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Povzetek 

V diplomski nalogi predstavljam fizikalno ozadje nastanka zvoka v pihalih in vrste 

piščali. S fizikalnega vidika opisujem sestavne dele klarineta ter njegovo 

delovanje. V nadaljevanju s pomočjo klarineta, mikrofona in računalniškega 

programa Scope analiziram sestavo zvena pri klarinetu ter tako preverim, da so 

lihe višje harmonske frekvence ojačene, in preučim razmerja med višjimi 

harmonskimi frekvencami. S cevjo iz umetne mase, ki je bila na eni strani odprta, 

na drugi strani pa priključena na zvočnik, sem opazovala akustični tlak v cevi, 

predvsem v okolici odprtih luknjic. Ugotovitve, pridobljene na cevi iz umetne mase, 

sem povezala s klarinetom in tako uspela določiti prvi hrbet tlaka pri klarinetu. Z 

eksperimentalnimi meritvami sem preverila, da je na eni strani odprta cilindrična 

cev res dober fizikalni model klarineta. 

 

Ključne besede: piščal, klarinet, akustični tlak, višje harmonske frekvence, na 

eni strani odprta cilindrična cev. 

 

 

  



 

Abstract 

In my diploma thesis, the physics of sound formation in woodwind instruments and 

the types of woodwind instrument are discussed. The main parts of the clarinet 

and its functions are described from the physical point of view. Furthermore, using 

a clarinet, a microphone and a computer program Scope, the formation of sound in 

the clarinet, has been analyzed. I have checked that the odd higher harmonics are 

strengthened. I have as well analyzed the relations between the higher harmonics. 

Using a semi open tube from plastics material I examined the acoustic pressure 

inside the tube especially near the open holes. My findings from the experiment 

with the plastic tube were then applied to the clarinet and I was able to determine 

the position of the first pressure antinode inside of it. My measurement has proven 

that a semi open cylindrical tube is indeed an appropriate physical model of the 

clarinet. 

 

Key words: woodwind instruments, clarinet, acoustic pressure, higher 

harmonics, cylindrical semi open tube. 
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1. Uvod 

 

Z zvokom oziroma akustiko se srečamo pri pouku naravoslovja in fizike v 

osnovni šoli, v srednji šoli in tudi na fakulteti. Z glasbo se srečujemo vsak dan, 

vendar jo zaznavamo kot nekaj prijetnega za uho in se ne ukvarjamo s fizikalnim 

ozadjem nastanka zvoka. Marsikdo se z glasbo srečuje v prostem času in mu 

igranje inštrumenta predstavlja hobi in veselje. Sama igram klarinet, zato sem se 

odločila, da v svoji diplomski nalogi združim tako hobi kot znanje, pridobljeno v 

času študija, in iz fizikalnega vidika preučim klarinet.  

 Klarinet spada med pihala, zato se bom v drugem poglavju posvetila 

fizikalnim lastnostim nastanka zvoka v pihalih. V začetku bom opisala in 

predstavila nekaj osnovnih pojmov, ki se bodo pogosteje pojavljali v nalogi in imajo 

lahko različen pomen v glasbi in fiziki. Za lažjo predstavitev delovanja klarineta 

bom predstavila različne vrste piščali. Klarinet je namreč na eni strani odprta 

piščal. Podrobneje bom predstavila tudi pojem akustične impedance. 

 Tretje, še vedno teoretično poglavje, bo namenjeno predstavitvi klarineta. 

Ker je klarinet sestavljen iz več delov, bom vsak del predstavila in iz fizikalnega 

vidika opisala njegovo delovanje. Ker zvoka pri klarinetu ne bi bilo brez jezička, ki 

je pritrjen na ustnik, bom precejšen dela tega poglavja namenila prav jezičkom in 

podrobneje opisala njegovo delovanje. Višino osnovnega tona določa dolžina cevi 

in le-to pri klarinetu spreminjamo z odpiranjem in zapiranjem luknjic, zato del tega 

poglavja predstavlja pomen luknjic. Kaj se dogaja z valovanjem v okolici luknjic, 

bom preučevala v eksperimentalnem delu naloge in za to potrebujem teoretično 

osnovo.  

 Četrto poglavje bo namenjeno meritvam s klarinetom. V tem poglavju bom 

podrobneje preučila delovanje klarineta in frekvenčno sestavo zvena inštrumenta. 

Z meritvami, pridobljenimi s klarinetom, želim preveriti dejstvo, da se pri polodprtih 

ceveh ojačijo lihe višje harmonske frekvence, in preučiti, v kakšnih razmerjih so 

višje harmonske frekvence zvenov. Analizirala bom tudi osnovne frekvence in 

razmerja med njimi. Za nadaljnje raziskovanje bom na podlagi meritev frekvenc 

izračunala efektivne dolžine inštrumenta in določila, kje je prvi vozel valovanja 

oziroma hrbet akustičnega tlaka v klarinetu. 
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 Meritve z ravno cilindrično cevjo iz umetne mase bom predstavila v petem 

poglavju. S pomočjo eksperimenta bom preverila, kako se v cevi spreminja 

akustični tlak. Tako bom lahko ugotovila, kje v cevi se nahajajo hrbti in vozli 

valovanja. Na podlagi teh meritev bom ugotovila, za koliko in kam je hrbet 

valovanja oziroma vozel akustičnega tlaka premaknjen glede na luknjico. S 

pomočjo teh meritev in upoštevanja dejstva, da je klarinet v približku na eni strani 

odprta ravna cilindrična cev, bom lahko preverila, ali so moje ugotovitve o začetku 

valovanja pravilne oziroma določila nov začetek valovanja pri klarinetu. 

 V zaključku bom povzela ugotovitve, ki sem jih pridobila skozi celotno 

diplomsko nalogo, in predstavila, kako bi lahko nalogo uporabili v šolah. Opisala 

bom, kdaj se učenci in dijaki srečajo z zvokom pri fiziki in kako bi lahko diplomsko 

nalogo uporabili pri pouku. 
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2. Fizikalne lastnosti nastanka zvoka v pihalih 

 

2.1. Glasbila 

 

Predmete in naprave, ki oddajajo zvok, imenujemo zvočila. Ta povzročajo nihanje 

sredstva, po katerem se zvok širi v vse smeri. Zvočila delimo na dva načina [14]: 

a) po snovi, ki pri glasbilu zveni:  

 idiofone – niha trup,  

 aerofone – niha zrak,  

 membranofone – niha membrana, 

 kordofone – niha struna,  

 elektrofone – zvok nastane s pomočjo električnega toka; 

 

b) po načinu izvabljanja zvoka iz glasbila:  

 godala,  

 brenkala,  

 pihala,  

 trobila,  

 tolkala,  

 glasbila s tipkami.  

 

2.2. Osnovni pojmi 

 

V nalogi uporabljam pojme, kot so ton, zven in barva, zato bom te pojme najprej 

razložila. 

 

Fizikalni ton zaniha delce zraka v obliki sinusne krivulje. Je najpreprostejša oblika 

zvoka, ki ga zaznavamo. Določata ga višina in jakost. Višina je določena s 

frekvenco tona, jakost pa z amplitudo. Frekvenco posameznega tona izračunamo 

po enačbi   
 

 
. Njegov spekter je črtast in na grafu predstavljen z navpično črto 

pri frekvenci, ki ga določa. [2] 
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Fizikalni zven v glasbi poimenujemo z izrazom ton. Določa ga osnovna frekvenca 

in celi večkratniki osnovne frekvence, ki jih imenujemo višje frekvence. Oblika 

valovanja pri zvenu ni sinusna, vendar lahko opazimo, da se del krivulje periodično 

ponavlja. Tudi spekter zvena je črtast, vendar ga sestavlja toliko navpičnih črt, 

kolikor različnih frekvenc sestavlja zven. [2] 

 

 
 

Slika 1: Nihanje in spekter tona ter zvena. 

Leva stran slike predstavlja nihanje zraka pri tonu in njegov spekter, desna stran pa 

predstavlja nihanje zraka pri zvenu in njegov spekter. (Slika je vzeta iz [11].) 

 

Barvo zvena oziroma glasbenega tona določajo višje harmonske frekvence. 

 

2.3. Pihala in delovanje 

 

Aerofoni so glasbila, kjer niha določena količina zraka, omejena s cevjo ali 

posodo. Med aerofona glasbila spadajo pihala, trobila, orgle, harmonika itd. 

Značilnost aerofonih glasbil, ki jih omejuje cev, je, da v njih niha zračni stolpec. 

Nihanje zraka se vzdržuje v obliki longitudinalnega stoječega valovanja. 

 

2.3.1. Longitudinalno valovanje 

Longitudinalno valovanje je valovanje, kjer so odmiki zraka, po katerem se širi 

valovanje, vzporedni s smerjo valovanja. Fizikalna količina, ki jo namesto odmikov 

opazujemo pri zvoku, je akustični tlak. Akustični tlak je razlika med povprečnim in 

trenutnim zračnim tlakom. Spreminjanje akustičnega tlaka pri širjenju valovanja po 

zraku v smeri   osi opišemo z enačbo 
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  (   )      (     )  (1) 

  nam predstavlja amplitudo valovanja,   valovni vektor in   krožno frekvenco. Če 

se valovanje širi v smeri   osi, med členoma    in    v enačbi (1) nastopa znak 

minus in obratno, če se valovanje širi v nasprotni smeri, nastopa znak plus. [8] 

 

Na idealno odprtem ali zaprtem krajišču cevi se valovanje odbije in se začne širiti v 

nasprotni smeri. Obe valovanji med seboj interferirata oziroma se seštejeta. Tako 

dobimo enačbo, ki opisuje novonastalo valovanje: 

  (   )      (     )      (     )  (2) 

Za nadaljnjo izpeljavo upoštevamo le enačbo z znakom +. S pomočjo adicijskega 

izreka enačbo (2) poenostavimo in zapišemo v obliki, ki opisuje stoječe valovanje: 

  (   )       (  )    (  ). (3) 

V enačbi (3) opazimo, da amplituda valovanja      (  ) ni ves čas stalna, temveč 

je odvisna od lege. Amplituda je v primerih, kjer je    (  )   , enaka 0 in mesta, 

kjer velja ta pogoj, imenujemo vozli valovanja. Na mestih, ker je |    (  )|   , je 

amplituda valovanja maksimalna in tukaj dobimo hrbte valovanja. 

 

Gradient tlaka lahko zapišemo kot          
  

  
 [13], kjer je    povprečna 

gostota zraka. Če upoštevamo, da so odmiki odvisni od lege  , je parcialni odvod 

akustičnega tlaka po legi  , enak [12] 

  
  

  
   

  

  
   

   

    (4) 

oziroma  

 
  

  
       (  )    (  )    

   

   
. 

Če sedaj dvakrat integriramo zgornjo enačbo po času, dobimo enačbo, ki nam 

pove, kako se odmik spreminja v odvisnosti od kraja in časa: 

  (   )  
   

       (  )     (  ). (5) 

Vidimo, da se tlak in odmik v odvisnosti od lege spreminjata ravno obratno, torej 

odmik se spreminja po kosinusni krivulji in tlak po sinusni krivulji. Tako vidimo, da 

se na mestih, kjer so hrbti valovanja, ravno vozli tlaka in obratno, kjer so hrbti 

tlaka, se nahajajo vozli valovanja. 
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2.4. Hitrost zvoka 

 

Hitrost zvoka v plinu ni konstantna in je odvisna od gostote in stisljivosti plina, kar 

lahko opišemo z enačbo 

   
 

√  
, (6) 

kjer je   gostota plina, po katerem se širi valovanje in   stisljivost plina. Ker je zvok 

longitudinalno valovanje, se v plinu pojavljajo zgoščine in razredčine, v katerih se 

tlak spreminja. V razredčinah je tlak nižji in se zrak zato ohlaja, v zgoščinah pa je 

višji in se zato segreva. Ker so razredčine in zgoščine dovolj gosto skupaj, lahko 

pretok toplote zanemarimo in obravnavamo valovanje kot adiabatno spremembo, 

torej kot spremembo stanja, kje ne prihaja do oddajanja ali prejemanja toplote, 

vendar pa se snovi spreminjajo tlak, temperatura in volumen. Pri adiabatnih 

spremembah lahko stisljivost plina izrazimo kot  

   
 

  
, (7) 

kjer je   razmerje specifičnih toplot plina. Če v enačbo (6) vstavimo enačbo (7), 

dobimo naslednji izraz 

   √
  

 
. (8) 

Če uporabimo še splošno plinsko enačbo       , kjer je   molska masa plina, 

  splošna plinska konstanta in   absolutna temperatura plina, lahko enačbo (8) še 

poenostavimo in dobimo  

    √
   

 
.  (9) 

Enačba (9) nam pove, kako se hitrost zvoka spreminja v odvisnosti od 

temperature. [11] 

 

2.5. Piščali 

 

Pihala in trobila lahko v prvih približkih obravnavamo kot odprte ali zaprte 

cilindrične cevi. Za primer lahko vzamemo flavto in klarinet. Flavta je na obeh 

krajiščih odprta cilindrična cev, klarinet pa je v približku na eni strani odprta 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 7 ~ 
 

cilindrična cev, na drugi strani pa jo zapira jeziček. Piščal, odprto le na eni strani, 

imenujemo tudi polodprta piščal. 

