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Abstrakt: Akustické vlastnosti prostoru i jednotlivých částí vybavení interiéru, ve kterém se
nacházejí historické píšťalové varhany, mají významný vliv na zvuk varhan. Varhanář v době
stavby varhan přizpůsobil konstrukci (zejména menzuraci píšťal) aktuální akustice prostoru,
takže větší změny akustických vlastností interiéru vždy znamenají změnu zvuku. Nejsou-li
změny v interiéru posuzovány z akustického hlediska, ztrácí zvuková památka, kterou
historické varhany jsou, autenticitu svého zvuku stejným způsobem, jako kdyby bylo zlacení
historické skříně natřeno moderním nátěrem odlišné barvy. Aby k těmto efektům
nedocházelo metodika standardizuje postup a kritéria akustického hodnocení vlivu změn
v interiéru v prostoru s historickými varhanami a vymezuje hodnoty, které znamenají změnu
zvuku a ztrátu zvukové autenticity zvukové památky.
Abstract: The acoustic properties of the space as well as individual parts of the interior with
historical pipe organs significantly affect the sound of the organs. Pipe organ builder
constructed the organs (especially the scaling of pipes) according to the actual acoustics of
the space. Hence the major changes of the room acoustics always affect the organ sound. It
is thus necessary to assess all the changes in the interior in terms of its acoustics in order to
avoid loosing the authenticity of the organ sound. It is comparable to the situation when gold
historic painted cabinets are repainted by different color. In order to avoid these effects the
method standardizes the procedure and criteria used to acoustically evaluate the changes in
the interior space with the historic organs, and defines the values that imply a change of
sound and a loss of authenticity of the sound heritage.

