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Nejistoty v mìøení IV:
nejistoty pøi kalibraci a ovìøování
Ètvrtý z volného cyklu èlánkù pøibliujících
souèasný pohled na problematiku nejistot
pøi mìøení je vìnován nejistotám pøi kalibraci mìøidel. Správný a úplný popis nejistot má nejvìtí význam právì pøi kalibraci.
Souèasnì se jedná o jednu z oblastí vrcholové metrologie, ve které vyplývá pouití
standardních metod vyjadøování nejistot pøímo z pøedpisù mezinárodních i národních
metrologických organizací.

1. Úvod
Jednou z nejdùleitìjích úloh metrologie
v národním i mezinárodním mìøítku je zajistit jednotnost mìøení, tj. fungování systému
návaznosti mìøidel. Vechna mìøidla pouívaná pøi øízení výroby èi jiných procesù musí
mít zjitìny nebo ovìøeny metrologické charakteristiky. Jednotnosti mìøení se dociluje
jednak systémem návaznosti etalonù pøísluných øádù, jednak navazováním samotných
mìøidel na patøièné etalony. Tato návaznost
mìøidel na etalony je garantována (zajiována) procesy kalibrace, ovìøování, popø. také
zkouení.
Kalibrací mìøidla se rozumí soubor úkonù, jejich výsledkem je znalost závislosti
mezi hodnotami indikovanými kalibrovaným
mìøidlem a pøíslunými hodnotami tée velièiny stanovenými podle referenèního mìøidla nebo pracovního etalonu anebo realizovanými jejich prostøednictvím. Kalibruje se
zpravidla metodou pøímého nebo nepøímého
porovnání.
Zkoukou se rozumí souhrn operací prokazujících, e zkouené mìøidlo plní pøedepsané poadavky. Úøední zkouka, na jejím
základì je vydán patøièný certifikát nebo je
mìøidlo opatøeno znaèkou, která dokládá, e
mìøidlo splòuje poadavky pøísluných pøedpisù, bývá zpravidla oznaèována jako ovìøování. Pøi jistém úhlu pohledu lze pøedpokládat, e urèité prvky kalibrace jsou svým zpùsobem obsaeny i v kadém ovìøení.
Uivatele mìøidla zajímá pøedevím certifikát (kalibraèní list, ovìøovací list), který
má podle souèasných pøedpisù obsahovat
nejistoty výsledkù kalibrace nebo ovìøení.
Tento trend vychází napø. z platných normativních dokumentù [7], [8], [9], [10] a je dnes
veobecnì uznáván. Proto je v rámci cyklu
o nejistotách mìøení vìnován problematice
kalibrace tento samostatný èlánek.

2. Zvlátnosti nejistot pøi kalibraci
Postupy a metodika kalibrace mají svá
specifika projevující se v oblasti pouívaných
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metod i omezeným poètem typù øeených
úloh. Rovnì tak z pohledu nejistot jde o zcela
specifické úlohy, protoe navazování mìøidla na etalon s sebou zpravidla nese také urèité typické kombinace zdrojù nejistot, popø.
i jejich vzájemné korelace, posléze se projevující v kovariancích. Analýzy nejistot pøi
kalibraci jsou úlohami podstatnì sloitìjími
ne ty, které byly naznaèeny v pøedchozích
èástech cyklu.
Pøi kalibracích se lze nejèastìji setkat
s tìmito typy úloh:
n kalibrace mìøidla (zhmotnìlé míry) s jednou nominální hodnotou,
n kalibrace nìkolika mìøidel (zhmotnìlých
mìr) se stejnou nominální hodnotou,
n kalibrace sady zhmotnìlých mìr,
n kalibrace mìøidla se spojitou stupnicí.
Pøi posuzování nejistot pøi kalibraci je tøeba
uvaovat pøedevím ty sloky, které mají rozhodující vliv na výslednou nejistotu. Jsou to:
n nejistota hodnoty poskytnuté (reprodukované) etalonem,
n nejistota zpùsobená nedostatky pøi pøenosu hodnot z etalonu na mìøidlo (zahrnuje
vlastní nedokonalosti metody, vlivy prostøedí apod.),
n nejistota kalibrovaného mìøidla zpùsobující problémy se stálostí a reprodukovatelností mìøení.
Pøi kalibracích je zpravidla také tøeba, a
to mnohem pozornìji ne u provozních mìøení, dbát na to, aby nebyly opomenuty ádné moné korelace, které mohou ovlivnit výsledek. Co se týèe kovariancí, projevují se pøi
kalibraci tyto jejich dominantní projevy:
n kovariance mezi hodnotami velièiny poskytovanými etalonem,
n kovariance zpùsobené pøenosem hodnot
z etalonu na kalibrované mìøidlo,
n kovariance mezi hodnotami kalibrovaného mìøidla,
n kovariance mezi hodnotami etalonu a kalibrovaného mìøidla.
Nejistota a kovariance samotného etalonu
se skládají ze dvou sloek:
n sloek uvedených v kalibraèním listu a
udávajících hodnoty nejistot a kovariancí
velièiny mìøené nebo reprodukované etalonem v podmínkách jeho kalibrace,
n sloek pøedstavujících vliv odchylky podmínek pøi kalibraci oproti podmínkám referenèním.
Souèasným problémem je zpravidla skuteènost, e zatímco nejistoty ji bývají v kalibraèních listech uvedeny, údaje o kovariancích zde jetì velmi èasto chybí, aèkoliv pøitom mohou tvoøit stejnì významnou sloku
celkové výsledné nejistoty.

Jak ji bylo uvedeno, je situace pøi kalibraci podstatnì sloitìjí a nelze v ní vystaèit s jednoduchým modelem pøímého nebo
nepøímého mìøení. Z dùvodù omezeného prostoru èlánku je v následujícím textu jen struènì pøiblíena pøísluná teorie, doplnìná ukázkovými pøíklady výpoètu.

3. Kalibrace mìøidla reprodukujícího
jedinou hodnotu mìøené velièiny
3.1 Charakteristka úlohy
Jde o pøípad relativnì jednoduchý a témìø
shodný s vyhodnocením opakovaného pøímého mìøení jediné velièiny. Základem je n-krát
opakované porovnání kalibrovaného mìøidla
s etalonem za stejných podmínek, èím se
získají hodnoty x1, x2, ... xn.

