Organológia-zaoberá sa skúmaním hud.nástrojov,ich vznikom,vývinom,stavbou,zložením a technológiou.Aj všetk hmotné a duchovné prehavy,kt.sa viažu k hud.nástr.(ikonogr liter.doklady)Antika-jedna z najstarších disciplín,základy skúmania hud.nástr.Stredovek-rozvoj inštrum.hud.Starostl.o hud.nástr. a o techniku hry.Teoret.záujem o hud.nástr.stimul. renesančnou a barokovou inštr.hrou-vznik nových hud.nástr. Prvé návody hry na hud.nástr.18.stor.-prvé práce venujúce sa dejinám hud.nástr.(fondy,zbierky hud.nástr.)Vznikali v súvisl.s výtv.umením na šľachtických rezidenciách.Nástr.-chápané ako ozdobné predmety,vysoká umelec.cena(rezbár. práce,operleťované,slonovinou).20.stor.-prehlbuje sa system práca-základy položila akustika.Základy akust.Typy akust. systémov.Nástroje boli zredukované:1samoznejúce-znie celý materiál h.nástr.2vlnozvučné-zvukový zdroj,napnutie vlasu.3strunozvučné-zdroj kmitania-napn.struna.4vzduchozv -spôsobuje vlnenie vzduchu.
Estet.hľadisko-zaoberá sa úvahami o zmysle,podstate a účinkoch hudby na človeka.I keď jej vznik radíme do 18.st. (aestetika-Baumgharten),tieto názory sú súčasťou najst.filoz. systémov sveta.Estet-filoz.problematika v lit.,hudbe,výtv.um tanci...sa vyvíjali spoločne.Vzťah umenia k okolitému svetu, vnútorný zmysel um.,schopnosť človeka zmocniť sa um., človek schopný prostredníctvom um.vyjadriť a vnímať hodnoty-základ.otázky.1750(Baugharten)-estézis-zmyslové vnímanie,teória vnímania,paralely s hud.psychológiu,kt. skúma procesy,vyvolané hud.v ľudskej psychike.
HA-štúdium mechanických vĺn v plynoch vo vzduchu (Izak Newton 17.18.st.)-zaoberá sa procesom vzniku hud.zvuku, analýzou,správaním sa zvuku v prostrediach.Všíma si nástroje a hlas.Priestorová A,elektroA,reprodukcia,prenos zvuku-špecifiká.Vedné oblasti sa odlišujú na základe skúm. Média-prostredia,v kt.sa šíri zv.vlna(areroA,podvodná,pevný telies,priestorová)Moderná sa nesústreďuje len na zvuky.A vlnenie nie je len zvuk,je to akákoľvek vlna vzniknutá mechan.Fyzik.hľadisko-najbežnejšie pri zmenách tlaku.Také vlny sa klasifikujú na základe frekvencie.20.stor.-akustická luminencia,vukalizácia,levitácia,mikroskopia-ultra,infra.
Ultrazvuk-nad hranicou počuteľnosti,výskumy široké pole využitia(technol.atrament.tlače,lekárstvo,čistenie,vojsko).
Infrazvuk-nízky zvuk,pod hladinou počutia,spojené s činnosťou zeme,infrazvukové zbrane.
PsychoA-ľudské vnímanie a počúvanie zvuku,pôsobenie hluku na človeka(enviromentálna A).
FyziologickáA-vnímanie periodických signálov,podľa toho, aby bol možný vnem,qvázistacionárne signály.
PsychofiziolA-všetko,čo sa týka počúvania zvukov a reakcií organizmu na ne.Ekoakustika-1993svetové fórum pre Aekol
HA-pozorujeme vzťahy medzi organizmami a zvuk.prostred. Pozornosť je venovaná nerovnováhe a kontrole nad vyváž. Výchova k načúvaniu zvuku,zostrovaniu aurálnej(sluchovej) činnosti,výskum a štúdium zv.zmien spôsobených hlukom, pôsobenia technológií,postojov rozličných kultúr k tichu. Sonika-namiesto A-aspekty akustiky,kt.nie sú počuteľné.
PriestorováA-Aarchutektúry-prenos zv.v uzavretom priest., ako sa vníma.Rôzne látky a materiály,kt.prichádzajú do styku z akust.vlnami sa správajú odlišne.Niektoré zachytia a pohltia vo svojich póroch len nepatrné množstvo zvuku, väčšinu odrazia do priestoru-malá zvuková absorbcia,veľká odrazovosť.Pohlcovanie závisí aj od frekvencie.
