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Úvod
Od roku 2014 se věnuji práci se žáky středních škol, kteří se hlásí na lékař-

ské fakulty. Ze své zkušenosti vím, že pro tyto žáky často není fyzika oblíbený
předmět. Na rozdíl od středoškolských studentů, které fyzika také nebaví, ale
po maturitě se vydávají studovat obory humanitně zaměřené, budoucí medici
znalosti fyziky potřebují. Součástí přijímacího řízení na lékařské fakulty je totiž
test ze středoškolské fyziky a především v rámci studia medicíny jsou znalosti
středoškolské fyziky potřebné pro zvládnutí předmětů, jako je např. Biofyzika či
Zobrazovací metody a nukleární medicína.

Takto zaměření žáci nenacházejí ve fyzice zalíbení mnohdy i kvůli tomu, že se
v ní na střední škole setkávají jen s málo tématy, která se prolínají s jejich hlavním
oborem zájmu - biologií a zejména fungováním lidského těla. Bez potřebných
základů pak učebnice biofyziky, podle kterých se vyučuje na lékařských fakultách,
mohou být pro studenty příliš náročné.

Cílem této práce bylo vybrat a zpracovat několik fyzikálních témat, která jsou
součástí výuky na lékařských fakultách anebo se při výuce rovnou předpokládá
jejich znalost. Výsledek může posloužit středoškolským studentům se zájmem o
medicínu i studentům prvního ročníku lékařských fakult, kteří až během studia
objevují, že základy fyziky potřebují a bez nich nepochopí předkládanou látku.
Cílové skupině, pro kterou je tato práce určena, odpovídá zpracování témat, při
kterém nevyhnutelně muselo dojít k některým zjednodušením.

Jak již bylo naznačeno výše, zájemci o medicínu většinou nejsou maturanti z
fyziky, fyzika je často jako předmět nebaví a nelze u nich předpokládat nadšení z
přesného odvozování různých vztahů či rychlou orientaci v problematice při dů-
sledném lpění na exaktních vyjádřeních. Jsou to ale lidé, kteří fyzikální základy
ke svému studiu (a následné práci) potřebují. Snahou tohoto textu je tedy podat
tyto (vybrané) fyzikální základy těmto zájemcům v pro ně „stravitelné formě“ a
zároveň tak, aby použitá zjednodušení nepřekračovala „hranice správnosti“ (stře-
doškolské) fyziky. Práce tak může být i malým přispěním ke snaze zbavit fyziku
závoje tajemna a studentům medicíny ukázat, že alespoň elementární pochopení
fyzikálních principů může výrazně usnadnit jejich studium a zlepšit studijní (i
pracovní) výsledky.

Před zpracováním každého tématu byla provedena rešerše literatury, zejména
té, která se týká didaktiky fyziky mediků. Důraz je kladen i na vizuální stránku
textů. Výklad je doplněn mnoha ilustračními obrázky.

Z pohledu běžného členění středoškolské fyziky se v textu objevuje především
učivo o mechanickém vlnění, elektrickém poli a mechanice tekutin. Práce je čle-
něna do šesti hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vzniku a šíření zvuku, ka-
pitola druhá popisuje logaritmické vnímání (nejen) zvuku (tzv. Weberův-Fechnerův
zákon).Ve třetí kapitole je rozebrána fyzikální podstata slyšení - jak z fyzikálního
pohledu funguje lidské ucho. Využití ultrazvuku v medicíně - popis a vysvětlení
jeho vzniku, použití, jeho předností i omezení - je tématem čtvrté kapitoly. Pátá
kapitola popisuje především elektrické pole lidského srdce a jak ho změřit - EKG.
Závěrečná šestá kapitola je věnována problematice proudění krve v těle, měření
krevního tlaku a souvisejícím tématům.
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Mechanické vlnění, zvuk a slyšení
Filozofové si odpradávna lámali hlavu s následující otázkou. Pokud v lese

spadne strom, jako třeba ten na obrázku 1, a nikdo není v okolí, vydá tento pád
nějaký zvuk, když ho nikdo neslyší?

Obrázek 1: Vydá padající strom zvuk, i když v okolí není nikdo, kdo by ho slyšel
[1]?

Pokusme se k této filozofické otázce přistoupit fyzikálně. V této kapitole se
budeme zabývat akustikou. To je nauka o vzniku, šíření a vnímání zvuku. Co
to ale zvuk je? Kdybyste se na tuto otázku zeptali malého dítěte, nejspíše by
vám odpovědělo něco jako zvuk je to, co slyšíme. To vůbec není špatná odpověď.
Fyzikální definice zvuku se od ní moc neliší. Zvuk je totiž mechanické vlnění, které
je schopno vyvolat zvukový vjem. Co si představit pod termínem mechanické
vlnění? Odpovíme v následující kapitole.

1 Zvuk a jeho vlastnosti
Mechanické vlnění je jev, při kterém se látkovým prostředím přenáší kmitání.

Mechanické vlnění tedy ke svému šíření nutně potřebuje látkové prostředí. V tom
se zásadně liší od dalšího druhu vlnění - elektromagnetického, kam patří i světlo,
které se může šířit i ve vakuu. Látkovým prostředím se mechanická vlna šíří díky
rozkmitávání částic tohoto prostředí, mezi kterými jsou pružné vazby. Kde nejsou
částice, není nic, co by se mohlo rozkmitat, a není zde tak ani mechanické vlnění.

Příkladem prostředí, kterým se může šířit mechanická vlna, je pružina na
hraní na obrázku 2. Na příkladu pružiny můžeme ukázat dvě možné podoby
mechanického vlnění - příčné a podélné vlnění.
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Obrázek 2: Příčná a podélná mechanická vlna na hrací pružině. Převzato a upra-
veno z [2].

U příčného vlnění jednotlivé částice daného prostředí (u pružiny z obrázku 2
za ně můžeme považovat jednotlivé malé úseky pružiny) kmitají ve směru kolmém
neboli příčném ke směru šíření vlny. Při podélném vlnění jednotlivé částice kmitají
ve stejném směru, v jakém se šíří vlna. To má za následek, že při šíření podélné
vlny dochází k postupnému zhušťování a zřeďování látky.

Když se pružinou šíří vlna, ať už příčná nebo podélná, jednotlivé části pružiny
se postupně rozkmitávají a dále kmitají kolem své původní polohy. To je důležitá
vlastnost mechanického vlnění - nepřenáší se jím prostorem látka. Prostřednic-
tvím mechanického vlnění se ovšem prostorem přenáší energie, jelikož částice,
které byly původně v klidu, se dávají do pohybu (zvyšuje se jejich energie).

Ukázku toho, že se mechanickým vlněním látka skutečně nepřenáší prostorem,
máme na obrázku 3. Na něm je sekvence tří fotografií zachycujících situaci před
tím, než vlna na vodě dosáhla ke gumové kachničce (vlevo), chvíli poté co prošla
místem, kde je gumová kachnička (uprostřed), a poté, co vlna dospěla asi metr
za ni (vpravo). Kachnička se v důsledku prošlé vlny houpe nahoru a dolů kolem
své původní pozice, ale není unášena vlnou, protože voda se nepohybuje ve směru
vlny.

Je tak třeba rozlišovat mezi pohybem prostředí (v tomto případě vody) a po-
hybem vlny prostředím. Částice prostředí kmitají (vibrují), zatímco mechanická
vlna postupuje prostředím.

Obrázek 3: Mechanické vlnění v podobě vlny na vodě prochází místem, kde je
plastová kachnička. Ta se rozkmitá nahoru a dolů, ovšem ve vodorovném směru
zůstává na místě [3].

Kromě výše zmíněné vlny na vodě a vlny na hrací pružině jsou dalšími příklady
mechanického vlnění seismická vlna při zemětřesení či pro nás zvláště důležitý
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zvuk. A právě zvukem se budeme dále zabývat. Začněme zvukem šířícím se ve
vzduchu. V dolní části obrázku 4 je zvuková vlna schematicky zachycena v jednom
okamžiku. Vlevo se nachází zdroj zvuku, tím mohou být například naše hlasivky.
Ty vibrují, čímž rozkmitávají částice vzduchu v jejich těsné blízkosti. Od nich se
pak kmitání přenáší dál v podobě podélné vlny. Jednotlivé částice vzduchu kmitají
ve stejném směru, v jakém se šíří vlna. Vidíme, jak ve vlně vznikají místa, kde
jsou částice vzduchu více nahuštěné, a tedy je tam vyšší tlak oproti místům, kde
se částice vyskytují řidčeji. Průběh tzv. akustického tlaku v jednotlivých místech
vlnění je další možnost, jak tuto podélnou vlnu znázornit. Takový průběh vidíme
v horní části obrázku 4.

Obrázek 4: Šíření zvuku ve vzduchu. Převzato a upraveno z [4].

V grafu v obrázku 4 je také vyznačena hodnota maximálního akustického
tlaku pmax. V praxi se častěji pracuje s tzv. efektivní hodnotou akustického tlaku
pef . Pro sinusový průběh akustického tlaku (jaký je na obrázku 4) platí:

pef = pmax√
2

. (1)

Na následujícím odkazu v první části videa1 najdeme pro naši lepší představu
krátkou animaci podélné vlny. Jednotlivé kuličky reprezentují částice látky a pru-
žiny mezi nimi zase vzájemné silové působení mezi částicemi.

Ve videu vidíme, že každá jedna částice v postupující podélné vlně koná kmi-
tavý pohyb. Kmitavý pohyb je pohybem nerovnoměrným, tedy částice nemá po
celou dobu pohybu stejnou rychlost. Nicméně stejně jako u akustického tlaku,
i zde můžeme zavést tzv. efektivní akustickou rychlost vef , která je střední hod-
notou rychlosti kmitavého pohybu jednotlivých částic. Pozor, nezaměňujme tuto

1https://www.youtube.com/watch?v=pbgnxzmIL5c&t=7s [5]
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rychlost s rychlostí c, kterou se vlnění pohybuje prostředím - o této rychlosti bude
pojednáno v následující podkapitole.

V případě rovinné akustické vlny jsou efektivní akustický tlak a efektivní
akustická rychlost provázány následujícím vztahem:

pef = ρ · c · vef , (2)

kde ρ je hustota prostředí, ve kterém se vlnění šíří, c je rychlost šíření vlny
prostředím a vef efektivní akustická rychlost.

Důležitou veličinou charakterizující dané prostředí z hlediska šíření akustic-
kých vln je akustická impedance Z, někdy též označovaná jako akustický odpor.
Na tuto veličinu můžeme pohlížet jako na analogii elektrického odporu a platí pro
ní analogie Ohmova zákona pro vodič2, kde efektivní akustický tlak je analogií
elektrického napětí a efektivní akustická rychlost analogií elektrického proudu.
Pro akustickou impedanci tak platí:

Z = pef

vef

. (3)

Dosadíme-li do (3) z (2), dostáváme po úpravě:

Z = ρ · c (4)

Jednotkou akustické impedance je kg·m−2·s−2. Akustická impedance pro nás bude
důležitá zejména v části zabývající se využitím ultrazvuku v medicíně.

Vraťme se k filozofické otázce z úvodu této kapitoly. Z fyzikálního pohledu teď
už můžeme s jistotou říci, že zvuk v podobě mechanické vlny se bude od spadlého
stromu šířit nezávisle na tom, jestli mu dáme do cesty ucho, čímž ho uslyšíme.

1.1 Rychlost zvuku
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak rychle se zvuk šíří? Když si s někým po-

vídáte a jste od sebe vzdáleni několik metrů, zdá se, že toho druhého slyšíte
okamžitě. To by odpovídalo nekonečné rychlosti šíření zvuku. Nicméně tak tomu
není. Rychlost zvuku ve vzduchu je konečná, i když ve srovnání s rychlostmi,
kterými jsme zvyklí se sami pohybovat, je vysoká. Konečné rychlosti zvuku si
můžeme všimnout například při bouřce. Když uvidíte na obloze blesk, obvykle
trvá několik sekund, než uslyšíte hrom. To proto, že k vám zvuk hromu musí
dospět, což chvíli trvá.3 Počítáním sekund, které dělí blesk a hrom, můžeme určit
přibližnou vzdálenost bouřky. Napočítáme-li od blesku do hromu 12 sekund, zna-
mená to, že je bouřka asi 4 km daleko. Jelikož zvuk se ve vzduchu šíří rychlostí
přibližně 340 ms−1, tj. na překonání jednoho kilometru potřebuje asi tři sekundy.

A co šíření zvuku v látkách jiného skupenství? Když se potápíme pod vodou,
slyšíme okolní zvuky. Mechanické vlnění a tedy i zvuk se může šířit i v kapalině.
Ve vodě je rychlost šíření zvuku větší než ve vzduchu. To může na první pohled

2Ohmův zákon říká, že proud I procházející vodičem je úměrný napětí U mezi konci vodiče,
neboli I = U

R
. Odsud vyjádřený odpor vodiče R = U

I
.

3Nějakou dobu to trvá i světlu blesku, ovšem vzhledem k obrovské rychlosti světla se jedná
o zcela zanedbatelné zlomky sekundy.
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působit paradoxně. Přece když se my sami chceme pohybovat ve vodě, jde nám to
daleko pomaleji, než když se pohybujeme ve vzduchu. Uvědomme si ale zásadní
rozdíl mezi situací, kdy se pohybujeme ve vzduchu či ve vodě my sami a kdy se
tímto prostředím pohybuje mechanická vlna.

Pokud se pohybujeme ve vodě my či jakékoli jiné těleso, pohybujeme se na-
vzdory vodě. Musíme překonávat odpor prostředí a ten je ve vodě vyšší než ve
vzduchu. Ovšem mechanické vlnění se nepohybuje navzdory vodě, ale díky vodě.
Totiž to, co se dává do kmitavého pohybu, jsou jednotlivé částice vody. A díky
tomu, že jsou jednotlivé částice vody blíže u sebe a působí na sebe navzájem vět-
šími silami (v porovnání se vzduchem), se daná částice vody dozví dříve o tom,
že se rozkmitala její sousední kolegyně, a rozkmitá se také - vlnění se šíří rychleji.

Rychlost zvuku ve vodě je přibližně 1 500 m·s−1). To je výhodné například pro
velryby, které spolu komunikují pomocí mechanických vln na vzdálenosti tisíců
kilometrů. Kdyby si takto povídaly na vzduchu, musely by na odpověď čekat více
jak 4krát déle.

Každý, kdo zažil, když soused vrtal do zdi, bude souhlasit, že zvuk se může
šířit i pevnou látkou. V pevných látkách na sebe jednotlivé částice působí obecně
většími silami než v kapalinách. Díky tomu se zvuk v pevných látkách šíří ještě
rychleji - v oceli například rychlostí asi 5 000 m·s−1).

1.2 Frekvence zvuku
Základní charakteristikou vlnění je frekvence označovaná f. Frekvence (mů-

žeme se setkat i s pojmem kmitočet) je počet kmitů zdroje vlnění za jednu
sekundu. Jednotkou frekvence je hertz se zkratkou Hz, který v základních jednot-
kách vyjádříme jako s−1.

Frekvence f úzce souvisí s další charakteristikou vlnění - periodou. Perioda,
kterou standardně značíme T, je převrácenou hodnotou frekvence:

T = 1
f

.

Jednotkou periody je sekunda.
Dalším důležitým parametrem vlnění je vlnová délka. Ta označuje vzdálenost,

do které dojde vlna za jednu periodu. Vlnová délka se obvykle značí řeckým pís-
menem λ (lambda) a jednotkou je metr. Na obrázku 5 je vlnová délka vyznačena
pro příčnou mechanickou vlnu a podélnou mechanickou vlnu šířící se na pružině.
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Obrázek 5: Vlnová délka příčného a podélného vlnění. Převzato a upraveno z [2].

Vlnová délka je s frekvencí f svázána skrze rychlost šíření vlny c v daném
prostředí následujícím vztahem:

λ = c

f
. (5)

Je dobré si uvědomit, že vlnová délka je na frekvenci závislá nepřímo úměrně.
Tedy čím vyšší frekvence, tím kratší vlnová délka.

Přechází-li vlnění z jednoho prostředí do druhého (například zvuk ze vzduchu
do vody), zachovává si svoji frekvenci a jeho vlnová délka se mění v závislosti na
rychlosti v novém prostředí dle vztahu (5).

1.3 Tón a jeho výška
U slyšitelného mechanického vlnění - zvuku - můžeme určit výšku. To, jakou

výšku tónu vnímáme, úzce souvisí s jeho frekvencí.4 Udává se, že zdravé lidské
ucho je schopno slyšet zvuk v rozsahu frekvencí přibližně od 20 Hz do 20 000 Hz.
Náš sluch však nefunguje jako stroj, který by u každého jedince fungoval naprosto
stejně. Proto se frekvenční rozsah u lidí liší a dokonce se liší i u vašeho pravého
a levého ucha. Pokud chcete zjistit jaký frekvenční rozsah má váš sluch, můžete
zkusit využít některý z online generátorů tónů, například tento5:

Při používání generátoru tónů mějme na paměti, že můžeme slyšet jen to,
co nám dovolí náš reproduktor.6 Když si tento generátor tónů otevřeme, máme
možnost nastavit frekvenci tónu a vyzkoušet si tak, jaké frekvence ještě slyšíme.
Zajímavé může být porovnání vašeho frekvenčního rozsahu s rozsahem někoho

4Není s ní však ekvivalentní. Výška tónu je subjektivní vlastnost zvuku, kdežto frekvence je
exaktní fyzikální vlastnost.

5https://www.szynalski.com/tone-generator/ [7]
6Pokud něco neslyšíme, může to být uchem, ale také tím, že použitý reproduktor danou

frekvenci nevyloudí.
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z jiné generace. Rozsah slyšitelných frekvencí se totiž s věkem zužuje. Jak stár-
neme, ztrácíme zejména schopnost slyšet vysoké frekvence.

Frekvenční rozsah lidského sluchu je sice přibližně 20 Hz až 20 000 Hz, ovšem
pro různé frekvence nemá ucho stejnou citlivost. Nejcitlivější je náš sluch v in-
tervalu přibližně 1 000 Hz až 5 000 Hz , který leží ve frekvenčním rozsahu lidské
řeči (přibližně 150 Hz - 7 000 Hz, viz obrázek 12) [8].

Když výše zmíněný generátor tónů otevřete, ne náhodou je výchozí frekvencí
440 Hz. To je frekvence odpovídající tónu, který nazýváme komorní A či A4. Tón
s touto frekvencí je základem ladění mnoha hudebních nástrojů.

S výškou tónu také souvisí pojem hudební interval. Označuje se tak poměr
frekvencí dvou tónů. Lidskému uchu nezní libozvučně kombinace jakýchkoliv dvou
tónů. Jako uchu lahodící vnímáme souzvuk tónů, jejichž frekvence jsou v poměru
malých celých čísel. Nejharmoničtěji nám znějí dva tóny vzdálené o oktávu. Takové
dva tóny se dokonce v hudební teorii označují stejným písmenem. Poměr frekvencí
dvou tónů vzdálených o oktávu je 1 : 2. Například tón o oktávu vyšší než komorní
A označovaný jako A5 má frekvenci 880 Hz. Tón o dvě oktávy vyšší než komorní
A je zároveň o oktávu vyšší než A5, má tedy dvojnásobnou frekvenci (2·880 Hz)
1 760 Hz. Tón o další oktávu vyšší má frekvenci 3 520 Hz.

tón frekvence
A1 55 Hz
A2 110 Hz
A3 220 Hz
A4 440 Hz
A5 880 Hz
A6 1 760 Hz
A7 3 520 Hz

Tabulka 1: Vybrané tóny a jejich frekvence.

V tabulce 1 najdeme vybrané tóny a jejich frekvence. Užitečné je si tyto tóny
postupně přehrát pomocí generátoru tónů. Zjistíme, že to, co vnímáme jako řadu
stále stejně zvyšujících se tónů (A1, A2,...) je řada tónů s frekvencí, která je dvoj-
násobkem předchozí. Vnímání výšky tónu se tak řídí Weberovým-Fechnerovým
zákonem, o kterém je podrobněji pojednáno v kapitole Weberův-Fechnerův zákon
aneb naše smysly logaritmují.

Zmiňujeme tóny, ale co to vlastně tón je a jak se odlišuje od ostatních zvuků?
Tón se vyznačuje periodickým průběhem. Vyneseme-li pro tón závislost intenzity
na čase, dostaneme neustále se opakující neboli periodický průběh. Je-li navíc
tento tón tzv. jednoduchý, je tento průběh harmonický, čili má tvar sinusoidy.
Příklady závislosti intenzity na čase pro tři jednoduché tóny najdeme na obrázku
6 vlevo.

Jednoduchý tón vydávají například ladičky či výše zmíněný generátor tónů.
Pokud jste ho vyzkoušeli, asi budete souhlasit, že jednoduché tóny nejsou pro
nás na poslech zvláště příjemné. Asi bychom nechtěli poslouchat naši oblíbenou
písničku zahranou z jednoduchých tónů. To proto, že naše ucho je zvyklé vnímat
složené tóny. I ty mají periodický průběh, ovšem závislost intenzity na čase už
není sinusoida, nýbrž má složitější tvar. Příklad vidíme v pravé části obrázku 6.
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Obrázek 6: Závislost intenzity na čase pro tři jednoduché tóny a z nich vytvořený
tón složený. Převzato a upraveno z [9].

Z čeho je složený tón složený? Z několika jednoduchých tónů. Jednoduchý tón
s nejnižší frekvencí přitom udává vnímanou výšku tónu. Této frekvenci říkáme
základní frekvence. Budou-li tedy například dva zpěváci zpívat složený tón se
základní frekvencí 440 Hz, tak se u obou bude jednat o čisté komorní. Přesto
rozlišíme hlasy obou zpěváků. To proto, že se u nich liší tzv. barva (témbr) hlasu.
Jednoduchý tón se základní frekvencí se skládá s dalšími jednoduchými tóny,
jejichž frekvence jsou celočíselnými násobky základní frekvence - nazýváme je
vyšší harmonické frekvence. Například pro základní frekvenci 440 Hz jsou vyšší
harmonické frekvence 880 Hz, 1 320 Hz, 1 760 Hz, 2 200 Hz, atd.

A právě počet a intenzita vyšších harmonických frekvencí, což jsou hodnoty
pro každý hlas unikátní, určují barvu hlasu. Proto dokážeme prakticky všechny
lidi, které známe, rozpoznat jen na základě jejich hlasu. Je to také důvod, proč
existuje tak velké množství hudebních nástrojů. Každý z nich je unikátní tím,
jakou kombinaci vyšších harmonických frekvencí vyluzuje. Na obrázku 6 vidíme
průběh jednoho složeného tónu a také z jakých jednoduchých tónů je složen.

Zvuky, které nejsou tóny (ať už jednoduché nebo složené) a nemají tedy perio-
dický průběh závislosti intenzity na čase, nazýváme hluky. To je termín z akustiky
a nemusí tedy nutně znamenat, že jde o nějaké hlasité zvuky, jak toto slovo chá-
peme v běžném jazyce.

Základní stavební kameny řeči můžeme rozdělit na složené tóny a hluky. Slože-
nými tóny jsou samohlásky - a, e, i, o, u. Například samotné e si můžeme zazpívat.
Kdežto samotné k si nezazpíváte. Souhlásky jsou totiž hluky.

1.4 Vlnová délka zvuku
Vraťme se k pojmu vlnová délka. To, jakou má daný zvuk vlnovou délku, závisí

na prostředí, ve kterém se šíří. Ve vztahu pro vlnovou délku (5) totiž vystupuje
jak frekvence vlnění, tak rychlost jeho šíření, která je v různých prostředích různá.
Jaké jsou vlnové délky zvuku ve vzduchu?

Dosadíme-li do vztahu (5) za c rychlost šíření zvuku ve vzduchu (340 m·s−1),
a za frekvenci f dolní hranici frekvenčního rozsahu zvuku - 20 Hz, získáme vlnovou
délku zvuku:

λ = 340 m · s−1

20 Hz = 17 m.
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A pro horní hranici frekvenčního rozsahu (20 000 Hz) stejným postupem obdržíme
vlnovou délku ve vzduchu:

λ = 340 m · s−1

20 000 Hz = 0,017 m = 17 mm.

K těmto výsledkům uveďme dvě poznámky. Zaprvé zde vidíme důsledky nepřímé
úměry mezi vlnovou délkou a frekvencí. Vskutku platí, že nízká frekvence od-
povídá velké vlnové délce a naopak. Zadruhé, hodnoty vlnových délek zvuku ve
vzduchu jsou dobře představitelné, jelikož se pohybují v řádech od milimetrů po
metry (17 milimetrů až 17 metrů).

Dosud jsme se drželi ve frekvenčním rozsahu slyšitelném pro lidské ucho.
Ovšem existuje i mechanické vlnění nižších a vyšších frekvencí. Mechanické vl-
nění, které má nižší frekvence než 20 Hz, nazýváme infrazvuk. Mechanické vlnění
s vyšší frekvencí než zvuk nazýváme ultrazvuk. O ultrazvuku, který má značné
využití v medicíně, pojednáme ve zvláštní části. V tabulce 2 najdeme přehled
dělení mechanického vlnění dle frekvencí.

infrazvuk zvuk ultrazvuk
nižší frekvence vyšší frekvence

delší vlnová délka než zvuk 20 až 20 000 Hz kratší vlnová délka než zvuk

Tabulka 2: Dělení mechanického vlnění dle frekvencí.

