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Abstrakt: Při restaurování historických varhan je nutné také opravit jejich dřevěné píšťaly
(např. poškození červotočem, rozpad lepených spojů, neodborné zásahy), Cílem
restaurování je též dlouhodobá konzervace, která má zabránit další degradaci a zároveň
neomezit jejich funkčnost a neznehodnotit historickou hodnotu. Postupů, jak restaurování
provádět je vždy více. Prezentovaná jednotná metodika umožňuje jejich posouzení
z hlediska vlivu na zvukotvorné vlastnosti píšťaly a jejich objektivní srovnávání. Metodika
řeší objektivní charakterizaci zvuku dřevěných píšťal a fyzikálních dějů podílejících se na
zvuku píšťaly (vlastní kmity stěn a proudění vzduchového jazýčku z labia).
Abstract: In the restoration process of historical organ it is also needful to repair its
wooden pipes (e.g. woodworm damage, glued joints unseal, unqualified interventions).
The goal of restoration is also longtime conservation, which has to minimize the progress
of degradation without both impairing its functionality and depreciating its historical value.
There are currently multiple restoration approaches in use. The presented united method
allows their evaluation from the perspective of influence on sound production and its
objective comparison. The method solves the objective characterization of the wooden
pipe sounds and the physical acts participating on sound generation (the intrinsic
vibrations of the wall and the flow of the air reed from the labium).
Popis: Viz Příloha k TL č. 53;
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Inovační aspekty: Pro objektivní měření vlivu různých technologických zásahů při
restaurování dřevěných píšťal historických varhan na jejich zvuk doposud nebyla
vypracována žádná metodika. Tato metodika tento nedostatek odstraňuje. Definuje
dosud chybějící jednotný způsob a podmínky pro objektivní měření vlastností píšťal, které
charakterizují jejich zvuk a zvukotvorné procesy. Jednotná metodika umožňuje jak
objektivní posouzení, že původní znění zůstává zachováno, tak i srovnávání
technologických procesů z hlediska vlivu na zvuk. Výsledky získané dle metodiky jsou
nezávislé na instituci, která měření provádí.
Přínosy: Při restaurování dřevěných píšťal historických varhan musí být vhodným
způsobem opraveny závady způsobené časem (např. rozpad lepených spojů), ošetřeny
projevy působení dřevokazného hmyzu (např. červotoč) a dle umělecko-historických
průzkumů i vráceny do původního stavu neodborné nebo nevhodně modernizující
zásahy. Cílem restaurování je též dlouhodobá konzervace bránící další degradaci, ale
neznehodnocující historickou hodnotu a neomezující funkčnost. Postupů, jak
restaurování provádět je vždy více. Metodika řeší objektivní dokumentování zvuku
píšťaly, vlastních kmitů stěn a proudění vzduchového jazýčku z labia. Dovoluje srovnání
technologických procesů z hlediska jejich vlivu na zvuk. Poskytuje podklady pro
ekonomickou i ekologickou optimalizaci postupu oprav při zachování historických hodnot
tohoto druhu památky. Metodu již v této době mimo MARC HAMU a NPÚ využívá firma
ORGANA s.r.o. při restaurování historických varhan.
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Ukázka z přílohy k TL č. 53
Dominujícím faktorem ovlivňujícím zvuk retných píšťal je kmitající proužek vzduchu
(vzdušný jazýček) v ústech píšťaly. Jeho kmitání ven a dovnitř píšťaly silně ovlivňuje (zesiluje)
rezonátor (stěnami píšťaly vymezený sloupec vzduchu uvnitř), který je s ústy (labiem) přímo
spojen, a který má výrazné rezonanční vlastnosti. Vzdušný jazýček vzniká průchodem proudu
vzduchu skrz úzkou štěrbinu (průlinku mezi spodním rtem a jádrem píšťaly) a jeho pohyb lze
připodobnit pohybu pístu doprovázeném pohybem destičky (jazýčku) zdola upnuté v průlince a
pružně se vychylující. Jeho kmitání je dáno rozštěpením proudění z průlinky o horní ret labia
píšťaly a jeho střídavé vychylování směrem ven a dovnitř z píšťaly střídáním se přetlaku a
podtlaku uvnitř píšťaly. Průběh kmitů jazýčku závisí na tlaku vzduchu, výšce výřezu, poloze hrany
horního rtu, šířce průlinky, poloze jádra a vpichách na jádru. Energie vzdušného jazýčku je ovšem
podstatně menší než energie vzdušného sloupce, a proto také vlastnosti zvuku tónu píšťaly (výška,
hlasitost a barva) jsou v první řadě určovány vzdušným sloupcem [1]. U retných píšťal se vlivem
proudění vzduchu skrz úzkou průlinku a přes hranu horního rtu píšťaly tvoří (po obou stranách
průlinky či hrany) vzdušné víry (turbulence), které se mohou periodicky opakovat a tím dávat
vznik dalších zvuků (tzv. třecích tónů). Tyto současně znějící zvukové příměsi mají při běžných
rychlostech proudění vzduchu velmi malou intenzitu. Krom tohoto může ještě zvuk píšťaly
ovlivnit kmitání jejich stěn. Na vnitřní stěny hrající retné píšťaly periodicky silově působí kmity
vzduchového sloupce uvnitř píšťaly, což stěny společně s kmity vzdušného jazýčku uvádí do
pohybu (kmitání). Stěny varhanní píšťaly však nepředstavují jen pasivní okrajové podmínky pro
kmitání vzduchového sloupce v píšťale, ale zpětně ovlivňují jeho kmitání. Úroveň těchto kmitů
stěn závisí na konstrukčních vlastnostech (rozměrech, tvaru, typu a materiálu) píšťaly.
Restaurování píšťaly (jako např. ošetření píšťaly proti dřevokaznému hmyzu, oprava
poškozené části píšťaly, změna tvaru horního rtu píšťaly, apod.) pomocí speciálních
restaurátorských zásahů může ovlivnit celou řadu mechanismů, jež tvoří zvuk píšťaly (např. tvar,
velikost a průběh kmitání vzdušného jazýčku, vznik a polohu vzdušných vírů či tvar a úroveň
kmitů stěn píšťaly), viz předchozí odstavec, což ve výsledku může mít za následek méně či více
slyšitelnou změnu zvuku píšťaly!
Z předchozích odstavců je tedy patrné, že vzhledem k tomu, aby bylo možné objektivně
posoudit vliv technologických úprav píšťaly na její zvuk, je nutné provézt komplex speciálních
měření, která jsou schopná zjistit a dokumentovat nejenom změnu zvuku píšťaly, ale také s tím
související možnou příčinu této změny zvuku, tedy kmitání stěn píšťaly a proudění vzduchu
(vzdušného jazýčku) před labiem píšťaly. Tato metodika proto definuje jednotný postup týkající se
následujících měření: a) Měření spektrální charakteristiky zvuku píšťaly
b) Měření vynuceného a přechodového kmitání stěn píšťaly
c) Vizualizace proudění vzduchu před labiem píšťaly
Pro expertní srovnávání je nutné všechna tři měření provádět dvakrát (před restaurováním
píšťaly a poté po restaurátorském zásahu,). V případě, že má technologický postup restaurování
více fází, dvojici měření je třeba provádět v každé jednotlivé etapě, aby bylo možné posoudit vliv
každého ze zásahů samostatně. Měření píšťaly před a po každé etapě restaurování probíhají
stejným způsobem a za stejných měřicích a klimatických podmínek. Při všech měřeních, kdy
píšťala produkuje zvuk, je nastaven stejný budící tlak vzduchu definovaný restaurátorem píšťaly!
Jakákoliv manipulace s píšťalami by měla být co nejšetrnější, aby nedošlo k ovlivnění měření
(např. změnou polohy ladící zátky či dokonce poškozením píšťaly). Každá dvojice měření
poskytuje podklady pro analýzu změn a posouzení vlivu restaurování. Změny lze analyzovat jak
vizuální inspekcí výsledků v grafické formě, tak statistickými metodami aplikovanými na
charakteristiky popisující jednotlivé typy vibrací.
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1 měření spektrálních charakteristik zvuku píšťaly

