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Přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly
zahrnující vyměnitelné nástavce (4), (5), (6), (7), (8) a (9)
různých tvarů a způsob, jakým se sklon jádra retné
varhanní píšťaly pomocí těchto nástavců měří. Tyto
vyměnitelné nástavce umožňují měřit sklon jádra retné
varhanní píšťaly u všech známých typů provedení
dolního rtu a přední hrany jádra, přičemž je možné
měření provádět bez demontáže píšťaly.
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Přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly
Oblast techniky
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Vynález se týká přípravku pro měření sklonu přední hrany jádra kovové retné varhanní píšťaly
zahrnující výměnné nástavce. Tyto výměnné nástavce umožňují měřit sklon u všech známých
typů provedení dolního rtu a přední hrany jádra a jsou součástí přípravku pro měření sklonu jádra
retné varhanní píšťaly, kterým je možné měřit i bez demontáže píšťaly. Snímací elektronická část
přípravku vyhodnocuje úhel sklonu jádra a zobrazuje jej na podsvíceném displeji, což umožňuje
provádět měření i při nepříznivých světelných podmínkách, a uložení údaje umožňuje měření
i v případech, kdy je k píšťale obtížný přístup a displej přístroje není v okamžiku měření
viditelný.
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Sklon jádra je jedním z faktorů určujících zvuk varhanní píšťaly (zvukotvorné faktory viz např.
Koukal, P.: Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály, ISBN 978-80- 907357-29, Národní památkový ústav 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 tzv. labiu, tj. otvoru vyříznutém
těsně nad nohou v pohledově přední části stěny těla píšťaly), je seříznuta ve směru tětivy tak, aby
takto vzniklá přední hrana jádra byla souběžná se spodní hranou úst (s hranou dolního rtu labia)
a spolu s ní vytvářela tzv. průlinku (úzký otvor, kterým vystupuje vzduch z nohy, aby následně
proudil labiem a narážel na horní ret v ústech píšťaly). Přední hrana je téměř vždy skosená
a jádro se tak zužuje směrem k tělu píšťaly (v příčném řezu je spodní část hrany jádra u nohy
blíže k dolní hraně labia než horní, což způsobuje, že průlinka se 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. Sklon
tohoto skosení (také „fáze“ nebo „úkos“ jádra) ovlivňuje způsob proudění vzduchu kolem přední
hrany jádra i směrování 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“ (obdobně
název v italštině „anima“, tedy duše). Správná volba tohoto 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 sklon. Přední hrana
jádra je zasunuta a částečně zakrytá dolním rtem labia, 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 sklonu jádra píšťaly in situ (na její pozici
ve varhanách) je nutné změřit i sklon této osy a skutečný sklon hrany jádra pak teprve 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. Ve stísněném prostoru
varhan bývá i šero, takže bez dalšího osvětlení není na měření ani na stupnici úhloměru dobře
vidět.
K měření sklonu jádra nebyl doposud k dispozici žádný typ úhloměru s vhodnými nástavci, které
by byl specializovaný na měření jádra ve varhanářské praxi. Prezentované řešení „Přípravku pro
měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly“ umožňuje jak měření sklonu přední hrany jádra
u různých typů kovových varhanních píšťal, tak provádění toto měření in situ a za ztížených
světelných a prostorových podmínek. Pro přizpůsobení se konkrétnímu provedení píšťaly je
součástí prezentovaného řešení použití různých tvarovaných nástavců, které je možné při měření
zasunout za hranu dolního rtu a přiložit k přední hraně jádra.
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Podstatou vynálezu je přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly zahrnující
vyměnitelné nástavce různých tvarů a způsob, jakým se sklon jádra retné varhanní píšťaly
pomocí těchto nástavců měří. Jednotlivé nástavce mají vždy dřík a zúžení a liší se různým
provedením zakončujících plošek hrotu, jejichž vytvarování umožňuje zasunutí plošky hrotu
daného nástavce za hranu dolního rtu labia a přiložení této plošky celým povrchem k ploše přední
hrany jádra bez toho, aby se nástavec kdekoli jinde dotýkal jiných částí labia.
