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Abstrakt: Autentický zvuk historických varhan je součástí hodnoty této památky. Při
jeho uchování, případně odborném obnovení, musí být v souladu akustické vlastnosti
jednotlivých píšťal s vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj umístěn. Zvuk varhan
proto musí být dokumentován “in situ“. Prezentovaná metoda umožňuje provést
objektivní akustickou dokumentaci nezávislou na přesném umístění mikrofonů
v prostoru, přehledné srovnávání zvukových vlastností píšťal v rámci rejstříku i
rejstříků vzájemně a posouzení zvuku v poslechovém testu. Způsob záznamu zvuku
vychází z metody 8&1 [1]. Klasické metody spektrální analýzy byly doplněny o
varhanářské přehledové výstupy a celý postup je uživatelsky realizován pomocí
měřicího systému “Inton”. V procesu dokumentace je tak minimalizována činnost
obsluhy. Záznam zvuku varhan, analýza naměřených signálů i grafická prezentace
výsledků jsou automatizovány.
Abstract: The sound authenticity of historical organ creates a part of valuation of this
type of site. Its preservation or specialized restoration joins both acoustic properties
of the pipes and properties of the space, where the instrument is placed. Organ
sound documentation must be doing “in situ”. The presented method allows
performing the objective acoustic documentation independently at accurate
microphone positioning in space, overview comparisons of sound properties of pipes
continuously in a stop, even through stops one another, and also to review of sound
in listening tests. The sound recording process comes out from 8&1 [1]. The classical
spectral analysis methods were completed with overview outputs for organ
specialists and documentation process is realized in an “Inton” measurement system.
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It minimizes the operations of a user. All, organ sound recordings, signal analysis
and graphic presentations of outputs are done automatically.
Popis: Viz Příloha k TL č. 50; zpřístupnění popisu je vázáno na udělení licence.
Inovační aspekty: Pro provádění akustické dokumentace metodou 8&1 vyvinutou
Výzkumným centrem hudební akustiky MARC HAMU v Praze bylo doposud nutné
používat nákladné přístrojové vybavení obsluhované vysoce kvalifikovaným
pracovníkem. Obdobně byla nutná interpretace výsledků specialistou – akustikem.
Prezentovaná metodika využívající systém “Inton” tuto činnost zpřístupňuje i běžným
uživatelům a vysoce automatizuje. K dokumentaci je třeba jen běžně dostupné
přístrojové vybavení počítačem, vícekanálovou zvukovou kartou a mikrofony. Metoda
zpřístupňuje akustickou dokumentaci a využívání jejich výsledků i profesím, které se
doposud akustikou nezabývaly, ale zvuk varhan potřebují kvantifikovat.
Přínosy: Historické varhany jsou umělecko-historicko-technické památky, které pro
své uchování vyžadují péči na vysoké odborné úrovni. Jejich zvuková dokumentace
je základem pro uchování nebo restaurování jejich zvukové podoby. Vzhledem
k množství historických varhan v ČR je třeba, aby objektivní dokumentaci zvuku byli
schopni provádět i lidé z neakustických oborů, kteří se podílejí na péči o tyto památky
(restaurátoři, varhanáři, organologové, památkáři a další).
Systém “Inton“, který je základem prezentované metodiky, umožnil vysoce
automatizovaný proces záznamu zvuku varhanních píšťal, automatickou analýzu
jednotlivých tónů varhan a zobrazení výsledků spektrální analýzy pro celý rejstřík
v přehledné grafické formě. Výsledný graf dovoluje vizuálně posoudit vyrovnanost
celého rejstříku a rychle identifikovat klávesy, jejichž spektrální charakteristiky
neodpovídají danému rejstříku. Systém zejména snižuje nároky na odbornost
obsluhy během pořizování zvukových záznamů, snižuje chybovost a celý proces
významně urychluje (úspora času cca 50%). Systém je kromě pracoviště MARC
HAMU Praha využíván též firmou ORGANA s. r. o. k hodnocení úspěšnosti
intonačních zásahů na nástroji porovnáním dat naměřených po restaurátorském
zásahu s archivovanými údaji získanými před zásahem.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, Akustika a kmity – BI
Projekt: NAKI DF12P01OVV012
Identifikační číslo RIV:
[1] Otčenášek, Z., Syrový, V., Urban, O.:Akustická dokumentace píšťalových varhan,
verze 8&1, Technologický list č. 15. MARC HAMU, Praha, 2007

