TECHNOLOGICKÝ LIST č. 112/20
poloprovozu ověřené technologie prototypu
uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software*
Název: Přístroj pro měření prodlevy traktury varhan
Title: Apparatus for the organ pipe action lag measurement
Původce (-i): Milan Guštar
Vlastník (-ci): Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, Výzkumné
centrum MARC
Lokalizace: 118 00 Praha 1, Malostranské nám 13
Abstrakt: Prototyp přístroje umožňuje digitálně měřit prodlevu mezi stiskem klávesy
a otevřením přívodu vzduchu k píšťale, které se projeví přítomností proudu vzduchu
v noze píšťaly a jejím rozezněním. Alternativně lze namísto indikace vzduchu
proudícího v noze píšťaly využít pohyb jejího ventilu nebo mechanický pohyb jiné
součásti, který reprezentuje dokončení akce klávesy. 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.
Abstract: The device prototype allows to digitally measure the delay between
pressing a key and opening the air supply to the pipe, which is manifested by the
emergence of an air flow in the pipe leg and the sound of the pipe. Alternatively,
instead of indicating the air flow in the pipe leg, the valve movement or the
mechanical motion of another component, which represents the key action
completion, can be used. The measured values are shown on the display and
optionally sent to a computer for further analysis and archiving. The connection
between the sensor unit located at the pipe and the measuring unit located at the
keyboard is wireless.
Popis: Viz Příloha k TL č. 112/20.

Inovační aspekty: Zařízení umožňující měřit prodlevu traktury varhan doposud
nebylo k dispozici.
Přínosy: Měření prodlevy traktury je zásadní pomůckou při seřizování rozeznění
jednotlivých tónů při ovládání z 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. Dobře čitelný svíticí displej umožňuje
provádět měření i při nepříznivých světelných podmínkách.
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:N0000045
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: Gprot - prototyp
Interní kód produktu: prodleva traktury
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č.112/20 (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: Prototyp ověřil proces výroby a parametry zařízení
vyvinutého jako funkční vzorek (viz Technologický list č. 104/20 vydaný v r. 2020
Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze), které umožňuje přesné měření časové
prodlevy traktury jednotlivých tónů klaviatury varhan. Měření prodlevy je zásadní pomůckou
při seřizování nových varhan i při restaurátorských opravách historických varhan.
Ekonomický přínos spočívá ve zvýšení kvality varhanářských prací. 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.
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze - Výzkumné centrum MARC HAMU
IČ: 61384984
Stát vlastníka: CZ
Licence: A – K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Poplatek: Z – Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek (v
případě použití pro nekomerční výzkumné účely)
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL 112/20

Ukázka z Přílohy k TL č. 112/20
Přístroj pro měření prodlevy traktury varhan

Abstrakt
Prototyp přístroje umožňuje digitálně měřit prodlevu mezi stiskem klávesy
a otevřením přívodu vzduchu k píšťale, které se projeví přítomností proudu vzduchu
v noze píšťaly a jejím rozezněním. Alternativně lze namísto indikace vzduchu
proudícího v noze píšťaly využít pohyb jejího ventilu nebo mechanický pohyb jiné
součásti, který reprezentuje dokončení akce klávesy. 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.

Úvod
Při výrobě, opravách či restaurování varhan nastává potřeba přesně a objektivně
měřit prodlevu traktury. 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 použití novějšího typu
elektronické traktury u historických varhan, při jejich modernizaci nebo jako
alternativního způsobu ovládání, 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.
Zařízení se skládá ze dvou samostatných spolupracujících jednotek. Hlavní měřicí
jednotka je umístěna v blízkosti hracího stolu a je kabelem spojena se snímačem

stisku klávesy. Snímací jednotka je umístěna v blízkosti zkoumané píšťaly, kde
pomocí průtokoměru nebo spínače spojeného s mechanikou ventilu sleduje odezvu
na stisk klávesy. Komunikace mezi jednotkami je bezdrátová.
Pro zajištění jednoduchého ovládání a snadné aplikace přístroj neobsahuje žádné
nastavovací prvky a nevyžaduje žádné uživatelské nastavení.

