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Abstrakt: Píšťalové varhany jsou akusticky zcela propojeny s prostorem, ve kterém se
nacházejí. Metodika standardizuje postup a kritéria pro výběr náhradního prostoru, který by
v těch případech, kdy je nezbytné varhany přenést ze stávajícího prostoru, byl z akustického
hlediska vhodný pro jejich nové umístění (přemístění je krajní řešení, když je objekt
s varhanami v demoličním stavu nebo by došlo k nevratnému poškození varhan přírodními
živly, klimatickými vlivy, vandalismem či rozkradením). Použití metodiky u tohoto typu
historických zvukových památek, mezi které varhany patří, je nezbytné pro uchování
zvukové autenticity památky. V objektivizaci rozhodovacího procesu při výběru vhodného
náhradního prostoru má prostorově-akustické hledisko stejnou váhu, jako rozměrové
kritérium (jednotlivé skříně s píšťalami, hrací stůl a vzduchové hospodářství se musí někam
vejít) a umělecko architektonické kritérium (propojení náhradního interiéru s pohledovým
uspořádáním stávajícího prospektu).

Abstract: Pipe organs are acoustically connected with the space in which they are located.
The methodology standardizes the process and criteria for selecting an alternative space
with suitable acoustics in case the organs could be replaced (relocation is settlement when
the original space is in disrepair or the organs are in danger caused by natural disaster,
climatic conditions, vandalism or theft). Using the method is necessary to preserve the
authentic sound of the pipe organs. The selection of suitable space in terms of its acoustics
is as important as dimensional criteria (dimensions of the organs) and artistic and
architectural criteria (visual impression of the alternative interior with the organs).
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Příloha technického listu číslo 71
Úvod do problematiky
Píšťalové varhany jsou akusticky zcela propojeny s prostorem, ve kterém se nacházejí.
Prostor dotváří jejich znění a varhany dotváří vzhled prostoru. Přemístění píšťalových varhan,
zejména těch historických, je nejkrajnější řešení situace v případech, že buď objekt, ve kterém
se varhany nacházejí, je v demoličním stavu, nebo se nachází v takovém místě, kde další
setrvání varhan v současném prostoru by ohrozilo jejich existenci (došlo by k nevratnému
poškození varhan přírodními živly, klimatickými vlivy, vandalismem či rozkradením).
K méně závažným důvodům pro přemístění patří hudební využití varhan v prostoru, kde
doposud varhany nebyly, a pro správce nástroje je přijatelnější nákladné přemístění
nevyužívaného nástroje z jiného místa než ještě nákladnější postavení nástroje nového.
Z památkového hlediska je tento postup nepřípustný, protože znehodnotí autenticitu takto
přemístěné zvukové památky. V případě, že v minulosti již došlo k nevhodnému přemístění
určitých varhan, může však být, při splnění dalších památkových a uměleckých hledisek,
jejich další přemístění do přiměřenějšího prostoru přínosné. K ještě spornějším důvodům pro
přemístění cenné zvukové památky patří touha po zvýšení prestiže majitele či donátora
náhradního objektu. Za přemístění ve smyslu této metodiky nelze považovat dočasné
převezení nástroje do prostoru, kde varhany budou jen po určitou dobu (např. při stavební
rekonstrukci objektu či dokonce při jejich restaurování ve varhanářské dílně).
Výběr náhradního prostoru pro varhany se musí řídit obdobnými hledisky, jako návrh nového
nástroje, s tím rozdílem, že většinu možných rozhodnutí již v minulosti někdo učinil a určité
varhany již mají své, v minulosti dané umělecko-historické a konstrukčně-akustické
vlastnosti. Nalezení vhodného náhradního prostoru, který by uchoval cenu této zvukové
památky je tak ovlivňován čtyřmi hledisky. První dvě hlediska jsou uměleckého rázu: 1)
hledisko zvukové (reprezentuje naplnění objektivních dispozičních zásad vedoucích k
organické jednotě zvuku nástroje s prostorem), 2) hledisko účelové (reprezentuje naplnění
prostorového umístění vzhledem k typu umělecké hudební produkce a propojení
s architekturou interiéru). Dalším je: 3) hledisko konstrukční (zahrnuje do umístění
požadavky na četnost využití a způsob provozu, včetně způsobu instalace, umístění a budoucí
údržby nástroje). Posledním hlediskem jsou 4) ekonomické možnosti objednatele (vymezuje
realizaci případných potřebných konstrukčních a intonačních přizpůsobení, které by ještě
neovlivnily autenticitu zvuku přemístěné historické zvukové památky, ale eliminovaly
případné změny ve zvuku).
Při zhotovování varhan v určitém objektu varhanář musel s ohledem na ekonomické možnosti
objednatele vyřešit výtvarnou stránku prospektu, prostorově dislokační řešení i volbu typu
vzdušnic, rejstříkové i tónových traktur. Návrh vycházel z tradovaných empirických
zkušeností varhanáře, velmi často byl konfrontován s uměleckými požadavky přizvaného
varhaníka, musel vyhovovat provozním požadavkům majitele nástroje a v neposlední řadě byl
limitován finančními možnostmi zaplatit materiál a kvalitního varhanáře. Kvalitativní metou
každých varhan bylo a je naplnění organické jednoty zvuku nástroje s akustickými
vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj instalován, a to jak ve smyslu psychoakustických
účinků na posluchače, tak formálních i slohových či stylových požadavků interpreta.
Zkušenosti varhanáře a individuální cit pro zvuk na jedné straně vedly k výrazné a
pochopitelně žádoucí individualitě nástroje, na druhé straně však mohly být i zdrojem
zvukových omylů, daným např. předimenzováním zvuku v daném prostoru (méně často jeho
poddimenzováním). U historických varhan jejich letité používání vedlo k odstraňování chyb,
takže, nebyl-li nástroj již od počátku vhodně uzpůsoben svému prostoru, obvykle k tomu
došlo v průběhu jeho používání.
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Z prostorově akustických výzkumů týkajících se vazby zdroje zvuku, vlastností prostoru a
sluchových vjemů posluchače, které byly realizovány zejména v posledních 30 letech (např.
[1] [2] vyplývá, že tím podstatným prostorově akustickým parametrem, který má vliv na
kvalitu zvuku nástroje a ovlivňuje přizpůsobení menzur principálového sboru (a tím i dalších
rejstříků) varhanářem akustickým vlastnostem prostoru, je především doba dozvuku a její
frekvenční závislost. K přizpůsobení varhan akustice prostoru patří i vytvoření vhodné
hladiny akustického tlaku (a tedy vnímané hlasitosti) v místě poslechu. Je tedy nutné
zohlednit přenosovou funkci mezi místem, kde se nacházejí varhanní píšťaly a kde
posluchači. Tyto objektivní vlastnosti prostoru předurčují volbu vhodného počtu znějících
rejstříků, které pak musejí být rozložený do vhodného počtu samostatných a logicky
vystavěných strojů (obvykle reprezentovaných manuály a pedálem). Lokalizace nástroje
v daném prostoru, včetně rozmístění strojů a jednotlivých vzdušnic, je pak kompromisem
umělecko architektonického doplnění interiéru, konstrukčních hledisek dobových řemeslných
a technických možností výstavby, případné údržby, variability hudebních možností včetně
ovladatelnosti nástroje od hracího stolu a optimalizace vyzařování zvuku vůči posluchačům
v návaznosti na přenosové funkce z jednotlivých míst v prostoru.
Z hlediska hlasitosti by měl již počet rejstříků rámcově korespondovat s velikostí prostoru.
Empiricky ověřené vztahy mezi rozměrem prostoru a doporučeným počtem rejstříků lze
nalézt v literatuře (např. [3] ). Ty však odpovídají více potřebám velké rozmanitosti barev
zvuku v romantické době a levnější tovární výrobě. U historických barokních nástrojů jsou
vhodnější vztahy, které byly upraveny [4] na základě dobových zvyklostí:
Upravený Geyerův vztah: N = 3