 

2.5.1. Odprta piščal 

Za cev, odprto na obeh krajiščih, velja, da je akustični tlak na obeh krajiščih enak 

nič, torej imamo tam vozel tlaka in hrbet valovanja. Iz slike 2 vidimo, da se mora 

med obema krajiščema pojaviti vozel. Prav tako vemo, da je cev dolga  . Torej je 

razmik med krajiščema enak 
 

 
 , 

 

 
 , 

 

 
 ,…, 

 

 
 , kjer je    . Ker vemo, da je 

valovna dolžina z valovnim vektorjem povezana z enačbo   
  

 
 in da je    

  

 
 

za odprto piščal, dobimo pogoj, da je valovni vektor    
  

 
, kjer sta    ,   pa 

dolžina cevi. Valovni vektor lahko preko krožne frekvence povežemo s frekvenco 

valovanja. Valovni vektor in krožna frekvenca sta povezana s hitrostjo širjenja 

valovanja  , in sicer kot     . Krožna frekvenca je s frekvenco izražena z 

enačbo      . Ko vse enačbe med seboj združimo in izrazimo frekvenco, 

dobimo enačbo, ki nam pove, katere resonančne frekvence se lahko pojavijo v 

cevi, odprti na obeh krajiščih [9]: 

   
  

  
. 

Frekvenco    imenujemo osnovna frekvenca in jo izračunamo z enačbo    
 

  
. 

Vse višje frekvence so večkratniki osnovne frekvence. 

 

 

Slika 2: Odprta cev. 

Spreminjanje tlaka in odmika v odprti cevi. (Slika je vzeta iz [7].) 
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Če pogledamo, kaj se dogaja z odmiki delcev v cevi, ki je na obeh krajiščih odprta, 

vidimo, da se na območjih, kjer ima akustični tlak vozle, pojavijo hrbti valovanja in 

obratno, kjer je hrbet akustičnega tlaka, se nahaja vozel valovanja, kar nam 

povesta tudi enačbi (3) in (5). 

 

2.5.2. Polodprta piščal 

Podobno kot za odprto cev lahko sklepamo tudi za polodprto. Polodprta cev ima 

na zaprtem krajišču hrbet akustičnega tlaka in vozel valovanja. Na odprtem 

krajišču je ravno obratno, torej ima vozel tlaka in hrbet valovanja, kar nam 

prikazuje slika 3. Tako ugotovimo, da je dolžina cevi enaka 
 

 
 valovne dolžine, 

 

 
 valovne dolžine, … , 

 

 
 valovne dolžine, kjer je   liho število. Število   lahko 

zapišemo tudi kot       , kjer je   naravno število. Valovni vektor zapišemo 

kot    
(    ) 

  
 in je   naravno število. [9] 

 

 

Slika 3: Polodprta cev. 

Spreminjanje tlaka in odmika v polodprti cevi. (Slika je vzeta iz [4].) 

 

Če enačbo vstavimo v enačbo za kotno hitrost in nato za frekvenco, dobimo 

naslednjo enakost [8]: 

   
(    ) 

  
. 
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2.5.3. Zaprta piščal 

Zaprta piščal je še ena izmed možnih oblik piščali, vendar pa ni približek za 

nobeno glasbilo. Tu sta oba konca cevi zaprta, torej se na obeh koncih nahaja 

vozel valovanja in hrbet akustičnega tlaka. Valovna dolžina pri osnovni frekvenci je 

enaka dvokratniku dolžine cevi, torej kot pri odprti piščali. Tako lahko zapišemo, 

da je    
  

 
 . Frekvenco zaprte piščali lahko izrazimo kot [8] 

   
  

  
. 

 

2.6. Iztočni popravek 

 

Nihanje v cevi se na krajišču cevi širi v prostor. Tako se ploskovni valovi 

spremenijo v krogelne. Pri tem nastanejo spremembe, ki nekoliko vplivajo na 

efektivno dolžino cevi. Tako je potrebno polodprto cev nekoliko podaljšati, in sicer 

za parameter  . Parameter   je določen kot          , kjer je   notranji polmer 

cevi. [1] 

 

Če se krajišče cevi širi v lijak in je njegov polmer za √ -krat večji od polmera cevi, 

nam iztočnega popravka ni potrebno upoštevati [8]. 

 

2.7. Akustična impedanca 

 

Akustično impedanco označilo s simbolom   in je razmerje med amplitudami 

akustičnega tlaka   in akustičnega volumskega pretoka  , torej   
 

 
. Volumski 

pretok izračunamo po enačbi  

      ,  (10) 

kjer je   prečni presek cevi in   hitrost zvoka v cevi. Če želimo enačbo za 

akustično impedanco še poenostaviti, moramo pogledati, kako lahko z enačbo 

opišemo tlak v cevi [9]. 

 

Na mesto     v koordinatni sistem postavimo začetek cevi. Krajišče cevi se torej 

nahaja na razdalji   od točke    , torej v točki    . Amplitudo valovanja, ki 
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potuje po cevi v smeri od     proti    , označimo s črko  , amplitudo 

valovanja, ki potuje v nasprotni smeri, pa s črko  . Tako lahko tlak izrazimo z 

enačbo 

  (   )  (            )        .  (11) 

Faktor      nam predstavlja dušenje v cevi. Če je koeficient    , v cevi ni 

dušenja. S primerno izbranima amplitudama   in   dobimo enačbo iz razdelka 

2.3.1 [9].  

Preurediti moramo še enačbo za volumski pretok. Uporabimo 2. Newtonov zakon 

na majhnem volumnu zraka   . Na ta način dobimo povezavo med hitrostjo 

delcev zvoka in akustičnim tlakom. 2. Newtonov zakon pravi, da je      [12]. 

Sila teže in vzgon tega volumna zraka sta zanemarljiva, saj je njuna vsota majhna 

v primerjavi z gradientno silo akustičnega tlaka, ki je enaka               . 

Zaradi majhne amplitude odmikov lahko rečemo, da je odvod hitrosti po času enak 

parcialnemu odvodu hitrosti po času. Tako lahko zapišemo          
  

  
, kjer je 

   povprečna gostota zraka [13]. Če upoštevamo, da je cilindrična cev ravna in so 

odmiki odvisni le od lege  , je parcialni odvod akustičnega tlaka po legi   enak [13] 

   
  

  
   

  

  
.  (12) 

Če upoštevamo enačbo (10) in enačbo (12) pomnožimo s presekom   na mestu  , 

dobimo naslednjo enačbo: 

   
  

  
 

  

 

  

  
.  (13) 

Če parcialno odvajamo tlak po legi iz enačbe (11), dobimo  

 
  

  
   (             ) (    ) .  (14) 

Sedaj združimo enačbi (13) in (14). Tako dobimo enačbo 

  

  
 

 

  
  (            ) (    ) . 

Z njenim integriranjem dobimo novo enačbo za volumski pretok [13]: 

   
 

  

  

    
(            ) (    ) .  (15) 

Če enačbi (11) in (15) združimo in jih vstavimo v enačbo za akustično impedanco, 

dobimo naslednji izraz:  
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(    )  

   

(            )

(            )
. 

Vpeljemo    
(    )  

   
, kar drugače imenujemo tudi karakteristična impedanca. 

Tako dobimo enačbo [13]: 

      
(            )

(            )
.  (16) 

Ko predpostavimo, da v cevi ni dušenja, dobimo poenostavljeno enačbo: 

     
   

 
.  (17) 

S to enačbo lahko analiziramo frekvence cevi. Poglejmo si na eni strani odprto in 

na drugi strani zaprto cev, torej približek klarineta. 

 

Ker je akustični tlak na odprtem krajišču cevi enak nič, je tudi akustična impedanca 

enaka nič. Na zaprtem krajišču je ravno obratno. Tlak je maksimalen in tako je 

akustična impedanca neskončna. To lahko zapišemo s simboli: 

 (   )   , 

 (   )   . 

Če upoštevamo prvi pogoj in podatke vnesemo v enačbo (16), dobimo     

  
(   )

(   )
 in če poenostavimo, vidimo, da je    . Ko upoštevamo še drugi pogoj, 

dobimo naslednjo enačbo:  

      
(            )

(            )
.  

Če jo poenostavimo s pomočjo prejšnjega pogoja, dobimo:  

      
(          )

(          )
   

   (  )

   (  )
. 

Tako dobimo formulo 

       (  )   , 

ki nam da za rešitev 

  
(    ) 

  
, 

kar predstavlja isto enačbo, kot sem jo opisala v razdelku 2.5.2 [3]. 
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Če pogledamo, kaj se dogaja z valovanjem, ugotovimo, da se, ko je impedanca 

neskončna, vse valovanje odbije, ko pa je povečana, se del valovanja odbije in del 

potuje naprej.  
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3. Klarinet in njegovo delovanje 

 

Klarinet je pihalo z enojnim heteroglotnim udarjalnim jezičkom (izraz heteroglotni 

pomeni, da je na cev jeziček le pritrjen in ni podaljšek same cevi). Narejen je iz 

ebenovine, redko iz umetnih mas. Sestavljen je iz petih delov, ki so predstavljeni 

na sliki 4. To so: ustnik, sodček, zgornji del ali zgornji trup, spodnji del ali spodnji 

trup in lijak. Vsak izmed delov ima svojo funkcijo in je posebej oblikovan.  

 

 

Slika 4: Sestavni deli klarineta. 

 

V sami cevi se lahko vzbudijo valovanja z različnimi valovnimi dolžinami, ki 

ustrezajo dolžini cevi. Pri klarinetu mora dolžini instrumenta ustrezati 
 

 
 , 

 

 
 , 

 

 
 , … 

oziroma 
(    )

 
 , kar sem ugotovila že v razdelku 2.5.2. 

 

Različne frekvence se v instrumentu vzbujajo hkrati in vsak ton je seštevek 

različnih valovanj z različnimi frekvencami. Vse višje frekvence, ki se pojavijo 

poleg osnovne, imenujemo višje harmonske frekvence ali alikvotni toni. Prav višje 

harmonske frekvence določajo barvo posameznega zvena. Osnovna frekvenca 

določa višino tona.  

 

Ker se pri posameznem zvenu pojavljajo posamezni višji harmoniki, zvene 

klarineta delimo na različne registre. Prvi register se imenuje chalumeau in obsega 

prvo oktavo od e do e1. Zanj je značilen mračen, votel zven. Drugi register se 

imenuje tudi srednji register in obsega le 5 tonov, in sicer od e1 do h1. Za ta 
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register je značilna predvsem medla neizrazita barva. Tretji register imenujemo 

clairon ali spevni register, za katerega je značilen jasen, svetel in poln zven. Ta 

register obsega tone od h1 do h2. Zadnji register pa imenujemo visoki register. Ta 

obsega tone od h2 do c4. Za ta register je značilen predvsem oster in prodoren 

zven ter mu je težko uravnavati glasnost oziroma je z njim težko igrati zelo tiho. [8] 

 

V glasbi poznamo več različnih klarinetov. Ti se med seboj razlikujejo po tem, 

kako visoko zvenijo, kar je posledica njihove dolžine. Med vsemi klarineti se 

najbolj pogosto uporablja B-klarinet. Obstajajo še As-, Es-, D-, C- in A-klarineti. 

