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Abstrakt: Zařízení pro měření tlaku v noze a průlince varhanní píšťaly umožňuje
sledovat okamžitou hodnotu tlaku v noze a nad průlinkou varhanní píšťaly, v místech,
kde vlivem průtoku vzduchu při daném intonačním nastavení a způsobu provedení
píšťaly je tlak odlišný od nastaveného tlaku na vzdušnici vzduchového systému.
Hodnoty tohoto tlaku souvisejí přímo s rychlostí proudění vzduchu z průlinky a jsou
tak parametrem intonačního nastavení píšťaly určujícím zvuk. Zjištěné hodnoty slouží
pro kontrolu intonace. Lze je zaznamenávat a ukládat jak pro okamžité posouzení
právě prováděných intonační kroků, tak pro objektivizaci nastavení při dalším
zpracování.
Abstract: Apparatus for the air velocity measurement allows monitoring of the
instantaneous value of the air pressure in an organ pipe foot or above the slit, where
the pressure is different from the pressure in air system of the organ. The pressure
values are directly connected to air velocity in the slit and that is the intonation
parameter of the pipe influencing the sound. The measured pressure values serve for
the intonation control. The data can be recorded and stored for further processing
Popis: Viz Příloha k TL č. 102/19.
Inovační aspekty: Elektronické zařízení pro měření tlaku v noze a průlince varhanní
píšťaly doposud nebylo k dispozici. Nové zařízení umožňuje sledovat okamžitý tlak
v místech, ve kterých má jeho hodnota velký vliv na výsledný zvuk píšťaly. Měření
tlaku v noze a průlince je nový prostředek pro objektivizaci intonačních nastavení.
Přínosy: Vlivem konkrétního intonačního nastavení a způsobu provedení píšťaly je
tlak v noze píšťaly a v průlince odlišný od nastaveného tlaku na vzdušnici
vzduchového systému průtoku, což přímo ovlivňuje rychlost proudění vzduchu z
průlinky a tudíž i barvu a hlasitost tónu píšťaly. Měření nevyžaduje mechanické
zásahy do zkoumané varhanní píšťaly, nedochází při něm k jejímu mechanickému
poškození ani opotřebení. Měření lze provádět in situ ve varhanách. Díky malým
rozměrům měřicí sonda prakticky neovlivňuje proudění vzduchu a další děje
probíhající ve znějící varhanní píšťale. Uložené hodnoty tlaku lze používat jako

referenční pro objektivizaci nastavení při dalších intonačních úpravách píšťaly.
Elektronická forma naměřených dat umožňuje jejich další automatizované zpracování
a vizualizaci.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, 60401 Arts, Art history,
Projekt: DG18P02OVV014
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Projekt: NAKI II projekt DG18P02OVV014
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
Interní kód produktu: měření tlaku v noze
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č. 102/19 (vydán r. 2019 Výzkumným centrem MARC, HAMU
v Praze), využíváno varhanáři-restaurátory (např. fa Dlabal Mettler s.r.o. IČ75861682) a
pracovníky památkové péče NPÚ (IČ 01778544) a Arcibiskupství pražského.
Ekonomické parametry výsledku: Funkční vzorek umožňuje měření tlaku vzduchu v noze
varhanní píšťaly při její intonaci, měření je nezbytné pro objektivizaci a zvýšení kvality
restaurátorských zásahů na varhanních píšťalách. Vlivem konkrétního intonačního nastavení a
způsobu provedení píšťaly je tlak v noze píšťaly a v průlince odlišný od nastaveného tlaku na
vzdušnici vzduchového systému průtoku, což přímo ovlivňuje rychlost proudění vzduchu z
průlinky a tudíž i barvu a hlasitost tónu píšťaly. Měření nevyžaduje mechanické zásahy do
zkoumané varhanní píšťaly, nedochází při něm k jejímu mechanickému poškození ani
opotřebení. Měření lze provádět in situ ve varhanách. Díky malým rozměrům měřicí sonda
prakticky neovlivňuje proudění vzduchu a další děje probíhající ve znějící varhanní píšťale.
Uložené hodnoty tlaku lze používat jako referenční pro objektivizaci nastavení při dalších
intonačních úpravách píšťaly. Elektronická forma naměřených dat umožňuje jejich další
automatizované zpracování a vizualizaci.
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze - Výzkumné centrum MARC HAMU
IČ: 61384984
Stát vlastníka: CZ
Licence: A – K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Poplatek: Z – Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL 102/19