3 2
LB
5

Upravený Petzoldův vztah:

N=

logV .3 V 2
75

kde: L … délka prostoru, B … šířka prostoru, V… objem prostoru,

Proto i náhradní prostory by neměly vybočovat z těchto pravidel. Počet rejstříků by měl být
v souladu i s počtem případných posluchačů. Vztahy lze nalézt též v [4], zde uveden příklad
stanovení počtu rejstříků k počtu poslouchajících osob podle Klaise:
Osoby 100
Rejstříky 3-7

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2500
8-12 12-20 20-30 25-35 30-40 35-45 40-50 45-55 50-60 60-70 70-80 75-85 80-90 90-100

Menzurace (vzájemné vztahy všech rozměrů píšťaly a jejího labia) určitého rejstříku vychází
nejčastěji z Töpferovy normové menzury (1:1,682) [4]. Ale právě v odchylkách od této normy
varhanář přizpůsoboval svůj nástroj prostoru. Např. nejjednodušší zohlednění akustických
vlastností prostoru lze u historických nástrojů nalézt v menzuraci diskantu, která odráží
přirozený úbytek vysokých frekvencí se vzdáleností v prostoru. U principálových hlasů (v
základních polohách 8’ a 4’), které se obecně dle Töpferovy normové menzury s výškou tónu
zužují, bývá ve velkých chrámových prostorách nebo velkých koncertních sálech diskantová
část naopak rozšiřována, u smíšených hlasů je toto rozšiřování přímo podmínkou zvukové
vyrovnanosti. Flétnové hlasy jsou menzurovány do kontrastu k principálovým hlasům.
V prostorách s obvyklou barokní akustikou (vyšší hladiny akustického tlaku na středních
frekvencích) tak varhanáři obvykle menzury v základních polohách rozšiřovali. Spolu
s menzurami rejstříkové dispozice musela být optimalizována i forma a materiál jednotlivých
píšťal a následně i typy vzdušnic a traktur. Každý typ vzdušnice se vyznačuje různými
výhodami i omezeními, a to jak po zvukové, tak po provozně technické stránce. Rozdílná je i
jejich konstrukční a prostorová náročnost, včetně požadavků na kapacitu vzduchového
hospodářství. U historických varhan bylo rozmístění jednotlivých varhanních strojů a hracího
stolu v prostoru spojeno i s možnostmi, jak přijatelně realizovat mechanickou trakturu, která
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nedovolovala ovládání nástroje ze vzdálenějších nebo komplikovaně dostupných míst (až
pneumatické a následně elektrické nebo elektronické ovládání ventilů umožnilo větší
variabilitu polohy hracího stolu).
Rozměry jednotlivých částí nástroje a vzájemné mechanické propojení těchto částí nedělají
při výběru náhradních prostorů pro případné přemístění nástroje potíže, protože si každý
dovede představit, že se hmota jednotlivých skříní s píšťalami, hracím stolem a vzduchové
hospodářství musí někam vejít. Obdobně není problém ani s nalezením vhodného
pohledového uspořádání stávajícího prospektu v potenciálních náhradních prostorách, jelikož
se jedná o používání obdobných kritérií, jako v případě jiných interiérových nebo
architektonických prvků (i když se mohou estetické názory při tomto rozhodování někdy
výrazně lišit). Problém však je výběr vhodného náhradního prostoru z akustického hlediska.
Ačkoli je toto hledisko jednoznačně určující, má-li být zachováno to nejcennější, co konkrétní
varhany, jako historická zvuková památka (nebo i současný nový zvukový objekt) mají,
obvykle k němu není přihlíženo, protože odborníci na akustiku nejsou do rozhodování
zapojováni a ani metodicky nebyl doposud zpracován akustický postup a kritéria, které
akustické parametry mají být při výběru uvažovány. Posouzení náhradního prostoru na
základě jeho akustických vlastností by však mělo být u historické zvukové památky zcela
prvotní a mělo by předcházet volbu dle všech ostatních hledisek. I v případě, že by z důvodů
potřeby předem eliminovat rozměrově nevhodné prostory, probíhalo souběžně, v konečném
rozhodnutí by mělo mít největší váhu.

Výběr náhradního prostoru vhodného z akustického hlediska
Konkrétní umístění varhan v konkrétním prostoru, byť při jejich výstavbě patřila poloha jen
mezi jedno z mnoha hledisek pro rozhodování o konstrukčním řešení, po zhotovení varhan a
optimalizaci jejich zvuku (vzhledem k tomuto umístění) určuje veškeré podklady pro výběr
náhradního prostoru. Má-li být zachována zvuková autenticita a znění nástroje, je nutné
zachovat v náhradním objektu všechny akustické parametry původního nástroje včetně
prostorově akustických. Akustické vlastnosti prostoru, měřené z pozic současného konkrétního umístění jednotlivých znějících částí varhan (nebo měřené přímo pomocí těchto varhan),
musí být konfrontovány s akustickými vlastnostmi náhradního prostoru, opět zjišťovaných
z pozic jejich potenciálního umístění v tomto prostoru.
Mezi parametry prostoru, které je nutné sledovat, patří přenosová funkce mezi polohou píšťal
a polohou posluchačů měřená při sinusovém (tónovém), šumovém nebo impulsním buzení a
doznívání zvuku. Přenosová funkce umožňuje zmapovat rozložení akustického tlaku
v prostoru pro různé polohy zdroje a různé frekvence. Časové a frekvenční průběhy doznívání
dovolují kvantifikovat přítomnost odrazů v prostoru při jejich buzení v různých polohách
zdroje.
Jelikož vyšší hladina akustického tlaku (SPL) by při daném objemu prostoru a době dozvuku
mohla být příčinou příliš konkrétního až agresivního zvuku varhan, zejména při registraci
plena či tutti nebo nízká SPL naopak vyvolávat pocit nedostatečnosti, je třeba porovnat
původní a náhradní prostor z hlediska rozložení SPL. Toto rozložení je závislé na poloze
zdroje (tzn. znějících píšťal nebo reproduktoru) i na poloze posluchače (záznamového
mikrofonu), např. umístění varhan v ose vede k rovnoměrnějšímu zásobování zvukem v ploše
auditoria včetně přirozenějšího úbytku SPL než vysunutí k bočním stěnám. Doznívání
prostoru (doba dozvuku) ovlivňuje obklopení posluchače zvukem a časovou zřetelnost
jednotlivých tónů.
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Mapa rozložení SPL v prostoru:
Při měření přenosové funkce je třeba reproduktorovou soustavu nahrazující píšťaly v určité
části varhan umístit do potenciálních náhradních míst v náhradním prostoru. Příklad měření
přenosové funkce pro tři potenciální polohy zdroje a výsledky tohoto měření ukazují
následující obrázky a grafy (viz Obr. 1, kde: A … pozice píšťal v zadní části varhanního
stroje, B a C … pozice píšťal v prospektu varhan).

Obr. 1 Příklad umístění reproduktorové soustavy na kůru a její nasměrování

Vyzářený zvukový signál je třeba snímat mikrofony (zde umělou hlavou) umístěnou postupně
v pozicích pokrývajících místa obvyklého poslechu pro každou z pozic akustického zdroje
(viz příklad 21 pozic na Obr. 2).