Popis: Viz Příloha k TL č. 72
Inovační aspekty: Metodika, která definuje prostorově akustická kritéria a postup stanovení
jejich hodnot, kterými by bylo možné posuzovat připravované (případně i dodatečně
zhodnotit realizované) změny v interiéru z hlediska jejich akustického vlivu na zvuk varhan
doposud neexistovala.
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Přínosy: Pro zachování umělecko-historické hodnoty zvukových památek, mezi které
historické varhany patří, je vedle autenticity vzhledu, materiálů a konstrukce nezbytné též
uchování autenticity zvuku. Píšťalové varhany jsou akusticky zcela propojeny s prostorem,
ve kterém se nacházejí. Větší změny akustických vlastností interiéru vždy znamenají změnu
zvuku, která je bez nové intonace nebo i úplné přestavby varhan (tedy změny konstrukce a
vzhledu) neopravitelná. Metodika proto standardizuje postupy a kritéria, která je při změnách
v interiéru s varhanami nutné uplatnit, aby zvuková autenticita varhan, jako historické
památky, zůstala zachována. Používáním metodiky nedojde k degradaci umělecko-historické
hodnoty památky, ale naopak, tím, že zvuková autenticita zůstane zachována pro budoucí
generace, dojde ke zvýšení její ceny (včetně ceny ekonomické).
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Příloha technického listu číslo 72
Úvod do problematiky
Píšťalové varhany jsou akusticky zcela propojeny s prostorem, ve kterém se nacházejí.
Prostor dotváří jejich znění a varhany dotváří vzhled prostoru. Při změnách v interiéru
v prostoru s historickými píšťalovými varhanami, dochází ke změnám akustických vlastností
prostoru, což se projevuje změnami ve znění varhan. Předmětem této metodiky nejsou změny
v interiéru, když se v něm přemístí samotné varhany do jiné pozice (tuto změnu řeší Metodika
výběru akusticky vhodného náhradního prostoru při přemístění historických varhan [1]), ale
metodika by měla být uplatněna při plánování a posuzování stavebních změn (přístavby či
vestavby dalších prostorů, uzavření nik, balustrád či průchodů, změny v konstrukci nebo tvaru
oken apod.), při změnách akustiky architektonických prvků v interiéru (štuky, římsy, klenební
žebra, změna materiálu stěn, podlah, zábradlí kůru, oken, komplexu sochařské výzdoby apod.)
a při změnách v akustických vlastnostech a rozměrech mobiliáře (textilní závěsy, koberce,
struktura lavic či židlí, rozměrné oltáře, obrazy, apod.). Všechny tyto změny mají svůj
akustický účinek propojen s relativními rozměry změněných ploch či objemů vůči plochám
stěn a objemu prostoru, ale v místech v blízkosti pozice varhan nebo pozice posluchačů se
jejich účinek zvyšuje.
Jelikož při zhotovování varhan v určitém objektu varhanář musel s ohledem na ekonomické
možnosti objednatele vyřešit vzhledové rozměrové i zvukové přizpůsobení nástroje prostoru,
(kvalitativní metou každých varhan bylo a je naplnění organické jednoty zvuku nástroje
s akustickými vlastnostmi prostoru), které realizoval v rozměrových poměrech jednotlivých
píšťal (menzuraci), ale i v konstrukci vzduchového systému varhan a v ovládání z hracího
stolu, tvoří v určitém prostoru varhany s tímto prostorem jeden celek a to zejména akusticky.
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. Obdobně jako u architektonických památek i u zvukových
památek historická autenticita zvuku varhan v sobě zahrnuje nejen původní podobu, ale i
zdařilé úpravy, které dokumentují dobové úsilí tvůrců o zvýšení užitné nebo estetické hodnoty
památkově chráněného objektu či předmětu (zde varhan). Zachovalá zvuková podoba
v určitém akusticky původním interiéru je tak nejvyšší hodnotou zvukové památky.
Z prostorově akustických výzkumů týkajících se vazby zdroje zvuku, vlastností prostoru a
sluchových vjemů posluchače, které byly realizovány zejména v posledních 30 letech (např.
[2], [3] 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) 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. Tyto objektivní vlastnosti
prostoru související tvarem, materiálem a vybavení prostoru (včetně v interiéru dlouhodobě
umístěných předmětů) předurčily při návrhu a výstavbě varhan jak volbu vhodného počtu
znějících rejstříků, které pak musely být rozloženy do vhodného počtu samostatných a logicky
vystavěných strojů (obvykle reprezentovaných manuály a pedálem), tak lokalizaci nástroje a
jeho strojů v daném prostoru. Varhanář, případně jeho následovníci, museli v minulosti
empiricky vyřešit optimalizaci vyzařování zvuku vůči posluchačům v návaznosti na
přenosové funkce z jednotlivých míst v prostoru. Je tedy při případných změnách výchozích
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akustických podmínek nutné posuzovat vliv těchto změn na přenosové funkce mezi místem,
kde se nacházejí varhanní píšťaly a kde posluchači,.
Z hlediska hlasitosti, nedojde-li k výrazným změnám v objemu prostoru a ke změně počtu
posluchačů, nástroj tak, jak byl minulosti navržen, by měl svojí rejstříkovou dispozicí
vyhovovat i při změnách v interiéru. Jinak je tomu však z hlediska barvy zvuku a
vyrovnanosti zvuku v rámci rejstříku i rejstříků navzájem. Barvu, stejně jako hlasitost,
ovlivňuje menzurace píšťaly (vzájemných vztahy všech rozměrů píšťaly a jejího labia), která
sice u určitého rejstříku vychází nejčastěji z Töpferovy normové menzury (1:1,682), resp.
zvyklostí varhanáře v době před stanovením těchto menzuračních pravidel), 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. Všechny větší změny v interiéru, které promění prostorově
akustické vlastnosti šíření zvuku prostorem, naruší toto přizpůsobení a ve svém důsledku
autenticitu znění historických varhan.