Poznámky:
*nehodící se škrtněte
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Příloha k TL č. 50
Metodika dokumentace zvuku historických varhan
Abstrakt: Autentický zvuk historických varhan je součástí hodnoty této památky. Při jeho
uchování, případně odborném obnovení, musí být v souladu akustické vlastnosti jednotlivých
píšťal s vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj umístěn. Zvuk varhan proto musí být
dokumentován “in situ“. Prezentovaná metoda umožňuje provést objektivní akustickou
dokumentaci nezávislou na přesném umístění mikrofonů v prostoru, přehledné srovnávání
zvukových vlastností píšťal v rámci rejstříku i rejstříků vzájemně a posouzení zvuku v
poslechovém testu. Způsob záznamu zvuku vychází z metody 8&1 [1]. Klasické metody
spektrální analýzy byly doplněny o varhanářské přehledové výstupy a celý postup je
uživatelsky realizován pomocí měřicího systému “Inton”. V procesu dokumentace je tak
minimalizována činnost obsluhy. Záznam zvuku varhan, analýza naměřených signálů i
grafická prezentace výsledků jsou automatizovány.
http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/publikacni.php
Bližší upřesnění výsledku: A- certifikovaná metodika
Interní kód produktu: ADHO
Číselná identifikace: TL. 50
Technické parametry výsledku: Popis metodiky viz. TECHNOLOGICKÝ LIST č. 50 (vydán
r. 2013 Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze)
Ekonomické parametry výsledku: Zveřejnění standardního postupu akustické dokumentace
historických varhan in situ umožňující sdílení výsledků, jejich porovnatelnost a badatelskou
činnost
Označení certifikačního orgánu: CSQ-CERT, Novotného lávka 5, Praha 1
Datum certifikace výsledku: 2013-11-07
Způsob využití výsledku: bez omezení okruhu uživatelů
IĆ: 61384984
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1.

Úvod

Jelikož je zvuk varhan neoddělitelně spojen se specifickými akustickými vlastnostmi
prostoru, ve kterém je nástroj umístěn, dokumentace zvuku musí probíhat “in situ“ v tomto
prostoru. K objektivnímu popisu znění tónů varhan v nějakém konkrétním místě prostoru je
možné použít výsledky signálové analýzy časových průběhů akustického tlaku
zaznamenaných v daném místě. Akustický tlak lze snímat vhodným mikrofonem (akustickým
měničem) a vlastnosti zaznamenaného signálu lze charakterizovat pomocí fyzikálních
charakteristik určených z výsledků spektrální analýzy. Změní-li se podmínky šíření
akustických vln v prostoru (např. změnou teploty nebo vlhkosti vzduchu), dochází při
opakování záznamu i při nezměněné pozici mikrofonu a vlastností zdroje ke změnám
amplitud složek, ze kterých se zvuk skládá. Posluchači se tyto změny projeví v rozdílném
sluchovém vjemu vyvolaném tímto zvukem. Při fyzikální analýze zvukového signálu se tyto
změny projeví změnami časového průběhu akustického tlaku a hodnot spektra zvuku. Ještě
větší odchylky od hodnot původního naměřeného spektra kterýmkoli směrem se vyskytují při
opětovném umísťování mikrofonu do určité pozice. Vhodnou metodikou měření lze tento vliv
významně snížit, viz [2].

2.

Metoda objektivní dokumentace zvuku varhan

Základem metody objektivní zvukové dokumentace varhan je archivace mikrofonních signálů
a jejich signálová analýza (v případě potřeby též jejich psychoakustická analýza). Záznam a
analýzy jsou prováděny pro všechny tóny všech rejstříků nástroje (všechny znějící píšťaly)
v místě obvyklého poslechu.
Poznámka: Pro úplné zdokumentování zvukových vlastností určitých varhan je třeba
zvukovou dokumentaci, popsanou v této metodice, zkompletovat s prostorově-akustickou
dokumentací prostoru, kde jsou umístěny (charakteristiky popisující vlastnosti prostoru a
způsob jejich měření, není součástí této metodiky, popsáno např. v [3], [4]). Systém Inton
měření prostoru obsahuje.
Při měření jsou tóny nástroje přehrávány přirozeně, tj. stejným způsobem jako při hře
varhaníka. Nejdůležitější součástí akustické dokumentace varhan jsou digitální záznamy
zvukového signálu a akustické charakteristiky prostoru. Pro porovnávání a kvalitativní studie
se součástí dokumentace stávají též výstupy signálové analýzy jednotlivých tónů, případně i
výstupy pro provádění psychoakustických poslechových testů. Důležitou součástí
dokumentace jsou též záznam o rozmístění mikrofonů (půdorys, výška, foto), podmínkách
měření (hlukové pozadí, teplota, tlak, vlhkost, datum a čas…), stavu nástroje (tlak na
vzdušnici, hluk čerpadla…) a stavu prostoru (rozměry, vybavení, úpravy stěn…). Při použití
měřicího systému Inton jsou jednotlivé části procesu záznamu zvuku varhan a analýzy
zaznamenaných signálů automatizovány, v důsledku čehož jsou všechny zaznamenávané
údaje bez zásahu obsluhy také již ve formátech vhodných pro uložení do databáze
historických varhan OrgDb v Národním památkovém ústavu a k dalším analýzám (např.
historicko varhanářským či badatelským, ke srovnání stavu před rekonstrukcí a po
rekonstrukci, ke srovnávacímu posouzení intonace píšťaly apod.).

3.