As-klarinet je najkrajši in se večinoma ne uporablja, D-klarinet je nekoliko daljši od 

Es-klarineta in se redko uporablja, kadar pa se, je to v orkestrih, C- in A-klarinet pa 

sta zelo podobna B-klarinetu. Prvi je nekoliko krajši, drugi pa nekoliko daljši, 

vendar pa se ti dve vrsti klarineta zaradi svojega specifičnega zvoka redkeje 

uporabljata [8]. Oznake klarinetov so povezane s tem, kako klarinet zveni. C-

klarinet je osnoven in pri njem glasbenik zaigra natanko tiste note, ki so zapisane v 

notnem črtovju. Klarinet B je od C-klarineta nekoliko daljši, tako da se pri istem 

prijemu kot na C-klarinetu za ton c1 na B-klarinetu oglasi za cel ton nižji ton, b. Vsi 

toni, ki jih glasbenik zaigra na B-klarinet, so torej za cel ton nižji od tega, kar piše v 

notnem črtovju. To velja tudi za vse ostale klarinete, le da ti zvenijo za različne 

intervale nižje kot C-klarinet. Kakšen je ta interval, razberemo iz tega, kakšen je 

interval med oznako klarineta in tonom c. [1] 

 

V nadaljevanju diplomske naloge se bom posvetila B-klarinetu. 
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3.1. Ustnik 

 

Ustnik je oblikovan kljunasto in vanj klarinetist piha. Na ustnik je z objemko pritrjen 

jeziček.  

 

 

Slika 5: Ustnik z jezičkom. 

 

Oblika ustnika pomembno vpliva na nastanek in lastnosti zvoka pri klarinetu. Ravni 

del ustnika, na katerega položimo jeziček, imenujemo facing ali ležišče. Ta se deli 

na table ali mizico, kjer je pritrjen jeziček, in facing, ki je nekoliko ukrivljen. Tu 

lahko opazimo ukrivljenost ustnika, kar je tudi razlog, zakaj je jeziček zgoraj 

nekoliko odmaknjen od ustnika. Odprtina v ustniku, ki je pravokotne oblike, 

usmerja tok zraka. [5] 

 

3.2. Jeziček 

 

Za izdelavo jezička je potrebna posebna trska, ki raste v Franciji, Španiji, Italiji in 

na nekaterih delih Mehike. Ko so trske stare dve leti in debele vsaj 25 mm, jih 

obrežejo in nato še tri leta zorijo pod soncem. Trske nato razrežejo, sploščijo in 

oblikujejo v jezičke, kakršne uporabljajo klarinetisti za igranje. Dober in uporaben 

jeziček je hkrati dovolj elastičen in trd. [8] 

 

V mirovni legi je jeziček postavljen na spodnjo ustnico. V tem primeru jeziček ne 

zapira ustnika povsem. Ostane tanka reža med ustnikom in jezičkom, skozi katero 

piha klarinetist zrak. Pri tem nastane podtlak, ki jeziček prilepi ob ustnik in s tem 
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jeziček odmakne iz mirovne lege. Tako začne jeziček nihati in prepušča zrak v cev 

inštrumenta [5]. Zrak ne prihaja v cev konstantno, temveč v sunkih [8]. 

 

Poznamo več različnih vrst jezičkov, in sicer enojni jeziček, kakršnega 

uporabljamo pri klarinetu, dvojni jeziček, kakršen se uporablja pri oboi, ter 

prenihajoči jeziček [1]. 

 

 

Slika 6: Jeziček za klarinet. 

 

Jezičke delimo v dve glavni skupini [9]: 

 inward-strike reed − tisti, ki jih zapre nadtlak v ustih; 

 outward-strike reed − tisti, ki jih nadtlak odpre. 

Pri večini glasbenih inštrumentov jezičke nadziramo in opravljamo z njimi preko 

konstantnega pihanja zraka. 

 

Za bolj formalno klasifikacijo označujemo jezičke z dvojnimi simboli (      ).     se 

nanaša na vstopni tlak, torej na tlak, ki ga ima zrak, ki prihaja iz naših ust,    pa se 

nanaša na izstopni tlak, torej na tlak zraka, ki vstopi v cev.    je enak 1, če vstopni 

tlak odpre ventil oziroma prostor med ustnikom in jezičkom, in enak − 1, če tlak 

zapre ventil. Za    velja enako, le da upoštevamo izstopni tlak [6]. Enojni in dvojni 

jezički imajo klasifikacijo (−, +). Človeški glas in vibrirajoče ustnice pri trobilih imajo 

oznako (+, −), prav tako imajo lahko oznako (+, +). Ventili z oznako (−, −) niso 

uporabni. [9] 
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Slika 7: Prerez kaže, kako med ustnikom in jezičkom v klarinet vstopa zrak s hitrostjo  . 

(Slika je vzeta iz [9].) 

 

Princip nihanja jezička temelji na razliki tlakov. Jeziček, na katerega deluje tlak, ki 

je večji od atmosferskega, energijo zračnega toka iz glasbenikovih ust pretvori v 

energijo nihanja zračnega stolpca [5]. 

Če opazujemo nepretrgan zračni tok iz ust v inštrument, lahko opazujemo razliko 

med tlakom v ustih in tlakom v ustniku. Če se tlačna razlika poveča, mora skozi 

majhno odprtino med ustnikom in jezičkom steči več zraka, kar pa povzroča 

ukrivljanje jezička navzgor proti ustniku. Tako se odprtina še nekoliko zmanjša in v 

nekem trenutku pri dovolj veliki tlačni razliki tudi zapre. Ustvari se namreč podtlak. 

V tem trenutku se tok zraka prekine in pod jezičkom v ustniku se zopet vzpostavi 

normalen tlak ter jeziček odstopi od ustnika. Tako jeziček niha. Vidimo, da jeziček 

udarja v ustnik in tako ne niha sinusno, temveč je krivulja nihanja odsekana in 

podobna pravokotnemu nihanju [8]. 

 

Oglejmo si nihanje jezička nekoliko natančneje. Recimo, da vstopni tlak, torej tlak 

pred jezičkom v naših ustih, označimo s    in izstopni tlak na drugi strani jezička s 

 . Tokovnico, ki poteka od notranjosti ust do notranjosti ustnika, lahko opišemo z 

Bernoullijevo enačbo      
 

 
   , kjer je   hitrost zraka in   gostota zraka. 

Odprtost ventila oziroma prostor med jezičkom, katerega širina meri  , in ustnikom 

označimo z  . Sila, ki odpre jeziček, je enaka   (        ) . Ko za    in    

vstavimo vrednosti za enojni jeziček, torej (−,+), dobimo naslednjo enačbo: 

  (      ) . Začetno odprtje označimo z   . Tako lahko zapišemo enačbo 

(    )  (    )  , kjer je   
 

 
 elastična konstanta jezička. Ker je v notranjosti 

ustnika pod jezičkom podtlak, lahko iz Bernoullijeve enačbe izrazimo hitrost zraka 
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kot   [
 (    )

 
]
 

 ⁄

, kjer je   gostota zraka. Ker vemo, da je volumski pretok enak 

    , ga lahko zapišemo kot 

           (    )   [
 (    )

 
]
 

 ⁄

. 

Enačbo lahko še nekoliko poenostavimo in tako dobimo 

   (    )
 

 ⁄   (    )
 

 ⁄ , 

kjer sta   
   √ 

√ 
 in   

   √ 

√ 
 pozitivni konstanti. Iz enačbe lahko vidimo, da 

pretok narašča od nič do maksimuma, ko se tlačna razlika zraka povečuje, in 

zopet pade na nič ter se jeziček zapre, kar nam prikazuje slika 9 [9]. 

 

 

Slika 8: Odvisnost zračnega toka od razlike tlakov. 

 

Tudi z dinamiko oziroma glasnostjo igranja vplivamo na nihanje jezička. Glasneje 

kot igramo, večja sta tlak in tlačna razlika. Zato se pri glasnejšem igranju lahko 

zgodi, da jeziček ne samo udarja v ustnik, temveč za nekaj trenutkov popolnoma 

zapre dotok zraka [4]. 

 

Pri vseh enojnih jezičkih lahko amplitudo nihanja jezička nadzira oziroma usmerja 

glasbenik z ustnicami, saj lahko spreminja začetno odprtje. 

Jezički pihal lahko delujejo kot generatorji zvoka preko širokega področja frekvenc 

vse do lastne resonančne frekvence, ki je višja od resonančne frekvence cevi [9]. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 19 ~ 
 

3.3. Sodček 

 

Sodček, ki je hruškaste oblike, leži med ustnikom in trupom klarineta. Sodček ima 

posebno vlogo pri uravnavanju intonacije. V primeru, da je zvok, ki ga proizvaja 

klarinet, previsok, s sodčkom cev nekoliko podaljšamo, in sicer tako, da sodček 

nekoliko odmaknemo od ustnika, ali v nasprotnem primeru, če je ton nekoliko 

prenizek, skrajšamo.  

 

3.4. Zgornji in spodnji del 

 

Zgornji in spodnji del klarineta (tudi trup klarineta), je del, na katerem se nahajajo 

luknjice in zaklopke. Na klarinetu se nahaja 24 luknjic, ki jih pokrivajo blazinice ali 

prsti. Sedem luknjic na obeh delih skupaj pokriva sedem prstov, ostale luknjice pa 

se zapirajo s sistemom zaklopk, ki jih upravljamo z ostalimi prsti. Palec desne roke 

je namenjen le držanju inštrumenta, ostali prsti pa igranju.  

 

3.5. Luknjice 

 

Namen luknjic je spreminjanje dolžine cevi in s tem frekvence zvena, ki jo 

inštrument oddaja. Ko odpremo luknjico, s tem skrajšamo cev in na tem mestu 

nastane vozel akustičnega tlaka ter zvišamo frekvenco tona.  

 

Če lahko spreminjamo frekvenco piščali in jo napravimo glasbeno uporabno, 

govorimo o modeliranju piščali. S piščaljo lahko dosežemo poljuben ton tako, da 

spreminjamo njeno dolžino, torej jo podaljšamo ali skrajšamo. Z vrtanjem odprtine 

v piščal le-to nekoliko skrajšamo. Ko luknjico povečujemo, se piščal akustično 

vedno bolj krajša. Tako ima piščal z dovolj veliko luknjico enako frekvenco, kot bi 

jo imela piščal, če bi jo pri luknjici odrezali. Da postanejo piščali glasbeno 

uporabne in proizvajajo različne frekvence, je v piščal izvrtanih več luknjic. Te si 

sledijo na določeni razdalji tako, da je piščal ustrezno uglašena oziroma se z 

odpiranjem luknjic oglasijo točno določeni toni [8]. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 20 ~ 
 

Kje in kako velika je luknjica v cevi, ni vseeno, kar spoznamo na podlagi stoječega 

valovanja. Če je luknjica v primerjavi s presekom piščali majhna in je izvrtana na 

mestu, kjer se nahaja vozel akustičnega tlaka, ne vpliva na višino tona. Tu je 

namreč tlak v luknjici enak kot tlak zunaj piščali. Za spremembo višine tona mora 

imeti luknjica dovolj velik premer. Le takrat se osnovna frekvenca prvotne cevi ne 

oglasi več in oglasi se osnovna frekvenca cevi do luknjice. [1] 

 

Cev inštrumenta ima določeno debelino, zato se, ko je luknjica zaprta, pod njo 

pojavi določena količina zraka. Vsaka zaprta luknjica predstavlja dodaten volumen 

zraka, ki moti frekvenco, in vpliva na položaj vozla tlaka. Te napake oziroma 

odstopanja se odpravijo z manjšim spreminjanjem premera cevi po celem 

inštrumentu. [9]  

 

Z zaporednim odpiranjem luknjic se krajša efektivna dolžina cevi, kar vpliva na 

frekvenco tona. Kot vemo, je za nastanek zvoka potrebna na začetku cevi velika 

impedanca, na koncu cevi oziroma v okolici luknjice pa je impedanca majhna. Vse 

to res velja za nizke tone oziroma tone z nizko frekvenco. Pri visokih frekvencah 

moramo upoštevati, da ima zrak v luknjicah, ki so odprte, in okoli njih maso. Torej 

za visoke frekvence zrak v luknjicah povzroča oviro in deluje, kot da luknjica za to 

frekvenco ni povsem odprta. Valovanje z nizko frekvenco se na prvi luknjici delno 

odbije, valovanje z dovolj visoko frekvenco pa ne, ampak potuje naprej po cevi. 

Tako delujejo luknjice kot filter, ki prepušča frekvence nad kritično frekvenco. [4] 

 

Kritična frekvenca je tista frekvenca, katere zvok prosto seva v okolje in se ne 

odbije nazaj. Pri inštrumentih z luknjicami je to tista frekvenca, nad katero ni več 

izrazitih impedančnih vrhov. 

Kritična frekvenca je določena s polmerom cevi  , polmerom luknjice  , akustično 

dolžino cevi   in razdaljo med luknjicama   . Izračunamo jo lahko po enačbi [6] 

        
 

 
(

 

  
)   . 

Pri nizkih frekvencah nimamo odprte nobene luknjice oziroma je odprtih zelo malo 

luknjic, zato ne pride do tega pojava.  
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Pri klarinetu torej znaša kritična frekvenca med 1500 Hz in 1800 Hz [9]. 