3.2 Model kalibrace a odhad hodnoty
kalibrovaného mìøidla
Modelem kalibrace je soustava rovnic
X1 + XE  Xp  XM = Y
X2 + XE  Xp  XM = Y
.
.
.
Xn + XE  Xp  XM = Y

kde
Xn jsou rozdíly mezi hodnotou etaX1, X2,
lonu a hodnotou kalibrovaného mìøidla
pøi jednotlivých porovnáních,
XE hodnota etalonu,
Xp korekce zpùsobená nedostatky pøenosu
hodnot z etalonu na mìøidlo,
XM korekce zpùsobené nedostatky pøi udrování a reprodukování hodnoty kalibrovaným mìøidlem.
Model (1) je modelem pøímého stejnì
pøesného mìøení, take za pøedpokladu, e
odhady xp, xM korekèních vlivù Xp, XM jsou
nulové a odhad hodnoty etalonu XE je xE, nabude tvaru
y = xE +

1
n

n

∑x

i

= xE + x

(2)

i =1

3.3 Nejistota odhadu
Nejistota odhadu y za pøedpokladu, e se
pøipustí korelace mezi odhady xE a xM, nabude tvaru
2
+ 2uE, M
u( y ) = uA2 ( y ) + uE2 + up2 + uM

(3)
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uA ( y ) = s x =

n

1
n( n − 1)

∑ (x

i

− x )2

zjištěná odchylka ∆

kde nejistota stanovená metodou A je
(4)

i =1

nebo

uA ( y ) =

sx

(5)

n

kde sx je nìjaký odhad smìrodatné odchylky
a uE, up, uM jsou sloky nejistoty stanovené
metodou B (jak je uvedeno dále).
Sloka uE je nejistota hodnoty etalonu zjitìná pøi kalibraci. Skládá se z nejistoty uvedené v kalibraèním listu etalonu a ze sloky reprezentující pùsobení vlivù rozdílného prostøedí pøi kalibraci etalonu a vlastních podmínek
pøi vykonané kalibraci. Tento vliv musí,
s ohledem na údaje z kalibraèního listu (certifikátu) etalonu, kvantifikovat experimentátor.
Sloka up je nejistota zapøíèinìná nedostatky pøi pøenosu hodnot z etalonu na mìøidlo.
Zahrnuje vlivy metody i pouitých prostøedkù
a podmínek pøi kalibraci. Opìt ji musí správnì ocenit experimentátor na základì dostupných údajù a své zkuenosti s pouitými metodami, prostøedky a podmínkami kalibrace.
Nejistota uM je slokou vnáenou do procesu kalibrace udrováním a reprodukcí hodnoty kalibrovaným mìøidlem. Urèí ji opìt
experimentátor na základì známých metod,
podmínek a prostøedkù indikace údajù sledovaného kalibrovaného mìøidla.
Kovariance uE,M je zapøíèinìna korelacemi
mezi odhady hodnoty etalonu a kalibrovaného mìøidla. Nejèastìji je její pøíèinou pouití
stejné sestavy pøístrojù pro odeèítání hodnoty
udávané etalonem i kalibrovaným mìøidlem.
Pro vìtí pøehlednost lze tradiènì pouít
zápis do bilanèní tabulky, která má v obecném
tvaru podobu tab. 1. Koeficienty citlivosti A
se pøitom urèí stejnì jako v pøípadech popsaných ji v pøedchozích dílech cyklu [12], [13]
a [14] jako parciální derivace modelové funkce podle pøísluné promìnné. Hodnoty xp, xM
a xE,M se velmi èasto pokládají za nulové.
Kalibraèní list obsahuje tyto výsledky kalibrace:
n mìøené údaje,
n hodnotu kalibrovaného mìøidla y,
n údaj nejistoty kalibrace (nejistoty odhadu)
u(y).

Obr. 1. Situace
pøipadající v úvahu
pøi ovìøování mìøidla
reprodukujícího
jedinou hodnotu
mìøené velièiny

d

c
b
hranice dovolené odchylky

U
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3.4 Ovìøení zhmotnìlé míry k reprodukci
jediné hodnoty
Cílem ovìøení mìøidla je stanovit, zda jeho
odchylka se pohybuje v povolených mezích
±∆dov.
Postupuje se podobnì jako v pøedchozím
pøípadì kalibrace a odhad odchylky se stanoví jako aritmetický prùmìr x získaný z n opakovaných komparací s etalonem za dodrení
konstantních podmínek.
Nejistoty stanovené metodou A i metodou
B je moné urèit podobnì jako v pøedchozí
kapitole pomocí vztahù (3) a (4), èím se získá výsledná kombinovaná nejistota uC, ze které se vynásobením koeficientem rozíøení stanoví rozíøená nejistota U(x). Mìøidlo (mìrka) pak vyhovuje poadavkùm, jestlie platí
vztah
x + U ( x ) ≤ ∆dov

(6)

kde
x je aritmetický prùmìr stanovené odchylky od jmenovité hodnoty, kterou mìøidlo reprezentuje,
U(x) rozíøená nejistota této odchylky,
∆dov dovolená tolerance mìøidla (hranice
dovolené odchylky od jmenovité hodnoty).
V praxi mùe nastat jeden ze ètyø pøípadù
znázornìných na obr. 1. V pøípadì (a) lze konstatovat, e mìøidlo plnì vyhovuje poadavkùm. Naopak v pøípadì (d) mìøidlo poadavkùm prokazatelnì nevyhovuje. V pøípadech (b)
a (c) není laboratoø schopna jednoznaènì rozhodnout, zda mìøidlo vyhovuje èi nikoli.
V tìchto pøípadech mùe dát jednoznaènou

Tab. 1. Bilance nejistot pøi kalibraci

Standardní A proximaèní
rozdìlení
nejistota u(xi)
normální
rovnomìrné
rovnomìrné

K oeficient
citlivosti
Ai
Ax
AE
Ap

Pøíspìvek k výsledné nejistotì
ui (y)
uA (y)
uE (y)
uP (y)

u (xM)

rovnomìrné

AM

uM (y)

uE, M


rovnomìrné


AE, M


uE, M (y)
u (y)

Velièina
Xi

O dhad
xi

X
etalon XE
porovnání Xp
kalibrované
mìøidlo XM
kovariance XE, M
Y

x
xE
xp

ux = uA (x)
u (xE)
u (xp)

xM
xE, M
y
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odpovìï pouze jiné nezávislé ovìøení vykonané v laboratoøi vybavené dokonalejí technikou apod. V souèasnosti se vyaduje, aby
laboratoø akreditovaná pro ovìøování (kalibraci) byla schopna vdy jednoznaènì stanovit
výsledek jako pøípad (a), popø. (d), a nebylo
vyadováno ádné dalí posuzování. K tomu
mùe pøispìt právì zmenení nejistot ovìøení
(kalibrace).