Obr. 2 Schematické znázornění pozic záznamu vyzářeného zvukového signálu s příkladem výsledků
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Vzhledem k ovlivnění stojatého vlnění v prostoru tlakem, teplotou a vlhkostí vzduchu,
zpracování výsledků prostorových měření je obvykle založeno jen na statistickém popisu
chování akustických vln v prostoru (zjišťuje se odezva na šíření vln v prostoru pro frekvence
v určitém frekvenčním pásmu, výsledek platí pro
určitou množinu vln kolem udávané frekvence, např.
pro oktávová, 1/3 oktávová, barková pásma, apod.).
Výsledné přenosové funkce závislosti akustického
tlaku v jednotlivých měřených místech na frekvenci při
zdrojích zvuku v jednotlivých testovaných pozicích lze
zobrazit různým způsobem. Mají-li být porovnávány
výsledky z různých míst, je vhodné je vztahovat
k nějaké referenční hodnotě (tou může být nejen
kalibrace na 0 dB SPL, ale výhodnější je rozdíl
jednotlivých míst vůči jedné referenční poloze zdroje,
např. vhodně zvolenému místu v prospektu Obr. 3).
Obr. 3 Referenční poloha zdroje v prospektu

Pro porovnání rozdílů mezi pozicemi zdrojů zvuku je vhodné zobrazovat odchylku od
průměrné hodnoty z více zdrojů (příklad viz grafy na Obr. 2, kde je uvedena informace o
pozici zdroje písmenem, místo měření číslem, průměrná hladina akustického tlaku spočtená z
hodnot v daném místě ze všech poloh zdrojů (např.: A13, 83dB SPL) a grafy odchylek od
průměrné hodnoty v tomto místě pro oktávová pásma (zdroje odlišeny barevně).
Pro porovnání rozdílů mezi původním a náhradním prostorem je pak vhodné použít srovnání
v grafech typu „SPL mapa“ (jde o pseudo 3D graf pro jednotlivé pozice ve srovnávaných
prostorách, ve kterém na osách „x“, „y“ jsou prostorové souřadnice jednotlivých
poslechových míst a na ose „z“ jsou hodnoty vypočtené proložením SPL hodnot interpolační
funkcí, např. polynomem 2 řádu). Po natočení souřadnic těchto „SPL map“ relativně vůči
vybranému referenčnímu místu (např. prospektu varhan a místa, kde by potenciálně toto
referenční místo mohlo být v náhradním prostoru) je možné vypočítat rozdíl jejich hodnot a
graficky znázornit. Příklad rozdílu „SPL map“ pro pásma 2 oktáv prezentují grafy na Obr. 4.

Obr. 4 Rozdíl „SPL map“ původního prostoru (referenční místo v prospektu, zde viz Obr. 3) a
náhradního prostoru (zde údaje z B pozice reproduktoru, viz Obr. 1 a Obr. 2)
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Frekvenčně závislé rozdíly SPL mezi různými polohami zdroje ukazují, jak budou prostorem
rozdílně ovlivněna spektra určitého tónu, bude-li píšťala umístěna na rozdílných vzdušnicích
v nástroji (např. výsledky na Obr. 2 ukazují, že zvukový zdroj umístěný v pozici A vykazuje
pokles SPL v pásmech nad 1,4 kHz na pozicích ve vzdálenější polovině prostoru; poloha A by
tak nebyla vhodná pro umístění píšťal hlubokých a středních tónů principálových rejstříků s
délkou 4’ a menší, jelikož by při stejné intonaci píšťaly byly její vyšší harmonické slabší a její
zvuk by byl tmavý; píšťaly vyšších tónů diskantu, u který je důležitá zejména základní
harmonická, by zde však mohly být, kdyby byly menzuračně širší, čímž by se pokles SPL v
prostoru nahradil silnějším vyzářeným zvukem). Jelikož však v hotových varhanách na
původním místě již bylo veškeré rozmístění píšťal, včetně jejich menzur, dáno varhanářem –
stavitelem, je třeba při hledání vhodného náhradního prostoru a nové pozice varhan v něm
najít obdobný projev akustiky prostoru na rozložení SPL, který by odpovídal pozicím
v původním umístění nástroje.
Porovnáním „SPL mapy“ vybrané náhradní pozice a k ní příslušející referenční původní
pozice lze identifikovat místa v náhradním prostoru, kde se zvuk daných varhan bude lišit
(např. na Obr. 4 pro polohu zdroje B budou mít základní harmonické hlubokých tónů přibližně
do tónu G v pravé části prostoru u sloupů a pravé boční lodi mírně menší hodnoty, tzn. tyto
tóny budou znít méně sytě či jadrně; naopak vyšší harmonické velmi vysokých tónů diskantu
a mixtur budou mít v prostoru pod kůrem vyšší hodnoty a v pravé dolní části prostoru, od
kůru vzdálenější, budou mít hodnoty zřetelně nižší, tzn. tyto tóny budou pod kůrem světlejší a
ve vzdálenější části buď tmavé nebo v případě mixtur více ostré). Rozdíly do ±3dB lze
považovat za přijatelné (buď nejsou sluchem rozpoznatelné nebo je bude možné malou
změnou intonace eliminovat), vyšší rozdíly (6 a více dB) již budou měnit znění varhan, které
nebude možné napravit a to ani přeintonováním (vždy budou místa, kde určité tóny budou znít
odlišně od původního znění, a bude to narušovat vyrovnanost poslechu jak jednotlivých
rejstříků, tak z nich sestaveného plena). Všechny výsledky získané z přenosových funkcí ve
frekvenčních pásmech jsou platné pro frekvence, kdy v daném pásmu v prostoru existuje
mnoho vlastních rezonancí a na odrazy akustického vlnění je možné se dívat statisticky.

Dozvuk
Doba dozvuku dle ČSN 3382
Doba dozvuku charakterizuje způsob, jak zvuk z nějakého zdroje v prostoru doznívá, když jej
už zdroj neprodukuje (musí jít o prostor ohraničený akusticky odrazivými stěnami). Doba
dozvuku je definována jako čas potřebný pro pokles zvukové hladiny o 60dB po vypnutí
zdroje.
V případě varhan jde o doznění tónu v prostor po té, co se uzavřel ventil v přívodu vzduchu
do píšťaly a píšťala přestala hrát. Doznívání je způsobeno postupným přicházením zvukových
vln, které společně v jeden okamžik vznikly na zdroji, ale do místa poslechu urazily delší
dráhu než jakou měl přímý zvuk šířící se nejkratším možným způsobem (zatímco přímý zvuk
v místě posluchače v určitém okamžiku již dozněl, vlny s delšími dráhami v témže okamžiku
ještě znějí a zanikají až se zpožděním daným dobou než urazí delší vzdálenost svých drah).
Delší dráhy jsou vždy spojeny s odrazy od stěn a překážek a každý takový odraz způsobuje
absorpci šířící se akustické energie vlivem pohltivosti materiálu na místě, kde k odrazu došlo.
Vlivem profilování a nerovností povrchů, na kterých nastávají odrazy, dochází ke směřování
vlny po odrazu i do jiných směrů, než by odpovídalo zákonitostem odrazu vlny na hladké
nekonečné ploše (úhel odrazu je roven úhlu dopadu s opačným znaménkem). Čím členitější je
povrch, tím více se směřování dopadající vlny rozptyluje od původního směru odrazu a
dochází k difúznímu šíření akustické energie prostorem (u prostorů s varhanami častá situace,
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kterou způsobují např. různá provedení žeber, oken, sloupů či kleneb, zdobné prvky konvexně
konkávního charakteru apod.). Difúzní šíření je významným zdrojem postupného doznívání
energie. Rozptýlené difúzní vlny však oproti vlnám přicházejících po odrazech či šířících se
po drahách vlastních rezonancí prostoru přicházejí v čase statisticky téměř spojitě.
O délce dráhy, kterou urazily prostorem jednotlivé, postupně přicházející odražené vlny dané
frekvence, vypovídá zpoždění jejich příchodu za přímým zvukem. Každá dráha může být
různě komplikovaná i přes několik odrazů a může mít i charakter uzavřené trajektorie, po
které se vlna pohybuje opakovaně (v tomto případě jde o vlastní rezonance prostoru nazývané
stojaté vlnění).
O absorpci akustické energie, která nastala na dráze těchto vln pohltivostí v místech odrazů a
útlumem ve vzduchu, vypovídá pokles amplitud těchto zpožděně přicházejících vln v místě
poslechu Pro různé frekvence je pohltivost v místech odrazu různá (i útlum ve vzduchu),
takže i doba poklesu akustické energie o stejné procento je pro různé frekvence různá (doba
dozvuku je frekvenčně závislá). Velikost amplitud rezonujících stojatých vln je určena
rozdílem fáze konkrétní frekvence přítomné v budicím zvuku (u tónu varhanní píšťaly fáze
konkrétní harmonické) a fáze vytvořené stojaté vlny této frekvence v místě buzení. Amplituda
vlny s touto frekvencí tak může být před doznívám i větší, než by odpovídalo amplitudě
v přímém zvuku, takže může být déle slyšitelná při doznívání.
V reálném prostoru se obvykle stojaté vlny s větší amplitudou vyskytují, což narušuje
homogennost rozdělení hustoty akustické energie, takže v různých místech prostoru jsou
impulsové odezvy i poklesové křivky různé.
Grafický záznam postupného úbytku hladiny akustické energie (kvadrátu akustického tlaku
SP) s časem od okamžiku doznění přímého zvuku (pokles hladiny zvuku, viz Obr. 5)
informuje o amplitudě a době zpoždění postupně přicházejících odražených vln.

