и влијаат заа избор на вистинската
в
а мерна опррема
Парааметри кои
Целта на овој текстт е да направ
ви една краттка анализаа на параметтрите кои сее особено ва
ажни за
изборотт на мерна опрема
о
која ќе одговорри на Вашатаа потреба. Иако
И
најчестто клучен мо
омент
при изб
борот на мер
рниот уред е предвидеената финан
нсиска консттрукција, сеппак на крајо
от
потребн
но е да се сттават „на вагга“ сите мом
менти за да се дознае која
к е вистиннската вредност од
неговотто поседувањ
ње.
Дефини
ирање на ап
пликацијата
а, примена, мерни голе
емини
Ова е пр
рвиот чекор
р од кој пона
атака ќе прооизлезат раззличните ре
ешенија. Посставете ја Ва
ашата
цел, што
о навистинаа очекувате од Вашиот мерен уред
д, кои мерни
и
големин
ни се доволни, колку оттчитувањатаа од него ќе бидат „важ
жни“,
колку ччесто ќе го користите,
к
дали
д
и како сакате да ги
и пренесете
резултатите на третти лица...
Неретко
о се случува набавки на
а опрема за инспекцискки тела,
акредиттирани лабо
оратории ил
ли овластени
и правни ли
ица да заврш
шат со
уред чија намена е контролни и интерни м
мерења безз никаква контрола
на точно
ост, или пакк, мерен уре
ед за стациоонарна употтреба (на пр. ѕидна
монтаж
жа) да се кор
ристи за моб
билни тереннски мерењ
ња.
от уред
Точностт на мернио
Точността на мерниот уред е по
осебен сегм ент кој треб
ба да ја допо
олни сликатта за Вашиотт уред.
Самата финансискаа конструкци
ија на решеннието значи
ително зависси од неговаата точност и
потребн
но е да се вн
нимава и внимателно д
да се најде оптимумот.
о
Најчестиот ф
фактор од кој
зависи тточноста на мерењето е мерната м
метода, одно
осно начино
от на кој се ддобива резуултатот.
Приоритет треба даа имаат мер
рните метод
ди кои се проверени и докажани,
д
нно и
соодветтствуваат наа некој од те
ековните стаандарди и директиви
д
пр
ропишани вво легислати
ивата.
Тоа е оссобено важн
но кај мерни
ите уреди заа мерење наа цврсти чесстички во вооздухот, бучава,
осветлееност, издувни гасови и сл.
Произво
одителите во
в техничкитте карактери
истики наве
едуваат разл
лични точноости, но најччести се
следнивве:
‐
‐

‐

% од мерно
о подрачје. Грешката
Г
каај овој мерен
н уред е истта и гарантиррана на цел
лиот
(или пропиш
шан дел од)) мерниот о псег.
% од FS (fulll scale). Греш
шката на овоој мерен уре
ед се однесува кога тој го мери
максимумо
от на мернотто подрачје.. Овој мерен
н уред има најдобра
н
точчност кога мери
м
големи вред
дности и најлоша точноост кога мер
ри мали вредности од пподрачјето
% од отчитуувањето (% of
o reading). ГГрешката е линеарна функција од оотчитување
ето и за
различни оттчитувања има
и различнни вредностт. Работи со инверзна лоогика од
претходнио
от: на мали вредности
в
и
има мала грешка, на гол
леми вредн ости на под
драчјето
има големаа грешка.

‐
Дополн
нителни фун
нкции на ме
ерниот инсттрумент
Откако се дефинир
рани претход
дните најсуш
штински вре
едности за Вашиот
В
мереен уред,
погледн
нете што дополнително
о тој поседувва за да ја подобри ефи
икасноста наа мерниот процес.
Често паати, тоа се едноставни
е
софтверски функции, кои знаат зна
ачително даа заштедат дел
д од
Вашето одвоено вр
реме за завр
ршување на работата. Најчесто
Н
овие дополниттелни функц
ции се
ни во техниччката докум
ментација каако основни придобивки од користтењето на мерниот
м
наведен
инструм
мент.
олку примери:
Еве неко
‐

Испитувањее на безбедноста на елеектричните инсталации
и во објекти подразбира
а
мерење на неколку мерни големиини на сите шуко приклучници (наппон, непреккинатост