4. Kalibrace nìkolika mìøidel
reprodukujících tuté nominální
hodnotu velièiny
Je-li kalibrováno nìkolik zhmotnìlých
mìøidel (mìr) stejné nominální hodnoty, postupuje se u kadého stejnì jako v pøedcházejícím pøípadì. Jestlie pøi kalibraci vech
dotyèných mìr pùsobí na mìøení tyté spoleèné vlivy, budou odhady hodnot kalibrovaných mìr korelované. Tato skuteènost mùe
být dùleitá v pøípadì, e pøi dalím pouití
budou tyto míry vystupovat spoleènì. Tehdy
je tøeba korelace mezi nimi ve výpoètu nejistot zohlednit. To ale pøedpokládá, e budou
v kalibraèních listech uvedeny, co v souèasné dobì bývá velmi zøídka. Jako pøíklad
lze zmínit kalibraci nìkolika závaí o tée
hmotnosti, nìkolika koncových mìrek o stejné jmenovité délce apod. Skuteènì, jsou-li pøi
váení na dvouramenné váze pouita spoleènì dvì závaí po 100 g, výsledek váení bude
m = m1 + m2 + a, kde m1 a m2 jsou hmotnosti
pouitých závaí pøevzaté z kalibraèních listù a a je odchylka namìøená pøi váení. Nejistota výsledku je
u2(m) = uA2 (a) + u2(m1) +
(7)
kde
uA(a) je nejistota váení na váhách stanovená metodou A,
u(m1), u(m2) nejistoty jednotlivých závaí stanovené metodou B (pøevzaté z kalibraèních listù tìchto závaí),
uB(a) nejistota váení stanovená metodou B
(jestlie nepùsobí jiné vlivy, je to nejistota vah),
u(m1, m2) kovariance mezi urèeními hodnot
závaí stanovená metodou B (vyète se
z kalibraèního listu závaí).
Kovariance existuje, pokud pøi kalibraci
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pùsobily spoleèné vlivy (tj. tehdy, byla-li kalibrace uskuteèòována za stejných podmínek
v tée laboratoøi atd.). Konkrétní postup vyhodnocení kalibrace a urèení kovariancí je
ukázán dále na pøíkladu (dodatek 9).

5. Kalibrace sady zhmotnìlých mìr

Pøi kalibraci nìkolika zhmotnìlých mìr
rùzných nominálních hodnot (velmi èasto jde
o jejich sadu) mohou rovnì nastat dvì základní situace. Buï je kadá míra kalibrována nezávisle na ostatních, nebo jsou vechny
zhmotnìlé míry kalibrovány souèasnì, take
na výsledek kalibrace mohou souèasnì pùsobit také vekeré vlivy. Uvedené tvrzení lze
ilustrovat tìmito modelovými situacemi:
n kadá z mìr je kalibrována jiným etalonem
a jiným komparátorem za jiných podmínek,
n pro kalibraci je pouit jediný etalon i komparátor za stejných podmínek pouití.
V prvním pøípadì se jedná o samostatné
nezávislé kalibrace kadé míry (nepùsobí-li
pøi kalibraci jiné výrazné spoleèné vlivy) a
kalibrace se vyhodnotí podle metodiky popsané v kap. 3.
Mimo to mùe být èást vlivù spoleèná kalibracím vech zhmotnìlých mìr, èást vlivù
rozdílná a jistá èást vlivù mùe být spoleèná
jen nìkterým zhmotnìlým mírám, co znaènì komplikuje vyhodnocování korelací. Pøíkladem mùe být postup spoèívající v pouití rùzných etalonù, ale jediného komparátoru
pro celou sadu, jak je tomu zpravidla pøi kalibraci sady koncových mìrek. Stejnou sadu
koncových mìrek lze ale také kalibrovat pomocí dvou komparátorù (kadým èást sady
mìrek). Rùzné mìrky jsou porovnávány
s rùznými etalony, ale podmínky jsou pøi
vech porovnáních stejné.
Postupy vyhodnocení tìchto pøípadù kalibrace asi opìt nejlépe pøiblíí konkrétní pøíklady následující v dodatku. Typickými pøíklady z praxe jsou sady koncových mìrek
nebo sady závaí.

6. Kalibrace mìøidla se spojitou
stupnicí
6.1 Dva základní typy úloh
Pøi kalibraci spojité stupnice pøicházejí
v úvahu dva moné pøípady, liící se vztahem
mezi modelem kalibrace a poètem bodù, ve
kterých se kalibruje. Tento poèet mùe být:
a) rovný poètu neznámých parametrù modelu kalibrace (napø. kalibrace etalonového
odporového snímaèe teploty jako referenèního etalonu v pevných bodech teplotní
stupnice);
b) vìtí ne poèet neznámých parametrù modelu kalibrace (napø. kalibrace etalonového odporového snímaèe teploty jako pracovního mìøidla, termoelektrického snímaèe teploty, deformaèního tlakomìru,
momentového klíèe, mikrometru atd.).
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V prvním pøípadì je úloha z pohledu zpracování namìøených hodnot jednoduchá, protoe neznámé parametry se urèí ze známých
rovnic a pro urèení nejistot a kovariancí se
pouije zákon íøení nejistot.
Ve druhém pøípadì je k dispozici poèet
rovnic vìtí, ne je poèet neznámých parametrù modelu a problémem je, jak urèit hodnoty parametrù modelu, aby pøitom byla vyuita vekerá nadbyteènost (co je, z hlediska
co nejdokonalejího vyuití informace skryté v datech, ádoucí). Obvykle se tato úloha
øeí s pouitím metody nejmeních ètvercù,
která ale vyaduje znalost hodnot etalonù se
zanedbatelnými nejistotami, co není vdy
splnìno. Blíe je celá situace popsána napø.
v [1], [4], [5] a [6].

