Nasıl Bir Piyano

?

Hazırlayan
Ali Altuncevahir

Piyano, 10.000’in üzerinde malzemeden oluşan en
karmaşık yapıya sahip enstrumandır. Piyanistlerin
klavye deneyimi ve hisleri yüksek olmasına rağmen,
hissettikleri problemleri teknik açıdan ifade ve
enstrumanının
müzikal becerisini
elde etmekte
zorlanırlar.
Üretim
ve
satış
sonrası
piyano
teknisyenleri
piaynonuzun
kontröllerini
yapar,
akortlar, tonlar ve kullanıma hazır hale getirir. Konser
sırasında yapılan performansı dinleyiciye en iyi şekilde
ulaştırmak için sorumluluk taşır. Dinlediğiniz popüler
konserlerdeki FOH (front of house) ses mühendisi gibi.

Piyanonun karmaşık yapısı – Grand Piyano
Ses Tahtası

Metal Tabaka

Mekanik/Hareket

Klavye
Akort Çivileri
Köprü

Piyano Kasası
Çivi Yatağı

Pedallar

Piyanonun karmaşık yapısı – Dikey Piyano
Köprü
Ses Tahtası

Akort çivisi ve yatağı

Metal Plaka

Mekanik/Hareket

Klavye

Piyano Kasası

Pedallar

Piyanonun Karmaşık Yapısı – Grand İç Mekanik Bilgisi
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1.Ön Tuş Yatak Pini 2.Ön Tuş Reglaj Keçesi ve Kağıtları 3. Balans Yatak Pin ve Reglaj Malzemeleri 4. Arka Tuş Yatağı
5. Kaldırcı Reglaj Vidası 6. İtme Dili 7. İtme Dili Durdurucusu 8. Tekrarlama Gerginlik Teli 9. İtme dili Reglaj Buttonu
10. Eklem 11. Tahtereval Sevilendirme Reglaj Buttonu 12. Tokmak Çubuğu 13. Tokmak Yatağı 14. Tokmak 15. Susturucu
16. Susturucu Kaşığı 17. Susturucu teli için Rehber Blok
http://www.rennerusa.com/

Piyanonun Karmaşık Yapısı - Dikey İç Mekanik Bilgisi

14

16
18

20 17

13
12

15
11

10
7

19

8
9

6
5
4

3

1

1. Ön Tuş Yatak Pini
2. Ön Tuş Reglaj Keçe K.
3. Balans Yatak Reglaj M
4. Arka Tuş Yatağı
5. Boşluk Ayar Vidası
6. İtme Dili Yayı
7. İtme Dili Durdurucu
8. Yakalıyıcı
9. Şerit Ayar Teli
10.İtme Dili Arka Yatak
11.İtme Dili
12.Tokmak Çubuğu
13.Tokmak Çubuğu Yatağı
14.Tokmak
15.Tokmak gerginlik teli
16.Susturucu
17.Susturucu Yatağı
18.Susturucu Keçesi
19.Susturucu Kaşığı
20.Susturucu Teli
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Nasıl Çalışır

?

➔

Müzisyen tuşu iter ve tokmak teli titreştirir.

➔

Tel tanımlanabilen ve armonik içeriği olan titreşim oluşturur.

➔

Köprü telin oluşturduğu bu titreşimi ses tahtasına aktarır.

➔

Ses tahtası telin titreşimini havaya aktaran dönüştürücü gibi davranır.

➔

Metal şase titreşime ayrıca renk ve kendi resonansını katar.

➔

Tuş bırakılır, mekanik hareket sonlanır ve durağan konumunu alır.

Piyano Ölçüleri
Grand - Konser
Concert Grand – 274 - 300 cm
Medium Grand - 188-170 cm
Small Grand - 155-145 cm
Upright - Dikey
Large Upright - 120-130 cm
Small Upright - 110-120 cm
Console - 100 -110 cm
Spinet - 90-100 cm

Piyano, tuşeli enstrumanlarda tüm gürlükleri
(dinamik) elde edebilme ihtiyacından doğmuştur
(piano e forte).

Cristofori Piano 1720, Metropolitan Müzesi

Her eve bir piyano...
Piyano satın alınırken karar verilmesi güçtür. Lüks enstruman
gibi durmasına rağmen, her eve girebilmesi mümkün. İster hobi
amaçlı, ister profesyonel düşünün, müziği anlamak için sık
başvurulan
enstrumandır.
Piyano,
avrupa
kökenli
bir
enstrumandır. Müzisyen ve lütiye işbirliği ile en modern haliyle
tüm gürlüklere sahip tuşeli enstruman olarak günümüze ulaşmış,
konser salonu ve orkestralar içerisinde yerini almıştır. Avrupa
kökenli piyanolar ustalığı ve ses kültüründen dolayı sık tercih
edilirken, avrupa üretimi malzemeleri kullanarak piyano üreten
başarılı uzak doğu fabrikaları da vardır. Bununla beraber, hem
avrupa hem uzak doğu ülkelerinde yenilikçi teknik ve tasarımlar
yapan kendini kanıtlamış fabrikalar mevcut.