Prostorově akustické parametry ovlivňující zvuk varhan
Má-li být zachována zvuková autenticita a znění nástroje, je nutné v prostoru zachovat
všechny akustické parametry prostoru s varhanami, které vedly v minulosti k vytvoření
zvukové podoby nástroje. Naopak, jsou-li známy změny, které v interiéru v minulosti nastaly,
je možné zvukovou autenticitu obnovit vrácením se k akustickým poměrům v minulé době.
Zachování akustických parametrů prostoru nebo jejich obnovení však neznamená, že by se
změny nesměly provádět nebo by to znamenalo návrat k vzhledu a materiálům použitých
v dané době. Z akustického hlediska jednotlivé změny mají vliv zejména na pohltivé, odrazivé
nebo difúzní vlastností povrchů v prostoru a vybavení interiéru, které lze ale zachovat i při
změnách nebo v určitém rozsahu akusticky kompenzovat. Souvislosti mezi akustickými
vlastnostmi prostoru a zvukem v tomto prostoru řeší současná prostorová akustika i u nových
prostor hudebního určení a postupy návrhu změn či kompenzací dopadu změn jsou
publikována v literatuře (např. [2], [3], [4] ). Odlišnost varhanní problematiky však spočívá
v tom, že v klasických prostorách hudebního určení (koncertní sály, divadla, apod.) jsou kratší
doby dozvuku a, i když jsou vybaveny píšťalovými varhanami, jejich zvuk nemá mít ze své
podstaty stejné estetické, umělecké a psychologické účinky, jaké posluchač nachází
v chrámovém prostoru (uvedené účinky jsou součásti historické zvukové autenticity těchto
zvukových památek).
Mezi prostorově akustické parametry, které je nutné zachovat v historických varhanních
prostorách při případných změnách v interiéru, patří přenosové funkce šíření zvuku mezi
polohou píšťal a polohou posluchačů a doznívání zvuku. Přenosové funkce dokumentují
projevy rozložení akustického tlaku (akustického pole) v prostoru pro určité polohy zdroje a
posluchače a různé frekvence. Způsob doznívání dokumentuje přítomnost odrazů akustických
vln, které vedou k vytvoření daného akustického pole, a poklesová křivka graficky vyjadřující
způsob doznívání kvantifikuje časový a frekvenční vliv odrazů na vnímání zvuku.
Charakteristikami doznívání jsou doba dozvuku a energetické poměry mezi přímým zvukem,
zvukem po odrazech a zvukem po rozptýlení v místech odrazu (difúzním zvukem).
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Charakteristikou přenosové funkce je rozložení hladin akustického tlaku (SPL) v místech
poslechu.
Jelikož při změnách interiéru vyšší hladina akustického tlaku (SPL) by 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 změněný stav
interiéru a prostoru z hlediska rozložení SPL (zejména se jedná o přístavby nových prostor
nebo akustické uzavření částí stávajícího prostoru). Jelikož doznívání zvuku v prostoru (doba
dozvuku) ovlivňuje obklopení posluchače zvukem, časovou zřetelnost jednotlivých tónů a
zvýšení nebo pokles amplitudy frekvenčních složek tónu (barvu), obdobně je třeba
porovnávat též pohltivost a rozptýlení zvuku v místech odrazu (zejména, dochází-li ke
změnám v materiálu nebo rozměrech a struktuře stěn a objektů v interiéru).
Mapa rozložení SPL v prostoru:
K měření přenosové funkce je třeba prostor vybudit zvukem. Toto vybuzení lze provést
elektronicky pomocí vhodného signálu a reproduktoru nebo pomocí samotných varhan (viz
dále).
Při měření přenosové funkce elektronicky je třeba reproduktorovou soustavu umístit v určité
části varhan kde by nahradila píšťaly (např. v prospektu nebo v místech kde se nachází
důležitá skupina píšťal uvnitř varhanní skříně, viz příklady na ).

Obr. 1 Příklad umístění reproduktorové soustavy při elektronickém buzení prostoru při měření
přenosových funkcí, impulsové odezvy a doby dozvuku

Vyzářený zvukový signál je třeba snímat mikrofony umístěnými postupně v pozicích
pokrývajících místa obvyklého poslechu (na Obr. 2 je příklad rozmístění 21 pozic záznamu
realizovaných umělou hlavou v půdorysném plánu měřeného prostoru) pro každou z pozic
akustického zdroje (viz pozice A, B, C vyznačené zelenou, červenou a modrou barvou na
místech ve varhanách na kůru na Obr. 2).
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., viz příklad výsledků
přenosových funkcí pro oktávová pásma od 31,5 Hz do 16 kHz na Obr. 2 v pozicích
posluchače 5, 13, 16, 18, 20).
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Obr. 2 Příklad obdržených přenosových funkcí ze tří pozic ve varhanách (zelená, červená, modrá
poloha reproduktoru na kúru) a 21 poloh v místě poslechu.

Výsledné přenosové funkce závislosti akustického tlaku na frekvenci v jednotlivých
měřených místech při zdrojích zvuku v jednotlivých testovaných pozicích lze zobrazit různým
způsobem (jeden z možných ukazují příklady grafů na Obr. 2). Mají-li být výsledky vzájemně
porovnávány, je vhodné je vztahovat k nějaké referenční hodnotě. Tou může být nejen
standardní kalibrace na 0 dB SPL, ale výhodné je i zobrazování rozdílů vůči společnému
průměru nebo hodnotám z jedné referenční polohy posluchače a zdroje (např. vůči pozici
záznamu v geometrickému středu míst poslechu a zvolenému místu v prospektu, viz Obr. 2
uprostřed). V příkladu grafu na Obr. 2 lze srovnávat výsledky naměřených přenosových
funkcí z jednotlivých pozic zdroje (totéž zobrazení je vhodné i pro porovnání hodnot z téhož
místa před a po úpravě interiéru). Srovnávané pozice zdroje jsou zde označeny písmenem,
místo záznamu číslem a je zde uvedena i průměrná hladina akustického tlaku v daném místě
spočtená z hodnot ze všech tří poloh zdrojů (např. v pozici posluchače A13 jednotlivé barevně
rozlišené průběhy ukazují odchylky od společného průměru 83dB SPL).
V prostorové akustice je k porovnání akustické energie spolu s SPL používáno též kritérium
síla zvuku G (Strength of arriving energy, definováno v normě ČSN 73 0525 [5] ). G udává
míru energetického působení zvuku, která nejvíce odpovídá subjektivnímu vjemu hlasitost.
Používány jsou zejména její pásmové hodnoty (oktávové G125, G250, … nebo dvouoktávové
GL pro pásmo 125 a 250 Hz, GM pro pásmo 500 a 1000 Hz, GH pro pásmo 2000 a 4000 Hz,
výpočet viz následující rovnice vlevo) nebo pásmové hodnoty vůči přímému zvuku s odrazy
přišlými v impulsové odezvě do 80ms (GE 125, …, GE L, … výpočet viz rovnice vpravo):
∞

