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POVZETEK 

V seminarju predstavimo fiziko klarineta. Preučimo, kako se frekvenca glasbenih tonov, ki jih 

ustvarimo s klarinetom, spreminja z razdaljo tonskih odprtin od ustnika. Eksperimentalno 

potrdimo, da lahko spektre večine glasbenih tonov klarineta pojasnimo z obravnavanjem 

stoječega zvočnega valovanja v ravni polodprti cevi.  

ABSTRACT 

In the seminar we present the physics of a clarinet. We examine, how the frequency of 

musical tones produced by the clarinet, varies, according to the distance between the tone 

holes and the mouthpiece. We experimentally confirm that the spectra of the majority of 

clarinet's musical tones can be explained by standing sound waves in a straight semi-open 

tube.  
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1 UVOD 

Klarinet je zelo razširjen glasbeni instrument, ki je prisoten praktično v vseh glasbenih 

zvrsteh, nepogrešljiv pa v orkestru, godbah in narodnih kvintetih. V Sloveniji imamo zelo 

dobre klarinetiste, med najbolj znanimi so Srečko Kovačič, Boštjan Gombač, Bojan Lugarič 

in Vilko Ovsenik. 

Prvi predhodniki klarineta so se imenovali chalumeau in so se uporabljali za pastirsko ter 

ljudsko glasbo pred 700 in več leti [1]. Narejeni so bili iz različnih materialov: lesa, kosti, 

bambusa in stebla riža v Aziji. Največja razlika med takratnim in sodobnim klarinetom je ta, 

da je imel starejši predhodnik današnjega klarineta jeziček izrezan iz telesa piščali in samo 6 

odprtin za ustvarjanje melodije, v dolžino pa je meril le 25 cm, pri sedanjih klarinetih je 

jeziček ločen od klarineta, ima povprečno 23 lukenj, s katerimi lahko ustvarimo več tonov, v 

dolžino pa merijo od 30 cm pa do 270 cm. Glede na uglasitev poznamo več vrst klarinetov: B, 

Es in As, ki se med seboj razlikujejo po dolžini trupa. Najpogostejši so B klarineti, ki so dolgi 

64 cm.  

Trup klarineta je polodprta ravna cev. Konec trupa je odprt, prečni presek ustnika (na mestu, 

kjer vzbujamo nihanje zraka) pa je tako majhen, da ga lahko obravnavamo kot zaprtega [2]. 

Klarinetist, ki piha v ustnik, vzbuja nihanje zraka v trupu klarineta, s pritiskom na tipke pa 

spreminja dolžino nihajočega zračnega stolpca v trupu klarineta in s tem določa frekvenco oz. 

valovno dolžino nastalega stoječega zvočnega valovanja v cevi. Vsaki dolžini cevi ustreza 

stoječe valovanje s točno določeno frekvenco. Na tak način klarinetist ustvarja različne 

glasbene tone in jih povezuje v melodijo. 

V seminarski nalogi se najprej posvetim teoretičnim osnovam. V drugem poglavju predstavim 

osnovne fizikalne zakonitosti za opis zvočnega valovanja. Nato opišem različne vrste zvoka in 

opišem razlike med tonom, zvenom in šumom. V tretjem poglavju predstavim delovanje 

klarineta. Nastanek tonov v trupu klarineta pojasnjujem s stoječim valovanjem v polodprti 

ravni cevi. V četrtem poglavju pa predstavim eksperiment, s katerim preverim ali lahko trup 

klarineta v približku obravnavam kot ravno cev. To preverim tako, da teoretično izračunane 

osnovne lastne frekvence ravne cevi pri različnih dolžinah, primerjam z izmerjenimi lastnimi 

frekvencami klarineta. Analiza rezultatov kaže, da so v večini primerov izračunane in 

izmerjene frekvence enake v mejah merskih napak, zato se zdi opis klarineta z ravno cevjo 

smiseln in upravičen.  

