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I. Úvod
a) Měření úkosu jádra kovové retné varhanní píšťaly
Sklon hrany jádra (také „fáze“ nebo „úkos“ jádra) je jedním z faktorů určujících zvuk
varhanní píšťaly (zvukotvorné faktory viz např. Koukal, P. 2019). Jádro kovové píšťaly je
plochá kruhová destička naletovaná horizontálně na píšťalové noze. U obvyklých druhů
kovových píšťal je ze směsi cínu a olova. Část kruhového okraje destičky, která směřuje
k ústům píšťaly (k „labiu“, tj. otvoru vyříznutém těsně nad nohou v pohledově přední části
stěny těla píšťaly), je seříznuta (seříznutí je tětivou na kruhovém tvaru jádra) a takto vzniklá
přední hrana jádra je souběžná se spodní hranou úst (paralelně s hranou dolního rtu labia).
Vzniklá mezera mezi hranou jádra a hranou dolního rtu labia tvoří „průlinku“ (úzký otvor po
celé šířce labia), kterou tryská vzduch z nohy, aby následně jako „vzduchový jazýček“ proudil
labiem a narážel na horní ret v ústech píšťaly (při znění píšťaly se tento jazýček vlivem
působení odrazů tlakové vlny od konce píšťaly vychyluje před a za horní ret). Z důvodů
odstranění vzdušných vírů, které by v proudění vznikaly za kolmo seříznutou přední hranou, je
tato hrana u píšťal téměř vždy skosená. Jádro se vlivem skosení směrem k tělu píšťaly zužuje
(v příčném řezu se spodní hrana jádra, která uzavírá prostor nohy píšťaly, nachází blíže k hraně
dolního rtu labia než je tomu na horní části), konec průlinky se tak ve směru proudění vzduchu
z nohy rozšiřuje. Podle typu varhanní píšťaly a požadavků na zvuk může být destička jádra
v místě přední hrany ještě zvýšena nálitkem, ve kterém pak skosení plynule pokračuje. Úhel
tohoto skosení ovlivňuje způsob proudění vzduchu kolem přední hrany jádra i směřování
proudění vzduchu v labiu (sklon tak má významný vliv na výsledný zvuk). Tomu, že se jedná
o základ zvuku, významově odpovídá i český termín „jádro“ (jádro pro vznik zvuku, obdobně
název v italštině „anima“, tedy duše).
Správná volba úhlu skosení je proto jednou z nejdůležitějších částí výroby píšťaly
a v případě oprav či restaurování kovových píšťal varhan (zejména historických) je pro
zachování zvuku nezbytné zachovat i původní úhel. Přední hrana jádra je zasunuta za dolní ret
labia a částečně jím zakrytá. Na dokončené píšťale je proto běžným způsobem obtížné sklon
měřit (obvykle se to provádí úhloměrem). Zejména u menších rozměrů píšťal bývá proto
měření nepřesné a má spíše charakter odhadu. Jelikož je sklon hrany jádra vždy nutné
vztahovat k podélné ose píšťaly. V případě měření úhlu sklonu jádra píšťaly in situ (na pozici
píšťaly ve varhanách) a při použití úhloměru měřicího odchylku od vertikály (od směru
gravitační síly) je nutné změřit i sklon této osy a následně skutečný sklon hrany jádra vypočítat
z rozdílu obou naměřených úhlů. Píšťaly ve varhanách bývají zasunuté mezi ostatní píšťaly
a bývají umístěny v několika patrech vzdušnic, takže jsou obtížně přístupné (zejména velké
píšťaly není ani možné pro měření přemísťovat). Ve stísněném prostoru varhan bývá i šero.
Aby bylo při měření vidět na sklon jádra i na stupnici úhloměru je nezbytné dostatečné
přenosné osvětlení a dostat se dostatečně blízko k měřené píšťale.
K měření sklonu jádra se obvykle používal klasický obloukový úhloměr, který se před
píšťalou skláněl tak, aby jeho spodní hrana byla pokud možno rovnoběžná se sklonem plošky
přední hrany jádra. Rovnoběžnost byla určována vizuálně, neboť úhloměr nebylo možné do
prostoru za okraj dolního rtu labia zasunout. Zásadní zlepšení při tomto měření přinesl
„Přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly“ (TL96/19), který umožňuje jak
měření sklonu přední hrany jádra u různých typů kovových varhanních píšťal, tak provádění
tohoto měření in situ a za ztížených světelných a prostorových podmínek přímo ve varhanách.
