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Spôsob a usporiadanie na poskytovanie výsledkov váženia
Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Tento vynález sa týka spôsobu a usporiadania na poskytovanie výsledkov váženia. Zvlášť
sa tento vynález týka spôsobu a usporiadania na poskytovanie výsledkov váženia, kde sú
spracované výsledky váženia poskytnuté pre užívateľa.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY VYNÁLEZU
[0002] Vážiace systémy podľa doterajšieho stavu techniky typicky pozostávajú z vážiacich
snímačov a špeciálnych váhových nástrojov navrhnutých na uplatnenie v odbore váženia. Takéto
váhové nástroje sú obvykle vybavené nutnými A/D (analógovo digitálnymi) prevodníkmi na
prevod signálov zo snímačov, procesorom, displejovou jednotkou a sériovým portom pre ďalšie
periférie. V niektorých systémoch podľa doterajšieho stavu techniky môže byť periférnym
zariadením taktiež PC (osobný počítač).
[0003] Vážiace systémy sú kalibrované za účelom docielenia špecifikovanej presnosti váženia,
ktorá zodpovedá spoľahlivosti a stabilite komponentov vo vážiacom systéme. Často sú vážiace
systémy použité na komerčné účely, ako je váženie tovaru na určenie ceny tovaru v komerčných
transakciách. V takýchto vážiacich systémoch je najmä dôležité, aby vážiaci systém spĺňal
špecifikované požiadavky na spoľahlivosť a presnosť.
[0004] Výsledok váženia je prezentovaný užívateľovi na displeji alebo môže byť napríklad
vytlačený. Výsledok váženia je prezentovaný s takou presnosťou, ktorá zodpovedá spoľahlivosti
vážiaceho systému. Normálne existuje pevný minimálny prírastok medzi dvomi prezentovanými
nerovnakými výsledkami váženia. Tento prírastok je nastavený, aby zodpovedal spoľahlivosti
vážiaceho systému. To znamená, že vážiaci systém nesmie prezentovať výsledok váženia
s presnejšou prezentáciou, než je vážiaca spoľahlivosť vážiaceho systému.
[0005] Docielenie špecifikovanej spoľahlivosti merania vyžaduje určité podmienky okolitého
prostredia. Takéto podmienky môžu obsahovať teplotu, vlhkosť, mechanickú stabilitu atď.
Vážiaci systém môže mať snímače na meranie týchto veličín. Je taktiež možné, že vážiaci systém
vypočíta citlivosť, ktorá zodpovedá skutočnej spoľahlivosti výsledku merania. Tieto spôsoby na
určenie skutočnej spoľahlivosti a spoľahlivosti vážiaceho systému sú zverejnené v európskej
patentovej prihláške EP1083417B1. Iný podobný spôsob je zverejnený v EP 1 895 281.
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Meranie/výpočet potom môže ukazovať, že podmienky okolitého prostredia neležia v rámci
špecifikovaného rozsahu alebo že špecifikovaná vážiaca spoľahlivosť sa nedocieli z iných
dôvodov. V takejto situácii je vážiaci systém automaticky prepnutý do režimu, kde nie sú pre
užívateľa predkladané žiadne výsledky váženia.
[0006] Doterajší stav techniky obsahuje určité nevýhody. Často je požadované, aby bolo
poskytnuté váženie v podmienkach okolitého prostredia, ako je teplota, ktoré nespĺňajú
špecifikovaný rozsah vážiaceho systému. Napríklad môže vážiaci systém dovoľovať teploty
v rozsahu -10 °C...40 °C, čím by prostredie s teplotou -15 °C bolo mimo rozsahu. V takýchto
podmienkach nie je možné získať žiadne výsledky váženia s vážiacim systémom podľa
doterajšieho stavu techniky, i keď by užívateľ nepotreboval, aby výsledok váženia spĺňal
špecifikáciu spoľahlivosti v tomto špecifickom vážení. Užívateľ teda musí zohnať iný vážiaci
systém, ktorý má širší rozsah dovolených podmienok okolitého prostredia. Takéto vážiace
systémy však nemusia byť dostupné alebo majú tendenciu byť nákladné.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0007] Zámerom predkladaného vynálezu je prekonať alebo zmierniť vyššie uvedené nevýhody
súvisiace s doterajším stavom techniky.
[0008] V jednom hľadisku tohto vynálezu je (minimálny) prírastok na prezentáciu výsledku
merania založený na skutočnej spoľahlivosti vážiaceho systému. Pokiaľ napríklad podmienky
okolitého prostredia a citlivosť ukazujú, že spoľahlivosť vážiaceho systému leží v rámci určitých
špecifikácií, zodpovedá prírastok hodnoty prezentácie týmto špecifikáciám. Pokiaľ však
podmienky okolitého prostredia neležia v rámci primárneho špecifikovaného rozsahu, je
prírastok hodnoty prezentácie zvýšený, aby zodpovedal nižšej skutočnej vážiacej spoľahlivosti
vážiaceho systému.
[0009] Spôsob podľa tohto vynálezu na poskytovanie výsledkov váženia, kde hmotnosť záťaže
je meraná a výsledok váženia z merania je prezentovaný, a na prezentovanie výsledkov váženia
sú spracované dáta výsledkov merania, aby bol aplikovaný prírastok medzi nerovnakými
hodnotami prezentáciou výsledkov váženia, sa vyznačuje


