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1 ÚVOD 

 

„Daniel Bernoulli, Leonhard Euler and Joseph Louis Lagrange were the first to 
discuss the equations for waves in horns during the decade following 1760. Their 
activity was a part of the immensely rapid blossoming of theoretical physics that 
took place in the years after the laws of motion had been formulated by Newton 
and Leibniz. [...] It was a part of the initial blooming of the theory of partial 
differential equations underlying nearly all physics.“ 

Arthur H. Benade (1973) 
 

Slova Arthura Benadeho, významného autora na poli fyzikální akustiky hudebních nástrojů, 

směřují k historickému významu akustiky jako silného motivačního zdroje pro budování 

matematického aparátu fyziky. Ačkoli základní rovnice popisující obecné chování zvukového 

pole, alespoň jeho slyšitelné části, jsou odvozeny už desítky let, řadu z nich není možné 

v potřebných aplikacích řešit a výzkum na tomto poli neztrácí svůj smysl.  

Následující řádky se budou držet fyziky a technické praxe na poli výzkumu dechových 

žesťových nástrojů. Jak v úvodním citátu naznačuje Benade, matematický popis chování 

těchto nástrojů směřuje k velmi netriviálním vztahům, které je často možné řešit jen s 

citelnými zanedbáními, které například pro stavbu nástrojů nejsou bez významu. Je proto 

důležité obezřetně experimentálně ověřovat modelované výsledky a hledat nové metody 

tohoto ověřování v souvislosti s rozvíjejícími se technickými možnostmi. 

Tato diplomová práce vznikla ve Výzkumném centru hudební akustiky Hudební a taneční 

fakulty Akademie múzických umění v Praze (MARC) jako příprava budoucího výzkumu 

v oblasti žesťových nástrojů. Vzhledem k zaměření práce na metody měření obsahuje jen 

krátkou experimentální část sloužící pouze k základní ilustraci a potvrzení validity některých 

popisovaných metod. Relativně širší teoretická část má především funkci základního přehledu 

a slouží jako podklad pro další aplikace na poli metod i navazujících experimentů, které 

v současné době v MARC probíhají. Přínos této práce je především právě v oblasti metod: 

popsáno je přenesení kymografických měření z oblasti foniatrie na rty hráče a kymografické 

měření plochy otevření rtů, přičemž nedílnou součástí této práce byla také příprava aparatury 

pro potřebná měření. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Základní pojmy akusticky pojímané nauky o hudebních nástrojích 

2.1.1 Definice pojmu hudební nástroj 

Kvůli stručnosti bez širšího komentáře přijmeme účelům fyzikální hudební akustiky dobře 

vyhovující definici (Syrový, 2008, s. 201): hudební nástroj je vhodně uspořádaná, kmitání 

schopná hmota, která svou kmitavou energii vyzařuje do prostoru ve formě zvukové vlny. 

Muzikologická nauka o hudebních nástrojích (organologie) často z pole svého zájmu 

explicitně vyjímá lidský hlas s argumentem, že se nejedná o řemeslný produkt činnosti 

člověka a jedním z historických důvodů vzniku hudebních nástrojů bylo právě nahrazení 

lidského hlasu. Jak bude patrné dále, lze nicméně lidský hlas jako hudební nástroj velmi dobře 

fyzikálně klasifikovat a některým jeho vlastnostem se bude tato práce rovněž věnovat. 

2.1.2 Excitátor, oscilátor, rezonátor 

V dějinách lidských pokusů popsat rozmanité množství hudebních nástrojů se prozatím jako 

relativně nejstabilnější jeví systematika ve své původní podobě navržená dvojicí Curt Sachs –

 Erich Moritz von Hornbostel (Hornbostel, Sachs, 1914), která se opírá o prostý fakt, že totiž 

ze své podstaty musí každý hudební nástroj obsahovat trojici specifických prvků excitátor, 

oscilátor, rezonátor, kde: 

• Excitátor je budící element kmitání (smyčec, prst, proud vzduchu, palička, atd.). 

• Oscilátor je kmitající část nástroje (struna, rty, blána, deska atd.). 

• Rezonátor je zesilující a filtrující element (ozvučná deska, tělo dechového nástroje 

atd.). 

Systematika Sachs-Hornobostel staví na principech ne nepodobných například Linného 

botanické a zoologické taxonomii: hudební nástroje tvoří rozvětvující se rodiny, přičemž 

každé patro větvení zohledňuje některý vybraný aspekt konstrukce nástroje. Na nejvyšší 

úrovni se nástroje rozdělují podle typu svého oscilátoru na:  

• idiofony (nástroje samozvučné, oscilátorem jsou tyče a desky – např. činel, xylofon, 

kostelní zvon),  

• membranofony (nástroje blanozvučné, oscilátorem jsou blány – např. různé typy 

bubnů, famfrnoch),  

• chordofony (nástroje strunné, oscilátorem je struna – např. housle, klavír, cembalo), 
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• aerofony (nástroje dechové, oscilátorem jsou různé typy jazýčků rozechvívané 

proudem vzduchu – např. flétny, rohy, lidský hlas, varhany nebo i polní dělo). 

Aktualizované verze této systematiky obsahují navíc ještě třídu elektrofonů (tzn. nástrojů buď 

buzených nebo zesilovaných elektrickými obvody – Martenotovy vlny, termenvox) a dvě 

třídy nezaložené na čistě akustických argumentech, totiž automatofony (nástroje s vyloučením 

přímé zvukotvorné akce lidského hráče – orchestrion, flašinet) a mirlitony (de facto pouze 

filtry lidského hlasu – kazu, „hra na hřeben“). 

Dalšími patry členění se vzhledem k zájmu této práce budeme zabývat pouze v rodině 

aerofonů níže. 

Výhodou této systematiky je zejména její velká univerzálnost a stabilita (lze do ní snadno 

zařadit i nástroje dosud neznámé) daná především oporou v čistě fyzikálně-akustickém 

základě. Táto práce se jí bude výlučně držet. 

2.1.3 Dechové nástroje v systematice Sachs-Hornbostel 

Hlavním předmětem zájmu této práce jsou nátrubkové nástroje, je nicméně velmi užitečné 

projít systematiku všech dechových nástrojů kvůli vymezení míry fyzikálně-akustické 

podobnosti až shodnosti popisu jednotlivých členů této široké rodiny. 

Je zvykem větve Sachs-Hornbostelova systému číselně označovat zápisem kopírujícím 

hierarchii (veškeré aerofony tak například začínají číslicí 4), zde uvedené české překlady se 

drží připravovaného skripta Jaromíra Havlíka (viz literatura). 

Základní členění na aerofony volné (41, rezonátor není ohraničen nástrojem – např. frčák, 

siréna) a tzv. vlastní (42, rezonátor je ohraničen tělem nástroje) zde můžeme téměř pominout 

pro zjevnou nepříbuznost volných aerofonů s nátrubkovými nástroji. Zvuk má často pouze 

podobu rázové vlny (výstřel zátky nebo jiného projektilu, prásknutí biče) a až na výjimky 

nemá subjektivně definovatelnou výšku. Intuitivně bychom teprve skupinu vlastních aerofonů 

označili jako dechové nástroje – a běžně se tak i děje – s obvyklým podotknutím, že se do této 

skupiny zařazují nástroje poháněné nejen dechem, tedy vzduchem z hráčových plic, ale také 

z jiných rezervoárů (případ varhan, dud, tahací harmoniky apod.). 

Další dělení zohledňuje přesnější typ jazýčku: 

• 421 nástroje hranové (flétny, hra o hrdlo skleněné lahve apod.), 

• 422 nástroje jazýčkové (klarinet, hoboj, foukací harmonika apod.), 

• 423 nástroje retné (nátrubkové) (trubky, rohy apod.). 

Krátce komentujme paradoxní koncepci „oscilátorem aerofonů jsou jazýčky“ – „podskupinou 

aerofonů jsou nástroje jazýčkové“. V širším slova smyslu myslíme jazýčkem každé zařízení, 
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které uzavírá a otevírá vzdušný sloupec. Jazýčkovými aerofony (422) jsou myšleny nástroje, 

na jejichž tělo je přímo připevněn některý z následujích typů dřevěných nebo kovových 

(vzácně plastových) prvků přerušujících proud vzduchu do těla nástroje: 

• jazýček nárazný (klarinetový plátek), 

• jazýček průrazný (akordeon), 

• jazýček sbíhavý (strojky hoboje, fagotu apod.). 

Rty mohou být pojímány jako membranózní jazýček a vzdušný sloupec nástrojů hranových je 

uzavírán tzv. vzdušným jazýčkem – doména vyšších rychlostí vzduchu periodicky se 

přesouvající mezi vnitřkem a vnějškem rezonátoru, následek nárazu proudu vzduchu na hranu 

náústku nebo labium píšťaly. 

Společné fyzikální znaky a naopak konkrétní specifika jednotlivých typů jazýčků budou 

diskutována níže. Silným jednotícím prvkem je zde právě přítomnost těla nástroje, ze které 

v drtivé většině případů vyplývá nutnost naladění oscilátoru na vlastní frekvence prostoru 

uzavírajícího vzdušný sloupec. 

2.1.4 Další členění retných (nátrubkových) nástrojů 

Dechové nástroje mohou hrát (přesněji, klasické techniky vyžadují hru) pouze na těch 

frekvencích, na kterých dochází ke vzniku stojatého vlnění ve vzdušném sloupci jejich 

rezonátorů (viz níže). Následující patro členění aerofonů skupiny 423 se opírá o vybavenost 

nástroje technickým zařízením umožňujícím měnit délku jeho vzdušného sloupce. Tzv. 

přirozené nástroje (423.1) tuto změnu neumožňují. Chromatické nástroje (423.2) se dále dělí 

podle způsobu prodlužování délky vzdušného sloupce uzavřeného v nástroji: 

• 423.21 klapkové nástroje (klapková trubka, ofiklejda), 

• 423.22 snižcové nástroje (trombon), 

• 423.23 ventilové nástroje (trubka, lesní roh). 

Skupina klapkových nátrubkových nástrojů se dnes až na výjimky historicky poučené 

interpretace nepoužívá. Skupinu ventilových nástrojů, která bude pro tuto práci zejména 

důležitá, by bylo možné dělit podle typu strojiva (rotační ventily, Périnetovy písty, vídeňské 

strojivo), nicméně důležitější hledisko představuje dělení podle převládajícího (!) typu profilu 

rezonátoru: 

• 423.231 kuželové (kónické) nástroje (křídlovka, rodina tub), 

• 423.232 částečně kuželové nástroje (lesní roh), 

• 423.233 válcové (cylindrické) nástroje (trubka). 
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Je důležité podtrhnout, že se jedná pouze o převládající typ profilu. Například trubka není 

striktně cylindrická po celé délce k roztrubu (viz dále). 

