(11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS
(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA

(21) Číslo přihlášky:
(22) Přihlášeno:
(40) Zveřejněno:

309 176
2021-459
30.09.2021
13.04.2022

(Věstník č. 15/2022)
(47) Uděleno:
(24) Oznámení o udělení ve věstníku:

02.03.2022
13.04.2022

(Věstník č. 15/2022)

ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(56)

Relevantní dokumenty:
DE 20114519 U1; DE 102015009589 B3.

(73)

Majitel patentu:

Akademie múzických umění v Praze, Praha 1, Malá
Strana, CZ
(72)

Původce:

Ing. Milan Guštar, Ph.D., Praha 4, CZ
Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., Praha 6, Suchdol,
CZ
(54)

Název vynálezu:

Přípravek pro měření prodlevy traktury
píšťalových varhan
(57)

Anotace:

CZ 309176 B6

Přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových
varhan zahrnuje měřicí jednotku (8) s displejem (9), v níž
je elektronická deska s elektronickými stopkami; návlek
(1) na prst zahrnující mechanicko-elektrický převodník
(2) tlaku pro snímání stisku klávesy (4), který je kabelem
(3) převodníku připojen k měřicí jednotce (8); detektor
(5) otevření ventilu vpouštějícího vzduch do nohy
varhanní píšťaly, který je připojený k detekční jednotce
(11) detekčním kabelem (13); a detekční jednotku (11)
pro převod výstupu z detektoru (5) na digitální
elektronický signál, připojenou k měřicí jednotce (8)
propojením (14). Je popsán i způsob měření prodlevy
traktury píšťalových varhan pomocí tohoto přípravku.
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Přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan
Oblast techniky
5

Vynález se týká přípravku pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan a způsobu měření
časové prodlevy mezi stiskem klávesy a otevřením ventilu píšťaly.
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Dosavadní stav techniky
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 ventilem, který
otevírá a zavírá otvor pro proudění vzduchu ze vzdušnice do nohy píšťaly, která na otvoru stojí.
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 „Přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan“ poskytuje prostředek
pro objektivní měření tohoto parametru a je novou pomůckou pro jeho seřizování a přesné
nastavování.
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Podstatou vynálezu je přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan a způsob měření.
Přípravek zahrnuje návlek na prst zahrnující převodník tlaku, sloužící jako snímač stisku klávesy,
detekční jednotku detekující projev stisku klávesy připojenou k detektoru otevření ventilu
vpouštějícího vzduch do nohy varhanní píšťaly ovládané danou klávesou, prostředky pro přenos
jejich elektronických signálů do měřicí jednotky a měřicí jednotku zahrnující elektronické stopky.
Elektronické stopky měří časovou prodlevu mezi příchodem elektronického signálu z převodníku
tlaku snímajícího stisk klávesy (velikost síly, kterou působí prst na klávesu klaviatury varhan)
a elektronického signálu z detekční jednotky připojené k detektoru otevření ventilu. Časová
prodleva traktury změřená elektronickými stopkami se zobrazuje na podsvíceném displeji, což
umožňuje provádět měření i při nepříznivých světelných podmínkách přímo ve varhanách a
případnou nevyhovující prodlevu in situ upravit.
Snímač stisku klávesy zahrnuje tlakově citlivý mechanicko-elektrický převodník snímající velikost
síly, kterou působí prst na klávesu klaviatury varhan. Převodník tlaku je připevněný na návleku na
prst (na rukavici) tak, aby se při stisku klávesy nacházel mezi prstem a klávesou, a převádí hodnotu
tlakové síly způsobující stisk klávesy na odpovídající elektrickou veličinu - napětí, proud, odpor
apod. Hodnoty tlaku při stisku klávesy pak mají podobu amplitudy elektronického signálu, který
je následně pomocí kabelu přiveden do měřicí jednotky, kde je digitalizován. V okamžiku, kdy
měřicí jednotka vyhodnotí, že úroveň naměřeného signálu překonala přednastavenou hodnotu
odpovídající tlaku potřebnému k úplnému stisknutí klávesy, dojde ke spuštění měření času
elektronickými stopkami.
Detekční jednotka detekující projevy otevírání ventilu poskytuje informaci o okamžiku vpouštění

