Jaká je cena
mìøicí techniky?
Odpovìï na tuto otázku se zdá celkem jasná  je to cena, kterou za ni pøi nákupu
zaplatím. Pøi dalím pøemýlení nad touto otázkou a prvoplánovou odpovìdí na ni rychle
zjistíme, e do nákladù je tøeba zapoèítat i cenu práce, kterou bylo nutno vykonat na to,
aby byl systém zprovoznìn a funkèní. Neobstojí pøípadný argument, e tato práce byla
vykonána interními pracovníky bìhem jejich pracovní doby  i tato práce nìco stála,
jen cena se obtínìji urèuje ne v pøípadì, kdy za ni bylo pøímo zaplaceno.
Jsou to ale opravdu vechny náklady na systém? Vdy napø. norma ISO9000 pøedepisuje, e mìøicí zaøízení musí být pravidelnì
kalibrováno. Tyto èinnosti se bìnì povaují za podporu systému.
Jaká je ale cena podpory systému? Zkuenosti a výzkumy ukazují,
e náklady na podporu systému obvykle pøesahují poøizovací náklady mìøicí techniky. e na tom nìco je ukazuje i následující pøíklad. Tento pøíklad té ilustruje, e nevhodný návrh systému mùe náklady výraznì zvýit.
Prùmìrná doba ivota mìøicího sytému je vyí ne 7 let. Naopak
poèítaè je starý za dva a tøi roky. Pøedstavme si, jak jsou na tom
uivatelé, kteøí si pøed øeknìme ètyømi lety poøídili mìøicí techniku zaloenou na zásuvných mìøicích PC kartách, která byla v té
dobì velice oblíbená právì pro svou nízkou poøizovací cenu. Jejich
mìøicí systém má v této chvíli za sebou polovinu ivota, morálnì je
ale zcela zastaralý. Poèítaè, v nìm jsou karty zasunuty, musí být
vybaven sbìrnicí ISA, a takový se v pøípadì potøeby shání jen velice obtínì  místo bìného kanceláøského poèítaèe, který byl dosud pouit, se musí zajistit znaènì nákladnìjí prùmyslový poèítaè.
A co operaèní systém? Za tu dobu ji dolo ke generaèní zmìnì,
ale protoe PC mìøicí technika pouívá ovladaè, který je obvykle
vázán na urèitý operaèní systém a v jeho rámci jsou pouity leckdy
i ménì standardní techniky (pøeruení, DMA, registrace jako
pseudoovladaè, atd.), není výmìna operaèního systému za novìjí
tak snadná a bezproblémová, jak je obvykle deklarováno. Proto se
stále mùeme v mìøicích systémech setkat s operaèním systémem
Windows 3.11  kde jinde jej jetì najdete v provozu? Seèteno
a podtreno  porouchá-li se mìøicí systém zaloený na pùvodnì
velice levných PC kartách, bude jeho oprava velice nákladná,
pracná a riskantní, nepovede-li jeho porucha pøímo k nutnosti nákupu nového systému.
Také zauèení obsluhy mùe pøedstavovat dodateèné náklady, dané
programovými omezeními, obtínou instalací a deinstalací mìøicí
karty (nutnost rozebrat poèítaè, potøeba zásahù do programù
na poèítaèi, riziko ruení od obvodù poèítaèe), ale i centralizací
do jediného mìøicího místa (dlouhé kabely, problémy s ruením)

U komunikaèních standardù jde v souèasné dobì o nìkolik dostateènì perspektivních variant. Jednak je to poèítaèová sí Ethernet
10/100 Mbit (tzv. LANka). Do popøedí zájmu se ale té dostává
universální sériová sbìrnice USB. Pro obì z tìchto sbìrnic jsou na
trhu mìøicí moduly od rùzných výrobcù. Jejich nevýhodou, patrnou pøedevím u modulù Ethernet, mùe být pomìrnì vyí poøizovací cena daná draím rozhraním a vyími poadavky na výpoèetní výkon modulu. Sbìrnice USB výraznì omezuje dosah
(délku kabelu). Nicménì pro mìøení s velkými datovými toky
(dynamická) se jedná asi v souèasnosti o nejvýhodnìjí øeení
 snadno pøipojitelná ke kadému poèítaèi, podporovaná bìnými
operaèními systémy.
Pro statická mìøení, kde jsou datové toky výraznì nií, doporuèuji orientovat se na nìkterou z prùmyslových komunikaèních
sbìrnic. Oblast prùmyslové automatizace pøedstavuje ve srovnání
s mìøicí technikou sice pøíbuzný, ale mnohem vìtí trh a proto je
výhodné vyuít pokroku, k nìmu v tomto oboru dolo, v Evropì
víc ne za oceánem. Tyto sbìrnice umoòují vytváøet geograficky
distribuované systémy, take dochází k úsporám v kabelái. Délka
ivota prùmyslových øídících systémù je srovnatelná s délkou ivota mìøicích systémù, take tyto sbìrnice budou podporovány
jetì dlouho. Speciálnì sbìrnice CANbus se zdá velice perspektivní. Nejen e je na trhu velký výbìr vhodných mìøicích modulù, ale
zaèínají se objevovat snímaèe fyzikálních velièin s moností pøímého pøipojení na tuto sbìrnici. Tato sbìrnice je také stále více vyuívána výrobci automobilù a osazována do sériové produkce,
take trh modulù a snímaèù s touto sbìrnicí se stále roziøuje
a roziøovat bude - a jedná se o mnohem irí trh, ne by mohla
mìøicí technika kdy vytvoøit. To zákonitì povede k dalímu sniování cen, které ji dnes jsou srovnatelné s cenami zásuvných
PC karet, i ke stálému roziøování obecných zkueností s jejím
pouitím.