Profil lze samozřejmě rozlišit i u dalších aerofonů než jen u skupiny 423.23. Stranou 

ponecháme specifika profilu jazýčkových a hranových nástrojů (421 a 422), byť je u nich tvar 

rezonátoru nesmírně důležitý. Snižcové nástroje musí být právě kvůli snižci vždy 

cylindrického profilu, historické klapkové nástroje jsou většinou kónické. Klasifikace 

přirozených nátrubkových nástrojů v tomto případě kopíruje nástroje chromatické, tzn. 

rozlišujeme přirozené trubky (cylindrické) a přirozené rohy (kónické). Hráč takto samozřejmě 

nepřemýšlí, ale akusticky vzato není chromatický nátrubkový nástroj nic jiného, než 

přepínatelná soustava nástrojů přirozených. 

Materiálem moderních (!) nátrubkových aerofonů jsou bez výjimky kovové slitiny, přičemž 

řešení metalurgických detailů (druhy mosazí, pakfongů, typy použitých pájek apod.) zůstanou 

mimo rámec této práce zaměřené zejména na oscilátory. Slovo žesť a od něj odvozené 

pojmenování žesťové nástroje, kterému jsme se kvůli mírné nepřesnosti dosud vyhýbali, má 

svůj původ ve staročeském hutnickém termínu označujícím tenký, zpravidla neželezný plíšek 

(Havlík, s. 30). O něco méně užívané označení plechové nástroje je přejato z němčiny (der 

Blech – plech; Blechblasinstrumente, Blechbläser – dechové nástroje plechové/žesťové). 

2.1.5 Díly nátrubkového nástroje 

Na hráčovy rty je přitisknut kovový nátrubek, jehož konstrukce se mezi jednotlivými typy 

nástrojů odlišuje. Zpravidla se rozeznávají nátrubky kotlíkové (trubka, trombon) a nálevkovité 

(lesní roh, Wagnerova tuba). Díl nátrubku zasouvaný do nástroje se nazývá stopka. Nátrubek 

omezuje délku rtů, která může kmitat, a tvoří první impedanční zátěž (viz níže). 

Nátrubek je vetknut v prvním dílu nástroje nazývaném eso (ang. leading pipe, něm. 

Mundrohr, odtud v hovoru běžně užívané označení mundroura). Navzdory názvu, užívanému 

napříč mnoha skupinami dechových nástrojů, často není u nátrubkového nástroje tento díl 

esovitého tvaru a označuje jednoduše první konstrukční díl rezonátoru za vyjímatelným 

nátrubkem. 

V závislosti na použitém typu strojiva eso buď ústí přímo do prvního ventilu, nebo je za něj 

zařazena část nástroje opatřená ladícím tahem prodlužujícím nebo zkracujícím celou délku 

nástroje bez ohledu na polohu strojiva. 

Nejužším místem soustavy nátrubek-nástroj je přechod kotlíku nátrubku do stopky, v případě 

trubky činí jeho průměr řádově jen něco kolem dvou milimetrů. Vnitřní povrch stopky 

nátrubku je kónický a velmi mírně kónické může být eso kvůli udržení spojitosti povrchu stěn 
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nástroje. Jinak jsou veškeré chromatické žestě až ke strojivu včetně o vesměs cylindrickém 

průběhu, rozdíl mezi kónickými a cylindrickými se reálně více projevuje až na cestě od 

strojiva k ozvučníku (roztrubu, korpusu). Kónické nástroje mají plochu ozvučníku obecně 

o něco větší oproti cylindrickým. Profily finálního rozšíření nástroje se model od modelu liší 

(exponenciální, katenoidální, besselův ad.), vesměs se jedná o plochy části jednodílných 

hyperboloidů. 

 

 

 

Obr. 1: Trubka in B, model Bach Stradivarius 18037, jeden ze standardních profesionálních 
nástrojů. Zdroj: www.bachbrass.com. 

 

2.1.6 Stručně o hráčských technikách 

Hráč na nátrubkový nástroj žene vzduch ze svých plic přes napjaté rty, které jsou základním 

zdrojem zvuku. Je žádoucí, aby opora v dechu byla stabilní, preferováno je brániční dýchání. 

Svaly krku by měly být při hře volné, hráč na žesťový nástroj ponechává svůj vokální trakt 

uvolněný a bez pohybu. Mistrovská technika multifonik (zjedodušeně: doplnění tónu nástroje 

vlastním zpěvem) není pro většinu žesťů dostupná. Relativně běžnější je pouze u lesního 

rohu. 

U vyšších žesťů vyžadujících větší napětí na rtech a udržení vyššího přetlaku není běžná 

práce se svaly tváří, která je u hlubších žesťů v nižších rejstřících možná. Přetlak v hráčově 

dutině ústní se řádově pohybuje v desítkách centimetrů vodního sloupce. 

Oddělení jednotlivých tónů se provádí pomocí jazyka, který uzavře přívod vzduchu z plic. 

Jeho špička se v takovém případě opírá o horní patro nedaleko za mírně pootevřenými zuby. 

Zásah jazyka mezi zuby až mezi rty je považován za technickou chybu. V případě potřeby 

velmi rychlého přerušování tónu je používána pokročilá technika tzv. násobného staccatta: 

proud vzduchu je přerušován nejen jazykem, ale střídavě také v krku pohybem analogickým 

k vyslovení hlásky k nebo g. 



9 

 

Držení se u jednotlivých druhů žesťových nástrojů liší. Bez výjimky však respektuje dvě 

kritéria: hmotnost nástroje spočívá převážně na levé ruce (možností je také popruh nebo 

hráčův klín), pravá ruka je ponechána volnější k ovládání strojiva (pouze u lesního rohu je 

úloha rukou opačná), nástroj se drží za vyztužené, robustnější části, nikdy za ozvučník nebo 

jinou část s výraznými vlastními vibracemi (výjimkou je opět úchop lesního rohu). 

2.1.7 Změny výšky tónu 

Změna výšky tónu probíhá jednak prací se strojivem, tzn. prodlužováním a zkracováním 

vzdušného sloupce a jednak přefukováním, tedy změnou modu stojatého vlnění, přičemž 

přirozené nástroje mohou využít pouze druhou z možností. 

Tónový výběr přirozených žesťů je tedy zejména v nižších rejstřících značně omezen (pro 

ilustraci: asi jediná česká lidová píseň, kterou lze na libovolný přirozený nástroj zahrát je Jede 

jede poštovský panáček – zajisté ne náhodou právě tato). Řada přirozených nástrojů má 

signální účel (vojenské a lovecké) a užší tónový výběr nevadí. Další možností je hra ve  

vysokých rejstřících, ve kterých menší frekvenční rozteče mezi mody umožňují hru melodie. 

Výjimku opět tvoří přirozený lesní roh a specifická technika tzv. krytí: prací ruky v ozvučníku 

dosahují hráči změn akustické délky nástroje, zvuk je ovšem zejména v barvě a dynamice 

mezi jednotlivými tóny nevyrovnaný. 

Chromatizace žesťů je záležitostí první poloviny 19. století a řádově desítky let trvalo 

sjednocení jejich konstrukčních parametrů. S trochou nadsázky by se dalo říci, že kolem 

poloviny 19. století platilo, že téměř co plukovní hudba, to specifické žesťové nástroje. 

Můžeme se ctí konstatovat, že čeští nástrojaři tvořili skutečně dobovou technologickou 

špičku, mezi nimi především zdokonalitel ventilového mechanismu a velký inovátor na poli 

zejména kónických nástrojů Václav František Červený (1819-1896) z Hradce Králové. 

Kuriózní rodina tzv. šedifonů, podle českého nástrojaře Josefa Šedivy, byla dokonce 

vybavena možností pomocí tzv. distribučního ventilu měnit typ svého profilu mezi spíše 

cylindrickým a spíše kónickým a tak ovlivňovat barvu svého tónu. Nástroje měly tedy běžně 

dva ozvučníky na společném nátrubku a strojivu. 

2.1.8 Lidský hlas 

Excitátorem „nástroje lidský hlas“ je proud vzduchu, oscilátorem hlasivky a rezonátorem 

vokální trakt a další tělní dutiny. Právě fakt, že se jedná o nástroj s oscilátorem živočišné 

tkáně poháněným dechem z plic, je významným zdrojem podobností ve výzkumu hlasivek 
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a rtů. Například řada foniatry popsaných patologií má svou analogii na kmitajících rtech. Také 

naopak, místy je vhodné pro ilustraci možnosti hlasivek a rtů vymezit vůči sobě navzájem. 

V hrubém přiblížení lze říci (některé detaily viz níže), že zpěvák má relativně malou 

uvědomnělou kontrolu nad oscilátorem (hlasivkami) a naopak relativně velkou nad svým 

rezonátorem (vokálním traktem); naopak, hráč na žesťový nástroj může oscilátor (rty) ovládat 

lépe, parametry rezonátoru (kusu zpracovaného kovu) lze při hře ovlivnit de facto jen málo. 

Kontrola nad excitátorem (dechem) je v obou případech srovnatelná a psychicky 

i fyziologicky je do nemalé míry neodlučitelně spjata s ovládáním oscilátoru (hlasivek/rtů). 

2.2 Obecné fyzikální principy tvorby zvuku v dechových nástrojích 

Tato kapitola představuje základní sumu vztahů a úvah spojující obecnou teorii zvukového 

pole s konkrétními aplikacemi ve fyzice aerofonů. Vzhledem k tomu, že takovýto přehled 

ještě není jádrem práce, nejsou některé aspekty teorie probrány do detailů. Bližší komentář lze 

najít v textech, ze kterých tato kapitola vychází, zejména v pracech Zdeňka Škvora Akustika 

a elektroakustika (2012) a Ondřeje Jiříčka Úvod do akustiky (2002), obecnější souvislosti 

s širší teorií mechaniky kontinua pak ve stejnojmenné publikaci Miroslava Brdičky 

a kolektivu autorů (2011, 4. vyd.). V základních otázkách týkajících se fyzikální akustiky 

hudebních nástrojů se tato práce opírá zejména o publikaci Nevilla H. Fletchera a Thomase D. 

Rossinga The physics of musical instruments (1991). 

2.2.1 Základní pojmy a vztahy zvukového pole v plynech 

Jakýkoli dechový nástroj se v zásadě chová jako zařízení přeměňující kontinuální proud 

vzduchu o konstantní rychlosti a neproměnném prostorovém i časovém průběhu tlaku na sérii 

pulzů, přičemž v prvním přiblížení budeme nástroj uvažovat pouze jako pasivní soustavu 

okrajových podmínek pro chování tlaků a rychlostí. Z řečeného vyplývá, že se v základní 

teorii lze omezit jen na zvukové pole v plynech, konkrétně pouze vzduchu, netriviální 

formalismus popisu obecného chování akustických vln zde nebude nutné zavádět. 

Vzduch můžeme, minimálně pro účely základní orientace, považovat za ideální barotropní 

tekutinu, pro kterou platí klasická kinetická teorie plynů. Některé korekce vztahů odvozených 

za těchto idealizovaných předpokladů budou uvedeny níže. 

