TECHNOLOGICKÝ LIST č. 114/21
poloprovozu ověřené technologie prototypu
uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software*
Název: Přístroj pro měření sklonu jádra retné varhanní píšťaly
Title: Flue organ pipe languid angle measuring tool
Původce (-i): Milan Guštar, Zdeněk Otčenášek
Abstrakt: Při výrobě, opravách či restaurování retných varhanních píšťal nastává
potřeba měřit sklon jejich jádra. Jádro v píšťale bývá nesnadno přístupné, dostatečně
přesné měření běžným úhloměrem proto mnohdy není možné. Navržený digitální
úhloměr s výměnnými vhodně tvarovanými nástavci umožňuje měřit sklon jádra
různých typů retných varhanních píšťal i v nepříznivých prostorových a světelných
podmínkách.
Abstract: When making, repairing or restoring labial organ pipes, there is a need to
measure the languid angle. The languid in the pipe is not easily accessible, therefore
it is often not possible to measure the angle with sufficient accuracy using
a conventional protractor. Designed digital protractor with replaceable extensions of
suitable shapes allows measuring the languid angle of various types of flue organ
pipes even in adverse spatial and light conditions.
Popis: Viz Příloha k TL č. 114/21.
Inovační aspekty: Elektronické zařízení pro měření sklonu jádra retných varhanních
píšťal doposud neexistovalo. Nově vyvinutý přístroj s výměnnými nástavci dokáže
rychle a přesně i v podmínkách se ztíženým přístupem k píšťale odměřit odchylku
sklonu jádra od podélné osy píšťaly.
Přínosy: Zařízení umožňuje měřit sklon jádra bez demontáže píšťaly.
S využitím výměnných nástavců lze měřit sklon i v případech, kdy je jádro obtížně
dostupné.
Dobře čitelný svíticí displej umožňuje provádět měření i při nepříznivých světelných
podmínkách.
Naměřenou hodnotu lze po provedeném měření ponechat zobrazenou na displeji,
měření lze proto provádět i v případech, kdy je k píšťale obtížný přístup a displej
přístroje není v okamžiku měření viditelný.
Dosažení požadované polohy přístroje je indikováno akusticky, měření lze proto
provádět i v případech, kdy je k píšťale obtížný přístup a displej přístroje není
v okamžiku měření viditelný.

Osvětlení pracovní oblasti vestavěným světelným zdrojem umožňuje provádět
měření i při nepříznivých světelných podmínkách.
Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacnicinnosti/funkcni-vzorky-prototypy/
Projekt: MK ČR program NAKI II projekt DG18P02OVV014
Bližší upřesnění výsledku: Gprot - prototyp
Interní kód produktu: měřič sklonu jádra
Technické parametry výsledku: Technické parametry a popis zařízení viz.
TECHNOLOGICKÝ LIST č. 114/21 (vydán r. 2021 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: Prototyp zpracoval a ověřil proces výroby a
testoval parametry zařízení vyvinutého jako funkční vzorek (viz Technologický list č.
96/19 vydaný v r. 2019 Výzkumným centrem MARC, HAMU v Praze). Nově vyvinutý
prototyp s výměnnými nástavci dokáže rychle a přesně i v podmínkách se ztíženým
přístupem k píšťale odměřit odchylku sklonu jádra od podélné osy píšťaly. Je zásadní
pomůckou při restaurátorských opravách historických varhanních píšťal. Ekonomický
přínos spočívá ve zvýšení kvality varhanářských prací.
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze - Výzkumné centrum MARC HAMU
Lokalizace: 118 00 Praha 1, Malostranské nám 13
IČ: 61384984
Stát vlastníka: CZ
Obor: 60401 Umění, architektura, kulturní dědictví – AL
Licence: P – Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez
nabytí licence (v případě použití pro nekomerční výzkumné účely)
Poplatek: Z – Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční
poplatek (v případě použití pro nekomerční výzkumné účely)
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL 114/21
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/21:N0000014

Ukázka z Přílohy k TL č. 114/21
Přístroj pro měření sklonu jádra

Abstrakt
Při výrobě, opravách či restaurování retných varhanních píšťal nastává potřeba měřit
sklon jejich jádra. Jádro v píšťale bývá nesnadno přístupné, dostatečně přesné
měření běžným úhloměrem proto mnohdy není možné. Navržený digitální úhloměr
s výměnnými vhodně tvarovanými nástavci, osvětlením pracovního prostoru, svíticím
displejem a akustickou indikací umožňuje měřit sklon jádra různých typů varhanních
píšťal i v nepříznivých prostorových a světelných podmínkách.