posúdením skutočnej spoľahlivosti výsledku váženia,



určením uvedeného prírastku hodnoty prezentácie na základe uvedeného

posúdenia, a
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spracovaním dát výsledkov merania, aby bol aplikovaný určený prírastok hodnoty

prezentácie pri prezentovaní zmeraného výsledku váženia.
[0010] Usporiadanie podľa tohto vynálezu na poskytovanie výsledkov váženia, kde toto
usporiadanie zahŕňa prostriedky na meranie hmotnosti záťaže a prostriedky na prezentovanie
výsledku merania, a kde toto usporiadanie ďalej zahŕňa prostriedky na spracovanie dát výsledkov
merania, aby bol aplikovaný prírastok medzi nerovnakými hodnotami prezentácií výsledkov
váženia, sa vyznačuje zahrnutím


prostriedkov na posúdenie skutočnej spoľahlivosti výsledku váženia,



prostriedkov na určenie uvedeného prírastku hodnoty prezentácie na základe

uvedeného posúdenia, a


prostriedkov na spracovanie dát výsledkov meraní, aby bol aplikovaný určený

prírastok hodnoty prezentácie pri prezentácii zmeraného výsledku váženia.
[0011] Niektoré výhodné uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.
[0012] V jednom uskutočnení tohto vynálezu zahŕňa posúdenie spoľahlivosti meranie
podmienok okolitého prostredia. V ďalšom uskutočnení zahŕňa meranie podmienok okolitého
prostredia meranie zrýchlenia, teploty, elektromagnetického žiarenia, tlaku vzduchu, vlhkosti,
rýchlosti vetra či smeru vetra a/alebo uhla naklonenia. Podmienky okolitého prostredia môžu
taktiež obsahovať rýchlosť pohybu či zrýchlenia záťaže, ktorej hmotnosť je meraná.
[0013] Je taktiež možné, že posúdenie spoľahlivosti zahŕňa určenie zemepisnej šírky polohy
vážiaceho systému. Informácie o polohe/ zemepisnej šírke môžu byť prijaté zo satelitného
prijímača, ako je GPS, zo základňovej stanice mobilného komunikačného systému,
prostredníctvom internetu, alebo môžu byť informácie o polohe/ zemepisnej šírke zadané
do vážiaceho systému manuálne užívateľom. Napríklad sa môže prírastok prezentácie zmeniť,
pokiaľ je poloha vážiaceho systému taká, že zemepisná šírka polohy sa líši o aspoň určenú
veľkosť od zemepisnej šírky pôvodnej polohy, kde bol vážiaci systém kalibrovaný.
[0014] Na základe informácií o polohe je taktiež možné prijímať informácie o zemepisnej šírke
a poveternostných podmienkach prostredníctvom komunikačnej siete, ako je internet. Takéto
poveternostné informácie môžu obsahovať hodnoty teploty, vlhkosti, rýchlosti a smeru vetra atď.
V tomto prípade nie je nutné merať poveternostné podmienky vo vážiacom systéme, a nie sú
potrebné žiadne príslušné snímače. Pokiaľ sú takéto informácie prijaté zo siete, je taktiež možné,
že vážiaci systém je usporiadaný, aby si volil zdroj(e) takýchto informácií.
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[0015] V jednom uskutočnení tohto vynálezu zahŕňa posúdenie spoľahlivosti určenie citlivosti.
V ďalšom uskutočnení je citlivosť určená zo vzoriek merania hmotnosti, z meranie-rušivých
veličín, z výsledkov merania pre rušivé signály a/alebo z kombinácií vyššie uvedených.
[0016] V jednom uskutočnení tohto vynálezu sú citlivosť, zmerané hodnoty podmienok
okolitého prostredia a/alebo určený prírastok hodnoty prezentácie oznámené užívateľovi.
V ďalšom uskutočnení oznámenie zahŕňa ukázanie na displeji spoločne s výsledkom váženia,
uloženie v logovacej pamäti v logickom spojení s výsledkom váženia a/alebo prezentovanie
