlivů infrazvuku na lidskou populaci. Zavedením těchto opatření bude moţno lépe 

předcházet nebo alespoň omezit potenciální poškození lidského zdraví z důvodu škodlivých účinků 

infrazvukových vln.    
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