Úvod
Sklon jádra retné varhanní píšťaly je jedním z významných parametrů ovlivňujících
její zvukové vlastnosti. Při restaurování retných varhanních píšťal (ale i při výrobě
replik historických píšťal nebo při potřebě navrhnout jádro pro novou píšťalu s určitým
typem zvuku, který již nějaké varhany mají) nastává proto potřeba sklon jádra měřit.
Měření sklonu jádra při jeho výrobě není obtížné, neboť k jádru je v této fázi výroby
píšťaly snadný přístup. Po zabudování jádra do píšťaly již jádro není přímo přístupné.
Nachází se za ústy píšťaly, která poskytují pouze nevelký prostor pro odměření jeho
sklonu. Při měření sklonu jádra píšťal zabudovaných v nástroji mnohdy nebývá
k jednotlivým píšťalám dobrý přístup, prostor je stísněný a často nejsou dobré ani
světelné podmínky. Měření sklonu jádra běžným úhloměrem který se přikládá
zvnějšku a při tom se zrakem sleduje rovnoběžnost obou sklonů je nepřesné a
mnohdy přímo ve varhanách ani není možné.
Měření sklonu jádra různých typů varhanních píšťal skrze jejich ústa je možné
pomocí vhodně tvarovaného nástavce, jehož tvar se volí adekvátně k provedení ústa
a jádra píšťaly a který se zasunuje do navrženého prototypu digitálního úhloměru. S
pomocí těchto nástavců ve spojení s uvedeným digitálním úhloměrem lze měřit sklon
jádra bez demontáže píšťaly i v případech, kdy je jádro obtížně dostupné. Dobře
čitelný svítící displej a osvětlení pracovní oblasti vestavěným světelným zdrojem
umožňuje provádět měření i při nepříznivých světelných podmínkách. Naměřenou
hodnotu lze po provedeném měření ponechat zobrazenou na displeji, měření lze
proto provádět i v případech, kdy je k píšťale obtížný přístup a displej přístroje není
v okamžiku měření viditelný. Naměřené hodnoty mohou být také odesílány
prostřednictvím rozhraní USB do připojeného počítače k dalšímu zpracování, k
archivaci nebo ke zobrazení.