Pro přizpůsobení se konkrétnímu provedení píšťaly je třeba vybrat vhodný tvarovaný nástavec,
který se při měření zasune za hranu dolního rtu a přiloží k plošce přední hrany jádra, čímž je
měření výrazně přesnější. Zpřesnění a zrychlení odečtu úhlu nastává i tím, že úhloměr je
elektronický a dokáže určit úhel sklonu jádra z odchylky naměřeného sklonu jádra od
naměřeného sklonu stěny píšťaly.
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b) Měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky u varhanní píšťaly
Rychlost proudění vzduchu z průlinky je jedním z faktorů určujících zvuk varhanní píšťaly
(viz např. Otčenášek, Z. a kol. 2018). Průlinka je vymezená prostorem mezi dolním rtem labia
(u dřevěných píšťal předkrývkou) a jádrem. Konstrukčně má velmi mnoho podob provedení,
ale jejím účelem je vždy urychlit a zrovnoměrnit proud vzduchu, který je po otevření vzduchového ventilu tlakem vzduchu na vzdušnici vytlačován přes nohu píšťaly do prostoru labia.
Průlinka má délku odpovídající šířce labia a šířku danou vzdáleností dolního rtu/předkrývky od
přední části jádra. Profil šířky průlinky směrem od nohy k labiu se může měnit, ale pro
intonační nastavení a pro rozeznění a znění zvuku je určující rychlost, se kterou částice
vzduchu vystupují z takto úzké průlinky a následně již setrvačností pokračují v proudění
v prostoru labia.
K měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky nebyl doposud k dispozici žádný typ
provozního měřidla a tak se v praxi neprovádělo. V laboratoři je možně ji měřit pomocí
speciálních přístrojů založených na ochlazování vyhřívaného měřicího nástavce prouděním
vzduchu nebo laserovou technikou sledování částic (PIV). Aby bylo možné provádět měření
při intonaci i ve varhanářské dílně nebo přímo in situ ve varhanách byl pro tento účel vyvinut
„Přípravek pro měření rychlosti průtoků vzduchu z průlinky retné varhanní píšťaly“ (TL97/19),
u kterého je měření realizováno zasunutím přiměřeně malé sondy do prostoru labia těsně nad
průlinku. Vhodně vybraná velikost sondy ještě znatelně neovlivní proudění a ve spojení této
sondy s elektronickým snímačem je tak možné dostatečně přesně změřit rychlost proudění
v místě zasunutí sondy. Měření rychlosti snímačem je založeno na principu detekce změny
tlaku v sondě, kterou vyvolá proudění vzduchu kolem měřicího otvoru nacházejícího se na
konci sondy. Tento způsob měření rychlosti proudění z průlinky pak dovoluje objektivizaci
intonačních postupů (intonační zvukotvorné faktory viz např. Koukal, P.: Varhany brněnské
a loketské školy a jejich zvukové ideály, ISBN 978-80-907357-2-9, Národní památkový ústav
2019).
Pro přizpůsobení se konkrétním rozměrům píšťaly je vhodné použít sadu sond, ale pro
měření rychlosti u nejčastěji se vyskytujících retných píšťal postačuje základní sonda
s průměrem 2 až 2,5 mm a délkou 100 mm. Jen u velmi malých píšťal je třeba sondy menší,
aby svými rozměry minimalizovala ovlivnění proudění. Uvedený přípravek se sondou
umožňuje ve varhanářské praxi měřit rychlost jako důležitý fyzikální parametr, který zásadním
způsobem ovlivňuje zvuk retné varhanní píšťaly i její rozeznění a běžnými prostředky jej
doposud nebylo možné kvantifikovat. K zajištění opakovatelnosti měřených hodnot je třeba
dodržovat metodiku měření. Jen tak lze správně zjistit rychlostní profil proudění z průlinky
píšťaly a mít tak možnost případnými intonačními úpravami zajistit jeho rovnoměrnost nebo
srovnávat a zajistit vyrovnanost rychlostí proudění z průlinky přes píšťaly sousedících tónů
rejstříků, což zvyšuje vyrovnanost znění tónů, snižuje šumové příměsi ve zvuku píšťal
a objektivizuje, zrychluje a zkvalitňuje proces intonace varhanních rejstříků.
