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Abstrakt: Zařízení pro analýzu zvuku varhan slouží pro opakovatelnou objektivní akustickou
dokumentaci a analýzu varhan in-situ nezávislou na přesném umístění mikrofonů v prostoru
podle metody „Akustické dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1“. Zařízení se skládá ze
soustavy mikrofonů, mikrofonních předzesilovačů a A/D převodníků, osobního počítače
s programem pro sběr dat a osobního počítače pro zpracování dat a řízení systému.
Digitalizované zvukové signály jsou z počítače pro sběr dat (server) odesílány do počítače pro
zpracování dat (klient), který slouží též pro řízení serveru a celého systému. Oba počítače jsou
propojeny prostřednictvím sítě ethernet v drátové nebo bezdrátové verzi. Počítače jsou
vybaveny „Autorizovaným softwarem pro analýzu zvuku varhan“. Postup měření popisuje
„Metodika akustické dokumentace s analyzačním zařízením a softwarem“.
Abstract: The Apparatus for organ sound analysis serves for the repeatable unbiased acoustic
al documentation and analysis of pipe organ in-situ, independent on the accurate placing of
microphones in the space, according to The method of the acoustical documentation of pipe
organs, version 8&1. The Apparatus consists of the microphone set, microphone preamplifiers and A/D converters, personal computer with the software for the data acquisition
and the personal computer for the data processing and system control. Digitised sound signals
are transmitted from the recording computer (server) to the remote data processing computer
(client). Both computers are connected via wired or wireless ethernet. Computers are
equipped with the Authorized software for the sound analysis of pipe organs. Measurement

procedure is described by The method of the acoustical documentation using analyzing
hardware and software.
Popis: Viz Příloha k TL č. 61.
Inovační aspekty: Pro záznam dat pro akustickou dokumentaci varhan metodou 8&1
vyvinutou Výzkumným centrem hudební akustiky Zvukového studia hudební fakulty AMU
v Praze bylo doposud nezbytné použít nákladné a nesnadno transportovatelné technické
vybavení Výzkumného centra. Vyvinuté zařízení toto vybavení nahrazuje.
Přínosy: Zařízení je snadno přenosné, což usnadňuje jeho používání.
Modulární koncepce zařízení dovoluje vytvořit sestavu optimalizovanou pro konkrétní
použití.
Sestava se skládá převážně z běžně dostupných a používaných dílů – osobní počítače,
vícekanálová externí zvuková karta, WiFi router atd. Jednotlivé komponenty lze využít i pro
jiné účely.
Oddělení počítače pro digitalizaci akustických dat od počítače pro jejich zpracování
a vizualizaci a možnost jejich bezdrátového propojení usnadňuje instalaci systému in-situ
i práci se zařízením u hracího stolu varhan.
Díky nízké ceně je zařízení dostupné širokému okruhu potenciálních uživatelů.
Ve spojení s odpovídajícím programem pro analýzu, vizualizaci a archivaci zaznamenaných
dat zařízení automatizuje a usnadňuje pořizování akustické dokumentace varhan
a zpřístupňuje tak tuto metodu i běžným uživatelům.
Při vybavením dalšími programy lze technické zřízení využít i pro další typy akustických
měření varhan i s nimi spojených prostorů.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován v některých případech
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, Akustika a kmity – BI,
Projekt: NAKI DF12P01OVV012
Identifikační číslo RIV:
Poznámky:
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Ukázka z textu přílohy k TL č. 61
Zařízení pro analýzu zvuku varhan