∫

∞

∫ p (t ) dt
2

p 2 (t ) dt

0
G E = 10 log 80 ms
2
∫ p10m (t ) dt

G = 10 log ∞0

∫ p (t ) dt
2
10 m

0

0
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kde p10m(t) je impulsová odezva snímaná ve volném poli (přímý zvuk) v referenční vzdálenosti 10 m
od všesměrového zdroje zvuku (jedná se o změřenou kalibrovanou impulsovou odezvu použité
reproduktorové soustavy a zesilovače v bezodrazové místnosti).

Optimální rozmezí hodnot G v rámci prostoru je +4,0 až +5,5 dB. Pro koncertní sály je
udáváno optimální rozmezí rozdílů hodnot GL - GH, resp. GEL - GEH, v rozmezí −2,4 až +1,0
dB se středem −0,9 dB.
Pro predikci hodnoty míry hlasitosti G lze použít zjednodušený odhad z doby dozvuku:

G = 10 log

RT60
+ 45
V

kde V je objem prostoru a RT60 je příslušná doba dozvuku (případně RT20., RT30, viz dále)

Pro přehledové porovnání rozdílů celkové akustické energie v jednotlivých místech v prostoru
mezi stavem interiéru před a po úpravě je pak vhodné použít srovnání v grafech typu „SPL
mapa“ (jde o pseudo 3D graf pro jednotlivé pozice záznamu, 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). Příklad
prezentující graficky rozdíl dvou „SPL map“ získaných před a po úpravě interiéru pro
frekvenční pásma 2 oktáv (355 až 1400 Hz) prezentuje graf na Obr. 3.

Obr. 3 Příklad rozdílu „SPL map“ před a po úpravě interiéru ve frekvenčním pásmu 500 – 1000 Hz
(zdroj v ose v prospektu hlavního stroje na kúru)

Porovnáním „SPL mapy“ celkové hladiny akustického tlaku (nebo G) lze identifikovat místa,
kde bude zvuk hlasitější. Porovnáním „SPL map“ pro jednotlivá pásma frekvencí lze
identifikovat místa kde dojde výrazné změně barvy zvuku. Rozdíly do ±3dB lze považovat za
přijatelné (buď nejsou sluchem rozpoznatelné nebo jsou zcela srovnatelné s rozdíly
vznikajícími změnami teploty a vlhkosti v prostoru). Vyšší rozdíly (6 a více dB) již budou
měnit znění varhan (budou zde poslechová místa, kde určité tóny budou znít odlišně od
původního znění, a bude to narušovat autenticitu zvuku varhan a zároveň i vyrovnanost
poslechu jak jednotlivých rejstříků, tak z nich sestaveného plena).
Všechny výsledky získané z přenosových funkcí měřených souhrnně ve frekvenčních
pásmech (např. oktávových nebo 1/3 oktávových) jsou platné jen, pokud pro frekvence, kdy
v daném pásmu v prostoru existuje mnoho vlastních rezonancí a na odrazy akustického vlnění
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je možné se dívat statisticky (kritická frekvence prostoru se liší podle jeho velikosti, v praxi
výsledky zcela vyhovují pro frekvence nad 100 Hz). Míru statistického rozložení příchodu
jednotlivých odražených vln následujících po přímém zvuku lze posoudit z hustoty zaplnění
časové osy impulsové odezvy (viz dále).