6.2 Model kalibrace spojité stupnice
s nadbyteèností
Snahou je, stejnì jako ve vech pøedchozích
pøípadech, vytvoøit model, v tomto pøípadì
kalibraèní. Úèelem kalibrace mìøidla je urèit
závislosti mezi údajem X kalibrovaného mìøidla a údajem etalonu t, a to vèetnì urèení
nejistot této závislosti. Závislost hodnoty kalibrovaného mìøidla na hodnotách etalonu
X = f(t) se oznaèuje jako transformaèní funkce snímaèe. Inverzní funkcí k transformaèní
funkci, tedy závislost t = g(X), je kalibraèní
funkce snímaèe.
Kalibrace se uskuteèòuje porovnáním údajù kalibrovaného mìøidla s údaji etalonu pøi
pùsobení stejné velièiny. Hodnoty pùsobící
velièiny, pøi kterých se kalibrované mìøidlo
porovnává s etalonem, se v celém kalibraèním rozsahu odstupòovávají zpravidla rovnomìrnì v poètu n ≥ 6.
Za pøedpokladu, e hodnoty velièiny pùsobící na kalibrované mìøidlo a na etalon jsou
shodné (ne vdy to musí platit), se mnoinou
namìøených hodnot Xj proloí regresní závislost typu polynomu stupnì p. Transformaèní
funkce má v tom pøípadì tvar
X = a0 + a1t + a2t2 + ... + aptp

(8)

a kalibraèní funkce tvar
t = b0 + b1X + b2X2 + ... + bpXp

(9)

Jestlie se kalibruje pøi n hodnotách t1 a tn
a zohlední se i moné vlivy pøi pøenosu hodnot z etalonu na kalibrované mìøidlo, má teoretický model kalibrace tvar
X1 = a0 + a1t1 + a2t12 + ... apt1p
X2 = a0 + a1t2 + a2t22 + ... apt2p
...
X = a0 + a1tj + a2tj2 + ... aptjp
... j
Xn = a0 + a1tn + a2tn2 + ... aptnp

(10)

kde
Xj je hodnota kalibrovaného mìøidla (reprodukovaná, namìøená) pøi j-té hodnotì velièiny pùsobící na kalibrované mìøidlo,
tj j-tá hodnota etalonu (reprodukovaná, mìøená),

a0, a1, ... ap neznámé parametry (výstupní velièiny), jejich odhady se kalibrací zjiují (n ≥ p + 1).

6.3 Odhady parametrù transformaèní funkce
a jejich nejistot
Teoretická transformaèní funkce je tvaru
(8). Protoe hodnoty t nejsou pevné, ale té
zjiované mìøením, jde o nelineární model,
který se linearizuje rozvojem do Taylorovy
øady se zanedbáním èlenù vyích øádù.
ap0 parametNulté odhady a00, a10, a20,
rù a0, a1, a2,
ap se urèí napø. metodou
nejmeních ètvercù pro pevné t, tedy bez uvaování nejistot a kovariancí spojených
s odhadem hodnot etalonu. Nové odhady, jejich nejistoty a kovariance mezi nimi se znovu urèí metodou nejmeních ètvercù pro kovarianèní matici vstupních velièin, která ji
také zahrnuje nejistoty etalonu, pøenosu aj.
Jestlie takto získaný odhad nestaèí, povauje se za nultý a pokraèuje se stejným zpùsobem v dalích iteraèních krocích. Celý postup
lze opakovat i v nìkolika iteracích, zkuenosti
vak ukazují, e vìtinou se po nultém odhadu
vystaèí ji jen s jedinou iterací výpoètu.
Celá metodika, jak vyplývá z uvedeného
náznaku postupu, tentokrát smìøuje k maticovému zápisu a zpracování nejistot a kovariancí. To které øeení se volí podle konkrétní
situace, kdy je tøeba do analýzy zahrnout obecnì následující nejistoty a kovariance:
n nejistoty hodnoty velièiny poskytnuté (mìøené nebo reprodukované) etalonem,
n nejistoty zpùsobené nedostatky pøenosu
hodnot z etalonu na kalibrované mìøidlo,
n nejistoty vyplývající z udrování a reprodukování hodnoty kalibrovaným mìøidlem,
n kovariance mezi hodnotami velièiny poskytnutými etalonem,
n kovariance zpùsobené pøenosem hodnot
z etalonu na kalibrované mìøidlo,
n kovariance mezi hodnotami kalibrovaného mìøidla,
n kovariance mezi hodnotami etalonu a hodnotami kalibrovaného mìøidla.

6.4 Odhady parametrù kalibraèní funkce
a jejich nejistot
Nejjednoduí zpùsob, jak urèit kalibraèní funkci, je uplatnit døíve uvedený postup
pro transformaèní funkci (8) na kalibraèní
funkci (9). Tam, kde se nevyaduje znalost
transformaèní funkce, staèí urèit jen kalibraèní funkci.
Výsledkem kalibrace mìøidla se spojitou
stupnicí jsou:
n matematický model (kalibraèní funkce),
n odhad hodnot parametrù modelu (kalibraèní funkce),
n nejistoty odhadù parametrù modelu a kovariance mezi nimi.
Pro úèely praxe je vhodné uvádìt také tabulku, ve které jsou s dostateènì jemným
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U
U

hodnota indikovaná kalibrovaným měřidlem

odstupòováním zaneseny hodnoty údaje mìøidla X, jim odpovídající odhady hodnot mìøené velièiny t a nejistoty u t stanovení t.
Uivateli mìøidla potom staèí k namìøené
hodnotì (údaji mìøidla) podle tabulky pøiøadit pøíslunou hodnotu mìøené velièiny a
pøíslunou nejistotu mìøidla za podmínek pouití definovaných pøi kalibraci mìøidla.
Hodnoty mìøené velièiny a jejich nejistoty
mezilehlé hodnotám uvedeným v tabulce se
urèují interpolací (nejèastìji lineární).
Graficky je kalibraèní funkce vyjádøena
kalibraèní køivkou, která zobrazí výsledek
kalibrace v podobì grafu. Obecnì je pouití
kalibraèní køivky ke zjitìní hodnoty mìøené
velièiny ukázáno na obr. 2. Výsledné nejistoty jsou v této grafické podobì zpravidla reprezentovány rozíøenými nejistotami U(tj)
pro jednotlivé hodnoty kalibrace.

7. Mìøení pomocí kalibrovaného
mìøidla
7.1 Hodnota mìøené velièiny
Pøi urèování hodnoty velièiny mìøené kalibrovaným mìøidlem se vychází z kalibraèní funkce (9), a tedy ze vztahu
p

t = b0 + b1x + b2x2 + ... + bp xp =

∑b x
j

j

(11)

j=0

kde
x je aritmetický prùmìr namìøených hodnot,
b0, b1, ... bp hodnoty parametrù kalibraèní funkce kalibrovaného mìøidla získané jeho
kalibrací podle pøedcházejících kapitol.