1.5 Intenzita zvuku
Jak už víme, zvukovým vlněním se přenáší energie. Kdyby tomu tomu tak

nebylo, nic bychom neslyšeli. K tomu, aby se nám rozechvěl bubínek v našem
uchu, totiž je potřebná energie. Zvukem (a to i vlastním hlasem) se nám dokonce
může podařit rozbít sklenici na víno.7

Množství energie přenášené zvukem za určitý čas úzce souvisí s vnímanou
hlasitostí zvuku, i když hlasitost zvuku je vždy subjektivní a závisí na citlivosti
sluchu a také na frekvenci zvuku, jelikož náš sluch není stejně citlivý v celém spek-
tru slyšitelných frekvencí. První fyzikální veličinu, kterou si uvedeme v souvislosti
s hlasitostí zvuku, je intenzita zvuku I. Ta je definována jako energie zvukového
vlnění, která projde za dobu jedné sekundy plochou 1 m2 orientovanou kolmo na
směr šíření zvuku. Označíme-li navíc energii přenesenou zvukem za 1 sekundu
jako akustický výkon P, můžeme psát:

I = P

S
, (6)

kde S je velikost plochy, kterou energie prošla. Jednotkou akustického výkonu
je watt se zkratkou W. Jednotkou samotné intenzity zvuku je W·m−2, jak lze
odvodit ze vztahu (6).

Na obrázku 7 je názorně vidět, v čem se liší zvuky s různou intenzitou. Obě
části obrázku 7 obsahují zachycený průběh tlaku podél podélné zvukové vlny

7Video, kde je zachyceno učení se dovednosti rozbíjení sklenice na víno hlasem najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=X6iJ0hPpGec [10]
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(srovnejte s obrázkem 4). Vidíme, že čím intenzivnější zvuk je, tím větší má
výchylky tlaku. Zvuková vlna s větší intenzitou tedy může působit většími silami
na objekty (třeba ušní bubínek), které jí budou stát v cestě.

Obrázek 7: Průběh tlaku pro dvě zvukové vlny s rozdílnou intenzitou. Převzato
a upraveno z [11].

Zdravé lidské ucho je schopno zaznamenat nejslabší (nejtišší) zvuk o intenzitě
10−12 W·m−2 (při frekvenci 1 kHz). Tato hodnota intenzity zvuku se označuje
jako práh slyšení. Za poznámku stojí, jak ohromně citlivé naše ucho je. Výchylky
tlaku pro takto tichý zvuk činí asi 20 µPa (20 miliontin pascalu). Pro porovnání,
list běžného kancelářského papíru položený na stole vyvolá tlak asi 1 Pa, tedy 50
000× větší tlak.

1.6 Hladina intenzity zvuku
Při udávání hlasitosti zvuku se spíše než s intenzitou zvuku setkáme s veličinou

nazvanou hladina intenzity zvuku. V definici hladiny intenzity zvuku se setkáme
s dekadickým logaritmem, jinak řečeno logaritmem o základu 10. Pro jistotu si
práci s tímto matematickým pojmem zopakujme. Hodnota dekadického logaritmu
udává, na kolikátou mocninu musíme umocnit číslo 10, abychom dostali argument
daného logaritmu. Jaká je pak hodnota dekadického logaritmu například ze 100?
Neboli čemu je rovno log 100? Odpovědí je 2, jelikož 102 =100. Můžeme psát:

log 100 = 2.

Čemu potom odpovídá log 10 000? 10 000 můžeme zapsat jako 104, tedy

log 10 000 = 4.

Zkuste si ověřit, že jsou vám jasné i následující rovnosti:

log 10 = 1
log 1 = 0
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log 0,001 = −3.

Pokud ano, můžeme se přesunout k definici hladiny intenzity zvuku L. Vyjdeme
ze vztahu, který ještě samotnou definicí nebude:

L = 10 · log I

I0
, (7)

kde I označuje intenzitu daného zvuku a I0 odpovídá intenzitě zvuku prahu
slyšení, tedy 10−12 W·m−2.

Pokusíme-li se ze vztahu (7) odvodit jednotku hladiny intenzity zvuku, zjis-
tíme, že vzhledem k tomu, že vychází z poměru dvou stejných veličin (intenzit
zvuku), jedná se o bezrozměrnou veličinu. Přesto se jednotka používá a to tzv. de-
cibel se zkratkou dB. Tato jednotka v sobě neobsahuje žádnou fyzikální informaci.
Pokud bychom ji rozepsali pomocí základních jednotek soustavy SI, dostaneme 1.
V jistém smyslu je tak decibel podobný například procentu. Jelikož jednotka de-
cibel ze vztahu (7) nevyplývá, nýbrž jsme si její používání „zvolili“, bývá zvykem
uvést tuto jednotku rovnou do vztahu definující hladinu intenzity zvuku L:

L = 10 dB · log I

I0
(8)

Abychom se s hladinou intenzity zvuku naučili pracovat, použijeme vztah (8)
pro zodpovězení čtyř otázek.

Otázka 1: Jakou hladinu intenzity zvuku má zvuk o intenzitě 10−5 W·m−2

Na tuto otázku není těžké odpovědět. Stačí zadanou intenzitu dosadit do vztahu
(8):

L = 10 dB · log I

I0
= 10 dB · log 10−5

10−12 = 10 dB · log 107 = 10 dB · 7 = 70 dB.

Zvuku o intenzitě 10−5 W·m−2 odpovídá hladina intenzity zvuku 70 dB.

Otázka 2: Jaké hladině intenzity zvuku odpovídá práh slyšení?

Do vztahu (8) dosadíme za I hodnotu prahu slyšení 10−12 W·m−2. Vzhledem
k tomu, že za I0 dosazujeme vždy také hodnotu 10−12 W·m−2, dostáváme:

L = 10 dB · log 10−12

10−12 = 10 dB · log 1 = 0 dB.

Tedy pozor, 0 dB neodpovídá tichu, ale prahu slyšení. Ticho neboli nulovou in-
tenzitu zvuku bychom ve skutečnosti ani v decibelech nemohli vyjádřit, jelikož
bychom po dosazení do (8) dostali nulu v argumentu logaritmu a pro nulu není
logaritmus definován. V tabulce 3 jsou uvedeny přibližné hodnoty hladin intenzit
zvuku pro různě hlasité zvuky.

Otázka 3: Co znamená, když se hladina intenzity zvuku zvedne o 30 dB? Jakou
nám to dává informaci o změně intenzity zvuku?
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zvuk hladina intenzity zvuku (dB)
ticho nelze vyjádřit

práh slyšení 0
šeptání 20

normálně hlasitá řeč 40
troubení auta 90

v blízkosti letadlového motoru 120
výstřel z pistole v blízkosti ucha (práh bolesti) 130

Tabulka 3: Hladiny intenzity zvuku různých zdrojů.

Změna hladiny intenzity je rovna rozdílu hladiny intenzit po změně hlasitosti L2
a před ní L1.

∆L = 30 dB = L2 − L1,

hladiny intenzity zvuku L1 a L2 můžeme rozepsat podle (8):

30 dB = 10 dB · log I2

I0
− 10 dB · log I1

I0
.

Obě strany rovnice nyní vydělíme 10 dB:

3 = log I2

I0
− log I1

I0
.

Dále využijeme pravidlo pro počítání s logaritmy, konkrétně pravidlo pro loga-
ritmus podílu. To říká, že logaritmus podílu je roven rozdílu logaritmů čitatele
a jmenovatele původního podílu, tedy obecně: log A

B
= log A − log B. Když toto

pravidlo aplikujeme, z rozdílu logaritmů dostáváme logaritmus podílu:

3 = log

I2

I0
I1

I0

.

Pokračujeme úpravou složeného zlomku8 na pravé straně rovnice:

3 = log I2

I1
,

posledním krokem je odlogaritmování obou stran rovnice, což nás dovede k vý-
sledku:

103 = I2

I1
.

Zjišťujeme, že poměr nové a původní intenzity zvuku L2 : L1 je 1 000 : 1. Nová
intenzita zvuku je tisíckrát větší než ta původní.

8Upravujeme pomocí rovnosti:
A
B
C
D

= A · D

B · C
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Zkuste si sami projít předchozí postup a popřemýšlet, co vše by se v něm
změnilo, pokud by se hladina intenzity zvuku zvýšila o 50 dB. Je vám jasné, že
v takovém případě by nová a původní intenzita byly v poměru 105 : 1?

Na základě předchozího se dále ujistěte, že jste schopni odůvodnit, jak dojít
k následujícím tvrzením.

Hladina intenzity zvuku se zvětšila o 20 dB → intenzita zvuku se zvětšila stokrát.

Hladina intenzity zvuku se zmenšila o 60 dB → intenzita zvuku klesla milionkrát.

Intenzita zvuku se zvětšila 1 000× → hladina intenzity zvuku se zvětšila o 30 dB.

Otázka 4: Troubení klaksonu automobilu má hladinu intenzity zvuku (lidově
hlasitost) 80 dB. Kolik takových klaksonů by muselo troubit najednou, aby se
hlasitost zvýšila na 120 dB a vyrovnala by se tak přibližně hlasitosti startujícího
letadla?

Hladina intenzity zvuku by se zvýšila o 40 dB (120 dB - 80 dB). Intenzita zvuku
by tedy narostla deset tisíckrát. Každý klakson přispívá k intenzitě zvuku stejně,
což znamená, že by jich najednou muselo troubit 10 000.

Možná vás při procházení těchto otázek napadlo, proč vůbec do popisu hlasi-
tosti zvuku zavádíme logaritmy? Odpověď tkví v tom, jak pracuje náš sluch i další
smysly. V jistém ohledu totiž naše smysly logaritmují. Tuto důležitou vlastnost
našeho vnímání popisuje Weberův-Fechnerův zákon.

2 Weberův-Fechnerův zákon aneb naše smysly
logaritmují

Byť se v této kapitole primárně zabýváme zvukem a jeho vnímáním, začněme
pokusem, který souvisí s naším vnímáním hmotnosti. Přes tuto analogii se poté
dostaneme zpátky ke sluchu.

Představte si, že si na dlaň položíte závaží o hmotnosti 20 gramů. Následně
na dlaň přidáte další, tentokrát 10gramové závaží. Určitě byste poznali, že je
nyní vaše dlaň zatížena více. Z toho vyplývá, že vaše ruka je schopna rozpoznat
hmotnostní rozdíl 10 gramů.

Teď si představte, že na dlani máte položeno pětikilogramové závaží. Následně
na toto závaží položíte 10gramové závaží. Poznáte teď pocitově rozdíl v zatížení?
Určitě ne. Nepoznali byste ani kdyby se na původní pětikilogramové závaží přidalo
dalších sto gramů. Za této situace najednou nemáme schopnost rozpoznat rozdíl
10 gramů.

Ukazuje se tak, že naše vnímání hmotnosti nefunguje tím způsobem, že bychom
byli vždy schopni zaznamenat rozdíl 10 gramů. Pokud bychom byli schopni vždy
rozeznat určitý daný hmotnostní rozdíl nezávisle na výchozí hodnotě, naše vní-
mání hmotnosti by fungovalo jako tzv. lineární detektor. Ve skutečnosti hmot-
nosti porovnáváme, a tedy naše vnímání hmotnosti funguje jako tzv. srovnávací
detektor. Tímto způsobem nefunguje pouze vnímání hmotnosti, ale i další smysly
včetně zraku a sluchu. A právě z této vlastnosti našeho vnímání se pomyslně
vynořují logaritmy.
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2.1 Lineární vs. srovnávací detektor
Když se logaritmy probírají v matematice na střední škole, mohou působit

jako něco velmi abstraktního a vzdáleného běžnému životu. Ovšem ony jsou za-
budovány v samém srdci našeho vnímání. V jistém smyslu jsme díky nim schopni
vnímat velké dynamické rozsahy podnětů. Například co se týče sluchu, již víme,
že práh slyšení odpovídá hodnotě 10−12 W·m−2. Nejhlasitější zvuk, který jsme
schopni slyšet aniž by nám poškodil sluch, má asi 120 dB - to odpovídá intenzitě
zvuku 1 W·m−2. To je 1012krát (1 000 000 000 000krát) větší intenzita než in-
tenzita prahu slyšení. Ucho je tedy schopno zaznamenat zvuk odpovídající prahu
slyšení ale také zvuk, který je tisíc miliardakrát intenzivnější! To je obrovský roz-
sah, který je možný díky tomu, že náš sluch v jistém smyslu logaritmuje a chová
se jako srovnávací detektor.

Vysvětleme si rozdíl mezi lineárním a logaritmickým (srovnávacím) detekto-
rem. Představme si, že v čase zaznamenáváme nějaký signál. Není důležité, co je
to za signál. Můžeme si představit, že tento signál odpovídá v případě zvuku in-
tenzitě zvuku a v případě světla intenzitě osvětlení. Tabulka 4 zachycuje velikosti
signálu ve zvolených jednotkách v průběhu osmi sekund.

čas (s) signál (libovolná jednotka)
1 10
2 60
3 3 000 000
4 2 000 000 000
5 10 000
6 60 000 050
7 60 000 000
8 10 000

Tabulka 4: Velikost signálu v závislosti na čase.

Hodnoty signálu mají značný rozsah. Zatímco nejslabší signál v čase 1 sekunda má
hodnotu 10 jednotek, nejsilnější je signál v čase 4 sekundy s hodnotou 2 miliardy
jednotek. Pokud bychom použili při detekci tohoto signálu lineární detektor, pak
by výsledek zachycený do grafu závislosti velikosti signálu na čase mohl vypadat
jako na obrázku 8. Osa y je v tomto grafu lineární. To znamená, že sousední
hodnoty na této ose jsou od sebe vzdáleny vždy o stejný díl. Prozkoumáme-li osu
y na tomto grafu podrobněji, zjistíme, že každý dílek na této ose má velikost 200
miliónů jednotek.

Prakticky jediná hodnota, která je v grafu vidět jako na první pohled nenu-
lová, je ta v čase 4 sekundy. Zbytek je o tolik menší, že na takovém detektoru
není prakticky zaznamenatelný. Pokud by takto fungovaly naše smysly, například
sluch, byli bychom nejspíše schopni slyšet jen velmi úzkou výseč intenzit zvuku.
Vše ostatní by pro nás bylo příliš tiché a naše uši by naměřily nulu - neslyšeli
bychom to. Mohlo by to vypadat například tak, že pokud bychom měli schopnost
slyšet startující letadlo, byla by pro nás řeč nezaznamenatelná.
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Obrázek 8: Graf závislosti velikosti signálu na čase s lineární y-ovou osou.

Jak by dopadla detekce signálu z tabulky 4 pomocí detektoru logaritmického?
Graf naměřených hodnot signálu srovnávacím detektorem je na obrázku 9. Na
tomto grafu je y-ová osa logaritmická. Všimněte si, že sousední hodnoty na ose
y nejsou vzdáleny o stejný díl, ale jsou ve stejném poměru. Každý další dílek je
desetinásobek toho předešlého.
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Obrázek 9: Graf závislosti velikosti signálu na čase s logaritmickou y-ovou osou.

Při pohledu na nanesené hodnoty neměřeného signálu vidíme, že máme zazna-
menány hodnoty o obrovském rozsahu. Jako zřetelně nenulovou vidíme hodnotu
v čase 1 sekunda, tedy signál s velikostí 10 jednotek. Zároveň do stejného grafu
zaznamenáme i 3 miliony jednotek či 2 miliardy jednotek.

V časech 1 sekunda a 2 sekundy se signál liší o 50 jednotek (10 jednotek a 60
jednotek). V grafu vidíme, že hodnoty signálu v těchto dvou časech dokážeme
rozlišit. Bod v čase 2 sekundy je znatelně výš než v čase 1 sekunda. Při pohledu na
graf tak dokážeme říct, že v čase 2 sekundy je signál silnější než v čase 1 sekunda.

I v čase 6 a 7 sekund se liší velikosti signálu o 50 jednotek. V grafu vidíme, že
nemáme problém logaritmickým detektorem tyto hodnoty naměřit, ale rozhodně
nedokážeme z grafu určit, že se liší o 50 jednotek. Z grafu působí jako totožné
hodnoty. Neplatí tedy, že srovnávacím detektorem dokážeme vždy rozlišit rozdíl
50 jednotek. Záleží na tom, s jakou výchozí hodnotou detektor změnu signálu
srovnává. Odtud název srovnávací detektor.

Toto chování je nám možná povědomé z příkladu vnímání hmotnosti z úvodu.
Přírůstek 10 gramů rozlišíme, když jej srovnáváme s výchozí hodnotou 20 gramů,
ale ne když je výchozí hodnotou 5 kilogramů. Nicméně zároveň máme schopnost
zaznamenat velkou šíři hodnot hmotnostní od gramů po desítky kilogramů. U dal-
ších smyslů je to stejné. U sluchu jsme se již nad mimořádným rozsahem 12 řádů
slyšitelných hodnot intenzit podivovali. U zraku se udává rozsah až 14 řádů [13].

Přidejme ještě další fakta o fungování našeho sluchu. Zdravé ucho je schopno
rozlišit přírůstek v hlasitosti na úrovni přibližně 1 dB. Ovšem přírůstek 1 dB
neznamená vždy stejně velký rozdíl v intenzitách. Použijeme-li postup z otázky 3
z předešlé kapitoly, zjistíme, že přírůstek 1 dB hladiny intenzity zvuku odpovídá
tomu, že se intenzita zvuku zvětší 100,1krát = 1,26krát.
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Zvýší-li se hladina intenzity zvuku o 3 dB, změní se intenzita zvuku 100,3krát,
tj. téměř dvojnásobně9. To znamená, že každé zdvojnásobení intenzity zvuku, a
tím pádem zdvojnásobení energie přenášené zvukem za určitý čas, má v decibelech
konstantní přírůstek 3 dB. Naše ucho vnímá zvýšení hlasitosti o 3 dB pokaždé
jako stejný přírůstek hlasitosti. To je zachyceno v tabulce 5.

intenzita zvuku (fyzikální signál)
(10−12 W·m−2)

hladina intenzity zvuku
(vnímaná hlasitost)

1 0 dB
2 3 dB
4 6 dB
8 9 dB
16 12 dB
32 15 dB
63 18 dB
126 21 dB
251 24 dB

Tabulka 5: Intenzita zvuku a vnímaná hlasitost.

Výše zmíněnou vlastnost našeho sluchu si můžeme vyzkoušet na vlastní uši
na následujícím odkazu10, kde najdeme video s tónem, který každé 4 sekundy
zdvojnásobí svoji intenzitu, a tedy zvýší hladinu intenzity zvuku o 3 dB.

Tuto posloupnost vnímáme jako tóny s konstantně se zvyšující hlasitostí.

2.2 Weberův-Fechnerův zákon
Popisované chování našich smyslů formuloval jako prvním Gustav Theodor

Fechner v roce 1860 a položil tím základy oboru, který se nazývá psychofyzika.
Ta zkoumá vztahy mezi fyzickým a psychickým světem.11 Na počest jeho a ex-
perimentálního psychologa Ernesta Webera nazýváme popsané chování lidských
smyslů Weberův-Fechnerův zákon. Jedna z jeho možných formulací je [12]:

Vzrůstá-li intenzita podnětu řadou geometrickou, pak roste intenzita počitku
řadou aritmetickou.

Všimněme si, že tato formulace souhlasí s tím, co máme pro sluch zachyceno
v tabulce 5. V levém sloupci je intenzita podnětu, která roste geometrickou řadou
a v pravém sloupci intenzita našeho vnímání neboli počitku a ta roste řadou
aritmetickou.

9S větší přesností je 100,3 rovno 1,995. Proto v tabulce 5 ve sloupci intenzita zvuku nenajdeme
přesnou posloupnost mocnin čísla 2.

10https://youtu.be/xXrcAK51Ynw
11Fechner svůj výzkum započal pokusy s vnímáním hmotnosti, které byly podobné pokusu

zmiňovanému na začátku kapitoly.
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Matematický zápis Weberova-Fechnerova zákona má následující podobu:

∆S

S
= k, (9)

kde S značí intenzitu počátečního stimulu (u sluchu to je intenzita zvuku). ∆S
je pak mezní rozdíl intenzity fyzikálního stimulu, který člověk dokáže vnímat,
jinými slovy jakou nejmenší změnu stimulu zaznamenáme. V angličtině se pro
tuto hodnotu používá příhodný název just noticeable difference zkracovaný jako
JND. Ze vztahu (9) plyne, že podíl JND (tedy ∆S) a počáteční intezity počitku S
má stálou hodnotu rovnou konstatně k. Hodnota konstanty k je různá pro různé
druhy podnětů, tedy má jinou hodnotu pro sluch a jinou například pro vnímání
hmotnosti.

Vyjádříme-li ze vztahu (9) ∆S (tedy JND), dostáváme:

∆S = k · S.

Čím je větší počáteční intenzita stimulu S, tím je větší JND, což souhlasí s naším
pozorováním na začátku kapitoly, kde jsme uvedli pokus s vnímáním hmotnosti.
Řekněme, že pro při počátečním stimulu odpovídajícím 100gramovému závaží má
JND hodnotu 5 gramů. V takovém případě je hodnota konstanty k pro vnímání
hmotnosti po dosazení do (9) rovna:

k = ∆S

S
= 5 g

100 g = 0,05.

Při počátečním stimulu S o velikost 20 gramů pak 10gramová změna byla zjevně
větší než JND (= 0,05 · 20 g = 1 g ), avšak pro počáteční stimul S o velikost
5 kilogramů je 10gramová změna menší než JND (= 0,05 · 5000 g = 250 g), a tedy
ji nezaznamenáme.

Na závěr kapitoly si ještě uveďme 2 příklady platnosti Weberova-Fechnerova
zákona pro zrak. První z nich se týká našeho vizuálního vnímání počtu. Na ob-
rázku 10 je na obou stranách v dolním čtverci o 10 teček více než v horním sloupci.
Zatímco však v levém sloupci je změna počtu mezi horním a dolním čtvercem pa-
trná na první pohled, v pravém sloupci vypadají oba čtverce prakticky stejně
(počáteční stimul S je zde daleko větší).
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Obrázek 10: Ilustrace Weberova-Fechnerova zákona na příkladu vnímání počtu
[14].

Druhý příklad je na obrázku 11, kde v horní části vidíme posloupnost kruhů,
jejichž plocha roste aritmetickou řadou. Následující kruh má vždy o deset jednotek
větší obsah než jeho předchůdce. V takovém případě se nám posloupnost kruhů
jeví tak, že ze začátku jejich plocha roste rychleji a následně pomaleji. Kruhy ve
spodním řádku rostou řadou geometrickou. Plocha každého z nich je o 40 % větší
než plocha předchozího. V takovém případě máme pocit, že rostou rovnoměrně.

Obrázek 11: Ilustrace Weberova-Fechnerova zákona na příkladu vnímání velikosti
ploch [14].
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3 Biofyzika slyšení
Již jsme se seznámili s tím, že lidský sluch má obrovskou citlivost a rozsah.

Zopakujme, že co se týče frekvencí, jsme schopni slyšet rozsah cca 20 - 20 000 Hz,
a co se týče hladiny intenzity zvuku (hlasitosti), tak je to asi 0 - 130 dB. Na
obrázku 12 vidíme celkový slyšitelný rozsah a v něm vyznačen přibližný rozsah
lidské řeči a hudby.

Obrázek 12: Rozsah slyšitelnosti v závislosti na frekvenci a intenzitě zvuku. Upra-
veno z [21].

Nyní se budeme podrobněji zabývat otázkou, jak lidské ucho funguje. Ve
zkratce by se dalo říci, že naše ucho funguje jako mikrofon. Mikrofon totiž pře-
vádí mechanický signál v podobě zvukové vlny na elektrický, který se pak dále
zpracovává. Prakticky to samé má za úkol i naše sluchové ústrojí. Na začátku
je mechanická zvuková vlna, kterou zachytíme uchem, a na konci vzniká akční
potenciál (tedy vlastně elektrický signál) ve sluchovém nervu, kterým se přenáší
informace o zvuku do mozku, kde se dále zpracovává.

V následujícím textu prozkoumáme podobu a funkci tří částí sluchového ústrojí
- vnějšího ucha, středního ucha a vnitřního ucha. Na schéma těchto tří částí lid-
ského ucha se můžeme podívat na obrázku 13.
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Obrázek 13: Schéma sluchového ústrojí [15].

3.1 Vnější ucho
Víme, že zvuk se vzduchem šíří ve formě podélného mechanického vlnění.

Ušní boltec nám svou plochou pomáhá zachytit větší část zvukové vlny a tedy
více energie, kterou s sebou zvuk nese. Zachycené zvukové vlnění prochází nej-
prve zvukovodem, což je asi 3 cm dlouhá dutina. Zvukovod má za úkol chránit
další části sluchového ústrojí a také přivést zvuk k ušnímu bubínku. Zvukovod
také zesiluje zvuky s frekvencemi kolem hodnoty 2 800 Hz a to na základě jevu
zvaného rezonance. Zvukovod totiž funguje jako tzv. rezonátor (na jednom konci
otevřený a druhém uzavřený ušním bubínkem). Díky tomu má náš sluch kolem
této frekvence vysokou citlivost.

Rezonance je zesílení kmitání při určitých frekvencích. S rezonancí se setkáme
u prakticky všech hudebních nástrojů. V případě houslí je zvuk vytvářen roz-
vibrovanou strunou, ovšem kdybychom měli takovou strunu osamocenou, moc
hlasitý zvuk by nevydávala. Důležitou součástí houslí je i jejich tělo, kterému se
říká ozvučná skříň a které funguje právě jako rezonátor - zesilovač zvuku, tedy
plní stejnou funkci jako náš zvukovod.
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Obrázek 14: Zvukovod jako čtvrtvlnný rezonátor.

Přesněji se na zvukovod dá pohlížet jako na tzv. čtvrtvlnný rezonátor, schéma
nalezneme na obrázku 14. Jeho délka odpovídá jedné čtvrtině vlnové délky zvu-
kové vlny, kterou maximálně zesiluje. Je-li zvukovod dlouhý 3 cm, odpovídá to
vlnové délce 12 cm. Dosadíme-li tuto hodnotu do vztahu (5) spolu s rychlostí
zvuku ve vzduchu za c a vyjádříme-li frekvenci, dostáváme:

λ = c

f
⇒ f = c

λ
= 340 ms−1

0,12 m
.= 2 800 Hz.

Na rezonančním zesílení se dále podílí i boltec. Celkově vnější ucho díky re-
zonanci zesiluje zvuky s frekvencí přibližně od 2 000 Hz do 5 000 Hz, což jsou
frekvence, které jsou důležité pro srozumitelnost řeči [16] (viz obrázek 12).