Abstrakt
Analyzační technické zařízení slouží pro záznam zvuku varhan in-situ podle metody
„Akustické dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1“ [1] a též „Metodiky dokumentace
zvuku historických varhan“ [4]. Ve spojení se Softwarem pro analýzu zvuku varhan [3]
zabezpečuje opakovatelnou objektivní akustickou dokumentaci a analýzu nezávislou na
přesném umístění mikrofonů v prostoru. Zařízení se skládá ze soustavy mikrofonů,
mikrofonních předzesilovačů a A/D převodníků, osobního počítače s programem pro
digitalizaci zvukových dat (server) a osobního počítače pro zpracování dat a řízení systému
(klient). Digitalizované zvukové signály jsou z počítače pro sběr dat (server) odesílány do
počítače pro zpracování dat (klient), který slouží též pro řízení serveru a celého systému. Oba
počítače jsou propojeny prostřednictvím sítě ethernet v drátové nebo bezdrátové verzi.
Údaje pro RIV:
Umístění: http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/publikacni.php
Bližší upřesnění výsledku: N - certifikovaná metodika (kód A),
Interní kód produktu: Inton prototyp
Číselná identifikace: TL.61
Technické parametry výsledku: Technické parametry viz. TECHNOLOGICKÝ LIST č. 61
(vydán r. 2014 Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze). Smlouva s MARC HAMU o
realizaci a distribuci zařízení Inton uzavřena dne 20. 12. 2014.
Ekonomické parametry výsledku: Zařízení realizuje objektivní akustickou dokumentaci zvuku
varhan. Nahrazuje drahé specializované přístroje pro akustická měření a umožňuje provádět
zvukovou dokumentaci varhan i uživatelům bez akustického vzdělání.
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
IĆ: 61384984

Stát: CZ

Vlastník: Akademie múzických umění v Praze
Povinnost licence: A – povinné vždy
Povinnost odvést licenční poplatek: P/Z – povinné někdy
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Úvod
Při akustické analýze zvuku varhan je třeba vyhodnocovat zvuk jednotlivých tónů každého
rejstříku ovlivněný vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj umístěn. Znění jednotlivých
tónů varhan lze objektivně dokumentovat pomocí spektrální analýzy zaznamenaných zvuků
a subjektivně posuzovat pomocí poslechových testů. Metoda „Akustické dokumentace
píšťalových varhan, verze 8&1“ [1] zabezpečuje opakovatelnou objektivní akustickou
dokumentaci nezávislou na přesném umístění mikrofonů v prostoru. Princip této metody je
využit i v „Metodice dokumentace zvuku historických varhan“ [4]. Pro realizaci měření podle
těchto metod byl vytvořen specializovaný technický prostředek „Analyzační technické
zařízení“ prezentovaný v tomto technologickém listu. V podobě prototypu má celý systém
pracovní název „Inton“. Analyzační technické zařízení ve spojení s příslušným softwarem
slouží pro záznam zvuku varhan v přirozeném prostoru, jeho analýze a archivaci.

Popis zařízení
Hardwarová část byla navržena jako modulární systém tak, aby byla snadno dostupná
a v budoucnu nezávislá na monopolním výrobci jednotlivých komponent. Skládá se ze
soustavy mikrofonů, mikrofonních předzesilovačů, vícekanálového A/D převodníku,
osobního počítače s programem pro digitalizaci zvukových dat (server) a osobního počítače
pro řízení systému, zpracování dat, jejich vizualizaci a archivaci. Oba počítače jsou propojeny
prostřednictvím sítě ethernet volitelně v drátové nebo bezdrátové verzi. Verze s bezdrátovým
spojením mezi klientem a serverem jsou dokumentovány v blokovém schématu na obr. 1 a 2
verze s kabelovým spojením na obr. 3.

Obr. 1: Blokové schéma analyzačního zařízení (bezdrátové spojení prostřednictvím WiFi
přístupového bodu AP)
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…

Obr. 5: Držák s trojicí mikrofonů na stativu v lodi kostela

Obr. 6: Mikrofonní pár – umělá hlava v lodi kostela
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Obr. 7: Mikrofonní pár – umělá hlava u hracího stolu

Obr. 8: Frekvenční a směrová charakteristika mikrofonu Sennheiser
Typ mikrofonů, použitých v prototypu zařízení (Sennheiser ME 62 / K 6P), byl zvolen s
ohledem na vyrovnanou frekvenční charakteristiku, potřebnou citlivost a dynamický rozsah,
nízký šum, dlouhodobou dostupnost a přijatelnou cenu. Frekvenční a směrové charakteristiky
použitého mikrofonu ukazuje obr. 8.
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Alternativně lze použít jiný typ všesměrového mikrofonu s frekvenčním rozsahem 20 Hz –
20 kHz ± 0.5 dB, ekvivalentním šumem 15 dB, a citlivostí cca 30 mV/Pa. Testovány byly
např. mikrofony DPA 4006TL.

…

Funkci mikrofonních předzesilovačů, fantomových napáječů pro mikrofony a A/D
převodníků zajišťuje externí zvuková karta s rozhraním USB, připojená k přenosnému
osobnímu počítači. Pro záznam dat pro objektivní analýzu a dokumentaci postačuje
čtyřkanálová karta s využitými třemi kanály (viz obr. 9).