Funkce přístroje
Měřicí jednotka u klaviatury ovládá funkci systému, monitoruje stisk klávesy, přijímá
signál ze snímací jednotky detekující proudění vzduchu do píšťaly, vyhodnocuje
časové zpoždění mezi signálem ze snímače stisku klávesy a signálem ze senzoru,
změřenou hodnotu zobrazuje na displeji a volitelně ji též přenáší do počítače
k dalšímu zpracování a archivaci. Stisk klávesy je monitorován tlakově citlivým
mechanicko-elektrickým převodníkem upevněným na návleku na prst (na rukavici)
tak, aby se při stisku klávesy klaviatury varhan tento převodník nacházel mezi prstem
a klávesou a převáděl sílu působící mezi prstem a klávesou na elektrický signál.
Získaná informace o velikosti působícího tlaku je v přípravku využita ke zjištění
okamžiku stisku klávesy (jde o okamžik, kdy úroveň signálu překoná přednastavenou
hodnotu).
Měřicí jednotka se uvádí do chodu dlouhým stiskem tlačítka On. Zapnutí přístroje je
indikováno akustickým signálem. Dlouhý stisk téhož tlačítka slouží i k vypnutí
přístroje. Po 10 minutách nečinnosti se přístroj vypne automaticky, čímž se
prodlužuje dosažitelná doba bateriového provozu a zamezí se též úplnému vybití
baterie. Vypnutí přístroje je indikováno akustickým signálem.
Snímací jednotka je umístěna u píšťaly a vysílá signál indikující okamžik otevření
odpovídajícího ventilu vpouštějícího vzduch do nohy příslušné varhanní píšťaly.
Tento okamžik je určen buď pomocí elektronického průtokoměru umístěného mezi
píšťalnici a nohu píšťaly a měřícího množství vzduchu proudícího do nohy píšťaly
nebo pomocí spínače řízeného pohybem některé z mechanických součástí ventilu či
mechanických prvků bezprostředně ovládajících ventil. Volba snímače probíhá
automaticky při uvedení přístroje do chodu. Je-li připojen průtokoměr, je použit pro
monitorování rychlosti vzduchu proudícího do nohy. Není-li průtokoměr připojen, je
využíván signál ze spínače. Použití průtokoměru je při uvedení snímací jednotky do
chodu indikováno jedním krátkým akustickým signálem. Použití spínače je při
uvedení snímací jednotky do chodu indikováno dvěma krátkými akustickými signály.
Snímací jednotka průběžně monitoruje rychlost vzduchu proudícího do nohy.
V okamžiku, kdy se proud vzduchu objeví (údaj z průtokoměru přesáhne
přednastavenou nenulovou hodnotu), odesílá signál do měřicí jednotky. Je-li použit
spínač pohybu otevírající přívod vzduchu do nohy, je ke snímací jednotce připojen
kontaktní nebo bezkontaktní spínač detekující pohnutí ventilu nebo jiné součásti
sním mechanicky spojené, což reprezentuje zakončení akce vyvolané stiskem
klávesy, je odesílán do měřicí jednotky signál reprezentující stav spínače.
Snímací jednotka se uvádí do chodu dlouhým stiskem tlačítka On. Zapnutí je
indikováno akustickým signálem. Dlouhý stisk téhož tlačítka slouží i k vypnutí
přístroje. Po 10 minutách nečinnosti se přístroj vypne automaticky, čímž se
prodlužuje dosažitelná doba bateriového provozu a zamezí se též úplnému vybití
baterie. Vypnutí přístroje je indikováno akustickým signálem.
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 mikroprocesor …

Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 5 V z vestavěného Li-Pol akumulátoru.
Alternativně lze využít napájení z osobního počítače připojeného prostřednictvím
rozhraní USB, nebo vhodného síťového adaptéru s napětím 5 V a konektorem USB.
Při napájení prostřednictvím konektoru USB dochází současně k nabíjení
akumulátoru.
Ke přenos signálu ze snímací jednotky do jednotky měřicí slouží dvojice modulů
vysílače a přijímače, přenášející digitální signál v bezlicenčním pásmu 433 MHz.

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
síťového adaptéru prostřednictvím rozhraní USB. Zařízení není zdrojem ionizujícího
záření a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
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Obr. 3 Provedení desky s plošnými spoji měřicí jednotky – spodní strana
…..
Obr. 4 Provedení desky s plošnými spoji měřicí jednotky – horní strana
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Obr. 7 Provedení desky s plošnými spoji snímací jednotky – spodní strana
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Obr. 8 Provedení desky s plošnými spoji snímací jednotky – horní strana

Program – měřicí jednotka
// Action Delay 1.0
#include <Wire.h>
...

display.display();
}

Program – snímací jednotka
// Pipe Sensor 1.0
#include <Wire.h>
...

timer.tick();
}

Technické parametry měřicí jednotky
Rozměry

95 × 40 × 35 mm

Komunikační rozhraní

USB 2.0 Full Speed (12Mb/s)

Komunikační rychlost

115200 Bd

Pracovní napětí

5V

Napájení

Vestavěný Li-pol akumulátor,
externí zdroj 5 V / 500 mA (z USB)
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