2 ZVOK 

Zvok je mehansko longitudinalno valovanje. To pomeni, da molekule v zraku nihajo v smeri  

širjenja hitrosti zvoka v zraku. Hitrost zvoka v zraku (c) je podana z zvezo: 

 
RT

c
M


 , (1) 

kjer je   razmerje med specifično toploto pri konstantnem tlaku in specifično toploto pri 

konstantni prostornini, T temperatura, M molska masa plina, R pa splošna plinska konstanta. 

Po enačbi (1) dobimo pri sobni temperaturi za hitrost zvoka v zraku približno 343 m/s. Med 
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tem, ko je hitrost zvoka v zraku odvisna od lastnosti zraka, je frekvenca zvoka ( določena s 

frekvenco nihanja izvora zvočnega valovanja. Valovna dolžina (je podana z znano zvezo: 

    



c

       

Valovna dolžina je razdalja, ki jo valovanje prepotuje v enem nihajnem času izvora valovanja, 

frekvenca pa nam pove, koliko nihajev izvor valovanja opravi na časovno enoto oz. koliko 

zaporednih motenj bo izvor ustvaril v snovi v časovni enoti.  

Zvok lahko ustvarimo na več načinov. Najbolj preprost način je, da z nihanjem strune 

povzročimo motnjo v gostoti (in s tem v tlaku) v zraku okoli strune. To motnjo, če ima 

ustrezno frekvenco, naša ušesa zaznajo kot zvok. Zvok različnih frekvenc lahko generiramo 

tudi tako, da zvočnik napajamo s sinusnimi električnimi napetostmi različnih frekvenc.  

S tem, ko izvor zvoka vzbuja nihanje molekul v zraku, opravlja delo, ki se kot energija 

nihanja delcev razširja skozi zrak. Pravimo, da skozi zrak potuje zvočna energija. Le-ta potuje 

s hitrostjo zvoka. Energijski tok zvočnega valovanja (P) je energija (dW), ki se prenese skozi 

neko ploskev v časovnem intervalu (dt) [3]: 

 
dW

P
dt

 . (3) 

Razmerje med energijskim tokom zvoka in površino (S), skozi katero se prenese, pa 

imenujemo gostota energijskega toka (j) : 

 
1P dW

j
S S dt

  . (4) 

Gostota energijskega toka povzroča občutek glasnosti. Človeško uho zazna zvok, če je gostota 

zvočnega toka ob ušesu večja od meje slišnosti j0=10
-12

W/m
2
. Človeško uho ni linearni 

detektor. Glasnost je približno logaritemsko odvisna od gostote zvočnega toka. Glasnost 

zvoka (J) podamo v enoti decibel (dB) in je dana z enačbo: 

0

10 log
j

J
j

 
  

 
                                                    (5) 

Porazdelitev gostote energijskega toka po frekvencah (ali valovnih dolžinah) v odvisnosti od 

frekvence (ali valovne dolžine) imenujemo spekter zvoka. Nekateri programi, ki omogočajo 

izvedbo spektralne analize zvoka, izrišejo spekter tudi kot porazdelitev glasnosti zvoka glede 

na frekvenco oz. valovno dolžino zvoka. Glede na obliko spektrov ločimo več različnih 

osnovnih vrst zvoka. To so ton, zven in šum.  

Na sliki 1 so prikazani časovni poteki tlačnih razlik in spektri, ki jih v zraku povzročajo ton, 

zven in šum. Najbolj enostaven je fizikalni ton. Fizikalni ton nastane, ko zvočnik priključimo 

na funkcijski generator in membrani zvočnika vsiljujemo sinusno nihanje z izbrano 
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frekvenco. V tem primeru tlačne razlike v okoliškem zraku prav tako sinusno nihajo z enako 

frekvenco kot niha membrana zvočnika. Časovni potek tlačnih razlik je torej sinusna funkcija. 

Spekter tona predstavlja en sam vrh (v teoriji navpična črta) pri frekvenci, s katero napajamo 

zvočnik. Spekter tona je črtast. Fizikalni ton je za človeško uho neprijeten zvok. Težko si 

predstavljamo klarinet ali violino, ki bi oddajala čiste fizikalne tone. Takšnega orkestra po 

vsej verjetnosti ne bi nihče poslušal.   