7.2 Nejistota mìøení kalibrovaným
mìøidlem
Pøi urèení nejistoty mìøení vykonaného
kalibrovaným mìøidlem se vychází ze vztahu (11), na který se aplikuje zákon íøení nejistot. Potom
2
p
 p

u2 (t ) = ∑ x 2 j u2 ( b j ) +  ∑ jx j −1b j  u2 ( x ) +
 j =1

j =0



+ 2

p −1

p

∑ ∑ x x u(b , b )
j k

j = 0 k = j +1

j

k

(12)

kde u(b0) a u(bp) stejnì jako u(bj , bk) se urèí
na základì kalibrace snímaèe postupem uve-
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Obr. 2.
Obecný model
kalibraèní
køivky

deným v pøedchozích kapitolách, popø.
v dalím textu, a u(x) se urèí jako kombinovaná nejistota mìøení kalibrovaným mìøidlem.
V pøípadì, e lze zanedbat kovariance, je
2

p
 p

u2 (t ) = ∑ x 2 j u2 ( b j ) +  ∑ jx j −1b j  u2 ( x )
 j =1

j =0


(13)

8. Závìr
Èlánek, jako èást tematického cyklu, pøibliuje relativnì sloitou situaci, se kterou
se lze v praxi setkat pøi zjiování nejistot
pøi kalibraci a následném pouívání mìøidel.
Omezený prostor èlánku nedovoluje více
ne pouze popsat situace a naznaèit postupy
jejich øeení, tak jak se s nimi lze u vech ètyø
typù úloh uvedených v èlánku setkat v praxi.
Mnohé z úloh ji ale navíc vedou k maticovému zápisu a maticovému zpracování, vyadujícími urèitou zkuenost i zvýenou pozornost pøi samotné realizaci mìøení (kalibrace) i následné analýze nejistot. V závìreèné
kapitole èlánku je pøiblíena situace, která nastane v oblasti nejistot, pouije-li se kalibrované mìøidlo k provoznímu mìøení.
Jak bylo nìkolikrát zmínìno v textu, je
v pøipojeném dodatku uvedeno nìkolik pøíkladù z praxe. Podrobnìjí postupy je také
moné nalézt napø. v literatuøe nebo je konzultovat s odborníky ze specializovaných
metrologických pracovi.

kde
li je délka kalibrované mìrky stanovená i-tým
mìøením,
lE délka etalonové mìrky,
lEK délka etalonu uvedená v jeho kalibraèním
listì,
δlC chyba komparátoru,
δlD drift etalonu,
δli namìøený rozdíl mezi etalonovou a kalibrovanou mìrkou,
δlM chyba pøi reprodukování hodnoty kalibrovaným mìøidlem,
δlp korekce nedostatkù pøenosu hodnot z etalonu na kalibrované mìøidlo,
δl∆T chyba zpùsobená rozdílem teplot etalonu
a kalibrované mìrky,
δl ∆θ E zmìna délky etalonu zpùsobená rozdílem mezi teplotou etalonu pøi kalibraci
a jeho referenèní teplotou (uvedenou
v kalibraèním listu),
δl ∆θ K zmìna délky kalibrovaného mìøidla vlivem rozdílu hodnot teploty pøi jeho kalibraci a referenèní teploty.
Po provedení vech substitucí bude mít
model kalibrace mìrky tvar
li = lEK + δlD + δl ∆θ E + δli  δlC  δl∆T  δl ∆θ K
Podle stanoveného postupu kalibrace bylo
provedeno n = 5 opakovaných mìøení rozdílu δli, ze kterých byl vypoèítán aritmetický
prùmìr δl =  0,708 µm.
Etalonová koncová mìrka má podle certifikátu délku yE = 50 mm  0,30 µm a nejistota této hodnoty je 0,040 µm.
Nedìlají-li se ádné korekce a vechny
vlivy se zahrnou do nejistoty, bude odhad
délky kalibrované mìrky
5

9. Dodatek

Jaké jsou nejistoty tohoto odhadu?
Co se týèe nejistoty stanovené metodou A,
je tøeba vzít v úvahu, e pøi samotné kalibraci bylo vykonáno pouhých pìt mìøení, ale
z døívìjího vìtího poètu mìøení je známo,
e smìrodatná odchylka jednoho mìøení je
0,053 µm. Standardní nejistota typu A pak je

Pøíklady urèení nejistot pøi kalibraci

uA (l ) =

Pøíklad 1. Kalibrace mìøidla pro reprodukci jediné hodnoty mìøené velièiny: kalibrace koncové mìrky 50 mm
Úkolem je zkalibrovat koncovou mìrku
jmenovitého rozmìru L = 50 mm mechanickým porovnáním s etalonovou koncovou
mìrkou stejného jmenovitého rozmìru. Model kalibrace sestavený na základì zkueností
a studia literatury spolu tvoøí vztahy
li = lE + δli  δlp  δlM, i = 1, 2,
lE = lEK + δlD + δl ∆θ E
δlp = δlC + δl∆T , δlM = δl ∆θ K

n

1

0,053 = 0,023 7 ìm ≈ 0,024 ìm
5
Výsledná standardní nejistota typu B se
vypoèítá jako odmocnina ze souètu ètvercù
pìti sloek, kterými jsou:
1. Nejistota hodnoty etalonu: podle certifikátu je standardní nejistota etalonu u(lEK) =
= 0,040 µm.
2. Drift etalonu: podle pøedcházejících kalibrací je odhadnut jako nulový v mezích
±0,06 µm. Veobecné zkuenosti øíkají, e
nulový drift je nejpravdìpodobnìjí a e
lze pouít trojúhelníkové rozdìlení. Potom
0,06
= 0,024 5 ìm
u (δ ID ) =
6
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3. Nejistota komparátoru: podle certifikátu
o kalibraci komparátoru je jeho rozíøená
kombinovaná nejistota 0,016 µm pøi k = 2.
Z toho vyplývá standardní nejistota u(lC) =
= 0,016/2 = 0,008 µm.
4. Nejistota vlivem rozdílu teplot ∆T kalibrované a etalonové mìrky: z definice teplotního souèinitele délkové roztanosti látek
α (v daném pøípadì α = 11,5 · 106 K1)
vyplývá, e δl∆T = α L ∆T. Za pøedpokladu rovnomìrného rozdìlení ∆T v rozmezí
±0,1 K je standardní nejistota tohoto zdroje

u(δ l∆T ) = 11,5 ⋅ 10 −6 ⋅ 0,1l / 3 = 0,033 ìm
5. Nejistota vlivem rozdílu ∆Θ mezi teplotou
v místnosti (a tím i teplotou etalonu a kalibrované mìrky) a referenèní teplotou
(20 °C), ke které mají být výsledky uvádìny: je-li rozdíl v teplotních souèinitelích délkové roztanosti látky etalonové
a kalibrované mìrky ∆α, bude výsledek
kalibrace zatíen nejistotou
u (δ l∆TK − δ l∆TE ) = u (δ ) = ∆ α L ∆ È