2.2.2 Základní rovnice a jejich linearizace 

Základní trojici vztahů svazujících lokální hustotu, tlak a rychlost částic plynu představuje 

zákon zachování hybnosti v podobě Eulerovy hydrodynamické rovnice (bez působení 

vnějších sil): 
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dále rovnice kontinuity: 

 

a jedné rovnice vystihující termodynamiku systému, přičemž experimentům dobře odpovídá 

adiabatické chování: 

 

Ačkoli tímto máme soustavu tří rovnic pro tři neznámé (tlak, hustota, rychlost částice), její 

řešení by bylo značně náročné, zejména vzhledem k její nelineární povaze. Rovnice je však 

možné linearizovat za podmínky platnosti následujících předpokladů, představujících 

vzhledem k experimentům jen vcelku malou újmu na obecnosti: 

• Akustický tlak a hustota jsou veličiny superponované na atmosferický tlak a hustotu 

okolního prostředí, přičemž akustické veličiny jsou oproti atmosferickým relativně 

velmi malé. 

• Hodnota atmosferického tlaku a hustoty prostředí je konstantní. 

• Volíme takovou vztažnou soustavu, vůči které je plyn v klidu. 

Akustické veličiny budeme značit s indexem A, konstantní složku (atmosferický tlak, hustotu 

prostředí) budeme značit indexem 0. Formálně lze tedy podmínky linearizace vyjádřit takto: 

 

0 A
  

0 A
 

A

0
    

A

0
 

 

Vzhledem k tomu, že zvuky o akustických tlacích řádu jednotek pascalů už subjektivně 

vyhodnotíme jako velmi silné a atmosferický tlak je v řádu 105 Pa, je zřejmě tato aproximace 

opodstatněná. 

Kdekoli v dalším textu, nebude-li hrozit záměna, budou veličiny bez indexu brány jako 

akustické. 
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Z experimentů vyplývá, že pole akustických rychlostí částic plynu je nevírové. Platí tedy: 

A
 

kde Φ je rychlostní potenciál. Vlnová rovnice se nejjednodušším způsobem ze tří výše 

uvedených rovnic po linearizaci odvozuje právě pro tuto skalární veličinu: 

 

K definičnímu vztahu mezi rychlostním potenciálem a akustickou rychlostí je potřeba ještě 

doplnit vztah mezi rychlostním potenciálem a akustickým tlakem, který vyplývá 

z linearizované Eulerovy hydrodynamické rovnice: 

A 0

 

Rychost šíření zvuku, kterou lze jako ve všech analogických případech přečíst ve vlnové 

rovnici z konstanty před druhou parciální derivací podle času, je tedy určena vztahem: 

 

přičemž uvedená číselná hodnota platí pro vzduch za normálních podmínek. 

2.2.3 Harmonické vlny 

Známým nejobecnějším řešením jednorozměrné vlnové rovnice ve tvaru: 

 

je lineární kombinace dvakrát diferencovatelných funkcí s argumenty (c0t + x) a (c0t – x). 

Vzhledem k praktickým výpočtům se budeme nicméně v této práci setkávat převážně 

s řešeními ve tvaru harmonických vln: 

 

 

 

tzn. se speciálním případem obecného řešení pro argument exponenciální funkce ik(c0t ± x), 

kde k a ω mají obvyklý význam vlnového čísla a úhlové rychlosti. Konstanty A a B jsou 

obecně komplexní, je v nich tedy zahrnuta i počáteční fáze. 

Je užitečné pro tento případ uvést vztahy pro výpočet akustického tlaku a rychlosti: 
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2.2.4 Akustické vlny v cylindrických vlnovodech 

Několik sekcí v druhé polovině této obecnější části se bude zabývat šířením akustických vln 

ve válcových potrubích konstantního průměru. Výše bylo uvedeno, že takový případ je 

v konstrukci žesťových nástrojů relativně vzácný, řešíme ho nicméně, abychom diskutovali 

vlastnosti a vlivy jistých zanedbání, která bude nutné učinit ve jménu výpočetního 

zjednodušení popisu složitějších systémů (viz dále). 

Zavedeme soustavu cylindrických souřadnic (r, θ, x) tak, že osa x je shodná s osou válce. 

Vlnová rovnice tedy bude mít tvar: 

 

Za podmínky nulové radiální rychlosti na stěnách (tzn. dokonale tuhé stěny), předpokladu 

řešení ve tvaru harmonické vlny a při použití metody separace proměnných, lze výslednou 

rovnici psát ve tvaru (Jiříček, 2002, s. 40): 

 

přičemž platí: 

 

J je Besselova funkce prvního druhu řádu m. Podmínka nulové radiální rychlosti na stěně 

válce o poloměru R může být formulována takto: 

 

Mody zatím uvažujeme pouze na dvou dimenzích průřezu, možnosti vzniku dalších modů 

v souvislosti s konečnou délkou cylindrického vlnovodu budeme diskutovat níže. 
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Řešení poslední rovnice budou tvořit matici o m řádcích a n sloupcích o členech 

odpovídajících n-tému nulovému bodu derivace Besselovy funkce m-tého řádu, tzn. 

modu o m příčných uzlových čarách akustického tlaku a n uzlových kružnicích. Pro frekvence 

těchto modů platí: 

 

kde χm,n jsou kořeny právě komentované rovnice. Z řešení vlnové rovnice je zřejmé, že mod 

(0, 0) odpovídá rovinné vlně šířící se ve směru osy válce. Dále ovšem z podmínek svazujících 

vlnová čísla vyplývá možnost ryze imaginárního k příčného modu – daný modus by tedy 

tvořil pouze evanescentní vlnu. Pro trubici o průměru kolem 1 cm frekvence nejnižšího ze 

stabilních (tzn. s reálným k) příčných modů přesahuje 20 kHz; pro trubici o průměru zhruba 

5 cm by tento nejnižší modus měl kolem 5 kHz, přičemž nejbližší vyšší příčný modus má 

frekvenci vždy bezmála dvojnásobnou. Takové frekvence jsou bezpečně nad technickými 

(resp. fyziologickými) možnostmi oscilátorů příslušných žesťových nástrojů a jejich vlivy 

jsou běžně při komplikovanějších výpočtech zanedbávány. Mírného snížení těchto frekvencí 

bychom se dobrali, kdybychom zahrnuli vlivy proudění vzduchu v trubici žesťového nástroje 

(při špatně splnitelném předpokladu laminárního proudění). Nicméně, vzhledem k tomu, že 

mírou změny je v tomto případě Machovo číslo (Jiříček, 2002, s. 43), tedy veličina vzhledem 

k fyziologickým limitům vždy relativně malá, neohrozí tento argument běžné zanedbávání 

příčných modů.  

2.2.5 Základní elektroakustické analogie 

Značná podobnost matematického popisu kmitajících mechanických soustav a mechanického 

vlnění na jedné straně a oscilačních obvodů a šíření elektromagnetických vln na straně druhé 

vede k prakticky účelnému hledání analogií mezi mechanickými (akustickými) 

a elektromagnetickými soustavami. 

Zcela přirozeně je mechanické napětí v látce analogií elektrického napětí. V plynných látkách 

ovšem existuje jediný druh tohoto napětí: tlak. Eulerova hydrodynamická rovnice je speciální 

případ pohybové rovnice kontinua pro tenzor napětí s nenulovými členy pouze na diagonále, 

a to o hodnotě –p. Analogií elektrického proudu je objemová rychlost w svázaná s akustickou 

rychlostí definičním vztahem: 
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kde n je jednotkový vektor normály k ploše. V následujícím textu bude vystupovat pouze 

akustická rychlost konstantní vzhledem ke zkoumanému povrchu a rovnoběžná s jeho 

normálou. Stačí tedy psát w = Sv. 

Existují-li analogie o významu elektrického proudu a napětí, pak je logické se ptát po analogii 

odporu a vzhledem k tomu, že akustický tlak i rychlost jsou „střídavé veličiny“, budeme 

zřejmě hledat jak rezistanci, tak reaktanci. 

Na poli akustiky (resp. přesněji: teorie mechanického vlnění i kmitání) je používano několik 

veličin pojmenovaných impedance, které vystihují poměr mezi budící veličinou a veličinou 

spjatou s odpovědí systému. Z nich bude pro další text významnější akustická impedance Z 

definovaná jako poměr akustického tlaku k objemové rychlosti: 

 

Jako jednotka akustické impedance se používá akustický ohm, přičemž toto pojmenování se 

opírá opět pouze o analogii, v žádném případě ne o rozměrovou shodnost! V akustice 

vlnovodů žesťových nástrojů (viz dále) se běžně vyskytují impedance řádu megaohmů. 

Základní odhad lze získat následující úvahou (Fletcher, Rossing, 1991, s. 152): vzduch 

v relativně krátké, otevřené trubici délky L a konstantní plochy průřezu S má hmotnost ρ0LS. 

Na jednom konci trubice necháme působit akustický tlak, tzn. sílu pS. Z druhého Newtonova 

zákona dostáváme: 

 

odtud (poslední krok platí pro harmonickou vlnu): 

 

a tedy: 

 

Člen ρ0LS-1 je nazýván akustická induktance (inertance), znovu jako analogie: jedná se 

o imaginární část impedance, která je přímo úměrná frekvenci. Část akustické soustavy, jejíž 

hlavní vlastností je zúžený průřez (typicky zaškrcení mezi kotlíkem a stopkou nátrubku), je 

tedy do analogických schémat zanášena jako cívka. 
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Podobně je jako kondenzátor zahrnut vliv objemů dutin (baňka Helmholtzova rezonátoru, 

objem kotlíku nátrubku) a jako rezistor je symbolicky značen vliv ztrát (viskozita, tření na 

stěnách apod.). Analogicky k induktanci (inertanci) jsou s atributem akustická (nehrozí-li 

záměna běžně vynechávaným) přenášeny mj. pojmy rezistance, reaktance, admitance, 

konduktance apod. Například rty hráče jsou prvek obvodu se zápornou konduktancí: při 

zvětšování objemové rychlosti průtoku vzduchu mezi rty nedochází k úbytku, ale naopak 

k přírůstku akustického tlaku v soustavě. Obecně je akustická admitance definována jako 

převrácená hodnota impedance, tedy: 

 

Pro takto sestrojené analogické obvody rovněž platí analogie Kirchhoffových zákonů: součet 

objemových rychlostí v uzlovém bodě je roven nule, součet úbytků akustického tlaku 

v jednotlivých částech uzavřené soustavy je nulový (Škvor, 2012, s. 383). 

Široce je teorie elektroakustických a elektromechanických analogií rozpracována například 

v publikaci Vibrating Systems and their Equivalent Circuits (Škvor, 1991). 

 

2.3 Rezonátor žesťového nástroje 

Vzhledem k logice postupného popisu systému hráč–nástroj je vhodné předřadit popis 

rezonátoru nástroje popisu jeho oscilátoru (rtů). Jak bude diskutováno dále, rty se chovají jako 

tlakem kontrolovaný ventil. Pro svou plnou činnost potřebují fungovat proti vyššímu odporu 

(Fletcher, Rossing, 1991, s. 357). Klíčovou úlohu tedy představuje stanovení maxim 

impedance nástroje vzhledem k frekvenci zvuku, který se jím šíří. 