Zven je bolj kompleksna oblika zvoka, ki nastane v glasbilih. Tudi človeški glasovi 

samoglasnikov imajo obliko zvenov. Časovni potek tlačnih razlik za zven je oscilirajoča 

krivulja, ki pa je bolj ''nakodrana'' kot v primeru fizikalnega tona. Zven je sestavljen iz več 

tonov. Ton z najnižjo frekvenco se imenuje osnovni ton. Na spektru zvena pa opazimo še več 

frekvenc, ki so večkratnik frekvence osnovnega tona. Ti toni se imenujejo višji harmonični 

toni. Tudi spekter zvena je črtast oz. diskreten.  

Pri šumu, ki je v splošnem zelo moteč zvok, je značilno, da je časovni potek sicer oscilirajoča 

krivulja, v kateri pa ne prepoznamo kakšnega dela, ki bi se enakomerno periodično ponavljal 

tako, kot lahko to jasno prepoznamo iz časovnih potekov tona in zvena. Spekter šuma je 

zvezen. 

 

Slika 1. Časovni potek in spekter tona (na levi strani), zvena (v sredini), in šuma (na desni strani) [3] 

 

3 STOJEČE VALOVANJE V RAVNI CEVI 

Pri vseh pihalnih inštrumentih zvok nastaja zaradi nihanja stolpca zraka znotraj vrtine 

inštrumenta, ki nastane zaradi pihanja v inštrument [1]. Če želimo razumeti nastanek zvena v 

glasbilu s fizikalnega pogleda, je nujno, da razumemo nastanek stoječega valovanja v trupu 

glasbila. Za klarinet, ki je polodprta piščal, je to iz računskega gledišča precej enostavno, saj 

je trup klarineta raven. Tako lahko obravnavamo stoječe zvočno valovanje v polodprti ravni 

cevi, kar pa ni zahtevno. 

Klarinet je pihalo z enojnim jezičkom in je sestavljen iz petih tesno spojenih delov (slika 2). 

To so ustnik z jezičkom, sodček, zgornji in spodnji del ali trup ter lijak ali odmevnik.  
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Slika 2. Sestavni deli klarineta 

Zvok v klarinetu nastane, ko klarinetist piha skozi ozko režo med ustnikom in jezičkom ter 

tako odteče nekaj zraka skozi ožino. Pri tem nastane v ožini podtlak, ki za hip vzdigne 

jeziček. Ker je jeziček prožen, prične nihati okrog mirovne lege. Nihajoči jeziček prepušča 

zrak v resonančno cev klarineta le v zaporednih sunkih [4].  

Višino tona določamo z zapiranjem ali odpiranjem tonskih lukenj na spodnjem in zgornjem 

delu klarineta (slika 3). Če zapremo prvo in drugo luknjo, bo v klarinetu nastal glasbeni ton F. 

V tem primeru je dolžina stolpca (l) nihajočega zraka v trupu klarineta enaka l3. Če želimo 

zaigrati en ton višje (G), moramo odpreti še sosednjo luknjo na dolžini l2 tako, da ostane 

zaprta samo prva luknja. V tem primeru je dolžina l=l2 . Vidimo, da pri klarinetu uporabljamo 

za proizvajanje glasbenih tonov različnih frekvenc krajšanje in daljšanje cevi, kar dosežemo s 

pokrivanjem oz. odkrivanjem tonskih odprtinic, ki so med seboj oddaljene za točno določeno 

razdaljo. S tem dobimo točno določene oz. želene frekvence tonov. Kako se razlikujejo 

frekvence med posameznimi glasbenimi toni, je prikazano v tabeli 1. Kadar je razlika 

frekvenc med dvema glasbenima tonoma enaka razliki frekvenc dvanajstih poltonov, pride do 

ponovitve istega tona, vendar eno oktavo višje. Frekvenci tega istega glasbenega tona se tedaj 

razlikujeta za faktor 2. 