Příloha k TL č. 102/19
Zařízení pro měření tlaku v noze a průlince varhanní píšťaly
Abstrakt: Zařízení pro měření tlaku v noze a průlince varhanní píšťaly umožňuje
sledovat okamžitou hodnotu tlaku v noze a nad průlinkou varhanní píšťaly, v místech,
kde vlivem průtoku vzduchu při daném intonačním nastavení a způsobu provedení
píšťaly je tlak odlišný nastaveného tlaku na vzdušnici vzduchového systému. Hodnoty
tohoto tlaku souvisejí přímo s rychlostí proudění vzduchu z průlinky a jsou tak
parametrem intonačního nastavení píšťaly určujícím zvuk. Zjištěné hodnoty slouží pro
kontrolu intonace. Lze je zaznamenávat a ukládat jak pro okamžité posouzení právě
prováděných intonační kroků, tak pro objektivizaci nastavení při dalším zpracování.

Ukázka z textu (bez konstrukčně technických částí)

Úvod
Okamžitá hodnota velikosti tlaku v noze varhanní píšťaly je ovlivňována průtokem
vzduchu při daném intonačním nastavení a konkrétním provedení píšťaly a liší se tak od
nastaveného tlaku ve vzdušnici vzduchového systému. Tato hodnota přímo ovlivňuje
rychlost proudění vzduchu z průlinky a má tudíž velký vliv na výsledný zvuk píšťaly, na
jeho barvu i hlasitost. Je proto jedním z objektivních parametrů svázaných s intonačním
nastavením píšťaly.
Elektronické zařízení pro měření tlaku v noze varhanní píšťaly doposud nebylo
k dispozici. Vytvořené zařízení umožňuje sledovat tlak v noze a zjištěné hodnoty lze
využít pro kontrolu intonace. Okamžité hodnoty mohou sloužit pro posouzení právě
prováděných intonační zásahů, zaznamenaná data je možné využít pro objektivizaci
nastavení při dalším zpracování.
Navržený přístroj měří tlak vzduchu proudícího nohou varhanní píšťaly a získané údaje
odesílá do osobního počítače, kde lze zjištěné hodnoty zobrazit a případně též uložit
pro další zpracování. Záznam hodnot lze synchronizovat s dalším zařízením (kamera,
zvukový záznamník atd.).
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.
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.
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Popis elektronických obvodů
Základem funkčního vzorku je jednodčipový mikrokontroler …

Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 5 V z osobního počítače prostřednictvím
rozhraní USB.

Funkce přístroje
Přístroj měří absolutní tlak vzduchu v rozsahu 30 až 110 kPa s maximální odchylkou
±0,17 kPa. Maximální vzorkovací frekvence senzoru je cca 150 Hz. Přístroj měří
a odesílá data s frekvencí 2 Hz. V případě potřeby sledování rychlejších časových změn
tlaku je možné modifikovat firmware přístroje a frekvenci měření a odesílání dat zvýšit
až na 150 Hz. Lze též doplnit TTL výstup signálu indikujícího okamžik měření, který lze
využít pro synchronizaci dalších měřicích přístrojů.
K měření tlaku vzduchu v noze varhanní píšťaly slouží sonda tvořená tenkou kovovou
trubičkou, která je pomocí silikonové hadičky spojena s tlakovým senzorem. Sondu je
třeba zasunout do nohy varhanní píšťaly tak, aby její otevřený konec byl v místě,
v němž má proudící vzduch tlak, jehož hodnotu chceme měřit.

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.

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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