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Abstrakt: Při výrobě, opravách či restaurování varhan nastává potřeba měřit
prodlevy jejich traktury. Navržený digitální měřič umožňuje měřit dobu mezi stiskem
klávesy a otevřením přívodu vzduchu k píšťale, které se projeví přítomností proudu
vzduchu v noze píšťaly a jejím rozezněním.
Abstract: During the production, repair or restoration of the organ, there is a need to
measure the lag of their action. The designed digital meter allows you to determine
the time between pressing a key and opening the air supply to the whistle, which is
manifested by the emergence of an air flow in the pipe leg.
Popis: Viz Příloha k TL č. 104/20.
Inovační aspekty: Zařízení umožňující měřit prodlevu traktury varhan doposud
nebylo k dispozici.
Přínosy: Měřením prodlevy traktury je zásadní pomůckou při seřizování rozeznění
jednotlivých tónů při ovládání klaviatury. Je přínosem při výrobě, opravách
i restaurování varhan. Při měření nedochází k mechanickému poškození ani
opotřebení měřených dílů. Přenos informace mezi snímací jednotkou u píšťaly
a měřicí jednotkou u klaviatury je bezdrátový, což usnadňuje použití přístroje ve
stísněných podmínkách mezi píšťalami varhan.

Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, 60401 Arts, Art history
Projekt: MK ČR program NAKI II projekt DG18P02OVV014
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/20:N0000043

Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/
Projekt: NAKI II projekt DG18P02OVV014
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
Interní kód produktu: prodleva traktury
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č.104/20 (vydán r. 2020 Výzkumným centrem MARC, HAMU
v Praze), využíváno varhanáři-restaurátory (např. fa Dlabal Mettler s.r.o. IČ75861682) a
pracovníky památkové péče NPÚ (IČ 01778544) a Arcibiskupství pražského.
Ekonomické parametry výsledku: Funkční vzorek umožňuje přesné měření časové prodlevy
traktury jednotlivých tónů klaviatury varhan. Měření je pomůckou při seřizování nových
varhan i při restaurátorských opravách historických varhan. U historických varhan umožňuje
objektivizovat restaurátorské opravy traktury tak, aby zůstal zachován historický zvukový
obraz, který patří k základním hodnotám tohoto typu hudební památky. U nových varhan
zajišťuje zvukovou vyrovnanost tónů a rejstříků.
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Ukázka z Přílohy k TL č. 104/20
Přístroj pro měření prodlevy traktury varhan

Abstrakt
Při výrobě, opravách či restaurování varhan nastává potřeba měřit prodlevy jejich
traktury. Navržený digitální měřič umožňuje měřit dobu mezi stiskem klávesy
a otevřením přívodu vzduchu k píšťale, které se projeví přítomností proudu vzduchu
v noze píšťaly a jejím rozezněním.
Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji a volitelně též přenášeny do počítače
k dalšímu zpracování a archivaci.
Přenos informace mezi snímací jednotkou u píšťaly a měřicí jednotkou u klaviatury je
bezdrátový, což usnadňuje použití přístroje ve stísněných podmínkách mezi píšťalami
varhan.