Metodika akustické dokumentace varhan

Metodika akustické dokumentace vychází z nahrávání jednotlivých tónů postupně všech
rejstříků, případně jejich základních sestav (pléno, tutti) celkem minimálně třemi mikrofony,
metodika uvažuje až se 7 měřicími mikrofony, které tvoří:
hlavní trojice mikrofonů (převzato z metody “8&1“, výsledky jsou kompatibilní)
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volitelně: dvě dvojice binaurálních mikrofonů (dvě umělé hlavy s mikrofony uvnitř
jejich levého a pravého ucha)
Záznam postupně chromaticky přehrávaných tónů všech rejstříků varhan je pro účely získání
fyzikálních charakteristik popisujících zvuk prováděn pomocí trojice mikrofonů, které mají
mezi sebou definované vzdálenosti (např. umístěním na společnou nosnou konstrukci).
Volitelně, pro účely poslechových testů, mohou být použity ještě záznamy signálů ze dvou
umělých hlav. Jedna umělá hlava je umístěna na pozici varhaníka, druhá umělá hlava
zachycuje zvuk v místě posluchače a je umístěna v auditoriu na typickém poslechovém místě.
Celý záznamový řetězec je kalibrován na 0 dB SPL, aby byl vyloučen vliv změn nastavení
záznamového řetězce na naměřené hodnoty. Systém Inton zajišťuje jak kalibraci, tak postupné
zaznamenání všech tónů nástroje. Obsluha v průběhu měření každého rejstříku pouze
přehrává jednotlivé tóny (stiskává jednotlivé klávesy manuálu, resp. pedálu varhan) podle
pokynů na obrazovce PC. Po zaznamenání všech tónů nástroje (případně jednotlivého
rejstříku) obsluha v software spustí analýzu jednotlivých rejstříků, jejímž výstupem jsou
analytická data a jejich grafická prezentace.

3.1 Sestava měřicího systému Inton
Měřicí systém Inton (viz obrázek č.1) z důvodu snadné obsluhy tvoří dva počítače (notebooky
či tablet) typu klient – server. V chrámovém prostoru, kde varhany bývají na kůru a
mikrofony v lodi, tak odpadá vedení kabelů, jelikož tento systém využívá propojené pomocí
vysokorychlostní bezdrátové sítě. K počítači označeném server je po USB připojena externí
zvuková karta, k níž jsou připojeny měřicí mikrofony (součást systému Inton). Serverová
aplikace běžící na tomto počítači zajišťuje vlastní záznam zvukových signálů sejmutých
měřicími mikrofony. Na počítači označeném klient běží klientská aplikace ovládaná
uživatelem přes grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface, GUI). Tato aplikace
při nahrávání komunikuje se serverem a zajišťuje správné časování záznamu. Zároveň
uživateli předává pokyny pro patřičnou obsluhu varhan a stlačení kláves. Klient může být
provozován i na velmi snadno přenosné technologické platformě, např. na tabletu.
Po zaznamenání všech tónů nástroje jsou zvukové soubory exportovány ze serveru na klienta,
podle kalibračních dat znormalizovány na jednotnou hladinu akustického tlaku pro plnou
úroveň záznamu a s pomocí klientské aplikace pak uživatel provede automatizovanou analýzu
zaznamenaných tónů píšťal.
Součástí měření je i sledování klimatických podmínek a základních parametrů nástroje. Změří
se a zaznamená tlak vzduchu na vzdušnici hlavního stroje (jsou-li v jednotlivých strojích
nástroje použity různé tlaky, změří se všechny hodnoty). Pomocí ladičky se změří výška
ladění nástroje. V průběhu měření se sleduje teplota a relativní vlhkost vzduchu.
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Obr. 1: schéma zapojení měřicího systému Inton (umělé hlavy jsou volitelné)
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3.2 Pozice měřicích mikrofonů
3.2.1

Hlavní trojice mikrofonů

Jako hlavní trojice mikrofonů jsou použity zkalibrované mikrofony (např. DPA 4006TL).
Data z těchto mikrofonů jsou hlavním podkladem pro hodnocení fyzikálních vlastností
jednotlivých tónů jednotlivých rejstříků. Mikrofony jsou uchyceny na nosné konstrukci:
stojanu nebo stojanech (např. tvaru T, viz obrázek č. 2, provedení nosné konstrukce ani přesné
rozměry nejsou pro metodiku kritické, ale jako celek musí umožňovat výškové nastavení
úměrně k měřenému prostoru, jednotlivé mikrofony mohou být i na samostatných nosných

Obr. 2: stojan s hlavní mikrofonní trojicí
konstrukcích). Vůči sobě jsou ve vrcholech myšleného rovnostranného trojúhelníku s
rozpětím 2 m. Dvojice mikrofonů na T konstrukci se nachází na vzdálenější straně od
nástroje, rozteč předního mikrofonů v ose směrem k varhanám je přibližně 1,8m a tato osa
směřuje na geometrický střed varhan. Rovina, kterou by bylo možné proložit pozicemi
mikrofonů, svírá s podlahou úhel 45°. Nosná konstrukce s mikrofony je vyzdvižena do výše
1/3 až 1/2 výšky prostoru, což představuje výšku od 3 m (v nízkých prostorách), nejčastěji 4
m až do maximálně používaných 6 m nad podlahou (v případě vysokých prostor). Stojan
s mikrofony je při měření půdorysně postaven do místa, kde je zvuk varhan v daném prostoru
obvykle poslouchán (tzv. typická poslechová oblast). Vzdálenost mikrofonů od varhan má
spolehlivě překročit poloměr doznívání prostoru (tj. dozvukovou vzdálenost - viz [2], pro
praxi postačuje přibližně vzdušnou čarou 5ti násobek největšího rozměru varhan) a zároveň
má zaručovat dostatečný odstup užitečného signálu od hlukového pozadí. Tato podmínka je
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dobře splněna, je-li osa stojanu
prostoru.
3.2.2

v 1/3 vzdálenosti od prospektu varhan k protější stěně

Umělá hlava v auditoriu (volitelně)