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II. Příklad postup měření:
II.a Měření úkosu jádra kovové retné varhanní píšťaly
Nástavce „Přípravku pro měření úkosu jádra retné varhanní píšťaly“ (viz Obr. 1, převzato
z patentovaného řešení přípravku PV 2019-789) dovolují obsluze zasunutí plošky hrotu daného
nástavce za hranu dolního rtu labia píšťaly. Nástavce mají vždy dřík (12) a ke svém konci
zúžení (11). Různé tvary nástavců (4 až 9) se liší různým provedením zakončujících plošek
hrotu (10).

Legenda:
1 tělo přípravku,
2 displej úhloměru,
3 držák nástavce,
4 až 9 různé typy nástavců,
10 ploška hrotu nástavce,
11 zúžení dříku nástavce,
12 dřík nástavce,
13 aretace nástavce v držáku,
14 tlačítko sejmutí referenčního náklonu,
15 tlačítko měření odchylky sklonu jádra od
referenčního náklonu,
16 osvětlení hrotu nástavce,
17 spínač zapnutí/ vypnutí a osvětlení

Obr. 1 Příklad provedení přípravku a nástavců (na všech vyobrazeních výška plošky hrotu (10)
jednotlivých nástavců (4 až 9) vždy směřuje odspodu nahoru).
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Zúžení dříku a variabilita tvaru zakončení hrotu nástavce umožňují vybrat takový nástavec, aby
se u konkrétního konstrukčního typu měřené píšťaly po přiložení plošky hrotu celým povrchem
k ploše přední hrany jádra nikde jinde nedotýkal jiných částí labia.

Obr. 2 Detail přiložení plošky hrotu nástavce k ploše přední hrany jádra.
K sejmutí náklonu nástavce, jehož tvar si obsluha zvolí adekvátně typu provedení jádra
a průlinky u měřené píšťaly, slouží úhloměr. U prezentovaného přípravku je snímač úhlu od
vertikály elektronický.
Poznámka: Pro metodiku měření s nástavci není nezbytné použití elektronického úhloměru.
Samotný přípravek se skládá z těla (1), za které obsluha při měření přípravek drží, v něm je
elektronická deska s procesorem, displejem (2) a elektronickým snímačem měřícím odklon od
vertikály, který je pevně spojen s držákem nástavce (3). Vybraný nástavec, vhodný pro danou
píšťalu, se k tělu přípravku připojuje zasunutím jeho dříku do držáku nástavce, v němž se
natěsno upevní aretací (13).
Poznámka: Nástavce mohou být zasunuty i do držáku, který je otočně spojen s klasickým
obloukovým úhloměrem jehož základna je paralelní ke směru osy píšťaly, ale elektronická
verze je pro praxi výhodnější (zrychluje měření a též umožňuje automatický výpočet
skutečného sklonu jádra odečtením náklonu osy píšťaly (reference) od naměřeného sklonu
plošky hrotu použitého nástavce vůči vertikále.
Měření pomocí nástavců probíhá vždy tak, že obsluha přiloží plošku hrotu vybraného
nástavce k měřenému místu na píšťale.
Není-li základna úhloměru paralelně s osou píšťaly, nebo, měří-li úhloměr úhel vůči
vertikále, obsluha nejprve změří referenční náklon podélné osy píšťaly: u cylindrické varhanní
píšťaly přiloží plošku hrotu ke stěně na válcové části nad lábiem, u kónické varhanní píšťaly ke
stejnému (Obr. 3) a následně protilehlému místu na stěně (Obr. 4), vždy tak, aby podélná osa
nástavce ležela ve svislé rovině procházející podélnou osou píšťaly. U elektronického
úhloměru obsluha stisknutím tlačítka (14) referenčního náklonu (u válcové jednou krátce, u
kónické jednou krátce a na druhé straně dlouze) nechá elektroniku tento celkový náklon
zapamatovat (tento referenční náklon v sobě zahrnuje i odklon plošky hrotu konkrétního
použitého nástavce od kolmice).
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Obr. 3 Měření referenčního náklonu podélné osy píšťaly u cylindrické varhanní píšťaly nad
lábiem.

Obr. 4 Měření referenčního náklonu podélné osy píšťaly u cylindrické varhanní píšťaly na
stěně odvrácené od lábia.