‐

на заштитниот проводник, заштитните импеданси и сл.). Бројот на шуко приклучници
помножен со бројот на мерни големини дава колку пати треба да се нагодува мерниот
инструмент при едно мерење. Патентираната функција AUTOSEQUENCE на
производителот Metrel (www.metrel.si) на серијата Eurotest тестери на инсталации, ги
изведува сите мерења на еден шуко приклучок со само едно притискање на копчето
TEST.
Анализаторите на издувни гасови се уреди кои вршат хемиска анализа на издувните
гасови од оџаците. Сите производители ги наведуваат мерните подрачја, заштитата од
преоптоварување, типот на сензорите и сл. Ретки се оние кои даваат начини за
подобрување на методите преку дополнителни функции. Две најчести функции се
особено важни за оваа опрема
o Поседување на греена линија односно вграден грејач по должина на цревото
низ кое поминува гасот кој се зема од оџакот. На овој начин се задржува
температурата на гасот додека тој да дојде пред мерните сензори и се
спречува кондензација;
o Поседување на Пелтиеров ладилник за сушење на гасот пред тој да дојде на
мерните сензори. На тој начин се подобрува животниот век на сензорите и
мерниот инструмент може подолготрајно да изведува мерење.

Софтверски апликации за РС или телефон
Овие два моменти даваат одговор како и дали ќе биде претставен резултатот од мерењето на
трети лица. Посвететете внимание на софтверската апликација со која мерниот уред се
синхронизира со компјутер. Генерално постојат два начина како резултатите се пренесуваат на
компјутер: стандарден CSV (comma separated values) за обработка во табеларно ориентирани
програми (на пр. Excel) или типизирана форма за обработка на дедицирани апликации.
Додека при користење на CSV форматот, финалниот изглед
на извештајот и приказот на резултатите зависи од
перформансите на Операторот за работа со табеларно‐
ориентирани програми, кај дедицираните апликации
постојат готови форми изработени од производителот на
извештаи кои даваат приспособени форми на извештаи,
кои лесно се генерираат.
CSV форматот на податоци најчесто се слободни и бесплатни алатки за повеќето
производители, додека дедицираните апликации најчесто се нудат како опции на мерниот
уред.
Знаејки дека денес речиси секој од нас поседува паметен телефон, производителите на мерна
опрема се повеќе се фокусираат на апликации за мобилни телефони, кои се поврзуваат со
мерниот уред дури додека тој мери и со кои резултатот од мерењето ВЕДНАШ ќе може да се
проследи на одредена е‐локација. За очекување е овој тренд да продолжи, бидејќи
значително го олеснува преносот на информацијата, а со тоа штеди време.
Гаранциска и постгаранциска локална подршка
Иако живееме во т.н.”глобално село”, кога светот е отворен за секого и за сè, овој сегмент за
Вашиот мерен уред не смее да се занемарува. Посветете внимание на политиката на
производителите за нивната гаранција, но и како таа се проследува во Вас преку локалните и
овластени партнери. Стандардно треба да ја добиете истата должина на гарантниот рок без
исклучоци.
Информирајте се како локалниот партнер на производителот ја обезбедува гаранцијата, како
се разрешуваат гаранциските и постгаранциските дефекти на опремата.

Да се им
ма вистинскки и доврлив
в добавувачч на опрема кој навреме
ено и квалиитетно ќе ги
разрешуува настанатите ситуации е големаа предност за
з сите: и за
а добавувачоот на опрем
ма и за
крајнио
от корисник..
Калибрација
к
нна мерниот уред
у
која на
ајчесто се исскажува пре
еку
Внимавајте на конттролата на квалитетот
и налагаат контрола
к
на точноста на
а
документ за истата. Доколку Вашите интеррни процеси
от процес, то
огаш потреб
бно е да се и
информиратте какви опц
ции за тоа поостојат на сттраната
мернио
на прои
изводителотт.
Се разликуваат некколку начини за провер ка на точноста на мерниот
уред:
‐
‐

‐

Фабричка калибрација
к
рка на
: наједностаавна провер
отчитувањаата на уредо
от со друг, пооточен, реф
ферентен уре
ед.
Следлива калибрација: иста како ф
фабричката,, но точноста на
референтни
иот уред е контролиранна од релеваантни тела
(акредитирани лабораттории, наци
ионални инсститути)
Акредитираана калибра
ација: иста ккако следли
ивата, но со строго
пропишана и унифици
ирана метод
да за изведуување на
проверката

одителите најчесто
н
обе
езбедуваат ф
фабричка, но даваат опција за друггите типови на
Произво
калибраации. Инфор
рмирајте се за типот на калибрацијја која е дов
волна за Ваш
шиот уред.

Златко Н
Николовски