v dokumente spoločne s výsledkom váženia.
[0017] Je možné, aby boli predkladaným vynálezom docielené významné výhody. Spôsob a
usporiadanie podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na poskytovanie merania dokonca
v takých podmienkach, kde vážiaci systém nespĺňa špecifikovanú spoľahlivosť. Nie je teda nutné
použiť špeciálne, nákladné vážiace zariadenia, ktoré sú navrhnuté pre podmienky, ktoré ležia
mimo normálnych rozsahov.
[0018] Tento vynález môže byť použitý v rôznych vážiacich aplikáciách. Napríklad vo váhach
na váženie pohybujúcich sa vlakov môže byť jednou podmienkou okolitého prostredia rýchlosť
záťaže, t.j. vlaku. Váhy môžu byť špecifikované pre určitý rozsah rýchlostí, aby poskytli
špecifikovanú vážiacu spoľahlivosť. Podľa tohto vynálezu však môžu váhy taktiež vážiť vlaky,
ktoré sa pohybujú rýchlosťou mimo špecifikovaného rozsahu, ale výsledok váženia bude
prezentovaný s vyšším prírastkom hodnoty prezentácie.
[0019] Vynález je možné aplikovať použitím dvoch alternatívnych prírastkov hodnôt
prezentácie, alebo je možné, aby boli použité tri alebo viac alternatívnych prírastkov hodnôt.
Hodnota citlivosti môže byť napríklad klasifikovaná, aby zodpovedala rôznym prírastkom hodnôt
prezentácie v závislosti od hodnoty citlivosti.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0020] Ďalej bude detailnejšie opísaných niekoľko výhodných uskutočnení tohoto vynálezu
s odkazom na sprievodné výkresy, v ktorých
Obr. 1 znázorňuje vzorové uskutočnenie pre spôsob podľa tohto vynálezu vo vývojovom
diagrame, a
Obr. 2 znázorňuje vzorové uskutočnenie pre vážiaci systém podľa tohoto vynálezu
v blokovom diagrame.
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DETAILNÝ OPIS NIEKTORÝCH USKUTOČNENÍ
[0021] Obr. 1 znázorňuje vývojový diagram vzorového spôsobu podľa tohoto vynálezu na
poskytovanie výsledkov 10 vážení. Vo fáze 11 sú definované prahové hodnoty pre podmienky
okolitého prostredia a/alebo citlivosť. Tieto prahové hodnoty výhodne určujú rozsah, v ktorom
je platná základná spoľahlivosť vážiaceho systému. Je taktiež možné, že existuje niekoľko
rozsahov s rôznymi špecifikáciami spoľahlivosti, ktorými sú taktiež určené zodpovedajúce
prahové hodnoty. Napríklad, citlivosť môže mať prahovú hodnotu 10, ktorá určuje prahovú
hodnotu pre základnú spoľahlivosť vážiaceho systému. Keď je citlivosť nad touto hodnotou, sú
splnené základné špecifikácie vážiaceho systému. Prírastok hodnoty prezentácie môže byť napr.
0,1 kg. Prezentovaný výsledok hmotnosti môže teda mať jednu z hodnôt 0,0 kg, 0,1 kg, 0,2 kg,
0,3 kg, ... Môže existovať napríklad ďalšia prahová hodnota 5, čím v rozsahu 5...10 citlivosti má
vážiaci systém poníženú spoľahlivosť podľa ponížených špecifikácií. V tomto rozsahu môže byť
prírastok hodnoty prezentácie napr. 1 kg a prezentovaný výsledok hmotnosti môže teda mať
jednu z hodnôt 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ... A konečne, pokiaľ leží citlivosť pod 5, neuplatní sa
špecifikácia spoľahlivosti vážiaceho systému. V tomto prípade môže byť prírastok hodnoty
prezentácie napríklad 5 kg a prezentovaný výsledok hmotnosti môže teda mať jednu z hodnôt
0 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, ...
[0022] V kroku 12 sú zmerané okolité podmienky. Tieto podmienky môžu obsahovať napríklad
zrýchlenie, teplotu, elektromagnetické žiarenie, tlak vzduchu, vlhkosť, rýchlosť vetra, smer vetra,