2.3.1 Impedance válcové trubice beze ztrát 

Výše uvedený vztah pro impedanci trubice je pouze orientační. Beze zbytku platí pouze pro 

krátké trubice na konci ideálně otevřené, při nižších frekvencích a bez uvažování ztrát. Za 

předpokladu, že se vlnovodem šíří rovinná harmonická vlna a trubice je ideálně otevřená, lze 

pro akustickou impedanci odvodit (Fletcher, Rossing, 1991, s. 179): 

 

kde ZL je impedance na výstupu trubice a Z0: 
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Pro často uvažovaný případ ideálně otevřené trubice (ZL = 0) odtud platí: 

 

Známý vztah pro rezonanční frekvence stojatého vlnění obdržíme za předpokladu, že vstup do 

trubice je rovněž iedálně otevřený. V tom případě: 

 

2.3.2 Ztráty 

Experimentálně bylo potvrzeno (Dlask, 2006), že rezonanční frekvence válcové trubice 

neodpovídají přesně výše uvedenému idealizovanému vztahu. Do úvahy je potřeba vzít vlivy 

ztrát spojených vnitřním třením v plynech a ztrátami na stěnách vlnovodu (Fletcher, Rossing, 

1991, s. 175-178). 

Tyto ztráty mají charakter rezistance a formálně mohou být do vztahů zahrnuty zavedením 

komplexního vlnového čísla k*: 

 

kde α je koeficient představující míru útlumu rezistančními ztrátami a v je fázová rychlost 

zvuku (v < c0). Jak fázová rychlost, tak koeficient útlumu jsou frekvenčně závislé veličiny. 

Na základě těchto oprav je možné vztah pro vstupní impedanci válcové, dokonale otevřené 

trubice přepsat pomocí hyperbolických funkcí: 

 

2.3.3 Bezeztrátové vlnovody nekonstantního průřezu, Websterova rovnice 

Z předchozích vztahů vyplývá, že jedním určujících faktorů ovlivňujících impedanci 

vlnovodu je jeho průřez. Ten nicméně u reálných žesťových nástrojů nikdy není konstantní. 

Na místě je tedy odvodit vlnovou rovnici pro vlnovod proměnného průřezu. 

Tato úloha by byla v plné obecnosti velmi složitá. Lze ji nicméně významně zjednodušit 

použitím podmínek diskutovaných výše: budou zanedbány vlivy proudění a vlnovodem se 
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bude šířit pouze rovinná vlna ve směru jeho osy. Dalšími předpoklady je spojitost a hladkost 

průřezové funkce S(x), která praxi velmi dobře odpovídá a v prvním přiblížení také dokonalá 

tuhost stěn. 

Významný krok je přizpůsobení rovnice kontinuity těmto podmínkám, tzn. omezení obecné 

třídimenzionální rovnice na popis vzduchu uzavřeného v elementárním objemu ohraničeného 

plochami S(x) a S(x+dx) (Škvor, 2012, s. 357): 

 

Po dosazení proměnných z linearizované Eulerovy hydrodynamické rovnice, z rovnice 

adiabatického děje a po formálních úpravách dostaneme tzv. Websterovu vlnovou rovnici: 

 

kterou lze při obvyklém předpokladu harmonického časového průběhu přepsat do tvaru: 

 

Povšimněme si, že pro konstantní průřezovou funkci (tzn. cylindrický vlnovod) mizí 

prostřední člen a dostáváme rovnici rovinné vlny ve směru osy x. Obecnější řešení 

Websterovy vlnové rovnice je náročné (Eisner, 1967) a představuje podklad pro de facto ryze 

matematické články (Martin, 2004). Pro tuto diplomovou práci není hlubší analytické řešení 

Websterovy rovnice rozhodující, bude se věnovat některým dalším podmínkám umožňujícím 

získat z této rovnice některé obecnější principy chování vlnovodů žesťových nástrojů. 

2.3.4 Charakteristická funkce vlnovodu 

Websterova rovnice se shodnými operacemi platí i pro akustický tlak: 

 

Podmínku dokonalé tuhosti stěn vlnovodu formálně shrnuje vztah: 

 

kde n je vektor normály ke stěně vlnovodu (tzn. normálová složka akustického tlaku je na 

stěně vlnovodu nulová). Odtud plyne kolmost vlnoplochy ke stěně vlnovodu, kterou bude 
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nyní nahrazen předpoklad šíření rovinných vln. Vlnoplochy tedy nemají tvar kruhů, ale 

kulových vrchlíků, kde a je vzdálenost měřená od jejich vrcholů k obvodům. Pro malá 

vyklenutí vrchlíků lze průřezovou funkci psát ve tvaru: 

 

Tlak je na celém povrchu vlnoplochy konstantní. S předpokladem, že na povrchu vlnoplochy 

je konstantní i energie, zavedeme novou proměnnou o významu plošné hustoty energie: 

 

Jejím zavedením do Websterovy rovnice, s předpokladem harmonického chování časové 

složky, získáme tvar (Benade, Jansson 1974): 

 

kde k je vlnové číslo. Druhý člen v závorce definuje charakteristickou funkci vlnovodu F 

(orig. horn function): 

 

Charakteristickou funkci vlnovodu F lze odhadnout pomocí křivostí vlnovodu v řezu kolmém 

na osu κT a podélném řezu κL: 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řezy v hlavních směrech křivostí, představuje základní odhad 

charakteristické funkce vlnovodu převrácenou hodnotu Gaussovy křivosti.  

Z posledního uvedeného tvaru Websterovy rovnice je zřejmé významné klasifikační hledisko 

vlnovodů: za předpokladu, že je hodnota vlnové funkce větší než čtverec vlnového čísla, 

vlnovodem se šíří pouze evanescentní vlna. Vlnovodem se tedy mohou šířit pouze vlny o 

vyšší než určité mezní frekvenci (cut-off frequency) fc, pro kterou platí: 
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Cylindrický i kónický vlnovod mají mezní frekvenci 0 Hz. 

Do Websterovy rovnice je ještě možné zahrnout vliv termodynamických ztrát (Radolf a kol., 

v přípravě): 

 

kde rn je specifická akustická rezistance na jednotku délky. V tomto tvaru ale nejsou zahrnuty 

ztráty na stěnách. 

2.3.5 Impedance vlnovodu o proměnném průřezu 

Určení impedance vlnovodu o proměnném průřezu analyticky je velmi náročná úloha. V praxi 

se používá výpočetní algoritmus založený na rozdělení vlnovodu na dostatečný počet natolik 

malých dílků, že je možné považovat je za cylindrické nebo kónické, a ty jsou následně 

svázány svými vstupními a výstupními impedancemi v jeden celek. 

Impedance jednotlivých cylindrických i kónických dílků je určena s použitím analogických 

obvodových schémat. 

2.4 Rty – oscilátor žesťového nástroje 

V této kapitole se budeme zabývat fyzikálním popisem kmitajících hráčových rtů. Jak bylo 

zmíněno výše, rty mohou být do určité míry začleněny do skupiny „jazýčků“ (v širším smyslu 

zařízení uzavrajících a otevírajících rezonátor) a bude tedy v průběhu budování fyzikálních 

modelů možné přesněji odlišit charakter rtů a například klarinetového plátku. 

V zásadě můžeme očekávat působení sil s původem v mechanickém napětí rtů, v přetlaku 

v hráčově ústní dutině (resp. plicích) oproti atmosferickému tlaku a v neposlední řadě 

působení bernoulliovských vlivů a impedance vlnovodu připojeného na rty. 

2.4.1 Základní popis periody pohybu rtů 

Rty drží uzavřené napětí ústního kruhového svalu (orbicularis oris), eventuálně dalších 

mimických svalů. Za uzavřenými rty narůstá přetlak vzduchu, který je po dosažení kritické 

hodnoty upouštěn retnou štěrbinou tak dlouho, dokud napětí svalů opět nepřekoná síly 

vyvolané postupně klesajícím rozdílem tlaků. Následuje fáze uzavření trvající dokud se za rty 

opět nenahromadí dostatečný přetlak. V jedné sekundě proběhnou těchto cyklů řádově stovky 

(v hlubokých rejstřících nižších žesťů desítky). 

Jako pružné těleso vykonává ret složitý pohyb, jehož parametry se mění v závislosti na 

dynamice tónu a rejstříku téměř od transverzální translace (vysoké tóny, slabší dynamika) po 
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výraznější cyklický dopředný pohyb, který umožňuje uvolnění svalů v nižších rejstřících nebo 

které si vynutí větší rychlost proudění skrz rty (Martin 1942; Adachi, Sato 1996). 

2.4.2 Rty jako jednoduchý, tlakově řízený ventil 

Následující pasáž shrnuje odvození základních vlastností kmitajících rtů jako jednoduchého, 

tlakově řízeného ventilu. Tento přístup k modelování rtů je v tuto chvíli starší než jedno 

století, pokud by byly brány do úvahy už Helmholtzovy práce. Tato podkapitola vychází 

z novějších článků zohledňujících více faktorů ve vlastnostech systému (Fletcher, 1979). 

V dalším textu budou indexem r značeny veličiny vztahující se ke rtům (z ang. reed – 

jazýček), indexem p veličiny vztahující se k připojenému vlnovodu (z ang. pipe). 

Rty jako oscilující prvek mají v systému hráč-nástroj generativní funkci. V navazující části 

systému je při jejich činnosti vložen akustický tlak, jehož parametry jsou dále usměrňovány 

nátrubkem a nástrojem, které mají funkci disipativní. Formálně lze tuto závislost shrnout 

(Fletcher, 1979) tak, že v zakmitaném stavu (při výdrži tónu), musí platit: 

 

 

Tedy součty reálných i imaginárních částí akustické admitance Y rtů a vlnovodu musí být 

rovny nule. Rovnováha konduktancí koresponduje se stabilitou amplitudy, analogicky nulový 

součet susceptancí odpovídá stabilitě frekvence. Na začátku tónu je tedy nutné, aby platilo: 

 

Admitance je v tomto případě používána čistě z důvodů výpočetní jednoduchosti (viz dále), 

fyzikální význam vztahů shodných až na použití reciprokých hodnot admitance (tzn. nulové 

součty rezistancí a reaktancí) je stejný. 

Rty jsou modelovány jako zátka na pružině uzavírající štěrbinu, kterou se proud vzduchu 

snaží otevírat a pružinka uzavírat, přičemž dalšími příspěvky k dynamické rovnávaze jsou 

vnitřní tlak v prostoru s pružinkou, vlivy bernoulliovského dynamického tlaku a inertance 

vzduchu proudícího rty.  
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Obr. 2: Modelové schéma rtů (Fletcher, 1979). 

 

Přetlak v plicích (oproti atmosferickému tlaku) označíme p0, tlak na opačné straně rtů p. 

Výchylka zátky je ξ, objemová rychlost w a veličina M odpovídá akustické hmotnosti 

vzduchu mezi rty. Pak platí: 

 

kde α, β, D jsou konstanty přizpůsobující obecné chování konkrétní geometrii systému (α ≈ 1; 

β ≈ 0,5). Pro M(ξ) platí: 

 

kde a/b odpovídá poměru velikosti otevření rtů k délce vzdušného sloupce mezi rty. 

Samotný pohyb uzávěru na pružince je popsán pomocí rovnice buzeného tlumeného 

mechanického oscilátoru:  

 

kde ξ0 je souřadnice rovnovážné polohy zátky na pružince, ωr vlastní úhlová frekvence rtů, δ 

je koeficient útlumu a γ1,2 konstanty závisející na geometrii systému a určující míru vlivu 

budících sil závisejících na rozdílu tlaků před a za zátkou a na vlivech bernoulliovského 

dynamického tlaku. 