Dozvuk
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 dozvuk charakterizuje 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,
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. 4)
informuje o amplitudě a době zpoždění postupně přicházejících odražených vln.
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Obr. 5 Impulsová odezva (dole), její zpětná
integrace „Schroederova křivka“ (nahoře)

Obr. 4 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. 5 dole). Pokles akustické energie se
z impulsové odezvy počítá zpětnou integrací kvadrátu hodnot akustického tlaku (na časové
ose akustického signálu se sčítají kvadráty hodnot od času, kdy zvuk dozněl až do okamžiku,
kdy přišel přímý zvuk = Schroederova poklesová křivka, viz Obr. 5 nahoře).
Doba dozvuku a impulsová odezva dle ČSN 3382
Dle mezinárodní normy ČSN 3382 [6] se doba dozvuku (RT60 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
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určité délky vybudí všechny frekvence stejným výkonem, jako je tomu u bílého šumu). Pulsní
signály poskytují buď přímo nebo výpočtem impulsovou odezvu.
Pro měření doby dozvuku je impulsová odezva integrována pro získání Schroderovy
poklesové křivky a pro dobu dozvuku na různých frekvencích 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 [1], 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.
Obr. 6 ukazuje obrazovku měření poklesové křivky pomocí zvuku varhan. Shodně jako u
měření dle ČSN 3382 i dle metodiky TL56 je třeba nastavit kurzor počátku (na Obr. 6
vyznačeno svislou plnou červenou čáru) do místa počátku poklesu hladiny akustické energie.

Obr. 6 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)
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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, 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 posouzení stavů před a po úpravě interiéru je vhodné proložit pokles
více přímkami (viz text v kapitole Kritéria hodnocení vlastností prostoru) nebo porovnávat
přímo poklesové křivky.
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 obě metody 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. 6, kde SPL hlukového
pozadí dosahuje -30 dB vůči vybuzenému stavu).
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 vlivu úprav interiéru je vhodné
zjistit dobu dozvuku obojím způsobem. Je-li rozdíl větší než 10%, při posuzování změn
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zohlednit, že varhanní konstrukce uvnitř prodlužuje dobu dozvuku (nedávat akusticky
pohltivé materiály dovnitř varhanní skříně).
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).
Doba dozvuku a impulsová odezva pomocí 3D modelu
Vliv úprav interiéru na zvuk varhan je vhodné ještě před jejich realizací posoudit zadáním
plánovaných změn do prostorově akustického software, který šíření zvuku v prostoru
modeluje pomocí výpočetních algoritmů aplikovaných na zadanou třídimenzionální geometrii
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 řešení. Simulaci lze uskutečnit v komerčním programu (např.
EASE [11] ) nebo i v nějakém volně dostupném programu (např. [12]).
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 (zadává se výkresové dokumentace daného prostoru vytvořená přímo v použitém
software nebo 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. Příklad souřadnicového systému pro zadávání bodů je uveden na Obr. 7. 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.
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 interiéru prostoru 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).
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Obr. 7 Plochy se souřadnicemi bodů v 3D prostoru pro modelování

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. 8).

Obr. 8 Zobrazení paprsků v prostoru při výpočtu metodou Ray tracing

Nastavení software pro výpočet vždy 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.
3D model poskytuje impulsovou odezvu, jejíž zpracování probíhá dále stejně, jako v případě
naměřené impulsové odezvy (viz předcházející odstavce). Obvykle software provádí i
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všechny potřebné výpočty výsledků z impulsové odezvy, z materiálových vlastností a
geometrických rozměrů (viz SPL, G, doby dozvuku a dalších kritéria dle této metodiky).