Dále obsluha hrot nástavce vloží za hranu dolního rtu labia a přiloží plošku k ploše úkosu
hrany jádra tak, aby se nástavec nikde jinde labia nedotýkal (Obr. 5). Nakláněním nástavce
obsluha dosáhne toho, že ploška hrotu po celé své výšce dosedá na přiložené místo na píšťale
a současně podélná osa nástavce leží ve svislé rovině procházející podélnou osou píšťaly
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kolmo na přední hranu jádra. V této poloze zaznamená měřený úhel. U elektronické verze tak
nastane stlačením tlačítka měření (15), přičemž elektronika současně vypočte odchylku od
referenčního náklonu. Tato výsledná hodnota sklonu jádra se pak zobrazuje na displeji (2),
dokud jej obsluha nepřečte (u klasického úhloměru provádí zápisy a případné výpočty
z naměřených hodnot obsluha). Před následujícím měřením obsluha dlouhým držením tlačítka
měření naměřený údaj vynuluje a elektroniku tím připraví pro další měření (při změně nástavce
nebo náklonu celé píšťaly se referenční hodnota vynuluje vypnutím a zapnutím přístroje, tj.
dlouhým stisknutím spínače (17)). Displej je při tomto měření podsvícený, takže umožňuje
vyčtení údaje i při zhoršených světelných podmínkách. Zároveň je na těle přípravku ve směru
nástavce osvětlení, které osvětluje plošku hrotu na konci nástavce (lze v zapnutém stavu
zapnout/vypnout krátkým stisknutím spínače (17)). Tím se usnadní, že i za zhoršených
světelných podmínek obsluha dokáže nastavit plošku hrotu tak, aby celou plochou dosedla na
měřené místo (na plochu stěny píšťaly nebo na plochu přední hrany jádra).
Poznámka: Při všech způsobech odečtu úhlů musí obsluha vizuálně kontrolovat nejen správné
dosednutí plošky hrotu nástavce na měřené místo, ale i polohu podélné osy nástavce, aby při
tom ležela v rovině kolmé na přední hranu jádra procházející podélnou osou píšťaly.

Obr. 5 Měření úhlu lábia.
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II.b Měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky u varhanní píšťaly
Pro měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky varhanní píšťaly in situ ve varhanářské
praxi nejsou v době psaní této metodiky k dispozici jiné alternativní měřicí prostředky, než je
„Přípravek pro měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky retné varhanní píšťaly“ (jeho
schematické vyobrazení viz Obr. 2 a konstrukční řešení viz PUV 2020-38361).

Legenda: 1 tělo měřicího přípravku, 2 displej přípravku, 3 vyměnitelná sonda, 4 šikmý
uzavřený konec sondy, 5 měřicí otvor , 6 ovládací tlačítka
Obr. 6 Provedení sondy a přípravku k měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky retné
varhanní píšťaly.
Přípravek se skládá z vyměnitelné sondy (3), která svými rozměry musí odpovídat
rozměrům labia měřené píšťaly, a z elektroniky, která vyhodnocuje a zobrazuje naměřené
hodnoty rychlosti.
Sondu tvoří tuhá tenkostěnná trubička, která má natolik malý průměr, že ji lze zasunout
nad průlinku do labia měřené varhanní píšťaly. Konec trubičky je seříznut šikmo pod úhlem
45° a pod stejným sklonem neprodyšně uzavřen pevným uzávěrem (4), nejdelší rozměr
seříznuté trubičky představuje spodní část trubičky. Měřici otvor (5) se nachází na spodní části
trubičky zcela na konci u jejího uzavření a jeho velikost činí max 2/3 vnitřního průřezu
trubičky (délka, vnitřní průměr a tloušťka stěny sondy a průměr měřicího otvoru jsou
kalibrovány na vlastnosti elektronického snímače tlaku). Sonda je svým neseříznutým koncem
zasunuta do těla přípravku (1) a v něm je vzduchotěsně napojena pružnou hadičkou na senzor
diferenčního tlaku spojeným s elektronickou deskou přípravku. Celková délka trubičky sondy
vystupující z těla měřicího přípravku musí být větší než hloubka dolního rtu labia (nebo
u dřevěné píšťaly její předkrývky). U obvyklých varhanních píšťal postačuje většinou délka do
100 mm. Pro měření rychlosti proudění jak u velmi malých, tak velmi velkých píšťal je nutné
použít více výměnných sond s odstupňovaným průměrem a délkou (např. průměr 1, 2, 3, délka
50, 100, 150 mm), které pak mají svoji samostatnou kalibraci hodnot rychlosti a svými
rozměry pokryjí rozsah všech běžných velikostí píšťal. Převedení hodnot tlaku ze senzoru
diferenčního tlaku na rychlost zobrazovanou na displeji je samostatně kalibrováno pro každý
z rozměrů sondy. Na těle přípravku se dále nacházejí ovládací tlačítka (6) a podsvícený displej
(2). Při výměně sondy musí být ovládacím tlačítkem vybrána kalibrace odpovídající dané
sondě.
