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Abstrakt: Při výrobě, opravách, restaurování či výzkumu je rychlost proudění
vzduchu v průlince retných varhanních píšťal základním objektivním parametrem pro
intonování zvuku. Navržený digitální měřič umožňuje sledovat hodnotu rychlosti
proudění vzduchu jak v úzké průlince, tak i v jiném zvoleném místě varhanní píšťaly.
Zjištěné hodnoty jsou zobrazovány na displeji.
Abstract: During the production, repair, restoration or research of the organ flue
pipes, the speed of air flow in the slit is the basic objective parameter of sound
voicing. The proposed digital meter allows to monitor and display the value of air
velocity in the narrow slit as well as at the other point of the organ pipe. The
measured values are shown on the display.
Popis: Viz Příloha k TL č. 106/20.
Inovační aspekty: Zařízení, které by umožňovalo měřit rychlost vzduchu v průlince
retné varhanní píšťaly, doposud nebylo pro varhanářskou praxi dostupné.
Prezentovaný přístroj to umožňuje., doposud nebylo pro varhanářskou praxi
dostupné. Prezentovaný přístroj to umožňuje.
Přínosy: Měřením rychlosti vzduchu proudícího průlinkou varhanní píšťaly varhanář
získává informaci o základním objektivním parametru, který určuje jevy probíhající v
prostoru labia píšťaly a je východiskem pro zefektivnění postupu její intonace. Měření

nevyžaduje mechanické zásahy do varhanní píšťaly, nedochází při něm k jejímu
mechanickému poškození ani opotřebení. Tvar sondy pro měření rychlosti vzduchu
je uzpůsoben jejich použití v úzké průlince retné varhanní píšťaly a díky jejím malým
rozměrům nedochází k významnému ovlivnění proudění vzduchu v měřené píšťale.
Přínosy: Měřením rychlosti vzduchu proudícího průlinkou varhanní píšťaly varhanář
získává informaci o základním objektivním parametru, který určuje jevy probíhající
v prostoru labia píšťaly a je východiskem pro zefektivnění postupu její intonace.
Měření nevyžaduje mechanické zásahy do varhanní píšťaly, nedochází při něm
k jejímu mechanickému poškození ani opotřebení. Tvar sondy pro měření rychlosti
vzduchu je uzpůsoben jejich použití v úzké průlince retné varhanní píšťaly a díky
jejím malým rozměrům nedochází k významnému ovlivnění proudění vzduchu
v měřené píšťale.
Licence: Vlastníkem licence je AMU, Výzkumné centrum MARC HAMU.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován pro komerční použití.
Obor: Umění, architektura, kulturní dědictví – AL, Akustika a kmity – BI,
Projekt: MK ČR program NAKI II projekt DG18P02OVV014
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/20:N0000042
Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacnicinnosti/
Projekt: NAKI II projekt DG18P02OVV014
Bližší upřesnění výsledku: Gfunk - funkční vzorek
Interní kód produktu: rychlost v průlince
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č.106/20 (vydán r. 2020 Výzkumným centrem MARC,
HAMU v Praze), využíváno varhanáři-restaurátory (např. fa Dlabal Mettler s.r.o.
IČ75861682) a pracovníky památkové péče NPÚ (IČ 01778544).
Ekonomické parametry výsledku: Funkční vzorek umožňuje měření rychlost
proudění vzduchu v průlince, která je základním objektivním parametrem určujícím
pro fyzikální děje v prostoru labia. Měření tak bude novou zásadní pomůckou při
intonování jak nových varhan, tak i při restaurátorských opravách historických

varhan. Ekonomický dopad používání přípravku spočívá ve zvýšení kvality
varhanářských prací a zvýšení jejich efektivity.
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 106/20

Ukázka z Přílohy k TL č. 106/20
Přístroj pro měření rychlosti vzduchu
v průlince varhanní píšťaly