Akustické pole v prostoru s odrazy a difúzitou
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 v určitém místě jeho plné znění
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, jde o transientní děj rozeznění tónu).
V bezprostřední blízkosti u zdroje (např. přímo nad píšťalou ve varhanách, viz Obr. 9 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, k těmto prvním odrazům dochází obvykle přímo ve varhanách
nebo v jejich nejbližším okolí). 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. 9 vlevo dole).
Při střední vzdálenosti od píšťal (viz Obr. 9 uprostřed) se již ve větší míře k vlně přímého
zvuku splývající s bezprostředními odrazy (viz předchozí případ, jejich amplituda je ještě
málo snížená vzdáleností) připojují s časovým odstupem 10 – 40 ms další odražené vlny, také
ještě s relativně většími amplitudami (jde zejména o další blízké odrazy od ploch či předmětů
ještě z relativně blízkého okolí varhan, cca 3 až 10 m; změna jejich odrazivosti/pohltivosti
nebo rozptylování se projevuje na zvuku velmi výrazně), ale tyto amplitudy se již srovnávají
s amplitudami vln odražených od vzdálených ploch (jsou-li amplitudy vyšší, posluchač
předpokládá, že zdroj zvuku je vzdálenější; samostatné vlny blízkých odrazů posluchač
nerozliší, vnímá jen jejich celkovou energii). 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. 9 uprostřed dole).
Ve větších vzdálenostech od varhan (viz Obr. 9 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
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odražené vlny 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 a vytváří pocit prostorovosti (příchod vlny se
zpožděním nad cca 100 ms a více, která je však amplitudově silnější než ostatní v této době,
se projevuje rušivě jako ozvěna, difúzní vlny charakter echa nemají). Časový průběh signálu
na počátku tónu tvoří superpozice sinusových průběhů jednotlivý harmonických, ke kterým se
postupně přidávají superpozice těchto harmonických se zpožděním daným odrazy v relativní
blízkosti a v čase 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 se statisticky rovnoměrným nárůstem délky trajektorie,
takže další superpozice sinusových průběhů jednotlivých harmonických se přidávají v čase
téměř spojitě. Jelikož statisticky 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. 9 vpravo dole).
Změna poměru akustické energie přímého zvuku vůči energii odražených dozvukových vln o
1 či 2 dB má větší efekt na vjem posluchače než změna doby dozvuku o 30%.
Zvýšením pohltivosti v místě poslechu (např. změnou lavic za polstrované židle, koberec na
podlaze apod., ale i velkou hustotou posluchačů) dojde ke snížení hlasitosti zvuku a podle
frekvenční závislosti pohltivosti může nastat úbytek vyšší frekvencí (ztmavnutí zvuku).

Obr. 9 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 sluchových vjemů při poslechu v prostoru vznikla postupně řada
kriterií (přehled např. [7] ) založených na zpracování impulsové odezvy (byly hledány
korelace charakteristik signálu se subjektivními hodnoceními).
Doba dozvuku T může být odhadnuta z rozměrů prostoru. Odhad je založen na vypočtu dle:
a) Sabinova vzorce (viz následující rovnice nalevo, kde se použije hodnota celkového činitele
pohltivosti α daná průměrováním dílčích pohltivostí dle rovnice uprostřed)
b) Eyringova vzorce (tatáž rovnice, ale Eyringův výpočet používá namísto celkového činitele
pohltivosti α záporný přirozený logaritmus doplňku celkové pohltivosti αE, tj. odrazivost viz
následující rovnice napravo). Do vztahů se dosazují rozměry naměřené in-situ nebo odečtené
z výkresů a z tabulek činitelů pohltivostí.
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V
T = 0 .164
α .S + 4 mV

∑ α .S
i

α=

i

i

S

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

Jelikož nejčastější změny v interiéru představují změnu pohltivosti materiálů stěn nebo
objektů umístěných v interiéru, dosazení nových αi Si hodnot do rovnice uprostřed a následný
nový výpočet T umožňuje rychle odhadnout procentuální změnu dozvuku a potřebnost
případných další akustických měření a hodnocení (např. pro predikci použití 3D modelu, viz
dále). Problematické je najít skutečnou pohltivost původní a nové plochy nebo struktury.
V některých případech lze použít hodnoty z katalogů, ale často je nutné provést akustické
měření pohltivosti, jejichž provádění popisují samostatné normy [8], [9].

Další kritéria hodnocení vlastností prostoru
Dozvuková kritéria:
U prostorů s varhanami (je zde dlouhá doba dozvuku a srozumitelnost řeči při poslechu
varhanní hudby není důležitá) je nejdůležitějším kritériem pro hodnocení ovlivnění zvuku
varhan prostorem doba dozvuku a z ní odvozená dozvuková kritéria.
• Jako posuzovanou hodnotu doby dozvuku obvykle postačuje použit 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 doby 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).
• V určitých typech prostoru posluchač očekává určitou míru hlubokých tónů BR (Bass
Ratio) a míru vysokých tónů HFR (High Frequency Ratio). BR je míra podpory hlubokých
tónů (HFR vysokých tónů) v doznívání sálu. Určí se dosazením hodnot doby dozvuku do
následujících rovnic:

BR =

RT125 + RT250
RT500 + RT1000

HFR =

RT500 + RT1000
RT2000 + RT4000

kde: T125 je doba dozvuku v oktávovém pásmu 125 Hz, T250 v oktávovém pásmu 250 Hz, atd.