Odhaduje se, e ∆α ≤ 1 · 106 Κ1, a dále se
pøedpokládá, e teplota v místnosti je vdy
v rozmezí 20 ±0,6 °C. Potom se vyjde ze zkueností z minulých podobných kalibrací a
doprovodných analýz, popø. z literatury, kde
lze nalézt i postupy pro výpoèet této sloky
nejistoty. Podrobnì celou metodiku uvádí
napø. EAL-R2 [8]. Pouijí-li se výsledky døívìjích analýz, lze pøedpokládat, e u(∆Θ) =
= 0,02 µm.
Po dosazení vyjde výsledná standardní
nejistota typu B
uB (l ) =
= 0,042 + 0,02452 + 0,0082 + 0,0332 + 0,022 =
= 0,061 ìm
Co se týèe kovariancí, nejsou mezi mìøe-

ním délky etalonu a délky kalibrované mìrky
v tomto pøípadì uvaovány ádné korelace.
Celková výsledná standardní nejistota
kombinovaná odhadu délky kalibrované mìrky je

uC (l ) = uA2 (l ) + uB2 (l ) =
= 0,024 2 + 0,0612 = 0,066 ìm

Celkový výsledek kalibrace lze (podle zvyklostí popsaných v pøedchozích èástech cyklu) prezentovat dvìma zpùsoby, pøièem pøednost by se mìla dávat prezentaci prostøednictvím rozíøené nejistoty U(l) = 2 · 0,066 =
= 0,132 µm (pro k = 2):
1. Délka kalibrované mìrky je
l = 50 mm  1,008 µm, u(l) = 0,066 µm.
2. Délka kalibrované mìrky je l = 50 mm  
1,008 µm, U(l) = 0,132 µm pro k = 2.
Komentovaný výsledek pak bude znít: délka kalibrované koncové mìrky o nominální
délce 50 mm je (49,998 992 ±0,000 132) mm.
Uvedená rozíøená nejistota mìøení je vyjádøena jako standardní nejistota mìøení vynásobená koeficientem pokrytí k = 2, která
pøi normálním rozdìlení odpovídá konfidenèní pravdìpodobnosti pøiblinì 95 %. Uvedené výsledky lze pøehlednì zapsat do bilanèní
tabulky (tab. 2).
Pøíklad 2. Kalibrace nìkolika mìøidel reprodukujících tuté nominální hodnotu velièiny: kalibrace tøí koncových mìrek tého jmenovitého rozmìru
Úkolem je zkalibrovat sadu tøí koncových
mìrek (pracovních mìøidel) stejné jmenovité délky tím jistým etalonem, pøi pouití tého
komparátoru mìøícího rozdíl délky kalibrované mìrky a délky etalonu za stejných okolních podmínek. Materiál vech mìrek má stejný teplotní souèinitel délkové roztanosti.
Model kalibrace má tvar
Y1 = X1 + XE  Xk, Y2 = X2 + XE  Xk
Y3 = X3 + XE  Xk
(D1)

Tab. 2. Bilanèní tabulka nejistot kalibrace koncové mìrky 50 mm (k pøíkladu 1)
O dhad xi
(mm)

Standardní
nejistota
u(xi) (µm)

δl

0 ,0 0 1 0 0 8

0 ,0 24 0

normální

1

0 ,0 24 0

etalon lEK

49 ,9 9 9 9 7 0

0 ,0 34 0

rovnomìrné

1

0 ,0 40 0

Velièina Xi

Pøíspìvek ke
A proximaèní K oeficient
rozdìlení
citlivosti Ai standardní nejistotì
ui(l) (µm)

drift δl D

0 ,0

0 ,0 24 5

trojúhelníkové

1

0 ,0 24 5

komparátor δl C

0 ,0

0 ,0 0 8 0

rovnomìrné

1

0 ,0 0 8 0

rozdíl teplot
mìrek δl∆Τ

0 ,0

0 ,0 34 0

rovnomìrné

1

0 ,0 33 0

rozdíl teplot
od 20 °C δl∆Τ

0 ,0

0 ,0 20 0

rovnomìrné

1

0 ,0 20 0







0 ,0 6 6 0

Y

49 ,9 9 8 9 9 2

AUTOMA
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kde
Y1, Y2, Y3 jsou délky kalibrovaných mìrek,
X1, X2, X3 namìøené hodnoty odchylek
mìrek od délky etalonu,
XE délka etalonu,
Xk celková korekce vlivu nedostatkù pøenosu hodnot z etalonu na kalibrovanou mìrku a nedostatkù pøi udrování a reprodukování hodnoty kalibrovaným mìøidlem.
Kalibrované mìrky mají nominální délku
L = 100 mm. Odhad délky etalonové mìrky je
y = 100 mm  0,24 µm s nejistotou 0,034 µm.
Rozdíly v délkách mìrek se mìøí komparátorem s kombinovanou standardní nejistotou
u(lC) = 0,008 µm.
Z pìti mìøení kadé mìrky byly, postupem
stejným jako v pøípadì jediné mìrky, získány odhady rozdílù délek l1 = 0,666 µm, l2
= 1,212 µm, l3 =  0,815 µm. Hodnota xk velièiny Xk je povaována za nulovou. Odhady
délek kalibrovaných mìrek z namìøených a
vyhodnocených údajù jsou
y1 = yE + l1 = 100 mm + (0,24  0,666) µm =
= 100 mm  0,906 µm;
y2 = yE + l2 = 100 mm + (0,24 + 1,212) µm =
= 100 mm + 0,972 µm;
y3 = yE + l3 = 100 mm + (0,24  0,815) µm =
= 100 mm  1,055 µm.
Nejistota stanovená metodou A se urèí
jako v pøíkladu 1 z minulých mìøení a je
0,024 µm pro porovnávání vech tøí mìrek.
Nejistoty stanovené metodou B jsou pro
vechny tøi uvaované pøípady stejné a urèí
se postupem stejným jako v pøíkladu 1. Tato
nejistota je uB = 0,056 µm.
Celková (kombinovaná) standardní nejistota potom bude u = 0,061 µm, pro vechny
tøi uvaované mìrky shodná, a výsledek kalibrace je
y1 = 100 mm  0,906 µm; u1 = 0,061 µm
y2 = 100 mm + 0,972 µm; u2 = 0,061 µm
y3 = 100 mm  1,055 µm; u3 = 0,061 µm
Protoe nelze vylouèit spoleèné pouití
dvou nebo i vech tøí kalibrovaných mìrek,
je tøeba v kalibraèním certifikátu uvést hodnoty kovariancí mezi zjitìnými odhady jejich délek. Kovariance (stanovené metodou
typu B) jsou dùsledkem pouití tého etalonu i tého komparátoru pro vechny tøi kalibrace. Mimo to je moné urèit kovariance také
metodou typu A (pokud existují).
Kovariance stanovené metodou B budou
stejné, nebo jsou dùsledkem spoleèného vlivu vech zdrojù nejistot typu B pùsobících
pøi kalibraci. Podle modelu (D1) bude
Y1 = X1 + XE  Xk
Y2 = X2 + XE  Xk
Kovariance mezi odhady y1 a y2 vycházejí
ze vztahu podle [5]
cov (y1, y2 ) = uE2 + uk2 = uB2 =