…

…
Datový tok mezi zvukovou kartou a počítačem je pro jeden zvukový kanál při
vzorkovací frekvenci 96 kHz a vzorcích přenášených jako čtyřbytová slova 3,072 Mb/s.
Jelikož při přenosu dat není třeba dosáhnout nízké latence, lze volbou dostatečné velikosti
bufferů snížit nároky na rychlost odezvy operačního systému na požadavky komunikace se
zvukovou kartou.
Systém byl testován se serverovými počítači s procesory Pentium M 1,6 GHz a i3 370M
2×2.4 GHz. Zatížení procesoru komunikací se zvukovou kartou a přenosem dat po síti
ethernet v různých režimech při sedmi aktivních zvukových kanálech a velikosti ASIO
bufferu 2048 bytů shrnuje následující tabulka 1.

fs

Pentium M 1.6 GHz

i3 370M 2x2.4 GHz

UTP 1000 Mbit

WiFi - g

UTP 1000 Mbit

WiFi - g

48 kHz

10 %

15 %

<5 %

<5 %

96 kHz

30 %

35 %

<5 %

<5 %

Tab. 1: Zatížení procesoru serveru
Data jsou ze serveru přenášena do vzdáleného počítače (klient) připojeného prostřednictvím
sítě ethernet. Tento počítač slouží pro zpracování, analýzu, vizualizaci a archivaci dat i pro
ovládání serveru. Oddělením počítače klient od ostatních komponent systému je usnadněna
manipulace s tímto počítačem při měření. Řídicí počítač lze umístit na vhodné místo u hracího
stolu tak, aby byl při hraní jednotlivých tónů dobře přístupný (viz obr. 12). Při bezdrátové
komunikaci se není třeba zabývat propojením serverového a klientského počítače kabelem,
což usnadňuje instalaci systému i provádění měření a umožňuje jeho variabilitu, např.
realizace měření a jeho ovládání i z prostoru s píšťalami, kde se nachází varhanář při
intonování.
Umístění zvukové karty a serveru lze v prostoru provádění záznamu zvuku volit s ohledem na
snadné připojení kabelů k mikrofonům (viz obr. 13).
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Obr. 12: Klientský počítač u hracího stolu varhan
Propojení klient-server lze realizovat prostřednictvím UTP kabelu i bezdrátového rozhraní
WiFi. Spojení lze provozovat v režimu s externím přístupovým bodem (AP stanicí) i v režimu
přímého spojení klient-server (viz obr. 1, 2 a 3).

Obr. 13: Server a zvuková karta v lodi kostela
Potřebná přenosová rychlost závisí na vzorkovací frekvenci a počtu přenášených zvukových
kanálů. Pro přenos sedmi kanálů v reálném čase při vzorkovací frekvenci 96 kHz musí
přenosový kanál zajistit souvislý přenos s rychlostí cca 22 Mb/s. Použitý přenosový protokol
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TCP ve spojení s vyrovnávací pamětí na straně serveru dovoluje spolehlivý přenos i při
nižších přenosových rychlostech. V těchto případech data nejsou přenášena v reálném čase
a celková doba přenosu závisí na délce záznamu a reálně dosažené přenosové rychlosti.
Prodloužení přenosové doby vede k prodloužení doby potřebné pro získání a vyhodnocení dat
v počítači klient a tím ke zpomalení celého procesu měření a dokumentace.
Statistické údaje z měření 200 tónů s nastavením časů měření Pre + Note + Post = 4 + 5 + 4 =
13 s a přenos sedmi zvukových kanálů pro počítač klient připojený prostřednictvím
kabelového rozhraní Ethernet 1000 Mb/s nebo bezdrátového připojení prostřednictvím
WiFi-g routeru s rychlostí 54 MB/s shrnuje tabulka 2.
čas [s]

fs

48 kHz

96 kHz

UTP 1000 Mbit

WiFi - g

průměr

13,45

13,87

min

13,25

13,31

max

13,54

15,23

průměr

13,49

20,68

min

13,26

13,27

max

15,01

32,44

Tab. 2: Délka přenosu zvukových dat pro jednu klávesu a 7 kanálů
Zpracování, zobrazení a uložení zvukových dat pro jednu klávesu trvá v typických situacích
řádově stovky ms. Statistické údaje z měření 200 tónů získané pro počítač klient s procesorem
i3 2330M 2×2.2 GHz při zpracování a ukládání sedmi zvukových kanálů délky 7 s
(Note + Post = 5 + 4) shrnuje tabulka 3.
fs

