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Přı́loha technologického listu č. 77

V mnoha praktických aplikacı́ch (viz dále), je nutné určit výšku tónů, které může
žest’ový nástroj přirozeně hrát. Tato znalost je klı́čová jak pro účely muzejnı́ dokumentace,
tak zejména jako základ k plánovánı́ oprav nástroje.
Následujı́cı́ odstavce představı́ problémy nalezenı́ přirozených tónů i jejich řešenı́ v
jednoduchých krocı́ch předkládané metodiky.
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1.1

Stručný úvod do problematiky
Profil vlnovodu nástroje

Rozšiřujı́cı́ se tvar profilu běžně užı́vaných žest’ových nástrojů nenı́ možné, a to ani
v hrubém přiblı́ženı́, jednoduše aproximovat např. odpovı́dajı́cı́m způsobem dlouhou
válcovou trubicı́.
Většina profilů žest’ových nástrojů odpovı́dá tzv. Besselovým vlnovodům (zobecněné
hyperboloidy), pro jejichž poloměr r v závislosti na vzdálenosti x měřené od vstupu
trubice platı́:
r=

b
(x + x0 )γ

přičemž parametry x0 , b a γ musı́ být nalezeny pro každý konkrétnı́ nástroj zvlášt’.
Parametr γ, který hraje roli v mı́ře stoupánı́ rozšiřujı́cı́ho se profilu je přibližně roven
jedné pro žestě vı́ce se blı́žı́cı́ kónickým (tuby, křı́dlovka), pro vı́ce cylindrické (trubka,
trombon) je γ ≈ 0, 7 .
Frekvence přirozených tónů fn takového vlnovodu celkové délky L jsou:
h
i
p
c
2n − 1 + β γ (γ + 1)
fn ≈
4 (L + x0 )

kde c je rychlost zvuku, n přirozené čı́slo a β je čı́selný parametr netriviálnı́m způsobem
závislý na γ zhruba v rozsahu 0,6 - 0,7 . Druhý člen v hranaté závorce je proto blı́zký 1
a zřejmě fn ∼ n. Přirozené tóny tedy tvořı́ harmonickou řadu bez přerušenı́ (nástroj má
všechny alikvótnı́ tóny), což odpovı́dá běžné hráčské zkušenosti.

1.2

Vstupnı́ impedance nástroje

Tuto veličinu si lze intuitivně představit jako odpor, který nástroj na svém vstupu klade
prostupu akustického rozruchu. Formálně je vstupnı́ impedance definována jako podı́l
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akustického tlaku a akustické rychlosti měřený při vstupu do nástroje. Podstatné je, že
tento poměr je závislý na frekvenci zvuku, který se nástrojem šı́řı́.
Vzhledem k tomu, že rty se chovajı́ jako tlakově regulovaný ventil, největšı́ efektivity hry je dosaženo, pokud jsou rty vystaveny maximálnı́ vstupnı́ impedanci umožňujı́cı́
udrženı́ vysokého rozdı́lu tlaků.
Nalezenı́ maxim vstupnı́ impedance a nalezenı́ frekvencı́ přirozených tónů je tedy shodná
úloha.

1.3

Nátrubek

Hlavnı́ impedančnı́ maximum celé soustavy nástroj-nátrubek je do značné mı́ry řı́zeno
polohou impedančnı́ho maxima samotného nátrubku. Špatná volba nátrubku vzhledem
k očekávanému profilu impedance nástroje vede často k rozladěnı́ nástroje.
Nátrubek tedy nenı́ možné vyloučit z výpočtu jako součástku se zanedbatelným vlivem.

1.4

Teoretický základ metody určenı́ přirozených tónů výpočtem
vstupnı́ impedance

Měřenı́m je možné určit parametry vlnovodu, objem dutiny nátrubku a průřez jeho
zaškrcenı́, což jsou hlavnı́ parametry, na kterých vstupnı́ impedance závisı́. Jednak ovšem
nenı́ tento výpočet přı́močarý (např. parametr γ (viz 1.1) by musel být nalezen metodou
nejmenšı́ch čtverců). Kromě toho do něj lze jen ne přı́liš elegantně zahrnout napřı́klad
poškozenı́ nástroje promáčknutı́m stěny, v praxi věc zcela běžnou.
Z tohoto důvodu je lepšı́ použı́t metodu výpočtu vstupnı́ impedance rozdělenı́m vlnovodu na menšı́ celky, určit jejich přenosovou charakteristiku a transformovat vyzařovacı́
impedance zatěžujı́cı́ výstup z nástroje na impedanci vstupnı́.
m