Obr. 6 Impulsová odezva (dole), její zpětná
integrace „Schroederova křivka“ (nahoře)

Obr. 5 Poklesová křivka hladiny akustické
energie po vypnutí zdroje zvuku

Kdyby zdrojem zvuku byl krátký tlakový impuls (např. výstřel), lze získat obdobný pokles z
amplitudy a zpoždění postupně přicházejících tlakových vln (impulsů), které na poslechové
místo přicházejí za přímým zvukem poté, co společně v jeden okamžik opustily zdroj impulsu
a následně se na toto místo šířily po stejných drahách s odrazy, jako kdyby zdrojem byl
časově neměnný zvuk. Proto se též v prostorové akustice používá k charakterizování
vlastností prostoru impulsová odezva. (viz Obr. 6 dole). Pokles akustické energie se
z impulsové odezvy počítá zpětnou integrací kvadrátu hodnot akustického tlaku (na časové
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ose akustického signálu se sčítají kvadráty hodnot od času, kdy zvuk dozněl až do okamžiku,
kdy přišel přímý zvuk = Schroederova poklesová křivka, viz Obr. 6 nahoře).
Dle mezinárodní normy ČSN 3382 [5] se doba dozvuku (RT Reverberation Time) měří po
přerušení znění bílého šumu na základě poklesu energie o 60 dB (všechny způsoby měření
popisuje uvedená norma). Takto velký odstup vybuzení SPL zvuku proti hluku pozadí bývá
v obvyklých prostorách zvláště na hlubokých frekvencích nedosažitelný, proto se
z poklesových křivek proložených přímkou stanovuje následujícím způsobem:
T20: doba dozvuku určená z času ∆t20dB, za který hladina křivky poklesne o 20 dB (tj. z -5 dB
na -25 dB)
RT20 = 3 *∆t20dB
T30: totéž, jako RT20, ale pokles je o 30 dB (tj. z -5 dB na -35 dB)

RT30 = 2 *∆t30dB

EDT: počáteční doba dozvuku (Early Decay Time), se získává z počátečního poklesu hladiny
křivky o 10 dB (tj. z 0dB; -10dB).
EDT = 6 *∆t10dB
Tato veličina se více přibližuje subjektivnímu (fyziologickému) vnímání dozvuku než
předešlé dvě veličiny.
Vybuzení prostoru lze dle normy 3382 provést různým způsobem. Používán je buď
kontinuální signál nebo pulsní zvukový signál. Kontinuální signál má většinou podobu bílého
(event. růžového) šumu nebo přelaďovaného sinusového signálu. Pulsní signál se může
generovat různě např. silným tlesknutím do dlaní nebo jiskrovým výbojem nebo startovací
poplašnou pistolí apod. Jedním z nejmodernějších způsobů buzení testovacího signálu je
metoda MLS (Maximum Length Sequence). Jedná se o signál s pseudonáhodným sledem
impulsů generovaný posuvnými registry jako řada bitů s úrovní „0“ a „1“. Všechny tyto
budicí signály, ať již kontinuální nebo impulsní, mají mít ploché frekvenční spektrum (signál
určité délky vybudí všechny frekvence stejným výkonem, jako je tomu u bílého šumu).
Pro měření doby dozvuku pro různé frekvence je buď používána filtrace v oktávových nebo
1/3 oktávových pásmech zaznamenaného zvuku obsahujícího všechny frekvence nebo je již
prostor i v takto úzkém rozsahu frekvencí vybuzen. (obvykle oktávový nebo 1/3 oktávový
šum nebo přelaďovaný sinus či MLS určité délky).
Doba dozvuku měřená zvukem varhan
Vyfiltrovanému úzkopásmovému šumu se blíží buzení prostoru pomocí zvuku varhan
popsané v samostatné metodice vydané MARC HAMU v TL56 [6], při které jsou používány
k měření dozvuku současně znějící píšťaly v rozsahu „clusteru“ jedné oktávy (lze s výhodou
použít zejména u principálových nebo flétnových rejstříků s dominantní 1. harmonickou, když
je zvuk jednotlivých sousedních půltónu v rámci oktávy vyrovnaný). Jelikož má takto
vybuzený zvuk menší hlasitost, je pro zvýšení odstupu zvuku od šumu vhodnější použít
současné znění všech rejstříků („tutti“) a mikrofonem zaznamenaný zvuk pásmově
vyfiltrovat. Přínos měření dle této metodiky spočívá v tom, že podmínky při buzení prostoru
varhanami odpovídají situaci při hudební produkci, takže je při prostorově akustický měřeních
zachována realistická směrová charakteristika jednotlivých zvukový zdrojů a není třeba hledat
kompromisní polohy reproduktoru v prospektu či uvnitř varhan vzhledem k rozmístění
jednotlivých částí varhan v prostoru, kde se nacházejí. Navíc, do měřeného prostoru není
třeba dopravovat rozměrný výkonný zdroj zvuku, zesilovač, zvukový generátor, kabeláž a
další součásti budiče. Odpadá též instalace budicího systému.
Shodně jako u měření dle ČSN 3382 i dle metodiky TL56 je třeba nastavit kurzor počátku (na
Obr. 7 vyznačeno svislou plnou červenou čáru) do místa počátku poklesu hladiny akustické
energie. Tento počáteční bod musí obsluha vybrat a umístit tak, aby pro jednotlivé oktávové
poklesy začínal na správné hladině poklesu proti ustálenému stavu (pro T20 a T30 na -5 dB,
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pro EDT na 0 dB). pokud krajními hodnotami poklesu mezi Start a jednotlivými T kurzory
nelze proložit přímku, doba dozvuku není určitelná přesně (při přibližné náhradě křivky
přímkou záleží na způsobu zohlednění kladných a záporných odchýlení, takže výsledná
hodnota doby dozvuku nemusí být jednoznačná). Problematické zjištění údajů nastává při
prohnutí křivky nebo zvlnění jejího poklesu (obdobně jako u měřeni dle ČSN 3382). Je to
způsobené přítomností módů s rozdílnými dobami dozvuku (případně přítomností rušivého
hluku). V tomto případě, pro výběr náhradního prostoru je vhodné proložit pokles více
přímkami (viz text v kapitole Kritéria hodnocení vlastností prostoru) nebo porovnávat přímo
poklesové křivky.