Dozvuk-ak sa ukončí signál v Azdroji,nejakú dobu ešte doznieva.Po skončení dokmitávania zv.ešte istú dobu počuť. Sluchu sa postupne dostávajú zvukové vlny odrážané od stien,tým sa predlžuje počuteľnosť.Dona dozvuku závisí od frekvencie,klesá s rastúcim kmitočtom.Ak je doba dozv.príliš krátka,zv.znie sucho.Naopak-stráca zrozumiteľnosť.Modern. Apriestory majú nepravidelný pôdorys a mierne zošikmený strop.Duté priestory nie sú vhodné,tvorí sa koncentrácia zv.energie,skresľuje Ainformáciu.Konvexná-vypoklá výzdob
Stereofonický efekt-človek vníma hudbu oboma ušami.V ľavom sa tvorí odlišne ako v pravom(výsledok ako pri zraku) vytvára sa priestorový zvukový obraz.
Hudba v plenéry-z 3strán čiastočne uzavretý,aby sa zv. Mohol odrážať(pláne)holé skaly-echo.Antické divadlá-polkruhové stupňové sedadlá s Adutinami.
Komorná h-menší počet nástrojov,otvorené priestory,z hora zakryté.Odrazy od zadnej a hornej plochy zosilňujú zvuk komornej skupiny.
Mechanické kmity-sa prenášajú do okolitého pružného prostredia(vzduch).častice vzduchu sa rozkmitajú-Apole. Pohyb v prostredí vyvolaný kmitaním jeho častíc sa nazýva vlnenie.Avlny vo vzduchu zhusťujú a zrieďujú zvuk.častice.Zhustenie a zriedenie tvorí jedna Avlna-charakt. Tlakovej vlny.Časové trvanie-perióda.A tlak sa mení.
Kmity v pružných telesách-vzbudiť zv.vnem od 16-16000 kmitov/sek.Hz-jendotka pre kmitočet.
Tóny-zv.kmitá rovnako rýchlo,rozochvené teleso sa chveje pravidelne.Majú určitú merat.výšku.
Hluky-nepravidelne rýchlo,výška neurčitá,približná.
Rezonancia-A jav,pri kt.znejúci tón rozkmitá teleso schopné vydať tón tej istej výšky.Tón sa zosilní.Budenie kmitov na základe rezonancie-Galileo Galilei(16.17.st.)
Echo-čiastočné opakovanie zv.ako výsledok odrazu.Aby bolo rozlíšiteľné sluchom,musí byť istá pauza(50milisek)
Hluk-nehudobný zvuk-A termín v 19st.fyzik Hermann nov Halholz.Nežiadúci zvuk,silný,hlučný.
Biely šum-zvukový signál zo všetkých počuteľných frekven rovnaká intenzita.
Avlastnosti tónu-subj.vyjadrenie fyz.kvalít zvuku:
Výška-dojem,kt.vytvára v uchu frekvencia,akou vybruje zv.vlna.Vyšší tón-vybruje rýchlejšie,nižší-pomalšie.Dĺžka-ako dlho tón znie,tak dlho ho počujeme.Sila-dojem z amplitúdy(rozkmit)zv.vlny.Interferencia-sfázovanie(jeden jav podporuje druhý).Farba-Asa prejavuje výsledným tvarom krivky.Tóny,kt.pravidelne kmitajú sú iba výnimočne sínusové(jednoduché)vo väčšine ide o tóny zložené z niekoľkých sínusových tónov rôznej výšky.Vnem máme iba jedného tónu.Ostatné sa nazývajú čiastk,alikvot,harmon. Zlož.tóny vznikajú tak,že zdroj tónu nekmitá ina ako celok, ale súčasne kmitá aj vo všetkých svojich častiach.Každé kmitanie spôsobuje jednoduchý tón,výsledkom je tón zlož. Každý zložený tón je spoluznením čiast.tónov,na kt.sa rozkladá.Farba závisí od vzájomného pomeru čiastkových. Od zdroja zvuku závisí,kt.sú čiastkové,aj intenzita.
Amplitúda-sila čiastkových tónov je tým menšia,čím menšie sú časti kmit.struny.Zdroj tónu niektoré potláča a iné uprednostňuje.Kvalita farby-od konštrukcie nástroja,kvality mat.,technológie výroby,spôsobu hry.Pri zlož.tónoch sú alik. Tóny usporiadané podľa poriadku.Vytvárajú harmon.rad. Ako výšku tónu vnímame výšku prvého alik.tónu,najspodn. V harmonickom rade.Rad postupuje v rovnakých interval. (oktáva,septima,sexta,kvinta,kvarta,tercia,sekunda,prima)
Harmonický rad-je pre h.základný jav.Znejú v ňom tóny rôzne silno,niektoré môžu chýbať.Zásadne ovplyvňujú farbu Pri kvalitných tónoch sú šumy na najnižšej miere.
