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Abstrakt 
Rychlost zvuku je nepostradatelná konstanta pro lidskou techniku. Cílem 
projektu bylo změření rychlosti zvuku ve vzduchu, seznámit s historií 
názorů na podstatu zvuku a s podstatou a některým užitím sonaru. Rychlost 
zvuku byla změřena překvapivě přesně. Bylo také zjištěno, že historie 
názorů na podstatu zvuku je nesmírně zajímavá. 

1 Úvod 
Rychlost zvuku je důležitá konstanta, která se využívá na spoustě míst v technické praxi. 

Tuto konstantu však odedávna využívají i mnozí tvorové z živočišné říše, např. netopýři a 
kytovci. Tyto fakty byly motivací k ověření rychlosti zvuku ve vzduchu. Jelikož ke každé 
vědní disciplíně patří i její historie, naskytla se i otázka, jak se dívali lidé na zvuk v dávných 
dobách. 

2 Vývoj názorů na zvuk 
Lidé odjakživa vědí, že zvuk se šíří konečnou rychlostí. Stačí zavolat před skalní stěnou a 

uslyšíme, že se ozvěna vrátí až po nějaké době. Pomocí tohoto jevu byly prováděny i první 
pokusy o změření rychlosti zvuku. 

Prvotní nápad uvažovat o zvuku jako o vlnění vznikl při pozorování vln na vodní hladině. 
Základní představa vlny je porucha v homogenitě prostředí, která se šíří směrem od zdroje, 
avšak nepřenáší téměř žádnou hmotu. Už antičtí učenci (řecký filosof Chrysippus 
(asi 240 př. n. l.), římský architekt a inženýr Vetruvius (asi 25 př. n. l.), římský filosof 
Boethius (480-524 n. l.)) si všimly jistých podobností v chování zvuku a vln na vodní hladině. 
Tento pohled je v souladu i s Aristotelovým tvrzením, že zvuk je pohyb vzduchu způsobený 
zdrojem. 

První pokusy o výpočty a pokusy se zvukem jako vlněním prováděli již Pythagorejci 
(550 př. n. l.). Přišli mimo jiné také na to, že frekvence vzruchu, který se šíří prostředím, je 
stejná jako frekvence kmitů původce zvuku. 

Další významnou roli ve vývoji názorů sehráli francouzský přírodní filosof Marin 
Mersenne (1588-1648), známý také jako otec akustiky, a Galileo Galilei (1564-1642). 

Další všeobecně známým faktem byla skutečnost, že se zvuk ohýbá kolem rohů 
(difrakce). Tento jev byl pozorován i na vodě, což přispělo k vlnové teorii zvuku. Pokus 
Roberta Boyla s šířením zvuku ve vakuu (1640) potvrdil také předpoklad, že se může šířit jen 
vzduchem. Tehdy se u zvuku v jiných látkách (prostředích) neuvažovalo. 

Vlna však nebyl jediný úhel pohledu na zvuk. Například Gassendi (součastník Galileiho) 
tvrdil, že zvuk je proud atomů emitovaných zdrojem zvuku. 



Matematická teorie šíření zvuku se poprvé objevila v Newtonových Principiích (1686). Ty 
mluví o zvuku jako o pulsech stlačení, které jsou přenášeny okolní látkou dále do prostoru. 
Tato teorie vysvětlila většinu dosud známých jevů a její základní představa je přijímána i 
v dnešní době. [1] 

3 Sonar 
Sonar, z anglického SOund NAvigation and Ranging (zvuková navigace a zaměřování), je 

zařízení, které využívá odrazu zvuku od překážek k jejich vyhledávání. Tento pojem je 
nejčastěji spojován s námořními aplikacemi. 

U některých druhů zvířat se vyvinula schopnost orientace na stejném principu jako je 
sonar. Nám nejbližším tvorem, který využívá sonar stejně jako letadla radar, je netopýr. 
Netopýří vypískávají krátké pulsy zvuku v pásmu ultrazvuku (nad 20 kHz) a poslouchají 
jejich ozvěny. Tím vyhledávají potravu a orientují se v prostoru. Není bez zajímavosti, že 
stejně tak jako lidé vyvinuli technologii stealth proti radaru, vyvinuli se i některých můr 
prostředky, jak se stát neviditelné pro netopýří sonar. Například jejich chlupaté tělíčko 
pohlcuje zvuk, čímž znemožní netopýrům jejich zaměření. 