Binaurální data z umělé hlavy (např. Neumann KU 100) slouží k subjektivnímu posuzování
zvuku a vlastností jednotlivých tónů jednotlivých rejstříků v místě referenčního posluchače
(umožňuje objektivní analýzy i subjektivní hodnocení pomocí sluchových vjemů posluchače).
Toto referenční místo odpovídá tzv. pozici 101 dle metodiky měření akustických vlastností
hudebních prostor [3]. Osa uší umělé hlavy je ve výšce 1,5 m nad podlahou (viz obrázek č. 3)
Příklad vzájemné pozice hlavní mikrofonní trojice a umělé hlavy v auditoriu je na obrázku č.
4.
3.2.3

Umělá hlava u varhanního stolu (volitelně)

Obr. 3: umělá hlava v auditoriu (vlevo) a u varhanního stolu (vpravo).
Umělá hlava Schoeps KFM 360 (event. Neumann KU 100), binaurální data z této hlavy slouží
pro doplňující subjektivní posuzování vlastností jednotlivých tónů jednotlivých rejstříků u
hracího stolu varhan (sluchové vjemy varhaníka). Hlava se umísťuje cca 20 až 50 cm nad
hlavu varhaníka při hře.
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Obr. 4: vzájemná pozice hlavní mikrofonní trojice a umělé hlavy v auditoriu
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3.3

Metodika záznamu zvukových signálů

1)

Zapojit PC „server“ a jeho periferie. Zvuková karta je vypnutá, fantomové napájení
mikrofonů (ovládací prvek zvukové karty) je vypnuté.

2)

Připojit mikrofony ke zvukové kartě. Schéma zapojení viz obrázek č. 1.

3)

Zapnout PC server a klient, v boot menu vybrat „Windows“.

4)

Zapnout napájení zvukové karty.

5)

Zapnout fantomové napájení mokrofonů.

6)

Spustit na obou počítačích program Inton. Jinak při ručním ovládání:

6a) Na serveru klepnutím pravým tlačítkem myši na
na panelu rychlého spuštění a výběrem z menu
otevřít Ovládací panel „M-AUDIO Fast Track Ultra 8-R“.
Zvolit záložku Settings, zkontrolovat vzorkovací frekvenci (sample rate = 48 kHz)
a velikost bufferů (buffer size = 2048).
Zvolit záložku Meters (sledování úrovně signálu - levá sada bargrafů)
6b) Na serveru spustit ASIOserver8 (zástupce na ploše).
6c) Zapnout klienta, v boot menu vybrat Fedora. Přihlásit se jako „inton“. Zadat heslo „iiii“.
6d) Na klientu spustit inton81.sh. Po spuštění musí být Inton on-line (napsáno v záhlaví okna). Není-li,
ověřit nastavení IP adres serveru a klienta, zda běží wifi („inton001“) a je spuštěn ASIOserver. Klient i
server musejí mít pevnou IP adresu. V Intonu na kartě Settings (viz obr. 6) v poli Audio server:
Address: musí být údaj shodný s IP adresou serveru.

7)

Změřit výšku ladění, změřit tlak na vzdušnici, změřit teplotu a vlhkost, naměřené
hodnoty zapsat do měřicího protokolu. Teplotu a vlhkost zapisovat i v průběhu (např.
při přechodu na další manuál / pedál) a na konci měření.

8)

V Intonu na kartě Instrument (viz obr. 5) zapsat do pole Identification jméno nástroje,
opustit editační pole (TAB nebo klepnutí levým tlačítkem myši mimo pole).

9)

Do pole Instrument description lze zapsat poznámky k měření (lokace, název nástroje,
ladění, tónový rozsah, tlak na vzdušnici, výška ladění, zvláštnosti...) podobně jako do
měřicího protokolu. Obsah pole je při zavření programu Inton uložen do souboru
Description.txt ve složce varhany.src/<Nástroj> na ploše klienta, kde <Nástroj> je
název složky vytvořený ze jména nástroje v poli Identification.

