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Abstrakt: Zvuk varhan je spojen s vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj
umístěn. Měřicí systém Inton (analyzační zařízení a software) umožňuje provádět
záznam zvuku varhan podle metodiky „Akustická dokumentace píšťalových varhan,
verze 8&1“ (Technologický list č. 15, vydaný MARC HAMU, Praha), analýzu
naměřených signálů a grafickou prezentaci výsledků. Uvedená metodika akustické
dokumentace varhanního zvuku se systémem Inton standardizuje provádění
záznamu zvuku 8&1 nezávisle na přesném umístění mikrofonů v prostoru,
sjednocuje grafické výstupy pro objektivní posouzení změn ve zvuku varhan a
definuje export výsledků ve formátech akceptovaných komplexním datovým
úložištěm pro ukládání údajů o varhanách OrgDb včetně exportu pro přehrávání
zvuku jednotlivých píšťal v OrgDb.
Abstract: The sound of organ is joined with properties of the space where the
instrument is placed. The Inton measurement system allows the sound recording
according to the „method of the acoustical documentation of pipe organs, version
8&1“ (see Technological sheet No. 15 issued by MARC, HAMU, Prague), signal
analysis and graphical interpretation of the results. The presented methodology with
the Inton system standardizes the implementation of 8&1 sound recording method,
unifies the graphical outputs for an objective assessment of the organ sound
changes and defines the data format for the export of results into the complex data
repository OrgDb which serves for storing the organ data as well as reproduction of
individual pipes sound in OrgDb.
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Popis: Viz Příloha k TL č. 58; zpřístupnění popisu je vázáno na udělení licence, v
některých případech je možné bez nabytí licence (kód P).
Inovační aspekty: Pro provádění akustické dokumentace metodou 8&1 vyvinutou
Výzkumným centrem hudební akustiky MARC HAMU v Praze bylo doposud nutné
používat nákladné přístrojové a programové vybavení Výzkumného centra
obsluhované kvalifikovaným pracovníkem. Systém Inton (analyzační zařízení a
software) tuto činnost vysoce automatizuje a umožňuje i uživatelům bez znalosti
akustiky za použití běžně dostupného počítačového vybavení akustickou
dokumentaci provádět. Metodika nově standardizuje použití systému Inton pro
záznamu zvuku varhan, analýzy zvukových signálů, grafické zpracování výsledků a
sjednocuje formáty dat pro export výsledků akustické dokumentace do centrální
databáze historických varhan v ČR OrgDbon-line .
Přínosy: Zatímco systém Inton umožňuje vysoce automatizovat proces záznamu
zvuku varhanních píšťal, automatickou analýzu jednotlivých tónů varhan a zobrazení
výsledků spektrální analýzy pro celý rejstřík v přehledné grafické formě, tato
metodika sjednocuje postup práce s tímto zařízením tak, aby výsledky získané od
různých uživatelů systému v různých dobách byly porovnatelné. Tento požadavek je
zcela zásadní pro možnost porovnávání údajů o různých varhanách nebo
získávaných v různých dobách (např. před rekonstrukcí a po rekonstrukci), jsou-li
výsledky vloženy do centrálního komplexního datového úložiště OrgDbon-line, jehož
účelem je poskytnout celé řadě zájemců z různých odborností komplexní přehled o
historických varhanách v ČR (mezi zájemce náležejí např. správci varhan, badatele
studující historické varhany apod. nebo i jen zájemci o zvuk konkrétních varhan z řad
široké veřejnosti). Bez této metodiky by porovnávání nebylo možné.
Licence: Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez
nabytí licence (kód P). Vlastníkem licence je AMU, O udělení licence rozhoduje
Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek
(kód A). Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, Akustika a kmity – BI,
Projekt: NAKI DF12P01OVV012
Identifikační číslo RIV:
Poznámky:
*nehodící se škrtněte
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Příloha k TL č. 58
Metodika akustické dokumentace s analyzačním zařízením a
softwarem
Abstrakt: Zvuk varhan je spojen s vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj umístěn. Měřicí
systém Inton (analyzační zařízení a software) umožňuje provádět záznam zvuku varhan podle
metodiky „Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1“ (Technologický list č. 15,
vydaný MARC HAMU, Praha), analýzu naměřených signálů a grafickou prezentaci výsledků.
Uvedená metodika akustické dokumentace varhanního zvuku se systémem Inton
standardizuje provádění záznamu zvuku 8&1 nezávisle na přesném umístění mikrofonů
v prostoru, sjednocuje grafické výstupy pro objektivní posouzení změn ve zvuku varhan a
definuje export výsledků ve formátech akceptovaných komplexním datovým úložištěm pro
ukládání údajů o varhanách OrgDb včetně exportu pro přehrávání zvuku jednotlivých píšťal
v OrgDb.
Údaje pro RIV:
Umístění: http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/publikacni.php
Bližší upřesnění výsledku:
N - certifikovaná metodika (kód A),
Interní kód produktu:
Akustická dokumentace varhan s Intonem
Číselná identifikace:
TL.58
Technické parametry výsledku:
Technické parametry a popis zařízení viz. TECHNOLOGICKÝ LIST č. 58 (vydán r. 2014
Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze)
Ekonomické parametry výsledku:
Sjednocení postupu akustické dokumentace varhan systémem Inton (analyzační zařízení a
software) umožňující automatizování a její provádění uživatelům bez znalosti
Označení certifikačního orgánu: CSQ-CERT, Novotného lávka 5, Praha 1
Certifikace: M026/M/2014
Datum certifikace výsledku: 2014-12-11
Způsob využití výsledku: Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné
bez nabytí licence (kód P), Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých
případech licenční poplatek (kód Z)
Kategorie výsledků podle nákladů:
A - Náklady <= 5 mil Kč
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
snížit [1, 2].
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Objektivní akustická dokumentace