Po projití zvukovodem dorazí zvukové vlnění k ušnímu bubínku. Bubínek
tvoří rozhraní mezi vnějším a středním uchem. Je to blána, která se vlivem při-
cházejícího zvuku rozkmitá. Ovšem nepředstavujme si to jako divoké a na pohled
viditelné chvění. Maximální výchylka bubínku je asi jedna desetina milimetru. Při
větší výchylce už může dojít k jeho protržení. To nastane, když jsme vystaveni
hodně hlasitým zvukům. Naopak nejmenší chvění bubínku, které jsme schopni
zaznamenat, je takové, při kterém se bubínek vychýlí o jednu setinu nanometru
[6]. To je mimochodem méně než průměr molekuly vody, který činí asi 30 setin
nanometru.

3.2 Střední ucho
Střední ucho je oblast ne větší než kostka cukru. Ve středním uchu se nacházejí

sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek. Jsou to nejmenší kosti v lid-
ském těle. Na obrázku 15 vidíme jejich velikost v porovnání s bříškem malíčku.
Zajímavostí je, že tyto kůstky od narození již nerostou. Abychom pochopili jejich
roli, je třeba uvážit následující skutečnost.
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Obrázek 15: Ušní kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek na špičce malíčku [17].

My lidé jsme suchozemci a žijeme v plynném prostředí - vzduchu. Naše vnitřní
ucho je ale vyplněno kapalinou. To představuje problém, který je analogický situ-
aci, kdy se potápíme v bazénu. I pod vodou slyšíme zvuky ze souše, ovšem velmi
tlumeně. Zvuk se sice, jak už víme, může šířit i v kapalině, ovšem přichází-li ze
vzduchu, na rozhraní s vodou se ho většina odrazí od vodní hladiny a jen malá
část projde do vody. Důvodem jsou značně rozdílné hodnoty akustické impedance
vzduchu a vody. S akustickou impedancí jsme se seznámili v kapitole Zvuk a jeho
vlastnosti. Pro tuto část nám postačí vědět, že když vlnění dospěje na rozhraní
dvou prostředí s rozdílnými impedancemi, část se ho od tohoto rozhraní odrazí,
a to tím větší část, čím větší je rozdíl impedancí obou prostředí. Například od
rozhraní vzduchu a vody se odrazí asi 99,9 % energie zvukového vlnění.

Pokud by nám chybělo střední ucho, docházelo by k přibližně takovému odrazu
mezi vnějším uchem (vzduch) a vnitřním uchem (kapalina z velké části tvořena
vodou). Slyšeli bychom pak asi tak, jak slyšíme okolí, když jsme ponořeni pod
vodu. My ale naštěstí střední ucho máme a to dokáže takové ztrátě akustické
energie zabránit tím, že zvětšuje impedanci ve středním uchu a tím ji přibližuje
hodnotě impedance vnitřního ucha. Odborně se to nazývá impedanční přizpůso-
bení.

Pro připomenutí - akustická impedance Z je definována jako podíl efektivního
akustického tlaku pef a efektivní akustické rychlosti vef . Tedy:

Z = pef

vef

.

Ve středním uchu dochází ke zvětšení efektivního akustického tlaku, v důsledku
čehož se zvětšuje impedance. Uveďme obecný vztah pro tlak p:

p = F

S
, (10)

kde F je velikost síly působící kolmo na plochu velikosti S. Tlak tedy můžeme zvět-
šit buďto zvětšením síly nebo zmenšením plochy, na kterou síla působí. K oběma
mechanismům dochází ve středním uchu. Potřebné zesílení akustického tlaku ve
středním uchu je založeno na třech jevech, které postupně okomentujeme.

Ještě než se k těmto třem jevům dostaneme, okomentuje krátce cestu zvuko-
vého vlnění středním uchem. Kladívko se přímo dotýká ušního bubínku. Pokud
se tedy rozkmitá bubínek, rozkmitá se i kladívko. Od něj se rozkmitá kovadlinka
a následně třmínek, který ťuká na oválné okénko tvořící rozhraní mezi středním
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a vnitřním uchem. Pěknou animaci uspořádání a pohybu ušních kůstek najdeme
pod následujícím odkazem12:

Nyní již přejděme ke třem výše zmíněným jevům. První a nejdůležitější efekt,
který zesiluje tlak, souvisí s faktem, že ušní bubínek má větší plochu než je plo-
cha oválného okénka. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že bubínek není
s oválným okénkem propojen komplikovanou sestavou kůstek, ale napřímo tuhou
tyčkou, která je zde čistě kvůli přenosu tlakové síly zvuku z bubínku na oválné
okénko, jak je naznačeno na obrázku 16.

Obrázek 16: Vlevo zesílení akustického tlaku na základě rozdílných ploch bubínku
a oválného okénka. Vpravo ilustrace nepřímé úměry tlaku na ploše, na kterou
síla působí. Stejná síla působící na menší plochu vyvolá větší tlak. Upraveno a
doplněno z [18].

Velikosti síly F1⃗ , kterou bubínek působí na tyčku, a síly F2⃗ , kterou tyčka působí
na oválné okénko, se rovnají. Pro tlak platí vztah (10). Vyjádříme-li z něho sílu
(F = p · S) a následně dosadíme do rovnosti sil, dostáváme:

F1 = F2, (11)
p1 · S1 = p2 · S2, (12)

p2

p1
= S1

S2
. (13)

Plocha bubínku je u dospělého člověka asi 55 mm2. Plocha oválného okénka je
přibližně 3 mm2. Jejich poměr tak je:

p2

p1
= tlak na oválné okénko

tlak na bubínek
= plocha bubínku

plocha oválného okénka
= 55 mm2

3 mm2
.= 18.

12https://youtu.be/qgdqp-oPb1Q?t=52 [22]
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Akustický tlak na oválné okénko je asi 18krát větší než akustický tlak na bubínek.
Druhý z jevů zesilujících tlak ve středním uchu je založen na tom, že bubínek

a oválné okénko nejsou ve skutečnosti spojeny tuhou tyčkou, nýbrž sluchovými
kůstkami, které fungují jako soustava pák zvětšující velikost síly. Princip je po-
dobný, jako když 5kilogramové dítě sedící na jedné straně houpačky dokáže na
druhé straně vyvážit 30kilogramové dítě. Stačí mu k tomu, že si sedne dvakrát
dále od středu houpačky než těžší dítě. Podobná páka je zobrazena obrázku 17.
Uvádí se, že zvětšení síly působící na oválné okénko oproti síle působící na ušní
bubínek a tedy i zvětšení akustického tlaku je díky ušním kůstkám asi 35 % [20].

Obrázek 17: Dvojzvratná páka. I pomocí malé síly o velikosti F 1 působící na levou
stranu houpačky můžeme zvednout těžké břemeno, které působí větší silou o veli-
kosti F 2, budeme-li silou F1⃗ působit dostatečně daleko od osy otáčení. Upraveno
z [19].

Třetí jev zesilující tlak souvisí s kónickým tvarem ušního bubínku, který mů-
žeme vidět na obrázku 16. Když se bubínek dá do pohybu, prohýbá se. To má
za následek, že v centru ušního bubínku, kde na něj doléhá kladívko, dochází
k menším výchylkám uprostřed bubínku než na okrajích a ke zvětšení síly. Jde
vlastně o obdobu páky. V angličtině se tomuto efektu říká buckling effect [20].
Zvětšení síly (a tedy i akustického tlaku) je asi dvojnásobné.

Mechanismus
zesílení tlaku

plocha oválného
okénka 18krát menší
než plocha bubínku

ušní kůstky jako
soustava pák

prohnutí ušního
bubínku

Zesílení tlaku 18krát 1,35krát 2krát

Tabulka 6: Střední ucho jako zesilovač akustického tlaku. Uvedená čísla jsou pouze
orientační. Hodnoty převzaty z [20].

V tabulce 6 jsou uvedeny všechny výše zmíněné mechanismy impedančního
přizpůsobení středního ucha spolu s jejich přibližnou hodnotou zvětšení tlaku.
Celková hodnota zvětšení tlaku je součinem jednotlivých zesílení, je tedy rovna
přibližně 18 · 1,35 · 2 .= 50. Na kapalinu ve vnitřním uchu tak díky střednímu
uchu působí oválné okénko asi 50krát větším tlakem než vzduch na ušní bubínek.
V kapalině ovšem kmitají částice při stejné přenášené energii s menšími výchyl-
kami než ve vzduchu. Dohromady to můžeme shrnout tak, že zatímco ve vzduchu
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má zvuková vlna podobu menších rozdílů tlaku a větších výchylek částic, v ka-
palině je to přesně naopak - větší tlak a menší výchylky. Výchylky i tlak hrají
roli v akustické energii. Celková energie přenášená zvukem zůstává stejná (či se
vlivem útlumu trochu zmenší).

Analogií může být páka z obrázku 17 - malou silou dokážeme zvednout i těžký
předmět - tedy vytvořit na druhé straně páky velkou sílu. To je ovšem vykoupeno
tím, že touto malou silou musíme působit po delší dráze, než je dráha předmětu
na druhé straně páky. Tedy na jedné straně malá síla a velká dráha, zatímco na
druhé velká síla a malá dráha. Celková práce (síla · dráha), kterou vynaložíme,
zůstává stejná.

Doplňme ještě, že střední ucho také zajišťuje utlumení hlasitých zvuků. Na
ušní kůstky jsou napojeny drobné svaly, které se při hlasitém zvuku stáhnou
a dochází k tomu, že se zvýší tuhost celé soustavy kůstek. Tento reflex nás chrání
před poškozením sluchu.

3.3 Vnitřní ucho
V úvodu kapitoly jsme zmínili, že ucho převádí mechanický signál na elek-

trický. Až doposud jsme se ve výkladu dostali do bodu, kdy třmínek ťuká na
oválné okénko, tedy stále pracujeme s mechanickým signálem. K jeho převedení na
elektrický signál dochází právě ve vnitřním uchu. Přesněji ve struktuře nazývané
kochlea nebo také hlemýžď. Vnitřní ucho má i další části, které jsou zodpovědné
za vnímání rovnováhy. O těch se ale zde více zmiňovat nebudeme.

Kochlea je, jak můžeme vidět na obrázku 13, smotaná kostěná trubice. Pro
větší názornost je vhodné si ji pomyslně rozmotat a představit si ji jako rovnou
trubici, jak je znázorněno na obrázku 18. Na obrázku 19 je pak detailní pohled
na začátek kochley.

Obrázek 18: Rozmotaná kochlea. Převzato a upraveno z [6].

Kochlea se skládá ze tří kapalinou naplněných dutin. Dvě z nich (scala vestibuli
a scala tympani) slouží k přenosu tlaku a ve třetí (scala media) je Cortiho orgán,
který detekuje tlakové změny a odpovídá na ně elektrickými signály, které putují
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do mozku sluchovým nervem. Podívejme se na jednotlivé kroky tohoto procesu
podrobněji.

Obrázek 19: Začátek kochley. Převzato a upraveno z [6].

Jak vidíme na obrázku 19, oválné okénko vede do dutiny scala vestibuli. Ta
je vyplněna tekutinou s názvem perilymfa. Scala vestibuli je propojena se scala
tympani (obrázek 18), tedy i tato komora je naplněna perilymfou.

Vibrace oválného okénka způsobují tlakové změny v perilymfě. Situaci můžeme
popsat Pascalovým zákonem, který říká:

Jestliže na kapalinu (či plyn) v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla, pak
tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu.

Ilustraci k tomuto zákonu najdeme na obrázku 20. Perilymfu lze považovat za
kapalinu v uzavřené nádobě a třmínek na ni skrze oválné okénko působí vnější
silou. Na obrázku 20 si na levé straně trubice můžeme místo pístu představit
oválné okénko, které tlačí na kapalinu díky tomu, že na něj z druhé strany působí
třmínek. Na druhé straně trubice je také pohyblivý píst. V případě vnitřního
ucha, na druhém konci propojených dutin najdeme pružnou blánu - tzv. okrouhlé
okénko (viz obrázek 19).

Za důsledek Pascalova zákona můžeme považovat, že v kapalinách se přenáší
tlaková síla do všech směrů a působí vždy kolmo na stěnu nádoby, či těleso do
ní ponořené. Tlaková síla vyvíjená třmínkem na oválné okénko se tak přenáší na
všechny části kapalinou vyplněné kochley.
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Obrázek 20: Přenos tlaku ve vnitřním uchu se řídí zde znázorněným Pascalovým
zákonem. Tlaková síla v kapalinách se přenáší do všech směrů a působí vždy
kolmo na stěnu nádoby [6].

Vzhledem k tomu, že jsme schopni rozlišovat různé výšky tónu, musí v mecha-
nismu sluchu v jistém bodě dojít k rozlišení frekvencí zvuku. Hypotézu, jakým
způsobem se toto rozlišení děje, představil biofyzik maďarského původu Georg von
Békésy13. Zkoumal kochley mnoha savců od myších až po sloní. Dospěl k pozo-
rování, že k rozlišení frekvencí dochází, když tlaková vlna dorazí na tzv. bazilární
membránu. Na obrázku 19 vidíme začátek této membrány, která odděluje scala
media a scala tympani.

Tato membrána je tenká a napjatá na konci, který je blízko třmínku a je sil-
nější a volnější na konci druhém (uvnitř smotané kochley). Tlakové změny v pe-
rilymfě způsobují zvlnění bazilární membrány, ovšem kvůli různým mechanickým
vlastnostem membrány v různých místech se při změně tlaku nezvlní všude stejně.
Vysoké frekvence zvuku tvoří největší zvlnění v místě, kde je membrána tenká
a napjatá, zvuky s nízkou frekvencí naopak tam, kde je membrána volnější. Me-
chanismus je podobný tomu, kdy tenkou skleničku na víno snadno rozvibrujeme
vysokým tónem, kdežto masivnější skleničku hlubokým tónem. A právě místo
největšího zvlnění je důležité, protože nám dává informaci o výšce tónu [6].

Obrázek 21: Vláskové buňky. Převzato a složeno z [23].
13Georg von Békésy (1899-1972). Za svůj výzkum mechanismu sluchového vnímání a vnitřního

ucha savců získal v roce 1961 Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství.
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Na bazilární membráně se nachází Cortiho orgán. Z jeho povrchu vyčnívají
tzv. vláskové buňky, viz obrázek 21. Vláskových buněk je asi 16 až 20 tisíc a jsou
rozmístěné podél celé bazilární membrány po celé délce kochley. Vláskových bu-
něk se svrchu dotýká tzv tektoriální membrána, nejsou s ní ale pevně spojeny.

S rozpohybovanou částí bazilární membrány se v závislosti na frekvenci zvuku
na určitém místě Cortiho orgánu pohybují i vláskové buňky. Tím se vláskové
buňky otírají o tektoriální membránu. Miniaturní relativní pohyby bazilární mem-
brány vůči tektoriální membráně jsou dostatečné k tomu, aby stimulovaly vlás-
kové buňky. Stejně jako u jiných nervových buněk je jejich odpovědí na stimulaci
vyslání malého elektrického pulsu, který se nazývá akční potenciál, podél pří-
slušného nervového vlákna. Tyto signály putují sluchovým nervem do sluchového
centra mozku, kde jsou dále procesovány. Cortiho orgán je tak právě tou částí
vnitřní ucha, kde dochází k přeměně mechanického signálu na elektrický. Mů-
žeme ho tedy chápat jako mikrofon.

Shrňme, že místo podél bazilární membrány, kde dojde k maximálnímu po-
dráždění vláskových buněk, určuje vnímanou výšku zvuku, jak je znázorněno na
obrázku 22. Kromě toho záleží i na velikosti podráždění vláskových buněk - to
nám dává informaci o hlasitosti zvuku.

Obrázek 22: Princip rozlišení různých frekvencí zvuku ve vnitřním uchu dle Bé-
késyho teorie. Barevné vlny znázorňují zvuk o různé frekvenci a jejich poloha
místo největšího zvlnění bazilární membrány. Převzato a upraveno z [19].

Uveďme ještě Ohmův14 akustický zákon. Ten říká, že složený tón lidské ucho
vnímá jako součty čistých harmonických tónů. Vrátíme-li se k obrázku 6, vidíme,
že složený tón je složen z více jednoduchých tónů, kde každý má svoji frekvenci.
Naše ucho nevnímá složený tón jako celek, ale rozloží si ho na jednotlivé jednodu-
ché tóny a detekuje zvlášť frekvenci každého z jednoduchých tónů mechanismem
popsaným v Békésyho teorii.

Výše popsaný mechanismus vnitřního ucha je jedním z příkladů neuvěřitelné
miniatuarizace v lidském těle. Systém kanálků ve scala vestibuli je tak malý, že ve
srovnání s obsaženou perilymfou by byla kapka vody obrovská. Celá kochlea není
větší než špička malíčku. Velikosti vibrace bazilární membrány mají desetinové
hodnoty ve srovnání s výchylkou ušního bubínku [6].

14Georg Simon Ohm (1789–1854). Ano, je to ten pán, kterého známe z elektřiny.
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3.4 Kochleární implantát
Znalosti toho, jak ve vnitřním uchu funguje vnímání různých frekvencí, vy-

užívá tzv. kochleární implantát, který částečně navrací sluch lidem, kteří o něj
z velké části přišli. Kochleární implantát obchází značnou část sluchového ústrojí
a může tak pomoci těm, kteří mají nefunkční vnější, střední nebo vnitřní ucho
či některé jejich části. Podmínkou však je funkční sluchový nerv. Ten je totiž
přímo stimulován kochleárním implantátem pomocí elektrod umístěných do růz-
ných míst kochley, jež odpovídají různým frekvencím zvuku dle Békésyho teorie.
Umístění elektrod v kochlee je zachyceno na obrázku 23.

Obrázek 23: Umístění elektrod v kochlee [24].

Při implantaci kochleárního implantátu je za ucho pacienta umístěn mikro-
fon, který zaznamenává zvuk, a tzv. řečový procesor. Ten zpracovává signál z mi-
krofonu a rozkládá ho na jednotlivé frekvence. Řečový procesor tedy vykonává
podobnou funkci jako zdravé vnitřní ucho.

Informace z řečového procesoru je poslána kabelem do tzv. vysílače. Jeho úko-
lem je bezdrátové spojení s přijímačem implantovaným pod kost lebky.15 Přijí-
mač je propojen skrze přenosový kabel vedený okrouhlým okénkem s elektrodami
v kochlee. Ty pak skrze vláskové buňky stimulují přímo sluchový nerv. Nákres
uspořádání je na obrázku 24.

15Bezdrátové spojení je založené na principu elektromagnetické indukce.
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Obrázek 24: Schéma implantovaného kochleárního implantátu [25].

Jak slyší pacient s kochleárním implantátem, si můžete vyzkoušet na následujícím
odkazu16:

Mozek pacienta se musí znovu naučit takové zvukové podněty vyhodnocovat. Po
adaptaci a tréninku je člověk využívající kochleární implantát schopen rozumět
řeči.

3.5 Prostorové slyšení
Náš mozek dokáže do jisté míry určit směr, ze kterého k nám zvuk přichází

na základě několika faktorů. Prvním z nich je časový rozdíl, kdy dospěje zvuková
vlna do pravého a levého ucha. Na obrázku 25 je zachycena situace, kdy se zdroj
zvuku nachází lehce vpravo od posluchače. V takovém případě to má zvuková
vlna do levého ucha dále než do pravého ucha. O kolik dále to do levého ucha
má označme jako dráhový rozdíl ∆s. Tomu odpovídá časové zpoždění, s jakým
zvukový signál šířící se rychlostí c dorazí do levého ucha oproti pravému:

∆t = ∆s

c
= ∆s

340 m · s−1 .

16http://auditoryneuroscience.com/prosthetics/music [26]
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Obrázek 25: K výkladu prostorového slyšení. Směr přicházející zvukové vlny svírá
úhel α s kolmicí na spojnici uší.

Centrální nervová soustava má za ideálních podmínek rozlišovací schopnost až
10 mikrosekund [27]. Zkusme pro tuto hraniční hodnotu času určit úhel α - úhel
mezi přicházející zvukovou vlnou a osou hlavy. Pro ∆t = 10µs získáme dráhový
rozdíl ∆s:

∆s = ∆t · v = 10−5 s · 340 m · ∼−1 = 3,4 mm.

Z pravoúhlého trojúhelníku na obrázku 25 pak plyne:

tg α = ∆s

vzdálenost mezi ušima
= 3,4 mm

130 mm → α = arctg 3,4
130

.= 1,5◦.

To je úhel, který odpovídá hodnotám zmiňovaným v odborné literatuře [28], kde
se jako minimální úhel změny směru, odkud zvuk přichází, který jsme schopni
sluchem rozlišit, udává přibližně jeden úhlový stupeň.

Druhým faktorem, který umožňuje prostorové slyšení, je, že do ucha, které je
vzdálenější od zdroje zvuku, dospěje signál nejen nepatrně později, ale i s menší in-
tenzitou. Velkou roli tu hraje i to, že vzdálenější ucho je od zdroje zvuku částečně
odstíněno hlavou. Náš mozek využije informace o různých hlasitostech zvuku
z pravého a levého ucha jako vodítko k určení směru.
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Obrázek 26: Zvuk přicházející z různých směrů narazí na různě tvarovanou část
boltce. Upraveno z [29].

Co ale zvuk, který k nám přichází tak, že se do obou uší dostane ve stejnou
chvíli a se stejnou intenzitou? To se děje, když zvuk přichází ze směru přímo
před/za námi nebo nad námi. I tehdy jsme schopni rozeznat směr - jednak díky
našemu instinktu a jednak kvůli tvaru ušního boltce. Instinkt nám velí při po-
slouchání takového zvuku různě natáčet hlavu a my se tím podvědomě snažíme
docílit situace popisované výše, kdy je jedno ucho dále od zdroje než druhé. Co
se týká tvaru našeho boltce, ten není symetrický, a tedy zvuk dopadající z růz-
ných směrů, například zboku nebo zezdola (obrázek 26) se bude různě odrážet od
boltce, přičemž náš mozek je naučen tyto drobné změny zachytit a vyhodnotit.
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4 Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
Příběh využití ultrazvuku v medicíně by se mohl začít vyprávět od potopení Ti-

tanicu v roce 1912. Tato událost katalyzovala překotný vývoj podvodní navigace.
Již měsíc po ní byl přihlášen první patent na sonar. Pojem sonar je zkratkou pro
sound navigation and ranging - zvuková navigace a zaměřování. Sonar měl velké
využití v první polovině 20. století zejména v obou světových válkách při navi-
gaci ponorek. Na sklonku 40. let se začaly objevovat první pokusy o ultrazvukové
scannery lidského těla, které můžeme považovat za formu „medicínského sonaru“
[30]. Na obrázku 27 je zachycen jeden z prvních prototypů lékařského sonografu.

Obrázek 27: Fotografie z magazínu Life z roku 1954. Je na ní zachycen jeden
z prvních prototypů lékařského sonografu s názvem Somascope. Na obrazovce
v horní části přístroje je obraz ledviny muže sedícího ve vaně s vodou. Voda měla
stejný účel jako dnes používaný ultrazvukový gel [31].

Ultrazvuk je mechanické vlnění, které má vyšší frekvenci a kratší vlnovou
délku než zvuk. Frekvenční rozsah ultrazvuku začíná kolem 20 000 Hz a může
dosahovat libovolně vysokých hodnot, i když v praxi se dostáváme na maxima
v řádu GHz, tedy 1 000 000 000 Hz.

Ultrazvuk má v medicíně široké využití. Zejména je na něm založeno něko-
lik zobrazovacích metod. Jejich nespornou výhodou je, že jsou pro pacienty při
správném použití zcela bezpečné [?]. Při vyšetření pomocí ultrazvuku například
nedochází k vystavení pacienta škodlivému ionizujícímu záření jako u skiagrafie
či CT, kde je vyšetřovaný vystaven rentgenovému záření. Jedním z nejznámějších
využití ultrazvuku je zobrazení lidského plodu v těle matky, které vidíme na ob-
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rázku 28, kde je naprostá bezpečnost zásadní podmínkou. Jeho nevýhodou je, že
pro některé účely má relativně malou rozlišovací schopnost.

Obrázek 28: Ultrazvukový snímek plodu v děloze ve 12. týdnu těhotenství [33].

Princip ultrazvukového vyšetření lze ve zkratce popsat tak, že vytváříme pro
naše ucho neslyšitelný zvuk (ultrazvuk) a tomuto mechanickému vlnění dáme do
cesty část lidského těla. Ultrazvukové vlnění do těla projde a odrazí se od různých
míst v těle - většinou od hranic jednotlivých orgánů. Přístroj pak čeká na to, až
zachytí tuto odraženou ultrazvukovou vlnu. Dá se říci, že čeká na ozvěnu. Z toho,
za jak dlouho a jak intenzivní ozvěna dorazí, získáváme informace o struktuře
vnitřku těla. Tato zobrazovací technika založená na detekci ultrazvuku odraže-
ného od tkání se odborně nazývá sonografie. Samotný přístroj, nazývaný lékařský
sonograf, je na obrázku 29. Seznamme se se sonografií detailněji. Jako první může
vyvstat otázka, proč vlastně ultrazvuk. Proč na stejném principu nevyšetřujeme
zvukem či infrazvukem?
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Obrázek 29: Lékařský sonograf se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním
softwarem a ultrazvukové sondy. Tato sonda funguje jako vysílač i jako přijímač
ultrazvukových vln [34].