Obr. 7 Měření poklesové křivky v oktávových frekvenčních pásmech (frekvence viz legenda v pravém
horním rohu) dle TL 56 Metodika měření akustiky prostoru pomocí zvuku varhan (pohled na
obrazovku měřicího zařízení InTon použitého pro tato měření)

Porovnání doby dozvuku T20Mid ze stejných míst v prostoru, které byly získány metodou ČSN
ISO 3382 (reproduktor) a pomocí zvuku varhan (varhany), ukazuje, že se odlišují pouze o
jednotky procent, což je i obvyklá opakovatelnost měření (viz následující tabulka s ukázkou
hodnot celkové doby dozvuku ze 4 různých prostorů).
T20 reproduktor
T20 varhany
odchylka [%]
T30 reproduktor
T30 varhany
odchylka [%]

Blažejov
3.05
3.12
2.30
3.05
3.12
2.30

Bělá
3.31
3.43
3.63
3.31
3.42
3.32

Dolní Hbity
3.74
3.65
-2.41
3.74
3.70
-1.07

Kadov
2.18
2.19
0.46
2.17
2.57
18.43

Příklad celkové doby dozvuku T30Mid v Kadově dokumentuje situaci, kdy byla výsledná
hodnota určena chybně (2.57 místo správné hodnoty 2.17), jelikož byla ovlivněna
nedostatečným odstupem zvuku „clusteru“ píšťal od hluku pozadí (ukázka zvýšené hladiny
hlukového pozadí je patrná na modré křivce pro pásmo 125 Hz na Obr. 7, kde SPL hlukového
pozadí dosahuje -30 dB vůči vybuzenému stavu).
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Oktávové doby dozvuku T20 a T30 se cca do 2 kHz také liší o jednotky procent (viz následující
tabulka s ukázkou hodnot oktávové doby dozvuku pro pásma od 125 Hz do 4 kHz).
Blažejov
T20 varhany
T20 reproduktor
odchylka [%]
T30 varhany
T30 reproduktor
odchylka [%]

125
2.41
2.37
-1.69
5.89
2.36
-149.58

250
2.68
2.67
-0.37
2.85
2.67
-6.74

500
3.05
3.07
0.65
3.08
3.08
0.00

1000
3.1
3.02
-2.65
3.05
3.02
-0.99

2000
2.79
2.56
-8.98
2.74
2.58
-6.20

4000
2.36
1.78
-32.58
2.41
1.80
-33.89

Největší rozdíl obou metod nastává na vyšších kmitočtech, kde v oktávovém pásmu 4 kHz
jsou obvykle hodnoty získané metodou s reproduktorem (dle normy ČSN ISO 3382) nižší o
20 až 30 procent. Příklad v tabulce dokumentuje situaci, kdy akustické pole jednotlivých
píšťal rozezněných při buzení prostoru varhanami je bezprostředně ovlivňováno akustickou
strukturou vytvořenou těly píšťal nacházejících se v blízkosti, konstrukcí zásobování píšťal
vzduchem a konstrukcí varhaní skříně, zatímco na akustické pole vytvořené reproduktorem
v pozici vně varhan působí tato struktura jen jako součást pohltivosti povrchu akustického
objektu nacházejícího se v měřeném prostoru. Při hodnocení vhodnosti náhradního prostoru
pro přemístění varhan je vhodné zjistit dobu dozvuku obojím způsobem a, je-li rozdíl větší
než 10%, zohlednit prodloužení doby dozvuku situací uvnitř varhanní konstrukce.
Jelikož v metodě buzení prostoru varhanami záleží na stavu varhan, může se stát, že metodu
není možné použít. K selhání metody dochází v případě, že mají varhany problém se
vzduchovým systémem (např. netěsnící měch), pak jejich akustický výkon nepostačuje
k dostatečnému vybuzení prostoru, takže odstup signálu od hluku pozadí je menší než
potřebných 25 dB, nebo, když velké množství píšťal nehraje, pak je prostor vybuzen jen na
některých frekvencích a není možné budicí signál statisticky považovat za šum (zvyšuje se
pravděpodobnost, že některé vlastní módy prostoru nebudou vybuzeny).
Na stejném fyzikálním principu, že v odrazivém prostoru po vypnutí zdroje ještě postupně
přicházejí akustické vlny, které jsou díky delší trajektorii a pohltivosti při odrazech různě
zpožděné a tlumenější, je po zapnutí zdroje zvuku vytvořeno jeho znění v určitém místě až
postupným příchodem přímého zvuku a všech zpožděných vln po odrazech, takže doba
dozvuku charakterizuje i názvuk. U varhan je proces vytvoření akustického pole v prostoru
součástí rozeznění tónu, tzn. doba dozvuku charakterizuje i způsob, jak na posluchače působí
tón než dosáhne svého ustáleného znění. Tak, jako jsou rozdílné impulsové odezvy, jsou
rozdílné i změny signálu tónu v počátečních okamžicích po zmáčknutí klávesy na hracím
stole (tzn. dochází k proměně vnímané barvy tónu, transientní děj rozeznění tónu).
V bezprostřední blízkosti u zdroje (např. přímo nad píšťalou ve varhanách, viz Obr. 8 vlevo)
dosáhne zvukový signál rychle zakmitaného stavu (rychlé nasazení všech harmonických).
Případný posluchač zde vnímá, že se barva mění jen krátce a charakter nasazení odpovídá jen
způsobu, jak varhanář připravil rozkmitávání vzdušného sloupce uvnitř píšťaly nastavením
jejího labia. Sluchový vjem způsobuje zejména akustická vlna přímého zvuku (její amplituda
je zde největší) splývající s vlnami po odrazech od bezprostředně nejbližších odrazných ploch,
které přicházejí s minimálním zpožděním cca 1 až 5 ms (jejich amplituda je nižší jen o
pohltivost odrazných ploch). Tak, jak akustická intenzita kulové vlny se vzdáleností od zdroje
klesá, jsou vlny přicházející později po odrazech od vzdálených ploch relativně o dost slabší,
takže mají malý vliv na vnímání zvuku. Časový průběh signálu je především superpozicí
jednotlivých harmonických tónu, takže brzy dosáhne svého maxima a následně se již jen málo
proměňuje (viz Obr. 8 vlevo dole).
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Při střední vzdálenosti (viz Obr. 8 uprostřed) se již ve větší míře k vlně přímého zvuku
splývající s bezprostředními odrazy (jejich amplituda je ještě málo snížená vzdáleností)
připojují s časovým odstupem 10 – 30 ms vlny další, také ještě relativně větší amplitudy
odražených vln (jde zejména o další blízké odrazy od ploch v relativně blízkém okolí), ale
tyto amplitudy se již srovnávají s amplitudami vln odražených od vzdálených ploch. Ve
sluchovém vjemu je ještě zřetelně rozeznatelný charakter zvuku zdroje, ale jasnost a
zřetelnost je již snížena. Konkrétní vjem změny barvy zvuku je vytvořen prolínáním signálu
právě vyzářeného se signálem, který předcházel, a k vjemu barvy se přidává vjem
prostorovosti. Časový průběh signálu počátku tónu tvoří superpozice sinusových průběhů
jednotlivý harmonických, ke kterým se postupně superponují tytéž harmonické
s odpovídajícím zpožděním (podle své fáze se od nich jednotlivé zpožděné vlny přičítají nebo
odčítají, časový průběh dosáhne postupně se zpožděním svého maxima a následně se již jen
málo proměňuje, případně dochází k periodickým modulacím, viz Obr. 8 uprostřed dole).
Ve větších vzdálenostech (viz Obr. 8 vpravo) již klesají amplitudy všech vln, včetně přímého
zvuku, na srovnatelnou úroveň. Doba, než se zvukový signál po začátku hraní tónu ustálí, je
shodná s dobou doznívání. V prostorách s varhanami, ve kterých bývá dlouhá doba dozvuku
(více než 1.5 s), je tak sluchový vjem velmi ovlivněn prostorem. Rozptyl zvuku na členitých
plochách vytváří pocity posluchače o příchodu zvuku z neurčitého místa (v difúzním poli je
posluchač obklopen zvukem bez možnosti určit odkud). Zatímco blízké odrazy nejsou
posluchačem vnímány izolovaně (splývají s přímým zvukem a vytvářejí pocit zdánlivého
rozšíření bohatosti zvukového obrazu), nad cca 80 ms jsou vnímány odděleně jako obklopení
množinou zvuků. Časový průběh signálu na počátku tónu tvoří superpozice sinusových
průběhů jednotlivý harmonických, ke kterým se postupně přidává superpozice těchto
harmonických se zpožděním daným odrazy v relativní blízkosti a za nimi následují téměř
rovnoměrně s ještě větším zpožděním všechny další vzdálené odrazy. Množina vln po
vzdálených odrazech a po difúzních odrazech se prostorem pohybuje po téměř všech
možných trajektoriích s rovnoměrným nárůstem délky trajektorie, takže další superpozice
sinusových průběhů jednotlivých harmonických se přidávají v čase téměř spojitě. Jelikož
statistický rozptyl fází těchto vln odpovídá rovnoměrnému rozložení délek jejich trajektorií,
velmi se snižuje pravděpodobnost, že by se amplitudy jednotlivých zpožděných vln fázově
sečetly. Příchodem vzdálených a difúzních odrazů se tak amplituda signálu v určitém místě
ještě více sníží (viz Obr. 8 vpravo dole).