Základem metody objektivní zvukové dokumentace varhan je záznam, signálová analýza
a archivace akustických signálů snímaných mikrofony umístěnými v sále. V případě potřeby
je součástí též psychoakustická analýza varhanního zvuku poslechem.
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 a výstupy
pro psychoakustické poslechové testy.
Důležitou součástí dokumentace jsou údaje o rozmístění mikrofonů, podmínkách měření
(hlukové pozadí, teplota, tlak, vlhkost, datum a čas…), stavu nástroje (tlak na vzdušnici, hluk
čerpadla…) a stavu prostoru (rozměry, vybavení, úpravy stěn…), proto součástí akustického
dokumentování musí být i sledování klimatických podmínek a základních parametrů
pracovního stavu nástroje. Vhodným manometrem se měří tlak vzduchu na vzdušnici
hlavního stroje (jsou-li v jednotlivých strojích nástroje použity různé tlaky, měří se všechny
hodnoty). Pomocí ladičky se měří výška ladění nástroje (tento údaj lze s menší přesností
získat též ze spektrální analýzy tónů). V průběhu měření se teploměrem sleduje teplota
a vlhkoměrem relativní vlhkost vzduchu.
Záznamy zvuků jsou standardizovány v metodice „Akustická dokumentace píšťalových
varhan, verze 8&1“ (Technologický list č. 15, vydaný MARC HAMU, Praha [2]). Následující
analýzy jsou prováděny analyzačním softwarem a popsány v technologickém listu č. 60,
vydaný MARC HAMU, Praha [6]. Jsou prováděny postupně pro všechny tóny všech rejstříků
nástroje (zaznamenán je tedy zvuk všech znějících píšťal) v místě obvyklého poslechu a jsou
doplněné o změření prostorově-akustických charakteristik sálu.
Prostorově akustická měření jsou součástí akustické dokumentace, ale jsou řešena
v samostatné metodice. Mohou být prováděna elektroakustickým řetězcem dle normy ČSN
3382 nebo způsobem popsaným v metodice „Metodika měření akustiky prostoru pomocí
zvuku varhan“ (Technologický list č. 56, vydaný MARC HAMU, Praha[7]) a v software
„Software pro měření akustiky prostoru s varhanami jako zdrojem měřicího signálu
(Technologický list č. 59, vydaný MARC HAMU, Praha [8]).
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Při použití měřicího systému Inton jsou výše zmíněné jednotlivé části procesu záznamu zvuku
varhan a analýzy zaznamenaných signálů automatizovány, přičemž pro možnost porovnávání
údajů získaných z různých nástrojů, naměřených různými autory a v různých dobách je nutné
při jeho používání dodržet zde uvedenou jednotnou metodiku, která řeší umístění mikrofonů,
metodu analýzy, formu grafického zpracování výsledků a formáty dat vhodné pro export do
jednotné komplexní databáze údajů o varhanách OrgDb.
Prezentovaná Metodika akustické dokumentace se systémem Inton vychází z …