Jak je to v tomto pøíkladu s kalibrací? Je nepohodlná, protoe ke
kalibraci èi k ovìøení je tøeba pøedkládat nejen mìøicí kartu, ale celý poèítaè. Navíc je nutno najít pracovitì, které je schopno mìøicí
kartu v poèítaèi ovìøit. I tento fakt pøedstavuje více èi ménì skryté náklady které je nutno k cenì systému pøipoèítat.
Takto vzniklou celkovou cenu nazývají ekonomové cenou vlastnictví systému, TCO (Total Cost of Ownership). Jak postupovat, aby
se tato celková cena sníila? Je tøeba pøedevím dodrovat otevøené standardy, a mezi nimi pouze ty s dostateènou perspektivou.
V mìøicí technice se jedná pøedevím o standardy programové
a komunikaèní. Problém PC karet z pøedchozího pøíkladu byl
v tom, e sice dodrovaly standard, ale pouze interní komunikaèní
standard ISA, který se navíc velice rychle pøeil a byl nahrazen
jiným.
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Obr.1 Sestava systému se sbìrnicemi CANbus a USB
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Samozøejmou námitkou je, e poèítaèe nejsou bìnì sbìrnicí
CANbus vybavovány. To je pravda. Ale pravdou je té to, e na trhu
ji dnes je øada pøevodníkù sbìrnice CANbus na USB, pøípadnì
na Ethernet. Speciálnì pøevodníky CANbus - USB jsou velice levné a programovì transparentní, take lze konstatovat, e jejich prostøednictvím je mono bez vìtích problémù pøipojit CANbus k libovolnému poèítaèi PC.
Z programového hlediska doporuèuji se orientovat na rozhraní
ActiveX èi COM. Jedná se o objektové rozhraní, pouívané napø.
i v internetových prohlíeèích, tedy o obecný prostøedek, který
se bude nepochybnì více èi ménì vyuívat jetì po dlouhou dobu.
S tímto rozhraním dokáe pracovat jak vìtina vývojových prostøedí pro vývoj mìøicích programù, tak i vývojové nástroje typu
Visual Basic èi Delphi.
Uplatnìní uvedených zásad v praxi ukazuje pøíklad z firmy Ing.
L. Vyrtych  ETZ, zkuební laboratoø svítidel a fotometrických
mìøení, akreditovaná ÈIA Praha pod è. 1279. Je to první privátní
a nezávislá zkuební laboratoø svítidel v ÈR, jejím posláním je provádìní zkouek a mìøení na vybraných druzích výrobkù podle
pøísluných harmonizovaných norem nebo podle odsouhlasených
nenormalizovaných postupù. Laboratoø získala první akreditaci
v roce 2000 a v souèasné dobì jí bylo vydáno nové Osvìdèení
o akreditaci s platností a do roku 2008.

standardùm (CANbus, USB) jsou implementaèní náklady mnohem nií.
 Pouití samostatných modulù místo zásuvných karet pøináí velké výhody z hlediska periodického ovìøování.
 Autonomní provádìní mìøení mìøicími moduly okamitì po pøipojení napájení a po celou dobu jeho pøipojení garantuje, e
mìøení není mìøicím programem ovlivòováno a program tedy
nemá vliv na pøesnost mìøení.
Vekerá mìøení podle ÈSN-EN øídí na zakázku pøipravený program, vytvoøený v prostøedí TestPoint. Program vyuívá pro komunikaci s mìøicími moduly standardního rozhraní na bázi technologie COM.
Popsaná realizace zkuebního systému, prvního v ÈR, umonila
zkuební laboratoøi Ing. L. Vyrtych  ETZ rozíøit akreditaci i na
oblast nouzových svítidel a poskytovat v oblasti zkouení svítidel
komplexní sluby. Pouitá koncepce je zárukou dlouhého morálního ivota zkuebního systému a nízké ceny vlastnictví TCO.
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Podle zákona 22/97Sb. je výrobce nebo dovozce svítidla povinen
uvádìt na trh v ÈR jen bezpeèné výrobky. Pøed uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné prohláení o shodì, v pøípadì urèení výrobku té na trh Evropské unie pak ES prohláení o shodì spojené s CE znaèením výrobku. Pro zajitìní
komplexních slueb se vedení zkuební laboratoøe rozhodlo automatizovat v souladu s poadavky ÈSN EN60 598-2-22:1999 té zkouky nouzových svítidel.
Pro zkouky nouzových svítidel byla zvolena technologie CANSAS
firmy imc Berlín. Moduly jsou umístìny na sbìrnici CANbus, která je bezprostøednì u poèítaèe PC pøevedena na USB. Dùvodù pro
volbu tohoto uspoøádání je nìkolik:
 Moduly CANSAS se cenovì pohybují na úrovni srovnatelné
s PC technikou, pøièem vzhledem k bohatì podporovaným

Obr.2 Pøíklad modulù CANbus na stanoviti
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