uhol naklonenia a/alebo pohyb či zrýchlenie záťaže. Na hmotnosť záťaže sa však nenahliada ako
na podmienku okolitého prostredia.
[0023] Hmotnosť záťaže sa potom zmeria vo fáze 13 jedným alebo niekoľkými vážiacimi
snímačmi. Vážiace snímače normálne poskytujú analógový signál, ktorý je potom prevedený
do digitálnej formy a eventuálne bufferovaný. Je taktiež možné, že vážiaci snímač zahŕňa
snímače, ktoré merajú podmienky okolitého prostredia, a tieto informácie sú teda prijaté
z rovnakej snímačovej jednotky ako vážiace informácie. Vo fáze 14 je vypočítaná citlivosť.
Vo výpočte môžu byť použité po sebe idúce vážiace vzorky signálu vážiaceho snímača a môžu
byť taktiež použité zmerané hodnoty podmienok okolitého prostredia. Ďalej je možné na určenie
citlivosti použiť meranie rušivých signálov. Táto citlivosť je vypočítaná výpočtovým programom
pre výsledky merania napríklad na základe analýzy obsahujúcej počet alebo vymenovanie
vzoriek merania hmotnosti, vrcholy alebo rozptyl vzoriek, rozdiely medzi vzorkami meraní
získanými z rôznych vážiacich snímačov (pokiaľ systém pozostáva z niekoľkých snímačov)
alebo im podobných, alebo kombinácie z niektorých z vyššie uvedených.
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[0024] Vo fáze 15 je vypočítaná citlivosť porovnaná s určenou prahovou hodnotou (určenými
prahovými hodnotami). Alternatívne alebo navyše je možné porovnať zmerané podmienky
okolitého prostredia so zodpovedajúcou prahovou hodnotou (zodpovedajúcimi prahovými
hodnotami). Výsledok (jedného alebo viacerých) porovnaní je potom použiť vo fáze 16 na
určenie prírastku hodnoty prezentácie pre výsledok váženia.
[0025] Vo fáze 17 je výsledok váženia spracovaný do formy, ktorá je v súlade s prírastkom
hodnoty prezentácie, ktorý bol určený vo fáze 16. Spracovaný výsledok merania je potom
prezentovaný vo fáze 18, čím je váženie dokončené, 19. Prezentácia výsledku váženia môže
obsahovať ukázanie výsledku na displeji, na vytlačenom dokumente alebo poskytnutie výsledku
v elektronickej forme. Je taktiež možné, že informácie o podmienkach okolitého prostredia,
citlivosti alebo použitom rozsahu špecifikácie sú prezentované užívateľovi. Ďalej je možné, že je
užívateľ informovaný, pokiaľ je prírastok prezentácie zmenený na väčšiu hodnotu, a môže byť
taktiež uvedený dôvod tejto zmeny. Prezentácia môže byť uskutočnená rovnakým spôsobom ako
prezentovanie výsledku váženia, a táto informácia môže také byť prezentovaná spoločne
s výsledkom váženia.
[0026] Je treba poznamenať, že fáza 11 na určenie prahových hodnôt môže byť uskutočnená raz,
a určené prahové hodnoty môžu potom byť použité v niekoľkých nasledujúcich vážiacich
procedúrach. Je taktiež možné, že určené prahové hodnoty sú trvale uložené do vážiaceho
systému a nie sú zmenené.
[0027] Vážiace dáta a dáta prostredia/podmienok sú výhodne uložené do logovacieho úložiska
vážiaceho systému. Takto je možné potom skontrolovať výsledky a podmienky, za ktorých bolo
váženie uskutočnené, a to, že vážiaci systém vykonal váženie správnym spôsobom, vrátane voľby
prírastku hodnoty prezentácie. Je také možné, že takéto dáta sú ďalej prenesené do iného
umiestnenia prostredníctvom komunikačnej siete, ako je internet a/alebo bezdrôtová mobilná
komunikačná sieť. Overenie dát môže byť teda uskutočnené taktiež v umiestnení, ktoré je
vzdialené od vážiaceho systému.