 

3.6. Lijak 

 

Naloga lijaka je usmerjanje zvoka, prav tako pa pomaga pri oblikovanju višjih 

harmonskih frekvenc. Lijak vpliva predvsem na tone, ki nastajajo v spodnjem delu 

inštrumenta. 

 

 

Slika 9: Akustična impedanca v odvisnosti od frekvence. 

Črna krivulja prikazuje spreminjanje akustične impedance glede na frekvenco v cilindrični 
cevi, rdeča pa v enaki cilindrični cevi z lijakom na koncu. (Slika je vzeta iz [4].) 

 

Črna krivulja na grafu nam prikazuje, kako se akustična impedanca spreminja 

glede na frekvenco v cilindrični cevi. Rdeča krivulja nam kaže spreminjanje 

impedance, če ima cev na krajišču lijak. Lijak na kocu cevi cev nekoliko podaljša. 

Vidimo, da se impedanca nekoliko zmanjša, kar je posledica tega, da lijak usmerja 

zvok v prostor. To pomeni, da se veliko valovanja usmeri v prostor in le nekaj 

odbije nazaj ter vzdržuje valovanje v cevi. Učinek je manj opazen pri nizkih 

frekvencah, ker je njihova valovna dolžina dosti večja kot premer lijaka. [4] 
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Lijak deluje tako, da omogoča visokim frekvencam, da se širijo v prostor in se ne 

odbijajo nazaj v inštrument, da bi vzdrževale valovanje.  

 

3.7. Prepihovanje 

 

Luknjice lahko služijo tudi za prepihovanje v višje registre. Takšna luknjica zmoti 

osnovno frekvenco, vendar ne vpliva na višje harmonske frekvence [4]. Če na 

primer na klarinet zaigramo zven g in nato odpremo luknjico za prepihovanje, 

zaigramo zven d2. Pri isti dolžini cevi se nam namesto osnovne frekvence zvena g 

pri prepihovanju oglasi šele druga višje harmonska frekvenca, torej za duodecimo 

višji ton. Tako postane druga višja harmonska frekvenca zvena g osnovna 

frekvenca novega zvena, in sicer zvena d2.  

 

Luknjice, ki služijo prepihovanju, so manjše od ostalih luknjic in tako ne skrajšajo 

cevi, temveč le zmotijo oziroma uničijo osnovno frekvenco [4]. 
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4. Meritve s klarinetom 

 

Ker sem v uvodnem delu predstavila lastnosti klarineta in njegove fizikalne 

značilnosti, je prav, da klarinet podrobneje preučim tudi praktično. S pomočjo 

mikrofona za računalnik in programa Scope  sem izmerila frekvence posameznih 

zvenov na klarinetu.  

 

 

Slika 10: Izvajanje meritev s klarinetom. 

 

Mikrofon sem priključila na računalnik. Na klarinet sem zaigrala posamezni zven in 

preko mikrofona na računalniku s programom Scope [10] dobila frekvenčno 

analizo tega zvena. Program je vsak zven, ki sem ga zaigrala na klarinet, posnel in 

izrisal graf, na katerem se je na abscisni osi nahajala frekvenca tonov, ki so 

sestavljali zven klarineta, na ordinatni osi pa je bila izpisana amplituda 

posameznega tona. Na klarinet zaigran g1 z osnovno frekvenco 343,89 Hz 

predstavlja slika 11. 
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Slika 11: Frekvenčna sestava zvena g1. 

 

Meritve sem izvajala od malega g do g3, torej obseg meritev zajema 3 oktave. 

Vsak posamezni ton sem zaigrala na klarinet in iz grafa, izrisanega v programu 

Scope, odčitala osnovno frekvenco in 10 višjih harmonskih frekvenc. K vsaki 

frekvenci sem dopisala amplitudo. Meritve so predstavljene v prilogi 1. 

 

4.1. Ujemanje izmerjenih frekvenc z izračunanimi 

 

Preveriti želim, ali se izmerjene frekvence višjih harmonikov ujemajo z 

izračunanimi višjimi harmonskimi frekvencami. Na podlagi vrednosti osnovne 

frekvence sem izračunala višje harmonske frekvence posameznega tona. Vemo, 

da so višje harmonske frekvence pri na eni strani zaprti cevi večkratniki osnovne 

frekvence. Tako sem za vsako oktavo za zven e preverila, kako se ujemajo 

izmerjene in izračunanje višje harmonske frekvence. Razlike med frekvencami in 

odstopanja so predstavljeni v tabelah 1, 2, 3 in 4. 

 

e 
izmerjene 

frekvence 

izračunane 

frekvence 

razlika med 

frekvencama 

odstopanje 

[%] 

   147,06 147,06 0 0 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 25 ~ 
 

   305,43 294,12 11,31 3,85 

   441,18 441,18 0 0 

   588,24 588,24 0 0 

   735,29 735,3 0,01 0,0014 

   871,04 882,36 11,32 1,28 

   1029,4 1029,42 0,02 0,0019 

   1165,2 1176,48 11,28 0,96 

   1312,2 1323,54 11,34 0,86 

    1459,3 1470,6 11,3 0,77 

    1606,3 1617,66 11,36 0,7 

Tabela 1: Analiza razlik med izmerjenimi in izračunanimi frekvencami zvena e. 

 

e1 
izmerjene 

frekvence 

izračunane 

frekvence 

razlika med 

frekvencama 

odstopanje 

[%] 

   301,66 301,66 0 0 

       

   874,81 904,98 30,17 3,33 

   1161,4 1206,64 45,24 3,75 

   1455,5 1508,3 52,8 3,5 

   1742,1 1809,96 67,86 3,75 

   2028,7 2111,62 82,92 3,93 

   2322,8 2413,28 90,48 3,75 

   2616,9 2714,94 98,04 3,61 
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    3197,6 3318,26 120,66 3,64 

Tabela 2: Analiza razlik med izmerjenimi in izračunanimi frekvencami zvena e1. 

 

e2 
izmerjene 

frekvence 

izračunane 

frekvence 

razlika med 

frekvencama 

odstopanje 

[%] 

   603,32 603,32 0 0 

   1176,5 1206,64 30,14 2,5 

   1764,7 1809,96 45,26 2,5 

   2342,9 2413,28 70,38 2,92 

   2941,2 3016,6 75,4 2,5 

       

   4117,6 4223,24 105,64 2,5 

   4705,8 4826,56 120,76 2,5 

   5294,1 5429,88 135,78 2,5 

    5882,4 6033,2 150,8 2,5 

    6470,6 6636,52 165,92 2,5 

Tabela 3: Analiza razlik med izmerjenimi in izračunanimi frekvencami zvena e2. 

 

e3 
izmerjene 

frekvence 

izračunane 

frekvence 

razlika med 

frekvencama 

odstopanje 

[%] 

   1170,4 1170,4 0 0 

   2340,9 2340,8 0,1 0,0043 

   3521,6 3511,2 10,4 0,3 
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   4692 4681,6 10,4 0,22 

   5862,4 5852 10,4 0,18 

Tabela 4: Analiza razlik med izmerjenimi in izračunanimi frekvencami zvena e3. 

 

Iz zgornjih tabel lahko vidimo, da meritve od izračunov v povprečju odstopajo za 

1,9 %. 

 

4.2. Ojačitev posameznih frekvenc 

 

Najprej želim s pomočjo meritev amplitud preveriti, katere frekvence oziroma 

katere višje harmonske frekvence so ojačene. V knjigi Klarinet [5] avtorja Drenik in 

Zupan navajata, da so v zvenu klarineta prisotne vse frekvence, močneje pa so 

ojačene lihe, pri čemer osnovno frekvenco označita z zaporedno številko 1.  

 

Ker osnovna frekvenca določa višino zvena, sem privzela, da je ta frekvenca v 

vseh primerih ojačena. Za vse naslednje frekvence pa sem to, ali je ojačena ali ne, 

določila s pomočjo aritmetične sredine predhodne in naslednje amplitude dane 

frekvence. V primeru, da je bila aritmetična sredina danih amplitud večja ali enaka 

amplitudi tona, ki sem ga preučevala, ton ni bil ojačen. Ko je bila amplituda tona 

večja od aritmetične sredine amplitud, je bil ton ojačen. Primer: če sem preučevala 

amplitudo frekvence   , označimo jo z   , sem pogledala amplitudo frekvence   , 

  , in amplitudo frekvence   ,   . Izračunala sem aritmetično sredino teh dveh 

frekvenc, torej   
(     )

 
. Če je bil     , frekvenca    ni bila ojačena, v primeru, 

ko pa je bil     , je bila frekvenca    ojačena. V splošnem: frekvenca    je bila 

ojačena, če je veljalo 

(         )

 
     . 

Takšen postopek sem ponovila za vse frekvence pri vseh različnih zvenih in 

rezultate meritev vnesla v tabelo. Seštela sem vse primere, ko se je pri osnovnem 

tonu in pri vsaki posamezni višji harmonski frekvenci pojavila ojačitev, ter to število 

delila s številom vseh pojavljanj posamezne frekvence v vseh zvenih. Tako sem 
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dobila podatek, v koliko procentih se posamezna frekvenca pojavi. V koliko 

procentih je posamezna frekvenca ojačena, predstavljata naslednja tabela in graf. 

Tabela 5: Odstotki ojačitev posameznih frekvenc. 

 

Kot je razvidno iz tabele 5, se v nekaterih primerih ojačijo tudi sode frekvence. V 

primerih, ko je ojačena druga višja harmonska frekvenca, gre za tone, katerih 

vrednost druge frekvence, ki sestavlja zven, presega kritično frekvenco za klarinet. 

Kot sem opisala v poglavju 3.5, gre pri kritični frekvenci za zvok, ki prosto seva v 

okolje in se ne odbije nazaj v inštrument. Tudi od šeste višje harmonske frekvence 

naprej se bolj pogosto ojačijo 6., 8. in 10, višja harmonska frekvenca, saj tudi tukaj 

frekvence presegajo kritično vrednost.  

 

  

Graf 1: Ojačitev posameznih frekvenc. 

 

Iz grafa 1 lahko vidimo, da je osnovna frekvenca zvena ojačena v vseh primerih. 

Na podlagi grafa lahko potrdimo, da so ojačene vse lihe frekvence. Razvidno je, 

da moč ojačitve lihih frekvenc pada. Vsaka naslednja liha ojačitev je namreč 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O
ja

či
te

v 
[%

] 

ν 

                                

ojačitev 

[%] 
100 10 81,6 8,1 71,9 25,8 57,1 36 45 27,8 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 29 ~ 
 

ojačena nekoliko manj. V kakšnem razmerju padajo ojačitve frekvence, je težko 

natančno ugotoviti, saj bi za takšno raziskavo potrebovali bistveno več meritev. 

Sode frekvence so ojačene manjkrat. Na podlag tega lahko sklepamo, da barvo 

zvena pri klarinetu določajo predvsem lihe frekvence, manjši vpliv pa imajo sode 

frekvence. 

Poudariti je treba, da graf predstavlja ojačitve na mojem primeru in da iz meritev 

niso posebej izločene frekvence, ki presegajo kritično frekvenco. Prav zato lahko 

govorimo le o splošnih ugotovitvah in potrdimo dejstvo, da se ojačijo lihe višje 

harmonske frekvence, ne moremo pa ničesar natančneje povedati o tem, kolikšen 

delež sodih frekvenc se v resnici ojači. Za podrobno raziskavo o tem, kakšen 

delež sodih višjih harmonskih frekvenc se ojači in v kakšnem razmerju padajo 

ojačitve lihih višjih harmonskih frekvenc, bi bilo potrebno izvesti več meritev in 

podrobneje preučiti kritične frekvenc. 

 

4.3. Uglasitev klarineta 

 

Med vsemi meritvami sem izbrala vse tone, ki sestavljajo C-durovo lestvico, torej 

zvene c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1 in c2. Izračunala sem razmerja med njihovimi 

frekvencami in to tako tako, da sem osnovno frekvenco zvena d1 delila z osnovno 

frekvenco zvena c1 in tako nadaljevala za vse ostale zvene. Dobila sem naslednja 

razmerja, ki so predstavljena v tabeli 6. 

 

razmerja vrednost 
razmerje pri 

naravni uglasitvi 
odstopanje [%] 

   

   

 
1,097 

 

 
 2,5 

   

   
 1,176 

  

 
 − 5,9 

   

   
 1,050 

  

  
 1,6 

   

   
 1,086 

 

 
 3,5 

   

   
 1,132 

  

 
 − 1,8 
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 1,134 

 

 
 − 0,78 

   

   
 1,051 

  

  
 1,4 

Tabela 6: Razmerja med zveni C-durove lestvice. 

