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Abstrakt: Funkční vzorek přestavitelné varhanní píšťaly s transparentními stěnami
umožňuje definovaně opakovatelně měnit nastavení labia, měřit zvuk a opticky
sledovat proudění vzduchu v prostoru labia i uvnitř píšťaly. Sledované proudění
vzduchu modelově odpovídá situacím, které intonér řeší v praxi při intonaci píšťal ve
varhanách. Sledování modelových situací je nezbytné pro studium zákonitostí, jak
kombinovanými intonačními zásahy ovlivňovat zvuk. Na běžných píšťalách jej však
není možné provádět, jelikož nemají průhledné stěny a opakovaný návrat do
definovaných stavů nastavovaných intonačních parametrů není možný.
Abstract: The functional sample of the adjustable organ pipe with transparent walls
allows doing the defined repeatable positioning of labia, measuring of radiated sound
and optical tracings of airflows in labia area and inside the pipe. The traced airflow
corresponds to model situations in voicing process of organ pipes. The model
situation tracing is essential in the studies of the rules how the combined voicing
interventions influence sound. The tracing is not possible on conventional pipes
because walls are not transparent and the repeatable adjustment of voiced labial
parameters to defined positions is not achievable.
Popis: Viz Příloha k TL č. 91/18.
Inovační aspekty: V intonační praxi je třeba provádět změnu několika parametrů na
labiu píšťaly, jejichž kombinovaný účinek na proudění vzdušného jazýčku v ústech
píšťaly a tím na zvuk není předem známý. Funkční vzorek přestavitelné píšťaly nově
umožňuje opakovaně parametry nastavovat do definovaných pozic a vracet se
k jakémukoli nastavení, takže je možné ověřovat jejich kombinovaný vliv na zvuk.
Transparentnost stěn pak při tom umožňuje sledovat proudění vzduchu metodou
Particle Image Velocymetry (PIV).
Přínosy: Přestavitelná transparentní píšťala umožňuje sledovat změny v běžným
způsobem neviditelném proudění vzduchu v píšťale, které jsou důsledkem
definovaných změn parametrů intonačních nastavení labia píšťaly. Toto sledování je

zásadní pomůckou při vývoji nových píšťal, při inovacích intonačních postupů ve
varhanářské praxi i při výuce varhanářů i varhaníků. Dokumentování závislostí
proudění v píšťale na parametrech je přínosné i jako audiovizuální prostředek
v multimediálním vzdělávání pracovníků správy nebo památkové péče týkající se
historických varhan. Umožňuje tak omezit poškození píšťalového fondu historických
nástrojů neodbornými zásahy při opravách a údržbě, jelikož změny se projevují na
zvuku, ale jejich příčiny ve změnách proudění způsobované nevhodnými úpravami
nejsou pozorovatelné zrakem.
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Příloha technologického listu č. 91/18
1 Úvod
V intonační praxi je třeba provádět změnu několika parametrů na labiu píšťaly, jejichž
kombinovaný účinek na proudění vzdušného jazýčku v ústech píšťaly a tím na zvuk není
předem známý. Prezentovaný funkční vzorek přestavitelné píšťaly umožňuje opakovaně
parametry nastavovat do definovaných pozic a vracet se k jakémukoli nastavení tak, že je
možné ověřovat jejich kombinovaný vliv na zvuk. Transparentnost stěn pak při tom
umožňuje sledovat proudění vzduchu metodou Particle Image Velocymetry (PIV).
Zviditelňování proudění vzduchu metodou PIV [1] vyžaduje intenzivní osvětlení částic
přimíchaných do vzduchu a postupné snímání polohy částic v různých časech vhodnou
kamerou. Osvětlení pro účely PIV má tvar úzkého vějíře paprsků, který ve směru pohledu
kamery osvětluje plochu (osy x, y) a ve směru od kamery (osa z) má nejmenší možnou
hloubku (rovina osvětlení = světelný řez). Čím rychlejší změny pohybu vzduchových částic
v ploše řezu mají být sledovány, tím kratší musí být interval mezi jednotlivými snímky,
zachycujícími uvedený rychlý děj, takže musí být krátká i expoziční doba, po kterou jsou
světlocitlivé prvky snímací kamery osvětleny. Pro sledování změn v proudění vzduchu ve
varhanní píšťale, je nutné použít expoziční dobu odpovídající nejméně 1/10 periody základní
frekvence (u píšťaly, která zní např. na tónu a = 440 Hz, by měla být expozice kratší než 0,1*
1/440 = 0,00027 ms). Takto krátká expoziční doba vyžaduje v určitém prostorovém výřezu
intenzivní osvětlení (obvykle pulsy laseru) a pro snímání je obvykle nutné použít
vysokorychlostní kameru s velkou citlivostí video senzoru.
Má-li být sledováno proudění vzduchu uvnitř ve varhaní píšťale, musí být její stěny
průhledné. Jelikož běžná varhanní píšťala je z neprůhledného materiálu, je nezbytné jej
nahradit a použít transparentní materiál. Jako transparentní materiál se osvědčilo plexisklo,
jelikož je snadno opracovatelné do potřebného tvaru [2]. U válcového tvaru kovové varhanní
píšťaly by při použítí metody PIV na válcové trubici z plexiskla docházelo k optickému
zkreslení vlivem lomu světla na půlkruhovém zakřivení stěny, proto jsou pro PIV
zviditelňování vhodnější nápodoby dřevěné varhanní píšťaly, která má tvar čtyřstěnu s
rovnoběžnými stěnami. Prezentovaný funkční vzorek řeší provedení spojů stěn osvědčeným
překryvem bočních stěn přes přední a zadní stěnu (obdobně jako [2]) a před lepením je řez
vyleštěn. Spoj je proveden na vyleštěné ploše naleptáním povrchu a přitlačením spojovaných
stěn po dobu vytěkání rozpouštědla. Vhodnými tloušťkami plexisklových stěn je napodobena
pružnost skutečných dřevěných stěn.
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2 Přestavitelná transparentní varhanní píšťala
Běžná dřevěná varhanní píšťala má poměry rozměrů (menzuraci) dané akustickými
vlastnostmi prostoru a zvyklostmi varhanáře, který ji vyráběl. Pro plexisklovou píšťalu pro
určitý typ zvuku (např. flétnový zvuk) a pro konkrétní výšku tónu lze převzít všechny
rozměry běžné dřevěné píšťaly a upravit pouze tloušťku stěny (dle druhu dřeva, obvykle 8/10
tloušťky stěn dřevěné píšťaly, viz [2]).
Funkční provedení sestavy přední, zadní a obou bočních stěn ukazuje Obr. 1. Na
bokorysu na přední stěně je patrný úkos horního rtu labia. Materiál musí být po oříznutí a
odfrézování vyleštěn.