Obr. 4: vzájemná pozice hlavní mikrofonní trojice a umělé
hlavy v auditoriu
….

4. Příprava a spuštění systému Inton
4.1

Propojení serveru, zvukové karty a mikrofonů

…
Na počítači server se spouští program IntonASIOServer, který zajišťuje přenos zvukových
signálů sejmutých měřicími mikrofony a digitalizovaných zvukovou kartou na počítač typu
klient a může provádět též jejich záložní ukládání na svůj pevný disk. Veškeré funkce
serverového programu jsou řízeny ze vzdáleného počítače klient. Během měření nemusí proto
obsluha mít k serverovému počítači fyzický přístup. V případě potřeby, funkční stav
programu a diagnostické zprávy může zájemce průběžně sledovat v diagnostickém okně.
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Obr. 5: Zapojení systému Inton

4.2

Propojení server – klient

Druhý počítač s názvem klient se k počítači server žádným kabelem nepřipojuje (v případě
rušení nebo jiné potřeby to ale alternativně je možné pomocí Inet kabelu). Propojení obou
počítačů probíhá bezdrátově pomocí vysokorychlostní sítě wifi (viz modře na Obr. 5).
Pro ovládání měření a toků dat v systému Inton slouží počítač typu klient, na kterém se
spouští program Inton umožňující též komunikaci s uživatelem prostřednictvím grafického
rozhraní (Graphical User Interface, GUI), viz Obr. 6, 8, 9). Při měření uživatel sleduje na
display v grafické i textové formě pokyny pro patřičnou obsluhu varhan a stav při nahrávání
tónů rejstříku.. ……
…

Obr. 6 Program Inton, záložka Settings
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4.3

Analýzy a ukládání dat

Během snímání a zaznamenávání jednotlivých tónů nástroje serverem jsou zároveň
digitalizovaná zvuková data přenášena ze počítače server na počítač klient a klientská
aplikace Inton podle kalibračních dat signály normalizuje na jednotnou hladinu akustického
tlaku pro plnou úroveň záznamu. Zkalibrované signály následně ukládá do zvukových
souborů na disk počítače klient a průběžně analyzuje zaznamenané tóny píšťal. Analyzovaná
data (výsledky FFT a harmonická spektra) jsou také v numerické podobě ukládána na počítači
klient. Po zaznamenání a zanalyzování všech tónů rejstříku pak uživatel uloží na počítači
klient i grafy s výsledky analýz. Digitalizovaná zvuková data lze pro účely zálohy během
záznamu ukládat i na počítači typu server.

5 Metodika
5.1

Postup spuštění:
1) Zapojit server a jeho periferie. Zvuková karta vypnutá, fantomové napájení vypnuté.
2) Připojit mikrofony ke zvukové kartě. Schéma zapojení viz obrázek č. 5.
3) Zapnout počítač server.
4) Zapnout zvukovou kartu.
5) Zapnout na zvukové kartě fantomové napájení mikrofonů, viz uživatelský manuál ke
zvukové kartě. Příklad umístění vypínačů fantomového napájení zvukové karty
M-AUDIO Fast Track Ultra 8-R je na obr. 6.

Obr. 6: příklad umístění tlačítek fantomového napájení mikrofonu na zvukové kartě
…..