 

Kot je razvidno iz tabele, se pri vseh razmerjih pojavljajo trije različni ulomki, in 

sicer 
 

 
, 

  

 
 in 

  

  
.  

Razmerje 
 

 
 predstavlja veliki ton, 

  

 
 mali ton in 

  

  
 polton. Veliki ton, mali ton in 

polton predstavljajo razmerja med toni, ki sestavljajo naravno lestvico. Razmerja si 

sledijo v naslednjem vrstnem redu: 
 

 
, 

  

 
, 

  

  
, 

 

 
, 

  

 
, 

 

 
, 

  

  
.  

Vsi zaporedni toni tvorijo durovo lestvico. Produkt vseh zaporednih ulomkov je pri 

lestvici enak 2. 

Če pogledamo, kakšna je vrednost produkta razmerij izmerjenih vrednosti, 

ugotovimo, da ta znaša 1,98 in le za 1 % odstopa od natančne vrednosti. 

 

razmerja vrednost 
razmerje pri 

intervalih 
interval odstopanje [%] 

   

   

 
1 1 

prima 
0 

   

   

 
1,097 

 

 
 

sekunda 
2,5 

   

   
 1,290 

 

 
 

terca 
− 3,2 

   

   
 1,355 

 

 
 

kvarta 
− 1,6 

   

   
 1,471 

 

 
 

kvinta 
1,9 

   

   
 1,664 

 

 
 

seksta 
0,1 

   

   
 1,887 

  

 
 

septima 
− 0,6 

   

   
 1,984 2 

oktava 
0,8 

Tabela 7: Razmerja zvenov C-durove lestvice z zvenom c1. 
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V tabeli 7 so predstavljena razmerja med zveni C-durove lestvice in zvenom c1. 

Intervale sem dobila tako, da sem delila frekvenco osnovnih tonov s frekvenco 

prime. Vidimo, da v tem primeru vrednosti razmerij izmerjenih frekvenc odstopajo 

za največ 3,2 % od teoretičnih vrednosti. 

 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko sklepamo, da je klarinet naravno uglašen. 

 

4.4. Razmerja med višjimi harmonskimi frekvencami 

 

Naslednji cilj, ki sem si ga zadala, je bil ugotoviti, v kakšnem razmerju sta 

frekvenci sosednjih dveh tonov. S pomočjo frekvenčne analize sem izračunala 

posamezna razmerja. Razmerje je predstavljalo število  , ki ga izračunamo tako, 

da frekvenco delimo s predhodno frekvenco, torej  

   
  

    
, 

kjer predstavlja n zaporedno številko frekvence (torej števila od 1 do 11). Vse 

dobljene    pri določenem n sem seštejemo in delimo s številom vseh različnih 

frekvenc   . Tako dobimo vsa razmerja med sosednjimi toni, ki so predstavljena v 

naslednji tabeli. 

 

 povprečje 
teoretične 

vrednosti 
interval 

  

  
 2,002 

 

 
 oktava 

  

  
 1,495 

 

 
 čista kvinta 

  

  
 1,333 

 

 
 čista kvarta 

  

  
 1,250 

 

 
 velika terca 

  

  
 1,199 

 

 
 mala terca 
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 1,17 

 

 
 septimalna terca 

  

  
 1,142 

 

 
  septimalni celi ton 

  

  
 1,125 

 

 
 veliki celi ton 

   

  
 1,111 

  

 
 mali celi ton 

   

   
 1,100 

  

  
  

Tabela 8: Razmerje med višjimi harmonskimi frekvencami in pripadajoči intervali. 

 

 

Slika 12: Zaporedje frekvenc. 

 

Višje harmonske frekvence si sledijo po vrsti, in sicer kot večkratniki osnovne 

frekvence. Če pogledamo zaporedje frekvenc, ugotovimo, da lahko zapišemo višje 

harmonske frekvence kot     . Vrednosti parametra   si v izbranem primeru 

sledijo od 1 do 11, pri čemer dobimo osnovno frekvenco, ko je   enak 1. Vrednosti 

  lahko predstavimo na premici, kar predstavlja slika 13. Sedaj lahko poiščemo 

teoretične vrednosti razmerij med frekvencami. Med seboj vedno delimo dve 

zaporedni frekvenci. Če to naredimo s simbolično predstavljenimi vrednostmi (kot 

na sliki 12), dobimo teoretične vrednosti za vsa razmerja. 

 

Kot nam predstavlja tabela 8, je razmerja med dvema frekvencama sosednjih 

tonov, ki sestavljata zven, mogoče zapisati s tipičnimi ulomki, ki predstavljajo 

glasbene intervale. Prav tako je med osnovno frekvenco in prvo višjo harmonsko 

frekvenco ravno oktava.  
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4.5. Efektivne dolžine klarineta 

 

Efektivne dolžine klarineta potrebujemo za nadaljnje preučevanje, da ugotovimo, 

kje se nahaja začetni vozel valovanja oziroma hrbet akustičnega tlaka. 

 

Hitrost zvoka v plinu oziroma zraku prikazuje enačba (8). Za izračun hitrosti zvoka 

potrebujemo naslednje podatke: 

T = 22,5 °C = 295,65 K, 

R = 8,314 J/mol K, 

ĸ = 1,4, 

M = 0,02895 kg/mol. 

 

S pomočjo enačbe 

  √   
 ⁄  

izračunamo hitrost zvoka pri danih pogojih. Hitrost zvoka znaša  

            . 

Iz enačbe za frekvenco zvoka v polodprti cilindrični cevi dobimo enačbo za izračun 

efektivne dolžine cevi: 

  
  

  
. 

Z enačbo izračunamo efektivno dolžino za vsak zven pri vseh različnih tonih, ki so 

zven sestavljali. Za vsak zven sem izračunala povprečno vrednost efektivne 

dolžine, ki je predstavljena v naslednji tabeli. Efektivna dolžina je označena z    . 

 

zven     [cm]  zven     [cm]  zven     [cm]  zven     [cm] 

   c1 37,14  c2 18,47  c3 9,24 

   cis1 35,17  cis2 17,48  cis3 8,73 

   d1 33,21  d2 16,47  d3 8,26 

   dis1 31,56  dis2 15,51  dis3 7,83 

e 58,66  e1 29,54  e2 14,62  e3 7,35 
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f 55,62  f1 27,87  f2 13,83  f3 6,97 

fis 52,73  fis1 26,34  fis2 12,99  fis3 6,56 

g 49,79  g1 25,96  g2 12,28  g3 6,17 

gis 46,67  gis1 23,57  gis2 11,59    

a 44,18  a1 22,2  a2 10,92    

b 41,77  b1 21,12  b2 10,35    

h 39,23  h1 19,61  h2 9,79    

Tabela 9: Efektivne dolžine piščali pri posameznem zvenu. 

 

Ker želim poiskati začetni hrbet akustičnega tlaka, moram med seboj primerjati 

efektivne dolžine in dejanske dolžine klarineta pri posameznem zvenu. Dolžino 

klarineta sem izmerila od sredine odprte luknjice do vrha ustnika. Neposredno 

primerjaje dolžin je mogoče le v prvi duodecimi oziroma od malega e do b1. Te 

zvene na klarinetu odigramo samo z zaporednim odpiranjem luknjic, ostali zveni 

pa so prepihani. Kot je predstavljeno v prejšnjem poglavju, se pri prepihovanju z 

odpiranjem luknjice osnovna frekvenca uniči in vlogo osnovne frekvence 

prevzame višja frekvenca. Torej v vseh primerih, ko za igranje uporabljamo 

luknjico za prepihovanje, ne moremo upoštevati, da je dolžina klarineta do prve 

odprte luknjice enaka 
 

 
  , temveč moramo upoštevati, da je dolžina klarineta 

enaka 
 

 
 . Tako sem od h1 do c3 upoštevala, da se luknjice odpirajo po vrsti 

navzgor, vendar je ves čas igranja odprta tudi luknjica za prepihovanje. V teh 

primerih je izračunana efektivna dolžina klarineta enaka 
 

 
 valovne dolžine klarineta 

pri vsakem zvenu. S pomočjo tega podatka sem za vse efektivne dolžine od h1 do 

c3, ki so predstavljale 
 

 
 valovne dolžine, izračunala, kolikšne bi bile efektivne 

dolžine za 
 

 
 valovne dolžine. Z novimi podatki sem lahko tudi te vrednosti 

primerjala z izmerjeno dolžino klarineta. Vseh zvenov, višjih od c3, v analizi nisem 

upoštevala, ker so njihovi prijemi še nekoliko bolj zapleteni in zaradi tega ne 

moremo določiti dejanske dolžine klarineta pri zvenih od c3 do g3. 

 

Da bi ugotovila, kje se nahaja vrh akustičnega tlaka v okolici konca ustnika, sem 

med seboj odštela posamezno efektivno dolžino in pripadajočo dolžino klarineta, 
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torej izmerjeno dolžino klarineta od začetka ustnika do sredine luknjice, ki je bila 

prva odprta. Razliko sem označila z  : 

         ,  

kjer     predstavlja izmerjeno dolžino klarineta. 

Razlikam   sem določila povprečno vrednost in relativno napaka. Povprečna 

            znaša  

                   (      ). 

Iz meritev vidimo, da se hrbet tlaka nahaja pred koncem oziroma izven klarineta. V 

uvodnem delu sem zapisala, da na začetku ustnika ne moremo natančno določiti, 

kakšen je tlak, ker je le-ta odvisen od tega, kako niha jeziček. Zaradi tega je težko 

ugotoviti, kje natančno se valovanje začne. Z meritvami dolžin klarineta in 

računanjem efektivnih dolžin sem določila okvirno vrednost za začetni hrbet tlaka. 

V nadaljevanju naloge bom to preverila še na cilindrični cevi.  
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5. Meritve akustičnega tlaka 

 

Cilj diplomske naloge je bil raziskati krajevno odvisnost akustičnega tlaka v 

klarinetu oziroma natančneje v okolici luknjic.  

Merjenje tlaka v klarinetu ni bilo izvedljivo, ker se je zvok, ki ga proizvaja klarinet, 

bistveno spreminjal, ko sem v inštrument vstavila mikrofon. S samim pihanjem v 

klarinet ne moremo zagotoviti dobrih meritev, ker dotok zraka in vibracija jezička 

nista ves čas enaka. 

 

Zato sem poskus izvedla na pleksi cevi oziroma cevi iz trdne umetne mase. Za 

eksperiment sem potrebovala pleksi cev, zvočnik, ki je bil priključen na generator 

sinusne napetosti, mikrofon in osciloskop. Slika 15 predstavlja postavitev pri 

eksperimentu. 

 

 

Slika 13: Postavitev eksperimenta s cilindrično cevjo. 

 

Pleksi cev je v dolžino merila 698 mm, kar je primerljivo z dolžino klarineta, ki meri 

670 mm. Njen zunanji premer je znašal 40 mm in notranji 35 mm. Premer pleksi 

cevi je večji od premera klarineta, in sicer notranji premer klarineta znaša v 

povprečju 15,5 mm. V cev smo izvrtali luknjice s premerom 10 mm na različnih 

razdaljah. Tri luknjice, najbolj oddaljene od izvora valovanja, sem določila s 

pomočjo klarineta. Te se nahajajo na enaki razdalji, kot so prve tri luknjice pri 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 37 ~ 
 

klarinetu. Oddaljenost od začetka cevi sem določila iz meritev pri klarinetu, 

predstavljenih v prejšnjem poglavju. Tri najbolj oddaljene luknjice so se nahajale 

na naslednjih razdaljah: 658, 588 in 528 mm. Ostale razdalje luknjic sem določila z 

geometrijskim zaporedjem (kot pri celih tonih). Pri klarinetu so luknjice namreč 

preveč pogosto skupaj in bi jih težko zvrtati v cev, ne da bi ta počila.  

 

Med novimi luknjicami sem želela določiti razdaljo tako, da bodo razlike v višini 

tonov, ki bodo nastajali zaradi njih, cel ton. Prav tako sem želela, da se zadnja 

luknjica nahaja nekje na polovici cevi, torej pri 340 mm.  

