TECHNOLOGICKÝ LIST č. 103/19
poloprovozu ověřené technologie prototypu
uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software*

Název: Zařízení ke sledování podmínek provozu u varhan (verze 2)
Title: Monitoring equipment of pipe organ operational conditions
Původce (-i): Milan Guštar, Zdeněk Otčenášek
Vlastník (-ci): Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, Výzkumné
centrum MARC
Lokalizace: 118 00 Praha 1, Malostranské nám 13
Abstrakt: Zařízení ke sledování provozu varhan průběžně sleduje a zaznamenává
tlak ve vzduchovém systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu.
Zaznamenané údaje dovolují sledovat působení okolních vlivů na zvuk nebo stav
nástroje. Zařízení umožňuje sledovat provoz varhan a signalizovat překročení
mezních hodnot monitorovaných veličin svědčící o nedostatečné ochraně před
nepříznivými klimatickými vlivy nebo o nevhodné manipulaci s nástrojem, čímž lze
zabránit jeho poškození.
Monitorování probíhá zcela automaticky, zařízení může být v provozu bez obsluhy
několik let. Díky minimální spotřebě může přístroj dlouhodobě pracovat i při napájení
z baterií v místech bez elektrické rozvodné sítě.
Popisované zařízení je inovovanou verzí zařízení popsaného v TL 57/14 Zařízení ke
sledování provozu varhan.
Abstract: Pipe organ monitoring equipment serves for a continuous monitoring and
recording of a pressure inside the pipe organ air system, ambient humidity and
temperature. Recorded data allow monitoring of the effects of environmental

1

influences on the sound or the condition of the instrument. The device allows you to
monitor the operation of the organ and signal exceeding the limit values of the
monitored variables indicating the insufficient protection against adverse climatic
conditions or improper handling of the instrument, which can prevent its damage.
Monitoring is carried out fully automatically; the system can operate unattended for
several years. Thanks to the minimal consumption the device can run on battery
power in places without electricity distribution network for a long time.
This apparatus is an upgraded version of the device described in the TL 57/14
Monitoring equipment of pipe organ operational conditions.
Popis: Viz Příloha k TL č. 103/19.
Inovační aspekty: Zařízení nově reaguje na trh se součástkami, jelikož součástky
použité ve verzi 1 se již nevyrábějí a nejsou tak na trhu dostupné. Inovované zařízení
přesněji a s nižší spotřebou průběžně sleduje a zaznamenává tři veličiny mající vliv
na stav varhan - tlak ve vzduchovém systému, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu.
Provoz je zcela automatický, přístroj může pracovat bez obsluhy několik let. Díky
minimální spotřebě může přístroj dlouhodobě pracovat i při napájení z baterií
v místech bez elektrické rozvodné sítě.
Přínosy: Zařízení umožňuje definovat mezní hodnoty sledovaných veličin a jejich
překročení signalizovat. Včasným zachycením extrémních hodnot svědčících
o nedostatečné ochraně před nepříznivými klimatickými vlivy nebo o nevhodné
manipulaci s nástrojem lze zabránit jeho poškození.
Měřením tlaku ve vzduchovém systému varhan lze automaticky monitorovat
a zaznamenávat provoz varhan bez potřeby sledování dalších veličin.
Zařízení je levné, lze je proto použít ke hromadnému sledování velkého množství
nástrojů u jednoho správce bez investičního zatížení rozpočtu.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: K použití licenční poplatek není vyžadován (pro výrobu a prodej
ano)
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, 60401 Arts, Art history
Projekt: FV30192 a NAKI II DG18P02OVV014
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/
Poznámky:
*nehodící se škrtněte
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Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
FORD: 2. Enginering , 2.2. Electronic eng., 20201
Klíčová slova: communication subsystem, programming device, data reading
Interní kód produktu: Organ monitoring
Technické parametry výsledku: Technická dokumentace ověření viz příloha k
technologickému listu TL103/19 (vydán r. 2019 Výzkumným centrem MARC, HAMU v
Praze, viz odkaz na web), využíváno správci varhan (např. Pražská arcidieceze IČ00445100) a
pracovníky památkové péče NPÚ (IČ75032333).
Ekonomické parametry výsledku: Zařízení nově reaguje na trh se součástkami, jelikož
součástky použité ve verzi 1 se již nevyrábějí a nejsou tak na trhu dostupné. Inovované
zařízení přesněji a s nižší spotřebou průběžně sleduje a zaznamenává tři veličiny mající vliv
na stav varhan - tlak ve vzduchovém systému, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. Cena
součástek inovovaného zařízení je nižší a obvody mají vyšší spolehlivost. Provoz je zcela
automatický, přístroj může pracovat bez obsluhy několik let. Díky minimální spotřebě přístroj
dlouhodobě pracuje i při napájení z baterií v místech bez elektrické rozvodné sítě. Správcům
varhan dovoluje včas reagovat na podmínky, ve kterých se varhany nacházejí, a tak snížit
náklady na opravy, které by nastaly při překročení přípustných hodnot.
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze
IČ: 61384984
Povinnost licence: P Využití v některých případech bez nabytí licence (k nekomerčním
účelům)
Povinnost odvést licenční poplatek: Z – povinné někdy (pro komerční použití)
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL103/19
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Příloha k TL č. 103/19
Zařízení ke sledování provozu varhan (verze 2)

