TECHNOLOGICKÝ LIST č. 92/18
poloprovozu ověřené technologie prototypu
uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software*

Název: Čtecí a programovací zařízení ke sledování podmínek provozu varhan
Title: Reading and programming device for pipe organ operational conditions
monitoring
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: Prezentovaný prototyp čtecího a programovacího zařízení slouží k
ovládání přístroje pro sledování provozu varhan OrgBug (viz technologický list TL
57/14 vydaný MARC HAMU v r. 2014), který průběžně sleduje a zaznamenává tlak
ve vzduchovém systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. Funkční
vzorek čtecího a programovací zařízení byl popsán v technologickém listu TL 86/18
vydaném MARC HAMU v r. 2018.
Abstract: Presented prototype of the Reading and programming device serves for
control of the Pipe organ monitoring equipment (see the technological sheet TL 57/14
issued by MARC HAMU in 2014), which continuously monitors and records a
pressure inside the pipe organ air system, ambient humidity and temperature. The
functional sample of Reading and programming device was described in the
technological sheet TL 86/18 issued by MARC HAMU in 2018.
Popis: Viz Příloha k TL č. 92/18.
Inovační aspekty: Při návrhu přístroje pro sledování provozu varhan OrgBug byl
komunikační subsystém pro jeho obsluhu a vyčtení naměřených dat navržen jako
samostatné čtecí a programovací zařízení propojující OrgBug s osobním počítačem.
Doposud byla tento komunikační subsystém realizován jen v podobě funkčního
vzorku.
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Přínosy: Elektronické zapojení a mechanické provedení funkčního vzorku bylo nově
zpracováno formou podkladů pro výrobu a následně bylo vyrobeno v poloprovozním
režimu. Na realizovaném prototypu byla provedena testovací měření. Oddělení
prezentovaného komunikačního subsystému od OrgBug snížilo výrobní náklady a
tím i koncovou cenu.
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: NAKI II DG18P02OVV014
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/18:N0000078
Poznámky:
*nehodící se škrtněte

Údaje pro RIV:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/
Bližší upřesnění výsledku: Gprot - prototyp
Interní kód produktu: Clima logger kom
Technické parametry výsledku: Technická dokumentace ověření viz příloha k
technologickému listu TL92/18 (vydán r. 2018 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: Oddělení čtecího a ovládacího komunikačního subsystému
od monitorovací jednotky zařízení pro sledování provozu varhan OrgBug zjednodušilo jeho
obvodové řešení, čímž se zvýšila jeho spolehlivost, snížila jeho cena a zvýšila bezpečnost
naměřených dat (bez ovládacího subsytému není možné provádět neoprávněnou manipulaci
se zaznamenanými daty lidem, kteří nejsou k tomu oprávněni a čtecím zařízením
nedisponují). Ke snížení nákladů na obsluhu vede i hromadné sledování více varhan pomocí
jednoho čtecího zařízení (jeden správce tak může jedním zařízením obsluhovat větší počet
monitorovacích jednotek).
Vlastník: Akademie múzických umění v Praze
IĆ: 61384984
Povinnost licence: P Využití v některých případech bez nabytí licence (k nekomerčním
účelům)
Povinnost odvést licenční poplatek: Ne
Kategorie výsledků podle nákladů: A - Náklady <= 5 mil Kč
Číselná identifikace: TL92/18
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Zkrácená Příloha k TL č. 92/18
Čtecí a programovací zařízení
ke sledování podmínek provozu varhan

Abstrakt

Prezentovaný prototyp čtecího a programovacího zařízení slouží k ovládání přístroje
pro sledování provozu varhan OrgBug (viz technologický list TL 57/14 vydaný MARC
HAMU v r. 2014 [1]), který průběžně sleduje a zaznamenává tlak ve vzduchovém
systému varhan, vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. Funkční vzorek čtecího a
programovací zařízení byl popsán v technologickém listu TL 86/18 vydaném MARC
HAMU v r. 2018 [2].