K sejmutí náklonu nástavce, jehož tvar si obsluha zvolí adekvátně typu provedení jádra
a průlinky u konkrétní měřené varhaní píšťaly, slouží úhloměr. U představovaného vynálezu je
snímač úhlu od vertikály elektronický, je spojen s držákem nástavce a je součástí elektronické
desky umístěné v těle přípravku. Vybraný, pro danou píšťalu vhodný nástavec se k tělu přípravku
připojuje zasunutím jeho dříku do držáku nástavce, v němž se natěsno upevní aretací. Měření
probíhá tak, že obsluha přiloží plošku hrotu vybraného nástavce k měřenému místu na píšťale
(pro měření úhlu jádra k ploše skosení jádra; pro změření referenčního náklonu podélné osy
píšťaly: u cylindrické varhanní píšťaly ke stěně, u kónické varhanní píšťaly ke dvěma protilehlým
místům na stěně). Nakláněním zvoleného 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 kolmo na přední hranu jádra. V tomto místě je
zaznamenán měřený úhel vůči vertikále. V případě, že vertikála neprochází podélnou osou
píšťaly, je nutné od něj odečíst ještě úhel referenčního náklonu podélné osy píšťaly od vertikály.
Sklon jádra měřené píšťaly je pak vypočten odečtením referenčního náklonu od měřeného úhlu.
V případě, že vertikála prochází podélnou osou píšťaly, je měřený úhel vůči vertikále sklonem
jádra (úhel referenční je roven nule).
Samotný přípravek se skládá z těla, za které obsluha při měření přípravek drží, a nástavce. V těle
je elektronická deska s procesorem, displejem a elektronickým snímačem náklonu, který je pevně
spojen s držákem nástavce. Na těle přípravku je tlačítko reference, kterým obsluha zaznamenává
údaje o úhlu referenčního náklonu podélné osy píšťaly od vertikály do paměti, a tlačítko měření,
kterým zaznamenává náklon jádra od vertikály a společně s tím aktivuje výpočet relativního
sklonu hrany jádra vůči podélné ose píšťaly. Úhel sklonu jádra je zapamatován a zobrazován na
displeji, dokud jej obsluha nepřečte. 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 lze zapnout/vypnout spínačem a které osvětluje plošku hrotu na konci
nástavce, aby obsluha i za zhoršených světelných podmínek dokázala nastavit plošku hrotu tak,
aby celou plochou dosedla na měřené místo (na plochu stěny píšťaly nebo na plochu přední hrany
jádra). Toto kontrolované dosednutí obsluha provádí nakláněním celého přípravku. Při tom ale
obsluha musí vizuálně kontrolovat nejen správné dosednutí plošky hrotu na měřené místo, ale
i polohu podélné osy nástavce, aby při všech těchto měřeních ležela v rovině kolmé na přední
hranu jádra procházející podélnou osou píšťaly.
Objasnění výkresů
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Obr. 1 představuje přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly s typy nástavců.
Příklady uskutečnění vynálezu
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Příklad provedení celého přípravku pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly s nástavci je
na obr. 1. Přípravek tvoří tělo 1 v němž je elektronická deska s displejem 2, který je při měření
podsvícený. Elektronika obsahuje elektronický snímač náklonu, který je pevně spojen
s držákem 3 nástavce. Do držáku 3 nástavce se natěsno zasouvá dřík 12 zvoleného nástavce.
