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ABSTRAKT 
Hluk, zaraďuje k kategórií fyzikálnych javov, ktoré môžeme merať pomocou diferentných metód.V súčasnej dobe 
radíme k progresívnym metódam uplatňovaných medzi vedeckou verejnosťou a postupne aj  laickou verejnosťou 
aplikáciu moderných softvérových technológií umožňujúcich vytvárať zaujímavé vizuálne výstupy. Medzi 
jednotlivé výstupy je možné zaradiť napr. rôzne hlukové mapy, predikcie a i. Predmetné vizualizácie majú svoj 
význam aj z environmentálneho a ekonomického hľadiska, pretože poskytujú relevantné údaje dôležité pre 
súčasnú spoločnosť. Zámerom článku, bolo zdôrazniť  význam akustiky ako vedného odboru, podotknúť 
aplikáciu kvality aj do oblasti akustiky a analyzovať jednotlivé možnosti posudzovania zvukových polí 
prostredníctvom softvérových systémov. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: akustické polia, kvalita, metódy posudzovania hluku, softvérové programy 
 
ABSTRACT 
Noise, belongs to the category of physical factors that can be measured by various methods. Currently, we 
advise to progressive methods applied between the scientific community and the general public gradually 
application of modern software technologies enabling to create interesting visual outputs.  Individual outputs 
can be classified as various noise maps, as a prediction. Visualization are also important from an environmental 
and economy, because they provide important information relevant to modern society. The aim of this article is 
remark the importance of acoustics as a scientific discipline, noted  quality to application in acoustics and 
analyze various options for assessing sound fields through software systems. 
 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: acousticfields, quality, methods of assessingnoise, software systems 
 
ÚVOD 
 
Zvuk predstavuje mechanické vlnenie pružného prostredia v rozsahu sluchového orgánu, t.j 16-20 000 
Hz.Prostredníctvom akustických simulácii je možné auralizovať rozličné priestory. V rôznych priemyselných 
sférach, architektúre ale aj medicíne majú akustické simulácie nenahraditeľné zastúpenie. Pomocou výstupov z 
jednotlivých simulácii sa v niektorých sférach následne navrhujú opatrenia na elimináciu hladín akustického 
tlaku, ktoré dosahujú hodnoty nad prípustnú mieru stanovenú normou ISO 3741/2010 a vyhláškou  č. 549/2007 
MZ SR. [1] 
 
Akustické prostredie je hodnotené na základe subjektívneho postoja jednotlivca. Mechanizmus vnímania zvuku 
môže byť opísaný na základe psychoakustických parametrov ako napr. hlasitosť, drsnosť a fluktuácia sily. Avšak 
otázka rušivých vplyvov hluku nemôže byť zodpovedaná uspokojivo len skrz jednotlivých parametrov. Z 
hľadiska jednotlivých metód rozlišujeme dve základné kategórie zaoberajúce sa hodnotením hluku: metódy 
difúzneho poľa a geometrické metódy. 
Kým metódou difúzneho poľa sa výsledná hladina akustického tlaku získa sčítaním priamych a odrazených polí, 
geometrické metódy vychádzajú z geometrickej reprezentácie šírenia zvuku v miestnosti. [2] 
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MERANIE A HODNOTENIE  HLADÍN HLUKU 
 
Legislatívna úprava o meraní a hodnotení ekvivalentných hladín hluku vo vonkajšom prostredí je zaznamenaná 
vo Vyhláške MZ SR č.549/2007, ktorá určuje prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku.3 Vo vnútornom 
prostredí, konkrétne v pracovnom prostredí z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pred rušivými vplyvmi 
hluku je východiskovou legislatívnou úpravou NV SR č. 115/2006, v ktorom sú stanovené minimálne zdravotné 
a bezpečnostné požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 4 
Jedným z výstupov pri simulácií akustických polí na posudzovanom území sú hlukové mapy. Základným 
parametrom  
pri tvorbe hlukovej mapy na danom území je ekvivalentná hladina akustického tlaku A, pre dennú- 
LAeq,d,večernú- LAeq,v, nočnú dobu - LAeq,n. 
 
Z hľadiska informovania verejnosti, či už odbornej alebo laickej strategické hlukové mapy sú spracovávané 
prostredníctvom grafických alebo číselných údajov, a to v listinnej a elektronickej podobe. 
Jednotlivé strategické hlukové mapy musia byť vypracované pre územia týkajúce sa hluku pochádzajúceho 
z cestnej, železničnej , leteckej dopravy a pre priemyselný hluk (Obr.1)5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Hlukové mapy aglomerácií zhotovené softvérovým programom CADNA A5 
 
Klasifikácia hlukových máp 
 
V súčasnej dobe neexistuje univerzálna hluková mapa, ktorá by vyjadrovala všetky relevantné údaje. 
Z uvedeného dôvodu je nevyhnuté, aby získané údaje zodpovedali aj konkrétnemu typu hlukovej mapy. 
Typy hlukových máp  

 emisná hluková mapa, 
 pásmová plošná hluková mapa, alternatívne a semaforová, 
 rozdielová hluková mapy, 
 bodová hluková mapa. 