Obr. 8 Pozice posluchače v prostoru (nahoře) a časové průběhy akustického signálu v těchto pozicích
(dole): a) bezprostředně u zdroje (vlevo), b) ve střední vzdálenosti od zdroje (uprostřed), c) ve velké
vzdálenost od zdroje, zde v poslechovém místě (vpravo)

K vyhodnocování míry těchto sluchových vjemů při poslechu v prostoru vznikla postupně
řada kriterií založených na zpracování impulsové odezvy (byly hledány korelace
charakteristik signálu se subjektivními hodnoceními).
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Kritéria hodnocení vlastností prostoru
U prostorů s varhanami (je zde dlouhá doba dozvuku a srozumitelnost řeči není důležitým
kriteriem) je nejdůležitějším kritériem pro hodnocení ovlivnění zvuku varhan prostorem doba
dozvuku. Obvykle postačuje použit T20 (RT20), ale u komplikovaných prostorů s efektem
přicházení zvuku z bočních lodí je vhodné proložit dozvukovou křivku více samostatnými
přímkami, které by více vystihovaly jednotlivé sklony tendence poklesu na poklesové křivce
než jedna společná kompromisní přímka, a z nich získat pro popis dozvuku v prostoru více
hodnot odečtením čas poklesu o 20 dB nezávisle na rozmezí -5 až -25 dB stanoveném normou
(tzn. např. zjistit T20-5,-25, T20-14,-34, T20-22,-42).
K rozlišení interiérů s hladkými odrazivými plochami od interiérů tvarově i prostorově
členitých lze použít kritérium SDI, které není založeno na měření, ale na odhadu vlastností
ploch, na kterých dochází k odrazům. Vyžaduje zkušenosti hodnotitele s akustickým účinkem
členitosti na povrchu materiálů:
Koeficient difúzity povrchů SDI se stanovuje tak, že každému stupni rozptylnosti je přiřazen
číselný váhový koeficient:
1 = „vysoce rozptylné“ (plasticky kazetované, šachovnicové nebo trámové povrchy, římsy,
hluboké výklenky s hloubkou více než 10 cm nebo totéž náhodně rozložené po celé
ploše s hloubkou více než 5 cm, povrch nesmí obsahovat žádný pohltivý materiál)
0,5 = „středně rozptylné“ (pilovité nebo „rozlámané“ povrchy, dekorativní ornamenty s
hloubkou do 5 cm, nebo hladké betonové plochy kryté akusticky polopropustným,
převážně odrazivým materiálem, jako jsou žaluzie, mříže apod.)
0 = „nízká rozptylnost“ (jednotlivé oddělené panely, hladké zakřivené povrchy, ploché
hladké plochy, jemné děrované mříže, pletivo, vysoce pohltivé materiály)
Těmito koeficienty jsou potom bodovány rozptylné vlastnosti všech dílčích ploch kromě
zadní stěny prostoru (z pohledu od zdroje zvuku). Má-li např. strop celkovou plochu 3200 m2,
z toho je 1000 m2 hladké plochy a zbytek je hluboce kazetován, potom má je jeho bodový
příspěvek dán součinem plochy a její váhy: 1000 x 0 + 2200 x 1 = 2200 bodů. Takto se
ohodnotí též příspěvky dalších stěn a všechny body se sečtou. Rozptylnost povrchu sálu SDI
je podíl celkové bodové hodnoty a celkové plochy stropu a bočních stěn bez (zadní stěny).
V případě podobnosti hodnot SDI lze předpokládat, že prostory budou mít statisticky obdobný
poměr přítomnosti difúzních vln v prostoru vůči ostatním vlnám.
Jako pomocné údaje pro nalezení akusticky vhodného náhradního prostoru lze použít i kritéria
jasnost C80 a obklopení zvukem LEV, která jsou používána pro sály hudebního určení, ale čím
delší bude doba dozvuku, tím méně bude možné těmito kritérii prostory odlišit.
80 ms

∫ p (t ) dt
2

jasnost (Clarity)

C80 = 10 log

0
∞

= 10 log

∫ p (t ) dt
2

E80
E∞ − E80

80 ms

kde p(t) jsou hodnoty akustického tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy prostoru

Výpočet jasnosti C80 je založen na integraci kvadrátu hodnot akustického tlaku z časového
průběhu impulsové odezvy snímané mikrofonem s kulovou charakteristikou. Integrační mezí
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je u jasnosti prvních 80 ms odezvy následující za přímým zvukem (část impulsové odezvy,
která obsahuje přímý zvuk s blízkými odrazy) a zbytek odezvy nad 80 ms do doznění zvuku
(dozvukový závěr tvořený vzdálenými a difúzními odrazy).
K popisu prostorovosti při vnímání zvuku (spaciousness), jsou v koncertních sálech
používána dvě kriteria vjem zdánlivého rozšíření obrazu zvukového zdroje ASW (Apparent
Source Width způsobeného intenzivními bočními odrazy krátce po přímém zvuku) a vjem
obklopení zvukem LEV (Listener Envelopment způsobený pozdními bočními odrazy a
difúzním charakterem zvukového pole). U varhanních prostorů postačuje jen LEV, resp.
logaritmus této hodnoty označovaný jako pozdní boční energie LG (Late Lateral Energy).