48 kHz

96 kHz

čas [s]
průměr

0,308

min

0,262

max

0,340

průměr

0,438

min

0,382

max

0,496

Tab. 3: Délka zpracování, zobrazení a ukládání zvukových dat pro jednu klávesu a 7 kanálů
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Součásti referenčního systému
3 × mikrofon Sennheiser ME 62 / K 6P
3 × mikrofonní kabel XLR, délka 10 m
1 × tříramenný mikrofonní držák 2×2 m(hliníkový profil, spojovací materiál)
1 × mikrofonní stativ vysouvací, výška 2 - 6m
1 × externí osmikanálová zvuková karta USB M-Audio Fast Track Ultra 8R
1 × kabel USB, délka 1 m
1 × osobní počítač (laptop) s operačním systémem Windows 7 (server), procesor i3 370M
2×2.4 GHz, paměť 4GB
1 × osobní počítač (laptop) s operačním systémem Linux Fedora 17 (klient), procesor
i3 2330M 2×2.2 GHz, paměť 4GB
1 × Wi-Fi router i-tec wpoint-n standardu wi-fi b/g/n
1 × kabel Ethernet UTP, délka 1 m
1 × prodlužovací síťový kabel rozbočovací, délka 15 m
Alternativně lze použít jiné komponenty, jejichž parametry vyhovují požadavkům popsaným
v textu.

Software
Technické zařízení pro analýzu zvuku varhan je třeba vybavit programy pro počítače server
i klient. Serverový program obstarává komunikaci se zvukovou kartou, odesílání
digitalizovaných zvukových dat a jejich volitelné zálohování na lokální disk serveru. Program
klient data přijímá, analyzuje, ukládá a zobrazuje a zabezpečuje komunikaci s uživatelem
a ovládání celého systému. Software pro akustickou dokumentaci a analýzu zvuku varhan je
popsán v Technologickém listu č. 60 [3].

Sestava Inton
Technické zařízení pro analýzu zvuku varhan ve spojení s programy pro počítače server
i klient [3] slouží pro akustickou dokumentaci dle metodiky popsané v Technologickém listu
č. 58 [4]. Sestava byla úspěšně otestována v praxi a lze ji jako celek dodávat uživatelům.
Tabulka 4 shrnuje doby potřebné pro instalaci celého systému a jeho přípravu na měření
a doby potřebné pro jeho deinstalaci po skončení měření, jak byly zaznamenány při
praktických zkouškách v reálných podmínkách.
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doba instalace [h]

doba deinstalace [h]

průměr

0:40

0:30

min

0:35

0:25

max

1:05

0:35

Tab. 4: Doby instalace a deinstalace zařízení
V tabulce 5 jsou zaznamenány celkové doby měření (akustické dokumentace) varhan při
praktických zkouškách v reálných podmínkách ve vybraných lokalitách. Uvedené celkové
doby jsou ovlivněny jednak velikostí nástroje (jeho tónovým rozsahem a počtem rejstříků)
a dobou dozvuku prostoru, jednak okolními podmínkami měření, kdy například pronikající
hluk silniční dopravy vedl k nutnosti opakovat měření či dělat přestávky během měření.

lokalita

počet rejstříků
manuál / pedál

počet tónů
manuál / pedál

doba měření
[h]

Olomouc
sv. Mořic (positiv),

7/0

45 / 0

1:50

Břežany
sv. Markéta Antiochijská

5/1

45 / 18

2:20

Kadov
sv. Václav

10 / 2

45 / 18

2:35

Řepín
Panna Marie Vítězná

14 / 4

51 / 25

4:10

Mikulov
sv. Jan Křtitel

15 / 3

45 / 18

4:30

Vrbno pod Pradědem
sv. Michal

15 / 5

54 / 22

4:06

Rosice
sv. Václav

16 / 6

51 / 22

4:10

Velehrad, bazilika
Nanebevzetí P. Marie

37 / 12

58 / 30

13:00

Tab. 5: Celkové doby měření vybraných nástrojů

Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR, které splňují podmínky bezpečného
provozu. Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
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