Obr. 2: Schéma měření spektrálních charakteristik zvuku

Obr. 3: Rozmístění mikrofonů při záznamu zvuku pro účely objektivního posouzení jeho změn
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2 měření vynuceného a transientního kmitání stěn píšťaly
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Obr. 6 hodnoty výchylky pohybu bodů na povrchu píšťaly v místech kmiten harmonických složek
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Obr. 8 Umístění měřené píšťaly v měřící vzdušnic a laserová hlava měřícího systému PulsESPI
3

Impulsní kladívko

Automatický spouštěč impulsního
kladívka uchycený ke kovovému
podstavci pomocí silného magnetu

Mechanická
zarážka
Měřená stěna píšťaly
Rozptýlený laserový paprsek
Hrot kladívka
Kamera používaná k měření
Svěrák uchycený ke
kovovému podstavci

Masivní kovový
podstavec
Zesilovač

Soustava rozptylek

Elektronické ovládání
automatického spouštěče
impulsního kladívka

Laserová hlava měřícího
systému PulsESPI

Světelná
brána

Obr. 10 Uchycení a umístění měřené píšťaly, automatického spouštěče impulsního kladívka, laserové hlavy
měřícího systému PulsESPI při měření transientních kmitů stěn píšťaly (v tomto případě přední
stěny s labiem). V detailech je zobrazen automatický spouštěč s impulsním kladívkem.

3 Vizualizace proudění vzduchu před labiem píšťaly

Obr. 10 Uchycení a umístění měřené píšťaly při měření proudění vzduchu pomocí vysokorychlostní kamery
impulsního laserového osvětlení a sledování glycerinových mikročástic systémem Particle image
velocimetry
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4 Příklady výsledků použití metodiky:
kmitočtové spektrum

harmonické spektrum

vynucené kmitání stěn píšťaly

a) před restaurátorským zásahem

před rest. zásahem

b) po restaurátorském zásahu

před rest. zásahem

po rest. zásahu

c) podélný profil

d) příčný profil
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po rest. zásahu

transientní kmitání stěn píšťaly

a) před restaurátorským zásahem

b) po restaurátorském zásahu

proudění vzduchu před labiem píšťaly

Získaný pár snímků částic před labiem (z profilu, vlevo); vektorová analýza pohybu částic (vpravo)
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Průměrované vektory rychlosti proudění částic (analýza vypočtená z 25 vektorových map)
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