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Název: Zařízení pro měření vibrací stěn varhanní píšťaly
Title: Device for organ pipe walls vibrations measurement
Původce (-i): Milan Guštar, Zdeněk Otčenášek
Vlastník (-ci): Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, Výzkumné
centrum MARC
Lokalizace: 118 00 Praha 1, Malostranské nám 13
Abstrakt: Zařízení pro měření vibrací stěn varhanní píšťaly umožňuje sledovat
okamžitou hodnotu amplitudy vibrací stěn varhanní píšťaly vznikajících v důsledku
periodických změn tlaku vzduchu v píšťale. Kmitání stěn varhanní píšťaly interferuje
s jejími zvukovými kmity a odebírá jim energii, má tedy vliv na vlastnosti zvuku
píšťaly. Zjištěné hodnoty amplitudy vibrací umožňují identifikovat problematická místa
na stěně píšťaly a následně eliminovat vliv vibrací stěn na zvuk píšťaly adekvátními
zásahy do jejich konstrukce v případě výroby nových píšťal nebo při opravách píšťal
historických.
Abstract: The device for organ pipe walls vibrations measurement allows to monitor
the instantaneous value of the amplitude of the vibration of the organ pipe walls
resulting from periodic changes in the air pressure in the pipe. The vibration of the
organ pipe walls interferes with its sound oscillations and takes away their energy,
thus affecting the sound characteristics of the pipe. The detected values of the
vibration amplitude allow to identify problematic places on the pipe wall and
subsequently eliminate the influence of the wall vibrations on the sound of the pipe
by adequate interventions in their construction in the case of production of new pipes
as well as during repairs of historical ones.
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Popis: Viz Příloha k TL č. 115/21.
Inovační aspekty: Elektronické zařízení pro měření vibrací stěn varhanní píšťaly
umožňuje sledovat okamžitou hodnotu amplitudy vibrací stěn varhanní píšťaly. Tyto
vibrace mají vliv na výsledný zvuk píšťaly.
Přínosy: Zařízení umožňuje identifikovat na stěně píšťaly místa s maximální
amplitudou vibrací.
Se znalostí problematických míst na stěně píšťaly lze následně eliminovat vliv vibrací
stěn na zvuk píšťaly vhodnými zásahy do jejich konstrukce při výrobě nových píšťal
i při opravách píšťal historických.
Zařízení je snadno použitelné, měření lze provést snadno a rychle i ve ztížených
podmínkách in situ.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: K použití licenční poplatek není vyžadován (pro výrobu a prodej
ano)
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, 60401 Arts, Art history
Projekt: NAKI II DG18P02OVV014
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/21:0000015
Poznámky:
*nehodící se škrtněte
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Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacnicinnosti/funkcni-vzorky-prototypy/
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
FORD: 2. Enginering , 2.2. Electronic eng., 20201
Klíčová slova: organ pipe, wall vibrations
Interní kód produktu: Vibrometr
Technické parametry výsledku: Technická dokumentace ověření viz příloha k
technologickému listu TL115/21 (vydán r. 2021 Výzkumným centrem MARC, HAMU v
Praze, viz odkaz na web).
Ekonomické parametry výsledku: Zařízení má zásadní význam při identifikaci
problematických míst na stěně varhanních píšťal, a to jak při jejich výrobě, tak při jejich
opravách a restaurování. Vibrace stěn mají vliv na kvalitu zvuku píšťaly a jejich
eliminováním vhodnými zásahy do konstrukce se výrazně zvýší kvalita výstupu. Použitím
zařízení zároveň dojde až k 90% úspoře času při určování vad a jejich odstraňování. Zvýšení
kvality zvuku není možné finančně přímo vyjádřit.
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze, MARC HAMU
IČ: 61384984
Povinnost licence: P Využití v některých případech bez nabytí licence (k nekomerčním
účelům)
Povinnost odvést licenční poplatek: Z – v některých případech bez licenčního polplatku (pro
nekomerční použití)
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL115/21
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Ukázka z Přílohy k TL č. 115/21
Zařízení pro měření vibrací stěn píšťaly
Abstrakt
Zařízení pro měření vibrací stěn varhanní píšťaly umožňuje sledovat okamžitou
hodnotu amplitudy vibrací stěn varhanní píšťaly vznikajících v důsledku periodických
změn tlaku vzduchu v píšťale. Kmitání stěn varhanní píšťaly interferuje s jejími
zvukovými kmity a odebírá jim energii, má tedy vliv na vlastnosti zvuku píšťaly.
Zjištěné hodnoty amplitudy vibrací umožňují identifikovat problematická místa na
stěně píšťaly a následně eliminovat vliv vibrací stěn na zvuk píšťaly adekvátními
zásahy do jejich konstrukce v případě výroby nových píšťal nebo při opravách píšťal
historických.