Úplné analytické řešení soustavy těchto nelineárních diferenciálních rovnic není možné. 

Vztah pro akustickou admitanci rtů byl získán rozvinutím veličin w, p a ξ do 

trigonometrických řad a uvažováním pouze lineárních členů: 
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kde A, B substituují výrazy: 

 

 

 

kde mr je hmotnost rtů, sr jejich plocha a K poměr tlaku p a pozice rtů ξ. 

Až k tomuto kroku může být popis rtů formálně shodný s pohybem jakéhokoli jazýčku. 

Konkrétní průběh reálné části admitance (konduktance) s volbou konstant odpovídající rtům 

(Fletcher, 1979): 

 

 

Graf 1: Konduktance rtů v závislosti na úhlové frekvenci. Trojice 
křivek odpovídá volbě koeficientu útlumu δ. Jednotkou osy y jsou 

reciproké akustické mikroohmy (Fletcher, 1979). 

 

Z grafu vyplývá, že frekvence odpovídající minimu konduktance (tzn. maximu generativní 

funkce rtů) se nachází vždy mírně nad rezonanční frekvencí rtů. 
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Vztah reálné a imaginární části admitance rtů shrnuje následující graf: 

 

 

 

Graf 2: Průběh reálné a imaginární části akustické admitance rtů. 
Jednotkou os jsou opět reciproké akustické mikroohmy. Body na 

křivce odpovídají hodnotám přetlaku p0 v hráčových plicích a dutině 
ústní v kilopascalech (Fletcher, 1979). 

 

Je zřejmé, že při přetlacích jen o málo přesahujících 1 kPa se generativní chování rtů mění na 

disipativní. Při kontrolních experimentech probíhajících v rámci této diplomové práce bylo 

ověřeno, že přetlak v ústech hráče na trubku ve středním rejstříku (zhruba 400 Hz) a mírné 

dynamice se pohybuje kolem 2,5 kPa, přičemž vysoké tlaky ve vyšších 

rejstřících a dynamikách se pohybují kolem 6-7 kPa. Tato hodnota je ovšem pravděpodobně 

do jisté míry individuální. 

2.4.3 Model o více stupních volnosti 

I přes mnoho zjednodušujících předpokladů vede model kmitajících rtů popsaný v minulé 

kapitole k velmi netriviální matematické formulaci problému. Přesto je vzhledem ke 

konkrétnímu případu kmitajících rtů hráče na žesťový nástroj jen velmi hrubý. Jeho největší 

přednost, možnost diskuse společných vlastností mnoha různých typů jazýčků, tato práce 
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vzhledem ke svému zaměření nevyužívá. Závěry o tlakových poměrech, frekvenčním minimu 

konduktance apod. jsou cenné. Vzhledem k metodám a experimentální části této práce je 

nicméně nutné stanovit ještě alespoň modelové přiblížení časového vývoje plochy otevření rtů 

S. 

Základní odhad by mohl poskytnout už zmíněný model například za předpokladu S ~ ξ 2. 

Pohyb uzávěru na pružince je ovšem velmi nepříbuzný reálnému pohybu rtů. Přejdeme k 

dvoudimezionálnímu modelu rtu jako rovnoběžníkové bariéry mezi dutinou ústní (mouth) 

a kotlíkem nátrubku (mouthpiece cup) (Adachi, Sato, 1996). 

 

 

Obr. 3: Modelové schéma horního rtu se dvěma stupni volnosti 
(Adachi, Sato, 1996). 

 

Výhodou je například možnost přesnějšího určení oblastí, na které působí přetlak v dutině 

ústní (reprezentováno úsečkou AD), tlak v nátrubku (úsečka BC) a kvůli bernoulliovským 

vlivům je rovněž užitečné vymezit oblast reprezentovanou úsečkou DC. Rtu je v tomto 

modelu povoleno otočení v „pantech“ A a B a celkové smrštění nebo roztažení 

reprezentované pružinou. 

Řešení komplikovaných rovnic, ke kterým tento model vede, zde kvůli stručnosti nebude 

uvedeno do detailů. Podstatná je modelová předpověď chování rtů: 
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Graf 3: Průběhy tlaku v nátrubku p, objemové rychlosti (zde značena U) 
a plochy otevření rtů Slip v rejstříku odpovídajícím frekvencím použitým 

níže v experimentální části (zhruba 350 Hz) (Adachi, Sato, 1996). 
 

V podstatě sinusový průběh časového vývoje plochy otevření rtů s mírně vyšší rychlostí 

otevírání oproti uzavírání velmi dobře potvrzují níže popsané experimenty. Stejně tak je ve 

shodě s dalšími experimenty modelovaný nárůst amplitudy plochy otevření v nižších modech 

a pokles amplitudy Slip směrem k vyšším modům. V obou případech zůstává tvar křivky 

stejný, mění se pouze amplituda. 

Problém představuje doba uzavření rtů, která je reálně delší než jen jednotlivé body 

Slip (t) = 0, které model předpovídá. Uvedené schéma příliš nezohledňuje setrvačnost rtů jako 

pružného tělesa, která je pro dobu uzavření jedním z klíčových faktorů. 

Rty si můžeme představit jako dvojici krátkých, pevných strun obalených vysoce viskózní 

tekutinou v uzavřeném objemu. Tato tekutina kmitá oproti strunám s jistým fázovým 

zpožděním, které má za následek, že ačkoli struny už míří od sebe, štěrbina je stále uzavřena 

objemem viskózní tekutiny. Popsané chování velmi dobře odpovídá pohybu hlasivek, u 

kterých jsou vlivy „tekutiny“ – reálně velmi pružné sliznice, kterou jsou svaly pokryty – 

velmi významným faktorem ovlivňujícím jejich celkový pohyb. Rty hráče na žesťový nástroj 

stojí modelům tuhého tělesa blíže. 
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2.4.4. Základy celkového popisu systému hráč – nátrubek – nástroj 

V nejzákladnějším popisu pomocí elektroakustických analogií se nástroj připojený na rty 

hráče chová jako soustava dvou dvojbranů (s možností dalšího vnitřního členění), přičemž 

jednotlivé konstrukční prvky mají významy konkrétních lineárních komponent obvodu 

(Fletcher, Rossing, 1991, s. 370-371): 

 

 

 

Obr. 4: Analogické obvodové schéma soustavy nátrubek-nástroj. 

 

Za předpokladu zanedbatelné vyzařovací impedance a nástroje v podobě jednoduché válcové 

trubičky o impedanci Zp bude  vstupní impedance, které jsou rty vystaveny: 

 

Samotné hráčovy rty mohou být do obvodu v lineárním přiblížení zahrnuty jako další 

dvojbran s regulovatelnou inertancí (indukčností) a rezistancí (Yoshikawa, 1995). Rovněž je 

potřeba zohlednit vlivy impedance hráčovy dutiny ústní a celého vokálního traktu, které se 

projeví na tlaku p0. 
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Z výše uvedených rovnic vyplývá, že jak hráčovy rty (oscilátor), tak samotný nástroj 

(rezonátor) jsou obecně nelineární systémy. Rezonanční frekvence žesťového nástroje nejsou 

uspořádány v přesných harmonických poměrech. Harmonicity nicméně může být docíleno 

vhodnými změnami vstupního signálu. V tomto případě mohou být právě hráčovy rty 

„příhodně nelineární“ („sufficiently nonlinear“, Fletcher, 1979). 
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3 METODY 

3.1 Opakovatelnost měření akustických vlastností žesťových nástrojů 

 

Dosud se tato práce pohybovala na úrovni teoretických modelů. Před vlastním popisem metod 

a výsledků měření je důležité zmínit a posoudit vliv faktorů, které stojí za obecně spíše 

špatnou opakovatelností akustických experimentů. 

3.1.1 Vlivy spjaté s fyzikálně kvantifikovatelnými veličinami 

Problém představuje už samotná rychlost zvuku. Její velikost v závislosti na teplotě uvádí 

následující vztah: 

 

kde t je teplota ve stupních Celsia. Zřejmě tedy teplotní výkyv kolem 5 °C znamená relativní 

chybu zhruba 1 %. Vzhledem k reálnému použití dechových nástrojů je ovšem tento (resp. 

minimálně tento) teplotní rozdíl nevyhnutelný. Například uvnitř vokálního traktu se právě 

kvůli teplotě prostředí běžně za velikost rychlosti zvuku bere údaj o 10 m.s-1 větší oproti 

běžně udávané rychlosti 343 m.s-1 za normálních podmínek. O něco více než o 1 % se rovněž 

při zmíněném teplotním výkyvu změní dynamická viskozita vzduchu, která tvoří součást 

koeficientu útlumu akustického tlaku ve vlnovodu. 

Teplotní korekce do značné míry pokrývá změny tlaku a hustoty, které jsou v ideálním plynu 

právě s touto veličinou spjaté. 

Navíc je chování jednotlivých částí systému (oscilátor, rezonátor) obecně nelineární a tím 

velmi citlivé na přesnost podmínek experimentu. 

3.1.2 Vlivy fyzikálních veličin s nekonkrétní parametrizací 

Nejvýznamnějším z těchto vlivů je nepochybně vlhkost vzduchu. Ta sice způsobí zvýšení 

rychlosti zvuku, nicméně pouze v řádu promile. Její vliv se mnohem výrazněji projeví 

kondenzací vodních par na téměř vždy relativně studenější stěně nástroje nebo nátrubku – zde 

se běžně účastní i hráčovy sliny. Jednak je tímto ohrožen předpoklad dokonale odrazivých 

stěn (resp. přibývá další komplikace k modelům zohledňujícím rezistanci vlnovodu), krom 

toho, kapka tekutiny ve stopce nátrubku nebo ve zúžení mezi kotlíkem a stopkou může, 

procentuálně vyjádřeno, velmi významně zúžit průřez trubice a tedy výrazně změnit 
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impedanci celého nástroje. Relativně malý, nicméně vyskytující se, vliv má také znečištění 

uvnitř nástroje, na nelakovaném vnitřním povrchu stěn. 

Uvažujeme-li lidského hráče, pak svůj vliv má také tok tepla (disipace energie): teplotní 

rozdíl mezi dutinou ústní a okolním prostředím může v extrémních případech dosahovat až 

50 stupňů Celsia, běžně se pohybuje kolem 10-15 °C). 

Ne zcela jasný a běžně zanedbávaný vliv má proudění. Výše bylo komentováno, že dopady 

uvažovatelných rychlostí laminárního proudění jsou relativně velmi malé. Minimálně 

v nátrubku, a tím také v dalších částech nástroje, má ale proudění turbulentní charakter. Jeho 

vliv zcela jistě nelze zcela pominout, už jen proto, že hráči běžně v přechodu mezi rejstříky 

mírně mění úhel náklonu nástroje vůči obličeji a to tak, aby ve vyšších rejstřících proud 

vzduchu o něco více narážel na stěnu nátrubku než jeho hrdlem procházel do stopky a esa. 

Tento náklon ovšem také souvisí s odlehčením nebo naopak zvýšením tlaku na rty a tím se 

změnou jejich elastických vlastností. 