 
Samotná tvorba hlukovej mapy je výsledkom dlhodobých meraní trvajúcich niekoľko hodín, výpočtov hladín 
hluku vyplývajúcich z dopravno-inžinierskych informácií. Kritériom klasifikácie meraní imisií hluku je samotný 
zdroj hluku. Rozlišujeme pravidelné meranie imisií hluku, monitorovanie vplyvu hluku v životnom prostredí na 
zdravotný stav populácie, nepravidelné meranie hluku, ostatné merania hluku5.. 
 
KVALITA AKUSTICKÝCH POLÍ 
 
Jedným z návrhových kritérií kladúcich dôraz na zvyšovanie kvality akustických vlnení je znižovanie až 
eliminácia hladín zvuku. V súčasnej dobe sa čoraz viac zvyšujú nároky na splnenie požiadaviek súvisiacich s 
kvalitou v jednotlivých sférach. Jednou z týchto oblastí je aj samotná akustika. Typickým príkladom dostupných 
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nástrojov, ktorý je možne aplikovať v oblasti posudzovania kvality akustických polí je algoritmus manažérstva 
rizika v oblasti akustiky. Samotný algoritmus predstavuje proces, prostredníctvom ktorého je možné navrhovať 
efektívne opatrenia na zníženie hluku (Obr.2)6.. 

 
Obr. 2 Algoritmus manažérstva rizika v oblasti akustiky 6 

 
POSUDZOVANIE AKUSTICKÝCH POLÍ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV 
 
Rapídny rozvoj technológií v oblasti vedy, techniky a výskumu sa stáva čoraz výraznejším fenoménom. Pri 
posudzovaní akustických jednotlivé softvérové programy predstavujú inovatívne riešenia vizualizácií akustickej 
interpretácie. Aplikácia softvérových programov pri tvorbe výstupov z meraní je čoraz viac inovatívnejšia.  
 
Softvérové programy posudzovania akustických polí 
 

Artemis SUITE 7.0 
Nový softvér vyvinutý spoločnosťou HeadAcoustic predstavuje zjednodušenie a zefektívnenie práce so 
získanými dátami jednotlivých zvukových polí a vibrácií. 
Jednou z inovácii daného softvéru sú dekodéry, ktoré umožňujú prípravu pre torznú analýzu, taktiež aj 
zjednodušenie vstupu a výstupanalyzovaných dát. Výhodami pre užívateľa sú flexibilita, individualita a 
efektivita práce. Najnovšia verzia 7.0 umožňuje kombináciu jednotlivých dekodérov vychádzajúc z požiadaviek 
konkrétneho zákazníka v rámci rôznych aplikačných procesov. Prostredníctvom editoru je zabezpečená precízna 
definícia geometrie impulzných podnetov, kde jedným z výstupov je analýza nezrovnalostí v šírení a rýchlosti 
zvuku (Obr.4)7. 
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Obr. 3 Výstup softvéru Artemis SUITE 7.07 

 
 

HEAD Recorder 7.0 
V porovnaní s Artemis SUITE 7.0 je možné skonštatovať že tieto softvéry pracujú obdobne. K najväčším 
výhodám HeadRecorder 7.0 patrí možnosť rýchleho a jednoduchého importu a exportu dát. Prostredníctvom 
bežne dostupných užívateľských formátov ako PDF, PowerPoint a i. sa získava export dát7. 
 

 
Obr. 4 Proces vizualizácie dát v programe HEAD Recorder 7.07 

 
 

SQobold 
Pri tvorbe jednoduchých hlukových máp či analýze hluku na pracovisku je najlepším programom práce 
SQobold.  
Je jednoduchý, kompaktný a komplexný o čom svedčia aj jeho malé rozmery-14,3 cm a 485 g. Špecifikom je 
kompaktné príslušenstvo, ktoré je v súčasnej dobe veľkým benefitom. V oblasti auralizácie presného 
zaznamenávania a následného prehrávania je tento softvér považovaný za jedného z najväčších priekopníkov7. 
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Obr. 5 Priebeh analýzy akustických polí pomocou SQobold7 

 
 
SQoboldmôžeme považovať za jeden z optimálnych nástrojov pre mobilné meranie zvuku a vibrácií. Pomocou 
SQobold je prakticky možné merať akékoľvek fyzikálne a psychoakustické faktory7.  
 
 
ZÁVER 
V sfére ľudského života predstavuje hluk neoddeliteľnú súčasť. V súčasnej dobe, kedy sa čoraz väčší dôraz 
kladie na kvalitu života a zdravé životné prostredie je práve problematika hodnotenia akustických polí 
diskutovanou témou. Dynamický rozvoj v oblasti vedy a výskumu zaoberajúcich sa technológiami v oblasti 
softvérových programov smeruje k tomu, aby sme sa mohli bližšie priblížiť k vizualizácii akustických polí 
pomocou inovačných riešení. Jedným z východiskových cieľov pri posudzovaní  hluku, ako nežiaduceho 
elementu životného a pracovného prostredia je práve objektivizácia výsledkov meraní, optimalizácia vplyvu a 
navrhnutie možných variantných riešení, tykajúcich sa opatrení na znižovanie  a  prípadné eliminovanie 
pôsobenia negatívnych vplyvov hluku. Cieľom článku, bolo poukázať na jednotlivé metodiky hodnotenia 
akustických polí a zhodnotiť nové programy pomocou, ktorých je možné vizualizovať pôsobenie hluku 
v rôznych sférach  a následne analyzovať  a vyhodnocovať získané údaje. 
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