Hodnoty BR jsou obvykle blízké shora k 1 (měly by po úpravách interiéru zůstat ± 10%
obdobné a neměly by klesnout pod tuto hodnotu). Hodnoty HFR mají být blízké zdola k 1
(neměly by se od této hodnoty výrazně odchylovat).
Difúzní kritérium:
K rozlišení interiérů s hladkými odrazivými plochami od interiérů tvarově i prostorově
členitých lze použít kritérium míry difúzity povrchu SDI. Kritérium není založeno na měření,
ale na odhadu vlastností povrchů, na kterých dochází k odrazům. Stanovení SDI vyžaduje
určitou zkušenost hodnotitele s akustickým účinkem členitosti povrchu materiálů.
• Základní pomůckou pro určení koeficientu difúzity povrchů SDI jsou následující tři stupně
hodnocení povrchu a každému stupni rozptylnosti je přiřazen číselný váhový koeficient:
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= „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)
1

Při stanovení hodnoty SDI jsou těmito koeficienty 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 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. Celková
rozptylnost povrchu SDI je podíl celkové bodové hodnoty a celkové plochy stropu
a bočních stěn bez (zadní stěny).
Čím více se SDI blíží 1, tím více je v prostoru akustické pole difúzní (homogenní, bez
rozdílů v poloze poslechu). Kritérium SDI je velmi vhodné při stanovení, jak moc změna
plastické výzdoby v určité ploše interiéru (změna řezbářsky zpracovaného oltáře za oltář s
hladkými plochami, výměna balustrád za deskové výplně, odstranění struktury lavic, apod.)
změní poměr difúzní složky v dozvuku. Změna v SDI se projeví tím více, čím větší plochu
změněný povrch zaujímá v rámci celého prostoru. V případě, že změněná plocha bude malá
oproti celkové ploše, která zůstává stejná, lze předpokládat podobnost hodnot SDI před a po
úpravě (obdobně tomu bude, je-li změna kompenzována jinou s opačným charakterem
rozptylnosti). V interiéru tak zůstane statisticky zachován obdobný poměr přítomnosti
difúzních vln vůči ostatním akustickým vlnám.
Energetická kritéria:
Pro posouzení vlivu úprav interiéru na zvuk varhan jsou vhodná i energetická kritéria
získávaná z impulsové odezvy: jasnost C80 a obklopení zvukem LEV. Čím delší je doba
dozvuku, tím méně vhodná jsou další kritéria používána pro sály hudebního určení uvedená
např. v [7].
• „Jasnost“ je v současné době používána jako nejlepší korelát poslechového atributu pro
časové rozlišení tónů v rychlých hudebních pasážích. Optimální hodnoty C80 silně záleží na
hudebním žánru. Výpočet se provádí dle následující rovnice:
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 v čitateli je prvních 80 ms odezvy následující za přímým zvukem (jde o akustickou
energii té části impulsové odezvy, která obsahuje přímý zvuk s blízkými odrazy) a ve
jmenovateli čas zbytku odezvy nad 80 ms do doznění zvuku (jde o dozvukový závěr tvořený
vzdálenými a difúzními odrazy).
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Dle [10] se považují za vhodné pro varhanní hudbu nebo dechové nástroje při pomalejším
tempu hodnoty C80 = 0 ± 2 dB (maximální diference ΔC80 pro příslušny styl hudby má být v
rozmezí ±3 dB a změny v interiéru by tuto toleranci neměly překročit).
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).
∞

∞

∫ p (t ) ⋅ cos
2

obklopení zvukem LEV LF =

2

∫ p (t )dt
2
8

θ dt

80 ms

=

∞

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 akustického tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy zaznamenané
mikrofonem s osmičkovou charakteristikou orientovaným minimem citlivosti ke zdroji zvuku , viz
červeně M2 na Obr. 10
p(t) jsou hodnoty akustický tlaku v časovém průběhu impulsové odezvy zaznamenané mikrofonem
s kulovou (všesměrovou) charakteristikou, viz modře M2 na Obr. 10

Obr. 10 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. 10.
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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Přehledové grafické zobrazení porovnávaných hodnot
Pro posouzení míry podobnosti situace před a po úpravách interiéru nebo vhodnosti
alternativních úprav je vhodné mimo rozložení SPL v poslechových místech (viz Obr. 3)
zobrazit ve společném grafu i další porovnávané hodnoty. Pro rychlý přehled podobnosti ve
více kritériích lze využít pavučinového grafu. Na Obr. 11 je příklad použití pavučinového
grafu při srovnávání vlastností tří situací: původní stav interiéru s varhanami (modře) a dvě
alternativní úpravy (červeně a zeleně). 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 míru změny lze
usuzovat na základě podobnosti plochy uzavřené spojnicemi hodnot (zde se přibližně
podobají situace modrá a červená. Zelená úprava se výrazně od modré odlišuje, takže je zcela
nevhodná, má-li být zachován zvuk varhan.