4.1 Rozlišovací schopnost ultrazvuku
Při používání kterékoli zobrazovací metody je jedním ze základních poža-

davků, aby nám byla schopna zobrazit pro naše potřeby dostatečné detaily. Za-
jímá nás tedy rozlišovací schopnost přístroje, neboli jak velké struktury můžeme
danou metodou ještě pozorovat. Dobrou představu o tom, jak velké detaily mů-
žeme danou metodou zaznamenat, nám dává vlnová délka použitého vlnění. Ta
totiž zhruba určuje dolní hranici rozlišovací schopnosti. Jinými slovy zobrazo-
vací technikou založenou na vlnění nemůžeme pozorovat nic, co by mělo menší
rozměry, než je daná vlnová délka.17

Vlnová délka je dle vztahu (5) závislá na frekvenci vlnění a také na jeho
rychlosti šíření. Uvažujme ultrazvuk o frekvenci 7 MHz, což je jedna z frekvencí
používaná v medicíně. Ultrazvukem s touto frekvencí budeme vyšetřovat dutinu
břišní. Ta se skládá hlavně z měkkých tkání, které jsou tvořeny převážně vodou.
Rychlost šíření ultrazvuku c v měkkých tkáních je tedy velmi blízká rychlosti
ve vodě - přibližně 1 500 m·s−1. Po dosazení do vztahu (5) pro vlnovou délku λ
dostáváme:

λ = c

f
= 1 500 m.s−1

7 · 106 Hz = 0,21 mm.

Tato hodnota, 0,21 milimetrů, je přibližnou dolní hranicí rozlišení. Ve skuteč-
nosti hrají roli ještě další vlivy, které zhoršují rozlišení. To se pak u ultrazvuku
s frekvencí 7 MHz pohybuje kolem 1 milimetru. Takové rozlišení je dostatečné

17Skutečný teoretický limit rozlišovací schopnosti je dle tzv. Abbeho difrakčního limitu po-
lovina vlnové délky použitého vlnění, nicméně při použití reálných přístrojů se vlivem mnoha
faktorů na takovou hodnotu rozlišení nedostaneme.
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pro většinu účelů. Pokud použijeme ultrazvuk s vyšší frekvencí (a tedy kratší
vlnovou délkou), zvýšíme tím rozlišení. Ovšem nevýhodou je, že ultrazvuk s vyšší
frekvencí nepronikne v těle do takové hloubky.

Co se pronikavosti ultrazvuku týče, je užitečné si pamatovat přibližné pravidlo,
které říká, že ultrazvuk do lidského těla proniká do hloubky odpovídající zhruba
500násobku vlnové délky [43]. U 7MHz ultrazvuku, pro který jsme vypočítali
vlnovou délku v měkkých tkáních 0,21 mm, je hloubka průniku přibližně:

500 · 0,21 mm = 105 mm,

tedy deset a půl centimetru. Použijeme-li ultrazvuk s dvojnásobnou frekvencí
14 MHz, dosáhneme dvakrát lepší rozlišovací schopnosti, ovšem vzhledem k po-
loviční vlnové délce je pronikavost cca pět centimetrů. To může být dostatečné
například pro vyšetření oka, ale nehodí se pro vyšetření vnitřních orgánů dutiny
břišní.

A jak by to dopadlo, kdybychom využívali slyšitelný zvuk? Zkuste si sami
vypočítat, jaká by byla přibližná rozlišovací schopnost zvuku o frekvenci 1 kHz
při vyšetření břicha.

4.2 Piezoelektrický jev
Pomyslným srdcem sonografu je ultrazvuková sonda, kterou vidíme na obrázku

30. Má hned dvojí funkci. Funguje jako vysílač (generátor) a také jako přijímač
(detektor) ultrazvuku. Jinými slovy je reproduktorem (vytváří ultrazvuk) i mik-
rofonem (přijímá ultrazvuk). Jak je takováto dvojrole možná?

Obrázek 30: Ultrazvuková sonda. Funguje jako generátor ultrazvukových vln a zá-
roveň jako jejich detektor [35].

Začneme tím, jak sonda ultrazvukové vlny vytváří. Už víme, že zvukové vlnění
je vytvářeno vibrujícími předměty. Například struna, která kmitne 440krát za
sekundu, generuje zvuk odpovídající tónu komorní A. Stejně jako zvuk i ultrazvuk
je mechanické vlnění. Je tedy rozumné předpokládat, že i ultrazvuk můžeme
vytvářet vibrací těles. Jen tato tělesa musí vibrovat rychleji (s vyšší frekvencí),
jelikož frekvence ultrazvuku jsou vyšší než frekvence zvuku.

Pro diagnostické účely v medicíně se pracuje s ultrazvukem s frekvencemi 1 až
18 MHz (milion až 18 miliónů hertzů) [43]. Pro generování takových mechanických
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vln je potřeba zdroj, který kmitá se stejnými frekvencemi, tedy řádově milion-
krát za sekundu. K dosažení tak rychlých vibrací se jako vhodné ukázalo využít
efektu, který objevili v roce 1880 bratři Pierre a Jacques Curieovi18 a nazvali ho
piezoelektrický jev.

Obrázek 31: Piezoelektrický jev. Převzato a upraveno z [36].

Piezoelektrický jev je založen na tom, že určité typy krystalů (například kře-
men) jsou schopny generovat elektrické napětí, pokud je deformujeme. Při stlačení
nebo naopak roztáhnutí krystalu se na něm objeví elektrické napětí. Schéma to-
hoto jevu je na obrázku 31.

Piezoelektrického jevu využívá například i piezoelektrický zapalovač (obrázek
32). Pokud jste ho někdy použili, víte, že je poměrně těžké ho zmáčknout. To
proto, že se u něj nejedná o obyčejné tlačítko. Jeho prostřednictvím totiž stla-
čujeme krystal uvnitř, k čemuž je potřeba poměrně velká síla. Krystal se tím
deformuje, čímž se vytvoří elektrické pole, pomocí kterého vytvoří zapalovač jis-
kru. Tento zapalovač se nevybije, není v něm žádná baterie ani třeba benzín jako
v klasickém zapalovači.

Obrázek 32: Zapalovač fungující na principu piezoelektrického jevu [37].

Piezoelektrický jev můžeme ve zkratce popsat následovně:

deformace krystalu → elektrické napětí.

Jak to ale souvisí s vytvářením ultrazvukových vln? Existuje i jev opačný k pie-
zoeletrickému jevu, který se nazývá nepřímý piezoelektrický jev. Pokud krystal
vystavíme vhodně zvolenému napětí, deformuje se:

18Pierre Curie se pak stal manželem Marie Skłodowské.
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elektrické napětí → deformace krystalu.

Podle orientace napětí se krystal buď nepatrně stlačí, nebo naopak prodlouží.
Budou-li se polarity napětí na koncích krystalu neustále měnit (na jedné straně
+, na druhé - a po chvilce opačně), tak se krystal bude opakovaně roztahovat
a stlačovat, tedy začne vibrovat. Rychlými změnami napětí můžeme docílit frek-
vencí kmitání krystalu v řádech MHz. Krystal svými vibracemi vytvoří v látce,
která ho obklopuje, podélnou mechanickou vlnu se stejnou frekvencí, jakou sám
vibruje. Ultrazvuková vlna je na světě.

Takto vytvořenou ultrazvukovou vlnu necháme pronikat do těla a čekáme na
ozvěnu - ultrazvukovou vlnu, která se v těle odrazí a vrátí se zpět. Toto odražené
mechanické vlnění je schopna detekovat ta samá sonda, která ho před tím vytvo-
řila. Jak? Už víme, že uvnitř sondy je krystal. Ten, pokud jím projde ultrazvuk,
se rozvibruje podobně, jako ušní bubínek rozvibruje přicházející zvuková vlna.
Tím, že krystal vibruje, se periodicky stlačuje a roztahuje. Takové deformace ve-
dou skrze piezoelektrický jev k vytvoření elektrického napětí. Zaznamenáváním
tohoto elektrického napětí získáváme informace o přicházející ultrazvukové vlně.

Následující schéma zachycuje heslovitě sled výše zmíněných událostí:

proměnné elektrické napětí → vibrace krystalu → vznik ultrazvukové vlny →
vlna projde do těla a částečně se odrazí → odražená ultrazvuková vlna
rozvibruje krystal v sondě → vznik elektrického napětí → záznam napětí →

vyhodnocení záznamu a vytvoření výsledného obrazu.

V další podkapitole se zaměříme na část vyznačenou tučně - na odraz ultrazvu-
kové vlny v těle.

4.3 Princip ultrazvukového vyšetření
Víme už, jak ultrazvukovou vlnu vytvořit a máme také představu o tom, jak

se odražená vlna detekuje. Zaměřme se nyní na to, kde a jak se ultrazvuková vlna
v těle odráží.

Ultrazvuková vlna proniká různými tkáněmi různě. To, jak moc klade dané
prostředí odpor průchodu ultrazvukové vlny, charakterizuje akustická impedance
Z - veličina, se kterou jsme se setkali v kapitole Zvuk a jeho vlastnosti. Připo-
meňme, že její velikost závisí na hustotě prostředí ρ a na rychlosti šíření zvuku
v daném prostředí c následujícím způsobem:

Z = ρ · c. (14)
Zvuk i ultrazvuk se ve formě podélného vlnění v daném prostředí šíří stejně rychle.
Například ve vzduchu se jak zvuk, tak ultrazvuk šíří rychlostí přibližně 340 m·s−1.
V tabulce 7 jsou uvedeny akustické impedance několika vybraných látek.

Rychlost zvuku (i ultrazvuku) v měkkých tkáních je v průměru 1 540 m·s−1.
Pro představu, to je asi 6násobek rychlosti dopravního letadla, které letí rychlostí
900 km·h−1. Sonograf počítá právě s touto hodnotou rychlosti. Na jejím základě
a na základě velmi přesného měření času od vyslání ultrazvukového pulzu k jeho
návratu do sondy dokáže přístroj vyhodnotit, z jaké hloubky pod povrchem těla
se ultrazvuková vlna odrazila.
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látka hustota
(kg · m−3)

rychlost zvuku
(m · s−1)

akustická
impedance

(kg · m−2 · s−1)
vzduch 1,29 340 439
voda 1 000 1 480 1,5 · 106

krev 7 1 570 1,8 · 106

sval 545 1 580 1,7 · 106

tuk 925 1 450 1,34 · 106

měkká tkáň (průměr) 1 058 1 540 1,63 · 106

Tabulka 7: Hustota, rychlosti šíření zvuku a přibližná hodnota akustické impe-
dance různých látek.

Představme si například situaci, kdy se po vyslání ultrazvukového pulzu ze
sondy vrátila ozvěna za 150 µs19. Jak hluboko v těle je místo, od kterého se ul-
trazvuková vlna odrazila? Vzdálenost, kterou ultrazvuková vlna urazila, můžeme
vypočítat ze vztahu pro dráhu rovnoměrného pohybu:

s = v · t = 1 540 m · s−1 · 150 · 10−6 s = 0,23 m = 23 cm.

Tato dráha ovšem zahrnuje jak cestu ultrazvukového pulzu od sondy k místu
odrazu, tak cestu zpět po odrazu do sondy. Vzdálenost od sondy k místu odrazu
bude poloviční: 23 cm : 2 = 11,5 cm.

Stejným způsobem, jakým jsme právě spočítali hloubku odrazu, vyhodnocuje
vzdálenost k místu odrazu i sonograf. Správnost měření vzdáleností touto meto-
dou je značně závislá na tom, jestli předpokládaná rychlost ultrazvuku je blízká
skutečné rychlosti šíření ultrazvuku v těle. Jak uvidíme dále, pokud se skutečná
rychlost významně liší od předpokládaných 1 540 m·s−1, vede to ke zkreslení vý-
sledného obrazu. Poznamenejme, že výše zmíněná metoda měření vzdáleností je
založena na předpokladu, že ultrazvukové pulsy se do místa odrazu a zpátky šíří
přímočaře.

V okamžiku, kdy dorazí ultrazvuková vlna na rozhraní dvou prostředí, které
mají rozdílnou akustickou impedanci, část vlnění se od rozhraní odrazí a část
projde. To je podobné, jako když světlo (vlnění elektromagnetické) dospěje na
rozhraní vzduchu a vody. Část projde do vody, ale část se ho od rozhraní odrazí.
Proto vodní hladina funguje částečně jako zrcadlo.

Jak velká část ultrazvukového vlnění se od rozhraní dvou prostředí odrazí, ur-
čuje tzv. koeficient odrazu R. Přesněji R vyjadřuje podíl intenzit odražené a prošlé
vlny. Pro případ dopadu vlnění kolmo k rozhraní je koeficient odrazu dán vztahem
[43]:

R = (Z2 − Z1)2

(Z1 + Z2)2 , (15)

kde Z1 je akustická impedance prostředí, ze kterého vlnění přichází, a Z2 akustická
impedance prostředí, do kterého vlnění proniká. Koeficient odrazu může nabývat
hodnot od 0 do 1, přičemž R = 0 nastane v případě, když Z1 = Z2, tedy prostředí

19Neboli 150 miliontin sekundy. Z tohoto čísla je zřejmé, jak důležitou součástí sonografu
je velmi přesné měření časů. Typická prodleva mezi vyslaným signálem a ozvěnou je v řádech
stotisícin sekundy.
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jsou z akustického hlediska homogenní a k žádnému odrazu nedochází. Čím více
budou hodnoty Z1 a Z2 rozdílné, tím více se hodnota R bude blížit 1.

Uveďme příklad rozhraní dvou prostředí se značně rozdílnými akustickými
impedancemi. Spočítejme, jak velká část ultrazvukové vlny se odrazí od rozhraní
vzduchu (akustická impedance 439 kg·m−2·s−1) a tuku (akustická impedance vez-
měme rovnu 1,34 · 106 kg · m−2 · s−1). Po dosazení těchto hodnot do vztahu (15)
dostáváme:

R = (Z2 − Z1)2

(Z1 + Z2)2 = (1 340 000 − 439)2

(1 340 000 + 439)2
.= 0,9987.

Tento výsledek znamená, že 99,87 % ultrazvukového vlnění se od rozhraní vzdu-
chu a tuku odrazí zpět a jen přibližně 0,13 % projde do tuku.

To je důvod, proč lékař natírá při vyšetření sonografem vyšetřované místo spe-
ciálním gelem (případně gel nanáší na sondu, jak je vidět na obrázku 33). Tento
gel má akustickou impedanci velmi blízkou té lidského těla (přesněji akustické im-
pedanci podkožního tuku). Gel zabraňuje tomu, aby mezi sondou a tělem vznikla
vzduchová mezera. Od rozhraní vzduch-kůže (tuk) by se totiž odrazilo prakticky
veškeré ultrazvukové vlnění a téměř nic by neprošlo do těla pacienta. Od rozhraní
gel-kůže se neodrazí kvůli stejným akustickým impedancím prakticky nic a téměř
veškeré ultrazvukové vlnění projde do těla.20

Obrázek 33: Speciální gel pro vyšetření ultrazvukem [38], [39].

20Z pohledu akustiky je gel-kůže prakticky homogenní prostředí. A v homogenním prostřední
se ultrazvuk neodráží. Pro Z1 = Z2 vyjde ze vztahu (15) R = 0.
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Pokud ultrazvuk dospěje na rozhraní dvou tkání s málo rozdílnými impedan-
cemi - například na rozhraní svalu a tuku, menší část vlnění se odrazí a větší část
rozhraním projde a pokračuje dál.

Jak se projeví intenzita odražené vlny na výsledném obrazu? Sonograf na zá-
kladě intenzity odražené vlny přiřadí danému místu stupeň šedi. Čím větší část
intenzity pulsu se od daného místa odrazila, tím je dané místo na výsledném
obrazu světlejší. Zobrazení pomocí ultrazvuku, které vzniká tímto způsobem,
se nazývá B-mód. B je zkratka anglického slova brightness (česky jas). Struk-
tury, které dobře odráží ultrazvuk, jsou zobrazeny světle a nazýváme je echogenní
(ozvěnu vytvářející). Patří mezi ně například bránice či stěna močí naplněného
močového měchýře. Naopak struktury, které ultrazvuk prakticky neodráží, jeli-
kož jejich akustická impedance je blízká akustické impedanci jejich okolí, jsou
na výsledném obrazu znázorněny tmavě šedě až černě a nazývají se anechogenní
(ozvěnu nevytvářející). Anechogenně se zobrazují homogenní struktury, typicky
kapaliny v těle jako třeba krev.

Na závěr této podkapitoly zopakujme dva parametry, které ultrazvuk vyhod-
nocuje a na základě kterých vzniká obraz:

1. Čas, za který se do sondy vrátí od dané struktury v těle
odražená ultrazvuková vlna. Dává informaci o tom, z jaké hloubky
se ultrazvuk odrazil, a tedy o místě, ze kterého signál přichází a v jakém
místě má sonograf strukturu zobrazit na výsledném obrazu.

2. Intenzita zaznamenané odražené vlny. Dává informaci o tom, jak
velká část vlny se od daného struktury odrazila. Na výsledném obrazu se
to projeví jako různé stupně šedi.

4.4 Pasti při ultrazvukovém vyšetření
Při ultrazvukovém vyšetření je kvalita výsledné informace závislá i na schop-

nosti uživatele rozpoznat a umět se vyhnout tzv. artefaktům. To jsou struktury,
které sice na výsledném obrazu vidíme, ale v těle pacienta ve skutečnosti nejsou.
Případně naopak, některé v těle přítomné struktury nejsou zachyceny na ultra-
zvukovém snímku. My se podíváme na princip vzniku tří typů artefaktů. Lékař
využívající sonografii se ve své praxi setká i s mnoha dalšími.

Na snímku ze sonografu, který je na obrázku 35, vidíme ve spodní části jasně
svítící bránici. Ta bývá na ultrazvuku dobře viditelná.21 Na snímku to ale vypadá,
jakoby bránice v levé části téměř chyběla. Jde však o klam, který se dá vysvětlit
na základě zákona odrazu. Zákon odrazu je platný pro všechny druhy vlnění a zní:

Odražený paprsek zůstává v rovině dopadu a svírá s kolmicí dopadu úhel odrazu,
který je stejně velký jako úhel dopadu.

Ilustraci k tomuto zákonu najdeme na obrázku 34. Označíme-li úhel dopadu α
a úhel odrazu α′, pak platí α′ = α.

21Kromě koeficientu odrazu tu hraje ještě roli fakt, že se jedná o velkou hladkou plochu, která
odráží ultrazvuk podobně jako zrcadlo odráží světlo.
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Obrázek 34: Ilustrace k zákonu odrazu [40].

Na snímku z obrázku 35 jsou dokresleny bíle dva ultrazvukové paprsky dopa-
dající na bránici. Červeně jsou dokreslena místa dopadů obou paprsků. Dopadající
paprsek uprostřed svírá s kolmicí dopadu nulový úhel, tedy i paprsek odražený
svírá s kolmicí dopadu nulový úhel a odráží se tak směrem, ze kterého paprsek
přišel. To znamená, že se vrací do sondy, která ho tím pádem může detekovat.

Obrázek 35: Artefakt způsobený zákonem odrazu. Obraz byl vygenerován digi-
tálně z důvodu zvýraznění daného jevu. Upraveno z [41].

Dopadající paprsek vlevo svírá s kolmicí nenulový úhel dopadu α. Úhel odrazu
α′ je roven úhlu dopadu α. Odražený paprsek (znázorněn žlutě) nemíří stejným
směrem, ze kterého přišel dopadající paprsek, a tedy nemíří do sondy. Sonda
tak tento odražený paprsek nezaznamená. Sonograf tím pádem neví o místě, ze
kterého se paprsek odrazil, a nemůže ho zobrazit na výsledném snímku. Řešením
je při vyšetření různě natáčet a pohybovat sondou. Tak dříve či později i na
tuto část bránice vyšleme ultrazvukový paprsek přibližně rovnoběžně s kolmicí
dopadu.
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Obrázek 36: Artefakt na ultrazvukovém obrazu způsoben rozdílnou rychlostí ul-
trazvukové vlny v různých tkáních. Obraz byl vygenerován digitálně z důvodu
zvýraznění daného jevu. [41].

Na obrázku 36 vidíme snímek ze sonografu a v jeho dolní části opět bránici.
V jednom místě se zdá býti přerušena a posunuta směrem dolů. Ve skutečnosti
je ale bránice v těle pacienta spojitá. Nespojitost je pouze artefaktem.

Na obrázku 37 vidíme rychlosti šíření zvuku (a tedy i ultrazvuku) v různých
tkáních.

Obrázek 37: Rychlosti šíření zvuku v různých tkáních. Upraveno ze [41].
.

Sonograf pracuje při vyhodnocování vzdáleností s průměrnou rychlostí šíření
zvuku v měkkých tkáních 1 540 m·s−1. Ve velké části tkání v těle (například
krev či svaly) se zvuk šíří rychlostí blízkou této hodnotě. Zobrazení tkání, ve
kterých je znatelně odlišná rychlost šíření zvuku od předpokládaných 1 540 m·s−1,
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vede k obrazům, které mohou zkreslovat skutečnost. Například v plicích plných
vzduchu či v tuku je rychlost šíření významně menší, zatímco v kostech je výrazně
vyšší. Proto se ultrazvuk k vyšetření kostí či plic téměř nepoužívá.

Zkreslení na snímku z obrázku 36 je důsledkem rozdílných rychlostí šíření
ultrazvukové vlny v lipomu (nezhoubný tukový nádor), který vidíme jako bílou
stopu v dolní části snímku, a okolní měkké tkáni. Tukem se ultrazvuk šíří o něco
pomaleji. Výsledkem je, že k části bránice pod lipomem dospěje ultrazvuková
vlna za delší čas (kvůli zdržení se v tuku), než za jaký dorazí ke jiným částem
bránice. Po následném odrazu od bránice dospěje odražená vlna do sondy za delší
dobu než z okolí a přístroj vyhodnotí, že ultrazvuková vlna došlá z tohoto směru
se odrazila z větší hloubky než ve skutečnosti.

Další druh artefaktu je způsoben několikanásobným odrazem (anglicky re-
verberation). Může nastat, pokud ultrazvuková vlna narazí na dvě rovnoběžné
struktury, které jsou vysoce odrazivé. Případně může být v těle vyšetřovaného
taková struktura jen jedna a jako druhá funguje samotná sonda. Schéma vzniku
tohoto jevu najdeme na obrázku 38. Vlevo vidíme dvě vysoce odrazivé struktury
označené jako struktura 1 a struktura 2. Paprsek vyslaný z ultrazvukové sondy se
částečně odrazí od struktury 1 (odražený paprsek označený „1“), částečně projde
a odrazí se od struktury 2. Tento odražený paprsek pak částečně pokračuje do
sondy („2“) a částečně se opět odrazí od struktury 1. Po odrazu od struktury 2
paprsek částečně projde do zpět do sondy („3“) a částečně se ještě jednou odrazí
zpět na strukturu 2 a až poté se dostane do sondy („4“).

Obrázek 38: Schéma vzniku artefaktu způsobeného několikanásobným odrazem.
Upraveno z [44].

Jak tato situace vypadá na monitoru lékařského sonografu? To je schematicky
znázorněno v pravé části obrázku. Na výsledném snímku vidíme v pravidelných
rozestupech několikrát se opakující struktury se snižující se intenzitou. K několi-
kanásobnému odrazu dochází například při přítomnosti plynu v těle. Tak je tomu
i na obrázku 39. U tohoto pacienta byl diagnostikován plyn v dutině břišní.
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Obrázek 39: Artefakt na ultrazvukovém obrazu způsobený několikanásobným od-
razem ultrazvukové vlny [42].

4.5 Dopplerovská sonografie
Metoda sonografického zobrazení, o které se píše výše (B-mód), pracuje se

dvěma parametry - časem, za který se vyslaná ultrazvuková vlna vrátila, a am-
plitudou odražené vlny.

Nicméně odražená vlna s sebou nese ještě jednu informaci - svoji frekvenci.
Ta totiž nemusí být nutně stejná jako frekvence vyslané ultrazvukové vlny. Stane
se tak tehdy, pokud se pohybuje struktura, od které se ultrazvuková vlna odráží.
Změna frekvence vlnění jako důsledek vzájemného pohybu zdroje a detektoru
vlnění se nazývá Dopplerův jev.

Obrázek 40: Vlny s různou frekvencí a amplitudou [43].

Z obrázku 40 si můžeme udělat lepší představu o tom, co to znamená, když
se dvě vlny liší svojí frekvencí, ale mají stejnou amplitudu (A a B) a když se liší
amplitudou, ale mají stejnou frekvenci (B a C).
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Důsledky Dopplerova jevu jste jistě zažili na vlastní uši. Klasickým příkladem
je situace, kdy stojíte na chodníku a kolem vás projede sanitka se zapnutou siré-
nou. Dokud se k vám sanitka blíží, slyšíte vysoký tón. Poté, co vás mine a začne
se od vás vzdalovat, tón sirény se prohloubí. Chcete-li si takovou situaci osvěžit,
můžete tak učinit pomocí videa na následujícím odkazu22:

Vzhledem k tomu, že vnímaná výška tónů závisí na frekvenci zvuku, evidentně
dochází ke změně frekvence v závislosti na tom, jestli se sanitka pohybuje k nám
nebo od nás a také na její rychlosti vůči nám. Schematicky je situace se sanitkou
zachycena na obrázku 41.

Obrázek 41: Dopplerův jev ilustrovaný na příkladu houkající sirény jedoucí sa-
nitky. Upraveno z [46].

Kroužky kolem sanitky znázorňují tzv. vlnoplochy. Ty jsou jednou z možností,
jak znázornit šíření mechanického vlnění. I když je standardní fyzikální definice
vlnoplochy mírně odlišná23, my si pro naše účely pojem vlnoplocha zúžíme a bu-
deme ji chápat jako plochu, která je kolmá k šíření vlny v místě maximální kladné
výchylky. Ilustraci k této definici najdeme na obrázku 42.

22https://www.youtube.com/watch?v=rqehO9yfwTA [45]
23Standardně se vlnoplocha definuje jako plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází.
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Obrázek 42: Vlnoplochy jako plochy kolmé ke směru šíření vlny v místech maxi-
mální výchylky.

Intuitivní představu si můžeme udělat i na základě následujícího příkladu.
Pokud do vody spadne kapka nebo kamínek, začne se od bodu dopadu šířit me-
chanická vlna do všech směrů, jak to vidíme na obrázku 43. Každý kroužek,
který kolem místa dopadu vidíme, můžeme nazvat vlnoplochou. Analogií těchto
kroužků na vodě jsou vlnoplochy při šíření mechanické vlny ve vzduchu, které
sice tak pěkně jako na vodě nevidíme, ale můžeme si je graficky znázornit jako je
tomu právě na obrázku (41) s houkající sanitkou. Na to, jakou frekvenci zvuku
vnímáme, se pak můžeme dívat také jako na počet vlnoploch, které k nám dospějí
za jednu sekundu.

