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tických funkcí dostupných v inteligentních 
převodnících může současně představovat 
snadný způsob, jak zjistit, zda se v měřicím 
zařízením neděje něco, co by mohlo mít ne-
žádoucí vliv na nejistotu měření. K nejuži-
tečnějším diagnostickým funkcím dostupným 
v současné době patří např. sledování driftu 
snímače, odporu obvodu termočlánku a za-
znamenávání minimální a maximální teploty.

Nejistotu lze zmenšit také použitím ná-
sobných snímačů nebo snímačů se zdvoje-
ným citlivým prvkem. Existují-li dva sníma-
če měřící tutéž veličinu na zařízení a oba dva 
pracují ve svých tolerančních mezích, je prav-
děpodobné, že údaj jednoho se bude nacházet 
nad a údaj druhého pod skutečnou teplotou 
měřené látky. Průměr z těchto dvou údajů se 
pravděpodobně nachází blíže skutečné teplo-
ty než kteréhokoliv z obou údajů jednotlivě 
a aktuální nejistota měření bude určitě men-
ší než při alternativní úvaze největší možné 
nejistoty. Při použití dvou snímačů současně 
lze jejich výstupy nejen s výhodou průměro-
vat, ale také mezi sebou navzájem porovná-
vat. Začnou-li se jejich údaje navzájem vzda-
lovat, může to znamenat, že jeden ze snímačů 
měří s chybou anebo se schyluje k jeho poru-
še. Toto nelze použít jako náhradu programu 
kalibrace, protože je možné, že oba dva sní-

mače měří nesprávně. Nicméně jde o jasnou 
známku toho, že je něco špatně.

Jinou diagnostickou veličinou, která zře-
telně ukazuje, že od instalace nebo poslední 
kalibrace se něco změnilo, je elektrický odpor 
obvodu termočlánku. Metoda měření odporu 
termočlánkového obvodu je známa již dlou-
ho. Příliš často se však nevyužívá, protože 
prodlužuje dobu potřebnou na kalibraci a vy-
žaduje, aby o každém termočlánku byly ve-
deny patřičné záznamy. Inteligentní převod-
níky mohou danou úlohu zjednodušit tím, že 
nepřetržitě sledují odpor obvodu termočlánku 
a upozorní obsluhu na každou jeho význam-
nější změnu. Tyto metody mohou upozornit 
na opotřebované termočlánky, korozi, uvol-
něné vodiče ve svorkách, otravu termočlán-
ku a další zdroje chyb.

Nakonec je zde metoda zaznamenávání 
minima a maxima, která může pomoci při 
hledání a nápravě občasných problémů. Lze 
ji použít ke sledování rozdílu mezi údaji dvou 
snímačů, ke zjištění, zda snímač není použí-
ván mimo svůj určený rozsah, nebo i ke sle-
dování teploty elektronických komponent 
převodníku. Pracují-li tyto komponenty, ať 
už umístěné ve snímači nebo v převodníku, 
mimo své určené meze provozních podmínek, 
mohou být příčinou přídavných chyb nebo 

předčasných poruch. Veličiny charakterizu-
jící provozní podmínky zařízení se zpravidla 
nesledují, takže občasná drobná překročení 
mezí mohou zůstat nepovšimnuta, dokud ne-
dojde k něčemu většímu. Dlouhodobější sle-
dování podezřelých veličin pomůže diagnos-
tikovat a napravit tyto často obtížně odhalitel-
né případy nežádoucího chování.

Je třeba používat techniku ve svůj pro-
spěch a zavádět vhodné diagnostické ná-
stroje, které obsluhu upozorní na potenciál-
ní problémy. Tyto nástroje lze využívat také 
jako podporu při optimalizaci vašich kalib-
račních programů a při předcházení nadby-
tečné údržbě.

Závěr

Nezáleží na tom, zda jako součást své prá-
ce vybíráte, instalujete nebo používáte teplo-
měrné zařízení, od něhož je požadována urči-
tá úroveň nejistoty měření – vždy můžete tuto 
úroveň výrazně ovlivnit, a to směrem nahoru 
i dolů. Vynaložte trochu úsilí navíc a posta-
rejte se o to, abyste používali kvalitní postupy 
a zařízení umožňující vám měřit teplotu s ta-
kovou nejistotou, jakou potřebujete.

(Emerson Process Management)
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y   Schválen standard 
ISA-100.11a pro 
bezdrátovou komunikaci

Standardizační výbor ISA100 schválil 
novou průmyslovou normu ISA-100.11a 
Wireless Systems for Industrial Automati-
on: Process Control and Related Applicati-
ons (bezvodičové systémy pro automatizaci 
v průmyslu: řízení technologických procesů 
a související úlohy). Následovat bude schvá-
lení normy orgánem ISA Standards and Prac-
tices Board a její ratifikace normalizačním 
institutem ANSI (American National Stan-
dards Institute). Očekává se, že nová norma, 
na jejímž zpracování se podílelo otevřené fó-
rum více než 600 odborníků z celého světa, 
bude publikována v srpnu 2009.

Účelem normy ISA-100.11a je zajis-
tit spolehlivý a bezpečný provoz bezdrá-
tových pojítek určených pro méně náročné 
řídicí úlohy zahrnující sledování, vydávání 
výstrah, dispečerské řízení, řízení v otevře-
né smyčce a zpětnovazební řízení s přípust-
nou latencí řádu 100 ms. Norma také zajis-
tí robustnost nezbytnou při vysokých úrov-
ních elektromagnetického rušení, obvyklých 
v tvrdých provozních podmínkách průmys-
lových závodů, a za přítomnosti starších 
bezdrátových soustav nekompatibilních se 
systémem podle ISA100. Další informace 
lze nalézt na www.isa.org/networks.
[InTech e-News, 30. dubna 2009.]                  (sk)

  Biopaliva nové generace 
z dřevní štěpky

Společnost Invensys Process Systems se 
připojila k evropskému projektu Optfuel. Kon-
sorcium řešitelů tohoto projektu si dalo za cíl 
prozkoumat možnosti využití biopaliv nové 
generace typu BtL (Biomass to Liquid) pro 
pohon automobilů. V rámci projektu se bude 
zkoumat dostupnost rostlin vhodných pro vý-
robu biopaliv (v tomto případě má jít o dřevě-
nou štěpku z rychle rostoucích vrb, topolů a tr-
novníků akátů), vlastní výroba bio paliv, jejich 
distribuce a přizpůsobení motorů automobilů 
tak, aby byly pro biopalivo vhodné. Úkolem 
firmy Invensys je simulovat procesy při výro-
bě biopaliv a optimalizovat výrobní postupy. 
Výroba spočívá ve zplynování dřevní štěpky 
při 1 400 °C a následném odstranění slouče-
nin síry a aromatických uhlovodíků. Palivo se 
bude vyrábět ve zkušebním závodě Choren In-
dustries ve Freiburgu (SRN). Projektu, pláno-
vaného na tři a půl roku, se účastní deset part-
nerů z pěti zemí a EU jej podpořila 7,8 mil. eur 
z rozpočtu 7. rámcového programu výzkumu 
a technického vývoje. Projekt vede společnost 
Volkswagen a mezi partnery projektu jsou také 
automobilky Ford a Renault. Výrobce paliv 
zastupuje sdružení Concawe. Dalšími partne-
ry projektu jsou výzkumné ústavy: francouz-
ský institut IfP, řecký CERTH a indický IITD.  
O organizaci celého projektu se stará společ-
nost Syncom. (Bk)


