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Abstrakt: Zařízení pro měření průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly umožňuje
sledovat okamžitou hodnotu množství proudícího vzduchu. Zjištěné hodnoty lze
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množství protékajícího vzduchu změřit, zjištěné hodnoty zaznamenat a uložit pro
další zpracování.
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parametrům jevů probíhajících ve znějící píšťale. Měření tímto zařízením nevyžaduje
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píšťalu a měření lze provádět přímo ve varhanách. Elektronická forma naměřených
dat umožňuje jejich další automatizované zpracování a vizualizaci.
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Příloha k TL č. 97/19
Přístroj pro měření průtoku vzduchu
nohou varhanní píšťaly

Abstrakt
Zařízení pro měření průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly umožňuje sledovat
okamžitou hodnotu množství proudícího vzduchu vstupujícího do zkoumané varhanní
píšťaly. Zjištěné hodnoty lze zaznamenat a uložit pro další zpracování.

Ukázka z textu (bez konstrukčně technických částí)

Úvod
Při výzkumu dějů ve varhanní píšťale je informace o množství vzduchu proudícího
nohou jedním z významných parametrů. Navržený přístroj měří množství proudícího
vzduchu za časovou jednotku a získané údaje odesílá do osobního počítače, kde lze
zjištěné hodnoty zobrazit a případně též uložit pro další zpracování.
Pro zajištění jednoduchého ovládání a snadné aplikace přístroj neobsahuje žádné
nastavovací prvky. Vzorkovací frekvence a rozsahy měřených veličin jsou pevně
nastavené a nelze je modifikovat. Pro připojení přístroje k osobnímu počítači slouží
rozhraní USB, které zajišťuje též jeho napájení.

Popis elektronických obvodů
Základem přístroje je jednodeskový mikropočítač …

Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji a současně přenášeny prostřednictvím
rozhraní USB pracujícího ve funkci sériového portu.
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Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 5 V z osobního počítače prostřednictvím
rozhraní USB.

Funkce přístroje
Přístroj měří průtok vzduchu v rozsahu -200 až 200 l/min s maximální odchylkou ±2,5%
měřené hodnoty. Maximální vzorkovací frekvence senzoru je 2 kHz. Přístroj měří
s frekvencí 2 Hz. V případě potřeby sledování rychlejších časových změn průtoku
vzduchu je možné modifikovat firmware přístroje a frekvenci měření a odesílání dat
zvýšit až na 2 kHz.
K měření průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly slouží sonda tvořená trubicí se
zabudovaným senzorem, která se vkládá mezi vzdušnici varhan a měřenou varhanní
píšťalu. Konce sondy jsou opatřeny výměnnými nástavci, které zajišťují potřebnou
těsnost obou spojů.

Komunikace
S řídicím počítačem přístroj komunikuje prostřednictvím rozhraní USB v režimu
emulace sériové linky s přenosovou rychlostí 115 200 Bd. Data jsou odesílána
v textovém tvaru jako čísla s pohyblivou desetinnou čárkou.

Umístění senzoru mezi varhanní lavici a nohu píšťaly
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Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Podmínky bezpečného provozu
jsou zajištěny jeho napájením z homologovaného osobního počítače prostřednictvím
rozhraní USB. Zařízení není zdrojem ionizujícího záření a splňuje požadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu.
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