= 0,056 2 = 0,003 14 ìm 2
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Tab. 3. Namìøené hodnoty (k pøíkladu 3)

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

xi (mg)

4,8 0

3,9 4

4,0 7

3,30

4,7 7

3,0 6

3,9 5

3,9 5

4,6 4

4,6 6

0 ,7 3

0 ,7 3

0 ,7 6

0 ,7 7

Obdobnì lze nalézt i kovariance mezi y1 a y3
a mezi y2 a y3.
Ke stejnému výsledku lze dojít i následující úvahou. Vzhledem k tomu, e cov(y1, y2) =
= u(y1, y2) = ru(y1)u(y2), staèí najít takový spoleèný vliv, jeho pøíspìvek k nejistotì odhadù y1, y2 je znám a u kterého lze pøedpokládat
koeficient korelace r = 1. Potom

u( y1, y2 ) = r u( y1 ) u( y2 ) = u( y1 ) u( y2 )
Konkrétnì v uvaovaném pøípadì je takovým spoleèným vlivem chyba délky etalonu
XE a korekce vlivu nedostatkù pøi pøenosu Xk,
pøièem u(y1) = u(y2) = uB, tedy
uB(y1, y2) = uB(y1, y3) = uB(y2, y3) = ruBuB =
= uB2 = 0,0562 = 0,00314 µm2
Kovariance stanovené metodou typu A
podle TPM 0051-93 [10] jsou pro data tohoto pøíkladu zanedbatelné.
Pøi mìøení s pouitím tøeba dvou koncových mìrek (napø. první a tøetí) to znamená,
e jestlie namìøený rozdíl bude 3,48 µm
a nejistota mìøení rozdílu stanovená metodou
A bude 0,058 µm, bude správný výsledek
l = (100 mm  0,906 µm) + (100 mm  1,055 µm) +
+ 3,480 µm = 200 mm + 1,519 µm
a jeho celková standardní nejistota

uC (l ) = uA2 (l ) + u2 ( y1 ) + u2 ( y2 ) + 2uB( y1, y2 ) =
= 0,0582 + 0,0612 + 0,0612 + 2 ⋅ 0,003 14 =

= 0,017 086 = 0,131 ìm
Existují také dalí monosti. Neuvaují-li se
kovariance, bude vypoèítaná kombinovaná standardní nejistota výsledku u(l) = 0,104 µm, èím
dochází k neoprávnìnému vylepení výsledku
mìøení. Pøitom, pro zjednoduení, nebyly uvaovány nejistoty zpùsobené nedokonalostí spojení dvou mìrek, odchylkou podmínek mìøení
od podmínek kalibrace pouitých mìrek, pøípadným rozdílem teplot pouitých mìrek a
mìrek a mìøeného pøedmìtu.
Pokud by bylo v modelu (D1) vykonáno
celkem est mìøení, a to vdy po dvou mìøeních pøi porovnávání kadé kalibrované
mìrky, pøejde model (D1) na model (pro jednoduchost se pøedpokládá, e Xk lze zanedbat)
Y1 = X1 + XE,
Y3 = X3 + XE,
Y2 = X5 + XE,

Y2 = X2 + XE
Y1 = X4 + XE
Y3 = X6 + XE

(D2)

Pro odhady platí
y1 = 0,5(X1 + X4) + XE
y2 = 0,5(X2 + X5) + XE
y3 = 0,5(X3 + X6) + XE

(D3)

a pro nejistoty a kovariance platí
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u( y1 ) = u( y2 ) = u( y3 ) = 0,5σ 2 + uB2

(D4)

u( y1, y2 ) = u( y1, y3 ) = u( y2 , y3 ) = uB2

(D5)

pøièem σ 2 je parametr pøedstavující jednotkový rozptyl mìøení, co je vlastnì druhá
mocnina jednotkové nejistoty stanovené metodou A. Lze tedy zjednoduenì psát σ 2 =
= s2 ( x ) = uA2 (x). Pouívá se zejména tam, kde
není moné získat dostateèný poèet opakovaných mìøení pro plnohodnotné statistické
vyhodnocení. Hodnotu σ 2 lze odhadnout
z pomìru známých nejistot (blíe viz napø.
[2], [4] a dalí specializovaná literatura).
Pøi mìøení spoleènì dvìma kalibrovanými mìrkami bude jimi reprodukovaná délka
y = y1 + y2 a její nejistota (pøi zanedbání nejistot zpùsobených nedokonalostí spojení
mìrek)

u( y ) = u 2 ( y1 ) + u 2 ( y2 ) + 2u( y1, y2 )

(D6)

Pøi pominutí kovariancí by platilo

u( y ) = u2 ( y1 ) + u2 ( y2 ) = σ 2 + 2uB2 (D7)
co je nepøípustné podhodnocení nejistoty
výsledku mìøení.
Pøíklad 3. Kalibrace sady zhmotnìlých mìr:
kalibrace sady závaí jediným etalonem
Má se kalibrovat sada závaí o jmenovitých hmotnostech 500, 200, 200*, 100 a
100* g s pouitím etalonu o jmenovité hmotnosti 1 000 g, jeho systematická chyba ∆E
i standardní nejistota této systematické chyby uE (nejistota etalonem reprodukované hodnoty hmotnosti) jsou známy. Etalonem reprodukovaná hodnota hmotnosti xE = 1 000 + ∆E.
Pro jednoduchost se pøedpokládá, e korekce na vztlak je nulová (vechna závaí i etalon jsou vyrobeny ze stejného materiálu) a
neexistují ani ádné dalí vlivy pùsobící nejistoty mìøení mimo etalon a zdroje nejistot
typu A.
Pro kalibraci se pouije napø. toto kalibraèní schéma:
= X1 + X E
500 + 200 + 200* + 100
500 + 200 + 200* + 100*
= X2 + X E
500  200  200*  100
= X3
500  200  200*  100*
= X4
200  200* + 100  100* = X5
200  200*  100 + 100* = X6
200  200*
= X7 (D8)
= X8
200  200*
200
 100  100* = X9
200
 100  100* = X10
200*  100  100* = X11
200*  100  100* = X12
100  100* = X13
100  100* = X14

