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Abstrakt: Prototyp ověřil postup výroby a technické parametry Přístroje pro měření
průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly, který byl vyvinut jako funkční vzorek.
Přístroj digitálně měří průtok vzduchu nohou varhanní píšťaly a umožňuje tak
sledovat okamžitou hodnotu množství proudícího vzduchu do píšťaly. Naměřené
hodnoty jsou zobrazovány na displeji a lze zaznamenávat a ukládat pro další
zpracování.
Abstract: The prototype proofs the manufacturing process and technical data of
Apparatus for the air mass flow measurements in the organ pipe, which was
developed as function sample. The apparatus measures digitally the air mass flow
and allows monitoring of the instantaneous value of the air mass flow quantity. The
data are presented at the display and can be recorded and stored for further
processing.
Popis: Viz Příloha k TL č. 107/20.
Inovační aspekty: Elektronické zařízení pro měření průtoku vzduchu nohou
varhanní píšťaly vhodné pro varhanářskou praxi doposud nebylo k dispozici. Nově
vyvinuté přístroj dovede množství protékajícího vzduchu změřit, zjištěné hodnoty
zaznamenat a uložit pro další zpracování.

Přínosy: Množství vzduchu proudícího nohou varhanní píšťaly je spolu s rychlostí
proudění vzduchu z průlinky základním parametrem intonačních úprav při vytváření
správného znění píšťaly. Jeho měřením lze získat významné informace o jevech
probíhajících ve znějící píšťale. Měření pomocí uvedeného přístroje nevyžaduje
mechanické zásahy do varhanní píšťaly a nedochází při něm k jejímu mechanickému
poškození ani opotřebení. Měřicí sonda se vkládá mezi píšťalnici a píšťalu, měření
tak lze provádět přímo in situ ve varhanách. Dobře čitelný svíticí displej umožňuje
měření i při nepříznivých světelných podmínkách. Textový formát zaznamenaných
dat usnadňuje jejich další zpracování a vizualizaci.
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Bližší upřesnění výsledku: Gprot - prototyp
Interní kód produktu: prodleva traktury
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č. 107/20 (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) a Arcibiskupství
pražského.
Ekonomické parametry výsledku: Prototyp ověřil proces výroby a parametry
zařízení vyvinutého jako funkční vzorek (viz Technologický list č. 97/19 vydaný v r.
2019 Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze), které umožňuje digitálně měřit
okamžitou hodnotu množství proudícího vzduchu do píšťaly. Je zásadní pomůckou
při seřizování nových varhan i při restaurátorských opravách historických varhan.
Ekonomický přínos spočívá ve zvýšení kvality varhanářských prací. U historických
varhan umožňuje objektivizovat intonaci při restaurátorských opravách píšťal tak, aby
zůstal zachován historický zvukový obraz, který patří k základním hodnotám tohoto
typu hudební památky. U nových varhan zvyšuje efektivitu intonačního procesu
a zlepšuje zvukovou vyrovnanost tónů rejstříku.
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IČ: 61384984
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Ukázka z Přílohy k TL č. 107/20
Přístroj pro měření průtoku vzduchu
nohou varhanní píšťaly

Abstrakt
Prototyp ověřil postup výroby a technické parametry Přístroje pro měření průtoku
vzduchu nohou varhanní píšťaly, který byl vyvinut jako funkční vzorek. Přístroj
digitálně měří průtok vzduchu nohou varhanní píšťaly a umožňuje tak sledovat
okamžitou hodnotu množství proudícího vzduchu do píšťaly. Naměřené hodnoty jsou
zobrazovány na displeji a lze zaznamenávat a ukládat pro další zpracování.

Úvod
Množství vzduchu proudícího nohou varhanní píšťaly je spolu s rychlostí proudění
vzduchu z průlinky základním parametrem intonačních úprav při vytváření správného
znění píšťaly. Při výzkumu dějů ve varhanní píšťale je informace o množství vzduchu
proudícího nohou jedním z významných parametrů ovlivňujících časový průběh jevů
při nasazení tónu i vlastnosti zvuku v ustáleném stavu. Jeho měřením ve
varhanářské praxi lze získat významné informace o jevech probíhajících ve znějící
píšťale. Elektronické zařízení pro měření průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly
vhodné pro varhanářskou praxi doposud nebylo k dispozici. Prototyp ověřil proces
výroby a parametry zařízení vyvinutého jako funkční vzorek (viz Technologický list č.
97/19 [1]), které umožňuje digitálně měřit okamžitou hodnotu množství proudícího
vzduchu do píšťaly. Je zásadní pomůckou při seřizování nových varhan i při
restaurátorských opravách historických varhan.
Prototyp přístroje měří množství proudícího vzduchu za časovou jednotku a získaný
údaj zobrazuje na svíticím displeji. Současně naměřená data 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.

Funkce přístroje
Přístroj měří průtok vzduchu v rozsahu -200 až 200 l/min s maximální odchylkou
±2,5% měřené hodnoty. Naměřený údaj je zobrazován na svíticím displeji. Měření
probíhá periodicky s četností přibližně dvakrát za sekundu.
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.

Obr. 1 Umístění senzoru mezi píšťalnici varhanní lavice a nohu píšťaly
Přístroj se uvádí do chodu dlouhým stiskem tlačítka On. Zapnutí přístroje je
indikováno akustickým signálem. Dlouhý stisk téhož tlačítka slouží i k vypnutí
přístroje. Po 10 minutách nečinnosti se přístroj vypne automaticky, čímž se
prodlužuje dosažitelná doba bateriového provozu a zamezí se též úplnému vybití
baterie. Vypnutí přístroje je indikováno akustickým signálem.

Popis elektronických obvodů
Základem přístroje je …

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.

Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím z vestavěného Li-Pol akumulátoru
o napětí 3,7 V. Pracovní napětí 5 V je vytvářeno měničem. Alternativně lze využít
napájení z osobního počítače připojeného prostřednictvím rozhraní USB, nebo
vhodného síťového adapteru s napětím 5 V a konektorem USB. Při napájení
prostřednictvím konektoru USB dochází současně k nabíjení akumulátoru.

Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Přístroj je napájen z interního
Li-pol akumulátoru, z rozhraní USB nebo z externího zdroje 5 V. Zařízení není
zdrojem ionizujícího záření a splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Schéma zapojení

...

Obr. 2 Schéma zapojení

Seznam součástek
...

Deska s plošnými spoji
...
Obr. 3 Návrh desky s plošnými spoji

...
Obr. 4 Provedení desky s plošnými spoji – spodní strana
...
Obr. 5 Provedení desky s plošnými spoji – horní strana

Program
// Mass 1.0
#include <Wire.h>
....

Technické parametry
Rozměry

95 × 40 × 35 mm

Komunikační rozhraní

USB 2.0 Full Speed (12Mb/s)

Komunikační rychlost

115200 Bd

Pracovní napětí
Napájení

5V
Vestavěný Li-pol akumulátor 3,7 V,
externí zdroj 5 V / 500 mA (z USB)
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