3.1.3 Hráč 

Veškeré právě popsané vlivy jsou ovšem sekundární oproti obrovské proměnné, kterou 

představuje hráč. Literatura rozeznává až šest desítek faktorů od fyzikálních, přes 

fyziologické až po psychologické, které by bylo možné brát v potaz (Bertsch, 1997). 

Například výše popsaná metoda měření plochy otevření rtů zcela kolabuje v případě, že 

plocha štěrbiny mezi hráčovými rty je orientována nikoli kolmo k ose nátrubku, ale výrazněji 

směrem pod ní (opačný směr není na žesťových nástrojích myslitelný). Přitom podobné 

uspořádání rtů se mezi hráči vyskytuje běžně a není až na extrémní případy nutně považováno 

za chybné. 

Vlivy hráče můžeme schématicky rozdělit na ty, které jsou způsobeny čistě jeho osobitou 

fyziologií a dále na vlivy hráčova školení v technice nástroje. Do první skupiny patří zejména 

nejrůznější asymetrie (nasazení nátrubku na rty s ohledem na křivé zuby) a další vlastnosti 

obličejových svalů a proporcí (mohutnost rtů) i celková tělesná konstituce (vitální kapacita 

plic). V dalším textu je nebudeme zohledňovat s tím, že postačí, pokud je hráč schopen hry. 

Vlivy školení jsou pro tuto práci významnější. Níže budou popsány některé „hráčské 

patologie“ související především se špatným postavením rtů a špatným odhadem jejich napětí 

před začátkem tónu. 
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3.1.4 Opakovatelnost – závěry 

Mimo laboratorní podmínky (při reálné hře) jsou samozřejmě všechny výše zmíněné vlivy 

přítomny a vzhledem ke konkrétním podmínkám se také mohou velmi měnit. V těchto 

případech je rozhodující zmíněná technická připravenost hráče, která může do velmi značné 

míry nepříznivé vlivy vyrušit. 

V laboratorních podmínkách je potřeba přesněji zvážit podobu, v jaké se zmíněné vlivy na 

datech projeví. Například absolutní hodnoty maxim impedance se mezi experimenty běžně 

velmi odlišují. Tvar peaku a frekvence odpovídající maximu jsou ovšem relativně stabilnější. 

Podobné chování vykazuje větší množství veličin. Obecně se tedy dá více spolehnout na 

relativní data a spektrální charakteristiky. 

3.2 Videokymografie 

Nejrůznější měření vlastností kmitajících rtů hráče na žesťový nástroj založené na optickém 

snímání probíhají už více než půl století (viz např. Martin, 1942). Většinou se však opírají 

o fotografické, resp. stroboskopické metody, které mají svůj význam za předpokladu, že lze 

sejmout dostatečné množství dostatečně přesně se opakujících cyklů pohybu rtů a z nich 

zpomalený záběr vytvořit. Tyto metody proto nemohou postihnout změny odehrávající se 

z periody na periodu, tedy jednak vlivy nejrůznějších drobných modulací, ale zejména 

přechodové (tranzientní) děje, ať na začátku tónu, na jeho konci nebo při jakékoli výraznější 

změně typu nasazení jazykem, skoku mezi rejstříky, přefuku apod. 

Videokymografie (VKG) není, přísně vzato, metoda měření, ale pouze specifické zobrazení 

zkoumaného oscilujícího systému usnadňující posouzení a interpretaci pozorovaných jevů. 

Svého velkého významu dochází v oblasti foniatrie, zejména jako diagnostická metoda 

hlasových vad (Švec, Šram, Schutte, 2007). Motivace k jejímu přenesení rovněž na výzkum 

rtů hráče na žesťový nástroj se v základu opírá o výše zmiňované analogie mezi hlasivkami 

a rty. 

3.2.1 Základní princip 

Kymogram, produkt videokymografického zpracování záznamu kamery, je de facto 

vizualizace časového průběhu pozice kmitajícího systému za cenu ztráty jedné geometrické 

dimenze obrazu: z každého snímku videa je vybrán pouze jeden řádek nebo sloupec pixelů 

a kymogram tvoří jejich složení podle časové následnosti. 

Pro jednoduchou ilustraci vezměme video kývající se matky a jeho dva kymogramy 

(kymografické řezy jsou vyznačeny bílými čarami): 
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Obr. 5 

 

 

Obr. 6: Kymogramy pohybu kývající se matky v horizontálním 
(nahoře) a vertikálním (dole) řezu. 
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Záběry byly pořízeny při osvětlení obyčejnou žárovkou, pravidelné proužky změny světlosti 

obrazu odpovídají síťové frekvenci 50 Hz. Z kymogramů lze tedy snadno určit periodu 

kmitání (a její případné proměny) a při vhodné volbě řezu také její amplitudu.  

Obzvlášť cenná je informace, která část systému je během kmitání v klidu. Dobře je to možné 

ilustrovat právě na rtech (hráč na trombon, tón B kontra, 58 Hz): 

 

 

 

Obr. 7: Snímek z videa rtů hráče na trombon s naznačeným řezem. 
 

 

Obr. 8: Kymogram tří period plochy otevření rtů na tónu o frekvenci 
58 Hz. 
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V tomto případě zjevně převládá pohyb horního rtu nad dolním. Právě podobné snímky 

umožňují snadnou diagnostiku vad hlasivek (nedomykavost, imobilita, asymetrické fázové 

posuny apod.). 

3.2.2 Měřící soustava 

Kotlík reálného kovového nátrubku (kotlíkového typu) má vnitřní povrch přibližně tvaru 

polosféry a úprava vnějšího povrchu záleží do značné míry na designu konkrétního výrobce. 

Obecně však platí, že kolem kotlíku musí být soustředěno takové množství materiálu, aby byl 

jeho vnitřní povrch tuhý. Ačkoli se tedy běžně komerčně vyrábějí nátrubky z průhledného 

plexiskla, tvoří při pohledu na rty skrz kotlík natolik komplikovanou čočku, že snímání 

pohybu rtů není prakticky možné. 

 

 

 

Obr. 9: Vnitřní profil a jedna z možností úpravy vnějšího profilu 
trubkového nátrubku (Fletcher, Rossing, 1991). 

 

Ve snaze nalézt pokud možno co nejrealističtější zapojení nátrubku do nástroje byla 

vyloučena možnost odvést vzduch z nátrubku jiným směrem než do stopky umístěné kolmo 

na rty a rovnoběžně s hlavním proudem vzduchu. Řešením byly nátrubky s kotlíky z tenkého 

skla. 

 

Obr. 10: Srovnání kovových a skleněných nátrubků (vlevo 
trombonové, vpravo trubkové). 
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Experimenty proběhly s různými profily kotlíků nátrubků, přičemž nejlepších výsledků bylo 

dosaženo s nátrubkem s převážně cylindrickým profilem kotlíku, který při pohledu kamery 

(Phantom SpeedSense 9060) z boku zkresloval nejméně (cca polovina rtů byla vidět bez 

zkreslení). 

Vzhledem k použití makroobjektivu (Nikon AF Micro Nikkor 60 mm) bylo nutné pozici 

nátrubku vzhledem ke kameře fixovat. V úvodních partiích teoretické části bylo zmíněno, že 

hráč žesťový nástroj nikdy nedrží za výrazněji vibrující části. Stojan zkontruovaný přímo pro 

tato měření tyto požadavky respektuje. 

Pokud jsou měřeny rty pod nátrubkem s připojeným násrojem, pak upravený svěrák simuluje 

úchop ruky kolem strojiva. Pokud jsou snímány pohyby rtů pouze pod samostatným 

nátrubkem nebo nátrubkem s esem nástroje, je nátrubek fixován v pevném pouzdře 

vyloženém pěnovou gumou. 

 

 

 

Obr. 11: Svěrák uchytitelný na stojan simulující měkký úchop ruky hráče. 
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Obr. 12: Pohled na soustavu ze strany hráče, na dolním snímku svítící 

konec jednoho ze světlovodných kabelů. 

 

Jak bylo patrné na kymogramu pohybu kývající se matky, důležité je rovněž osvětlení. 

Vzhledem k tomu, že snímací frekvence se pohybují v řádech desítek tisíců snímků za 

sekundu, je pravidelná změna osvětlení (s periodou 0,02 s odpovídající změně intenzity světla 

žárovky v síti) naprosto nevyhovující. Navíc je s ohledem na extrémně krátké expoziční doby 

(běžně v řádu mikrosekund) nutné měřený systém osvětlovat velmi intenzivně. Nejlepšího 



37 

 

obrazu bylo dosaženo s využitím osvětlení z světlovodných kabelů uchycených v relativní 

blízkosti nátrubku se zdrojem světla napájeným stejnosměrným proudem (Olympus Visera 

CLV-S45). 

Relativní pozici kamery vzhledem k nátrubku je možné kontrolovat pomocí ramene 

uchyceného na kameře. 

 

 

 

Obr. 13: Nastavování vzdálenosti a úhlu pohledu kamery. Na snímku 

je nátrubek s připojeným esem. 

 

Možnostmi kvantifikace dat představovaných kymogramem se budou věnovat následující 

sekce. Mělo by být alespoň krátce připomenuto, že nemalá síla kymografie spočívá 

v kvalitativním vyhodnocení snímku. 

3.3 Kymografické měření plochy otevření rtů 

 

Následující část diplomové práce bude věnována metodě měření plochy otevření rtů 

specifickým vyhodnocením série kymogramů. Její pomocí lze průběh funkce S(t) určit velmi 

jemně. 

3.3.1 Základní princip metody 

Jak bylo ukázáno výše, kymogram představuje vizualizaci časového průběhu vývoje 

kmitajícího systému v jednom velmi úzkém (1 pixel) výřezu snímku videozáznamu. 
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Vzdálenost na (nejčastěji) horizontální ose tedy odpovídá nikoli posunutí v prostoru, ale 

v čase.  

Mějme nyní kymogram sestrojený obdobně jako výše uvedený příklad kmitajících rtů hráče 

na trombon. Čas t je uvažován jako diskrétní – nejjemnější možné dělení času odpovídá 

časovému odstupu dvou snímků. Konkrétní hodnotu Si(t) v i-tém řezu dostaneme, sečteme-li 

počet pixelů v t-tém sloupci obrázku, na kterých je plocha otevření rtů. Veličina S(t) je pak 

sumou přes všechny řezy pokrývající polovinu rtů. Celek za použití této metody nikdy není 

ostře viditelný, lze však předpokládat souměrnost systému podle roviny kolmé na rty i na osu 

nátrubku. 

Základní problém spočívá v určení, které pixely zobrazují otevřenou plochu mezi rty. Tato 

otázka byla řešena vždy pro konkrétní videozáznam použitím prahového filtru (threshold 

filter), tzn. od určité nízké hodnoty stupňů šedi jsou pixely považovány za černé, veškeré 

ostatní za bílé. 

3.3.2 Praktické provedení 

Výše popsanou posloupnost úkonů zajišťuje skript programovaný v prostředí Matlab 2012 

(konkrétně viz dodatek), kterému je kromě videa potřeba předat údaje o počtu a směru (řádky, 

sloupce) kymografických řezů a prahovou hodnotu pro filtr. Tyto údaje byly prakticky 

získávány porovnáváním vybraných originálních a filtrovaných snímků videozáznamu 

s vyznačenou linkou kymografického řezu: 
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Obr. 14: Originální a filtrovaný snímek s naznačeným řezem. 
 