Ucho-2 zmysl.orgány-sluch,rovnováha(vestibulárby aparát) Rovnováha-telesné postoje,napätia v tele,pozície kĺbov. Vonkajšie-ušnica,zvukovod,bubienokStredné-kladivko, kovadlinka,strmienokVnútorné-slimák uzatvorený dvoma okienkami-oválnym a okrúhlym.Podnety do sl.orgánu prichádzajú kožou,kĺbami,svalmi,ucho Orgán to tlmočí mozgu.Uslúži aj k nabíjaniu organizmu energetickým potenciálom,registruje nielen vybrácie.Zvuky môžu dodávať energiu,môžu aj oslabovať unavovať.Dôležit- farba vlastného hlasu.Uanalyzuje a dekóduje zv.z vonkajš. Prostredia a eviduje všetky zvuky vlastného tela,hlavne hlas. Sluch si nemôže vyberať.Musíme počuť všetko.Absolútne ticho neexistuje(registruje správanie tela).U vníma od 16 do 16000Hz len tie zv.,pri kt.akustický tlak dosiahne istú minimálnu hodnotu.Ak je tlak nižší,ucho nereaguje. Najmenší prahový tlak-2000-4000Hz-počujeme tóny v takej slabej intenzite,že inde by boli nepočuteľné.Smerom k hlbším a vyšším kmitočtom stúpa prahový tlak.Tóny musia byť silnejšie,aby boli počuteľné.Tón 1000Hz musí mať na ploche 1cm2tlak o váhe 0,00002kg.Prah bolesti-1g/cm2Sublimálne vnímanie-podprahové,skutočnosť,že mozog vníma viac,než si človek uvedomuje a registruje. Selektívny sluch-väčšina ľudí si ho spontánne uvedomuje. Muzak,Begrandmusic-h.kulisa,kt.nevyžaduje zainteres. Poslucháča.Dodáva zvukové nahrávky,kt.sa používajú vo výťahu,kavarni,obchod.domoch.Inštrumentálna,nie vokálna hud.Ambientná h-Brian Eno inšpirovaný Ericom Setié.
Zvláštnosti počutia-1sluch porovnáva kmitočty 2tónov spoľahlivo len vtedy,ak je ich dynamická hladina približne rovnaká.Vys.tón znie silnejšie ako ten,kt.hrá slabšie.Zvuky bohaté na alikvoty sú odolnejšie voči zmenám spôsobených dynamikov.Tóny chudobné na alikvoty podliehajú zmenám ľahľie.2v ľavom uchu znie rovnaký tón v inej výške ako v pravom.3vnímamie tónovej výšky je úmerné skutočnej frekvencii len do určitej hranice.Nad 3000Hz sluch nevníma dvojnásobný kmitočet ako oktávu,ale ako tón nižší.
Tsystém európsekej h-Tsústava-prehľadné usporiadanie všetkých tónov,kt.sa používajú v hudbe príslušného kultúrneho okruhu.Týka sa výhradne výšky používaných tónov,nie dĺžky,sily,farby.Interval oktávy1:2.Fyziolog.hľadis -ľudské ucho nevníma 2 frekvencie príliš blízko seba ako rôzne výškové kvality,ale pokladá ich za rovnaké.Cent-jedn. merania frekvencií.Vzdialenosť oktáva1200centov. Pentatonika-najstarší TS na svete.Náš-7tónová diatonická sústava-poltóny aj celé.Chromatická-poltóny,celotónová-celé tóny,anhemitonická-pentatonika s väčšími intervalmi diatonická-pol aj celé. Subkontraoktáva-dolný index C2. Vzdialenosti-prima,sekunda,tercia,kvarta,kvinta,sexta,septim, oktáva.Diatonika-TS,kt.sa používa ako vzdialenosti celých a poltónov.Základné a odvodené tóny-každý tón je možné 1xalebo2xzvýšiť(is,isis,as) znížiť(es,esis,be,hes). Notopis-európska notová sústava využíva notovú osnovu.