Způsob měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky retné varhanní píšťaly zahrnuje
zapnutí přípravku s vloženou sondou odpovídající rozměrům měřené píšťaly, dlouhým stiskem
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ovládacího tlačítka. Ovládacím tlačítkem je vybrána kalibrace odpovídající dané sondě. Konec
sondy s měřícím otvorem se zasune rovnoběžně s rovinou horní plochy jádra do lábia varhanní
píšťaly nad průlinku tak, aby měřicí otvor sondy byl co nejblíže na středem průlinky, co
nejníže nad průlinkou (spodní část trubičky se může dotýkat hrany dolního rtu píšťaly) a aby
směřoval proti proudu vzduchu vycházejícího z průlinky (Obr. 7).

Obr. 7 Měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky.
Po zasunutí se postupně sondou posouvá v rozsahu měřené oblasti nad průlinkou, přičemž
se s ní mírně naklání ve všech směrech. Měřené hodnoty jsou průběžně elektronicky
vyhodnocovány, přičemž okamžitá a maximální hodnota rychlosti průtoku vzduchu jsou
zobrazovány na displeji. Účelem naklánění je vyhledání takové polohy měřicího otvoru vůči
proudění, ve které je hodnota rychlosti pro dané místo v rámci šířky labia maximální. Po
vyčtení maximální naměřené hodnoty z displeje lze displej pomocí ovládacího tlačítka
vynulovat a připravit tak přístroj pro další měření. Pro orientační měření rychlosti, ze kterého
ale již je možné usuzovat na tlak vzduchu ve vzdušnici, na otevření přivření průchodu vzduchu
nohou a na základní nastavení průlinky, postačuje měření maximální hodnoty jen ze středu
šířky labia (Obr. 8). Pro přesnější intonační nastavení průřezu průlinky je vhodné měřit
postupně ještě v dalších místech nad průlinkou v rámci šířky labia a zjistit rychlostní profil.
Vhodné je měřit minimálně ještě u obou krajů (Obr. 9) a v ¼ a ¾ šířky (Obr. 10). Po ukončení
celého měření se elektronika přípravku vypíná dlouhým stiskem spínače.
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Obr. 8 Detail umístění sondy ve středu průlinky.

Obr. 9 Detail umístění sondy u kraje průlinky.
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Obr. 10 Detail umístění sondy ve čtvrtině šířky průlinky.
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III. Metodika
III.a Měření úkosu jádra kovové retné varhanní píšťaly
Poznámka: Následující postup neřeší ovládání použitého úhloměru ani způsob vyčítání hodnot
z něj (je třeba případně použít návod k danému zařízení). Metodika však využívá nástavce
vyobrazené na Obr. 1, které jsou univerzálně použitelné.
1) Výběr nástavce
- Vybrat nástavec adekvátně k typu píšťaly, k tvaru jejího labia a sklonu jádra tak, aby
umožňoval zasunutí plošky hrotu za hranu dolního rtu labia bez doteku s jinými okraji labia
a její dosednutí k ploše přední hrany jádra měřené retné varhanní píšťaly, přičemž aby obě tyto
plochy při tom měly na výšku co největší společný kontakt.
- Zasunout vybraný nástavec do držáku nástavce a zaaretovat.
2) Referenční měření náklonu (u úhloměrů měřicích úhel od vertikály)
- Přiložit plošku hrotu nástavce: a) u válcové píšťaly … k přední části stěny na labiem
uprostřed šířky labia, b) u kónické píšťaly … ke stejnému místu (vpředu) a po zaznamenání
náklonu tohoto místa ještě druhému místu, a to přesně na opačné straně stěny (o 180 o zezadu)
stejně vysoko.
- Natáčet v této pozici nástavec tak, aby po celé své výšce ploška hrotu dosedala na přiložené
místo, výška hrotu směřovala vzhůru dle podélné osy píšťaly a zároveň celá podélná osa
nástavce ležela v rovině procházející podélnou osou píšťaly kolmo na přední hranu jádra
píšťaly (tj. aby osa nástavce mířila na střed píšťaly).
- Zaznamenat v této poloze naměřený referenční úhel náklonu osy píšťaly vůči vertikále
(u kónické píšťaly zaznamenat úhly z obou poloh, referenčním úhlem je pak rozdíl úhlu zpředu
minus úhlu zezadu).