Obrázek 43: Vlnoplochy jako kroužky na vodě [47].

Představme si, že daná sanitka vysílá pouze jeden táhlý tón o frekvenci f0.
Tón s touto frekvencí slyší řidič sanitky, který je vůči sanitce v klidu. Člověk,
který stojí před sanitkou a ke kterému se sanitka přibližuje, vnímá tón s vyšší
frekvencí než vysílá sanitka.

Intuitivně si to můžeme vysvětlit tak, že sanitka vyšle jednu vlnoplochu a za
daný čas vyšle další, ovšem mezitím se k člověku trochu přiblíží a ve výsledku
jsou tedy vlnoplochy, které dospějí k pozorovateli, blíže u sebe. K pozorovateli
jich dospěje za jednu sekundu více než k řidiči sanitky. Pozorovatel vnímá vyšší
frekvenci než f0, tedy vyšší tón.

Člověk stojící za sanitkou vnímá zvuk o nižší frekvenci, než je ta vysílaná.
Sanitka vyšle vlnoplochu, ovšem než za daný čas vyšle další vlnoplochu, tak se
od pozorovatele o něco vzdálí a tedy výsledné vlnoplochy, kterým stojí v cestě
pozorovatel, budou mít mezi sebou větší vzdálenosti. Za stejný čas jich pozorovatel
zachytí méně. To odpovídá nižší frekvenci, potažmo hlubšímu vnímanému tónu.

Kvantitativně lze výše popsané situace vyjádřit následovně. V případě, kdy
se zdroj zvuku (sanitka) přibližuje rychlostí u k pozorovateli, který je v klidu,
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zaznamená pozorovatel frekvenci f , která je vyšší než vysílaná frekvence f0 a která
je dána vztahem:

f = f0 · c

c − u
. (16)

V případě, kdy se zdroj zvuku vzdaluje rychlostí u od pozorovatele, zaznamená
pozorovatel frekvenci nižší, konkrétně:

f = f0 · c

c + u
. (17)

V obou vztazích je f0 frekvence vlnění vyslaného zdrojem a c je rychlost šíření
vlnění (v tomto případě zvuku) v daném prostředí.

Obecně může nastat i situace, kdy je zdroj zvuku v klidu a pohybuje se pozoro-
vatel. Příkladem může být situace, kdy projíždíme automobilem kolem houkající
hasičské sirény. V takovém případě detekuje pozorovatel pohybující se rychlostí
u frekvenci f :

f = f0 · c ± u

c
, (18)

kde znaménko + je pro případ pozorovatele přibližujícího se ke zdroji zvuku
rychlostí u a znaménko - pro případ, kdy se pozorovatel od zdroje zvuku touto
rychlostí vzdaluje. Stejně jako v předchozích vztazích i zde reprezentuje c rychlost
zvuku.

Pokud budeme znát hodnotu vysílané frekvence, velikost rychlosti šíření vlnění
v daném prostředí a naměříme hodnotu přijímané frekvence pozorovatelem, pak
po dosazení těchto hodnot do vztahu (16), (17) nebo ((??) zbude jediná neznámá
- rychlost zdroje u. Tuto rychlost tedy budeme schopni dopočítat.

Na tomto principu funguje měření rychlostí v lidském těle pomocí tzv. dop-
plerovské sonografie. Typicky se pomocí této metody měří rychlost průtoku krve
v cévách. Schematicky je takové měření zachyceno na obrázku 44.

Obrázek 44: Ultrazvuková vlna vyslaná sondou se odráží od červené krvinky, která
se vůči sondě A) nepohybuje, B) pohybuje směrem k ní, C) pohybuje směrem od
ní. Převzato a upraveno z [43].
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Při dopplerovské sonografii je vlněním ultrazvuková podélná vlna vysílaná
s frekvencí f 0, zdrojem vlnění je sonda sonografu a rychlost šíření vlny c v těle
je 1 540 m·s−1. Vlnění se odráží od pohyblivého cíle - červených krvinek, které
se pohybují rychlostí u. Do sondy se pak odražená ultrazvuková vlna vrátí s po-
změněnou frekvencí, kterou označíme jako f2.

K tomu, abychom odvodili vztah pro frekvenci f2, je potřeba kombinace výše
zmíněných vztahů popisujících Dopplerův jev. Následuje odvození tohoto vztahu,
které může zaujmout zvídavějšího čtenáře, ale pro pochopení dalšího textu není
nutné. V případě, že ho budete chtít vynechat, můžete rovnou přeskočit na finální
vztah v rámečku (25). Na obrázku 45 je schematicky zachycen průběh dopplerov-
ské sonografie ve čtyřech krocích. Ty si rozebereme podrobněji.

Obrázek 45: K odvození vztahu pro frekvenci detekovanou ultrazvukovou sondou.

1. Sonda vysílá do těla ultrazvuk s frekvencí f0. Ultrazvuková vlna se v těle šíří
rychlostí c.

2. Červené krvinky se pohybují rychlostí u směrem k sondě, tj. budeme je pova-
žovat za pohybující se pozorovatele. Krvinky „vnímají“ frekvenci f1, odlišnou od
f0. Využijeme vztah pro pozorovatele pohybujícího se směrem k vysílači (18):

f1 = f0 · c + u

c
. (19)

3. Ultrazvukové vlnění se od krvinek částečně odrazí a pokračuje ve směru k sondě
s rychlostí c a frekvencí f 1. Krvinka nyní funguje jako „vysílač“.

4. Ultrazvuková sonda bude registrovat frekvenci f2. Vlivem pohybu krvinek (vy-
sílače) rychlostí u bude detekovaná frekvence f2 odlišná od vysílané frekvence f1.
Použijeme vztah (16) pro pohybující se vysílač a následně do něj dosadíme z (19):

f2 = f1 · c

c − u
= f0 · c + u

c
· c

c − u
= f0 · c + u

c − u
. (20)

Rychlosti u a c se však značně liší, u ∼ 0,05 m·s−1, c ∼ 1500 m·s−1, proto si od-
vozený vztah (20) trochu upravíme. Nejprve vytkneme v čitateli i ve jmenovateli
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rychlost c:

f2 = f0 ·
c ·
(︃

1 + u

c

)︃
c ·
(︃

1 − u

c

)︃ = f0 ·

(︃
1 + u

c

)︃
(︃

1 − u

c

)︃ . (21)

Nyní vztah (21) rozšíříme výrazem
(︃

1 + u

c

)︃
a při následujících algebraických

úpravách využijeme rovnost (a + b) · (a − b) = a2 − b2:

f2 = f0 ·

(︃
1 + u

c

)︃
(︃

1 − u

c

)︃ ·

(︃
1 + u

c

)︃
(︃

1 + u

c

)︃ = f0 ·

(︃
1 + u

c

)︃2

1 −
(︃

u

c

)︃2 (22)

Z uvedených rychlostí proudění krve u a šíření ultrazvukové vlny v tkáni c plyne,
že
(︃

u

c

)︃2
≪ 1. Zlomek je mnohem menší než 1, a tedy ho můžeme zanedbat.

Výraz (22) se tak zjednoduší na:

f2 = f0 ·
(︃

1 + u

c

)︃2
. (23)

Při následné úpravě využijeme rovnost (a + b)2 = a2 + 2ab + b2:

f2 = f0 ·
(︄

1 + 2u

c
+
(︃

u

c

)︃2
)︄

, (24)

opět využijeme nerovnost
(︃

u

c

)︃2
≪ 1 a získáváme finální výraz pro frekvenci

přijímanou sondou f 2:

f2 = f0 ·
(︃

1 + 2u

c

)︃
(25)

Pokud známe sondou vysílanou frekvenci ultrazvuku f0 a byli bychom schopni
naměřit frekvenci sondou přijímanou f2, pak při předpokládané rychlosti šíření
ultrazvuku v těle c = 1 540 m · s−1, je jedinou neznámou ve vztahu (25) rychlost
krvinky u. Tuto rychlost bychom tak z tohoto vztahu mohli získat. Tento postup
má však jedno úskalí. Ze vztahu (25) a z poměru rychlostí u a c je patrné, že
změna frekvence f2 oproti vysílané f0 bude velmi malá. Frekvence f2 a f0 budou
velmi podobné.24 Zaznamenání tak malého rozdílu by kladlo vysoké nároky na
přesnost měření frekvence.

Jistá důmyslná technika využívaná v dopplerovské sonografii toto však dokáže
obejít. Můžeme totiž využít jevu, který vzniká při skládání vlnění podobných
frekvencí. Nazýváme ho rázy. Tento zajímavý fenomén si můžete vyzkoušet na
vlastní uši pomocí generátoru tónů [7], se kterým jsme se setkali v podkapitole
Frekvence zvuku. Otevřete si generátor ve dvou oknech prohlížeče, abyste si mohli
pustit dva tóny najednou. Nejprve si v jednom okně nechte zahrát tón s frekvencí
440 Hz a ve druhém vzdálenou frekvenci, například tón G5 s frekvencí 784 Hz.

24Hodnota zlomku u

v
ve vztahu (25) bude malá, řádově 10−5. V závorce tedy bude číslo velmi

blízké 1.
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Slyšíme očekávaný souzvuk dvou tónů. To zajímavé přijde, když si spolu se 440
Hz necháte ve druhém okně pustit tón s blízkou frekvencí, například 460 Hz.
Periodické zvyšování a snižování hlasitosti, které při tomto pokusu slyšíte, jsou
právě výše zmíněné rázy. Sami si zkuste pohrát s vlastnostmi rázů. Co se stane,
když k sobě budete přibližovat frekvenci prvního tónu f a a druhého tónu f b a nebo
je od sebe naopak vzdalovat?

Ukazuje se, že frekvence rázů, neboli počet rázů za jednu sekundu, je roven
rozdílu frekvencí tónů:

frázy = fa − fb.

Graficky jsou rázy znázorněny na obrázku 46. Jsou na něm zakresleny součty
dvou vln se stejnou amplitudou, ale různých blízkých frekvencí. Amplituda vl-
nění, které vzniklo sečtením vln blízkých frekvencí, je modulována nízkou frek-
vencí, která je dána rozdílem původních frekvencí. Na obrázku 46 lze odečíst, že
pro modrou křivku se minima modulační součtové křivky opakují po 100 ms, tj.
s frekvencí 10 Hz, tj. fa − fb = 10 Hz. Stejný vztah platí i pro horní červenou
křivku, kde se minima opakují po 50 ms, tj. fa −fb = 20 Hz. Tato nízkofrekvenční
oscilace se v měřeném signálu projeví jako výrazná změna úrovně signálu - v pří-
padě pokusu s generátorem tónu jako periodické změny hlasitosti.

Obrázek 46: Vznik tzv. rázů při sčítání vlnění s blízkými frekvencemi.

V případě Dopplerovské sonografie tedy při složení ultrazvukového vlnění vy-
sílaného s frekvencí f 0 a detekované frekvence f 2 nastanou rázy, jejichž frekvence
bude rovna rozdílu frekvencí f2 a f0. Když navíc využijeme vztah z (25), získá-
váme:

frázy = f2 − f0 = f0 ·
(︃

1 + 2u

v

)︃
− f0,
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a po úpravě:
frázy = 2u

v
· f0 (26)

Právě tuto frekvenci frázy při dopplerovské sonografii měříme. Je přímo úměrná
rychlosti u (rychlosti krve). Při známé frekvenci vysílaného ultrazvuku f 0 a známé
rychlosti šíření ultrazvukové vlny tělem c tak po naměření frekvence rázů můžeme
přímo odvodit rychlost krve u. Bonusem této techniky je, že frekvence rázů je
v oblasti slyšitelného zvuku a lékař tak může vyšetřovat i pomocí sluchu.

Obrázek 47: Ultrazvuková vlna vyslaná sondou se odráží od cíle (červené krvinky).
A) ultrazvuk je vysílán ve směru proudění krve v cévě, B) ultrazvukové vlnění
svírá s s cévou úhel Θ. Převzato a upraveno z [43].

Při reálném měření pomocí dopplerovské sonografie se ale často stává, že není
možné přiložit sondu přesně ve směru proudění krve v cévě (pro tento směr byly
odvozeny všechny předešlé vztahy). Rozdíl těchto dvou situací je zachycen na
obrázku 47. v části A měříme rychlost krve přímo ve směru jejího proudění,
v části B svírá směr vysílaného vlnění a směr proudění krve úhel Θ (velké řecké
theta). Ve vztahu (26) v takovém případě místo hodnoty rychlosti u dosazujeme
pouze velikost průmětu25 vektoru rychlosti u do směru k sondě (směr vysílaného
ultrazvuku). Z pravoúhlého trojúhelníku na obrázku 47 vpravo lze odvodit, že
velikost tohoto průmětu je rovna u · cos Θ.

Po úpravě vztahu (26) pak pro tento případ dostáváme:

frázy = 2u · cos Θ
v

· f0 (27)

Všimněme si, že tento vztah v sobě obsahuje i vztah (26), jelikož pro situaci, kdy
je sonda ve směru proudění krve, je Θ = 0◦ a cos(0°) = 1.

Vzhledem k tomu, že pro úhel Θ blížící se pravému úhlu se hodnota cos Θ
blíží nule, blížil by se po dosazení do vztahu (27) nule i naměřený rozdíl přijaté

25Více o průmětu v kapitole EKG, obrázek 55.
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a vyslané frekvence. Z takového měření by bylo obtížné stanovit rychlost u. Při
využívání dopplerovské sonografie se tak doporučuje maximální úhel 60° mezi
sondou a danou cévou.

Na obrázku 48 vidíme snímek cévy z dopplerovské sonografie. Různé rychlosti
proudění krve jsou na něm reprezentovány různými barvami.

Obrázek 48: Snímek z dopplerovské sonografie, který zobrazuje částečně ucpanou
cévu. Snímek používá škálu barev pro reprezentaci rychlostí proudění krve. Zú-
ženým místem krev (označeno šipkou) proudí rychleji (modrá barva) než v okolí
(červená), což je důsledek rovnice spojitosti, viz kapitola Biofyzika oběhové sou-
stavy [48].
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Elektřina v lékařské diagnostice
Křivka z obrázku 49 se stala bez nadsázky symbolem života. Jaký je její význam

a jaký přístroj ji dokáže naměřit?

Obrázek 49: Křivka elektrické aktivity srdce - elektrokardiogram [50].

5 Elektrokardiogram - EKG
Tato křivka spatřila světlo světa na samém začátku 20. století - v roce 1901.

Na obrázku 50 vidíme první elektrokardiograf, zkráceně EKG. Přístroj vážil téměř
300 kilogramů a k jeho obsluze bylo potřeba 5 lidí. Na fotografii je také zachycen
vynálezce Willem Einthoven - nizozemský fyziolog a fyzik narozený v Indonésii.
Za vynález EKG získal Nobelovu cenu.

Obrázek 50: První elektrokardiogram a jeho vynálezce [49].

EKG se stalo základní vyšetřovací metodou v kardiologii, kde má zásadní
roli při diagnostikování řady srdečních chorob. Během více jak 120 let došlo ke
značnému zmenšení a vylepšení přístroje, nicméně základní princip měření zů-
stal nezměněn. EKG je dnes standardním vybavením ordinace praktického lékaře
a vyšetření pomocí EKG je součástí preventivních prohlídek. V dnešní době si
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můžeme zakoupit zjednodušené EKG k domácímu použití či vám dokonce mohou
orientační26 EKG naměřit i hodinky Apple Watch [51].

EKG je dnes zkrátka základní součástí vyšetření pacienta. Vyšetření pomocí
EKG je neinvazivní, bezbolestné, levné, rychlé, bezpečné a poskytuje nám velké
množství informací o pacientově zdraví a navíc je přístroj lehce přenosný. Pocho-
pení principu EKG je tak pro výkon lékařské praxe důležité a pomáhá vyvarovat
se chyb.

Začneme minimem fyzikálních znalostí, které jsou potřeba pro pochopení prin-
cipu tohoto přístroje. Bude potřeba se seznámit se základními pojmy, kterými jsou
elektrické pole, potenciál, elektrický náboj a elektrický dipól.

5.1 Jak se vyznat v elektrickém poli
Výchozím pojmem je elektrický náboj. Ten může být kladný nebo záporný.

Náboj má také svoji velikost, udává se v jednotce coulomb se značkou C. Nabitá
tělesa se vzájemně ovlivňují - působí na sebe elektrickými silami. Náboje stejného
znaménka se odpuzují a náboje opačného znaménka se přitahují.

Jak ale nabité těleso ví, že se v jeho okolí nachází další nabité těleso? Každé
nabité těleso kolem sebe vytváří tzv. elektrické pole. Prostřednictvím těchto silo-
vých polí spolu nabitá tělesa interagují.

Elektrické pole je sice neviditelné, ovšem my si ho můžeme pomyslně zviditel-
nit. V podstatě si můžeme vytvořit mapu elektrického pole. Ono je vůbec užitečné
začít s klasickou mapou, třeba s mapou Sněžky a jejího okolí na obrázku 51.

Obrázek 51: Mapa Sněžky a okolí. Fialovou čarou je vyznačena spádnice. Upra-
veno z [52].

26Tzv. jednosvodové. O tom, co to znamená, pojednáme později.
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Zmiňme pár pojmů z map, které nám záhy pomohou porozumět elektrickému
poli. Zvláště při pohybu v horách je důležitým údajem nadmořská výška. Ta
nám udává výšku nad hladinou (námi zvoleného) moře. Křivka spojující místa
se stejnou nadmořskou výškou se nazývá vrstevnice. Vrstevnice se nikdy nekříží
(kdyby ano, značilo by to, že bod v krajině má dvě rozdílné hodnoty nadmořské
výšky). Do běžných map se normálně nekreslí tzv. spádnice - čáry probíhající
v místě největšího sklonu terénu. Jedna spádnice je do naší mapy přikreslena
fialovou barvou. Směr spádu je vyznačen šipkou. Ani spádnice se vzájemně nekříží.
Důležitý je také fakt, že spádnice jsou vždy kolmé k vrstevnicím.

V mapách se vyznat dokážeme, ale podaří se nám neztratit se v elektrickém
poli? Analogie s mapou by nám v tom měla pomoci. Elektrické pole lze popisovat
fyzikálními veličinami, ale také ho můžeme graficky znázornit pomocí vhodně
zvolených čar či ploch.

Začněme veličinou elektrický potenciál ϕ. Tato veličina souvisí se skuteč-
ností, že každý náboj, který se ocitne v elektrickém poli jiného náboje, má energii
(schopnost konat práci), kterou označujeme jako potenciální. Elektrický potenciál
v daném bodě elektrického pole pak odpovídá potenciální energii jednotkového
náboje (náboje s velikostí 1 C) v tomto bodě. Jednotkou elektrického potenci-
álu je volt se zkratkou V. Analogií elektrického potenciálu v mapě je nadmořská
výška. Pomyslné hladině moře by odpovídalo místo s nulovým potenciálem - tím
je například místo vodivě spojené s povrchem Země.

Další možností, jak popsat elektrické pole, je pomocí ekvipotenciálních
ploch. To jsou plochy, které spojují místa se stejnou hodnotou elektrického poten-
ciálu. Plochy jsou prostorové útvary, nicméně na 2D obrázku uvidíme vždy pouze
řez jednou rovinou a tedy ekvipotenciální plochu uvidíme jako křivku. Analogií
ekvipotenciální plochy v mapě je vrstevnice. Stejně jako vrstevnice i ekvipoten-
ciální plochy jsou vždy uzavřené a nekříží se.

Zvolíme-li si na mapě dva body, můžeme pro ně určit rozdíl jejich nadmořských
výšek. Stejně tak dvojici bodů v elektrickém poli můžeme přiřadit rozdíl jejich
potenciálů. Výsledku tohoto rozdílu říkáme elektrické napětí U . Je-li v bodě
A elektrického pole potenciál ϕA a v bodě B potenciál ϕB, pak napětí mezi body
A a B je:

UAB = ϕA − ϕB.

Z tohoto vztahu plyne, že elektrické napětí má také jednotku volt.
Poslední zde zmíněnou možností, jak si zviditelnit elektrické pole, je pomocí

elektrických siločar. Siločáry jsou orientované křivky. Vycházejí z kladného ná-
boje (pokud nějaký je) a míří do záporného náboje (pokud je nějaký k dispozici).
Analogií v mapě jsou spádnice. Stejně jako ony, ani siločáry se nekříží. A stejně
jako spádnice jsou vždy kolmé k vrstevnicím, i siločáry jsou vždy kolmé k ekvipo-
tenciálním plochám. Z rozložení siločar můžeme usuzovat na to, jak je v daném
místě pole intenzivní. V místech, kde se od sebe siločáry vzdalují, má pole menší
intenzitu a naopak v místech, kde se k sobě přibližují a stávají se hustšími, má
pole intenzitu větší.
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Obrázek 52: Osamocený kladný elektrický náboj a elektrické pole v jeho okolí zná-
zorněné pomocí elektrických siločar a ekvipotenciálních ploch. Převzato a upra-
veno z [53].

Na obrázku 52 je zakresleno elektrické pole osamoceného kladného bodového
náboje. Vlevo na obrázku vidíme 3D pohled. Ekvipotenciální plochy jsou znázor-
něny jako kulové plochy, siločáry jako paprsky, které se od náboje rozbíhají do
všech směrů. To odpovídá směru siločar, které vychází z kladného náboje a míří
do záporného náboje. Záporný náboj tu není, siločáry se tedy rozbíhají do neko-
nečna. Na pravé straně obrázku 52 je řez jednou rovinou. Ekvipotenciální plochy
se tu jeví jako křivky a jsou kolmé k siločarám. U jedné ekvipotenciální plochy je
uvedena hodnota potenciálu, tato plocha tedy spojuje body s potenciálem 4 V.

5.2 Elektrický dipól
Klíčovým pro nás bude pojem elektrický dipól. Ten vzniká, pokud jsou vedle

sebe dva bodové náboje stejné velikosti, avšak opačné polarity. Takové uspořádání
je zachyceno na obrázku 53. Zde také vidíme pomyslnou mapu elektrického pole
tohoto dipólu. Zeleně jsou zachyceny ekvipotenciální plochy a červeně elektrické
siločáry. Z tohoto obrázku je ještě dobře patrná jedna analogie s mapou. Místo,
kde je náboj, je obklopeno ekvipotenciálními plochami. Samotným nábojem však
žádná ekvipotenciální plocha nevede. To je analogické vrcholu kopce či nejnižšímu
bodu údolí - těmito body také nevedou na mapě vrstevnice.
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Obrázek 53: Elektrický dipól a elektrické pole v jeho okolí znázorněné pomocí
elektrických siločar (červeně) a ekvipotenciálních ploch (zeleně) [54].

Veličinou charakterizující elektrický dipól je elektrický dipólový moment −→p .
Jde o vektorovou veličinu, která má svou velikost i směr. Mějme dipól s kladným
nábojem +Q a záporným nábojem -Q vzdálenými od sebe d. Velikost dipólového
momentu je potom dána vztahem:

p = Q · d.

Směr dipólového momentu je od záporného ke kladnému náboji. Ze vztahu výše
plyne, že jednotkou dipólového momentu je coulombmetr (C·m).

Jak toto všechno souvisí s EKG? Lidskému srdci můžeme v každém okamžiku
přiřadit dipólový moment, jak rozvedeme dále. V průběhu srdečního cyklu se vek-
tor dipólového momentu mění co do velikosti i směru. EKG nám pomáhá pomocí
série měření elektrického napětí mezi různými místy na těle pacienta získat infor-
mace o tomto vektoru. V medicínské terminologii se tento vektor dipólového mo-
mentu srdce nazývá vektor srdeční osy, někdy též srdeční vektor. Různé odchylky
od standardního průběhu změn velikosti a směru srdečního vektoru v průběhu
srdečního cyklu pak mohou pomoci odhalit srdeční choroby.

5.3 Srdce jako elektrický dipól
Lidské tělo je vodivé, ze 60 % jej tvoří voda a v ní rozpuštěné soli. Stahy svalů,

nervové vzruchy apod. jsou možné právě díky iontům solí, které přenos vzruchu
zprostředkovávají. Nejdůležitější jsou ionty Na+, K+ a Ca2+. Vodivé prostředí se
nenachází jen v těle jako celku, nýbrž i jednotlivé buňky dokáží transportovat
náboje skrze buněčné membrány. Koncentrace iontů za klidového stavu buňky
(například buňky svalové, kdy sval není ani zkracován ani natahován) je jiná
uvnitř buňky a jiná v jejím okolí. Důsledkem tohoto rozdílu je vznik tzv. kli-
dového membránového potenciálu (rozdíl potenciálů uvnitř buňky a vně buňky)
v rozmezí -40 až -90 mV. Pokud se změní v okolí buňky koncentrace iontů (na-
příklad šířením vzruchu), dojde k transportu náboje do buňky nebo z buňky.
Tento transport je realizován tzv. iontovými kanálky. Buňku můžeme díky ne-
rovnoměrnému rozložení náboje popsat jako elektrický dipól. Jakmile se vlivem
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vzruchu otevřou nebo zavřou iontové kanálky, změní se rozložení elektrického
náboje v buňce a vně buňky, a tedy se změní elektrické pole v okolí buňky.

Podobná situace nastává také u stahu srdečního svalu. Jeho buňky jsou speci-
fické tím, že rychlost šíření vzruchu v něm je pomalejší než v kosterním svalstvu.
Vzruch se šíří srdečním svalem (myokardem) a účastní se ho obrovské množství
buněk. Celkové elektrické pole srdce bude v každém okamžiku složením elektric-
kých polí jednotlivých buněk srdeční svaloviny.