3.1 Historie 
První pokusy o zjišťování objektů ve vodě, tedy hlavně lodí, byly učiněny Leonardem da 

Vincim v 15. století. Ten poslouchal lodě pomocí roury ponořené do vody (první 
echolokátor). Avšak jednou z nejhlavnějších motivací ke zkonstruování zařízení pro detekci 
překážek ve vodě bylo ztroskotání Titaniku (1912). První patent byl podán na Britském 
patentním úřadě meteorologem Lewisem Richardsonem měsíc po jeho potopení. Poté 
následovali další patenty v různých částech světa. V roce 1912 byl zkonstruován první 
experimentální přístroj. Prováděli se pokusy s komunikací pomocí morseovky a podařilo se i 
objevit ledovec na vzdálenost 3 km. 

Další aktivity ve vývoji byly přeneseny na armádu, protože potřebovala být schopná 
efektivně vyhledávat a ničit nepřátelské ponorky. Tato potřeba se objevila v průběhu 
1. světové války a v meziválečném období došlo k bouřlivému rozvoji sonaru. [2] 

3.2 Princip a využití 
Princip sonaru je shodný s principem echolokace u netopýrů. Zařízení vysílá krátké pulsy 

zvukového vlnění a poté registruje jejich ozvěny od předmětů v daném prostředí. Z rychlosti 
zvuku a doby, za kterou se ozvěna vrátí, potom vypočte vzdálenost od překážky. Obvyklé je i 
užití více vysílačů a přijímačů pro lepší prostorovou orientaci. Užitá frekvence zvuku se liší 
v závislosti na prostředí, protože například ve vodě se šíří lépe infrazvuk než ultrazvuk. 

Sonar se využívá hlavně v námořnictví, protože zvuk se vodou šíří lépe než radarové vlny. 
Mezi nejhlavnější civilní využití patří vyhledávání rybích hejn, mapování mořského dna a 
měření rychlosti lodí. 

4 Metoda experimentu 
Pro měření rychlosti zvuku byla použit obdobný princip jako u sonaru (obr. 1). Ze známé 

vzdálenosti překážky (odrazné desky) od zdroje a času, za který se vrátil impuls byla 
vypočtena rychlost zvuku: 



2.d [cm] ∆t [ms] 
40 1,04 
60 1,68 
80 2,32 

100 2,88 
120 3,52 
140 4,08 
160 4,64 
180 5,28 

Tab. 1: Naměřené hodnoty 
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Graf 1: Závislost času na dráze
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Generátor vysílal 1 puls o frekvenci 40 kHz každých cca 80 ms. Na osciloskopu byli 
zobrazeny jak pulsy z vysílače, tak pulsy z přijímače. Časový posun těchto 2 pulsů byl čas, za 
který se zvuk vrátil zpět. K zamezení ovlivňování měření přímým svazkem byla mezi 
přijímač a vysílač vložena umělohmotná deska (pro přehlednost není na obrázku znázorněna. 

5 Výsledky a diskuse 
Z naměřených hodnot (tab. 1) byl sestrojen graf 1. Směrnice přímky, jak vyplívá z (1) 

odpovídá hledané rychlosti zvuku. 

Obr. 1 Zapojení aparatury 
1) vysílač, 2) přijímač, 3) odrazná deska, 4) osciloskop, 5) obrazovka osciloskopu 
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Tato hodnota odpovídá obvykle uváděným hodnotám. 

6 Závěr 
Bylo ověřeno, že rychlost zvuku je konečná a že se dá změřit za poměrně jednoduchých 

podmínek. Rychlost a povaha zvuku jsou dávnou otázkou lidstva, jejíž řešení v průběhu dějin 
je nesmírně zajímavé. Opět bylo také ověřeno, že člověk nevymyslel nic nového. 
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