Abstrakt
Při výrobě, opravách, restaurování či výzkumu je rychlost proudění vzduchu
v průlince retných varhanních píšťal základním objektivním parametrem pro
intonování zvuku. Navržený digitální měřič umožňuje sledovat hodnotu rychlosti
proudění vzduchu jak v úzké průlince, tak ve jiném zvoleném místě varhanní píšťaly.
Zjištěné hodnoty jsou zobrazovány na displeji.
Úvod
Při výzkumu dějů v retné varhanní píšťale je informace o rychlosti vzduchu
proudícího průlinkou jedním za zásadních parametrů pro znění píšťaly (viz
Otčenášek a kol.: Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení [1]). Ve
varhanářské praxi nebyly doposud k dispozici měřicí prostředky, které by umožňovaly
in situ zjišťování tohoto parametru. Inonační úpravy průlinky a labia, ale i průtoku
vzduchu nohou, tak vycházely jen z intuitivního odhadu varhanářů, jak může být při
určité šířce průlinky a otevření nohy proudění vzduchu ovlivněno a jaký účinek to má
na zvuk. Tyto odhady doposud vycházely jen z letitých subjektivních zkušeností
a nebylo je možné objektivizovat fyzikálním měřením. Navržený přístroj umožňuje
objektivní měření rychlosti proudícího vzduchu v průlince (a případně i v jiných
místech píšťaly) v reálném čase přímo na píšťale při jejich intonačních úpravách.
Získané výchozí hodnoty, jejich změny při intonačních úpravách i jejich srovnávání
s referenčními hodnotami lze tak využívat jak při výrobě a intonaci nových píšťal, tak
při opravách nebo restaurování historických varhanních píšťal. Používání
elektronického měření rychlosti proudění v průlince, jako parametru pro intonační
úpravy, proces intonace zefektivňuje obdobně, jako použití elektronické ladičky
v případě procesu ladění. Pro zajištění jednoduchého ovládání a snadné aplikace
přístroj neobsahuje žádné nastavovací prvky. Naměřené údaje se zobrazují na
displeji. Vzorkovací frekvence a rozsahy měřených veličin jsou pevně nastavené
a nevyžadují žádné změny od uživatele.
Funkce přístroje
K měření rychlosti proudícího vzduchu slouží sonda tvořená tenkou kovovou
trubičkou s bočním otvorem na konci. Rychlost vzduchu je určována na základě
měření průtoku vzduchu otvorem měřicí sondy.
V průběhu měření přístroj průběžně sleduje okamžitou hodnotu rychlosti,
zaznamenává její maximální zjištěnou hodnotu a zobrazuje ji na displeji. Pro
vynulování zobrazené hodnoty slouží ovládací tlačítko.
Měřicí konec sondy je třeba umístit do zvoleného místa průlinky tak, aby otvor na
konci trubičky směřoval proti proudu vzduchu. Jelikož přesné umístění sondy do

proudu vzduchu nelze předem určit jednoznačně, je třeba sondou v měřené oblasti
mírně pohybovat do doby než je zaznamenána a zobrazena maximální změřená
hodnota.
Funkční vzorek měřiče zobrazuje bezrozměrnou číselnou hodnotu, která je úměrná
množství vzduchu protékajícím elektronickým senzorem a která umožňuje posoudit
vhodnost navrženého řešení pro měření rychlosti vzduchu v průlince retné varhanní
píšťaly. Pro získání hodnoty rychlosti vzduchu bude třeba program doplnit kalibrační
tabulkou pro konkrétní typ použité sondy.
Konstrukce sondy
Tělo sondy 1 je tvořené hliníkovou trubičkou o průměru 2 mm. Jedním koncem je
sonda prostřednictvím silikonové hadičky připojena k elektronickému snímači. Druhý
konec je šikmo zaslepen záslepkou 3. Na delším okraji zaslepeného konce je boční
otvor o průměru 1,0 mm.

Provedení sondy (1-tělo, 2-otvor, 3-záslepka)
Popis elektronických obvodů
Základem přístroje je

...

Na displeji je zobrazována maximální naměřená hodnota průtoku, pro její vynulování
slouží tlačítko, které je součástí modulu displeje.
Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 5 V z osobního počítače prostřednictvím
rozhraní USB.

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.

Provedení funkčního vzorku

Program

// Pipe Velocity 0.1

#include <Wire.h>

…

}

Literatura
[1]

Otčenášek Z., Dlask P., Syrový V., Hruška V., Otčenášek J. Retná
varhanní píšťala a její základní intonační nastavení, ISBN 978-80-7331467-5. NAMU Praha.

[2]

Katalogový list xxx

[3]

Dokumentace yyy

[4]

Katalogový list zzz