Dikey Piyano
Düşük bütçesi olanlar, pratik ve hobi amaçlı
kullanımlar için sık tercih edilen piyanodur. Bu
piyanoya evinizde bir köşe ayırabilmeniz mümkün.
Konser piyanosu olmamasına rağmen müziğinizi
keyifle yapabilirsiniz. Çoğu konser piyanistin
çalışma odasında da görünür. Konser (Grand)
piyanolarından yapısal ve çalışma prensibi
bakımından farklılık gösterir. Çıkan tını ve gürlükler
bu durumdan etkilenir elbet. Eğer, konser piyanist
olmayı hayal ediyorsanız bir sonraki slayta
geçmek için vakit kaybetmeyiniz...

Grand (Konser) Piyano
Konser piyanistlerin olmazsa olmazıdır. Çoğu konser
salonu ve orkestrada dinlediğiniz piyanodur. Yapısı ve
çalışma prensibi, piyanistin eseri iyi yorumlamasına ve
müziğin tını ve gürlüklerini en iyi şekilde elde
edebilmesine olanak sağlar. Bütçesi yüksektir. Bu
piyanoyu satın alabilmek için evini, arabasını satan
fedakâr piyanistlerle karşılaşabilirsiniz. Eğer bütçeniz
el vermiyor ise, okullar, piyano stüdyoları deneyim
edinmek için ideal yerlerdir. Kulaklarınızın bu piyanoyu
duymak için kabardığını hayal edebiliyorum...

Dijital, Silent ve Player
Sistemler
Teknolojinin
yaşam
alanlarımıza
dahil
olmasıyla birlikte, sosyal hayatın bir parçası
olan müziğin içerisinde de görmek mümkün.
Akort sorunu olmayan, fakat akustik piyano
gibi beceri ve ses tınısını barındırmayan dijital
piyanolar evlerimizde ve popüler müzik
konserlerinde yerini almıştır. Bütçesi dikey
piyanoya göre daha uygundur. Algoritması iyi
yazılmış, tuşesi hassas dijital piyanolar hobi
ve dijital müzik yapanlar için uygundur.

Dijital, Silent ve Player
Sistemler
Silent sistem, akustik piyanoya sahip müzisyenlerin çalışma
ortamlarında, çevresinin yaptığı çalışmadan etkilenmemesi
için keşfedilmiş bir kolaylıktır. Akustik piyanonun iç
mekaniğine üreticinin direktifleri doğrultusunda montajlanır.
Tuş hassasiyeti ve tını dijital piyanoda olduğu gibi yazılan
algoritmaya ve kullanılan teknolojiye bağlıdır. Dijital ve silent
sistemde iyi sonuç alabilmek için doğru kulaklığı da seçmeyi
unutmayınız. Son olarak Player sistemler, lüks ortamlarda
akustik piyanoya montajlanan özel sistem sayesinde,
tabletinizden piyanoya gönderdiğiniz eserleri tıpkı bir piyanist
gibi size duyurur. Bunu yaparken duyduğunuz ses tamamen
akustiktir. Akort ve bakım gereksinimi vardır. Piyanonuz
hayalet piyanistle size konser verir.

Kullanılmış Piyanolar
Akustik
piyano
avantajlarından
vaz
geçemeyen
müzisyenlerdenseniz, aynı zamanda bürçeniz yeterli
değilse kullanılmış piyanolar tam size göre. Bu piyanoları
satın
alırken,
uygun
ve
nemsiz
ortamlarda
korunduğundan
emin
olunuz.
Modern
mekaniği
olmayan, aşırı akortsuz teller, yıpranmış mekanik ve
tokmaklar sizler için dezavantajlar barındırır. Sık
kullanılan, düzenli akortlanmış ve kontrölleri yapılmış
piyanolar tercih edilebilinir. Eğer ilgi duyuyorsanız antik
ve restore edilmiş piyanolarla karşılaşmanız mümkün.
Doğru tercihi yapabilmeniz için piayno teknisyeninden
yardım almanız önerilir.

Aldıktan Sonra...
Sıcaklık : 20-24 °C
Nem : % 45-50 Piyano mekaniğinin içerisindeki materyallere ve
bölgelere bağlı olarak değşir (ağaç,keçe, Türkiye, İtalya vb..)
Konum : Konser salonları için uygun sağlık koşullarının sağlandığı
oda. Ev ise akustiği iyi bir bölgede kalorifer, güneş ışığı ve nemli
ortamlardan uzak bir konum.
Taşıma : Konser salonlarında odadan sahneye sarsmadan taşınmalı.
Bir başka mekâna taşınması için özel eğitimli taşıyıcılarla taşınmalı
ve gerekirse taşıma güç ürünleri kullanılmalı.

Süreklilik...
Piyanonuzun sürekliliği açısından periodik kontröllerini
ve akordunu piyano teknisyeninden isteyiniz.
Aşağıdaki unsurlar piyanistlerin beklentileri arasındadır.
İyi klavye reglajı
● İyi tekrarlama reglajı
● Mekaniğin iyi çalışması
● İyi akort ve tonlama
●

Ali Altuncevahir
Ses ve Piyano Teknisyeni
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