Úvod
Varhanní traktura propojuje jednotlivé klávesy varhanní klaviatury s příslušnými
vzduchovými ventily odpovídajících píšťal náležejících k rejstříkům píšťalových varhan.
Zejména historicky starší typy traktur (mechanická a pneumatická) jsou velmi náchylné
na nastavení prodlevy, která uplyne mezi stiskem klávesy a otevření ventilu
pouštějícího vzduch do dané píšťaly. Většinou jde o seřízení a mechanické nastavení
převodních pákových a táhlových mechanismů nebo vzduchových poměrů a kluzností
odpovídajících součástí na dráze mezi klávesou a uzávěrem otvoru na vzdušnici, který
tento otvor otvírá pro proudění vzduchu do nohy píšťaly, která na tomto otvoru stojí.
V případě elektronické traktury a historických varhan, kde je použita při modernizaci
nebo jako alternativní způsob ovládání, pak může být prodleva příliš krátká, což
neodpovídá původnímu znění nástroje. Nevhodná prodleva a nevyrovnanost této
prodlevy mezi jednotlivými klávesami výrazně narušují hru na varhany, zejména
rytmické části hudby při její interpretaci varhaníkem.
Pro měření prodlevy doposud nebyla k dispozici žádná objektivizující pomůcka.
Varhanáři seřízení prováděli sluchem na základě poslechu rozeznění píšťaly. Jelikož
však toto posouzení sluchem je značně subjektivní a navíc rozeznění píšťaly po
otevření ventilu a příchodu vzduchu do nohy píšťaly vykazuje další různě dlouhou
prodlevu, která je také varhanáři nastavovaná (proces intonace píšťaly), vyskytovaly se
v praxi značné rozdíly jak mezi varhanami, tak mezi jednotlivými tóny na klaviatuře.
Prezentovaný „Přístroj pro měření prodlevy traktury varhan“ poskytuje prostředek pro
objektivní měření tohoto parametru a je novou pomůckou pro jeho seřizování a přesné
nastavování.
Navržený přístroj měří dobu, která uplyne mezi stiskem klávesy a počátkem proudění
vzduchu v noze píšťaly. Ke zjištění této prodlevy je třeba zachytit okamžik stisku
klávesy a okamžik, kdy dojde k události spojené s otevřením přívodu vzduchu do nohy
píšťaly vyvolané tímto stiskem.
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Zařízení se proto skládá ze dvou samostatných spolupracujících jednotek. Hlavní
„měřicí jednotka“ je umístěna v blízkosti hracího stolu a je kabelem spojena se
snímačem stisku klávesy. Vedlejší „snímací jednotka“ je umístěna v blízkosti zkoumané
píšťaly, kde pomocí průtokoměru sleduje odezvu na stisk klávesy. Komunikace mezi
jednotkami je bezdrátová.
Pro zajištění jednoduchého ovládání a snadné aplikace zařízení neobsahuje žádné
nastavovací prvky a nevyžaduje žádné uživatelské nastavení.

Funkce přístroje
Měřicí jednotka u klaviatury ovládá funkci systému, monitoruje stisk klávesy, provádí
vlastní měření, získaná data zobrazuje na displeji a volitelně je též přenáší do počítače
k dalšímu zpracování a archivaci.
Snímací jednotka u píšťaly měřeného tónu zjišťuje okamžik přenosu akce klávesy
k příslušné píšťale. Snímací jednotka pomocí průtokoměru umístěného mezi píšťalnici
a nohu píšťaly průběžně monitoruje rychlost vzduchu proudícího do nohy. V okamžiku,
kdy se proud vzduchu objeví (údaj z průtokoměru přesáhne přednastavenou nenulovou
hodnotu), odesílá signál do řídicí jednotky.
Komunikace mezi jednotkami je bezdrátová a probíhá v bezlicenčním pásmu 433 MHz.
Absence kabelového propojení mezi vzdálenými jednotkami usnadňuje použití přístroje
ve stísněném a nedostatečné osvětleném prostoru mezi píšťalami varhan.
Při měření přístroj je při každém stisku klávesy na displeji zobrazena zjištěná hodnota
zpoždění, udávaná v milisekundách. Údaj je volitelně též přenášen do počítače, kde jej
lze zaznamenávat, zpracovávat a ukládat.

Popis elektronických obvodů
Základem měřicí jednotky je …

Napájení
Měřicí i snímací jednotka se napájejí stejnosměrným napětím 5 V z osobního počítače
nebo síťového adaptéru prostřednictvím rozhraní USB.

Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Podmínky bezpečného provozu
jsou zajištěny jeho napájením z homologovaného osobního počítače nebo napájecího
síťového adaptéru prostřednictvím rozhraní USB. Zařízení není zdrojem ionizujícího
záření a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

2

Měřicí jednotka

Snímací jednotka
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Program – měřicí jednotka
// Delay 0.1
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#define Led 13
#define sensor A1
#define receiver A2
…

Program – snímací jednotka
// Flow_sens 0.1
#include <Wire.h>
...
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