Abstrakt
Popisované zařízení průběžně sleduje a zaznamenává tlak ve vzduchovém systému
varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. Zaznamenané údaje dovolují sledovat
působení okolních vlivů na zvuk nebo stav nástroje. Měřením tlaku ve vzduchovém
systému varhan lze automaticky monitorovat a zaznamenávat provoz varhan bez
potřeby sledování jiných veličin nebo dalších zásahů do nástroje.
Cyklus měření probíhá zcela automaticky, zařízení může při zajištění napájení
pracovat bez obsluhy několik let. Díky minimální spotřebě může přístroj dlouhodobě
pracovat i při napájení z baterií v místech bez elektrické rozvodné sítě.
Zařízení umožňuje definovat mezní hodnoty sledovaných veličin a jejich překročení
signalizovat. Zachycením extrémních hodnot svědčících o nedostatečné ochraně
před nepříznivými klimatickými vlivy nebo o nevhodné manipulaci s nástrojem lze
zabránit jeho poškození.
Popisované zařízení je inovovanou verzí zařízení popsaného v TL 57/14 Zařízení ke
sledování provozu varhan.

Ukázka z textu (bez konstrukčně technických částí)

Úvod
Varhany jsou zcela specifickou skupinou hudebních nástrojů, jak vazbou na prostory
svého umístění, tak i významem jako kulturní památky. Péči o varhanní fond s cílem
jeho zachování a udržení v dobrém technickém stavu napomůže průběžné sledování
provozu varhan i klimatických podmínek v interiéru prostoru s varhanami. Z tohoto
důvodu bylo vyvíjeno technické zařízení, které by bylo levné, nenáročné na údržbu
a bylo by je možné skrytě do varhan nainstalovat. Z klimatických podmínek mají vliv
na stav nástroje i v době mimo provoz teplota a vzdušná vlhkost a proto byl vznesen
požadavek, aby je uvedené zařízení v definovaných intervalech monitorovalo. Aby
veškeré monitorování bylo nezávislé na přítomnosti elektrické sítě v objektu, pro
sledování provozu varhan byla vybrána metoda založená na sledování tlaku vzduchu
ve vzduchovém systému nástroje. Výskyt pracovního tlaku ve vzduchovém systému
tak vypovídá o době, kdy byl nástroje v provozu (např. byl zapnut ventilátor, byly
šlapány měchy apod.). Ze změn obvyklého provozního tlaku, které mohou vést až
k degradaci zvuku nebo k většímu provoznímu namáhání a následně opotřebení
vzdušného systému, lze identifikovat např. neodborné zásahy do nástroje nebo
objektivním způsobem diagnostikovat závadu. Proto byl při vývoji zařízení stanoven
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požadavek na možnost dlouhodobého sledování tlaku v návaznosti na klimatické
podmínky při provozu (lze také získat informace o četnosti a časovém rozložení
užívání nástroje jak v průběhu dne tak v průběhu roků).
Uvedené zařízení ke sledování provozu varhan je určeno k dlouhodobému záznamu
provozních podmínek varhan. Přístroj umožňuje průběžné sledování a záznam tlaku
ve vzduchovém systému varhan, vzdušné vlhkosti a teploty vzduchu. Analýzou