[0028] Obrázok 2 znázorňuje blokovú schéma vzorového vážiaceho systému podľa tohto
vynálezu. V tomto vzorovom systéme sú dva vážiace snímače 21a a 21b. Analógové signály
z týchto snímačov sú prevedené do digitálnej formy v príslušných A/D prevodníkoch 22a a 22b.
Vážiace dáta sú bufferované v sériových bufferoch 23a a 23b. Prevodníky a buffery môžu byť
umiestnené napríklad v snímačovej jednotke alebo v samostatnej jednotke. Dáta sú čítané
jednotkou 26 na spracovanie dát. Vzorový vážiaci systém má taktiež dva snímače 24a a 24b na
meranie podmienok okolitého prostredia. Tieto snímače môžu byť napríklad teplotný snímač a
akcelerometer. Signály týchto snímačov sú taktiež prevedené do digitálnej formy v A/D
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prevodníkoch 25a a 25b a čítané jednotkou na spracovanie dát. Je taktiež možné, že vážiaci
snímač a snímač(e) podmienok okolitého prostredia sú v rovnakej snímačovej jednotke, spoločne
s A/D prevodníkom a bufferom. Takáto snímačová jednotka potom môže poskytovať ako vážiace
dáta, tak dáta o podmienkach okolitého prostredia.
[0029] Jednotka na spracovanie dát vykonáva výpočty na určenie citlivosti a hodnôt pre
podmienky okolitého prostredia. Jednotka na spracovanie dát taktiež spracúva dáta výsledkov
váženia do formy, ktorá zodpovedá citlivosti a/alebo informáciám o podmienkach okolitého
prostredia. Vzorový vážiaci systém má displej 27 na prezentovanie výsledkov váženia a
eventuálne hodnôt pre citlivosť a/alebo podmienky okolitého prostredia. Prostriedky na
prezentáciu môžu alternatívne byť napríklad tlačiareň alebo elektrické úložisko. Je taktiež možné,
že výsledky sú prenesené do vzdialených umiestnení prostredníctvom komunikačných
spoločných kanálov, ako je internet. Jednotkou na spracovanie dát môže byť kombinácia
mikroprocesora a pamäte vo vážiacom zariadení, alebo môže byť jednotkou na spracovanie dát
osobný počítač alebo jeho ekvivalent, ktorý môže mať navyše k váženiu taktiež ďalšie funkcie.
[0030] Je treba poznamenať, že funkcie podľa tohto vynálezu taktiež vyžadujú vhodný
programový produkt. Riadiace funkcie a spracovanie dát v zariadeniach sú všeobecne
uskutočnené v usporiadaní spracovávacej kapacity vo forme mikroprocesoru(ov) a pamäte
vo forme pamäťových obvodov. Na prevedenie známeho zariadenia či systému na zariadenie
podľa tohto vynálezu je nutné, navyše k modifikáciám hardwaru, uložiť do pamäťových
prostriedkov sadu strojovo čitateľných inštrukcií, ktoré inštruujú mikroprocesor(y), aby
vykonával(i) operácie opísané vyššie. Zostavenie a uloženie takýchto inštrukcií do pamäte
obsahuje známu technológiu, ktorá, keď je kombinovaná s informáciami tejto patentovej
prihlášky, leží v rámci schopností odborníkov.
[0031] Tento vynález bol vyššie opísaný s odkazom na priložené vzorové uskutočnenia. Riešenie
podľa tohto vynálezu môže byť výhodne uplatnené vo váhových a vážiacich prístrojoch
týkajúcich sa automobilov, vlakov, mostov, procesov, laboratórií, kolesových nakladačov,
vysokozdvižných vozíkov, paletových vozíkov, žeriavov, bagrov, doplňovacích vozíkov,
smetiarskych vozov, zdvíhačov dreva, vozidiel, autožeriavov a iných výhodných váhových a
vážiacich systémov.
[0032] Vyššie uvedený opis sa zaoberá niekoľkými hlavnými priemyselnými a komerčnými
výhodami docielenými spôsobom podľa tohto vynálezu. Spôsob a usporiadanie podľa
predkladaného vynálezu môžu byť použité na poskytovanie merania dokonca v podmienkach,