10) Na kartě Measurement nastavit pořadové číslo měření (ne v automatizovaném režimu).
11) Podle zjištěné doby dozvuku nastavit v sekundách časové hodnoty v polích Pre, Note,
Post.
12) V menu Keyboard nastavit označení manuálu (pedálu).
13) Nastavit měřený tónový rozsah (u krátké oktávy nebo jinak omezeném rozsahu na
schematu klaviatury vymaskovat neexistující klávesy pomocí shift + levé tlačítko myši
a tažením kurzoru po klávesách - nebo klepnutím na zvolenou klávesu).
14) V editačním poli Register vyplnit název rejstříku (ze štítků varhan), opustit editační
pole (TAB nebo klepnutí levým tlačítkem myši mimo pole. POZOR! Klepnutím do
prostoru grafu nebo na schema klaviatury se spustí nahrávání jednoho tónu!). Změna
názvu rejstříku se musí projevit v textovém řetězci zobrazeném pod polem Register.
15) Klepnutím na klávesu nejnižšího tónu ve zvoleném rozsahu provést testovací záznam.
Jen při ručním ovládání: Na serveru otevřít složku C:\audio (přes odkaz „audio“ na ploše), přejít do
složky nástroje, manuálu, rejstříku. Ve zobrazení podrobností zrušit položku Typ souboru, zvolit řazení

-8-

podle názvu SESTUPNĚ. Právě ukládané zvukové soubory se budou zobrazovat na začátku seznamu
(při podezření na potíže s přenosem dat optická kontrola ukládání).

16) Spustit záznam tónů daného rejstříku (tlačítko Start). Přednastavené tóny (viz bod 13)
z klaviatury jsou zaznamenávány od nejhlubšího po nejvyšší.
K ovládání záznamu lze použít klepání levým tlačítkem myši na tlačítka v
uživatelském rozhraní nebo pomocí funkčních kláves.
F5 = Run - spuštění záznamu od nejhlubšího nastaveného tónu.
F6
= Repeat - opakování záznamu od posledního (automaticky nebo ručně)
zaznamenaného tónu.
F7 = Continue - spuštění záznamu od následujícího tónu.
F8 = Stop - zastavení po skončení záznamu právě hraného tónu
17) Podle informací, které jsou vypisovány na obrazovce, tisknout tónové klávesy a
přehrávat jednotlivé tóny. Pro orientaci obsluhy je pozadí obrazovky podbarveno.
Jednotlivé barvy na pozadí znamenají:.
Žlutá = příprava, že bude po nastaveném odpočítání vteřin spuštěn záznam zvuku (jde
o přestávku mezi přehráváním tónů, „Pre“ = příprava … uživatel si připraví ruku či
nohu na danou klávesu)
Červená = při objevení se červené barvy obsluha stiskne klávesu a drží ji (jde o
záznam hraného tónu, „Note“ a to včetně jeho náběhu).
Zelená = při objevení se zelené barvy obsluha uvolní stisk klávesy, ale záznam ještě
pokračuje (jde o záznam doznívání , „Post“).
18) Právě přehrávaná klávesu (tón) má uživatel zvýrazněnou ve schematu klaviatury
červenou barvou, již přehrané klávesy (hotové záznamy) jsou vyznačeny zelenou
barvou. Zelené vybarvení kláves je možné zrušit v kontextovém menu schematu kláves
(klepnutí pravým tlačítkem myši do schematu kláves) zvolením položky Clear all.
19) Opakováním kroků 17) (resp. 15)) - 21) postupně zaznamenat všechny zvolené tóny
rejstříku a následně další rejstříky (pléno).
20) Pro každý manuál (pedál) zaznamenat „Tutti“ (použity všechny rejstříky a co nejvíce
kláves stisknutých současně), doznívání je použito k měření prostoru.
21) Volbou menu Tools

Noise level measurement zaznamenat hlukové pozadí.

22) V případě potřeby pomocí položek Calibration... v menu Tools zaznamenat kalibrační
tóny.
23) Po vykonání všech měření ukončit Inton
(při ručním ovládání: po ukončení Intonu, ještě ukončit ASIOserver, a též, pokud
bylo nutno z jakéhokoli důvodu restartovat Inton, restartovat i ASIOserver, jinak bude
docházet k výpadkům v záznamu. Server musí běžet ještě před spuštěním klienta.
POZOR!
Při každém novém záznamu určitého tónu rejstříku dochází k přepsání souborů na disku
PC. Pokud dojde k nechtěnému přepsání záznamu jiným záznamem (např. při změně
rejstříku na nástroji bez příslušné změny rejstříku v Intonu), je nutno přepsaný záznam
tónu zopakovat a znovu správně nahrát.
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Obr. 5: aplikace Inton, karta Settings (všechny popisy jsou též v češtině)

Obr. 6: aplikace Inton, karta Measurement
3.4

Analýza zvuku a zobrazení výsledků

Klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Analýza v uživatelském rozhraní se spustí
všechny připravené analýzy a grafické vykreslení výsledků (uživatel si přepíná mezi
stránkami různých typů zobrazení grafů).
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3.4.1. Příklad zobrazení při použití metodiky (v automatizovaném režimu jsou připraveny
předdefinované typy zobrazení a uživatel si vybírá dle účelu použití výsledků)
V příkladu na obr. 7 jsou patrné chybně znějící tóny (d, e, fis, d”) mající výrazně odlišné
barvy. Tento rejstřík má krátkou oktávu, proto jsou některé spodní tóny ve zobrazení bez
hodnot (mají bílou barvu).