měřených veličin dovoluje i sledování provozu varhan, případně generování
výstražných signálů při překročení jejich nadefinovaných mezních hodnot.
Dlouhodobým monitorováním teploty, vlhkosti a tlaku ve vzduchovém systému lze
najít vazby mezi působením okolních vlivů a změnami zvuku nebo stavu nástroje.
Včasným zachycením extrémních hodnot svědčících o nedostatečné ochraně před
nepříznivými klimatickými vlivy nebo o nevhodné manipulaci s nástrojem lze zabránit
jeho poškození.
Dostupná zařízení pro sledování teploty a vlhkosti nesplňují požadavky na jejich
aplikaci při sledování provozu varhan. Levné jednoduché přístroje obvykle
nedisponují pamětí pro archivaci údajů s potřebnou kapacitou, neumožňují pracovat
v požadovaném režimu, případně neposkytují dostatečnou dobu provozu na baterie.
Žádné z těchto zařízení nemá možnost sledovat další parametry, jako je např. doba
zapnutí ventilátoru, tlak ve vzduchovém systému atd. Cena dostatečně vybavených
laboratorních měřicích systémů je příliš vysoká pro jejich hromadné nasazení.
Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky se mění pomalu, pro dostatečně přesný
obraz jejich průběhu není potřebné provádět kontinuální měření. Časový interval
mezi měřeními, stejně jako typ měření a záznamu veličin (průměry, maxima, minima,
odchylky atd.) lze nastavit.
Jelikož se předpokládá využití monitorovacího zařízení u velkého počtu nástrojů, byl
návrh přístroje ovlivněn snahou o dosažení co nejnižší výrobní ceny. Z potřeby
dlouhodobého provozu vyplynul též požadavek na minimalizaci energetických nároků
a dlouhodobou životnost bateriového napájení bez nutnosti výměny.
Pro zajištění jednoduchého ovládání a snadné aplikace přístroj neobsahuje žádné
ovládací prvky. Nastavení parametrů se provádí pomocí osobního počítače, který
slouží též k vyhodnocení, zobrazení a archivaci zaznamenaných dat. Ke komunikaci
bylo pro snížení ceny i spotřeby zvoleno sériové rozhraní s logickými úrovněmi 3.3 V.
Připojení sledovacího zařízení k počítači a přenos dat zprostředkuje převodník
sériové linky TTL na USB.
Funkční vzorek navrženého zařízení byl vytvořen v roce 2014 a popsán v TL 57 Zařízení ke sledování provozu varhan. V následujících letech se v souvislosti
s rychlým rozvojem přenosných elektronických přístrojů (především „chytrých“
mobilních telefonů) a přípravou k vybudování sítí IoT („internetu věcí“) objevily nové
elektronické součástky s lepšími vlastnostmi,. Zároveň došlo k ukončení výroby
některých součástek použitých v původně navržené verzi. Proto byla vytvořena
inovovaná verze přístroje, která je obvodově a tím i výrobně jednodušší, má nižší
spotřebu, nižší cenu a lze u ní očekávat vyšší spolehlivost.
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Popis elektronických obvodů
Přístroj je řízen jednočipovým mikropočítačem …