Výsledné elektrické pole srdce bude obecně komplikované. V prvním přiblížení
jej však můžeme popsat jako pole elektrického dipólu [56]. Jak již víme, elektrický
dipól má svůj moment. Ten je dán, podobně jako v případě elektrického pole,
součtem dipólových momentů jednotlivých buněk. Můžeme psát:

p⃗(t) =
∑︂

i

p⃗i(t) (i sčítá přes buňky),

což značí vektorový součet p1⃗ + p2⃗ + . . . dipólových momentů jednotlivých bu-
něk. Změnu velikosti a směru v průběhu srdečního cyklu výsledného dipólového
momentu p⃗(t)27 lze nepřímo měřit pomocí EKG.

Obrázek 54: Ekvipotenciální plochy na povrchu lidského těla v jeden okamžik
srdečního cyklu. Hodnoty potenciálů jsou uvedeny v milivoltech [57].

Srdce tak kolem sebe vytváří elektrické pole, které prostupuje tělem. Na ob-
rázku 54 je trup muže, na kterém jsou zakresleny ekvipotenciální plochy tak,
jak byly naměřeny v jeden okamžik srdečního cyklu. Porovnáme-li obrázky 53 a
54, vidíme značnou podobu tvaru ekvipotenciálních ploch elektrického pole srdce
a elektrického pole dipólu. Vypadá to, že model srdce jako elektrického dipólu je

27Čas v závorce značí, že je dipólový moment p⃗ proměnný v čase.
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ospravedlnitelný. Je ale dobré mít na paměti, že srdce je složitý objekt a nahlížet
na něj jako na elektrický dipól je pouze přiblížení.28

Možná vás napadla následující otázka. Jak to, že na povrchu těla můžeme
zjišťovat elektrické pole právě srdce? Vždyť přece k šíření akčního potenciálu
dochází i v jiných svalech a také v neuronech, tedy i tam bude docházet ke vzniku
malých dipólů. To je pravda a skutečně na povrchu těla měříme elektrické pole
všech tkání najednou. Ovšem elektrické pole srdce je z nich daleko nejsilnější.
Srdce je zcela dominantním zdrojem elektrického pole na povrchu těla [59]. I tak
je však důležitou součástí vyšetření pomocí EKG podmínka, aby byl pacient při
vyšetření v klidu. Případný pohyb, při kterém se ve svalech šíří akční potenciál,
by mohl způsobit, že bychom neměřili to, co chceme.

Nahlížíme-li na srdce jako na elektrický dipól, můžeme ho popsat vektorem
dipólového momentu - srdečním vektorem. V průběhu srdečního cyklu dochází
ke změnám rozložení elektrického náboje v srdci a srdeční vektor se mění co do
velikosti i směru. Mění se tedy i elektrické pole, které můžeme naměřit na povrchu
těla. A právě jeho měřením můžeme získat představu, jak se mění srdeční vektor.

Pomocí EKG měříme elektrická napětí mezi různými dvojicemi bodů na lid-
ském těle. To nám dává informace o tom, jak v daných okamžicích vypadá srdeční
vektor. Jak spolu souvisí napětí a vektor dipólového momentu? Využíváme faktu,
že rozdíl potenciálů mezi dvěma body je úměrný velikosti průmětu srdečního
vektoru do osy dané těmito dvěma body.29

Obrázek 55: Vlevo je vyobrazen průmět vektoru do osy, vpravo je průmět zná-
zorněn jako stín. Upraveno z [55].

Co si představit pod pojmem průmět vektoru? Ilustraci k tomu máme na ob-
rázku 55. V levé části je zobrazen vektor a jeho průmět do zvolené osy. Průmět
vektoru můžeme narýsovat tak, že povedeme koncovými body vektoru kolmice
k ose. Tam, kde nám tyto kolmice protnou osu, leží krajní body průmětu. Další
možnost, jak si průmět vektoru představit, je ukázán v pravé části obrázku. Mů-
žeme si ho představit jako stín, který by vektor vrhal na danou osu, kdybychom ho

28Pro zájemce o tuto problematiku doporučuji prostudovat zdroj [56], kde jsou zmiňovány ně-
které důvody, které nahrávají dipolaritě srdce a také jsou zmíněny další modely srdce, například
kvadrupólový.

29Dokázání této skutečnosti překračuje ambice tohoto textu, zájemci ho mohou najít v pří-
lohách k článku [59].
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osvítili směrem kolmým k ose. Z vlastností pravoúhlého trojúhelníku30 vyplývá,
že svírá-li vektor s osou úhel θ, pak je velikost průmětu rovna:

velikost průmětu vektoru do osy = velikost vektoru · cos θ.

5.4 Vyšetření EKG
Představme si práci sochaře, který chce vytvořit kopii nějaké sochy, například

sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Pracovat bude na základě
fotografií originální sochy. Jeden snímek mu však pro představu, jak vypadá celá
socha, určitě stačit nebude. Bude si muset nechat pořídit sadu fotografií z různých
pozic, jak je znázorněno na obrázku 56. Až na jejich základě si může vytvořit
dobrou 3D představu sochy a pustit se do práce.

Při měření EKG stojíme před podobným úkolem. Naší pomyslnou sochou je
teď srdeční vektor a to, co je pro sochaře jedna fotografie sochy, je pro nás jedno
naměřené napětí mezi dvěma místy na lidském těle. Jako má sochař z jedné fo-
tografie jen jeden pohled na sochu, i my z tohoto jednoho měření vidíme srdeční
vektor pouze z jednoho směru. Abychom si mohli udělat úplnou představu o sr-
dečním vektoru (jeho velikosti a směru), musíme pořídit pomyslnou sadu fotografií
z různých míst, tedy sérii měření mezi různými dvojicemi bodů na těle.

Obrázek 56: Chceme-li mít dobrou představu o soše, musíme ji vyfotografovat
z více míst. Upraveno z [58].

Rozdíl potenciálů měříme pomocí voltmetru. Abychom mohli měřit rozdíly
potenciálů mezi dvojicemi bodů na těle, musíme daná místa vodivě spojit se
svorkami voltmetru. To se dělá pomocí elektrod připevněných v podobě malého
kovového plíšku na dané místo těla pacienta. Na obrázku 57 jsou dva typy po-
užívaných elektrod - jednorázové nalepovací a balónkové fungující jako přísavka
k opakovanému použití.31

30Kosinus úhlu je roven poměru délky odvěsny přilehlé úhlu ku délce přepony.
31Willem Einthoven používal ve svém prototypu EKG kbelíky se slanou vodou, která mu

zajistila vodivé spojení s kůží, viz obrázek 50.
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Obrázek 57: Elektrody EKG. Vlevo jednorázové nalepovací, vpravo balónkové
fungující jako přísavka k opakovanému použití. Koláž vytvořena z [61].

Počet a rozmístění elektrod na těle pacienta je různé dle různých druhů zapo-
jení EKG. My se podíváme na zapojení historicky nejstarší, které je však použí-
vané do dnešních dní. Jde o tzv. třísvodové EKG. Používal ho Willem Einthoven
u svého prvního EKG. Schéma je na obrázku 58.

Obrázek 58: Einthovenův trojúhelník - schéma zapojení jednotlivých svodů. Upra-
veno z [60].

Při tomto zapojení měříme napětí mezi třemi dvojicemi bodů na těle. Každou
takovou dvojici bodů označujeme jako svod. Daný svod pak můžeme graficky
znázornit jako stranu rovnostranného Einthovenova trojúhelníku, kde srdce je
uprostřed (obrázek 59). Tyto tři svody nazýváme končetinovými a označujeme je
římskými číslicemi I, II a III. Svod I je mezi pravou a levou rukou, svod II mezi
pravou rukou a levou nohou a svod III mezi levou rukou a levou nohou.

Voltmetry ( měřiče napětí), do kterých vedou kabely z jednotlivých elektrod



5 ELEKTROKARDIOGRAM - EKG 66

mají vždy jednu zdířku označenou plusem a druhou minusem. U svodu I se dle
úmluvy do záporné zdířky zapojuje vodič vedoucí k pravému zápěstí a do kladné
vodič vedoucí k levému zápěstí. Ukazuje-li nám voltmetr na tomto svodu napětí
+0,5 mV, znamená to, že v daném okamžiku je potenciál na levé ruce o 0,5 mV
větší než potenciál na pravé ruce. Zapojení ostatních končetinových svodů je
patrné z obrázku. Vzhledem k tomu, že hodnoty potenciálů na povrchu lidského
těla jsou velmi malé (pohybují se řádově v milivoltech), je důležitou součástí EKG
i zesilovač napětí.

Již bylo řečeno, že pomocí EKG se snažíme zjistit informace o srdečním vek-
toru, tedy vektoru dipólového momentu srdce v různých okamžicích srdečního
cyklu. Z jednoho měření na jednom svodu však získáme pouze jeden pohled -
průmět srdečního vektoru do osy svodu. My už víme, že takových pohledů pro
úplnou informaci o srdečním vektoru potřebujeme více z různých směrů, proto
má smysl více svodů.

Na obrázku 59 je fialově zachycen srdeční vektor v jednom konkrétním oka-
mžiku srdečního cyklu. Dále na obrázku můžeme vidět průměty srdečního vektoru
do os třech svodů odpovídajících Einthovenovu trojúhelníku. Kladná hodnota na-
pětí v dané chvíli znamená, že průmět srdečního vektoru je ve směru osy (směr
osy svodu je vždy od minus elektrody k plus elektrodě). Na obrázku 59 je za-
chycena situace, kdy budou hodnoty ve všech třech svodech kladné (všechny tři
průměty míří ve směru osy svodu). Může se ale stát, že průmět srdečního vektoru
bude mít opačný směr než osa. To odpovídá naměřené záporné hodně napětí.

Obrázek 59: Srdeční vektor a jeho průměty do os končetinových svodů Einthove-
nova trojúhelníku. Upraveno z [63].

Tím, jak se v průběhu srdečního cyklu mění velikost a směr vektoru dipólového
momentu srdce, se také v čase mění jeho průměty do jednotlivých os. Dá se tedy
říct, že pomocí jednotlivých svodů se díváme na srdce a jeho elektrické pole
z různých směrů. Časovou závislost velikosti průmětu srdečního vektoru do dané
osy (svodu) můžeme zaznamenat jako EKG křivku. V dnes běžně používaném
zapojení EKG se kromě Einthovenova trojúhelníku používá ještě dalších 9 svodů
zejména v oblasti hrudníku. Dohromady se tak jedná o tzv. 12-svodové EKG. To
nám poskytuje 12 různých pohledů na srdce. Na obrázku 60 je takové vyšetření
zachyceno.
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Obrázek 60: Vyšetření pomocí 12-svodového EKG [64].

Napětí na jednotlivých svodech neměříme jen jednou, ale kontinuálně. Výsled-
kem je, že pro každý svod máme závislost napětí na čase. A takovou závislostí je
například EKG křivka z úvodu kapitoly. Tato konkrétní je ze svodu II (viz obrá-
zek 59). Svod II má tu výhodu, že jeho osa má po značnou část srdečního cyklu
podobný směr jako srdeční vektor. Z tohoto svodu se tedy díváme na srdeční
vektor z výhodného směru.

Na obrázku 61 je záznam z 12-svodového EKG. Vidíme na něm 12 závislostí
napětí na čase. Lékaři z průběhu těchto závislostí dokáží poznat srdeční arytmie,
různé šelesty, infarkt a mnoho dalších srdečních chorob.

Obrázek 61: Křivky EKG z 12 svodů. Jedná se závislosti napětí na čase [62].
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Hydrostatika a hydrodynamika
v lidském těle

Až do počátku 17. století byl převládajícím pohledem na pohyb krve v lidském
těle ten Galénův. Galén na přelomu 2. a 3. století našeho letopočtu rozvinul teorii,
že lidské tělo neustále vytváří velké množství krve, kterou následně pohlcují tkáně.
Tato představa vydržela bezmála 1 500 let. Až roku 1603 si anglický lékař William
Harvey do svých poznámek zapsal, že „krev bez přestání proudí a obíhá dokola,
a to v důsledku tlukotu srdce“ [65]. Následujících 25 let prováděl řadu experimentů,
které měly jeho myšlenku ověřit. V roce 1628 své poznatky o objevu krevního
oběhu zveřejnil ve svém díle De Motu Cordis (viz obrázek 62) a učinil tak revoluci
v poznání fungování lidského těla.

Obrázek 62: Obrázek z De Motu Cordis znázorňující metodu, kterou Harvey po-
užíval ke stanovení směru toku krve v žilách předloktí. V Harveyho době stále
převládala galenická teorie, že žilní krev proudí odstředivě (směrem k periferii).
Experimenty s předloktími farmářů (měli dobře viditelné žíly) ukázaly, že žilní
krev proudí dostředivě (směrem k srdci) [65].

K podrobnějšímu studiu biofyzikální podstaty oběhové soustavy je třeba se
ponořit do oblasti fyziky zvané hydrodynamika. Ta se zabývá prouděním kapalin.
A my již od dob Harveyho víme, že krev v těle proudí.32

32Krev budeme považovat za kapalinu, i když realita je složitější - krev je směsí tekuté složky
- plazmy, pevných složek - krvinek a krevních destiček. Obor, který se zabývá hydrodynamikou
proudění krve v oběhové soustav se nazývá hemodynamika či bioreologie.
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6 Biofyzika oběhové soustavy
Proudění kapalin může nabývat mnoha podob. Od medu líně stékajícího ze

lžičky do čaje po vodu divoce se prodírající kanálem pro vodní slalom. My se
v tomto textu zaměříme jen na některé aspekty proudící kapaliny.

Proudění kapalin dělíme na stacionární (ustálené) a nestacionární. Při ustá-
leném proudění je rychlost kapaliny v daném místě stále stejná. Představme si
například, že na určitém místě řeky změříme rychlost proudění vody. Když se
k řece vrátíme za pár hodin, naměříme na daném místě přibližně stejnou rychlost
(za předpokladu, že mezitím vydatně nepršelo). Pokud bychom hodili do místa
měření kámen, došlo by sice k malému narušení, ale během chvíle by se vše vrátilo
do původního stavu. Na pohyb krve v cévě se dá také pohlížet jako na stacio-
nární proudění, pokud se nebudou měnit podmínky. Zvýší-li ale například člověk
svou fyzickou aktivitu, dojde k významnému zvýšení rychlosti krve v cévě. Rych-
lost krve v cévě se sice mění i v závislosti na tlukotu srdce, nicméně je rozumné
předpokládat, že rychlost krve v cévě bude za daných podmínek, například vždy
desetinu sekundy po stahu srdce, stále stejná.

Jednou z možností, jak proudění kapaliny znázornit graficky je pomocí tzv.
proudnic. Každá proudnice znázorňuje trajektorii jedné částice pohybující se ka-
paliny. Proudnice najdeme na obrázku 65 jako fialové čáry znázorňující proudění
kapaliny zúžující se trubicí. Tam, kde jsou proudnice blíže u sebe, proudí kapalina
rychleji. Proudění na tomto obrázku je tzv. laminární. To je charakteristické tím,
že proudnice jsou rovnoběžné a nemísí se. V případě, že tomu tak není, mluvíme
o proudění turbulentním.

V roce 1883 provedl anglický fyzik Osoborne Reynolds geniálně jednoduchý
experiment. Vstřikoval proud inkoustem obarvené vody do vody protékající velkou
skleněnou trubkou. Obarvenou vodou si tak vlastně zviditelnil proudnice. Jak
pokus dopadl je vidět na obrázku 63.

Obrázek 63: Schéma Reynoldsova pokusu. Při nízkých rychlostech proudění si
obarvená voda udrží tenký tvar a rovnoběžné proudnice. Při vyšších rychlostech
nastává turbulentní proudění. Převzato a upraveno z [66].

Při nízkých rychlostech si proud obarvené vody udržel svůj tenký tvar a prou-
dění zůstalo laminární. Zatímco při vyšších rychlostech obarvený proud chaoticky
difundoval do zbytku vody. Nastalo turbulentní proudění. Reynolds dále zjistil,
že může předpovědět, který ze dvou typů proudění nastane na základě průměru
trubice d, kterou kapalina proudí, rychlosti proudění kapaliny v, hustoty kapaliny
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ρ a tzv.dynamické viskozity η, což je vlastnost dané kapaliny, jejíž hodnotu mů-
žeme najít v tabulkách a bude o ní pojednáno v podkapitole Viskozita kapaliny.
Kombinací těchto parametrů získáme číslo obvykle označované Re:

Re = d · ρ · v

η
. (28)

Tato bezrozměrná hodnota se nazývá Reynoldsovo číslo. Překročí-li hodnota R
tzv. kritickou hodnotu Reynoldsova čísla, laminární proudění se mění v turbu-
lentní. Kritická hodnota je pro různé kapaliny a různé typy potrubí různá a zjiš-
ťuje se experimentálně. Obvykle (například i pro krev proudící v cévách) se po-
hybuje kolem hodnoty 2 000. Turbulentní proudění krve v cévách hraje důležitou
roli při mnoha jevech, mimo jiné se využívá při měření krevního tlaku. My se
k němu proto v následujícím textu několikrát vrátíme.

6.1 Objemový průtok
Jednou ze základních veličin hydrodynamiky kapalin je objemový průtok QV .

Je definován jako objem kapaliny V, který proteče v daném místě průřezem tru-
bice, kterou kapalina proudí, za čas t:

QV = V

t
. (29)

Z definice vyplývá, že základní jednotkou objemového průtoku je m3·s−1. V pří-
padě potřeby však používáme i další jednotky jako litry za minutu, mililitry za
sekundu a podobně. Například objemový průtok krve srdcem u dospělého člověka
v klidu je přibližně 5 l · min−1. U této hodnoty se můžeme na chvíli zastavit a po-
ložit si následující otázku. Kolik metrů krychlových (kubíků) krve přepumpuje
srdce za 80 let života? Výpočet odhadu této hodnoty je přímočarý. Ze vztahu pro
průtok (29) vyjádříme objem:

přepumpovaný objem = objemový průtok · čas ⇒ V = QV · t.

Po dosazení známých hodnot a převedení na základní jednotky, dostáváme:

V = 5 l · min−1 · 80 let = 0,005 m3

60 s · 80 · 365 · 24 · 3600 s .= 210 000 m3.

Výsledek 210 000 m3 krve je úctyhodný i když těžko představitelný. Pomozme si
srovnáním této hodnoty s objemem 25metrového bazénu (25 m × 8 m × 1,5 m).
Objem vody v něm je 300 m3. Objem přepumpované krve tak odpovídá 700
takových bazénů.
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Obrázek 64: K odvození vztahu (30).

Objemový průtok se dá vyjádřit i pomocí rychlosti proudění kapaliny v a ve-
likosti plochy průřezu potrubí S. Čím větší bude rychlost proudění, tím daným
místem proteče za stejný čas více kapaliny. Stejně tak čím větší bude plocha prů-
řezu, tím proteče více kapaliny. Přesný vztah odvoďme pomocí obrázku 64. Je na
něm trubice s plochou průřezu S, kterou protéká kapalina v podobě stacionárního
laminárního proudění. Zeleně je vyznačen objem V, který proteče plochou S za
čas t. Objem můžeme vyjádřit jako V = S · s, kde s je dráha, kterou kapalina
proudící rychlostí v⃗ urazí za čas t. Tuto dráhu dále rozepišme pomocí vztahu pro
rovnoměrný pohyb: s = v · t. Dosadíme do vztahu pro objemový průtok (29):

QV = V

t
= S · s

t
= S · v · t

t
.

Zkrátíme čas t a získáváme další podobu vztahu pro objemový průtok:

QV = S · v. (30)

Správnost tohoto vztahu si můžeme ověřit pomocí tzv. rozměrové kontroly, tedy
porovnáním jednotek. Přesvědčíme se tak, že z výrazu S · v získáváme skutečně
jednotku objemového průtoku. Píšeme: [S · v] = m2 ·m ·s−1 = m3 ·s−1. Rozměrová
kontrola je i jinde užitečným nástrojem pro kontrolu vzorečků.

6.2 Rovnice spojitosti
V následujících úvahách předpokládejme, že pracujeme s nestlačitelnou ka-

palinou. Tedy takovou, jejíž hustota je konstantní a nemění se v závislosti na
okolním tlaku. Tuto podmínku velmi dobře splňuje většina kapalin například
i voda a krev.

Když nestlačitelná kapalina proudí trubicí, má v každém místě stejný ob-
jemový průtok. A to i v případě, kdy se mění průřez potrubí. Představme si
například zahradní hadici, kterou zaléváme záhon. Proteče-li hadicí na jejím za-
čátku 0,5 vody litru za sekundu, pak stejný objem vody za sekundu musí protéct
i na jejím konci. A to i pokud na konci hadici zmáčkneme prstem a tím zúžíme její
průřez. Následek takového jednání asi dokážeme odhadnout. Voda začne z hadice
tryskat větší rychlostí. To je důsledkem konstantního objemového průtoku. Tento
poznatek označujeme jako rovnici spojitosti toku či rovnici kontinuity, kterou
můžeme zapsat jako:

QV = S · v = konst. (31)
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Zmáčknutím hadice na konci jsme zmenšili obsah průřezu S, tedy za podmínky
stálé hodnoty součinu S · v se musela zvětšit rychlost proudění v. Objemový
průtok ve dvou místech trubice, která si můžeme označit indexy 1 a 2 (obrázek
65), zůstává konstantní. Získáme tak další možné vyjádření rovnice spojitosti:

S1 · v1 = S2 · v2. (32)

Obrázek 65: Ilustrace k výkladu rovnice spojitosti. Zelená a červená část v ob-
rázku vyznačují objem kapaliny, která při proudění prošla průřezem S1 respektive
průřezem S2 za určitý čas. Z rovnice spojitosti plyne, že jsou tyto objemy stejné.

Rovnice spojitosti se v medicíně využívá například k určení, jak moc je zúžená
céva v důsledku krevní sraženiny či cholesterolu. Rychlost průtoku krve cévou
umíme změřit neinvazivní metodou nazývanou dopplerovská sonografie (princip
této metody viz podkapitola Dopplerovská sonografie). V místě se sraženinou je
zmenšený průřez, a tedy krev poteče rychleji. Srovnáním rychlostí krve v tomto
místě cévy a v místě bez sraženiny můžeme pomocí rovnice spojitosti spočítat,
jak velká část průřezu cévy je neprůchozí (obrázek 48). Nebo naopak můžeme
odhalit oblasti, kde je zvětšený průřez cévy, tedy místo s výdutí neboli tzv. ane-
urysmatem.

V mnoha případech včetně naší oběhové soustavy dochází k větvení trubic, ve
kterých kapalina proudí. Krev je pumpována srdcem do aorty. Ta se dále větví
na arterie a ty se větví na arterioly, které mají za úkol řízené uvolňování krve
do kapilár. Kapiláry jsou nejtenčími cévami a je jich zdaleka nejvíce. Zkusme od-
hadnout, kolik kapilár v těle máme. I v případě rozvětveného potrubí je možné
použít rovnici spojitosti. Musíme ovšem zohlednit počet trubic a jejich průřezy
za rozvětvením. Ukažme si to na odhadu celkového počtu kapilár v lidském těle.
Veškerá krev protéká aortou a postupně proteče do N kapilár. Vezmeme-li v po-
taz, že poloměr aorty r1 je u dospělého člověka přibližně 1,8 cm a krev v ní proudí
průměrnou rychlostí v1 = 0,5m · s−1, dále že kapiláry mají poloměr r2 přibližně
10 µm a krev jimi protéká rychlostí rychlostí v2 asi 0,5 mm ·s−1, můžeme se pustit
do počítání. Jelikož krevní oběh je uzavřená soustava (veškerá krev projde jak
aortou, tak následně kapilárami), musí pro ni platit rovnice spojitosti, ve které
zohledníme větvení na N kapilár:

S1 · v1 = N · S2 · v2,

kde S1 a S2 značí plochu průřezu aorty, respektive plochu průřezu kapiláry. Ro-
zepišme si tyto plochy pomocí poloměrů:

π · r2
1 · v1 = N · π · r2

2 · v2,
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dosadíme známé hodnoty:

π · (1,8 · 10−2 m)2 · 0,5 m · s−1 = N · π · (10−5 m)2 · 5 · 10−4 m · s−1,

a po vyjádření N dostáváme odhad počtu kapilár:

N
.= 3,2 · 109.

Tímto výpočtem nám vyšel hrubý odhad počtu kapilár v těle přibližně 3 miliardy.
To řádově souhlasí s odhady počtu vlásečnic z odborné literatury. Udává se, že
v 1 mm3 svalu je asi 200 kapilár.

6.3 Viskozita kapaliny
Naléváme-li si do hrnku čaj, teče rychle. Když si následně do čaje přidáváme

tekutý med, teče velmi pomalu a přichytává se na lžičku. Čaj a med jsou dvě
kapaliny, které se zásadně liší ve fyzikální vlastnosti, která se nazývá viskozita.
Tu můžeme popsat jako ochotu kapaliny k tečení. Čím je viskozita menší, tím
kapalina ochotněji teče. Čaj (voda) má nízkou viskozitu, med vysokou. Reálné
kapaliny mají nenulovou viskozitu. Nulovou viskozitu má model reálné kapaliny,
tzv. ideální kapalina. Na obrázku 66 je zachycena rozdílná ochota k tečení dvou
kapaliny s rozdílnou viskozitou.

Obrázek 66: Dvě kapaliny s rozdílnou viskozitou. Kapalina vlevo má nižší hodnotu
viskozity než kapalina vpravo [67].

Z mikroskopického pohledu charakterizuje viskozita vnitřní tření mezi části-
cemi v kapalině. Čím větší toto tření je, tím více brzdí pohyb kapaliny. Visko-
zitu33 označujeme obvykle η (řeckým písmenem éta). Jednotkou viskozity Pa · s
(pascal-sekunda). Často se však uvádí v relativních jednotkách, kdy 1 je viskozita
vody.