Obr. 7: Příklad grafického výstupu analýzy zvuku zobrazující vyrovnanost rejstříku
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Kalibrace záznamového řetězce (v systému Inton není potřeba)

3.5

V systému Inton jsou mikrofony a zvuková karta zkalibrovány (následující kroky není nutné
provádět). Jinak je třeba ke kalibraci mikrofonů spolu s celým záznamovým řetězcem použit
zdroj kalibračního akustického tlaku (kalibrátor - nejlépe s hodnotou hladiny akustického
tlaku v rozmezí dynamického rozsahu mikrofonu a předzesilovačů tak, aby mikrofon nebyl
přebuzen, nemusel být měněn stupeň zesílení a zvuk kalibrátoru nezanikal v hluku okolí,
např. SPLkal.(1kHz /re 20µPa) = 75 ÷ 105 dB). Po spočtení spektra z kalibračího signálu udává
spektrální hodnota (Akal.) na frekvenci odpovídající frekvenci kalibrátoru referenční
přepočítací konstantu:

a mer. j
kde:

= SPL kal. + 20 log

A mer. j
A kal.

a mer. j

… hodnota j-tého bodu spektra po kalibraci s přepočtem na dB

A mer. j

… hodnota j-tého bodu spektra před kalibrací (v lineárním měřítku)

Ke kalibraci umělých hlav je třeba použít uzavřených sluchátek, které v mušli, jsou-li
sluchátka nasazena na hlavu, vytvoří definovanou hladinu akustického tlaku (při určité
kalibrační frekvenci). Tato hladina je pak použita shodně jako SPLkal. v případě mikrofonů.

Obr. 8: kalibrátor a adaptéry pro kalibraci mikrofonů a umělých hlav
adaptér PA 100 pro kalibraci umělé hlavy Neumann KU 100
podložka pro kalibraci umělé hlavy Schoeps KFM 360
adaptér pro kalibraci mikrofonů DPA 4006-TL
adaptér BAC 01 pro kalibraci 1/4’’ mikrofonů (příslušenství kalibrátoru)
kalibrátor dB-Stell Cal 01

3.5.1

Kalibrace mikrofonní trojice (není třeba v automatizovaném režimu)

Následujícím postupem se kalibrují mikrofony DPA 4006-TL. Postup lze za použití
příslušného adaptéru zobecnit na zkalibrování libovolných použitých mikrofonů.
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1)

Na kalibrátor dB-Stell Cal 01 nasadit adaptér
DPA 4006-TL (vyobrazení dílů na obr. č. 8).

2)

Kalibrátor s adaptérem nasunout na mikrofon.

3)

Zapnout klibrátor a nastavit kalibrační hodnotu 94 dBSPL . Kalibrační hodnotu
zaznamenat do měřicího protokolu.

4)

Vyčkat ustálení úrovně kalibračního signálu (zhasne červená kontrolka) a zaznamenat
kalibrační signál (v menu programu Inton položka Tools Calibration 94dB-L).

5)

Body 2) - 4) provést pro zbývající mikrofony (Calibration 94dB-C, Calibration 94dB-R).

3.5.2

pro kalibraci mikrofonů

Kalibrace umělé hlavy u varhanního stolu (není v automatizovaném režimu)

Následujícím postupem se kalibruje umělá hlava Schoeps KFM 360.
1)

Z kalibrátoru

2)

Na vstupní otvor levého mikrofonu umělé hlavy koncentricky přiložit podložku

3)

Kalibrátor

4)

Zapnout klibrátor a nastavit kalibrační hodnotu 94 dBSPL . Kalibrační hodnotu
zaznamenat do měřicího protokolu.

5)

Vyčkat ustálení úrovně kalibračního signálu (zhasne červená kontrolka) a zaznamenat
kalibrační signál(Tools Calibration 94dB-SL).

6)

Body 3) - 5) provést i pro pravý mikrofon (Tools

3.5.3

sejmout adaptér, je-li nasazen.
přitisknout čelní stranou na kalibrační podložku

.

.

Calibration 94dB-SR).

Kalibrace umělé hlavy v auditoriu (není v automatizovaném režimu)

Následujícími postupy se kalibruje umělá hlava Neumann KU 100. Použitý adaptér PA 100
má průchozí útlum 1,7 dB, tuto hodnotu je nutno odečíst od nastavené kalibrační hodnoty.
a)

Absolutní kalibrace (není v automatizovaném režimu)

1)

Na kalibrátor

nasadit adaptér BAC 01

, do něj nasadit adaptér PA 100

2)

Sejmout týlovou část umělé hlavy

3)

Vyjmout těleso mikrofonů, sejmout umělé boltce

4)

Nasadit kalibrátor s adaptérem na vstupní otvor dutiny levého mikrofonu

5)

Zapnout klibrátor a nastavit kalibrační hodnotu 94 dBSPL . Kalibrační hodnotu
zaznamenat do měřicího protokolu.

6)

Vyčkat ustálení úrovně kalibračního signálu (zhasne červená kontrolka) a zaznamenat
kalibrační signál (Tools Calibration 94dB-HNL).

7)

Body 4) - 6) provést i pro pravý mikrofon (Tools

8)

Nasadit umělé boltce na těleso mikrofonů.