Kľúče-huslový(G),basový(F)-označenia na skonkretizov. tón.výšky.Notová osnova neoznačuje kvality hudby,preto boli vyvinuté značky,pomocné skratky,kt.dopĺňajú a upresňujú kvalitu hudby.Hodnoty t-časové trvanie.Pomlčky majú rovnaku hodnotu tónu.Výška sa znázorňuje polohou v notovej osnove+kľúč.Dĺžka-tvarom noty.Farba a sila sa neoznač.Posuvky-krížik,béčko,odráž.Ligatúra-spájan.2nôt rovnakej výšky.Fermáta-koruna.Takty-počet,hodnota noty.
Systém h-vyjadr.prostr.-Trvanie-rytmus,tempo,agogika, hybnosť.Intenzita-dynamika,sila.Farba-tembre,inštrument. koloristika.Výška-Melos,intervalika.
Intenzita-citlivosť sluchu na rozlišovanie sily tónov je závisla na výškovej polohe daného tónu.Ucho je najcitliv. v strednej polohe.Sila je daná veľkosťou rozkmitu.Meria sa v dcb.Najsilnejšie vnímateľný zbvuk pri prahu bolesti 130, zdravotne povolené 70dcb.Ucho nevníma zmeniy hlasitosti postupne,ale v intenzitných skokoch.Citlivosť sa zhoršuje smerom k najvyšším stupňom hlasitosti.Keď hrajú husle PS40dcb,FS79dcb.Trúbka PS70FS90.
Hudobné nástroje-strunové-husle,gitara,klavír,cimbal 
dychové-flauta,klarinet,trubka,pozau,harmonika blanozvučné-bubon samozvučné-z dreva,kovu,kamena, xylofón,triangel,činely,orientálne elektrické-elektrofonické varhany.Hlasy-soprán,mezzosoprán,alt,tenor,baryton,bas.
Ladenie-TS a notopis uvádzajú výšku relatívne nie absolút. Hud.nástroje môžu byť naladené rôzne vysoko,tón C môže mať rôznu výšku a podľa neho sa upravujú ostatné tóny. Podľa dohody z 1953 sa má ladenie porovnávať podľa a1 440Hz-komorný tón,komorné a.Rovnomerné temperované ladenie-klavír,oktáva je rozdelená na 12 rovnomerne vzdialených tónov.Pythagorejské-základom ladenia kvinta. Tón.rad sa utvorí z radu nasledujúcich kvint c,g,d,a,e,h,fis,cis gis,dis,ais,eis,his.12čistých kvínt sa nerovná presno 7oktávam,tie sú vyššie o tzv.pythagorejskú komnu-24cent. Temperované-v období baroka 1691 navrhol Andreas Werckneister.Oktávu rozdelil na 12 presne rovnakých poltónov.Kvinty sú vždy o niečo nižšie a preto oktávy sedia. Baroko-hrá viac ľudí,rôzne nástroje-orchester.Vyhovuje tam,kde je potreba pevného ladenia.Nedá sa použiť na vzduchových nástrojoch-trúbky.Chyby sú pod počuteľnosťou sluchu.Enharmonické t-rovnako zvučné tóny,totožné s inými tónmi iného mena.
Tempo-adagissimo-najpomalšie,grave-vážne,largo-široko, lento-rozvláčne,adagio-pomaly,zvolna,larghetto-široko, andante-volne,andantino-rýchlejšie,sostenuto-zdržanlivo, commodo-pohodlne,maestoso-dôstojne,moderato-mierne allegretto-veselo,animato-oživene,con moto-hybne, allegro moderato-mierne rýchlo,allegro-rýchlo,allegro assai-veľmi rýchlo,allegro vivace-rýchlo a živo,vivace-živ. presto-rýchlejšie,molto presto-veľmi rýchlo,prestissimo-najrýchlejšie.
Dynamika-ppp-piano pianissimo-najslabšie,pp-pianissimo-veľmi slabo,p-piano-slabo,mp-mezzopiano-stredne slabo,mf-mezoforte-stredne silno,f-forte-silno, ff-fortissimo-veľmi silno,fff-forte fortissimo-najsilnejšie,sempre-stále,sempre forte-stále silno, crescendo-zosilovať,decrescendo-zoslabovať
Typ hry a spevu-legato-viazane,staccato-krátko,tenuto-prízvuk,legatissimo-dôsledne,staccatissimo-ostré stacato, glissando-skĺznutie.












































