-1-

CZ 309176 B6

5

10

vzduchu do nohy příslušné varhanní píšťaly. K detekci otevření ventilu lze výhodně jako detektor
využít buď snímání pohybu některé z mechanických součástí ventilu elektronickým bezkontaktním
spínačem (pracujícím např. na optickém principu) nebo kontaktním mechanicko-elektrickým
spínačem po jeho mechanickém spřažení s ventilem. Nebo, alternativně lze využít elektronický
průtokoměr, který identifikuje otevření odpovídajícího ventilu pomocí měření množství vzduchu
proudícího ze vzdušnice do nohy příslušné píšťaly patřící ke stisknuté klávese na klaviatuře varhan.
Jako zcela nevhodné pro detekci otevření ventilu je použití zvuku píšťaly zaznamenávaného
mikrofonem, protože i při přítomnosti vzduchu v noze se píšťala rozezní až s dalším zpožděním
způsobeným konstrukcí píšťaly a její intonací. Použitý detektor otevření ventilu je detekčním
kabelem připojen do detekční jednotky, která naměřené hodnoty z detektoru převádí na digitální
elektronický signál a ten bezdrátovým nebo kabelovým propojením dále přenáší do měřicí
jednotky. V okamžiku, kdy měřicí jednotka vyhodnotí, že úroveň signálu naměřeného detektorem
překonala přednastavenou hodnotu představující úplné otevření ventilu, dojde k ukončení měření
času elektronickými stopkami.
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Způsob měření prodlevy traktury píšťalových varhan zahrnuje zapojení kabelu převodníku tlaku
umístěného v návleku na prst (např. v rukavici) do měřicí jednotky a propojení detekční jednotky
kabelem nebo bezdrátově (na větší vzdálenost, která se ve varhanách obvykle vyskytuje, obsluha
k tomuto propojení obvykle volí bezdrátový přenos signálu) s měřicí jednotkou. Dále následuje
výběr detektoru dle provedení a přístupnosti ventilu vpouštějícího vzduch do nohy měřené
varhanní píšťaly (pokud jsou přístupné pohyblivé součásti ventilu, pak detektorem je kontaktní
nebo bezkontaktní spínač, ve všech ostatních případech je detektorem elektronický průtokoměr
vzduchu vložený mezi ventil a nohu příslušné píšťaly) a zapojení detekčního kabelu zvoleného
detektoru do detekční jednotky, která detektor elektricky napájí a z výstupu detektoru vytváří
digitální elektronický signál (ze sepnutí kontaktního/bezkontaktního spínače nebo z výstupu
elektronického průtokoměru). Následuje stisknutí klávesy prstem s návlekem, při kterém dojde
v měřicí jednotce k překročení přednastavené hodnoty elektronického signálu z převodníku tlaku,
což spustí odpočítávání času elektronickými stopkami, a následně, s prodlevou danou zpožděním
traktury, dojde k překročení přednastavené hodnoty elektronického signálu z detektoru otevření
ventilu, což zastaví odpočítávání času elektronickými stopkami. Po zastavení elektronických
stopek je naměřený čas odpovídající prodlevě traktury zobrazen na displeji. Po jeho přečtení
obsluha měřicí jednotku ovládacím tlačítkem vynuluje a přípravek je připraven k dalšímu měření.
Objasnění výkresu
Na obr. 1 je zobrazeno provedení přípravku pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan
a vzájemné uspořádání jeho jednotlivých částí.
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Přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan zahrnuje měřicí jednotku 8
s displejem 9, v níž je elektronická deska s elektronickými stopkami. Displej 9 je při měření
podsvícený. Pro ovládání měřicí jednotky 8 slouží měřicí tlačítka 10 umístěná na její skříňce
(mají funkci zapnutí/vypnutí, volby způsobu přenosu signálu z detekční jednotky 11
propojením 14, úpravy přednastavených hodnot a nulování výsledků předchozího měření).
K měřicí jednotce 8 je pomocí kabelu 3 převodníku připojen převodník 2 tlaku. Ten tvoří
mechanicko-elektrický převodník 2 tlaku připevněný na návleku na prst 1 (s výhodou lze použít
rukavici), který slouží ke zjištění okamžiku stisku klávesy 4 prstem. Přípravek dále zahrnuje
detekční jednotku 11, v níž je elektronická deska elektricky napájející detektor 5 otevření ventilu
a převádějící na elektronický signál výstup z detektoru 5, kterým může být buď kontaktní nebo
bezkontaktní spínač 15 (který detekuje pohyb vhodné mechanické součásti vzduchového ventilu
příslušející k píšťale 6 patřící ke stisknuté klávese 4 na klaviatuře varhan) nebo elektronický
průtokoměr 16 (který detekuje množství vzduchu proudícího do nohy příslušné píšťaly 6 ze
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vzdušnice 7). Použitý detektor 5 je k detekční jednotce 11 připojen detekčním kabelem 13.
Elektronický signál z detekční jednotky 11 je do měřicí jednotky 8 předáván propojením 14, které
může být realizováno jak elektrickým kabelem, tak bezdrátově. Pro ovládání detekční jednotky 11
slouží detekční tlačítka 12 umístěná na její skříňce (mají funkci zapnutí/vypnutí, volby typu
detektoru a způsobu propojení 14 na měřicí jednotku).
Způsob měření prodlevy traktury píšťalových varhan zahrnuje:

10

– výběr detektoru 5 otevření ventilu dle provedení a přístupnosti ventilu vpouštějícího vzduch do
nohy měřené varhanní píšťaly 6;
– zapojení detektoru 5 do detekční jednotky 11, která z výstupu detektoru 5 vytváří elektronický
signál;