Podle míry skosení hrany jádra a přístupu k němu v prostoru labia píšťaly může být použit
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kterýkoli z tvarově vhodných nástavců: A nástavec 4, B nástavec 5, C nástavec 6, D nástavec 7,
E nástavec 8 nebo F nástavec 9 vybraný tak, aby ploška 10 hrotu dosedla na plochu přední hrany
jádra a při tom se zvolený nástavec (jeden z nástavců 4, 5, 6, 7, 8, 9) nedotýkal ve svém zúžení 11
ani horní ani dolní hrany labia. Tudíž ploška 11 hrotu se směrem od zúžení 11 ke svému volnému
konci zužuje a její výška, šířka a skosení vůči podélné ose nástavce jsou u jednotlivých
nástavců 4, 5, 6, 7, 8, 9, uspořádány tak, aby její tvar umožňoval přiložení plošky 10 hrotu za
hranu dolního rtu píšťaly a dosednutí po celé ploše k ploše přední hrany jádra u kteréhokoli
z typů provedení retné varhanní píšťaly. Zvolený nástavec je v držáku nástavce 3 upevněn
aretací 13. Na těle i přípravku se nachází tlačítko reference 14, které se po přiložení plošky 10
hrotu ke stěně píšťaly použije k zaznamenání náklonu osy píšťaly do paměti, dále tlačítko 15
měření, které se použije po přiložení plošky 10 hrotu k ploše přední hrany jádra k zaznamenání
naměřeného náklonu jádra, s čímž je spojen bezprostředně navazující výpočet sklonu jádra
z odchylky této zaznamenané hodnoty vůči referenčnímu náklonu osy píšťaly. Na těle 1
přípravku ve směru držáku 3 nástavce je osvětlení 16, které je možné zapnout/vypnout
spínačem 17 a které svítí na plošku 10 hrotu na konci zvoleného nástavce, aby obsluha i za
zhoršených světelných podmínek nakláněním celého přípravku dokázala nastavit plošku 10 hrotu
tak, aby celou plochou dosedla na měřené místo (na plochu přední hrany jádra nebo na plochu
stěny píšťaly). Při tom obsluha musí vizuálně kontrolovat nejen správné dosednutí plošky 10
hrotu na měřené místo, ale i to, aby podélná osa zvoleného nástavce (jeden z nástavců 4, 5, 6,
7, 8, 9) jak při stisknutí tlačítka 14 reference, tak tlačítka 15 měření ležela ve svislé rovině kolmé
na přední hranu jádra, která prochází osou píšťaly.
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1. Přípravek pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly, vyznačující se tím, že zahrnuje
vyměnitelné nástavce (4), (5), (6), (7), (8) a (9), kdy každý nástavec se skládá z dříku (12), pro
zasunutí do držáku (3) v těle (1) přípravku a pro upevnění aretací (13), ze zúžení (11) pro
zasunutí do prostoru labia retné varhanní píšťaly, aniž by se nástavec při měření dotýkal horní
nebo dolní hrany labia, a dále z plošky (10) hrotu, která se směrem od zúžení (11) ke svému
volnému konci zužuje a její výška, šířka a skosení vůči podélné ose nástavce jsou u jednotlivých
nástavců (4), (5), (6), (7), (8) a (9) uspořádány tak, aby její tvar umožňoval zasunutí plošky (10)
hrotu za hranu dolního rtu labia a její dosednutí po celé ploše k ploše přední hrany jádra měřené
retné varhanní píšťaly, aniž by se dotýkala jiných částí labia.
2. Způsob měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly pomocí přípravku podle nároku 1,
vyznačující se tím, že přípravek zahrnující jeden z nástavců (4), (5), (6), (7), (8), (9) zvolený
podle provedení jádra a průlinky u konkrétní měřené varhaní píšťaly, se přiloží ploškou (10)
hrotu nástavce k ploše přední hrany jádra tak, aby se zúžení (11) nástavce nedotýkalo okrajů
labia, následně se nástavec naklání až ploška (10) hrotu po celé své výšce dosedá na přiložené
místo na píšťale a zároveň celá podélná osa nástavce i s ploškou (10) hrotu leží ve svislé rovině
procházející podélnou osou píšťaly kolmo na přední hranu jádra píšťaly, následně se v této
poloze zaznamená měřený úhel jádra vůči vertikále, a sklon jádra se vypočte jako rozdíl
měřeného úhlu jádra vůči vertikále a úhlu referenčního náklonu podélné osy píšťaly od vertikály.
3. Způsob měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly podle nároku 2, vyznačující se tím, že
elektronickým snímačem náklonu pevně spojeným s držákem (3) nástavce se odměří úhel přední
hrany jádra od vertikály a úhel referenčního náklonu podélné osy píšťaly od vertikály, kdy
stisknutím tlačítka (15) měření a tlačítka (14) reference se provádí záznam velikosti změřených
úhlů, přičemž pomocí elektroniky v těle (1) přípravku se vypočítá a zobrazí vypočtený sklon
jádra na displeji (2) přípravku.
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1 výkres
Seznam vztahových značek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

tělo
displej
držák nástavce
A nástavec
B nástavec
C nástavec
D nástavec
E nástavec
F nástavec
ploška hrotu
zúžení
dřík
aretace
tlačítko reference
tlačítko měření
osvětlení
spínač
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