Obr. 11 Srovnání původního stavu a dvou alternativ úprav interiéru pomocí pavučinového grafu na
základě hodnot 6 naměřených akustických kritérií

Metodika posouzení stavu před a po úpravě interiéru
1. Získání vstupních informací pro situaci před a po úpravě interiéru:
a) Provést výpočetní simulaci šíření vln v prostoru v software pro 3D modelování akustiky
prostorů a získat impulsové odezvy výpočtem (případně i hodnoty všech dalších kritérií,
dle této metodiky, které software poskytuje). Simulaci provádět opakovat po zanesení
požadovaných změn pro všechny uvažované alternativy pro všechny pozice viz
následující bod 1b). 3D model a v něm realizované simulace různých úprav lze využít i
v případě, že je znám z historických pramenů popis dobového stavu interiéru, který se
nedochoval a z důvodu návratu zvuku varhan k dobovému znění by bylo vhodné jej
v současnosti napodobit.
b) Změřit in-situ impulsovou odezvu dle ČSN 3382 (pomocí např. šumu, přelaďovaného
sinusu, MLS signálu, výstřelu apod.) se zdrojem zvuku podle velikosti nástroje v několika
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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)
c) Pokud jsou varhany ve stavu, který zaručuje odstup zvuku nad hlukem pozadí nejméně o
30 dB, změřit dle [1] 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).
Obě in-situ měření umožňují zkontrolovat úspěšnost výsledků získaných modelem a v případě
potřeby pak může být výpočet opakován s upřesněnými parametry.
2. Výpočet parametrů popisujících vlastnosti prostoru v jednotlivých situacích
a) Spočítat SPL (G) 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), určit koeficienty pohltivosti a
dílčí plochyαi Si a 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. Porovnání situace před a po
a) Odečíst hodnoty SPL (G) v jednotlivých poslechových místech získané pro situaci před a
po úpravě interiéru pro zvolenou pozici zdroje (provést jak po celkovou SPL, tak pro SPL
v oktávových pásmech) a rozdíly SPL v jednotlivých místech x, y zapsat do X,Y Tabulek
nebo zobrazit v „SPL mapách“.
c) Hodnoty prostorových charakteristik pro situaci před a po zapsat do společné Tabulky
(sloupce jsou jednotlivé charakteristiky, např. T20, SDI, C80 apod., řádky alternativy
změn) 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 vhodné úpravy interiéru
Dle grafů či tabulek zvolit takové alternativy změn interiéru, při kterých nastává největší
shoda ve všech uvedených ukazatelích s tolerancí ±3 dB nebo 10% , které jsou na hranici
rozlišení sluchem nebo jsou odstranitelné jen malými úpravami intonace (odchylky nad ±6 dB
nebo 25% jsou příznakem akusticky zcela nevhodného úpravy v interiéru prostoru s
varhanami). V případě použití 3D modelu lze nalézt kombinaci více úprav, které by původně
plánovanou změnu kompenzovaly, a celkové prostorově-akustické parametry by tak zůstaly
zachovány.

18

Literatura
[1] Otčenášek, Z.: Metodika výběru akusticky vhodného náhradního prostoru při přemístění
historických varhan, Technologický list 71, MARC HAMU v Praze, 2014
[2] Beranek, L. L.: Concert halls and Opera Houses - Music, Acoustic and Architecture, SpringerVerlag, New York, 2004, ISBN 0-387-95524-0, p. 506.
[3] Barron, M.: Auditorium Acoustics and Architectural Design Verlag E & FN SPON London 1993.
[4] H. Kuttruff, Room Acoustics. London: Spon Press, 4th ed., 2000
[5] ČSN 73 0525, Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady, 1998.
[6] ČSN ISO 3382 (1999): Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů.
[7]Vondrášek, M., Antek, M.: Porovnání objektivních kritérií kvality koncertních sálů, Akustické listy,
11(3), září 2005, str. 9–18
[8] ČSN EN ISO 354 (730535): Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
[9] ČSN ISO 10534-1 (730501):Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické
impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny.
[10] Hoehne, R., Schroth, G.: Zur Wahrnehmbarkeit von Deutlichkeits und
Durchsichtigkeitsunterschieden inZuhorersalen, Acustica 81, 1995, pp. 309–319.
[11] EASE tutorial - http://www.renkus-heinz.com/ease/index.html
[12] modelling package Blender - http://explauralisation.org/

19