5.2

Příprava měření

….
5.3

Záznam a analýza zvukových signálů

…
8)

Klepnutím pravým tlačítkem myši do prostoru grafu lze vyvolat kontextové menu
a zvolit požadovaný způsob grafické prezentace výsledků. Pro zobrazení jednořadých
rejstříků je vhodné zobrazení harmonického spektra (položka Display harmonics), pro
zobrazení víceřadých rejstříků (např. mixtur) se použije FFT spektrum (položka
Display spectrum). Způsob grafické prezentace výsledků lze libovolně měnit během
měření i po jeho ukončení. Příklad grafického výstupu pro jeden zpracovaný rejstřík je
na obr. 10
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.
Obr 10: Grafický výstup analýzy rejstříku
Spustit sekvenční záznam tónů rejstříku. Tóny jsou zaznamenávány od nejhlubšího po
nejvyšší. Ovládání záznamu se provádí klepáním levým tlačítkem myši na tlačítka
v uživatelském rozhraní nebo pomocí funkčních kláves (použité funkční kláves
doplněné o pomůcku pro rychlou vizuální orientace viz obr. 11):
Spustit sekvenční záznam od nejhlubšího nastaveného tónu stiskem F5
= Run
F8 Break
= Stop
Přerušit sekvenci, v případě potřeby, lze stiskem
(přeruší sekvenci po dokončení záznamu právě hraného tónu).
= Repeat
Pokračovat lze opakováním od posledního zaznamenaného tónu F6
nebo spuštění záznamu od následujícího tónu
F7
= Continue
Záznam jednotlivých tónů lze také spouštět samostatně stiskem příslušného klávesy na
vyobrazení klaviatury (viz Obr. 9). Takto lze např. opravit jednotlivé nepodařené
záznamy v již ukončené sekvenci.

9)

1) Podle grafických a textových instrukcí na obrazovce přehrávat jednotlivé tóny.
Označení aktuální klávesy, která se má přehrávat, je zobrazeno alfanumericky ve
středu hlavního okna, požadovaná akce je indikována barvou podkladové plochy.
Žlutá – příprava (přestávka mezi tóny, fáze Pre). Červená – stisknout a držet klávesu
(záznam hraného tónu, fáze Note). Zelená – uvolnit klávesu (záznam dozvuku, fáze
Post).
2) Právě přehrávaná klávesa je na obrazu klaviatury vybarvena červenou barvou, již
přehrané klávesy jsou vyznačeny zelenou barvou. Zelené vybarvení kláves lze zrušit
v kontextovém menu schematu kláves (klepnutí pravým tlačítkem myši do schematu
kláves) zvolením položky Clear all.
3) Opakováním kroků 6 – 11, resp. 4 – 11 postupně zaznamenat všechny rejstříky všech
manuálů a pedálu.
10) ….
11)

Po vykonání všech měření ukončit Inton, poté ukončit IntonASIOServer.
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5.4

Opakovaná analýza

Systém Inton umožňuje provést opakovat analýzu zaznamenaných tónů varhan bez nutnosti
opakování záznamu. Níže uvedený postup analýzy lze použít opravě nějaké chyby v záznamu,
např. v případě, kdy při záznamu byly obsluhou nesprávně nastaveny vstupní parametry
analýzy (např. stopová délka rejstříku, výška ladění nástroje apod.).
1) Na klientu spustit program Inton. Není nutné spojení se serverem.
2) Přepnout na kartu Instrument.
3) ….
…
12) Volbou položky menu File
Save register uložit výsledky analýzy (včetně
grafického výstupu).
13) Body 7 – 12 opakovat pro všechny požadované rejstříky nástroje.

5.5

Export dat do OrgDb

Při akustické dokumentaci dle této metodiky systém Inton automaticky archivovuje:
- digitální záznamy zvukového signálu (tóny a hlukové pozadí zvuky ve formátu .wav),
- výstupy signálové analýzy jednotlivých tónů a hlukového pozadí (hodnoty spektra),
- grafy spektrálních průběhů jednotlivých tónů
- grafy všech tónů jednotlivých rejstříků
Pro přenesení získaných akustických dat na datové úložiště OrgDb:
…
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