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7. Závěr

Měření je nezastupitelným zdrojem infor-
mací ve všech proměnných procesech. Ros-
toucí požadavky na přesnost nutí stále větší 
skupinu odborníků věnovat pozornost pro-
blematice nejistot měření. Určování nejistot 
měření je ve své podstatě založeno na jed-
noduchých principech. Základem je zave-
dení pravděpodobnostního přístupu do úvah 
o přesnosti měření. Teorii, na které je celá 
problematika založena, lze v celé šíři do-
hledat v mnoha normativních dokumentech. 
Pro některé specifické měřicí úlohy byly vy-
dány i normy, např. [4], [5] a [6], které mají 
v daných případech usnadnit a sjednotit ur-
čování nejistot.

První ze dvou souvisejících článků po-
skytuje jednoduchý průřez vědomostmi nut-
nými k pochopení základů a jejich použití. 
Použití teoretických postupů v praxi naráží 
na mnohé obtíže, z nichž některé jsou po-
psány. Na příkladu ve druhém z článků je 
ukázáno, že samotné určení nejistoty není 
příliš obtížné a nejsou k němu třeba žád-
né zvláštní znalosti. Problémem je určit ta-
kovou hodnotu nejistoty, která bude co nej-
přesněji reflektovat reálné podmínky dané-
ho měření. Již bylo několikrát zdůrazněno, 

že hlavní překážkou v této snaze je citlivost 
jednotlivých úkonů určování nejistot na sub-
jektivitu. Zde uvedené metody mohou pomo-
ci tento vliv minimalizovat.

Vždy je třeba mít na paměti důvody, pro 
něž nejistoty měření existují a pro něž jsou 
určovány. Jde v první řadě o možnost porov-
návat přesnosti jednotlivých výsledků nebo 
obecněji produktů. Aby mohl být tento účel 
splněn, je nezbytné se v maximální možné 
míře snažit o objektivní posouzení všech pů-
sobících vlivů. Samotný proces určování ne-
jistot má současně ještě jeden podstatný vý-
znam. Poskytuje podrobnou informaci o ce-
lém procesu měření jak tomu, kdo měření 
provádí, tak i uživateli získaných výsledků. 
Díky těmto údajům lze přesně určit slabý 
článek v procesu měření a na základě toho 
určit, kde se vyplatí investovat do zlepšová-
ní měřicích postupů a kde by šlo o plýtvání 
prostředky.
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SCADA Servis, s. r. o., distributor systémů 
Citect, ClearSCADA a SCADAPack, uspo-
řádal ve spolupráci se společností Schnei der 
Electric pravidelné setkání uživatelů těchto 
systémů z České republiky a Slovenska s ma-
nažery zahraničních vývojových center. Se-
tkání se uskutečnilo 14. a 15. října 2013 v ho-
telu Lanterna v Beskydech. 

Sally Garnerová (Produkt Manager SCADA 
Systems ze společnosti Schneider Electric 
Austrálie) představila nové verze produk-
tů SCADA Expert Vijeo Citect 7.40 a Vijeo 
Historian 4.50. Oba produkty se zaměřují 
na významné zvýšení efektivity jak při tvor-
bě aplikací SCADA, tak i při jejich provo-
zu. Graeme Davey, specialista na validaci 
produktů, v praxi předvedl ukázku tvorby 
projek tu s využitím modelu zařízení a nové-
ho nástroje equipment editor. Další zajímavou 
novinkou je implementace služby Ecostru-
xure Web Services (EWS), která umožňuje 
vzájemné propojení aplikací od Schneider 
Electric i partnerských produktů prostřednic-
tvím webových protokolů. Sally Garnerová 

Setkání uživatelů a vývojových inženýrů systémů 
Citect, ClearSCADA a SCADAPack 2013

nastínila nový vývoj v oblasti mobilních apli-
kací pro chytré telefony a tablety. 

Další den byl věnován novým vlastnos-
tem nástrojů pro tvorbu souhrnných hláše-
ní (reportů) a telemetrii. Stefan Kramer (Bu-
siness Development Manager pro EMEA ze 
společnosti Schneider Electric TRSS) před-

stavil novou řadu stanic RTU 
SCADAPack 50 s integrova-
ným modulem GSM a nové 
vlastnosti softwaru SCADA 
Expert ClearSCADA 2013R1. 
Zdůraznil výhody integrované-
ho telemetrického řešení, které 
je postaveno na otevřených prů-
myslových standardech, zajiš-
tujících velkou dostupnost in-
formací a vysokou úroveň za-
bezpečení proti kybernetickým 
útokům. 

Uživatelé také ocenili infor-
mace o směrování dalšího vý-
voje klíčových produktů SCA-
DA. Zahraniční partneři měli 

příležitost získat zpětnou vazbu od konco-
vých uživatelů a integrátorů z našeho regionu. 

Bližší informace o systémech SCADA na-
leznou zájemci na stránkách www.scadaser-
vis.cz a www.schneider-electric.cz.

(Schneider Electric)

Obr. 1. Přednáší Sally Garnerová, Produkt Manager SCADA 
Systems ze společnosti Schneider Electric Austrálie