Geometrijsko zaporedje zapišemo v splošnem 

        
         ,  (18) 

kjer je    prvi člen zaporedja in   koeficient geometrijskega zaporedja. Koeficient 

zaporedja sem določila pri pogoju, da je med vsakima luknjicama razdalja, ki 

ustreza celemu tonu. Tako je     √ 
  

. Razmerje med dvema sosednjima 

poltonoma je enako √ 
  

, med celima tonoma pa znaša √ 
   

. S tem sem določila 

koeficient. Za začetni      sem predpostavila, da znaša 34 cm. S pomočjo formule 

(17) sem izračunala razdalje med sosednjimi luknjicami. Te so znašale 4,2, 4,6, 

5,2 in 5,9 cm. Poleg luknjic, ki sem jih že imela, sem na razdaljah, napisanih 

zgoraj, izvrtala še štiri luknjice. Tako sem dobila sedem luknjic, ki so se nahajale 

na naslednjih razdaljah od oddajnika valovanja (luknjice sem štela od najbolj 

oddaljene proti najmanj oddaljeni od zvočnika): 

 

zaporedna luknjica l [mm] 

1 658 

2 588 

3 528 

4 471 

5 419 

6 373 
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7 331 

Tabela 10: Oddaljenost luknjic od zvočnika. 

 

Na začetek cevi je bil postavljen zvočnik, ki je ves čas posamezne meritve oddajal 

ton s stalno frekvenco. Frekvenco, ki je bila ustrezna za posamezno meritev, sem 

določila praktično. V cevi sem s pomočjo osciloskopa poiskala vrh tlaka. Nato sem 

spreminjala frekvenco valovanja, ki jo je oddajal zvočnik, in na osciloskopu 

poiskala tisto, pri kateri je bila amplituda akustičnega tlaka najvišja. Ta frekvenca 

je ustrezala lastni frekvenci cevi. V tabeli 11 so predstavljene frekvence, ki 

ustrezajo številu lukenj. 

 

število lukenj dolžina cevi l [mm] ν [Hz] 

0 698 337 

1 658 348 

2 588 363 

3 528 390 

4 471 426 

5 419 450 

6 373 483 

7 osnovna frekvenca 331 330 

7 331 520 

Tabela 11: Lastne frekvence cevi pri različnem številu luknjic. 

 

Na odprtem krajišču cevi sem vstavila mikrofon, ki je bil povezan z osciloskopom. 

Mikrofon sem lahko prosto premikala po notranjosti cevi. Pri vsaki meritvi sem na 

delu cevi, kjer ni bilo luknjic, meritve izvajala na vsaka 2 cm, v okolici odprte 

luknjice najbližje zvočniku na vsakem centimetru in pri ostalih odprtih luknjicah 

zopet na vsaka 2 cm. Meritve sem izvajala na cevi cev z vsemi pokritimi 
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luknjicami, z 1 odprto luknjico, …, s 7 odprtimi luknjicami. Na osciloskopu sem za 

vsako točko, kjer sem postavila mikrofon, odčitala amplitudo akustičnega tlaka v 

cevi. Meritev sem začela tako, da sem mikrofon postavila najbližje zvočniku in ga 

nato premikala proti krajišču cevi. Vse meritve sem vnesla v tabele, ki se nahajajo 

v prilogi 2. 

 

Pri vseh različnih meritvah so se v cevi oglasile višje frekvence in ne osnovna 

frekvenca, torej so se oglasile frekvence, ki bi se pri klarinetu oglasile pri 

prepihovanju. Cev je namreč v večini primerov predolga, da bi lahko s pomočjo 

zvočnika, ki sem ga imela na voljo, vzbudila tudi osnovno frekvenco. Pri cevi, ki je 

imela 7 luknjic, se je oglasila tudi osnovna frekvenca. Zato sem pri cevi s 7 

luknjicami izvedla meritev za osnovno in višjo frekvenco. 

 

5.1. Analiza meritev 

 

Pri analiziranju podatkov, ki sem jih pridobila z meritvami, sem si pomagala s 

programom Gnuplot. Program je zelo uporaben pri risanju funkcij, saj poišče 

najbolj prilegajočo krivuljo k danim izmerkom. Določiti sem morala le funkcijo, ki se 

ustrezno prilega meritvam in približne parametre te funkcije, nato pa program sam 

izračuna najustreznejše koeficiente. V mojem primeru je bila najbolj ustrezna 

funkcija 

 ( )        (    ). 

V program je potrebno vnesti začetne vrednosti parametrov      . Ker problem, ki 

ga program analizira, ni linearen, mu je potrebno podati vrednosti parametrov. 

Potem program sam določi njihove natančne vrednosti. Ker se meritve v okolici 

luknjice in naprej proti krajišču cevi ne ujemajo najbolje s sinusno krivuljo, sem s 

pomočjo napak poiskala tisti interval, na katerem se funkcija najbolj prilega, in za 

analizo uporabila izračunane parametre     in  .  

Spodnja tabela prikazuje vrednosti parametrov     in   z njihovimi napakami ter 

interval, na katerem se je funkcija najbolj prilegala meritvam. 
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število luknjic interval A b c 

0 0 : 700 − 5,61643 

(1 ± 1,1 %) 

0,00606769 

(1 ± 0,55 %) 

1,95292 

(1 ± 0,99 %) 

1 0 : 680 − 3,17839 

(1 ± 0,58 %) 

0,00627126 

(1 ± 0,35 %) 

1,89808 

(1 ± 0,51 %) 

2 0 : 590 − 3,67528 

(1 ± 0,34 %) 

0,00644297 

(1 ± 0,40 %) 

2,05615 

(1 ± 0,28 %) 

3 0 : 540 − 6,18179 

(1 ± 0,55 %) 

0,00695695 

(1 ± 0,41 %) 

2,1475 

(1 ± 0,41 %) 

4 0 : 480 − 8,1663 

(1 ± 0,49 %) 

0,00761311 

(1 ± 0,37 %) 

2,18181 

(1 ± 0,36 %) 

5 0 : 420 − 7,48781 

(1 ± 0,63 %) 

0,00819574 

(1 ± 0,53 %) 

2,34308 

(1 ±0,43 %) 

6 0 : 360 − 9,36131 

(1± 0,59 %) 

0,00872245 

(1 ± 0,59 %) 

2,489 

(1 ± 0,39 %) 

7 osn. 0 : 350 − 4,58335 

(1± 0,49 %) 

0,0062476 

(1 ± 0,89 %) 

3,81631 

(1 ± 0,39 %) 

7 0 : 320 − 8,33721 

(1 ± 0,66 %) 

0,00957084 

(1 ± 0,67 %) 

2,55793 

(1 ± 0,42 %) 

 Tabela 12: Vrednosti parametrov      . 

 

Vidimo lahko, da program na podlagi izmerkov izračuna zelo natančne vrednosti 

parametrov       za prilegajočo krivuljo. Krivulje se zelo natančno ujemajo z 

izmerki, saj največja napaka pri parametrih znaša le 1,1 %.  
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Naslednji grafi prikazujejo, kako se amplituda akustičnega tlaka spreminja glede 

na odmik mikrofona od oddajnika zvoka. 

Navpična črna črta na grafu predstavlja luknjico, najbližje zvočniku, zelena krivulja 

predstavlja meritvam prilegajočo se sinusno krivuljo in modra črta premico 

           . 

 

 

Graf 2: Spreminjanje tlaka v cevi brez luknjic. 
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Graf 3: Spreminjanje tlaka v cevi z eno luknjico. 

 

Graf 4: Spreminjanje tlaka v cevi z dvema luknjicama. 
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Za cev brez luknjic, cev z eno luknjico in cev z dvema luknjicama nisem mogla 

ugotoviti, kako se tlak spreminja od luknjice naprej proti krajišču cevi, saj je od 

luknjice naprej cev prekratka in posledično premalo meritev, da bi lahko opazila, 

ali tlak pojenja v obliki kakšne krivulje. 

Za cev z več luknjicami sem ugotovila, da se tudi drugi del grafa dobro opiše s 

funkcijo. Do intervala, ki sem ga določila v zgornjem primeru, je ostala funkcija 

nespremenjena in prav tako vsi trije parametri     in  . Od končne točke intervala 

do konca cevi sem za opis vzela novo funkcijo  ( ): 

 ( )       
 

 . 

S pomočjo programa sem poiskala vrednosti za parametra   in   ter v grafe 

narisala še pripadajočo funkcijo  ( ). V spodnji tabeli so predstavljene vrednosti 

parametrov   in   za cevi s tremi luknjicami ali več.  

 

število luknjic interval d f 

3 0 : 540 88,041 

(1 ± 4,6 %) 

1168,77 

(1 ± 30 %) 

4 0 : 480 100,797 

(1 ± 3,6 %) 

453,88 

(1 ± 18 %) 

5 0 : 420  115,11 

(1 ± 3,3 %) 

118,61 

(1 ± 13 %) 

6 0 : 360  108,987 

(1 ± 1,2%) 

158,35 

(1 ± 4,5 %) 

7 osn. 0 : 350  93,9201 

(1 ± 2,6 %) 

55,5429 

(1 ± 10 %) 

7 0 : 320  114,178 

(1 ± 1,1 %) 

84,9636 

(1±3,5 %) 

Tabela 13: Vrednosti parametrov   in  . 
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Grafi pa prikazujejo odvisnost amplitude akustičnega tlaka od odmika mikrofona 

od zvočnika. Vijoličasta krivulja predstavlja ujemajočo eksponentno funkcijo. 

 

 

Graf 5: Spreminjanje tlaka v cevi s 3 luknjicami. 

 

Graf 6: Spreminjanje tlaka v cevi s 4 luknjicami. 
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Graf 7: Spreminjanje tlaka v cevi s 5 luknjicami. 

 

 

Graf 8: Spreminjanje tlaka v cevi s 6 luknjicami. 
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Graf 9: Spreminjanje tlaka v cevi s 7 luknjicami pri osnovni frekvenci. 

 

 

Graf 10: Spreminjanje tlaka v cevi s 7 luknjicami pri prvi višji harmonski frekvenci. 
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Iz vseh grafov je jasno razvidno, da se akustični tlak v zaprtem delu cevi spreminja 

sinusno in ustreza splošni enačbi  

 ( )      (    ),  

medtem ko se v odprtem delu cevi akustični tlak spreminja eksponentno oziroma 

eksponentno pada in ustreza enačbi  

 ( )       
 

 .  

Tudi krivulja  ( ) dobro opiše spreminjanje akustičnega tlaka na intervalu do 

konca cevi, vendar je mogoče opaziti, da pri cevi s 3 in 4 luknjicami prihaja do 

nekoliko večjih odstopanj pri parametrih   in  . Odstopanje je predvsem posledica 

manjšega števila meritev na območju opazovanja te funkcije. 

 

5.2. Razmik Δ 

 

Iz grafov je bilo mogoče razbrati, kolikšen je razmik med razdaljo, na kateri je 

luknjica, in razdaljo, kjer je prilegajoča krivulja enaka 0. Ta razmik označimo z   in 

ga merimo v mm.  

Iz vseh podatkov za parametre     in   sem določila, kje velja:  

 ( )      (    )   . 

Ker je a različen od 0, lahko celotno enačbo delimo z   in se enačba ne spremeni. 

Vemo, pri katerem argumentu je vrednost sinusne funkcije enaka 0. Torej lahko 

zapišemo: 

         

 in nato: 

  (   )  . 

Tako dobimo točko  , ki je ustrezala presečišču grafa funkcije  ( ) z abscisno 

osjo. Od vrednosti   odštejemo dolžino cevi do luknjice in dobimo razmik Δ. 

Vrednosti zamikov in njihovo povprečje so predstavljeni v tabeli 14. 
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število 

luknjic 

Δ [mm] ν [Hz] 

0 / 337 

1 41,238 348 

2 68,069 363 

3 66,468 390 

4 67,725 426 

5 61,75 450 

6 61,99 483 

7 osn. 63,852 330 

7 58,23 520 

povprečje 61,2  

Tabela 14: Razmik pri cevi z različnim številom luknjic. 

 

Vidimo, da so vrednosti precej konstantne in da od povprečja zelo odstopa le 

meritev, dobljena na cevi z 1 luknjico. Sklepamo lahko, da je na meritve na 

odprtem krajišču cevi že vplivalo širjenje zvoka v celoten prostor in ne le po cevi. 

Zato je mogoče, da imajo prilegajoča krivulja in njeni parametri nekoliko večjo 

napako, kar pa posledično vpliva tudi na razmik Δ. 

Če vrednosti Δ pri cevi z 1 luknjico ne upoštevamo, se povprečje nekoliko 

spremeni in znaša 

            . 

Na grafu 11 je prikazana odvisnost razmika Δ od frekvence, pri čemer ni 

upoštevana vrednost pri 1 luknjici. 
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Graf 11: Graf odvisnosti razmika od frekvence. 

 

Kot je razvidno iz grafa, lahko v okviru 10-odstotne napake govorimo o 

konstantnem razmiku. Ta razmik bomo v nadaljevanju potrebovali pri povezavi 

klarineta s pleksi cevjo. 