Pouitý model je pøeurèen (poèet rovnic
je vìtí ne poèet neznámých velièin) a øeí
se metodou nejmeních ètvercù (blíe
viz hlavní text èlánku).
Odhady hodnot závaí jsou
m500 = 0,25(x1 + x2 + x3 + x4 + 2xE)
m200 = 0,1(x1 + x2  x3  x4 + x5 +
+ x6 + x7+ x8 + x9 + x10 + 2xE)
m200*= 0,1(x1 + x2  x3  x4  x5  x6 
 x7  x8 + x11 + x12 + 2xE)
(D9)
m100 = 0,1(x1  x3 + x5  x6  x9  x10 
 x11  x12 + x13 + x14 + xE)
m100*= 0,1(x2  x4  x5 + x6  x9  x10 
 x11  x12  x13  x14 + xE)
Odhady standardních nejistot (kombinovaných) vypoètených hodnot hmotnosti závaí
U( m ) = U A ( m ) + U B ( m ) =
 25 0 0 0 0 
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=
0 0 10 0 0  +
100 
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(D10)

kde na diagonálách matic jsou ètverce nejistot urèených hodnot jednotlivých závaí a
mimo diagonály jsou kovariance mezi urèenými hodnotami jednotlivých závaí.
Zde je tøeba upozornit, e kalibraèní protokoly ve vìtinì pøípadù kovariance mezi odhady hodnot závaí neobsahují.
Èíselný výpoèet lze ukázat s údaji uvedenými v tab. 3 se závaím o hmotnosti 1 kg,
xE = (1 000  2,82 · 103) g a u(xE) = uE =
= 0,07 mg jako etalonem.
Odhady hodnot kalibrovaných závaí a jejich standardní (kombinované) nejistoty jsou
m500 = 500 g  1,753 mg; u500 = 0,040 mg
m200 = 200 g  4,678 mg; u200 = 0,018 mg
m200* = 200 g  0,748 mg; u200*= 0,018 mg
m100 = 100 g  0,417 mg; u100 = 0,013 mg
m100* = 100 g + 0,394 mg; u100*= 0,013 mg
ux = 0,036 1 mg
Kovariance odhadù kombinací dvojic kalibrovaných závaí jsou
u500, 200 = (0,022 1 mg)2; u500, 200* = (0,022 1 mg)2
u500, 100 = (0,015 6 mg)2; u500, 100* = (0,015 6 mg)2
u200, 200* = (0,014 mg)2; u200, 100 = (0,009 9 mg)2
u200, 100* = (0,009 9 mg)2; u200*, 100 = (0,009 9 mg)2
u200*, 100* = (0,009 9 mg)2; u100, 100* = (0,007 mg)2
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Napøíklad k váení se pouijí dvì závaí
m500 a m100* v modelu mìøení m = m500 + m100* +
+ x. S namìøenou hodnotou rozdílu hmotností
x = 25,280 mg se standardní kombinovanou
nejistotou u(x) = 0,056 mg bude výsledkem
mìøení hodnota hmotnosti mìøeného objektu
m = 499,998 247 + 100,000 394 + 0,025 280 =
= 600,023 921 g a nejistota urèení této hodnoty
u2(m) = u2(m500) + u2(m100*) + 2u(m500, m100*) + u2(x) =
= 0,0402 + 0,0132 +2 · 0,015 62 + 0,0562 =
= 0,005 392 mg2, a tedy u(m) = 0,074 mg
Celkový výsledek mìøení je
m = 600,023 921 g, u(m) = 0,000 074 g
Pokud by nebyla uvaována kovariance
mezi závaími, byla by nejistota urèení hmotnosti u(m) = 0,000 070 g.
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Multifunkèní vyhodnocovací systém s displejem
Multifunkèní systém pro vyhodnocování
impulsního signálu FX 360 od firmy ifm
electronic (obr. 1) umoòuje snadno získat informace o sledech pohybù v zaøízeních prùmyslové automatizace. Namìøená perioda

vhodný k øeení èítacích úloh a úloh mìøení
èasu.
Nejèastìji se pøístroj pouívá pøi mìøení
rychlosti dopravníkových pásù, zjiování poètu otáèek høídelí strojù, èítání výrobkù na výrobních linkách, èítání strojových taktù, mìøení dob trvání technologických
procesù v prùmyslových pecích apod.
Displej FX 360 mùe být napájen z rùzných zdrojù (115/230 V AC
nebo 24 V DC) a výstup lze volit spínací nebo analogový. Splòuje vechny poadavky praxe a pro své vlastnosti je vhodný pro výrobce zaøízení, v nich mùe být pouit jako
jejich komponenta, i pro pouití pøímo u koncových uivatelù.
K nastavení displeje FX 360
slouí dvì tlaèítka na pøedním panelu. Uivatel je pøitom veden zobrazením nastavovacích parametrù na
displeji. Volbou a aktivací rùzných
reimù provozu je definována funkce pøístroje. K pøizpùsobeni nejrùznìjím moným aplikacím volbou
Obr. 1. Multifunkèní vyhodnocovací systém FX 360 provozního reimu staèí zadat pouvstupního øetìzce impulsù je pøepoèítána na ze nìkolik hodnot parametrù.
frekvenci a jako frekvence zobrazena. S poZákladní technické charakteristiky pøístrouitím pøevodního souèinitele lze také vypo- je jsou:
èítávat a signalizovat napø. otáèky, rychlosti  vstupní frekvence 25 kHz (odpovídá dobì
pohybù a doby trvání rùzných dìjù. Tyto patrvání impulsu 0,02 ms),
rametry je moné dále pøevádìt na analogo-  impulsní vstupy pro senzory a rotaèní snívý signál. Displej FX 360 je tudí zejména
maèe, napø. pnp a npn podle NAMUR,
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 vstupní signály HTL (10 a 30 V),
 integrované napájení rotaèních snímaèù 24
V DC/130 mA, odolné vùèi zkratu,
 analogový výstup 0/4 a 20 mA nebo 0 a
10 V,
 spínací výstup s optickým vazebním èlenem (35 V DC, 135 mA),
 teplota okolí 0 a 45 °C,
 kryt z plastu Noryl pro vestavbu do panelu a ètrnáct pøipojovacích svorek,
 krytí èelního panelu IP65, svorek IP20,
 dobøe èitelná signalizace okamitého údaje
oranovou LED výky 15 mm,
 rozmìry 96 × 48 × 129 mm ( × v × h),
 dodávány jsou tøi verze pøístroje: standardní, s analogovým výstupem a se spínacím
výstupem.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz
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