Úvod
Stěny varhanních píšťal nejsou dokonale tuhé, ale podle materiálu, tvaru, tloušťky
a dalších rozměrů vykazují větší nebo menší poddajnost a pružnost. Akustický tlak
vznikající uvnitř píšťaly v souvislosti s produkovanými zvukovými kmity působí na její
stěny, čímž dochází k jejich průhybu, zejména v místech kmiten stojatého vlnění.
Průhyby stěn sledují periodicitu stojatých vln a způsobují změny v okrajových
podmínkách pro kmitání vzdušného sloupce uvnitř píšťaly. Vlivem interference kmitů
vzduchu a kmitů stěny, zejména na frekvencích odpovídajících vlastním
rezonančním módům stěn, dochází k ovlivnění stojatých vln uvnitř píšťaly.
Vibrace stěn píšťaly jsou ukazatelem kvality jejího provedení a v případě, že dojde
k interferenci těchto vibrací se zvukovými kmity píšťaly, mají vliv na kvalitu zvuku,
který píšťala vydává. Aby bylo možné eliminovat vliv vibrací stěn na zvuk píšťal
adekvátními zásahy do jejich konstrukce, ať v případě výroby nových píšťal nebo při
opravách píšťal historických, je potřebné identifikovat problematická místa na stěně
píšťaly pomocí rychlého, operativního měření a kvantifikovat amplitudu vibrací,
případně též amplitudy a frekvence jednotlivých vibračních módů.

Příklad nežádoucího kmitání při poruše stěny
Při poruše konstrukce stěny (praskliny v lotu, rozlepení spoje bočních stěn,
poškození dřevokazným hmyzem, apod.) je v uvolněném místě rozkmit stěny větší,
a také vliv tohoto kmitání na zvuk je výraznější. Obr. 1 ukazuje příklad frekvenčních
spekter signálu odpovídajícího zrychlení naměřenému akcelerometrem při ustáleném
stavu vibrací na místě rozlepeného spoje stěny dřevěné varhanní píšťaly a následně
po provedených restauračních zásazích. Modře znázorněné spektrum odpovídá
výchozímu stavu při rozlepeném spoji. Vlivem neslepené mezery ve spoji dvou stěn
pod akcelerometrem dochází ke zvýšení amplitud kmitů stěny na frekvencích
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stojatých vln, tedy na frekvencích harmonických složek produkovaného zvuku. Žlutě
je znázorněno spektrum odpovídající kmitům stěny po stažení mezery truhlářskou
svěrkou. Je patrné snížení amplitud kmitů na některých frekvencích. Červeně je
znázorněno spektrum kmitů při plně slepených stěnách po dokončení
restaurátorského zásahu.

Obr. 1 Frekvenční spektra (vlevo) zrychlení ustáleného stavu vibrací levé boční stěny píšťaly měřeného
akcelerometrem v pozici patrné na snímku uprostřed. Modře: stav při rozlepeném spoji (viz obdélník s rozměrem
neslepené části spoje na snímku uprostřed). Žlutě: stav při stažení mezery svěrkami (snímek vpravo). Červeně:
stav při plně slepených stěnách.

Popis elektronických obvodů
Přístroj se skládá z kontaktního snímače, předzesilovače, usměrňovače a ručkového
ampérmetru. Kontaktní snímač převádí okamžitou amplitudu vibrací v místě kontaktu
se stěnou píšťaly na odpovídající velikost elektrického napětí. Signál z kontaktního
snímače je pomocí předzesilovače zesílen na velikost vhodnou k dalšímu
zpracování. Po usměrnění a přizpůsobení vhodným rezistorem je amplituda signálu
indikována ručkovým ampérmetrem. Výstupní obvody tak pracují jako střídavý
voltmetr, který zesílený signál měří a ukazuje jeho amplitudu.
Signál z předzesilovače je vyveden na konektor BNC, lze jej zaznamenat a následně
dále zpracovávat. Harmonická analýza umožní získat jeho spektrum obsahující též
amplitudy a frekvence jednotlivých vibračních módů.
Sestavený přístroj je na obr. 2.
Zapojení celého měřicího systému, je-li propojeno se záznamem dat do počítače je
schématicky znázorněno na obr. 3.
Schéma zapojení
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Funkce přístroje
Přístroj měří okamžitou amplitudu vibrací v místě kontaktu snímače se stěnou
píšťaly. Snímač vibrací je při měření držen rukou a je třeba jej přiložit na zvolené
místo na stěně píšťaly tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt jeho snímací plochy
s píšťalou, viz obr. 5.

Obr. 5 Přiložení snímače na stěnu varhanní píšťaly

Obr. 6 ukazuje příklad spektra vibrací získaného analýzou signálu ze snímače
umístěného na stěně tenkostěnné kovové píšťaly s kruhovým průřezem s frekvencí
zvukových kmitů 284 Hz.

Obr. 6 Spektrum vibrací stěny varhanní píšťaly
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Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Pro napájení slouží externí
síťový adaptér. Podmínky bezpečného provozu ze elektrické sítě jsou zajištěny
vlastnostmi jednotlivých použitých komponent. Zařízení není zdrojem ionizujícího
záření a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
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