obklopení zvukem LEV LF =

∞

∞

2
2
∫ p (t ) ⋅ cos θ dt

∫ p (t )dt

80 ms

2
8

=

∞

80 ms
∞

∫ p (t )dt

∫ p (t )dt

0

0

2

2

∞

∫ p (t )dt
2
8

pozdní boční energie LG

LG = 10 log 80∞ms
2
∫ p (t )dt
0

kde: p8(t) jsou hodnoty akustický tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy zaznamenané
mikrofonem s osmičkovou charakteristikou orientovaným minimem citlivosti ke zdroji zvuku , viz
červeně M2 na Obr. 9
p(t) jsou hodnoty akustický tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy zaznamenané mikrofonem
s kulovou (všesměrovou) charakteristikou, viz modře M2 na Obr. 9

Obr. 9 Měření impulsové odezvy mikrofonem se všesměrovou charakteristikkou (M1) a s osmičkovou
charakteristikou orientované minimem citlivosti ke zdroji zvuku (M2), příklad hodnot akustického
tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy zaznamenané těmito mikrofony (vpravo)

Pro výpočet LG dle uvedených vzorců je nutné naměřit dvě impulsové odezvy ve stejném
místě: jednu mikrofonem s kulovou a jednu s osmičkovou charakteristikou, viz Obr. 9.
Výpočet je dán podílem integrálu kvadrátu akustického tlaku v čase od 80 ms po přímém
zvuku do doznění pro zvukové vlny přicházejících z bočních směrů (snímáno mikrofonem
s osmičkovou charakteristikou) a integrálu kvadrátu akustického tlaku po celou dobu znění
přicházející ze všech směrů (snímáno mikrofonem s kulovou charakteristikou).
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Pro výběr vhodného náhradního prostoru je vhodné zobrazit porovnávané hodnoty
z potenciálně vhodných prostorů ve společném grafu. Pro rychlý přehled podobnosti ve více
kritériích lze využít pavučinového grafu. Na Obr. 10 je příklad použití pavučinového grafu při
srovnávání vlastností dvou akusticky proměřených prostorů - adeptů (vyznačeni červeně a
zeleně) se změřenými vlastnostmi původního prostoru s varhanami (modře). Hodnocena zde
byla kritéria: doba dozvuku T20-05,-35 a druhá doba dozvuku T20-14,-34 (potřebná pro odlišení
změny sklonu poklesové křivky v případě původního prostoru), koeficient difúzity SDI,
hladina akustického tlaku SPL (průměrná hodnota z hodnot naměřených v daném prostoru),
jasnost C80 a obklopení zvukem LEV Pro grafické srovnání hodnot lze použít vhodně zvolené
škály s minimem uprostřed grafu nebo použít odchylky od průměrné hodnoty (např.
v procentech). Na podobnost prostorů lze usuzovat na základě podobnosti plochy uzavřené
spojnicemi hodnot (zde se přibližně podobají prostor modrý a červený, zelený se výrazně
odlišuje, takže je zcela nevhodný pro přemístění varhan z modrého prostoru).

Obr. 10 Srovnání 3 prostorů pomocí pavučinového grafu na základě hodnot 6 naměřených akustických
kritérií (modrý prostor s červeným jsou se přibližně podobné, zelený je zcela odlišný)

Akustické vlastnosti náhradního prostoru analýzou 3D modelu
Simulaci šíření zvuku v nějakém prostoru lze provádět i pomocí výpočetních algoritmů
aplikovaných na počítačové modely prostoru. S určitými omezeními, danými zjednodušeními
při zadávání akusticky se uplatňujících rozměrových a materiálových detailů do 3D
virtuálního modelu, je možné bez nutnosti in-situ experimentů provádět analýzy prostorové
akustiky, zejména jejich různých variant při hledání nejlepšího prostoru nebo vybírání vhodné
pozice v něm. Model je vhodné použít zejména v případech, že vhodný prostor pro umístění
historického nástroje bude nově stavěn (případně stavebně upravován). Celý proces
architektonického a stavebního návrhu tak již může být pomocí 3D modelu akusticky
přizpůsoben požadavkům na autenticitu zvuku do něj koncipovaných historických varhan.
Simulaci lze uskutečnit např. v komerčním programu EASE [7] nebo i volně dostupném
programu (např. [8] ).
3D model prostoru
V případě použití počítačových simulací je třeba postupovat podle návodů k použití
zvoleného software. Software vždy vyžadují vytvoření nebo vložení 3D geometrického
modelu (výkresové dokumentace daného prostoru vytvořená přímo v použitém software nebo
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exportovaná z libovolného software pro stavební výkresy, např. AutoCAD, ve formátu, který
použitý analyzační software čte) a definování materiálů s jejich vlastnostmi ovlivňujícími
odraz a šíření zvuku v místnosti. Pro výpočet je třeba též doplnit pozice a vlastnosti zdroje
zvuku a míst poslechu, pro které mají být analýzy provedeny.
Např. program EASE obsahuje řadu modulů, z nichž každý je určen pro konkrétní úlohu
(modelování ve 3D; raytracing; editování databáze materiálů, reproduktorových soustav
apod.). Geometrický model je vytvářen pomocí bodů, které jsou pak následně spojovány do
ploch. Souřadnicový systém pro zadávání bodů je uveden na Obr. 11. U všech ploch je vždy
nutné dodržet správnou orientaci ven a dovnitř. Pro další práci je nutné též zkontrolovat, zda
všechny plochy na sebe navazují.

Obr. 11 Plochy se souřadnicemi bodů v 3D prostoru pro modelování

Takto zadaným plochám jsou pak přiřazovány konkrétní materiály a jejich akustické
vlastnosti. Akustické vlastnosti materiálů jednotlivých ploch je nutné vystihnout co
nejpřesněji (např. změřením, zjištěním z katalogu výrobce, vybrat nejbližší z materiálů v
databázi již existujících prvků v software, apod.). Tomuto kroku je nutné věnovat zvýšenou
pozornost, protože ve výchozím stavu bývají ploše přiřazeny podle typu software buď
stoprocentní pohltivost nebo odrazivost, které neodpovídají realitě.
Po vytvoření modelu místnosti je nutné zadat prostorové umístění zdrojů zvuku (v případě
varhan polohy skupin píšťal v jednotlivých varhanních strojích) a poslechových míst. Volba
analýzy poslechové roviny závisí na podobě požadovaných výsledků (u poslechové roviny
záleží na tom, zda posluchači stojí či sedí). Zadání zdroje je obvykle řešeno formou
reproduktorové soustavy, u které je nutné zadat směr vyzařování a stejně jako v předešlém
případě výškovou pozici (u varhan zadat výškové pozice ve varhanních strojích a u krytých
píšťal jeden reproduktor s půlkulovým vyzařováním ve směru labia, u otevřených ještě
doplněný druhým reproduktorem s půlkulovým vyzařováním směrem vzhůru).
Analýza „Ray tracing„
Tento způsob výpočtů akustických vlastností prostoru vychází z analýzy šíření zvukových
paprsků prostorem a jejich změn po odrazech od stěn či jiných struktur, které se vyskytují
v interieru prostoru (viz žluté přímky na Obr. 12). Nastavení software pro výpočet vždy
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umožňuje zvolit příslušný zdroj zvuku (popř. jejich skupinu), počet paprsků na jeden zdroj a
dále parametry související s přesností výpočtu. Toto nastavení výrazně ovlivňuje výpočetní
náročnost celého procesu (dobu potřebnou ke získání výsledků ovlivňuje zejména počet
odrazů každého paprsku). Výsledky jsou během výpočtů zapisovány do paměti pro další
zpracování a kontrolu dráhy odrazů, která je důležitá zejména pro identifikaci
problematických ploch (kterými mohou být např. klenby, čelo kůru apod.), které je případně
nutné zadat podrobněji. Jednotlivé paprsky přispívají k vytvoření simulované impulsové
odezvy, kterou lze použít shodně, jako impulsovou odezvu získanou měřením.