Obr. 1 Nárys, bokorys a půdorys slepené přestavitelné transparentní píšťaly z plexiskla
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Přední a zadní stěna jsou vlepeny mezi pravou a levou boční stěnu (viz půdorys na Obr.
1). Přední stěna je orientována celou rovnou stranou směrem dovnitř těla a úkosem ven. Na
nárysu a bokorysu jsou patrné podélné otvory pro šrouby po jejichž povolení je možné
distančními podložkami a posunem měnit vzájemnou polohu jádra, horního rtu a předkrývky.

Obr. 2 Slepená varhanní píšťala s jádrem a předkrývkou které jsou přestavitelně v oválných
otvorech po uvolnění šroubů posuvné. Celá píšťala (vlevo) a detail jádra, předkrývky a horního rtu (vpravo).

Jádro i noha jsou ze dřeva. Jádro je na stěnách pokryto tenkou kůží používanou ve
varhanářství k těsnění spojů. Dotažením šroubů dojde k přitisknutí koženého potahu ke stěnám a
utěsnění spojů.
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Na Obr. 2 jsou patrné distanční podložky, kterými lze definovaným, opakovatelným
způsobem vymezit šířku průlinky (na detailu světlejší pruh vlevo od čtveřice upevňovacích šroubů
mezi předkrývkou a jádrem) a polohu průlinky vůči hornímu rtu labia (na detailu světlejší pruh
vpravo od čtveřice upevňovacích šroubů mezi jádrem a zadní stěnou).
Posunem jádra nahoru a dolu lze změnit výšku výřezu (viz Obr. 3).
Pozn.: U prezentovaného funkčního vzorku dovolují oválné otvory změnu výšky výřezu od 10 mm do 26 mm.

Obr. 3 Výška výřezu (vzdálenost hrany horního rtu labia od jádra); (uprostřed) neutrální poloha, ve
které se při daném tlaku vzduchu v noze a šířce průlinky píšťala snadno rozezní a charakterem barvy zvuku
zní jako obvyklý „zdravý“ tón; (vlevo) nižší výřez; (vpravo) vyšší výřez.

