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Abstrakt: Čtecí a programovací zařízení slouží ke čtení naměřených dat a ovládání
přístroje pro sledování provozu varhan OrgBug, který byl popsán v technologickém
listu TL 57/14 vydaném MARC HAMU v r. 2014 (zařízení OrgBug průběžně sleduje a
zaznamenává tlak ve vzduchovém systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu
vzduchu).
Abstract: Reading and programming device serves for read of measured data and
control of the Pipe organ monitoring equipment OrgBug, which was described in the
technological sheet TL 57/14 issued by MARC HAMU in 2014 (the device OrgBug
continuously monitors and records a pressure inside the pipe organ air system,
ambient humidity and temperature).
Popis: Viz Příloha k TL č. 86/18
Inovační aspekty: Prezentované čtecí a programovací zařízení je nezbytné pro
obsluhu zařízení pro sledování podmínek provozu varhan OrgBug, protože při návrhu
OrgBug bylo omezit počet elektronických obvodů, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie na minimum. Čtení naměřených dat a ovládání je proto
realizováno samostatným komunikačním subsystémem, který OrgBug propojuje s
osobním počítačem. Toto zařízení doposud vyvinuto nebylo.
Přínosy: Oddělením komunikačního subsystému od hlavní jednotky zařízení pro
sledování provozu varhan je dosaženo minimální proudové spotřeby a tím i delší
doby provozu při napájení z baterií.
Zařízení pro sledování provozu varhan bez komunikačního subsystému může mít
menší rozměry, což usnadňuje jeho instalaci.

Zjednodušením obvodového řešení monitorovacího zařízení dochází ke zvýšení jeho
spolehlivosti.
Oddělením komunikačního subsystému od hlavní jednotky zařízení pro sledování
provozu varhan je dosaženo snížení jeho ceny, samostatné čtecí a programovací
zařízení lze využívat pro obsluhu většího počtu monitorovacích jednotek. To vede ke
snížení nákladů při hromadném sledování velkého množství varhan.
Nepřítomnost standardního komunikačního rozhraní v zařízení pro sledování provozu
varhan znemožňuje neoprávněnou manipulaci se zaznamenanými daty a uloženými
parametry.
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použit v programu NAKI II (poskytovatel MKČR, instituce AMU IČ 61384984 a NPÚ IČ
75032333) při vývoji inovované verze Zařízení pro sledování podmínek provozu varhan
OrgBug a k vývoji prototypu Čtecí a programovací zařízení ke sledování podmínek provozu
varhan (viz Technologický list TL92/18).
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Zkrácená Příloha k TL č. 86/18
Čtecí a programovací zařízení
ke sledování podmínek provozu varhan

Abstrakt
Čtecí a programovací zařízení slouží ke čtení naměřených dat a ovládání přístroje
pro sledování provozu varhan OrgBug, který byl popsán v technologickém listu TL
57/14 vydaném MARC HAMU v r. 2014 [1] (zařízení OrgBug průběžně sleduje a
zaznamenává tlak ve vzduchovém systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu
vzduchu).

Úvod
Zařízení ke sledování provozu varhan OrgBug je určeno k dlouhodobému záznamu
provozních podmínek varhan. Přístroj průběžně sleduje a zaznamenává tlak ve
vzduchovém systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. Zařízení je třeba
umístit do bezprostřední blízkosti varhan a propojit je s jejich vzduchovým systémem.
Při nasazení přístroje v místech bez elektrické sítě je třeba zajistit jeho dlouhodobý
provoz při bateriovém napájení. Jelikož se předpokládá využití monitorovacího
zařízení u velkého počtu varhan v různých i odloučených stanovištích, byl návrh
přístroje podmíněn snahou o dosažení co nejjednoduššího obvodového zapojení, co
největší spolehlivosti a nejnižší výrobní ceny. Pro zajištění jednoduchého ovládání a
snadnosti instalace v prostorách s varhanami OrgBug neobsahuje ani žádné přímo
dostupné ovládací prvky. Nastavení parametrů se provádí jen z osobního počítače
pomocí čtecího zařízení, které slouží jako komunikační subsystém pro propojení
mezi osobním počítačem a monitorovacím zařízením OrgBug. Počítač pak slouží
zároveň k vyhodnocení, zobrazení a následnou dlouhodobou archivaci naměřených
dat.
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Obr. 1 Propojení monitorovacího zařízení OrgBug (vlevo) s komunikační jednotkou (vpravo)
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