 

S pomočjo zgornjih ugotovitev sem določila tudi hrbte akustičnega tlaka v okolici 

začetka cevi, saj me je zanimalo, na kakšni oddaljenosti od začetka cevi bi se 

pravzaprav moralo začeti valovanje, če bi bil na začetku vrh tlaka. Želela sem 

preveriti, ali se položaj začetne točke oziroma položaj začetnega hrbta tlaka 

spreminja glede na frekvenco. Iz enačbe  ( )      (    )    sem določila 

maksimum. Funkcijo sem odvajala po x in dobila naslednjo enačbo: 

  

  
        (    ). 

Če želimo izračunati ekstrem določene funkcije, moramo prvi odvod enačiti z 0. 

Tako sem dobila naslednjo enačbo: 

  

  
      (    )   . 

S tem sem določila vse hrbte tlaka za vse različne cevi. Hrbet oziroma ekstrem 

tlaka se je vedno nahajal pred cevjo, zato so vrednosti v spodnji tabeli napisane z 

minusom. 
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število luknjic dolžna cevi [mm] ν [Hz] x (hrbet tlak) [mm] 

0 698 337 − 62,977 

1 658 348 − 52,188 

2 588 363 − 75,331 

3 528 390 − 82,896 

4 471 426 − 80,258 

5 419 450 − 94,230 

6 373 483 − 105,269 

7 osn. 331 330 − 359,420 

7 331 520 − 103,140 

Tabela 15: Lega hrbta tlaka pri različnih lastnih frekvencah cevi.  

 

5.3. Začetni vozel valovanja pri klarinetu  

 

Iz vseh podatkov, ki sem jih pridobila skozi meritve in analizo, lahko sklepam o 

začetnem vozlu valovanja oziroma hrbtu akustičnega tlaka pri klarinetu. Klarinet 

lahko dobro opišemo kot ravno cilindrično cev, zato lahko ugotovitve, pridobljene s 

pomočjo cevi iz umetne mase, prenesemo na klarinet. Pri povezavi klarineta in 

cilindrične cevi si lahko pomagamo z razmikom  , z lego hrbtov akustičnega tlaka 

pa ne, saj zaradi različnega načina vzbujanja valovanja na začetku cevi in 

klarineta pri zvočniku niha tudi membrana. 

 

V poglavju 5.2 smo ugotovili, da je razmik   konstanten in znaša      

       (     ). Ker poznamo notranji premer cevi in povprečen notranji premer 

klarineta, lahko ugotovimo, kolikšen bi bil ta zamik pri klarinetu. Notranji premer 

cevi meri            in klarineta                  . S podatkoma lahko 

izračunamo razmerje med njima in tako ugotovimo, kolikšen bi bil v povprečju 

razmik pri klarinetu. Razmerje med njima označimo s črko  : 
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     . 

Sedaj lahko izračunamo razmik           za klarinet. Če      delimo z vrednostjo  , 

dobimo          , ki je enak                   . Iz efektivnih dolžin klarineta 

lahko določimo, kje naj bi bil začetni vozel valovanja. Če od efektivne dolžine 

posameznega zvena odštejemo          , dobimo ravno dolžino cevi od začetnega 

vozla valovanja do luknjice. Torej:  

               , 

kjer je   dolžina klarineta oziroma cevi od začetka valovanja do luknjice.  

Dolžine L sem primerjala z razdaljami od luknjice na klarinetu do vrha ustnika. 

Tako sem lahko ugotovila, kje naj bi bil začetni vozel valovanja v klarinetu, in sicer 

                  od vrha ustnika.  

S splošnimi meritvami s klarinetom in predpostavko, da se valovanje odbije na 

sredini luknjice, sem prišla do rezultata, da je začetni vozel valovanja pred 

klarinetom, in sicer 1,91 cm. Na podlagi meritev, ki sem jih izvedla v cilindrični 

cevi, sem ugotovila, da se valovanje v resnici ne odbije na sredini luknjice, temveč 

šele kasneje. Ko sem s pomočjo razmerja med premerom cevi in klarineta 

določila, kolikšen je zamik od luknjice do mesta, kjer je valovanje enako nič, sem 

lahko dejansko začela iskati začetni hrbet akustičnega tlaka oziroma vozel 

valovanja. Izkazalo se je, da se ta nahaja v notranjosti klarineta. Če natančneje 

pogledamo zvene, ugotovimo, da je ravno vsota                  in             

        v okviru 5-odstotne napake enaka                  .  
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6. Zaključek 

 

Značilen predstavnik na eni strani odprte piščali je klarinet. V diplomskem delu 

sem ugotovila, da zvena ne sestavljajo le lihi večkratniki osnovne frekvence, kot je 

značilno za na eni strani odprte cevi, temveč v nekaterih primerih tudi sodi 

večkratniki, ki pa so bistveno manj ojačeni. Njihova ojačitev se pojavi pri višjih 

frekvencah, saj le-te presegajo vrednost kritične frekvence. Prav ta lastnost in 

dejstvo, da je klarinet na eni strani odprta piščal, omogočata, da lahko s 

prepihovanjem igramo kar za duodecimo višje frekvence. Prva liha višja 

harmonska frekvenca je za duodecimo višja od osnovne frekvence. V kakšnem 

razmerju so višje harmonske frekvence med seboj in s kakšnimi glasbenimi 

intervali jih lahko opišemo, sem ugotovila pri eksperimentu s klarinetom. 

Za dober približek klarinetu se je pokazala na eni strani odprta ravna cilindrična 

cev. Z njo sem preučila, kako poteka valovanje v klarinetu, in približno določila, kje 

naj bi se valovanje začelo. S cevjo sem podrobneje preučila, kaj se dogaja z 

valovanjem v okolici luknjic. Prišla sem do spoznanja, da se hrbet valovanja ne 

nahaja ravno na koncu luknjice, ki je odprta, temveč 6,4 cm od sredine luknjice 

proti koncu cevi. Pri eksperimentu se je pokazalo tudi, da se valovanje do konca 

cevi še vedno spreminja v obliki eksponentne funkcije. 

V nalogi sem povezala klarinet in na eni strani odprto cilindrično cev. Izkazalo 

se je, da je takšna cev dober fizikalni model klarineta. Za še bolj natančno 

preučevanje inštrumenta in njegovo preslikavo na cev bi bilo potrebno preučiti še 

lijak, ki se nahaja na koncu klarineta, in izdelati cev s takšnim odmevnikom. Kako 

natančno bi lahko takrat opisali klarinet in ga preučili, ostaja problem za nadaljnje 

raziskovanje. 

Raziskave, kot je moja, lahko vsaj v neki meri vključimo v pouk in dele 

eksperimentov izvedemo z učenci. 

 V osnovni šoli se učenci z zvokom srečajo pri naravoslovju. Pri pouku 

spoznajo, kako zvok nastane in se širi po zraku. Ugotovijo, da se jakost zvoka z 

oddaljevanjem od zvočnika oziroma oddajnika zmanjšuje. Področje, s katerim se 

srečajo učenci v osnovni šoli, je tudi valovanje, kjer opazujejo širjenje valovanja po 

vrvi in vzmeti. 
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 V srednji šoli dijaki podrobneje spoznajo valovanje in se srečajo s pojmi 

amplituda, frekvenca in valovna dolžina. Spoznajo transverzalno in longitudinalno 

valovanje ter opišejo stoječe valovanje. Pojmi valovne dolžine, frekvence in 

amplitude pri stoječem valovanju so predstavljeni s pomočjo na eni strani vpete 

vrvi. Vse te fizikalne izraze bi lahko analogno predstavili tudi v na eni strani zaprti 

cilindrični cevi. S pomočjo poskusa v cilindrični cevi, kakršnega sem opravila 

sama, bi lahko dijaki sami preverili in spoznali, kakšno je valovanje v cevi in kako 

se spreminja. V srednjih šolah učenci spoznajo tudi pojem hrbta in vozla stoječega 

valovanja. Tudi ta dva pojava lahko opazujemo v cilindrični cevi. 

 Dijaki spoznajo razliko med tonom, zvenom, šumom in pokom. Lahko bi s 

pomočjo programa Scope in različnih inštrumentov, glasbenih vilic, ploskanja in 

šumenja papirja praktično prikazali, kakšna je razlika in kako se med seboj 

razlikujejo valovanja ter spektri posameznih glasbil in predmetov. Ko pri pouku 

obravnavajo frekvenco tona in različne višine tonov, je te najlažje praktično zaigrati 

na inštrument in s programom preučiti, kako se spreminjajo frekvence, ko igramo 

različne inštrumente.  

 V osnovni in srednji šoli imamo veliko priložnosti, ko lahko pouk popestrimo 

z različnimi eksperimenti in predmeti iz vsakdanjega življenja. Takšen primer je 

obravnavanje glasbe in valovanja pri fiziki. Marsikdo bo z večjim veseljem in 

zanimanjem spremljal pouk, če bomo takšno obravnavo popestrili z glasbili, ki jih 

učenci sami igrajo, in jih pozvali, naj nam pomagajo pri razlagi novih pojmov. Z 

glasbili lahko medpredmetno povežemo glasbo in fiziko. 
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8. Priloge 

 

Priloga 1 

V spodnjih tabelah so predstavljeni podatki, pridobljeni s pomočjo klarineta in 

programa Scope. Za vsak zven so v tabelah zapisane vse vrednosti osnovne 

frekvence in višjih harmonskih frekvenc. Te so pridobljene na podlagi analize, ki jo 

izvede program Scope. Poleg vsake frekvence je dopisana še amplituda, ki jo 

določi program.  

 

e   [Hz] amplituda  f   [Hz] amplituda 

   147,06 0,455     155,86 0,2 

   305,43 0,0175     311,71 0,005 

   441,18 0,372     462,54 0,22 

   588,24 0,01     618,4 0,01 

   735,29 0,1     774,26 0,15 

   871,04 0,01     930,12 0,02 

   1029,4 0,075     1086 0,076 

   1165,2 0,1675     1236,8 0,0765 

   1312,2 0,072     1392,7 0,095 

    1459,3 0,04      1548,5 0,015 

    1606,3 0,95     

 

fis   [Hz] amplituda  g   [Hz] amplituda 

   165,91 0,058     170,94 0,036 

   326,8 0,001       
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   487,68 0,042     517,85 0,04 

   653,59 0,002       

   814,48 0,02     869,78 0,035 

   980,39 0,004       

   1146,3 0,038     1216,7 0,115 

   1302,2 0,007     1387,6 0,009 

   1468,1 0,004     1558,6 0,019 

    1634 0,002      1734,5 0,013 

    1799,9 0,003      1910,5 0,026 

 

gis   [Hz] amplituda  a   [Hz] amplituda 

   186,02 0,04     196,08 0,031 

           

   553,04 0,037     583,21 0,04 

         779,29 0,002 

   925,09 0,012     975,36 0,01 

   1106,1 0,005     1171,4 0,006 

   1292,1 0,11     1367,5 0,003 

   1478,1 0,01     1558,6 0,011 

   1659,1 0,01     1759,7 0,01 

    1845,1 0,012      1945,7 0,019 

    2026,1 0,022     
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b   [Hz] amplituda  h   [Hz] amplituda 

   206,13 0,0215     218,7 0,057 

   412,27 0,001       

   618,4 0,0235     663,65 0,082 

   829,56 0,0015     882,35 0,003 

   1030,7 0,0117     1101,1 0,023 

   1236,8 0,004     1312,2 0,007 

   1448 0,0055     1538,5 0,03 

   1649,1 0,003     1757,2 0,016 

   1855,2 0,004     1975,9 0,008 

    2061,3 0,005      2194,6 0,012 

    2272,5 0,006      2413,3 0,024 

 

c1   [Hz] amplituda  cis1   [Hz] amplituda 

   233,79 0,6     241,33 0,037 

           

   693,84 0,05     739,06 0,044 

         980,39 0,0015 

   1161,4 0,13     1229,3 0,009 

   1387,6 0,0255     1470,6 0,006 

   1629 0,02     1719,5 0,004 

   1855,2 0,065     1960,8 0,009 
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         2209,7 0,004 