kde vážiaci systém nespĺňa špecifikovanú spoľahlivosť. Nie je teda nutné použiť špeciálne,
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nákladné vážiace zariadenia, ktoré sú navrhnuté pre podmienky, ktoré ležia mimo normálnych
rozsahov.
[0033] Tento vynález bol vyššie pojednaný s odkazom na priložené uskutočnenia. Je však
zrejmé, že tento vynález sa neobmedzuje iba na tieto uskutočnenia, ale zahŕňa všetky
uskutočnenia spadajúce do konceptu podľa tohto vynálezu, ako je definovaný v pripojených
nárokoch.
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Patentové nároky
1. Spôsob na poskytovanie výsledkov váženia, kde hmotnosť záťaže je meraná vážiacim
snímačom a vážiaci výsledok merania je prezentovaný, a na prezentovanie výsledkov
váženia sú spracované dáta výsledkov merania, aby bol aplikovaný prírastok
medzi nerovnakými hodnotami prezentácií výsledkov váženia, vyznačujúci sa
- meraním zrýchlenia, teploty, elektromagnetického žiarenia, tlaku vzduchu, vlhkosti,
rýchlosti vetra, smeru vetra, uhla naklonenia a/alebo rýchlosti či zrýchlenia záťaže
snímačom podmienok okolitého prostredia, aby bola posúdená podmienka okolitého
prostredia vážiaceho systému,
- posúdením skutočnej spoľahlivosti výsledku váženia na základe zmeranej podmienky
okolitého prostredia,
- určením uvedeného prírastku hodnoty prezentácie na základe uvedeného posúdenia, a
- spracovaním dát výsledkov merania, aby bol aplikovaný určený prírastok hodnoty
prezentácie pri prezentovaní zmeraného výsledku váženia.
2. Spôsob podľa nároku 1, kde posúdenie spoľahlivosti zahŕňa taktiež prijímanie informácií
o podmienkach okolitého prostredia.
3. Spôsob podľa nároku 1, kde rýchlosť záťaže je meraná ako podmienka okolitého
prostredia vážiaceho systému, a prírastok prezentácie pohybujúcej sa záťaže je určený
na základe toho, či je rýchlosť záťaže vo vopred stanovenom rýchlostnom rozsahu.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde posúdenie spoľahlivosti
taktiež zahŕňa určenie citlivosti.
5. Spôsob podľa nároku 5, kde uvedená citlivosť je určená zo vzoriek meraní hmotnosti,
meranie-rušivých veličín, výsledkov meraní pre rušivé signály a/alebo z kombinácií vyššie
uvedených.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde citlivosť, zmerané
hodnoty podmienok okolitého prostredia a/alebo určený prírastok hodnoty prezentácie sú
oznámené užívateľovi.
7. Spôsob podľa nároku 6, kde oznámenie zahŕňa ukázanie na displeji spoločne s výsledkom
váženia, uloženie v logovacej pamäti v logickom spojení s výsledkom váženia a/alebo
prezentovanie v dokumente spoločne s výsledkom váženia.
8. Usporiadanie na poskytovanie výsledkov váženia, pričom toto usporiadanie zahŕňa
prostriedky na meranie hmotnosti záťaže a prostriedky na prezentovanie výsledku merania,
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a toto usporiadanie ďalej zahŕňa prostriedky na spracovanie dát výsledkov merania, aby bol
aplikovaný prírastok medzi nerovnakými hodnotami prezentácií výsledkov váženia,
vyznačujúci sa zahrnutím
- snímača okolitého prostredia, ktorý zahŕňa snímač zrýchlenia, snímač teploty, snímač
pre elektromagnetické žiarenie, snímač tlaku vzduchu, snímač vlhkosti, snímač rýchlosti
vetra, snímač smeru vetra, snímač uhla naklonenia a/alebo snímač rýchlosti záťaže či
zrýchlenia záťaže, aby bola posúdená podmienka okolitého prostredia vážiaceho
systému,
-