Úvod
Zařízení ke sledování provozu varhan OrgBug bylo vyvinuto za účelem
dlouhodobého sledování a záznamu informací o provozních podmínkách varhan.
OrgBug průběžně sleduje a zaznamenává tlak ve vzduchovém systému varhan,
vzdušnou vlhkost a teplotu vzduchu. V provozu je toto zařízení umísťováno do
varhan a je propojeno s jejich vzduchovým systémem. Při nasazení přístroje v
místech bez elektrické sítě a v prostorách, kde je z bezpečnostních důvodů elektrická
síť vypínána, bylo nezbytné zajistit dlouhodobý provoz pomocí bateriového napájení.
Vývoj byl dále ovlivněn požadavkem správců varhan (budoucích uživatelů) na co
nejnižší pořizovací cenu a náklady na provoz, aby zařízení OrgBug mohlo být
nasazeno u všech varhan i v odlehlých stanovištích. Východiskem pro návrh OrgBug
proto bylo využití monitorovacího zařízení jedním správcem u velkého počtu nástrojů.
Elektronické řešení OrgBug bylo ovlivněno též požadavkem na co nejjednodušší
obsluhu a nejnižší cenu. Proto pro zajištění jednoduchého ovládání, minimalizaci
spotřeby energie při bateriovém napájení a pro snadnou instalaci a obsluhu ve
varhanách OrgBug neobsahuje žádné ovládací prvky ani obvody pro komunikaci
s uživatelem nebo počítačem pro sběr dat. Nastavení parametrů a čtení dat se
provádí prezentovaným komunikačním subsystémem (Clima logger com), který
propojuje OrgBug s osobním počítačem. Osobní počítač slouží jak k programování
OrgBug, tak též k vyhodnocení, zobrazení a archivaci přečtených naměřených dat.
Pomocí komunikačního subsystému, který není součástí OrgBug, došlo ke snížení
ceny OrgBug a zvýšení jeho spolehlivosti. Správce varhan pomocí minimálního počtu
čtecích zařízení může obsloužit mnoho objektů s varhanami s OrgBug. Oddělení
čtecího zařízení od OrgBug zároveň omezilo riziko, že by čtení dat z OrgBug a jejich
mazání prováděly neoprávněné osoby, které by se bez přítomnosti správce ve
varhanách k OrgBug dostaly ale správcem nebyly čtecím a programovacím
zařízením vybaveny.
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Popis elektronických obvodů
Zařízení pro sledování provozu varhan je řízeno jednočipovým mikropočítačem
Atmel AVR ATmega8A [3]. …

…

Funkční stavy zařízení jsou indikovány čtyřmi barevnými kontrolkami. Oranžová
a žlutá indikují probíhající komunikaci – aktivitu datových signálů TxD a RxD.
Červená je spojena s výstupem Alarm monitorovací jednotky. Zelená indikuje aktivní
úroveň signálu RTS a tedy funkční stav procesoru připojené monitorovací jednotky.
Mechanické provedení
Elektronické obvody jsou zapojeny na jednostranné desce plošných spojů. Přístroj je
zabudován do plastové skříňky. K připojení k rozhraní USB slouží konektor typu B.
Monitorovací jednotka se připojuje kabelovým konektorem mini-DIN, kabel je
napevno připevněn k přístroji a má délku cca 90 cm.
Technické parametry
Rozměry

129 × 68 × 34 mm

Komunikační rozhraní

USB 2.0 Full Speed (12Mb/s)

Komunikační rychlost

115200 Bd

Napájení

5 V / 25 mA (z USB)

Funkce přístroje
Po připojení čtecího a programovacího zařízení k USB rozhraní osobního počítače je
zařízení operačním systémem rozpoznáno jako emulovaný sériový port. Pro
komunikaci se zařízením lze použít libovolný terminálový program, případně
specializovaný program pro ovládání monitorovací jednotky.
Komunikační rychlost je 115 200 Bd, data jsou přenášena ve formátu s jedním stopbitem bez parity.
Signál RTS sériového rozhraní ovládá reset procesoru připojené monitorovací
jednotky. Při neaktivní úrovni signálu RTS je procesor resetován, aktivní úroveň
signálu RTS reset uvolní a procesor vstoupí do pracovního režimu v němž je možné
zahájit komunikaci. Pracovní režim procesoru je indikován zelenou kontrolkou
čtecího a programovacího zařízení.

4

Napájení
Zařízení se napájí stejnosměrným napětím 5 V z osobního počítače prostřednictvím
rozhraní USB. Napájecí napětí poskytuje též připojené monitorovací jednotce a lze je
proto využít i pro nabíjení akumulátorů monitorovací jednotky.
Bezpečnost zařízení a elektromagnetická kompatibilita
Zařízení je sestavené z dílů dostupných na trhu v ČR. Podmínky bezpečného
provozu ze elektrické sítě jsou zajištěny napájením z USB rozhraní osobního
počítače. Zařízení není zdrojem ionizujícího záření a splňuje požadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu.
Seznam součástek
Označení

Typ

Počet Hodnota

D2,D3,D4,D5

LED-3MM
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R,G,Y,O

Q1

HC-18UV

1

6MHz

….

….
R6

R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16
mm_Horizontal

1

1k5

C2

CP_Radial_Tantal_D5.0mm_P5.00mm

1

47M

Schéma zapojení
…

Schéma zapojení
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Deska s plošnými spoji

Návrh desky s plošnými spoji

...

Vizualizace osazené desky s plošnými spoji – strana spojů
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Vizualizace osazené desky s plošnými spoji – strana součástek

Sestavený přístroj

Sestavený přístroj – demontovaný
...
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Předávací protokol z výroby 5 ks čtecího a programovacího zařízení
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Osvědčení o kvalitě
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Ověření parametrů
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