Co se týče krve, její viskozita je vzhledem k obsahu krvinek a krevních desti-
ček vyšší než u samotné krevní plazmy (plazma má viskozitu asi dvakrát větší než
voda) a její průměrná hodnota je za normálních fyziologických podmínek a běžné
tělesné teploty přibližně třikrát větší než viskozita vody [63]. Hodnota viskozity
krve zejména závisí na podílu červených krvinek v krvi, neboli na tzv. hemato-
kritu. Ten může být zvýšen například při dehydrataci organismus, čímž se zvýší
i viskozita krve, jak je ukázáno na obrázku 67.

33celým názvem dynamickou viskozitu
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Obrázek 67: Závislost viskozity krve (uvedena v relativních jednotkách, kdy hod-
nota 1 odpovídá viskozitě vody) na procentuálním obsahu červených krvinek
v krvi (hematokritu) [68].

Viskozita kapalin závisí i na teplotě. Čím nižší teplota, tím vyšší viskozita
a tím menší ochota k tečení. Příkladem je výše zmíněný med - čím je teplejší, tím
teče ochotněji.

S vnitřním třením souvisí ještě jeden jev, který je důležitý pro proudění krve
v cévách. Tření totiž nenastává pouze mezi částicemi samotné kapaliny, ale i mezi
jejími částicemi a stěnou trubice (v našem případě cévy). Toto tření způsobí, že
vrstva krve, která se bezprostředně stýká se stěnou cévy se pohybuje nejmenší
rychlostí (nulovou). Po této mezní vrstvě se posouvá malou rychlostí druhá vrstva
a po ní pak další a další vrstvy kapaliny s postupně větší a větší rychlostí. Největší
rychlost proudění je pak uprostřed cévy, jak je znázorněno na obrázku 68.

Obrázek 68: Rychlostní profil ustáleného laminárního proudění krve v cévě [69].

6.4 Poiseuillův zákon
V textu výše se pojednává o proudění kapaliny. Ale co vůbec způsobuje, že se

kapalina dá do pohybu a proudí? Pokud bychom se zabývali ideální kapalinou,
která má nulovou viskozitu, a tedy nulové vnitřní tření, pro její proudění není
potřeba stálá přítomnost síly. Jakmile jednou proudí, v pohybu zůstává na základě
Prvního Newtonova pohybového zákona (nepůsobí na ní žádné třecí síly, které by
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ji zastavily)34. Ovšem my se dále budeme zabývat reálnými kapaliny. Ty mají
nenulovou viskozitu a tedy nenulové třetí. Mezi takové kapaliny patří i krev.

V případě reálné kapaliny s nenulovou viskozitou je při proudění nutná stálá
přítomnost síly. Takovou silou může být například síla tíhová, pokud se voda po-
hybuje z kopce dolů. Na tomto principu proudí voda v řekách. Obecně k proudění
reálné kapaliny trubicí je potřeba, aby byl na koncích trubice rozdílný tlak. Vztah
mezi objemovým průtokem QV a rozdílem tlaků p1 a p2 na koncích trubice má
podobu:

QV = p2 − p1

R
. (33)

R vystupující v tomto vztahu je veličina, která se nazývá odpor proudění s jed-
notkou Pa·s·m−3. Ten můžeme zapsat i jako ∆p. Rozdíl tlaků ∆p = p2 − p1 se
také nazývá tlakový spád. Bude-li na koncích trubice stejný tlak, rozdíl tlaků bude
nulový a nulový tak bude i objemový průtok. V takovém případě kapalina prou-
dit nebude. Na odporu proudění R je objemový průtok závislý nepřímo úměrně.
Tedy čím větší odpor proudění, tím menší objemový průtok a naopak.

Mimochodem na vztah (33) je možné nahlížet jako na analogii Ohmova zákona
pro kovové vodiče. Ten říká, že elektrický proud I ve vodiči je přímo úměrný
napětí mezi jeho konci. Napětí (viz kapitola Jak se vyznat v elektrickém poli)
je rozdíl potenciálů na koncích vodiče ϕ1 a ϕ2. Konstantou úměrnosti je pak
převrácená hodnota elektrického odporu vodiče Rel. Můžeme tedy psát:

I = ϕ2 − ϕ1

Rel

.

Podobnost tohoto vztahu a vztahu pro objemový průtok je na první pohled
zřejmá. Pokud je na koncích vodiče stejná hodnota potenciálů, tedy je mezi nimi
nulové napětí, žádný proud nepoteče. Stejně tak, je-li na koncích potrubí stejný
tlak (a mezi nimi nulový tlakový spád), žádná kapalina nepoteče.

Zaměřme se na odpor proudění R. Na čem závisí? Odpor proudění je tím větší,
čím delší je délka trubice l. Proudění ovlivňuje i dynamická viskozita kapaliny η
(vzpomeňme na čaj a med). Čím větší je viskozita, tím větší je odpor proudění.
Silná je závislost odporu na poloměru trubice, ve které kapalina proudí. Odpor
proudění je totiž nepřímo úměrný 4. mocnině(!) poloměru trubice. Zmenší-li se
poloměr trubice například na polovinu (jinými slovy, zmenší-li se poloměr tru-
bice dvakrát), zvětší se odpor proudění 24krát = 16krát. Pro laminární proudění
(proudění bez vírů) nestlačitelné kapaliny platí:

R = 8 · η · l

π · r4 , (34)

Dosadíme-li takto vyjádřený odpor proudění do rovnice pro objemový průtok
(33), dostáváme Poiseuillův zákon:

Q = ∆p · π · r4

8 · η · l
. (35)

Ilustraci k němu najdeme na obrázku 69. Zákon je pojmenován po francouzském
fyzikovi a lékaři J.L. Poiseuillovi, který ho odvodil při své snaze porozumět prou-
dění krve v cévách v 1. polovině 19. století.

34Taková vlastnost se nazývá supratekutost a byla pozorována například u kapalného he-
lia 4He při teplotách nižších než 2,17 K, tedy velmi blízkých absolutní nule.
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Obrázek 69: Poiseuillův zákon. Pro lepší představu jsou stejnou barvou vyznačeny
veličiny ve schématu a matematickém vyjádření zákona.

Ještě jednou zdůrazněme, že v Poiseuillově zákoně vystupuje poloměr trubice
se 4. mocninou, což je velmi silná závislost. V kontextu oběhové soustavy to zna-
mená, že zúžení či rozšíření cévy má zásadní vliv na objemový průtok krve cévou.
Arterioly (drobné tepénky) jsou schopné zvětšit svůj poloměr (neboli dilatovat)
až čtyřikrát a tedy mohou vést ke zvýšení krevního průtoku na daném místě až
44 = 256krát. Z celé cévní soustavy jsou to tak právě ony, které hrají rozhodu-
jící roli při řízení krevního průtoku orgány a periferními tkáněmi. Arterioly mají
za úlohu řízení uvolňování krve do kapilár, zejména pak snížení středního tlaku
a vyvažování pulzace. Díky nim nehrozí kapilárám poškození vysokým tlakem.

Významný dopad má Poiseuillův zákon také na věnčité (koronární) tepny. Tak
nazýváme cévy, které přivádějí krev do srdeční svaloviny a jsou proto důležité pro
srdeční činnost. Pokud jsou tyto cévy částečně nebo úplně ucpány, krev nemůže
dostatečně zásobit srdeční sval a může nastat infarkt myokardu. Ke zúžení těchto
tepen dochází vlivem ukládání cholesterolu na jejich stěny.

Jaký vliv na objemový průtok cévou bude mít, když se céva kvůli usazenému
cholesterolu zúží o 10 %? Nový poloměr cévy r2 bude v takovém případě o 10 %
menší než původní poloměr cévy r1. Můžeme psát r2 = 0,9 ·r1. Původní objemový
průtok cévou QV 1 vyjádříme jako:

QV 1 = ∆p · π · r4
1

8 · η · l
,

objemový průtok po zúžení cévy QV 2 je potom roven:

QV 2 = ∆p · π · r4
2

8 · η · l
= ∆p · π · (0,9 · r1)4

8 · η · l
.= ∆p · π · 0,66 · r4

1
8 · η · l

= 0,66 · QV 1.

Vidíme, že zdánlivě zanedbatelná změna v poloměru cévy má na objemový průtok
cévou zásadní vliv. Objemový průtok cévou se sníží na 66 % původní hodnoty,
tj. průtok klesne o třetinu. Kdyby byla usazeným cholesterolem ucpána třetina
cévy, průtok by klesl o 80 %.

Naše tělo je schopno do určité míry pokles průtoku kompenzovat. Dosáhne
toho například zvýšením rozdílů tlaků na koncích cévy, tzn. zvýšením hodnoty
∆p v Poiseuillově zákoně (35). To je jeden z důvodů, proč vzniká hypertenze
neboli zvýšený krevní tlak.

Jak se umí se zcela nebo částečně ucpanými koronárními cévami vypořádat
moderní medicína? Již od roku 1953 má velmi silný a stále hojně používaný
nástroj – tzv. koronární bypass. Při tomto chirurgickém zákroku se kouskem žíly,
obvykle odebraným z nohy pacienta, přemostí postižená koronární céva. Další
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možností, která se využívá často u pacientů s probíhajícím infarktem myokardu,
je angyoplastika. Při ní se pomocí tzv. katetru zavede do koronární cévy balónek se
stentem, který se následně nafoukne, čímž roztáhne zúženou cévu. Po vyfouknutí
a odstranění balónku ve většině případů zůstane v cévě stent, který pomáhá
udržet cévu v roztaženém stavu a slouží jako výztuž. Průběh angioplastiky je
naznačen na obrázku 70.

Obrázek 70: Průběh angioplastiky - a) balónek se stentem se zavede do místa
zúžení, b) nafoukne se, c) na místě zůstane stent jako výztuž, balónek se vyfoukne
a vyjme [70].

Okomentujme ještě jeden příklad Poiseuillova zákona. Možná jste si někdy
všimli, že za horkých letních dní poklesne tlak vody v kohoutku. Čím je to způ-
sobeno? V horkých dnech stoupá spotřeba vody domácností, tedy se zvyšuje
objemový průtok vodovodní soustavou. I na tuto situaci můžeme aplikovat Poi-
seuillův zákon (35). Pokud obě strany rovnice vynásobíme odporem proudění R,
dostáváme:

Q · R = p2 − p1.

Pokud vzroste objemový průtok potrubím (při stálém odporu proudění), musí
vzrůst i rozdíl tlaků na koncích vodovodního potrubí. Na konci s vyšším tlakem
p2 je vodárna, tam můžeme tlak považovat za víceméně stále stejný. Poklesne
tedy tlak na straně domácností p1.

Okomentujme ještě, jak velikost tlakového spádu ovlivní měnící se poloměr
potrubí při stálém objemovém průtoku. V užších částech potrubí je odpor prou-
dění (34) větší (je nepřímo úměrný r4). Pro daný objemový průtok klesne tlak
v těchto místech výrazněji.

Další jev, který významně zvyšuje odpor proudění, jsou víry vznikající při
turbulentním proudění. Překážky v potrubí, které způsobí zvíření protékající ka-
paliny, značně zvyšují odpor proudění. Zmíněné jevy se často kumulují. Nánosem
cholesterolu částečně ucpaná koronární céva zvyšuje odpor proudění nejen svým
zmenšeným poloměrem, ale i tím, že způsobuje turbulentní proudění krve.

6.5 Hydrostatický tlak, atmosférický tlak
Hydrostatický tlak ph je tlak v kapalině, který vzniká tíhou kapaliny samotné.

Je přímo úměrný hloubce pod hladinou h, hustotě kapaliny ρ. Závisí také na
hodnotě tíhového zrychlení g. Můžeme tedy psát:

ph = h · ρ · g. (36)
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Jednou z možností, jak ukázat závislost hydrostatického tlaku na hloubce pod
hladinou, je pokus na obrázku 71. Do nádoby s vodou jsou ve třech různých
hloubkách navrtány otvory. Čím větší hloubka pod hladinou, tím je v daném
místě větší hydrostatický tlak a voda tak z daného otvoru tryská rychleji35.

Obrázek 71: Demonstrace závislosti hydrostatického tlaku na hloubce pod hla-
dinou. U otvoru, který je v největší hloubce h3, je nejvyšší hydrostatický tlak a
voda tak z něho tryská největší rychlostí. Upraveno z [71].

V roce 1644 italský učenec Evangelista Torricelli poznamenal [77]:

Žijeme ponořeni na dně oceánu tvořeného vzduchem, o kterém je na základě
nezpochybnitelných experimentů známo, že má hmotnost.

Oceán vzduchu bychom dnes označili za atmosféru. Sahá do výšky asi 100 km
nad povrch Země. Nad námi se tak nachází obrovský sloupec vzduchu36, který na
nás působí svoji tíhou. V důsledku toho vzniká tlak, který nazýváme atmosferický
tlak pa. I když se jedná o analogii tlaku hydrostatického, nelze na něj jednoduše
aplikovat vztah (36), jelikož hustota vzduchu nemá konstantní hodnotu napříč
atmosférou - s rostoucí nadmořskou výškou dramaticky klesá. Zatímco hustota
vzduchu v úrovni hladiny moře je asi 1,2 kg·m−3, ve výšce 3 000 m n.m. je
to už jen 0,9 kg·m−3. Toho si všiml každý, kdo se někdy v takové nadmořské
výšce pohyboval. O čtvrtinu nižší hustota vzduchu (a tedy méně kyslíku) má za
následek zrychlené dýchání, bolest hlavy či horší kognitivní schopnosti. Ve výšce
30 kilometrů nad mořem je hustota vzduchu 0,018 kg·m−3.

35závislost výtokové rychlosti na hydrostatickém tlaku může být odvozena například z tzv.
Bernoulliho rovnice.

36Nad hlavou každého z nás je sloupec vzduchu, který váží přibližně 250 kg.
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Obrázek 72: Schéma Torricelliho pokusu. Upraveno z [73].

Torricelli provedl pokus, který na jeho počest nazývá Torricelliho pokus, kte-
rým velikost atmosférického tlaku změřil. Potřeboval k tomu nádobu se rtutí
a skleněnou trubici dlouhou asi jeden metr, která byla na jednom konci zatavená.
Jak při tomto experimentu postupoval, popíšeme ve dvou krocích zachycených
na obrázku 72.

1. Skleněnou trubici naplnil rtutí až po okraj. Otvor pevně uzavřel prstem. Ná-
sledně trubici převrátil zataveným koncem nahoru. Otvor uzavřený prstem ponořil
do nádoby se rtutí.

2. Prst, kterým zakrýval volný konec trubice, uvolnil. Pozoroval pokles sloupce
rtuti v trubici a její ustálení ve výšce asi 76 cm. Nad rtuť v trubici se neměl
jak dostat vzduch, vzniklo tam tedy vakuum37. Sloupec rtuti udržuje v trubici
atmosférická tlaková síla působící na volný povrch rtuti v nádobě. Proto platí,
že atmosférický tlak je roven hydrostatickému tlaku, který vytváří 76 cm vysoký
sloupec rtuti:

pa = ph

pa = h · ρHg · g = 0,76 m · 13 534 kg · m−3 · 9,81 m · s−2 .= 100 000 Pa.

Velikost atmosférického tlaku je tedy přibližně 100 000 Pa (u hladiny moře). Tor-
ricelli ale výsledek svého pokusu neuváděl v jednotce pascal38. Jeho závěr byl,
že vzduch má takový tlak, který odpovídá tlaku dané výšky rtuťového sloupce.
Odtud jednotka tlaku milimetr rtuťového sloupce, zkráceně mmHg. Hodnota at-
mosférického tlaku je tak v těchto jednotkách rovna 760 mmHg. Platí:

760 mmHg = 101 325 Pa

1 mmHg .= 133,3 Pa.

37Jednalo se o vůbec první člověkem vytvořené vakuum.
38Jednotka pascal ostatně byla oficiálně zavedena až v roce 1971 [74].
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Milimetr rtuťového sloupce je pro nás důležitá jednotka, jelikož se v ní běžně
udává krevní tlak. A právě měřením krevního tlaku se bude zabývat následující
podkapitole. Ještě než se k ní přesunete, můžete se zamyslet, proč si Torricelli
pro svůj pokus vybral zrovna rtuť. Šla by obdoba Torricelliho pokusu provést
i s vodou místo rtuti? Co by se v takovém případě změnilo?39

6.6 Měření krevního tlaku
Součástí rutinního lékařského vyšetření je i měření krevního tlaku. Lékař po

změření řekne například váš tlak je 120 na 80, což následně zapíše do zdravotnické
dokumentace jako 120/80. Co tato dvě čísla vlastně znamenají? Jedná se zřejmě
o hodnoty tlaku, ale ne v pascalech, nýbrž právě v milimetrech rtuťového sloupce.
Jednotka mmHg se v lékařství dodnes používá proto, že měření krevního tlaku
bylo (a často stále je) realizované pomocí tlakoměru, který pracuje na principu
vycházejícího z Torricelliho pokusu. Takový tlakoměr, který vidíme na obrázku
73, se nazývá rtuťový tonometr a je považován za zlatý standard měření krevního
tlaku, jelikož je to metoda velmi přesná bez nutnosti kalibrace přístroje.

Obrázek 73: Rtuťový tonometr [78].

Nyní si vysvětlíme, co znamená krevní tlak 120/80 mmHg. Víme, že atmosfé-
rický tlak má hodnotu přibližně 760 mmHg. Znamená to tedy, že náš krevní tlak
je menší než atmosférický? Rozhodně ne.40 Uvědomme si, že necháme-li měřič
krevního tlaku měřit naprázdno, tedy když bude vystaven čistě atmosférickému
tlaku, tak naměří 0 mmHg. Hodnota naměřená pacientovi - například 120 mmHg
znamená, že absolutní tlak v cévě odpovídá atmosférickému tlaku plus naměře-
ných 120 mmHg, neboli že 120 mmHg je přetlak oproti atmosférickému tlaku.

39Obdobu Toricelliho pokusu s vodou provést skutečně lze, jen díky její nižší hustotě
než je hustota rtuti bude sloupec vody vysoký asi deset metrů. Na provedení takového
pokusu se můžete podívat například ve videu na následujícím odkazu, v čase od 1:00:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/7997-pokus-torricelli-a-atmosfericky-tlak [75].

40To bychom při rozříznutí tepny fungovali jako vysavač, tepna by do sebe nasávala okolní
vzduch, který by měl vyšší tlak. Ve skutečnosti je tomu ale právě naopak, krev v takovém
případě vystřikuje z tepny. V tepně musí být vyšší tlak než je tlak okolního vzduchu.
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Přetlak oproti atmosférickému tlaku se měří pomocí manometru (manometr po-
užívaný speciálně pro měření tlaku krevního se pak nazývá tonometr). Absolutní
tlak pak můžeme měřit pomocí barometru. Jejich rozdíl je schematicky zachycen
na obrázku 74. Na něm vidíme, že rtuťový barometr byl použit právě při Torri-
celliho pokusu. Trubice je na jednom konci zatavená. Barometr tedy měří tlak,
který je nad hladinou rtuti v nádobě, což může být právě atmosferický tlak.

Rtuťový manometr využívá U-trubice s jedním koncem otevřeným. Druhý
konec je spojen s nádobou, ve které je plyn. V případě měření krevního tlaku
pomocí rtuťového tonometru z obrázku 73 je touto nádobou manžeta, kterou
nasazujeme na paži. Pokud je v nádobě (manžetě) tlak vyrovnaný s okolím, tedy
atmosférický, hladina rtuti v obou ramenech U-trubice bude ve stejné výšce. Tuto
výši hladiny v pravém rameni označíme na stupnici jako 0 mmHg. Začneme-li
manžetu pomocí balónku nafukovat, budeme v ní zvyšovat tlak, v důsledku čehož
bude rtuť vytlačena v pravém rameni do vyšší výšky. Jak vidíme na obrázku 73,
na stupnici podél trubičky s rtutí pak můžeme odečíst, jak velký přetlak oproti
atmosférickému tlaku v manžetě je.

Obrázek 74: Barometr, který měří absolutní tlak, má zatavenou trubici, kdežto
manometr má trubici otevřenou.

Na obrázku 75 je ve třech krocích zachycen postup při měření krevního tlaku.
Postupně si je projdeme. Na tomto obrázku sice není použit rtuťový tonometr, ný-
brž tzv. aneorid. Při jeho použití je však postup stejný jako při použití rtuťového
tonometru.
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Obrázek 75: Postup při měření krevního tlaku. Daný člověk má hodnotu krevního
tlaku 120/80 mmHg. Převzato a upraveno z [76].

1. Nejprve se pacientovi nasadí manžeta na paži. Mačkáním balónku manžetu
nafukujeme a zvyšujeme v ní tlak a to až nad předpokládanou horní hodnotu
krevního tlaku vyšetřovaného, tedy například na 160 mmHg. Zároveň pod man-
žetu v loketní jamce přiložíme stetoskop a posloucháme. Na začátku je v manžetě
tak velký tlak, že je tepna zmáčknutá a neproudí jí krev.

2. Začneme pomalu pomocí balónku upouštět vzduch z manžety a tím v ní sni-
žovat tlak. Zároveň posloucháme fonendoskopem. V jednu chvíli při upouštění
balónku uslyšíme šum. To znamená, že krev začala cévou proudit. Slyšíme tzv.
Korotkovovy ozvy. Nicméně je stále částečně přiškrcena, krev má k dispozici užší
průřez, což způsobí, že v tomto místě nastává turbulentní proudění krve. To má
zvukové projevy ve formě šelestu. Hodnota tlaku, naměřená ve chvíli, kdy jsme
ulyšeli Korotkovovy ozvy, je horní hodnota krevního tlaku - tlak systolický.

3. Pokračujeme v upouštění vzduchu skrz balonek z manžety a tím v ní snižujeme
tlak. Po nějakou dobu stále slyšíme Korotkovovy ozvy. Když vymizí, znamená to,
že tepna již není stlačena a krev už nemusí protékat zúženým místem. Proudění
se stane laminárním, což už není doprovázeno šumem. Ve chvíli vymizení Korot-
kovových ozvů odečteme hodnotu tlaku a ta odpovídá dolní hodnotě krevního
tlaku - diastolickému tlaku.
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Takto naměřené hodnoty odpovídají tlaku ve velkém krevním oběhu v jedné
z jeho velkých cév. Standardně se krevní tlak měří na pažní tepně (arteria bra-
chialis). Místo měření na paži by mělo být přibližně 10 cm pod úrovní srdce.

Naměříme-li krevní tlak například 120/80 mmHg, neznamená to, že je tato
hodnota tlaku v celém krevním oběhu. V jiných částech krevního oběhu se tlak
značně liší. Například v malém plicním oběhu dosahuje hodnot asi od 10 do
25 mmHg. Na obrázku 76 vidíme schéma oběhové soustavy s údaji o průměrném
tlaku v jeho hlavních částech.

Obrázek 76: Krevní tlak (systolický) v různých částech krevního oběhu. Hodnoty
odpovídají dospělému člověku v klidu. Převzato a upraveno z [11].

Krevní tlak je vytvářený působením srdce, které funguje jako pumpa. Levá
srdeční komora svým stahem vytváří tlak, jenž je zodpovědný za proudění krve
v celém těle kromě plic (velký krevní oběh). Po průtoku celým tělem se krev se
značně sníženým tlakem dostává do pravé srdeční komory, která ji svým stahem
pumpuje do plicního oběhu, kde dojde k výměně plynů a krev se okysličí.

V Poiseuillově zákoně (35) vidíme, že objemový průtok QV je nepřímo úměrný
délce trubicí l. Velký tělní oběh je pro krev daleko delší cestou než malý plicní
oběh. Velký krevní oběh má tak větší odpor proudění R a je potřeba pro dosažení
stejného objemového průtoku vyššího rozdílu tlaků ∆p. Jak vidíme na obrázku 76,
krev do velkého krevního oběhu je ze srdce vypuzována s větším tlakem (přibližně
120 mmHg) než do malého plicního oběhu (přibližně 25 mmHg).

Spočítejme si celkový odpor proudění velkého tělního oběhu. Objemový průtok
odpovídá srdečnímu výdeji, což je přibližně 0,1 l · s−1, tlakový spád ∆p je pak
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rozdíl mezi tlakem na začátku velkého tělního oběhu (v aortě) - 120 mmHg a na
jeho konci (horní dutá žíla) - 4 mmHg. Využijeme-li vztah pro objemový průtok
v závislosti na tlakovém spádu a odporu (33) a vyjdřeme z něho odpor R:

R = ∆p

QV

,

po dosazení v základních jednotkách dostáváme získáváme přibližný odpor prou-
dění velkého krevního oběhu za normálních fyziologických podmínek:

R
.= 15 500 Pa

10−4 m3 = 155 · 106 Pa · s · m−3 = 155 MPa · s · m−3.

Analogicky bychom mohli postupovat v případě malého plicního oběhu, pro který
bychom obdrželi odpor proudění přibližně 10 MPa · s · m−3.

Aspekt, který naopak snižuje odpor proudění ve velkém tělním oběhu souvisí
s větvením cévní soustavy. Při každém větvení větších cév na menší totiž dochází
ke zvětšení celkové plochy průřezu cév, a tedy celkového poloměru průřezu cév, na
poloměru je odpor proudění závislý nepřímo úměrně (vztah (34)). Plocha průřezu
jedné tepny může být 1 cm2. Pokud by se tato tepna dále rozvětvila do 20 menších
tepen, každé o ploše průřezu 0,5 cm2, celková plocha průřezu těchto menších tepen
by byla 10 cm2. Tím by se snížil celkový odpor proudění41 a nedocházelo by tedy
k tak velkému tlakovému spádu.42

Hodnoty krevního tlaku se výrazně liší také v závislosti na poloze člověka
a to kvůli hydrostatickému tlaku kapaliny. Pokud člověk stojí, tlak krve v úrovni
kotníku je daleko vyšší než v úrovni srdce. Pokud je vzdálenost od srdce ke kotníku
∆h například 130 cm, pak rozdíl v hydrostatickém tlaku (vztah (71)) bude:

∆ph = ∆h · ρ · g = 1,3 m · 1 050 kg · m−3 · 9,81 ms−2 = 13 390 Pa .= 100 mmHg

. V úrovni kotníků je tak krevní tlak vyšší o přibližně tuto hodnotu. Pokud je
v úrovni srdce (například na paži, kde standardně krevní tlak měříme) průměrný
tlak 100 mmHg, pak v úrovni kotníku to bude 200 mmHg. Pokud člověk leží,
nad kotníky již není 130 cm vysoký sloupec krve a hodnoty tlaku krve v úrovni
kotníku a srdce jsou tak přibližně stejné. Tyto dvě popsané situace jsou zachyceny
na obrázku 77.