3) Měření sklonu hrany jádra
- Přiložit plošku hrotu nástavce k ploše hrany jádra (případně nálitkem) tak, aby se nástavec
nikde jinde nedotýkal okrajů labia (vhodné je přiložit plošku hrotu uprostřed šířky labia, aby na
ní bylo z boku dobře vidět).
- Natáčet v této pozici nástavec tak, aby po celé své výšce ploška hrotu dosedala na plochu
hrany jádra, výška hrotu směřovala vzhůru dle podélné osy píšťaly a zároveň celá podélná osa
nástavce ležela v rovině procházející podélnou osou píšťaly kolmo na přední hranu jádra
píšťaly (tj. aby osa nástavce mířila na střed píšťaly).
- Zaznamenat v této poloze naměřený úhel jádra (byla-li základna úhloměru paralelní s osou
píšťaly, je naměřený úhel úhlem sklonu jádra; jinak je třeba ještě následující krok)
- Spočítat (nechat spočítat) sklon hrany jádra, byl-li naměřený úhel jádra určen vůči vertikále
(úhel sklonu hrany jádra je naměřený úhel jádra vůči vertikále minus úhel referenčního
náklonu podélné osy píšťaly vůči vertikále).
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III.a Měření rychlosti proudění vzduchu z průlinky u varhanní píšťaly
1) Výběr sondy a uvedení přístroje do provozu
- Vybrat sondu adekvátně k typu píšťaly, výšce a šířce labia, tvaru dolního rtu labia nebo
předkrývky lábia tak, aby délka umožňovala zasunutí měřicího otvoru až nad zadní část
průlinky a průměr byl menší než 1/5 šířky labia (aby bylo co nejméně ovlivněno proudění
vzduchu z průlinky).
- Zasunout vybranou sondu vzduchotěsně do pružné hadičky v těle měřicího přípravku.
- Zapnout přístroj dlouhým stiskem ovládacího tlačítka.
2) Nastavení kalibračních dat k dané sondě
- Zvolit ovládacím tlačítkem z paměti přístroje kalibrační data odpovídající dané sondě.
3) Zasunutí sondy nad průlinku a měření rychlosti
- Zasunout konec sondy do labia píšťaly s měřícím otvorem rovnoběžně s rovinou horní plochy
jádra nad průlinku tak, aby měřicí otvor směřoval proti proudu vzduchu vycházejícího
z průlinky a byl na středem šířky průlinky, co nejníže nad průlinkou (spodní část trubičky
sondy se při tom může dotýkat hrany dolního rtu píšťaly).
- Pohybovat měřicím otvorem v rozsahu zvolené polohy nad průlinkou, přičemž konec sondy
mírně naklánět ve všech 3D směrech, aby se vhodným náklonem podařilo zachytit maximální
hodnotu rychlosti.
- Sledovat v daném místě okamžitou hodnotu ve srovnání s naměřenou maximální hodnotu
rychlosti proudění vzduchu a nakláněním se pokoušet maximální hodnotu ještě zvýšit (obě
hodnoty jsou průběžně elektronicky vyhodnocovány a jsou zobrazovány na displeji); když se
již se maximální hodnota nezvyšuje, je měření v daném místě ukončeno.
- Zaznamenat maximální hodnotu rychlosti proudění vzduchu v daném místě nad průlinkou
(při orientačním měření prováděném uprostřed šířky labia postačuje jen tato jedna maximální
hodnota, pro podrobnější popis proudění je třeba pokračovat měřením rychlostního profilu, viz
následující krok)
- Zaznamenávat maximální hodnoty rychlosti proudění vzduchu naměřené postupně ve více
místech nad průlinkou v rámci šířky labia (rychlostní profil); tj. po vynulování (viz další krok)
opakovat všechny kroky tohoto třetího bodu metodiky zasunutím sondy na další místo téže
píšťaly; vhodné je sestavit rychlostní profil minimálně z měření u obou krajů a v ¼, ½ a ¾
šířky labia.
4) Nulování maximální hodnoty nebo vypnutí
- Vynulovat naměřenou hodnotu na displeji ovládacím tlačítkem a připravit tak přístroj na další
měření (nulování zařadit vždy před opakováním postupu dle kroků třetího bodu metodiky; tj.
u rychlostního profilu vždy před posunutím sondy na další místo v profilu, u orientačního
měření před měřením další píšťaly nebo před měřením po provedení intonační úpravy).
- Vypnout přístroj po ukončení měření dlouhým stiskem ovládacího tlačítka.
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