Přenosová matice Tij m-té válcové části vlnovodu a délce l převádějı́cı́ akustický tlak
a rychlost na začátku a konci úseku vlnovodu se započı́tánı́m termoviskóznı́ch ztrát má
tvar:


cosh
κl
z
sinh
κl
c
m

Tij =  1
sinh κl
cosh κl
zc
kde platı́ označenı́:
h

1,045
• κ = k rv + i 1 +
• zc =
• k=
• rv =

ρ0 c
S

ω
c

h

=
q
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2πf
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ρ0 ωS
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0,369
rv



1,045
rv

i

... komplexnı́ vlnové čı́slo

i
− i 0,369
... komplexnı́ charakteristická impedance
rv

... vlnové čı́slo

... součinitel termoviskóznı́ch ztrát

• ρ0 ... hustota vzduchu v trubici
• η ... dynamická viskozita vzduchu
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• c ... rychlost zvuku
• S ... plocha průřezu m-té válcové části
• ω ... úhlová frekvence
Matici přenosu celého nástroje včetně nátrubku Aij obdržı́me jako součin přenosových
matic jednotlivých částı́:
Aij =

Ym
Tij
m

a vstupnı́ impedanci Zin jako projekci vyzařovacı́ impedance Zr nástrojem včetně
nátrubku:
A11 Zr + A12
A21 Zr + A22
Za model vyzařovacı́ impedance bereme oscilujı́cı́ pı́st v nekonečné rovině, pro který
platı́:


H1 (2kR)
J1 (2kR)
+i
Zr = zT 1 −
kR
kR
Zin =

kde zT je charakteristická impedance poslednı́ho modelového válcového dı́lku nástroje,
R jeho poloměr, J1 Besselova a H1 Struveho funkce prvnı́ho řádu.
Přes formálnı́ náročnost tohoto postupu je jeho nespornou výhodou, že
vstupem algoritmu jsou pouze dobře měřitelné geometrické údaje.
Platnost algoritmu je omezena frekvencı́ zvuku, nad kterou se už v trubici mohou
ustavit nejen podélné, ale i přı́čné mody. Odhad pro tuto meznı́ frekvenci fc v modelovém
válcovém dı́lku o poloměru r měřeném v milimetrech je:
fc ∼

2
2.1

105
r

Aplikace metody
Zjištěnı́ laděnı́ žest’ového nástroje

Zjistit laděnı́ žest’ového nástroje, aniž by se na něj zahrálo, nenı́ snadné (viz argumentace
v bodu 1). V praxi správy sbı́rek hudebnı́ch nástrojů docházı́ k situacı́m, kdy je historický žest’ový nástroj neschopen hry (nejčastěji z důvodů porušenı́ materiálu stěn), přesto
by bylo z dokumentačnı́ch důvodů vhodné znát laděnı́ nástroje a celkovou kvalitu jeho
naladěnı́.
Aplikacı́ popsané metody je možné tyto informace zı́skat, aniž by nástroj opustil
bezpečné prostředı́ sbı́rek nebo na něm musela být vykonána modernı́ oprava narušujı́cı́
autenticitu nástroje jako sbı́rkového předmětu.
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2.2

Doladěnı́ nástroje, výměna esa nebo ústnice

Nenı́-li nutné zachovat autenticitu, je možné tuto metodiku využı́t i k simulaci a optimalizaci různých zamýšlených oprav. Mezi běžné úkony generálnı́ch oprav nebo přizpůsobenı́
nástrojů patřı́ výměna některé z prvnı́ch částı́ nástroje (výměna pevné ústnice za laditelnou, výměna esa za užšı́, z jiného materiálu atd.). Klı́čovým prvkem plánovánı́ této
opravy je odhad správného množstvı́ materiálu nástroje, který musı́ být v rámci zásahu
ubrán tak, aby laděnı́ nástroje nebylo narušeno vloženı́m nového kusu.

2.3

Odhad mı́ry rozladěnı́ poškozenı́m nástroje

Pomocı́ uvedené metody je možné stanovit mı́ru rozladěnı́ nástroje způsobenou narušenı́m
hladkosti průběhu trubice (typicky nejrůznějšı́ vmáčknutı́). Toto složitějšı́ modelovánı́ je
účelné zejména proto, že nemusı́ být narušen základnı́ tón nástroje, ale napřı́klad až
některý z vyššı́ch alikvótnı́ch tónů.