Na spodním obrázku je vidět použití dvou prahových filtrů, de facto oddělení pixelů, které by 

na jedné straně měly být vyhodnoceny jako bílé a na druhé straně zcela jistě černé. Prahové 

hodnoty jsou postupně zpřesňovány, tzn. se k sobě postupně blíží, přičemž hodnota, ve které 

splynou, je předána skriptu. 

Generováním podobných dvojic pro různé snímky lze tedy relativně přesně odhadnout 

prahovou hodnotu pro filtr a nastavit souřadnice počátečního a konečného kymografického 

řezu. Zpravidla bývá první u okraje nátrubku a poslední prochází středem rtů – další viditelná 

plocha rtů už musí být považována za opticky zkreslenou. 

Výsledkem je tedy suma počtu černých pixelů v jednom snímku odpovídající ploše otevření 

rtů. Při známé snímkovací frekvenci pak není problém určit převod mezi diskrétním časem 

vyjádřeným pořadím snímku a reálným spojitým fyzikálním časem: 
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Graf 4: Plocha otevření rtů v závislosti na čase. Trubkový nátrubek s 
připojeným esem, tón o frekvenci 320 Hz. 

 

Konkrétní hodnoty jsou samozřejmě vždy zkreslené různými možnostmi nastavení úhlu 

kamery. Ten lze sice za pomoci zaměřovacího ramene kontrolovat, i tak se ovšem při 

porovnávání přechází vhodným normováním od absolutních hodnot ke stabilnějším 

relativním. 

3.3.3 Zpracování získaných dat 

Data v grafu 4 ovšem zjevně neodpovídají skutečnosti: počet černých pixelů nikdy neklesne 

na nulu, takže skript musí v tomto konkrétním případě vyhodnocovat zhruba pět set pixelů, 

které jsou černé, aniž by měly význam plochy otevření rtů. Před vlastním zpracováním dat 

numerickými metodami (derivace, spektrogram) je tedy nutné zbavit data šumu a určit 

hodnotu nulové hladiny černých pixelů, která odpovídá zavřeným rtům. 

Nastavení nulové hladiny se provádí kontrolou množství černých pixelů na snímku, kde 

vzhledem k fázi pohybu rtů nemá být žádný pixel vyhodnocen jako plocha otevření (tzn. 

černé pixely jsou nejrůznější časově neproměnné velmi tmavé stíny). Tato hodnota je tedy 

odečtena od všech údajů a záporné hodnoty jsou považovány za nulové: 
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Graf 5 
 

Vyhlazování dat průměrováním (i váženým) několika sousedních hodnot je pro oscilující data 

velmi nevhodná metoda, protože mírně mění polohy i amplitudy maxim. Stejně tak ne zcela 

vhodné je užití Fourierovy transformace a odstranění vysokých frekvencí považovaných za 

šum: vzhledem k tomu, že předpokládáme pravidelně část průběhu S(t) konstantní (fáze 

úplného uzavření rtů), je potřeba započítat i velmi vysoké frekvence, jejichž příspěvky 

vytvářejí skutečně rovnou úsečku. Fourierova transformace (algoritmus Fast Fourier 

Transform) jako nástroj numerického odstranění šumu tedy může způsobit falešný obraz 

oscilací i na reálně konstantním průběhu: 

 

Graf 6 
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Zlepšení by bylo možné dosáhnout například vhodnějším nastavením okna filtru, nicméně 

uživatelsky příjemnější, a vzhledem k povaze filtrovaných dat i přesnější, je užití Golay-

Savitzkého filtrů, které se zakládají v podstatě na polynomiální regresi (viz např. Press a kol., 

1992, s. 650-655) a tudíž velmi jednoduše umožňují konstantní průběh: 

 

Graf 7 
 

V grafu 7 jsou k nule zarovnány zásahy filtrovaných dat do záporných hodnot pod časovou 

osu, jejichž hloubka a délka v čase závisí na délce okna filtru a stupni použitého regresního 

polynomu. Vzhledem k tomu, že na jednu periodu připadají při vysokorychlostním snímání 

řádově desítky až stovky záběrů a data velmi dobře filtrují polynomy 3. stupně, nejsou tyto 

zásahy do záporných hodnot příliš významné v relativní proporci k celkovému tvaru signálu. 

Navíc jsou snadno interpretovatelné jako chyba a mohou být odstraněny prostým nahrazením 

záporné hodnoty nulovou. 

Takto vyhlazená data pak poskytují přehlednou numerickou derivaci: 
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Graf 8: Numerická derivace (pětibodový algoritmus) průběhu plochy 
otevření rtů v čase. 

 

Derivace bývá často využíváno: například ačkoli se perioda signálu jeví jako relativně 

symetrická, podle derivace tomu tak není – amplituda rychlosti otevírání je vyšší než 

amplituda rychlosti uzavírání. Tento výsledek je shodný s předpovědí na základě 

dvoudimenzionálního modelu rtů Adachi-Sato. 

Filtrovaná data rovněž poskytují přehledný spektrogram. Pro signál o konstantním tvaru 

v čase by samozřejmě spektrum mělo stejnou vypovídací hodnotu, dále se však budeme 

setkávat zejména se signály s časově proměnnými parametry určujícími jeho strukturu: 
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Graf 9: Spektrogram plochy otevření rtů (prodloužení signálu 
zobrazeného v grafech 4-8). 

 

3.4 Sledování trajektorie konkrétních bodů 

Níže popsaná metodika byla použita k vyhodnocení prvních experimentů, ale vzhledem 

k velmi jednoduchým algoritmům je již nyní rozvíjena a upravována. Do prezentované 

diplomové práce však již z časových důvodů nemohly být tyto další změny zahrnuty. 

Motivace je následující: videokymografie, přes svou názornost a výbornou popisnost 

vzhledem k systému jako celku, poskytuje relativně velmi málo informací o chování 

konkrétních bodů na rtech. Projevuje se zde, že jde ve své podstatě o změnu zobrazení, nikoli 

o měřící metodu. 

3.4.1 Korelační algoritmy a jejich problémy 

Algoritmy staví na korelaci mezi dvěma snímky videozáznamu. Obvykle je zvolen výchozí 

bod (pixel) s přiměřeně velkým okolím (sledovaný element obrazu), které má algoritmus 

prověřovat, přičemž na dalších snímcích je vybrána stejně velká oblast s nejlepší korelací 

hodnot barvy a jasu vůči výchozímu sledovanému elementu, čímž jsou nalezeny nové 

souřadnice bodu po uplynutí kroku diskrétního času. 
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Takto popsaná metoda vyžaduje kontrastnost nebo neproměnnost elementu na snímcích. Při 

změně dopadajícího světla, se změnou polohy, při deformování tvaru elementu nebo při 

malém kontrastu může být krajně nespolehlivá. Reálně totiž po uplynutí nekolika snímků 

nelze nalézt oblast, která by korelovala s volbou bodu a jeho okolí na prvním snímku. 

Částečné řešení představuje adaptivní korelace. Tato metoda je založena na úvaze, že pokud 

je snímkovací frekvence dostatečně vysoká, pak lze předpokládat, že mezi sousedními dvěma 

snímky nedochází ani k velké deformaci zkoumané oblasti, ani k příliš prudké změně jejich 

osvětlení atd. Korelace se tedy počítá vždy mezi časově sousedními snímky, nikoli neustále 

vzhledem k definičnímu prvnímu snímku, resp. za referenční se bude považovat vždy n-tý 

snímek a na jeho základě bude hledán n plus první. 

Problém tohoto přístupu je, že v řetězci redefinicí referenčního snímku bude pozvolna 

narůstat chyba a postupně dojde ke ztrátě jakékoli souvislosti s původně vybraným bodem 

a jeho okolím. V praxi k tomu dochází například v případě, že nedaleko zkoumaného bodu se 

nachází oblast s menší hloubkou ostrosti, jejíž body jsou relativně stejnoměrně šedé se slabou 

závislostí na čase. Taková oblast pak pro algoritmus funguje jako past: výborně koreluje sama 

se sebou a korelace se obecně zlepšuje tím víc, čím větší část z ní se dostane do referenčního 

okolí – to do ní proto má tendence přecházet. 

Největší problém nicméně představuje „zánik sledovaného bodu“. Jak naznačují uvozovky, 

samozřejmě se z hlediska zpracování dat jedná o zdánlivý jev – množina pixelů snímku má 

přirozeně stále stejný počet prvků. Může nicméně dojít k tomu, že se reálný bod na rtech 

dostane do pozice neviditelné pro kameru (typicky při uzavření rtů) a algoritmus tedy nutně 

musí buď sledovat nepravé body nebo musí být přerušen pro nenalezení elementu obrazu 

s dostatečnou korelací. Tento jev je spojen s konkrétní pohybující  se mechanickou soustavou 

a je samozřejmě přirozený a neodstranitelný. Problém nastává, když po několika hluchých 

snímcích algoritmus znovu bod vyhovující korelaci nalezne. Běžně totiž dochází 

k nekontrolovatelnému posunu bodu například podél linky sevřených rtů, která si je sama se 

sebou značně podobná na významném úseku své délky. Nepříznivou předpovědí je, že toto 

chování bylo pozorováno i při zkušebním záznamu polohy bodu ručně. Tedy ani použití 

lidského oka, schopného vnímat a vyhodnocovat větší množství souvislostí než korelační 

algoritmus, není vzhledem k tomuto problému dobrým řešením. 

3.4.2 Možnosti řešení 

Možnostem přizpůsobení algoritmu tak, aby lépe reagoval na výše uvedené problémy, musela 

být proto věnována značná pozornost. Následující rozbor se stal podkladem pro další 
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experimenty, do diplomové práce již nezařazené. Samozřejmě, výsledky měření lze výrazně 

zpřesnit i vložením dat příznivějších k vyhodnocení, tzn. zvýšit hloubku ostrosti, zvážit 

použití filtrů, nakreslit přímo na rty reflexní značky apod. Obecně řešení však vychází 

z přizpůsobení algoritmu. 

Pro jeden sledovaný bod je možné dodefinovat největší možnou vzdálenost, o kterou se smí 

mezi dvěma snímky posunout. Tím se sice eliminují extrémně rychlé přeskoky, klíčové 

problémy pozvolna narůstající chyby a nakládání se zanikajícími body se tím ovšem neřeší. 

Jako teoreticky nejslibnější se jevila varianta zvýšení počtu sledovaných bodů a přidání 

svazujících podmínek pro jejich polohy. Reálně tato podmínka znamená například zákaz, aby 

si dva body na rtech vyměnily polohy apod. Možnosti jak toto provést jsou v principu dvě. 

Je možné rty pokrýt pravidelnou sítí bodů a snímat de facto časový vývoj tenzoru malých 

deformací s relativně snadnou interpretací omezujících podmínek s analogií i v jiných 

úlohách. Navíc, složky tenzoru malých deformací mají význam relativních prodloužení a úhlů 

smyku, jsou tedy invariantní vůči změně měřítka. Nevýhodou této obecnější metody je její 

vyšší výpočetní náročnost (počítá se i s relativně pasivními body) a nutnost teprve z tenzoru 

deformace počítat vývoj polohy bodu. 