9)

Těleso mikrofonů s nasazenými boltci vložit zpět do umělé hlavy, boltce zasunout do
vybrání ve stěně hlavy.

Calibration 94dB-HNR).

10) Zkontrolovat správnou stranovou orientaci mikrofonů (L, R ).
11) Nasadit týlovou část umělé hlavy
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.

b)

Srovnávací kalibrace (není v automatizovaném režimu)

Srovnávací kalibraci hlavy Neumann KU 100 lze použít v případě, že v pozici u varhanního
stolu je použita hlava Schoeps KFM 360. Tento způsob kalibrace je v terénu jednodušší a
časově méně náročný než způsob předešlý, je však časově náročnější při zpracování
kalibračních signálů.
1)

Zkalibrovat umělou hlavu Schoeps KFM 360 podle postupu v kapitole 3.3.2.

2)

Na umělou hlavu Schoeps KFM 360 nasadit uzavřená sluchátka tak, aby náušníky
symetricky zakrývaly vstupy obou mikrofonů

3)

Ze vhodného zdroje přivést na sluchátka kalibrační signál. Hladina akustického tlaku
Asl vytvořená uvnitř dutiny náušníku sluchátek by měla být přibližně 94 dBSPL.

4)

Zaznamenat kalibrační signál levého ucha (Tools

5)

Zaznamenat kalibrační signál pravého ucha (Tools

6)

Sluchátka nasadit na umělou hlavu Neumann tak, aby náušníky symetricky zakrývaly
oba boltce uší. Oba náušníky musí těsně přiléhat k povrchu hlavy.

7)

Na sluchátka přivést kalibrační signál stejný jako v bodě 3).

8)

Zaznamenat kalibrační signál levého ucha (Tools

9)

Zaznamenat kalibrační signál pravého ucha (Tools

3.5.4

Calibration 94dB-HSL).
Calibration 94dB-HSR).

Calibration 94dB-HNL).
Calibration 94dB-HNR).

Vytvoření kalibračního souboru (není v automatizovaném režimu)

Kalibrační soubor s názvem Calibration.txt slouží k předání údajů o nastavení záznamového
řetězce skriptu convert.sh. Soubor povinně obsahuje 8 řádků, každý řádek obsahuje číselnou
hodnotu hladiny akustického tlaku odpovídající plnému vybuzení digitálního záznamu pro
jeden kanál záznamového řetězce. Volitelně může soubor na dalších řádcích obsahovat
libovolné textové údaje (např. popisující data, na jejichž základě byly kalibrační hodnoty
vypočítány).
1)

Zvukový soubor s kalibračním signálem pro první kanál otevřít ve zvukovém editoru
(např. Audacity, Cool EDit Pro, Adobe Audition).

2)

Signál přefiltrovat pásmovou propustí 900 Hz - 1 100 Hz s jednotkovým přenosem
v propustném pásmu.

3)

Vybrat časový úsek signálu s ustálenou amplitudou.

4)

Ve vybraném úseku určit špičkovou hodnotu signálu Asig 1 (záporná hodnota!).

5)

Body 1) - 4) provést pro kalibrační soubory všech kanálů.

6)

Podle tabulek 1, resp. 2 vypočítat hodnoty hladiny akustického tlaku pro plné vybuzení
záznamu.

7)

Vypočítané hodnoty zapsat do souboru Calibration.txt. Na čtvrtý řádek (nepoužitý
kanál č. 4) zapsat hodnotu 1.

8)

Soubor Calibration.txt uložit na klienta do složky
varhany.naki/<Nástroj>/Calibration (složku v případě potřeby vytvořit).
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Tabulka č. 1: výpočet hodnot hladin akustického tlaku pro plné vybuzení záznamu,
absolutní kalibrace hlavy Neumann KU 100
N = číslo kanálu / řádku v kalibračním souboru, Aref = referenční hodnota hladiny akustického tlaku
použitá při kalibraci, Apk = špičková hodnota signálu ve zvukovém souboru, AFS = hodnota hladiny
akustického tlaku pro plné vybuzení záznamu
N

zvukový soubor

Aref

Apk

AFS

1

Calibration 94dB-L

Aref 1

Apk 1

AFS 1 = Aref 1 - Apk 1

2

Calibration 94dB-C

Aref 2

Apk 2

AFS 2 = Aref 2 - Apk 2

3

Calibration 94dB-R

Aref 3

Apk 3

AFS 3 = Aref 3 - Apk 3

---

---

1

4

---

5

Calibration 94dB-HNL

Aref 5

Apk 5

AFS 5 = Aref 5 - 1,7- Apk 5

6

Calibration 94dB-HNR

Aref 6

Apk 6

AFS 6 = Aref 6 - 1,7 - Apk 6

7

Calibration 94dB-SL

Aref 7

Apk 7

AFS 7 = Aref 7 - Apk 7

8

Calibration 94dB-SR

Aref 8

Apk 8

AFS 8 = Aref 8 - Apk 8

Tabulka č. 2: výpočet hodnot hladin akustického tlaku pro plné vybuzení záznamu,
srovnávací kalibrace hlavy Neumann KU 100
N = číslo kanálu / řádku v kalibračním souboru, Aref = referenční hodnota hladiny akustického tlaku
použitá při kalibraci, Apk = špičková hodnota signálu ve zvukovém souboru, AFS = hodnota hladiny
akustického tlaku pro plné vybuzení záznamu
N