Funkce přístroje
Přístroj slouží k měření úhlu skosení (též zvaného fáze nebo úkos) jádra labia
varhanní píšťaly vzhledem k její podélné use. Měření se provádí pomocí vhodně
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tvarovaného nástavce, které je možné při měření zasunout za hranu dolního rtu
a přiložit k přední skosené ploše labia. Tvary nástavců umožňují zasunutí plošky
hrotu daného typu nástavce za hranu dolního rtu labia a přiložení této plošky celým
povrchem k ploše přední hrany jádra bez toho, aby se nástavec kdekoli jinde dotýkal
jiných částí labia.
Přístroj se uvádí do chodu dlouhým stiskem tlačítka On/Hold. Dlouhý stisk téhož
tlačítka slouží i k vypnutí přístroje. Po delší době nečinnosti se přístroj vypne
automaticky, čímž se prodlužuje dosažitelná doba bateriového provozu a zamezí se
též úplnému vybití baterie.
Před vlastním měřením je u cylindrické píšťaly třeba plošku hrotu zvoleného
nástavce nejprve přiložit k čelní stěně varhanní píšťaly nad koncem labia a krátkým
stiskem tlačítka Ref/Light zaznamenat referenční úhel náklonu podélné osy píšťaly.
Při zaznamenání referenčního úhlu u kónické píšťaly referenční úhel náklonu
podélné osy píšťaly elektronika vypočítává ze dvou přiložení plošky hrotu nástavce
ke stěně píšťaly. Při prvním je ploška hrotu přiložena k čelní části stěny píšťaly
v prostoru nad labiem a zaznamenána krátkým stiskem tlačítka Ref/Light, při
druhém je přiložena ke stěně na protilehlé zadní části píšťaly, než je labium
a zaznamenána středně dlouhým stiskem tlačítka Ref/Light. Při všech měřeních
úhlu musí podélná osa nástavce ležet ve svislé rovině kolmé k přední hraně jádra,
která prochází podélnou osou píšťaly.
Při vlastním měření sklonu jádra se ploška hrotu přikládá k přední hraně jádra,
automatickým odečtením vypočtené referenční hodnoty od této naměřené hodnoty je
vypočten sklon jádra měřené píšťaly.
Úhel náklonu je určován na základě měření gravitačního zrychlení akcelerometrem
(senzorem). Měření se provádí ve dvou osách, odpovídajících svislé rovině otáčení.
Senzorem naměřené hodnoty zrychlení jsou průměrovány a přepočítány na úhel v
rozsahu - 180° … 180°. Při přepočtu jsou pro zvýšení přesnosti údaje z obou os
akcelerometru váhovány v závislosti na okamžité velikosti úhlu.
Údaj o sklonu třetí osy se využívá pro udržení roviny otáčení přístroje ve svislém
směru a tím i dosažení potřebné přesnosti měření. K měření úhlu a zobrazení jeho
velikosti proto dochází pouze pokud odchylka roviny otáčení přístroje od svislého
směru nepřekročí velikost, která by měření negativně ovlivnila. V případech, kdy je
odchylka od svislého směru větší, je na displeji zobrazován znak + nebo -, čímž je
usnadněno dosažení správné orientace přístroje. Správně provedené měření je
indikováno akustickým signálem a znakem * na displeji přístroje.
Výchozím režimem činnosti přístroje je periodické měření s četností přibližně třikrát
za sekundu.
Při krátkém stisku tlačítka Ref/Hold přejde přístroj do režimu jednorázového měření,
který je indikován nápisem HOLD na displeji. Jakmile je následně rovina otáčení
přístroje umístěna do svislého směru, ozve se akustický signál a na displeji je
zobrazena a fixována aktuální změřená hodnota úhlu a provedené měření je
indikováno znakem *. Dalším krátkým stiskem tlačítka Ref/Hold je zobrazovaný údaj
vymazán a přístroj je připraven k opakovanému jednorázovému měření. Delším
stiskem tlačítka Ref/Hold přejde přístroj opět do režimu kontinuálního měření
a zobrazování hodnot úhlu.
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Na displeji je zobrazována odchylka úhlu od referenční hodnoty. Výchozí referenční
hodnota je nulová a přístroj měří úhel od vodorovné roviny. Po krátkém stisku tlačítka
Ref/Light je coby referenční hodnota použita aktuální zobrazená velikost úhlu.
Součástí přístroje je vestavěný světelný zdroj osvětlující měřenou oblast tak, aby i při
měření v nepříznivých světelných podmínkách byla dobře patrná vzájemná poloha
píšťaly nebo jejího jádra a měřicího nástavce. Světelný zdroj se ovládá dlouhým
stiskem tlačítka Ref/Light.

Mechanická konstrukce
Přístroj je umístěn v plastové skříňce o rozměrech
...
mm. Tvar skříňky
a rozmístění displeje i ovládacích prvků umožňuje držet i ovládat přístroj při měření
jednou rukou.
Měřicí nástavce se zasunují do čtverhranného otvoru v přední stěně skříňky, jejich
aretaci zajišťuje pružinový mechanismus. Rozměry dříku nástavců jsou ...
mm.

3D model skříňky přístroje

Skříňka přístroje včetně aretačního mechanismu byly vyrobeny metodou … .

Přístroj s nástavcem
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Provedení nástavců
Měření sklonu labia se provádí pomocí vhodně tvarovaného nástavce vloženého do
těla přístroje. Tvar a velikost nástavce je třeba podle měřené píšťaly zvolit tak, by jej
bylo možné při měření zasunout za hranu dolního rtu a přiložit jeho čelní plošku
celým povrchem k přední skosené ploše labia bez toho, aby se nástavec kdekoli
jinde dotýkal jiných částí labia.

Příklady provedení nástavců

Popis elektronických obvodů
Základem přístroje je

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

Seznam součástek

Deska s plošnými spoji

Program

Technické parametry
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