Posunem jádra pomocí zadních distančních podložek dopředu a dozadu lze při nezměněné
poloze předkrývky měnit šířku průlinky (viz Obr. 4).
Pozn.: U prezentovaného funkčního vzorku dovolují oválné otvory a použité podložky změnu šířky průlinky
od 0,4 mm do 3,25 mm (s krokem daným tloušťkou podložek, např. 0,15 mm až 0,3 mm).

Obr. 4 Šířka průlinky (vzdálenost předkrývky od jádra); (uprostřed) neutrální šířka, ve které se při
daném tlaku vzduchu v noze a neutrální výšce výřezu (viz Obr. 3) píšťala snadno rozezní a charakterem
barvy zvuku zní jako obvyklý „zdravý“ tón; (vlevo) užší průlinka; (vpravo) širší průlinka.

Posunem předkrývky nahoru a dolu ve dvou šroubech v oválných otvorech v předkrývce
lze sklon předkrývky vůči jádru (viz Obr. 5).
Pozn.: U prezentovaného funkčního vzorku dovolují oválné otvory v předkrývce rozdíl polohy předkrývky
vůči jádru od -2,5 mm do +2,5 mm.
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Obr. 5 Sklon předkrývky (poloha přesahu předkrývky vůči jádru); (uprostřed) neutrální přesah
(předkrývka a jádro jsou v jedné rovině), ve které se při daném tlaku vzduchu v noze a neutrální výšce
výřezu (viz Obr. 3) a neutrální šířce průlinky (viz Obr. 4) píšťala snadno rozezní a charakterem barvy zvuku
zní jako obvyklý „zdravý“ tón; (vlevo) snížení polohy předkrývky; (vpravo) zvýšení polohy předkrývky.

Posunem jádra pomocí zadních distančních podložek
dopředu a dozadu a posunem předkrývky pomocí stejně
silných předních distančních podložek lze měnit vzájemnou
polohu přední hrany průlinky a zadní hrany horního rtu (viz
Obr. 6).
Pozn.: U prezentovaného funkčního vzorku dovolují oválné otvory a
použité podložky změnit polohu přední hrany průlinky a zadní hrany
horního rtu od -3,2 mm do +1,2 mm (poloha směrem ven z píšťaly
má záporné znaménko; krok posunu je dán použitými distančními
podložkami, např. postačuje 0,5 mm až 0,7 mm).

Prezentovaný funkční vzorek byl navržen tak, aby
rozměrově a zvukově byla píšťala kopií otevřené dřevěné
varhanní píšťaly s frekvencí cca 207 Hz. Výše uvedená
základní neutrální intonační nastavení (výška výřezu 18 mm,
šířka průlinky 1,35 mm, přesah předkrývky vůči jádru 0 mm a
posun polohu přední hrany průlinky a zadní hrany horního rtu 0
mm) vycházela ze základního naintonování dřevěné píšťaly při
tlaku ve vzdušnici 60 mm H2O. Rozmezí výše uvedených
změn intonačních nastavení bylo navrženo pro použití
s rozmezím tlaků od 40 do 100 mm H2O (od 392,3 do 980,7
Pa).

Obr. 6 Vzájemná poloha přední hrany průlinky a zadní hrany horního rtu; (uprostřed) neutrální
vzájemná poloha (přední hrana průlinky a zadní hrana horního rtu jsou v jedné rovině), ve které se při daném
tlaku vzduchu v noze, neutrální výšce výřezu (viz Obr. 3), neutrální šířce průlinky (viz Obr. 4) a neutrálním
přesahu předkrývky a jádra (Obr. 5) píšťala snadno rozezní a charakterem barvy zvuku zní jako obvyklý
„zdravý“ tón; (nahoře) posun průlinky směrem ven; (dole) posun směrem dovnitř.
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3 Funkční vzorek průhledné varhanní píšťaly
Jako předloha realizovaného funkčního vzorku průhledné varhanní píšťaly ve
výchozím základním neutrálním nastavení (viz kap. 2) byla použita dřevěná píšťala rejstříku
Principál 8, výška tónu gis (frekvence základní harmonické 207 Hz). Technická dokumentace je
uvedena na Obr. 7 až 11.

Obr. 7 Obě boční stěny (rozměry v mm).
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Obr. 8 Přední stěna (rozměry v mm).
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Obr. 9 Zadní stěna (rozměry v mm).
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Obr. 10 Nárys předkrývky (vlevo) a bokorys jádra (vpravo), (rozměry v mm).

Obr. 11 Provedení předkrývky (vlevo) a schematický náčrt způsobu slepení stěn (vpravo).
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