    2315,2 0,027      2458,5 0,012 

    2549 0,037      2692,3 0,002 

       

d1   [Hz] amplituda  dis1   [Hz] amplituda 

   256,41 0,21     271,4 0,05 

   520,36 0,007       

   776,77 0,187     822,02 0,143 

   1040,7 0,022     1093,5 0,01 

   1297,1 0,025     1365 0,027 

   1561,1 0,025     1636,5 0,013 

   1817,5 0,022     1915,5 0,03 

   2081,4 0,085     2194,6 0,015 

   2337,9 0,055     2458,5 0,02 

    2601,8 0,01      2730 0,03 

    2858,2 0,025      3001,5 0,025 

 

e1   [Hz] amplituda  f1   [Hz] amplituda 

   301,66 0,12     316,74 0,097 

         624,43 0,002 

   874,81 0,36     923,08 0,086 

   1161,4 0,02     1239,8 0,007 
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   1455,5 0,25     1528,5 0,019 

   1742,1 0,08     1846,2 0,013 

   2028,7 0,095     2153,8 0,018 

   2322,8 0,065       

   2616,9 0,05     2769,2 0,011 

           3076,9 0,011 

    3197,6 0,03      3384,6 0,014 

 

fis1   [Hz] amplituda  g1   [Hz] amplituda 

   325,79 0,108     343,89 0,07 

           

   986,43 0,04     1031,7 0,26 

   1312,2 0,08     1375,6 0,015 

   1638 0,05     1719,5 0,95 

   1963 0,058     2063,3 0,67 

   2289,6 0,024     2407,2 0,13 

   2615,4 0,018     2751,1 0,025 

   2941,2 0,009     3095 0,035 

    3267 0,004      3438,9 0,03 

        3782,8 0,007 

 

gis1   [Hz] amplituda  a1   [Hz] amplituda 

   361,99 0,19     289,14 0,067 
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   733,03 0,005     778,28 0,004 

   1104,1 0,11     1167,4 0,024 

   1457 0,02     1547,5 0,025 

   1828,1 0,09     1936,7 0,031 

   2199,1 0,01     2325,8 0,002 

   2561,1 0,027     2714,9 0,004 

   2932,1 0,009     3104,1 0,009 

       3502,3 0,004 

 

b1   [Hz] amplituda  h1   [Hz] amplituda 

   407,24 0,055     441,18 0,415 

         882,35 0,06 

   1221,7 0,009     1323,5 0,11 

   1636,2 0,019     1753,4 0,04 

   2047,5 0,004     2194,6 0,07 

   2443,4 0,007     2635,7 0,03 

         3076,9 0,03 

   3269,2 0,006     3518,1 0,03 

   3676,5 0,03     3948 0,03 

    4083,7 0,015      4389,1 0,02 

    4479,6 0,0025      4830,3 0,02 
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c2   [Hz] amplituda  cis2   [Hz] amplituda 

   463,8 0,47     494,74 0,41 

   938,31 0,04     985,48 0,022 

   1402,7 0,34     1478,1 0,26 

   1866,5 0,045     1975,9 0,045 

   2330,3 0,055     2458,5 0,105 

       2956,3 0,015 

       3454 0,05 

       3936,7 0,035 

       4434,4 0,02 

        4932,1 0,025 

        5429,9 0,022 

 

d2   [Hz] amplituda  dis2   [Hz] amplituda 

   527,9 0,64     558,07 0,55 

   1040,7 0,09     1116,1 0,12 

   1568,6 0,6     1659,1 0,35 

   2096,5 0,08     2217,2 0,13 

   2609,4 0,05     2775,3 0,03 

   3137,3 0,06     3333,3 0,05 

   3665,2 0,02     3891,4 0,02 

   4178 0,02     
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e2   [Hz] amplituda  f2   [Hz] amplituda 

   603,32 0,36     618,4 0,51 

   1176,5 0,22     1244,3 0,2 

   1764,7 0,55     1877,7 0,34 

   2342,9 0,16     2488,7 0,08 

   2941,2 0,06     3122,2 0,05 

         3733 0,03 

   4117,6 0,02     4366,5 0,03 

   4705,8 0,02     5000 0,02 

   5294,1 0,015     5610,9 0,04 

    5882,4 0,01        

    6470,6 0,01      6855,2 0,02 

 

fis2   [Hz] amplituda  g2   [Hz] amplituda 

   656,11 0,65     701,36 0,19 

   1334,8 0,06     1402,7 0,085 

   1991 0,44     2104,7 0,065 

   2647,1 0,12     2713,1 0,015 

   3348,4 0,08     3511,3 0,05 

   3981,9 0,02     
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   5965,1 0,02     

 

gis2   [Hz] amplituda  a2   [Hz] amplituda 

   746,61 0,257     791,86 0,115 

   1493,2 0,38     1583,7 0,11 

   2217,2 0,12     2352,9 0,34 

   2963,8 0,07     3144,8 0,12 

   3710,4 0,045     3936,7 0,06 

   4479,6 0,04     4728,5 0,03 

   5203,6 0,03     5497,7 0,03 

   5950,2 0,015     6289,6 0,02 

   6674,2 0,02     7081,4 0,03 

 

b2   [Hz] amplituda  h2   [Hz] amplituda 

   837,1 0,35     882,96 0,25 

   1674,2 0,1     1755,6 0,62 

   2488,7 1,12     2638,6 0,18 

   3325,8 0,22     3521,6 0,045 

   4162,9 0,15     4404,5 0,03 

   5000 0,07     5277,2 0,03 

   5814,5 0,05     6160,2 0,03 

   6651,6 0,05     7043,1 0,015 

   7488,7 0,04     
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c3   [Hz] amplituda  cis3   [Hz] amplituda 

   934,29 1,1     985,63 0,3 

   1868,6 0,35     1971,3 2,2 

   2792,6 0,28     2956,9 0,2 

   3726,9 0,13     3952,8 0,07 

   4661,2 0,04     4938,4 0,25 

       5934,3 0,28 

       6909,7 0,1 

 

d3   [Hz] amplituda  dis3   [Hz] amplituda 

   1047,2 0,26     1098,6 0,48 

   2084,2 0,44     2207,4 0,06 

   3131,4 0,68     3306 0,155 

   4168,4 0,11     

   5215,6 0,9     

   6252,6 0,65     

   7320,3 0,4     

 

e3   [Hz] amplituda  f3   [Hz] amplituda 

   1170,4 0,59     1232 0,11 

   2340,9 0,16     2474,3 0,222 

   3521,6 0,08     3716,6 0,057 

   4692 0,035     4948,7 0,005 
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   5862,4 0,01     

 

fis3   [Hz] amplituda  g3   [Hz] amplituda 

   1314,2 0,8     1396,3 1,2 

   2628,3 0,01     2792,6 0,3 

   3942,5 0,06     4188,9 0,8 

         5585,2 0,7 

       6981,5 0,5 
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Priloga 2 

 

V spodnjih tabelah so predstavljeni podatki, pridobljeni z meritvami na cevi. Levi 

stolpec predstavlja položaj mikrofona. Izmerili smo razdaljo od zvočnika do 

mikrofona. Desni stolpec predstavlja amplitudo napetosti na mikrofonu. 

 

Cev brez luknjic 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

100 − 3,1  640 2,48 

200 0,286  650 2,20 

300 3,22  660 1,86 

400 5,2  670 1,42 

500 5,3  680 1,12 

550 4,84  690 0,58 

600 3,72  700 0,392 

620 3,07    

 

Cev z 1 luknjico 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 2,94  380 2,84 

40 − 2,82  400 2,96 

60 − 2,56  420 3,08 

80 − 2,22  440 3,16 

100 − 1,90  460 3,16 

120 − 1,47  480 3,08 

140 − 1,11  500 2,96 

160 − 0,72  520 2,84 

180 − 0,268  540 2,68 

200 0,184  560 2,46 

220 0,5  580 2,22 

240 0,91  600 1,88 

260 1,20  620 1,56 

280 1,58  630 1,32 
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300 1,98  640 1,10 

320 2,14  650 0,93 

340 2,36  660 0,76 

360 2,58  670 0,58 

 

Cev z 2 luknjicama 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 3,04  420 3,68 

40 − 2,70  440 3,62 

60 − 2,32  460 3,42 

80 − 1,94  480 3,32 

100 − 1,52  500 3,06 

120 − 1,08  520 2,74 

140 − 0,59  540 2,46 

160 − 0,210  550 2,24 

180 0,364  560 2,08 

200 0,735  570 1,86 

220 1,22  580 1,58 

240 1,61  590 1,42 

260 2,08  600 1,36 

280 2,44  610 1,20 

300 2,62  620 1,08 

320 2,94  630 0,94 

340 3,24  640 0,76 

360 3,44  660 0,492 

380 3,58  680 0,304 

400 3,64  700 0,168 

 

Cev s 3 luknjicami 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 4,48  400 6,05 

40 − 3,84  440 5,45 

60 − 3,32  460 4,96 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 69 ~ 
 

80 − 2,60  480 4,40 

100 − 1,80  500 3,72 

120 − 1,00  510 3,28 

140 − 0,292  520 3,00 

160 0,645  530 2,64 

180 1,43  540 2,44 

200 2,42  550 2,28 

220 3,02  560 2,04 

240 3,92  570 1,84 

260 4,52  580 1,62 

280 5,01  590 1,46 

300 5,60  600 1,36 

320 5,90  620 1,10 

340 6,00  640 0,82 

350 6,50  660 0,57 

360 6,15  680 0,348 

380 6,20  700 0,156 

 

Cev s 4 luknjicami 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 5,6  420 6,3 

40 − 5  430 5,9 

60 − 3,8  440 5,5 

80 − 2,76  450 5,05 

100 − 1,68  460 4,6 

120 − 0,68  470 4,16 

140 0,90  480 3,68 

160 2,0  490 3,52 

180 3,22  500 3,28 

200 4,2  510 2,96 

220 5,4  520 2,68 

240 6,2  540 2,18 

260 7,0  560 1,82 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Lindič Vesna: Fizikalni model klarineta 

~ 70 ~ 
 

280 7,7  580 1,44 

300 8,0  600 1,19 

320 8,3  620 0,97 

340 8,3  640 0,81 

360 8,0  660 0,51 

380 7,7  680 0,320 

400 6,95  700 0,118 

 

Cev s 5 luknjicami 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 4,6  390 5,2 

40 − 3,68  400 4,8 

60 − 2,42  410 4,48 

80 − 1,22  420 3,74 

100 0,54  430 3,6 

120 1,4  440 3,2 

140 2,6  450 2,98 

160 3,68  460 2,76 

180 4,68  480 2,34 

200 5,6  500 2,06 

220 6,3  520 1,7 

240 6,8  540 1,4 

260 7,2  560 1,27 

280 7,3  580 0,99 

300 7,3  600 0,79 

320 7,2  620 0,615 

340 6,8  640 0,476 

360 6,3  660 0,292 

370 6,0  680 0,172 

380 5,6  700 0,071 
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Cev s 6 luknjicami 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 4,08  380 4,88 

40 − 2,84  390 4,44 

60 − 1,35  400 4,04 

80 0,57  410 3,68 

100 1,77  420 3,24 

120 3,48  430 3 

140 5,0  440 2,7 

160 6,4  450 2,56 

180 7,8  460 2,40 

200 8,3  480 1,94 

220 8,8  500 1,65 

240 9,2  520 1,41 

260 9,5  540 1,18 

280 9,2  560 1,01 

300 8,6  580 0,84 

320 7,8  600 0,62 

330 7,4  620 0,535 

340 6,7  640 0,416 

350 6,4  660 0,288 

360 5,85  680 0,152 

370 5,3  700 0,086 

 

Cev s 7 luknjicami pri osnovni frekvenci 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 3,38  330 1,8 

40 3,64  340 1,56 

60 3,96  350 1,35 

80 4,2  360 1,24 

100 4,36  370 1,07 

120 4,48  380 0,94 

140 4,56  400 0,74 
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160 4,56  420 0,6 

180 4,44  440 0,53 

200 4,36  460 0,46 

220 4,16  480 0,36 

240 3,84  500 0,28 

260 3,48  520 0,218 

280 3,04  540 0,176 

300 2,44  560 0,132 

310 2,24  580 0,144 

320 1,99  600 0,064 

 

Cev s 7 luknjicami pri višji frekvenci 

l [mm] amplituda  l [mm] amplituda 

20 − 2,9  350 3,92 

40 − 1,56  360 3,64 

60 − 0,488  370 3,28 

80 1,4  380 2,98 

100 3  400 2,56 

120 4,56  420 2,14 

140 5,75  440 1,82 

160 6,8  460 1,5 

180 7,7  480 1,19 

200 8,1  500 1,07 

220 8,3  520 0,93 

240 8,3  540 0,83 

260 7,9  560 0,74 

280 7,2  580 0,56 

290 6,6  600 0,496 

300 6,25  620 0,404 

310 5,8  640 0,294 

320 5,2  660 0,204 

330 4,76  680 0,132 

340 4,32  700 0,052 

 