 

Slika 3. Skica cevi klarineta. l1 , l2 in l3 so dolžine od ustnika do začetka določene luknje na klarinetu, l je dolžina 

klarineta.  
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Tabela 1. Zapis frekvence za vse poltone v eni oktavi [5] 

Ton ν [Hz] Ton ν [Hz] 

A 440,00  E 659,25 

A#/Bb 466,16  F 698,46 

B 493,88 F#/Gb 739,99 

C 523,25 G 783,99 

C#/Db 554,37 G#/Ab 830,61 

D 587,33 A 880,00 

D#/Eb 622,25   

 

Na mestu, kjer je ustnik, lahko trup klarineta obravnavamo kot zaprto, pri širšem delu, 

menzuri, pa kot odprto cev [1]. Na ustniku klarinetist s pihanjem ustvari zgoščino, ki se širi 

proti odprtemu delu cevi (vpadni val) [4]. Ko zgoščina doseže odprti del cevi, se širi naprej iz 

cevi v vseh smereh. Pri tem se na koncu cevi ustvari podtlak oz. razredčina, ki se širi nazaj v 

notranjost cevi (od odprtine odbiti val). Vpadni in odbiti val interferirata in znotraj cevi 

nastane stoječe valovanje. Frekvenca valovanja je odvisna od tega, katere tonske odprtine je 

klarinetist pokril s prsti.  

Obravnavajmo sedaj stoječe zvočno valovanje v polodprti cevi. Polodprta cev ima na zaprtem 

krajišču vedno vozel, na odprtem krajišču pa vedno hrbet odmika stoječega valovanja. 

Osnovno lastno nihanje zraka v polodprti cevi prikazuje slika 4. V tem primeru je dolžina cevi 

enaka λ/4, zato je osnovna frekvenca polodprte piščali: 

1
4

c
v

l
 .                    (6) 

Višje harmonične frekvence ( nv ) so lihi mnogokratniki osnovne frekvence ν1: 

 nv
1(2 1)n   , (7) 

kjer je n = 1, 2, 3… naravno število. 

 

Slika 4. Osnovno lastno nihanje zraka v polodprti cevi [4] 
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4 EKSPERIMENT 

Pri eksperimentu sem se osredotočil na analizo spektrov različnih glasbenih tonov klarineta. 

Zvok sem posnel z napravo Handy Recorder ZOOM in ga nato predvajal in analiziral v 

programu CoolEdit in SCOPE.  

Najprej sem se želel prepričati, ali lahko glasbene tone klarineta pojasnimo z lastnimi 

frekvencami ravne polodprte cevi. Osnovne frekvence različnih glasbenih tonov klarineta bi 

se tedaj morale skladati z osnovno frekvenco izračunano po enačbi (6), višje harmonične 

frekvence pa bi morale ustrezati frekvencam, ki jih izračunamo z enačbo (7). Na klarinet sem 

zaigral glasbene tone po vsej dolžini trupa in jih zajel s snemalnikom zvoka. Nato sem v 

programu Scope izrisal frekvenčni spekter za glasbeni ton B, ki je prikazan na sliki 5.  

 

Slika 5. Spekter zvena B klarinetu prikazuje porazdelitev gostote energijskega toka v odvisnosti od frekvence, če 

zaigramo glasbeni ton B. 

Iz spektra vidimo, da je osnovna frekvenca najbolj ojačena. Ostali višji harmoniki so zbrani v 

tabeli 2, kjer smo dodali še izračunane frekvence. Na podlagi spektra lahko pritrdimo, da so 

ojačene vse lihe frekvence. Razvidno je tudi, da so prisotne še sode frekvence, ki so do     

1200 Hz zelo šibke, potem pa vedno močnejše. Rezultati meritev so v skladu z avtorjevim 

navedkom v knjigi Klarinet [1].  

Tabela 2. Primerjava med izračunanimi (νizr)  in izmerjenimi (νizm) frekvencami osnovnega tona in višjih 

harmonikov glasbenega tona B pri klarinetu. 