zvukový soubor

Aref

Apk

AFS

1

Calibration 94dB-L

Aref 1

Apk 1

AFS 1 = Aref 1 - Apk 1

2

Calibration 94dB-C

Aref 2

Apk 2

AFS 2 = Aref 2 - Apk 2

3

Calibration 94dB-R

Aref 3

Apk 3

AFS 3 = Aref 3 - Apk 3

---

---

1

4

---

5

Calibration 94dB-HNL

Asl 1

Apk 5

AFS 5 = AFS 7 + A’pk 7 - Apk 5

6

Calibration 94dB-HNR

Asl 2

Apk 6

AFS 6 = AFS 8 + A’pk 8 - Apk 6

7

Calibration 94dB-SL

Aref 7

Apk 7

AFS 7 = Aref 7 - Apk 7

8

Calibration 94dB-SR

Aref 8

Apk 8

AFS 8 = Aref 8 - Apk 8

(7)

Calibration 94dB-HSL

Asl 1

A’pk 7

---

(8)

Calibration 94dB-HSR

Asl 2

A’pk 8

---
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3.6

Konverze zvukových souborů (není v automatizovaném režimu)

1)

V názvech složek a souborů ve složce C:\audio\<Nástroj>, kde <Nástroj> je název
složky vytvořený ze jména nástroje, zpětně zaměnit mezerami podtržítka, jimiž server
nahradil mezery v názvech rejstříků (např. v programu Free Commander).

2)

Zkopírovat složku C:\audio\<Nástroj> ze serveru na klienta do složky varhany.naki
na ploše (konverze a výpočty jsou prováděny jednotně v této složce)

3)

Ze složky varhany.naki/<Nástroj> přesunout složky Manual... a Pedal do složky
varhany.src na ploše klienta

4)

Ze složky varhany.naki/<Nástroj>/Calibration zkopírovat soubor Calibration.txt do
složky varhany.src.

5)

Je-li třeba, upravit název kalibračního souboru tak, aby začínal velkým písmenem.

6)

Spustit skript convert.sh na ploše klienta, otevře se okno terminálů

7)

Do příkazového řádku v okně terminálu zadat
python convertwavs.py ~/Desktop/varhany.src ~/Desktop/varhany.out/<Nástroj>
a odeslat. Skript začne konvertovat (normalizovat) soubory, zprávy o průběhu se
vypisují do okna terminálu. Úspěšné ukončení konverze je oznámeno vypsáním
zprávy „Finished!“, neúspěšné ukončení je oznámeno vypsáním příslušné chybové
zprávy.

8)

Po skončení běhu skriptu ze složky varhany.src smazat soubor Calibration.txt a složky
se zvukovými soubory přesunout zpět do složky varhany.naki/<Nástroj>.

3.7
Specializovaná analýza (není v automatizovaném režimu, je připravena pro
odborníky znalých signálové analýzy)
1)

Na klientu spustit inton81.sh. Není nutné spojení se serverem.

2)

Přepnout na kartu Instrument.

3)

Volbou menu File
Select instrument otevřít dialogové okno pro výběr nástroje.
Poklepáním na položku s názvem nástroje provést výběr. V poli Selection se zobrazí
celá cesta ke složce nástroje. Po potvrzení výběru se dialogové okno uzavře a jméno
nástroje se zobrazí v poli Identification.

4)

Nastavit výšku ladění nástroje - hodnotu v Hz v poli Concert pitch [Hz] nebo
odchylku v centech v poli Relative to 440 Hz [c].

5)

Přepnout na kartu Measurement.

6)

V poli Measurement number nastavit pořadové číslo měření.

7)

V poli Keyboard nastavit zvolený manuál / pedál.

8)

Volbou menu „File
Select register“ otevřít dialogové okno pro výběr rejstříku.
Poklepáním na položku s názvem příslušného manuálu a rejstříku provést výběr.
V poli Selection se zobrazí celá cesta ke složce rejstříku. Po potvrzení výběru se
dialogové okno uzavře a jméno nástroje se zobrazí v poli Register.

9)

V poli Stop nastavit stopovou délku rejstříku.

10) Volbou položky menu File Open register wavs spustit analýzu. V ploše grafu okna
Intonu se zobrazí grafická reprezentace výsledků analýzy.
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11) Pro zobrazení výsledků analýzy jednořadých rejstříků použít zobrazení harmonického
spektra (položka Display harmonics kontextového menu grafu).
Pro zobrazení výsledků analýzy víceřadých rejstříků použít zobrazení kmitočtového
spektra (položka Display spectrum kontextového menu grafu).
12) Volbou položky menu File
výstupu).

Save register uložit výsledky analýzy (včetně grafického

13) Body 7) - 12) provést pro všechny rejstříky nástroje.

Obr. 8: aplikace Inton, karta Instrument (kontrolní obrazovky při ručním ovládání)
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