Druhou možnost představuje výběr klíčového bodu a k němu několika pomocných, přičemž 

budou opět definovány podmínky svazující jejich vzdálenost. Tato metoda by na výpočet byla 

méně náročná a v konkrétních případech patrně přesnější (např. pokud by jeden z pomocných 

bodů byl umístěn ve středu zmíněné obasti nižší hloubky ostrosti a klíčovému bodu by bylo 

zakazováno se příliš přibližovat). Problém je malá obecnost metody. Pro každé vyhodnocení 

by musely být pomocné body definovány zvlášť a tedy také ručně zadány svazující 

podmínky. 

Obě metody by v zásadě umožňovaly nastavení podmínek tak, aby došlo k „vypnutí“ 

sledovaného bodu ještě před jeho „zánikem“. Například by mohlo jít o zrušení zápisu dat pro 

body sítě, jejichž vertikální sousedé jsou už příliš blízko sobě (tzn. přiblíží se k sobě rty), 

a opětovný zápis v případě, že by tato podmínka nebyla dále platná. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Tranzient zahájení tónu 

V sekci 2.4.1 byla popsána podoba jednoho cyklu rtů v zakmitaném stavu. V tomto případě je 

již dosažena dynamická rovnováha mezi napětím na rtech, tlakem v nástroji, objemovým 

průtokem vzduchu mezi kmitajícími rty, tlakem v plicích apod. Z hlediska technik hry 

i posluchačova vnímání je nesmírně důležité časově proměnné zahájení tónu. Právě tady je 

pro hráče subjektivně nesmírně důležitá první odezva nástroje. Pro posluchače je přechodový 

děj na začátku tónu klíčový pro vjem barvy (Syrový, 2008, s. 105). 

4.1.1 Hypotéza 

Hráč zahájí tón stažením dýchacích svalů, které má za následek zvýšení přetlaku za 

napnutými rty. Uvedení zpevněných, napjatých rtů z klidu do pohybu vyžaduje větší 

energetický vklad než udržení už dosaženého stavu kmitání. Proto lze předpokládat vyšší 

hodnotu počátečního přetlaku za rty, než jaká bývá v ustálených cyklech dosahována. Po 

vyčerpání tohoto zvýšeného přetlaku, resp. ustálení amplitudy přetlaku, pak teprve může začít 

zakmitaný stav (výdrž tónu). 

Popsaný zvýšený přetlak by se měl projevit počátečním otevřením rtů, které bude trvat déle 

než doba otevření v rámci jedné periody v zakmitaném stavu. 

4.1.2 Měření 

Následující grafy zachycují vývoj prvního otevření hráčových rtů na začátku tónu. Data jsou 

upravena výše popsaným postupem filtrace šumu a neproměnné složky. 
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Graf 10: Srovnání tranzientu začátu tónu na nátrubku a nárubku s 
připojeným esem. 

 

Experimentální data velmi dobře odpovídají předpovědi. Jsou patrné tři po sobě jdoucí fáze 

tranzientu tónu: 

1. Na začátku tónu je pozorovatelné otevření rtů způsobené natolik silným průtokem 

vzduchu, že ho napětí rtů neuzavře. Je pouze modulován záchvěvy rtů o frekvenci, 

která se už blíží výsledné frekvenci tónu v zakmitaném stavu.  

2. Zvýšený přetlak ještě není zcela vyčerpán, rty ho však už dokážou uzavřít. Následuje 

série vyšších maxim otevření. 

3. Maxima otevření se buď pozvolna ustálí na amplitudě zakmitaného stavu, nebo kolem 

této hodnoty ještě zakolísají. Tranzient tónu je obecně velmi nestabilní děj i napříč 

experimenty o stejných výchozích podmínkách. Přechod do zakmitaného stavu 

ovlivňují ještě další faktory a jeho délka může být oproti fázím 1 a 2 až 

několikanásobná. 

Osa y v grafech 10 je normovaná na hodnotu nejvyššího z maxim ve fázi 2. Toto normování 

ukazuje novou, nepředpovězenou informaci: délka fáze 1 i míra otevření rtů v jejím rámci je 

relativně vyšší u samotného nátrubku, než u nátrubku s připojeným esem nástroje. 
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Graf 11: Delší úsek tranzientu počátku tónu. 

 

Popsané chování se potvrdilo i v dalších čtyřech kontrolních experimentech prováděných 

v obou zmíněných konfiguracích. Pouze parametry fáze 3 byly dle očekávání proměnné. 

Vztah tohoto jevu k dalším veličinám určujícím chování systému je v současnosti předmětem 

dalšího zkoumání. 

 

4.2 Ukázky některých hráčských vad 

 

Vzhledem k časovým prahům sluchového vnímání (Syrový, 2008, s. 62) není tranzientní fáze 

1 popsaná v minulé sekci slyšitelná, resp. není sluchem vnímatelná samostatně, ale je 

nedílnou součástí celkového vjemu tranzientu tónu. Často je však nasazení tónu slyšitelně 

nekvalitní. Jedním z nejčastějších případů je typické zasyčení, které se v kymografickém 

měření plochy otevření rtů projeví například takto (trubkový nátrubek, nasazení na tón o cca 

400 Hz): 
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Graf 12: Nekvalitní nasazení tónu se slyšitelným zasyčením. 

 

Na grafu je patrná zhruba pětinu sekundy trvající (a tedy již dobře slyšitelná) fáze úplného 

otevření rtů, pouze slabě modulovaná frekvencí, která se blíží frekvenci zakmitaného stavu, 

jak je vidět na spektrogramu: 

 

Graf 13: Spektrogram signálu z grafu 12. 
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Spektrum od 0,05 do 0,025 s vykazuje velké množství šumu korespondujícího s vjemem 

zasyčení na začátku tónu. 

Následující graf normované plochy otevření ukazuje data získaná měřením na rtech 

nezkušeného hráče: 

 

Graf 14: Rty nezkušeného hráče. 
 

Tranzient tónu postrádá výše popsanou fázi 1, tzn. projev silného přetlakového pulzu na 

volnějších rtech. Na druhé straně obsahuje déle než desetinu sekundy trvající fázi otevření rtů 

mezi 0,1 a 0,2 s naznačující, že hráč prvotní sevření svých rtů nastavil nevhodně. Další 

parametr tranzientu není tak dobře patrný z časového vývoje, jako spíš ze spektrogramu: 

normovaná plocha otevření se sice mění neustále, ve zmíněném čase 0,1-0,2 s ovšem 

neperiodicky. Nepozorujeme tedy modulaci frekvencí přibližně už odpovídající ustálenému 

kmitání (výdrži tónu), ale do značné míry stochastický signál: 
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Graf 15: Spektrogram signálu z grafu 14. 
 

V tomto konkrétním případě hráč vpáčil do nátrubku příliš velký objem rtů („našpulil ústa“). 

Tím omezil možnosti kruhového svalu ústního a dominantní vlastností systému se stala 

hmotnost relativně méně pružných rtů. Tomu odpovídají i hodnoty normované plochy 

otevření rtů v ustáleném stavu. Jedná se o symetrické pulzy, jejichž doba otevření je přibližně 

srovnatelná, až kratší, než doba jejich uzavření. Zvuk má v tomto případě barvu subjektivně 

popisovanou jako drsnou, hrubou. 
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Graf 16: Výřez ze zakmitané části signálu rtů nezkušeného hráče. 
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5 ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce, zabývající se metodami měření akustických vlastností žesťových 

nástrojů, přinesla základní přehled problematiky, shrnutí a rozbor několika metod (úvod do 

teorie měření impedance vlnovodů žesťových nástrojů, videokymografie, sledování 

trajektorie bodů na rtech) a jejich vhodnosti pro studium dějů vzniku zvuku v žesťových 

nástrojích. Práce představila zcela novou metodu kvantifikace plochy otevření rtů, která byla 

inspirována postupy používanými při videokymografických měřeních pohybu hlasivek. Její 

použitelnost byla dokumentována experimentální částí. Výsledky této práce jsou dále 

rozvíjeny studiem paralel mezi rty a hlasivkami, podílením se na vývoji lépe přizpůsobených 

algoritmů sledování bodů nebo například příspěvky ke studiu vokálního traktu jako vlnovodu. 

5.1 Hypotézy a směry dalšího výzkumu 

5.1.1 Větší soubor měření a uvedení do širšího kontextu 

Klíčové veličiny pro určení chování rtů jsou tlaky v hráčových ústech p0 a v nátrubku p, 

objemová rychlost vzduchu w a plocha otevření rtů S. Měření poslední jmenované veličiny je 

potřeba uvést do souvislosti s ostatními třemi, ať už během přímých měření nebo alespoň 

s výsledky v literatuře. Kromě srovnání s teoretickými modely je možné rovněž využít 

výsledků získaných měřením vlastností umělých rtů (např. Gilbert a kol., 1998). V neposlední 

řadě je potřeba uvést experimenty do kontextu s výsledky zcela odlišných metod, např. 

elektronicky snímaného pohybu rtů s paralelním záznamem proměn tlaku v nátrubku 

(Yoshikawa, 1995). 

Do budoucího širšího okruhu dat také patří měření více typů přechodových dějů, tedy 

například závěry tónů, nasazení jazykem nebo přefuky (změny modů kmitání vzdušného 

sloupce v trubici). 

5.1.2 Výška překmitu v tranzientu tónu a její souvislost s posluchačovým vnímáním 

Kymografické měření plochy otevření rtů může postihovat mnohem detailnější úseky, než 

metody založené na stroboskopii. Její možnosti, naznačené v této diplomové práci, mohou být 

užity zejména v psychoakustickém hledání souvislostí mezi objektivně vyhodnotitelným 

signálem a subjektivním vjemem. 

Pro určitá použití žesťů, zejména v úlohách signálních nástrojů, je typická jistá tvrdost 

v nasazení tónu, kterou posluchači mohou vyhodnocovat až jako jakési prásknutí. Je zřejmé, 
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že takový začátek tónu souvisí s tlakovými poměry v systému, konkrétněji s mírou zvýšeného 

přetlaku za rty před zahájením tónu. Zkušený hráč umí dech a napětí rtů kontrolovat tak, aby 

dosáhl podle konkrétních hudebních požadavků různých typu nasazení. 

Je velmi pravděpodobné, že míra tvrdosti nasazení tónu koreluje s výškou nejvyššího 

z maxim otevření rtů v tranzientu oproti amplitudám v zakmitaném stavu. 

Tento jev je jedním více možných, jejichž bližší hudebně akustické studium si vyžádá 

poslechové testy, jejichž prostřednictvím je možné určit vztah mezi objektivně měřitelnými 

veličinami a subjektivním lidským vjemem posluchače nebo hráče (Otčenášek, 2008). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

FFT – fast Fourier transform; algoritmus rychlé diskrétní Fourierovy transformace 

G-S filtry – Golay-Savitzkého filtry 

MARC – Musical Acoustics Research Centre in Prague 

VKG – videokymografie 
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