41Analogii jsou paralelně zapojené rezistory v elektrickém obvodu.
42Navíc z rovnice spojitosti (31) vyplývá, že v každé další úrovni větvení dochází vlivem

zvětšující se celkové plochy průřezů cév ke zmenšení rychlosti proudění. Zatímco aortou krev
protéká průměrnou rychlostí asi 50 cm·s−1, v kapilárách už je to pouze přibližně 1 mm·s−1.
Nízká rychlost krve v kapilárách umožňuje výměnu látek mezi krví a buňkami.
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Obrázek 77: Přibližné hodnoty krevního tlaku ve velkých cévách v závislosti na
poloze člověka. Upraveno z [72].

Závislosti tlaku na poloze člověka se využívá i při polohování pacienta. Napří-
klad při tzv. Trendelenburgově poloze (obrázek 78) je pacientova pánev zvednuta
nad úroveň hlavy. Tato poloha se používá mimo jiné při operacích spodního břicha
a oblasti pánve, protože snižuje riziko velkého krvácení v operované oblasti.

Obrázek 78: Trendelenburgova poloha [79].

Podívejme se na poslední příklad, na kterém aplikujeme hned několik po-
znatků zmíněných v této kapitole. Půjde o intravenózní neboli nitrožilní podání
léku pomocí kapačky, jehož schéma vidíme na obrázku 79. Pokusíme se zodpově-
dět otázku, jak vysoko musí viset kapačka s 500 ml léku, aby se vyprázdnila za
30 minut, použijeme-li jehlu, která má vnitřní poloměr 0,3 mm a délku 5 cm.
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Obrázek 79: Intravenózní podávání léku. Převzato a upraveno z [72].

Začněme tím, že spočítáme potřebný objemový průtok QV v základních jed-
notkách. využijeme vztah (29):

QV = V

t
= 500 · 10−6 m3

30 · 60 s
.= 2,8 · 10−7 m3 · s−1.

Následně pomocí Poiseullova zákona (35) spočítáme změnu tlaku na koncích jehly.
Právě na jehle záleží nejvíce kvůli jejímu velmi malému průměru. Ten je o tolik
menší než průměr hadičky, která z vaku přivádí kapalinu, že tato hadička vůbec
nelimituje rychlost průtoku. Vyjádříme z Poiseullova zákona změnu tlaků ∆p
a následně dosadíme příslušné hodnoty (za viskozitu kapaliny s lékem budeme
považovat přibližně hodnotu dynamické viskozity vody - η = 0,001 Pa·s:

∆p = 8 · η · l · QV

π · r4 = 8 · 0,001 · 0,05 · 2,8 · 10−7

π · 0,00034 Pa4 400 Pa .= 33 mmHg.

Předpokládáme-li, že v žíle, do které je jehla zavedena, je tlak p2 s přibližnou
velikostí 15 mmHg, pak na druhé straně jehly musí být tlak p1 roven 48 mmHg =
6 400 Pa tak, aby rozdíl tlaků na koncích jehly byl právě 33 mmHg. Takového tlaku
dosáhneme umístěním vaku s kapalinou do určité výšky h, přičemž p1 bude rovno
hydrostatickému tlaku v hloubce h. Vyjádříme-li ze vztahu pro hydrostatický tlak
(36) hloubku h a následně dosadíme známé hodnoty, získáme (předpokládáme-li
hustotu vody 1 000 kg · m−3):

h = p1

ρ · g
= 6 400

1000 · 9,81 m = 0,65 m.

Výška 65 cm souhlasí s běžnou praxí. V případě, že chceme, aby se do těla pacienta
dostal lék rychleji, můžeme kapačku umístit výše.



Závěr
Vybrala jsem si témata, která se objevují v náplni předmětu Biofyzika v prv-

ních ročnících na lékařských fakultách. Mým cílem bylo vytvořit texty, které
usnadní studentům přechod mezi středoškolským přístupem a pojetím těchto té-
mat ve vysokoškolských učebnicích biofyziky. Při jejich zpracování jsem v souladu
s mými zkušenostmi u čtenářů nepředpokládala velké výchozí znalosti fyziky.

Co se týče práce s literaturou, spoléhala jsem se zejména na zdroje ze zahraničí,
kde se didaktice fyziky pro mediky věnují delší dobu. Obecně jsem si všimla, že
literatura v této oblasti obsahuje často nepřesnosti a miskoncepce.

V první kapitole věnované zvuku jsem kromě standardních veličin, se kterými
se žák běžně na střední škole v rámci popisu mechanického vlnění setká, zavedla
i akustickou impedanci, jelikož ta je následně důležitá při pochopení principu
ultrazvukového vyšetření. Na některých místech jsem se také věnovala vyložení
matematického základu potřebného pro pochopení daného tématu. Například na
konci 1. kapitoly, kde jsem zopakovala práci s logaritmy v rámci výkladu hladiny
intenzity zvuku. Ze své zkušenosti vím, že pro budoucí mediky je tato veličina
obtížná právě kvůli logaritmům. To mě dále inspirovalo ke zpracování kapitoly
Weberův-Fechnerův zákon aneb naše smysly logaritmují. Toto samo o sobě zají-
mavé téma je vhodné pro další rozvíjení pochopení logaritmů, například logarit-
mické škály. Pro tuto kapitolu jsem také vytvořila video, které ukazuje, že náš
sluch funguje jako srovnávací detektor.

V kapitole Biofyzika slyšení jsem přiblížila funkci lidského ucha na základě
analogie s mikrofonem (převod mechanického signálu v podobě zvukové vlny na
elektrický) a dále jsem okomentovala důležitost středního ucha jakožto mezikroku
mezi vnějším uchem, ve kterém se akustická vlna šíří vzduchem (malý tlak a velké
výchylky) a vnitřním uchem vyplněným kapalinou (velký tlak a malé výchylky).

V kapitole Ultrazvuk a jeho využití v medicíně jsem vyložila základní princip
ultrazvukové sonografie a následně čtenáře seznámila s některými druhy arte-
faktů, které mohou při tomto vyšetření na výsledném obrazu vznikat, a jejich
fyzikálním pozadí. V části o dopplerovské sonografii jsem se poměrně podrobně
věnovala odvození a popisu rázů, na základě jejichž frekvence je při použití této
techniky měřena rychlost proudění krve. Považovala jsem to za potřebné, jelikož
jsem v žádné české literatuře určené pro mediky tento krok nenašla.

V kapitole Elektrokardiogram - EKG jsem při popisu vlastností elektrického
pole využila analogie s turistickou mapou. V následném textu jsem si kladla za
cíl zejména vyložit, že při použití tohoto přístroje proměřujeme průměty vektoru
dipólového momentu srdce do různých os. Tento krok, který je dle mého zásadní
při pochopení principu EKG, je v učebnicích biofyziky okomentován často až
příliš stručně.

V kapitole Biofyzika oběhové soustavy jsem shrnula základy hydrostatiky
a hydrodynamiky potřebné pro další studium tohoto tématu. Oproti standardní
náplni této látky ve středoškolské fyzice jsem zmínila i Poiseuillův zákon, který
hraje v krevním oběhu velkou roli. Zaměřila jsem se také na popis měření krev-
ního tlaku a na vysvětlení jednotky tlaku, která se při něm používá - milimetr
rtuťového sloupce.

V práci jsem se snažila udržet jednotnou úroveň složitosti. Hojně jsem praco-
vala s obrázky. Několik jsem jich sama vytvořila, většinu převzala a (mnohdy
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výrazně) upravila. Na několika místech jsem text doplnila odkazy v podobě QR
kódu na videa či jiné zdroje. Studenti dnes mají téměř vždy po ruce mobil s
internetem, a mohou se tak jednoduše k odkazovanému materiálu dostat.

Vzniklý text nechám volně přístupný zájemcům z řad mediků i zájemcům
o studium medicíny. Budu jej také používat při své výuce například jako podklad
pro přípravu žákovských referátů. Zpracování tohoto tématu mě bavilo, mnohé
jsem se při něm dozvěděla a ráda bych se mu věnovala i v budoucnu.

88



REFERENCE 89

Reference
[1] What You Should Know About Falling Trees. Tree Servi-

ces Arborist Calgary [online]. [cit. 11.06.2022] Dostupné z:
https://www.arborcare.com/blog/falling-trees-what-property-owners-need-
to-know

[2] Electromagnetic Radiation and Radio Waves. Zamanda Yol-
culuk a Giriş Sayfası [online]. [cit. 05.03.2022] Dostupné z:
http://www.zamandayolculuk.com/html-3/electromagnetic_wave.html

[3] Wave Motion. Virtual Institute of Applied Science [online]. [cit. 12.6.2022]
Dostupné z: http://www.vias.org/physics/bk3_03_02.html

[4] SECKEL, Nancy a Adi SINGH. Physics of 3D Ultrasonic Sensors. Research
Gate. 2019 (July), 1-11. Dostupné z: doi:10.13140/RG.2.2.25396.19849.

[5] Wave3 HD. In: YouTube [online]. 24. 3. 2009 [cit. 17.05.2022]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=pbgnxzmIL5c&t=7s

[6] STEVENS, Stanley Smith a Fred WARSHOFSKY. Sound and Hearing. New
York: New York : Time Inc., 1967. ISBN 9780705401838.

[7] Online Tone Generator - generate pure tones of any frequency. Tomasz P. Szy-
nalski [online]. [cit. 02.03.2022] Dostupné z: https://www.szynalski.com/tone-
generator/

[8] BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4.
vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN
978-80-246-2645-1.

[9] Timbre – Introduction to Sensation and Perception.
University of Minnesota Libraries – Pressbooks Pub-
lishing Platform [online]. [cit. 03.03.2022] Dostupné z:
https://pressbooks.umn.edu/sensationandperception/chapter/timbre/

[10] Learn to Break a Glass with Your Voice ∥ Learn
Quick. In YouTube [online]. [cit. 05.03.2022] Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=X6iJ0hPpGec

[11] College Physics. OpenStax [online]. [cit. 12.12.2021] Dostupné z:
https://openstax.org/details/books/college-physics

[12] GUSTAV THEODOR FECHNER ELEMENTE DER PSYCHOPHYSIK
1860. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 1960, 13(1),
1-10. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1960.tb00033.x

[13] Handbook of Control Room Design and Ergonomics: A Perspective for the
Future. 2.vydání. CRC Press, 2008. ISBN 978-1-4200-6434-6. Stránka 90.

[14] POLINA, Levontin, Aufegger LISA, Martine J. BARON a Jo Lindsay WAL-
TON. Visualising Uncertainty: A short introduction. Lightning Source, 2020.
ISBN 978-1-912802-05-0.



REFERENCE 90

[15] Zánět středního ucha (otitida). NZIP – Národní zdravotnický informační
portál [online].[cit. 24.03.2022]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/816-
zanet-stredniho-ucha-otitida

[16] The aging auditory system: anatomic and physiologic changes and impli-
cations for rehabilitation. International journal of audiology. 2003(July). Do-
stupné z: doi:10.3109/14992020309074637

[17] Dr Eric Levi. In Twitter [online]. 6 Aug 2015 [cit. 24.03.2022]. Dostupné z:
https://twitter.com/DrEricLevi/status/629143276772270080

[18] Scottish Sensory Centre Home [online]. [cit. 12.01.2022] Dostupné z:
https://www.ssc.education.ed.ac.uk/courses/deaf/dnov10i.html

[19] R.Nave. Sound and Hearing [online]. Dostupné z: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/Sound/hearcon.html

[20] PICKLES, James O. An introduction to the physiology of hearing. 2nd ed.
San Diego: Academic Press, 1988. ISBN 0125547544.

[21] Limb, C. (2011, October). Building the musi-
cal muscle [Video file]. [cit. 05.01.2022] Dostupné
z https://www.ted.com/talks/charles_limb_building_the_musical_muscle

[22] How the ear works. Javitz Productions. In YouTube [online]. [cit. 17.03.2022].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qgdqp-oPb1Q&t=52s

[23] Hair cells of inner ear ∥ Wellcome Collection. Wellcome Collection ∥ A free
museum and library exploring health and human experience [online]. [cit.
11.02.2022] Dostupné z: https://wellcomecollection.org/works/en4kavac

[24] How the Ear Hears Sound ∥ The MED-EL Blog. [online]. [cit. 31.03.2022].
Dostupné z: https://blog.medel.com/how-the-cochlear-understands-so-many-
different-sounds/

[25] Cochlear Implants, Middle Ear Implants and Bone Conduction
Implants at Pristine Hearing Perth WA: Perth’s Hearing Aid
& Tinnitus Specialists [online]. [cit. 06.04.2022]. Dostupné z:
https://www.pristinehearing.com.au/implantable-devices.html

[26] What do cochlear implants sound like? - 2: music ∥ Au-
ditory Neuroscience [online]. [cit. 11.12.2021] Dostupné z:
http://auditoryneuroscience.com/prosthetics/music

[27] BLAUERT, Jens. Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Lo-
calization. The MIT Press, 1996. ISBN 9780262268684.

[28] PERROTT, David R. a Kourosh SABERI. Minimum audible angle thre-
sholds for sources varying in both elevation and azimuth. The Journal of the
Acoustical Society of America [online]. 1990, 87(4), 1728-1731. ISSN 0001-
4966. Dostupné z: doi:10.1121/1.399421



REFERENCE 91

[29] Súbor:Ear.jpg – Wikipédia. [online]. [cit.2022-05-18] Dostupné z:
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Súbor:Ear.jpg

[30] A short History of the development of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology [online]. [cit.2022-05-14] Dostupné z: https://www.ob-
ultrasound.net/history1.html

[31] Gerald Posakony. Historical Notes. [online]. [cit.2022-05-14] Dostupné z:
https://www.ob-ultrasound.net/posakony_notes.html

[32] HAAR, Gail ter. Ultrasonic imaging: safety considerations. Interface Focus
[online]. 2011, 1(4), 686-697 [cit. 2022-07-21]. ISSN 2042-8898. Dostupné z:
doi:10.1098/rsfs.2011.0029

[33] Wikimedia Commons contributors [online]. [cit.2022-05-10] Dostupné z: shor-
turl.at/dJPS4

[34] Wikimedia Commons contributors. File:AlokaPhoto2006a.jpg Wikimedia
Commons, the free media repository. [cit.2022-05-04]. Dostupné z: shor-
turl.at/ajqyZ.

[35] Convex-array ultrasound transducer - C35xp - Sonosite - abdomi-
nal / musculoskeletal. MedicalExpo [online]. [cit.2022-04-03] Dostupné z:
https://www.medicalexpo.com/prod/sonosite/product-79148-652030.html

[36] XIN, Xie. High-Performance Micro Actuators for Tactile Displays. Res Gate.
2019, June. Dostupné z: doi:10.13140/RG.2.2.31191.16806

[37] Zapalovač piezo UFO. PRODUM [online]. [cit. 22.06.2022]. Do-
stupné z: https://www.produm.eu/domacnost/zapalovace-zapalky-a-
popelniky/zapalovace/zapalovac-piezo-ufo___2630069

[38] Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel 0.25L Dispenser 01-
08. Universal Medical Inc. [online]. [cit. 22.01.2022]. Dostupné z:
https://www.universalmedicalinc.com/aquasonic-100-ultrasound-gel-0-
25l-dispenser-bottle.html

[39] Janet M. Adams. Ultrasound Gel: A Necessary Mess. [online]. Dostupné
z: https://blog.cincinnatichildrens.org/radiology/ultrasound-gel-a-necessary-
mess

[40] Magda Králová. Odraz a lom světla ∥ Edupor-
tál Techmania [online]. [cit. 04.04.2022]. Dostupné z:
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/svetlo/odraz-lom-svetla

[41] PRIAMO, Francesco a Francis FRANCIS. Speed displacement artifact.
(2014). Dostupné z: doi:https://doi.org/10.53347/rID-31692

[42] Michael Schick. Discovering the Artifact EMRA [online]. [cit. 24.03.2022].
Dostupné z: https://www.emra.org/emresident/article/discovering-the-
artifact/



REFERENCE 92

[43] MERRITT, Christopher R.B. Ultrasound Imaging. In: WHITE, Rodney
A. a Larry H. HOLLIER, ed. Vascular Surgery [online]. Malden, Massa-
chusetts, USA: Blackwell Publishing, 2005, s. 315-324 [cit. 2022-01-18]. ISBN
9780470987094. Dostupné z: doi:10.1002/9780470987094.ch30

[44] BERTRAND, Philippe B., Robert A. LEVINE, Eric M. ISSELBACHER a
Pieter M. VANDERVOORT. Fact or Artifact in Two-Dimensional Echocardio-
graphy: Avoiding Misdiagnosis and Missed Diagnosis. Journal of the American
Society of Echocardiography [online]. 2016, 29(5), 381-391 [cit. 2022-07-18].
ISSN 08947317. Dostupné z: doi:10.1016/j.echo.2016.01.009

[45] Ambulance Screaming by at High Speed - Doppler Ef-
fect. V YouTube [online]. [cit. 17.05.2022]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=rqehO9yfwTA

[46] 11 Examples of Doppler Effect in Everyday Life – StudiousGuy. [online]. [cit.
19.03.2022]. Dostupné z: https://studiousguy.com/doppler-effect-examples/

[47] Dreamstime. Water Droplet - Roaylty-free. [online]. [cit. 19.03.2022].
Dostupné z: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-water-
droplet-close-up-drop-impact-surface-causing-rings-surface-image33032415

[48] ARNING, Christian a Ulrich GRZYSKA. Color Doppler imaging of cervi-
cocephalic fibromuscular dysplasia. Cardiovascular Ultrasound [online]. 2004,
2(1) [cit. 2022-07-18]. ISSN 1476-7120. Dostupné z: doi:10.1186/1476-7120-2-7

[49] ALGHATRIF, Majd a Joseph LINDSAY. A brief review: history to un-
derstand fundamentals of electrocardiography. Journal of Community Hospi-
tal Internal Medicine Perspectives [online]. 2012, 2(1) [cit. 2021-12-08]. ISSN
2000-9666. Dostupné z: doi:10.3402/jchimp.v2i1.14383

[50] Wikimedia Commons contributors, ’File:SinusRhythmLabels.svg’. [online].
[cit.10.12.2021]. Dostupné z: shorturl.at/kwE09

[51] ISAKADZE, Nino a Seth S. MARTIN. How useful is the smartwatch
ECG?. Trends in Cardiovascular Medicine [online]. 2020, 30(7), 442-448 [cit.
08.04.2022]. ISSN 10501738. Dostupné z: doi:10.1016/j.tcm.2019.10.010

[52] Mapy.cz. [online]. [cit. 27.04.2022] Dostupné z: https://mapy.cz/

[53] James Hedberg. Notes for electric-potential. [online]. [cit. 27.06.2022]. Do-
stupné z: shorturl.at/cekr9

[54] Wikimedia Commons contributors [online]. [cit. 23.03.2022] Dostupné z:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11622193

[55] Jeff Cruzan. Vector projections. xaktly.com [online]. [cit. 03.04.2022]. Do-
stupné z: https://xaktly.com/VectorProjections.html

[56] GESELOWITZ, David B. Dipole theory in electrocardiography. The Ame-
rican Journal of Cardiology [online]. 1964, 14(3), 301-306 [cit. 2022-04-10].
ISSN 00029149. Dostupné z: doi:10.1016/0002-9149(64)90072-4



REFERENCE 93

[57] TACCARDI, BRUNO. Distribution of Heart Potentials on the Tho-
racic Surface of Normal Human Subjects. Circulation Research [on-
line]. 1963, 12(4), 341-352 [cit. 2022-04-09]. ISSN 0009-7330. Dostupné z:
doi:10.1161/01.RES.12.4.341

[58] Socha sv. Václava - Prague.eu. [online]. [cit. 02.04.2022]. Dostupné z:
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1878/socha-sv-vaclava

[59] CROUCH, Catherine Hirshfeld a John W. HIRSHFELD. Teaching the elect-
rical origins of the electrocardiogram: An introductory physics laboratory for
life science students. American Journal of Physics [online]. 2020, 88(7) [cit.
2022-04-10]. ISSN 0002-9505. Dostupné z: doi:10.1119/10.0001039

[60] HALL, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th edi-
tion. Philadelphia, PA: Elsevier, [2016]. ISBN 1455770051.

[61] INSET: Med & Lab. [online]. [cit. 11.04.2022]. Dostupné z:
https://www.inset.cz

[62] SATIJA, Udit, Barathram RAMKUMAR a Sabarimalai M. MANIKAN-
DAN. Review of Signal Processing Techniques for Electrocardiogram Signal
Quality Assessment. IEEE Rev Biomed Eng. 2018, 2018(11), 36-52. Dostupné
z: doi:10.1109/RBME.2018.2810957

[63] NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepra-
cované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-
0209-9.

[64] ECG test in Hyderabad - Best Heart Center.[online]. [cit. 07.04.2022] Do-
stupné z: https://www.balajiheartcenter.com/ecg-test-hyderabad.html

[65] HARVEY, William a Geoffrey KEYNES. The anatomical exercises: De motu
cordis and De circulatione sanguinis, in English translation. Dover ed. New
York: Dover Publications, 1995. ISBN 9780486688275.

[66] Basic Course of Thermo-Fluid Analysis 08: Chapter 3 Basics of Flow - 3.2.4
Laminar flow and turbulent flow ∥ List. CFD ∥ Software Cradle [online]. [cit.
13.04.2022]. Dostupné z: https://www.cradle-cfd.com/media/column/a72

[67] Basics of viscometry : Anton Paar Wiki. [online]. [cit. 27.05.2022] Dostupné
z: https://wiki.anton-paar.com/pl-pl/podstawoweinformacjeowiskozymetrii/

[68] 2. Krevní oběh. Funkce buněk a lidského těla. Funkce buněk a lid-
ského těla. Multimediální skripta [online]. [cit. 11.07.2022] Dostupné z:
http://fblt.cz/skripta/x-srdce-a-obeh-krve/2-krevni-obeh/

[69] Laminární proudění – WikiSkripta. [online]. [cit. 09.11.2021] Dostupné z:
https://www.wikiskripta.eu/w/Laminárn%C3%AD_prouděn%C3%AD

[70] Heart Treatments - Heart Treatments ∥ NHLBI, NIH. Advancing Heart,
Lung, Blood, and Sleep Research & Innovation [online]. [cit. 12.11.2021] Do-
stupné z: https://www.nhlbi.nih.gov/health/heart-treatments-procedures



REFERENCE 94

[71] Stock vektor „Liquid Hydrostatic Pressure Measurement Example Vector“
(bez autorských poplatků), Shutterstock. [online]. [cit. 15.06.2022]. Dostupné
z: shorturl.at/ACKPU

[72] MCCALL, Richard Powell. Physics of the human body. Baltimore, Md.:
Johns Hopkins University Press, 2010. ISBN 0801894565.

[73] PRIVAT-DESCHANEL, A. a J. D. EVERETT. Elementary treatise on na-
tural philosophy. New York: D. Appleton and company, 1873.

[74] General Conference on Weights and Measures -
Wikipedia. [online]. [cit. 2022-07-15] Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Conference_on_Weights_and_Measures

[75] Pokus: Torricelli a atmosférický tlak - ČT edu - Česká televize. Vzdělávací
videa pro školu i zábavné učení doma - ČT edu - Česká televize [online].
[cit. 11.07.2022]. Dostupné z: https://edu.ceskatelevize.cz/video/7997-pokus-
torricelli-a-atmosfericky-tlak

[76] The world’s learning company ∥ Pearson [online]. [cit. 13.04.2022].
Dostupné z: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-
dot-com/us/en/higher-ed/en/custom-product/marieb-essentials-of-a%26p-
12e/pdf/marieb12e-ch11.pdf

[77] WEST, John B. Torricelli and the Ocean of Air: The First Measurement of
Barometric Pressure. Physiology [online]. 2013, 28(2), 66-73 [cit. 2022-07-18].
ISSN 1548-9213. Dostupné z: doi:10.1152/physiol.00053.2012

[78] File:Mercury manometer.jpg. (2022, April 26). Wikimedia Commons. [on-
line]. [cit. 02.07.2022]. shorturl.at/bgmtV

[79] Trendelenburg’s Position ∥ The Nurses Post. Home ∥ The Nurses Post
[online]. [cit. 06.04.2022]. Dostupné z: https://www.nursespost.com/nursing-
considerations-trendelenburgs-position/


	Úvod
	Mechanické vlnění, zvuk a slyšení
	Zvuk a jeho vlastnosti
	Rychlost zvuku
	Frekvence zvuku
	Tón a jeho výška
	Vlnová délka zvuku
	Intenzita zvuku
	Hladina intenzity zvuku

	Weberův-Fechnerův zákon aneb naše smysly logaritmují
	Lineární vs. srovnávací detektor
	Weberův-Fechnerův zákon

	Biofyzika slyšení
	Vnější ucho
	Střední ucho
	Vnitřní ucho
	Kochleární implantát
	Prostorové slyšení

	Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
	Rozlišovací schopnost ultrazvuku
	Piezoelektrický jev
	Princip ultrazvukového vyšetření
	Pasti při ultrazvukovém vyšetření
	Dopplerovská sonografie


	Elektřina v lékařské diagnostice
	Elektrokardiogram - EKG
	Jak se vyznat v elektrickém poli
	Elektrický dipól
	Srdce jako elektrický dipól
	Vyšetření EKG


	Hydrostatika a hydrodynamika v lidském těle
	Biofyzika oběhové soustavy
	Objemový průtok
	Rovnice spojitosti
	Viskozita kapaliny
	Poiseuillův zákon
	Hydrostatický tlak, atmosférický tlak
	Měření krevního tlaku

	Závěr
	Literatura