15

– výběr typu propojení 14 k předávání signálu mezi detekční jednotkou 11 a měřicí jednotkou 8;

– zapojení kabelu 3 převodníku 2 tlaku, pro snímání stisku klávesy 4, do měřicí jednotky 8
a umístění návleku 1 na prst tak, aby se převodník 2 tlaku při stisku klávesy 4 nacházel mezi prstem
a klávesou 4;
20

– měřicími tlačítky 10 a průběžné přenášení měřených elektronických signálů z převodníku 2 tlaku
a z detekční jednotky 11 pro průběžné porovnávání úrovní naměřených elektronických signálů
s přednastavenými úrovněmi signálů a pro ovládání elektronických stopek v měřicí jednotce 8;
25

– stisknutí klávesy 4, při kterém se v měřicí jednotce 8 v okamžiku, kdy úroveň naměřeného signálu

30

převodníkem 2 tlaku překoná přednastavenou hodnotu tlaku představující úplné stisknutí
klávesy 4, spustí měření času elektronickými stopkami a v okamžiku, kdy úroveň elektronického
signálu naměřeného detektorem 5 překoná přednastavenou hodnotu signálu představující úplné
otevření ventilu, zastaví měření času elektronickými stopkami, přičemž změřený čas odpovídající
časové prodlevě traktury se zobrazí na displeji 9; a
– přečtení hodnoty časové prodlevy traktury a příprava na další měření vynulováním displeje 9.
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1. Přípravek pro měření prodlevy traktury píšťalových varhan, vyznačující se tím, že zahrnuje:
měřicí jednotku (8) s displejem (9), v níž je elektronická deska s elektronickými stopkami,
návlek (1) na prst zahrnující mechanicko-elektrický převodník (2) tlaku, pro snímám stisku
klávesy (4), který je kabelem (3) převodníku připojen k měřicí jednotce (8),
detektor (5) otevření ventilu vpouštějícího vzduch do nohy varhanní píšťaly, který je připojený
k detekční jednotce (11) detekčním kabelem (13), a
detekční jednotku (11), pro převod výstupu z detektoru (5) na digitální elektronický signál,
připojenou k měřicí jednotce (8) propojením (14).
2. Přípravek podle nároku 1, vyznačující se tím, že detektor (5) otevření ventiluje kontaktní
nebo bezkontaktní spínač (15) pro detekci pohybu vzduchového ventilu příslušejícího k
píšťale (6) patřící ke stisknuté klávese (4) na klaviatuře varhan.
3. Přípravek podle nároku 1, vyznačující se tím, že detektor (5) otevření ventilu je elektronický
průtokoměr (16) pro měření množství vzduchu proudícího ze vzdušnice (7) do nohy píšťaly
(6) patřící ke stisknuté klávese (4) na klaviatuře varhan.
4. Způsob měření prodlevy traktury píšťalových varhan pomocí přípravku podle nároku 1 až 3,
vyznačující se tím, že zahrnuje:
výběr detektoru (5) otevření ventilu dle provedení a přístupnosti ventilu vpouštějícího vzduch
do nohy měřené varhanní píšťaly (6),
zapojení detekčního kabelu (13) detektoru (5) do detekční jednotky (11),
výběr propojení (14) přenášejícího elektronický signál z detekční jednotky (11) do měřicí
jednotky (8),
zapojení kabelu (3) převodníku (2) tlaku do měřicí jednotky (8) a umístění návleku (1) na prst
tak, aby se převodník (2) tlaku snímající tlak při stisknutí klávesy (4) nacházel mezi prstem
a klávesou (4) varhan odpovídající měřené píšťale (6),
průběžný přenos naměřených elektronických signálů z převodníku (2) tlaku a z detekční
jednotky (11) do měřicí jednotky (8) pro průběžné porovnávání úrovní naměřených
elektronických signálů s přednastavenými úrovněmi signálů a pro ovládání elektronických
stopek v měřicí jednotce (8),
stisknutí klávesy (4), při kterém se v měřicí jednotce (8) v okamžiku, kdy úroveň naměřeného
signálu převodníkem (2) tlaku překoná přednastavenou hodnotu tlaku představující úplné
stisknutí klávesy (4), spustí měření času elektronickými stopkami a v okamžiku, kdy úroveň
elektronického signálu naměřeného detektorem (5) překoná přednastavenou hodnotu signálu
představující úplné otevření ventilu, zastaví měření času elektronickými stopkami, přičemž
změřený čas odpovídající časové prodlevě traktury se zobrazí na displeji (9).

1 výkres

Seznam vztahových značek:
1–
2–
3–
4–
5–

návlek na prst
převodník tlaku
kabel převodníku
klávesa
detektor otevření ventilu
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6 – píšťala
7 – vzdušnice
8 – měřicí jednotka
9 – displej
10 – měřicí tlačítka
11 – detekční jednotka
12 – detekční tlačítka
13 – detekční kabel
14 – propojení
15 – spínač
16 – průtokoměr
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