Funkce přístroje
Přístroj měří teplotu vzduchu v rozsahu −40 až 99 ºC s rozlišením 1 ºC, vzdušnou
vlhkost v rozsahu 0 až 99 % s rozlišením 1 % a tlak v rozsahu 0 až 250 mm H2O
s rozlišením 1 mm H2O.
Teplota a vzdušná vlhkost jsou měřeny čtyřikrát v hodině. Naměřená data jsou spolu
s údajem o datu a hodině zaznamenávána do paměti.
Tlak vzduchu se měří každou minutu. Zaznamenáváno je datum a hodina nárůstu
tlaku nad nulovou hodnotu, datum a hodina poklesu tlaku na nulovou hodnotu
a maximální hodnota tlaku dosažená během tohoto intervalu. Za nulovou hodnotu je
považován pracovní tlak nižší než 20 mm H2O.

Schéma zapojení
…

Schéma zapojení

Komunikace
S řídicím počítačem přístroj komunikuje prostřednictvím sériové linky RS-232
rychlostí 115 200 Bd. Komunikace probíhá v textovém režimu, pro ovládání přístroje
i čtení zaznamenaných dat lze použít libovolný terminálový program.
Po restartu přístroje přivedením napájecího napětí nebo stiskem tlačítka Reset
přístroj vyšle znak '*' a indikační Led dioda začne blikat. Během následujících 5 s lze
zahájit komunikaci vysláním znaku '#' z terminálu. Pokud v této době není
komunikace zahájena, Led dioda zhasne a přístroj přejde do režimu měření
a ukládání dat. Zahájení komunikace je indikováno rozsvícením Led diody přístroje
a vysláním znaku '>'.
Přístroj se ovládá jednoznakovými příkazy. Odpovědi přístroje jsou ukončeny
znakem CR (Carriage return, 0x0d). Po vykonání příkazu přístroj vysílá znak '>'
(prompt).
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Příkazy:
a (Get Alarms) – čtení nastavených hodnot pro vyvolání poplachu
Přístroj odešle nastavené hodnoty pro vyvolání poplachu ve formátu ttt/ttt,hh/hh,ppp
(spodní mez teploty/horní mez teploty,spodní mez vlhkosti/horní mez vlhkosti, horní
mez tlaku [°C, °C, %, %, mm H 2O])

c (Clear Alarms) – zrušení všech nastavených hodnot pro vyvolání poplachu
Všechny nastavené hodnoty pro vyvolání poplachu budou smazány.

d (Get Data) – čtení dat
Přístroj odešle všechna zaznamenaná data ve formátu
YYYY-MM-DD/hh:mm ttt,hh,ppp (rok-měsíc-den/hodina:minuta teplota, vlhkost)
YYYY-MM-DD/hh:mm ON,##,ppp(rok-měsíc-den/hodina:minuta ON, tlak)
YYYY-MM-DD/hh:mm OFF,##,ppp (rok-měsíc-den/hodina:minuta OFF, tlak)
V závislosti na množství zaznamenaných dat může jejich odesílání trvat až cca 10
minut.

e (Erase) – mazání dat
Vymazání paměti dat.
Mazání trvá méně než jednu sekundu. Je indikováno znakem '.'

g (Set Low Humidity Alarm) – nastavení poplachu při poklesu vlhkosti
Při poklesu vlhkosti pod hodnotu zadanou ve formátu hh (0 … 99 %) je vyvolán
poplach. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu 'Error'

h (Set High Humidity Alarm) – nastavení poplachu při nárůstu vlhkosti
Při nárůstu vlhkosti nad hodnotu zadanou ve formátu hh (0 … 99 %) je vyvolán
poplach. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu 'Error'

k (Set Low Temperature Alarm) – nastavení poplachu při poklesu teploty
Při poklesu teploty pod hodnotu zadanou ve formátu ttt (-40 … 99 °C) je vyvolán
poplach. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu 'Error'

l (Set High Temperature Alarm) – nastavení poplachu při nárůstu teploty
Při nárůstu teploty nad hodnotu zadanou ve formátu ttt (-40 … 99°C) je vyvolán
poplach. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu 'Error'
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m (Measure) – měření
Přístroj změří aktuální hodnoty a odešle je ve formátu ttt,hh,ppp (teplota,vlhkost,tlak)