prostriedkov

na

posúdenie

skutočnej

spoľahlivosti

výsledku

váženia

na základe zmeranej podmienky okolitého prostredia,
- prostriedkov na určenie uvedeného prírastku hodnoty prezentácie na základe
uvedeného posúdenia, a
- prostriedkov na spracovanie dát výsledkov merania, aby bol aplikovaný určený
prírastok hodnoty prezentácie pri prezentovaní zmeraného výsledku váženia.
9. Usporiadanie podľa nároku 8, kde prostriedky na posúdenie spoľahlivosti zahŕňajú
prostriedky na prijímanie informácií o podmienkach okolitého prostredia.
10.

Usporiadanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8-9, kde prostriedky na posúdenie

spoľahlivosti zahŕňajú prostriedky na určenie citlivosti.
11.

Usporiadanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8-10, zahŕňajúce prostriedky na

oznámenie vypočítanej citlivosti, zmeraných hodnôt podmienok okolitého prostredia a/alebo
určeného prírastku hodnoty prezentácie užívateľovi.
12.

Usporiadanie podľa nároku 11, kde prostriedky na oznámenie zahŕňajú

prostriedky na ukázanie na displeji spoločne s výsledkom váženia, prostriedky na uloženie
v logovacej pamäti v logickom spojení s výsledkom váženia a/alebo prostriedky na
prezentovanie v dokumente spoločne s výsledkom váženia.
13.

Usporiadanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10-12, zahŕňajúce prostriedky na

určenie uvedenej citlivosti zo vzoriek merania hmotnosti, z meranie-rušivých veličín,
výsledkov meraní pre rušivé signály a/alebo z kombinácií vyššie uvedených.
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