
  

Použitie meracích zariadení 
prepojených s počítačom na 

metrologické účely.

Marián Hubinský



  

V metrológii platí:

To čo nieje zapísané nebolo odmerané!
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Vynechajme človeka...

1.eliminácia chýb

2.urýchlenie kalibrácie, justáže a vydávania kalibračných listov

3.úspora financií (je potrebných menej “človekohodín”)

4.zvýšenie hodnovernosti, zníženie rušenia

5.možnosť 100% vyťaženia zariadení automatickou činnosťou 

mimo pracovného času

6.sledovanie ďalších parametrov

7.možnosť automatického zásahu, korekcie 

v prípade neštandardnej udalosti



  

AKO pripojiť?
232 422 485 488 USB LAN 

Ethernet



  

Kde nie a prečo nie USB?



  

Kde nie a prečo nie USB?

●rušenie DC V, HF V, µA,

●zvlnenie napájania

●relatívne krátky dosah

●nespoľahlovosť (Windows)

USB nieje zlé!



  

Kde áno?

tam kde to nevadí



  

Kde áno?

pri sieťovom napájaní s oddelením



  

Kde áno?

kde je rušenie zdroja väčšie, RF



  

Rušenie nemá vplyv
vzhľadom na povahu merania



  



  

Kde áno?

Offline aplikácie



  

USB na RS232



  

Iné formy komunikácie

vzdialený display



  



  

Data acquisition (DAQ) 

FLUKE HYDRA – 20 kanálov



  

FLUKE Hydra - GPIO



  

Hydra / NetDAQ

merací blok



  

Ďakujem za pozornosť...

www.elso.sk
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