o (Off) – vypnutí
Ukončení komunikace a vypnutí přístroje. Příkaz je potvrzen zprávou 'Stop'.
Po ukončení komunikace indikační Led dioda cca 10 s bliká. Na počátku této doby je
vhodné odpojit komunikační kabel a zkontrolovat zda dioda bliká i po jeho odpojení,
což je známkou správné funkce přístroje a jeho připravenosti k přechodu do stavu
nečinnosti s minimálním proudovým odběrem. Pokud během odpojování kabelu
dioda blikat přestane, je třeba kabel znovu připojit, navázat komunikaci a následně
proces opět ukončit.

p (Set High Pressure Alarm) – nastavení poplachu při nárůstu tlaku
Při nárůstu tlaku nad hodnotu zadanou ve formátu ppp (0 … 250 mm H2O) je
vyvolán poplach. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu 'Error'

t (Get Time) – čtení data a času
Přístroj odešle aktuální datum a čas ve formátu
YYYY-MM-DD/hh:mm:ss (rok-měsíc-den/hodina:minuta,sekunda)

u (Set Time) – nastavení data a času
Datum a čas zadaný ve formátu YYYY-MM-DD/hh:mm:ss je odeslán do vnitřních
hodin reálného času přístroje. Při zadání nesprávné hodnoty přístroj vrací zprávu
'Error'

v (Get Version) – čtení verze firmware
Přístroj odešle verzi firmware a sériové číslo ve formátu
V.v/sss (VerzeH.VerzeL/Sériové číslo)

x (Exit) – ukončení komunikace
Ukončení komunikace a zahájení měření a ukládání dat. Příkaz je potvrzen zprávou
'Start'.
Po ukončení komunikace indikační Led dioda cca 10 s bliká. Na počátku této doby je
vhodné odpojit komunikační kabel a zkontrolovat zda dioda bliká i po jeho odpojení,
což je známkou správné funkce přístroje a jeho připravenosti k měření. Pokud
během odpojování kabelu dioda blikat přestane, je třeba kabel znovu připojit, navázat
komunikaci a následně proces opět ukončit.
8

Příklad komunikace
*#
>v1.0/001
>t2014-10-05/13:35:45
>m 22,42,000
>d2014-10-05/11:30 13,44,000
2014-10-05/11:45 13,43,000
2014-10-05/11:52 ON,##,057
2014-10-05/12:00 14,45,058
2014-10-05/12:15 14,45,059
2014-10-05/12:30 15,45,059
2014-10-05/12:45 15,46,057
2014-10-05/13:00 15,46,058
2014-10-05/13:15 15,45,059
2014-10-05/13:17 OFF,##,059
2014-10-05/13:30 15,45,000
>e.
>u2014-10-05/13:55:22
>t2014-10-05/13:55:28
>xStart
Znaky vysílané z terminálu jsou vyznačeny.

Napájení
Zařízení se napájí z externího zdroje (síťového adaptéru) stejnosměrného napětí 5 V
zakončeného konektorem micro-USB. Při výpadcích externího napájení zajišťuje
napájení vestavěný zálohovací NiMH akumulátor s nominálním napětím 4,8 V.
V objektech, kde nelze zajistit trvalou přítomnost síťového napětí, lze pro napájení
použít pouze akumulátor s dostatečnou kapacitou, dobíjený nebo vyměňovaný při
sběru naměřených dat. Při vhodných podmínkách bude možné k jeho dobíjení využít
též např. energii malého solárního panelu. Po připojení k osobnímu počítači lze
zařízení napájet prostřednictvím rozhraní USB.
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Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Podmínky bezpečného
provozu ze elektrické sítě jsou zajištěny doporučeným napájením z externího
univerzálního homologovaného napájecího zdroje, který není součástí přístroje a je
běžně dostupný (např. v prodejnách s elektronickými součástkami). Zařízení není
zdrojem ionizujícího záření a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
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