2.4

Dalšı́ vlastnosti čitelné ze vstupnı́ impedance

Obecně platı́, že průběh obálky maxim vstupnı́ impedance by u kvalitnı́ch nástrojů měl
být rovnoměrný a hladký (hodnoty jednotlivých maxim by neměly být ”cik-cak”, nemělo
by existovat maximum napřı́klad čtyřnásobně převyšujı́cı́ sousednı́). Přı́liš rozkolı́sané
hodnoty maxim mohou indikovat nástroj obtı́žně hratelný. Obecně platı́, že čı́m vyššı́ je
vstupnı́ impedance a čı́m je jejı́ maximum na frekvenci odpovı́dajı́cı́ přirozenému tónu
užšı́, tı́m je tón pevnějšı́ v laděnı́, ale náročnějšı́ na hru. V opačném přı́padě je sice nástroj
vhodný zejména k rychlým přeměnám mezi alikvóty, hrozı́ ovšem riziko, že hráče v laděnı́
málo podpořı́.
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Metodika

3.1

Praktický postup dle metodiky

Kroky metodiky směřujı́ k jednoduchému využitı́ připraveného skriptu Brass Earwig.
Ten je postaven v jazyce Python 2.7 a spustitelný pod MS Windows bez nutnosti instalace a dohledávánı́ podpůrných knihoven. Jeho obsahem jsou formálně náročné fyzikálnı́
výpočty (viz bod 1), které tak přı́mo v dı́lně nenı́ nutné řešit.
Při použitı́ této metodiky bude odstraněn vliv subjektivnı́ch názorů hráče na výsledek
konstrukčnı́ch zásahů na nástroji. Poskytuje tedy objektivizaci náhledu na nástroj při
vyloučenı́ různé mı́ry hráčských zkušenostı́ a osobnı́ho vkusu.
Konkrétnı́ postup měřenı́ a zadánı́ údajů:
1. Změřenı́ délky válcového dı́lku. Délku válcového dı́lku odměřujeme pomocı́
provázku kopı́rujı́cı́ho osu trubice na vnějšı́m povrchu. Zakřivenou část (ve smyslu
ohybu, nikoli rozšı́řenı́) měřı́me jako několik přı́mých úseček. Vždy měřı́me tak,
aby hodnota délky válcového úseku na zakřivené trubici odpovı́dala ekvivalentnı́
délce válcového úseku přı́mé trubice. Neobtáčı́me provázek kolem vnějšı́ho průměru
zakřivenı́ trubice, ale vedeme ho nad osou trubice.
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2. Změřenı́ průměru. Měřenı́ průměru je možné provést bud’ posuvným měřidlem,
přičemž dbáme, aby nebyl poškozen povrch trubice, nebo některou z optických metod. Vstupem algoritmu jsou vnitřnı́ poloměry trubice. Je tedy klı́čové nezapomenout odečı́tat tloušt’ku materiálu trubice a dělit dvěma. Podobně jako v předchozı́m
přı́padě měřı́me ekvivalentnı́ poloměr idealizovaného válcového úseku tak, aby byla
zachována shodná plocha průřezu trubice mezi reálným nástrojem a modelovým
dı́lem (jedná-li se např. o poškozenou část nástroje).
3. Požadovaná jemnost měřenı́. Části nástroje s výraznějšı́m stoupánı́m průřezu
dělı́me na menšı́ dı́lky tak, aby relativnı́ rozdı́l průměrů sousednı́ch dı́lů nepřesáhl
10 %.
4. Sestavenı́ ekvivalentnı́ho modelu nástroje. Zı́skané délky přibližně válcových
úseků a jejich poloměry vložı́me do tabulky ve skriptu Brass Earwig. Jednotkou
délky jsou milimetry. Je důležité, aby ekvivalentnı́ model nástroje odpovı́dal nástroji
jako sestavenému celku. Je tedy třeba změřit nátrubek, správně změřit jeho zasunutı́
do nástroje, aby celková délka nebyla nepatřičně prodlužována o části ležı́cı́ v sobě.
5. Určenı́ přirozených tónů. Po stisknutı́ tlačı́tka Určit přirozené tóny skript
vypočı́tá průběh vstupnı́ impedance v závislosti na frekvenci, vykreslı́ ji v jednotkách akustických Ohmů a frekvenčnı́ maxima průběhu přeložı́ jako názvy tónů
s poznámkou, o kolik centů se od daného temperovaného půltónu lišı́.
6. Optimalizace. Pokud nepracujeme se sbı́rkovým historickým nástrojem, v tuto
chvı́li je možné začı́t měnit jednotlivé délky (tzn. vrátit se modelově k bodu 1),
abychom dosáhli odpovı́dajı́cı́ho přeladěnı́, správného napojenı́ náhradnı́ho dı́lu atd.
Neměnı́me části nástroje, které nenı́ možné během jednoduché opravy upravovat
(např. stoupánı́ profilu ozvučnı́ku). Typicky tedy omezujeme zásahy na prvnı́ části
nástroje za nátrubkem (ústnici a eso).
Během libovolného kroku vkládánı́ geometrických parametrů je možné stisknout tlačı́tko
Vykreslit a ověřit, zda nákres odpovı́dá měřenému nástroji.
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Ukázka okna skriptu Brass Earwig. Popsaný nástroj zjevně nenı́ vhodný, řada alikvótnı́ch
tónů nenı́ harmonická.
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