Obr. 12 Zobrazení paprsků v prostoru při výpočtu metodou Ray tracing

Prostorově akustické vlastnosti
Z 3D modelu může být doba dozvuku vypočtena dle Sabinova vzorce (viz následující
rovnice nalevo, kde se použije hodnota celkového činitele pohltivosti daná průměrováním
dílčích pohltivostí, rovnice uprostřed) či vzorce Eyringova (tatáž rovnice, ale Eyringův
výpočet používá namísto celkového činitele pohltivosti záporný přirozený logaritmus doplňku
celkové pohltivosti, tj. odrazivost viz následující rovnice napravo). Tyto vztahy lze použít i
bez 3D modelu po dosazení do odpovídajících rovnic rozměrů odečtených z výkresů a
z tabulek činitelů pohltivostí.

V
T = 0 .164
α .S + 4 mV

∑ α .S
i

α=

i

S

i

α E = − ln(1 − α )

kde: V … objem prostoru, S … plocha všech stěn prostoru, m … činitel útlumu ve vzduchu (v
závislosti na frekvenci a vlhkosti od 0.001 do 0.06 m-1, α … celkový činitel pohltivosti (průměr
dílčích pohltivostí), αE …upravený celkový činitel pohltivosti dle Eyringa, αi … činitel pohltivosti
dílčí plochy, Si … velikost dílčí plochy, na které je určitá pohltivost

Pro konkrétní místa zdrojů a poslechů je však přesnější použití výpočtu doby dozvuku
z modelové impulsní odezvy (obvykle ve zvolených frekvenčních pásmech). Impulsová
odezva z modelu se k výpočtům použije stejným způsobem, jako změřená impulsová odezva
(viz předchozí kapitoly). Obdobným způsobem je možné získat i další parametry (celkový
akustický tlak SPL, jasnost C80, …).
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Metodika
1. Získání vstupních informací:
a) Změřit impulsovou odezvu dle ČSN 3382 (šum, přelaďovaný sinus, MLS signál, výstřel
apod.) se zdrojem zvuku podle velikosti nástroje v několika místech varhan (v místech v
prospektu a v reprezentativních místech uvnitř varhanních strojů) s mikrofonem na
zvolených pozicích posluchače (počet dán požadovanou podrobností hodnocení prostoru
v návaznosti na jeho velikost, nejméně však 3 pozice)
b) Pokud jsou varhany ve stavu, který zaručuje odstup zvuku nad hlukem pozadí nejméně o
30 dB, změřit dle [6] poklesovou křivku při doznívání pomocí „clusteru“ spoluznějících
tónů varhan s mikrofonem na zvolených pozicích posluchače (tento postup je zejména
vhodný pro realistické změření dozvuku, protože varhany jsou při tomto měření
mnohačetným zdrojem zvuku a prostor je buzen z míst, kde se zdroje nacházejí při
hudební produkci, a je to při reálném vlivu struktury těl píšťal a konstrukce varhan na
šíření zvuku do zbývajících částí prostoru)
c) Jsou-li k dispozici výkresové dokumentace prostoru, je možné provést výpočetní simulaci
šíření vln v prostoru v software pro 3D modelování akustiky prostorů a získat impulsové
odezvy výpočtem, zdroje a posluchači viz bod 1a) (tento postup je vhodný zejména při
výstavbě nového prostoru nebo pro hledání alternativních pozic varhanních strojů
v určitém prostoru)
2. Výpočet parametrů popisujících vlastnosti prostoru
a) Spočítat SPL z naměřených přenosových funkcí z místa píšťal ve varhanách do místa
poslechu (z naměřených nebo vypočítaných impulsových odezev nebo z hodnot hladin
akustického tlaku před poklesem při měření poklesové křivky určit rozložení SPL ve
zvolených poslechových místech v prostoru, tzn. lokální hodnoty celkové SPL, SPL
zvuku po vyfiltrování v oktávových pásmech a průměrnou SPL přes všechna místa)
b) Spočítat dobu dozvuku T20 (RT20) v jednotlivých poslechových místech z naměřených
poklesových křivek při buzení šumem nebo varhanami, spočtených integrací impulsových
odezev získaných měřením nebo modelem (při dostatečném odstupu od šumu pozadí
spočítat i RT30 a EDT, v případě více sklonů poklesu na poklesové křivce, určit T20 i
z dalších proložených přímek než by odpovídalo výchozímu bodu -5 dB); není-li
k dispozici přesnější určení doby dozvuku (např. měřením), spočítat dobu dozvuku T dle
Sabina a Eyringa
c) Určit koeficient difúzity SDI a spočítat pomocná kritéria jasnost C80 a obklopení zvukem
LEV či LG (zejména u menších, málo difúzních prostorů)
3. Vzájemné porovnání jednotlivých prostorů nebo pozic v prostoru
a) Odečíst hodnoty SPL v jednotlivých poslechových místech jednotlivých náhradních
prostorů od hodnot SPL v poslechových místech původního prostoru získaných pro
zvolenou pozici zdroje (provést jak po celkovou SPL, tak pro SPL v oktávových
pásmech). Mají-li prostory různé rozměry a členitost, aby bylo možné hodnoty
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z jednotlivých pozic v různých prostorách k sobě přiřadit , je nutné půdorysné rozložení
měřících bodů relativizovat:
I. Propojí se stejně očíslované pozice poslechu v jednotlivých prostorách bez ohledu na
jejich půdorysné rozmístění (např. poslechové místo nejvíce vlevo nejblíže u varhan je
označeno číslem 1 a zde naměřená hodnota je odečtena od hodnoty v místě nejvíce
vlevo nejblíže u varhan v původním prostoru, které bylo také označeno 1).
II. Přepočtením vzdálenosti a rozestupů jednotlivých poslechových míst vůči dané poloze
zdroje vhodně zvoleným koeficientem tak, aby odpovídaly poměru v původním
prostoru. Koeficient by měl zachovat poměr vzdálenosti původního vybraného
referenčního místa poslechu (referenci poslechu zvolit nejlépe uprostřed poslechových
míst) a referenční polohy zdroje (referenci zdroje zvolit nejlépe v prospektu varhan
nebo jednotlivých varhanních strojů) a zachovat poměry vzdáleností jednotlivých
měřicích poloh v poslechových místech vůči referenčnímu místu poslechu.
III. Proložením hodnot v obou prostorách 2D spline funkcemi. Hodnoty v poslechových
místech, které nejsou ve stejném rastru jako v původním prostoru se vypočítají
dosazením souřadnic do interpolační funkce a pak se teprve hodnoty odečtou.
b) Rozdíly SPL v jednotlivých místech x, y zapsat do X,Y Tabulek nebo zobrazit v „SPL
mapách“.
c) Hodnoty prostorových charakteristik pro jednotlivé prostory nebo místa v prostorách zapsat
do společné Tabulky (sloupce jsou jednotlivé charakteristiky, např. T20, SDI, C80 apod.,
řádky jsou jednotlivé prostory) nebo do pavučinových či sloupcových grafů (použít
vhodně zvolené škály s minimem uprostřed grafu nebo použít odchylky od průměrné
hodnoty, např. v procentech).
4. Výběr akusticky vhodného náhradního prostoru
Dle grafů či tabulek nalézt prostor a pozici v něm, u kterého nastává největší shoda ve všech
uvedených ukazatelích s tolerancí ±3 dB nebo 10% , které jsou na hranici rozlišení sluchem
nebo jsou odstranitelné intonací (odchylky nad ±6 dB nebo 25% jsou příznakem akusticky
zcela nevhodného prostoru pro přemístění varhan).
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