Harmonično 

število (n) 

νizr [Hz] νizm [Hz] 

1 233 233 

2 699 700 

3 1165 1170 

4 1631 1640 

5 2097 2120 
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Podobno analizo, kot je prikazana zgoraj za glasbeni ton B, sem izvedel še za ostale tone pri 

klarinetu. V tabeli 3 primerjamo izmerjene osnovne frekvence različnih glasbenih tonov, ki 

jih dobimo pri različnih dolžinah cevi ter ustrezne osnovne frekvence, ki jih izračunamo po 

enačbi (5). Dolžino cevi smo merili z navadnim tračnim merilom na nekaj milimetrov 

natančno. 

Tabela 3. Primerjava izračunanih (νizr) in izmerjenih (νizm) frekvenc glasbenih tonov klarineta  v odvisnosti od 

dolžine cevi (l). 

Glasbeni 

ton 

l [cm] νizm [Hz]  νizr [Hz] 

G 22,1±0,3 392±10 388±4 

D# 26,5±0,3 319±10 320±4 

D 28,5±0,3 297±9 298±4 

C 31,4±0,3 267±8 265±5 

B 36,1±0,3 236±7 235±5 

G# 39,7±0,3 213±6 212±5 

G 42,5±0,3 198±6 198±5 

F 47,5±0,3 178±5 179±6 

D 66,5±0,3 148±4 129±6 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da se izmerjeni in izračunani rezultati za prvih osem glasbenih tonov 

klarineta ujemajo v okviru merskih napak, kar kaže, da je smiselno klarinet obravnavati kot 

polodprto vodoravno cev. Izračun in meritev za deveti ton (zadnja vrstica v tabeli) pri dolžini 

66,5 cm pa se ne ujema z izmerjeno vrednostjo. V tem primeru je ton vzbujen takrat, ko so 

vse odprtine na klarinetu zaprte in valovanje prijaha iz odmevnika, ki ima stožčasto obliko, 

zato enačba (5) za izračun osnovne lastne frekvence ni več ustrezna. Da stožčasta oblika cevi 

vpliva na lastno frekvenco cevi, sem preveril na saksofonu, ki ima trup stožčaste oblike. 

Meritve sem izvedel enako kot pri klarinetu in ugotovil, da se izmerjene in izračunane 

frekvence ne ujemajo niti v okviru merskih napak. Pri izračunu lastne frekvence stožčaste 

cevi moramo upoštevati spremembo premera cevi na določeni dolžini. 

5 ZAKLJUČEK 

Klarinet je instrument, ki spada v skupino pihal.  Zvok nastane, ko klarinetist piha v ustnik in 

s tem spodbudi jeziček, da začne nihati in ta ustvari longitudinalno valovanje. Fizikalno 

gledano je klarinet polodprta ravna cev tako, da za preračun frekvenc uporabimo enačbo (6), 

ki velja samo pri ravnih polodprtih ceveh. Zveni se modulirajo z odpiranjem in zapiranjem 

tonskih odprtinic na cevi. Če želimo zaigrati višji glasbeni ton, moramo imeti cev čim krajšo 
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tako, da je več luknjic odprtih, če pa želimo zaigrati nižji ton, pa mora biti cev daljša tako, da 

je več luknjic zaprtih. Za klarinet je značilno tudi to, da so v njegovem zvenu najbolj ojačeni 

lihi večkratniki osnovne frekvence.  

Na podlagi meritev frekvenc v odvisnosti od dolžine nihajočega stolpca zraka v klarinetu sem 

ugotovil, da je klarinet polodprta cev, ki ima zaprti del pri ustniku in odprti del pri menzuri ali 

odprtinici. Preveril sem tudi prisotnost višjih harmonikov. Glede na fizikalni model – našo 

fizikalno razlago nastanka tonov pri klarinetu, bi morali, zraven osnovnega tona, biti prisotni 

samo lihi harmonični toni. V naših meritvah smo opazili tudi prisotnost sodih tonov. To se 

sklada z opisi spektrov klarineta iz literature [1]. Očitno je torej, da poenostavljen fizikalni 

pogled oz. obravnava klarineta, kot polodprte ravne cevi ni zadovoljiva takrat, kadar želimo 

pojasniti še prisotnost sodih harmonikov.  
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