
40

ВЛИЯНИЕТО НА СОфТуЕРА И ИНфОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕхНОЛОГИИ ВъРху МЕТРОЛОГИЯТА

Светла Миркова – Грозданова
БИМ, ГД МИУ, началник на отдел “Контролно-методически”,  

София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” 52 Б

Резюме: Докладът дава общ преглед на развитието на специфични приложения, при въвеждане на 
софтуер и информационни технологии в метрологията. Фокусира се върху прилаганите принципи и ползите, 
потенциалните ьрискове от внедряването и развитието на софтуера и информационно- комуникационните 
технологии.. Представени са добрите практики и опитът на други международни организации и 
метрологични институти в тази област.

Ключови думи:  измерване, валидиране на софтуер, дистанционно калибриране, интернет метрология, 
отдалечено управление, проследимост,  неопределеност.

1. увод
Информационните и комуникационни тех- 

нологии са един от основните двигатели за из- 
граждането на конкурентоспособна икономика, 
основана на знанието и иновациите, за инова- 
тивно и приобщаващо информационно общест- 
во, осигуряващо високо качество на живот на 
гражданите. 

Бързото развитие на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) оказва 
силно въздействие върху развитието на метро- 
логията. Това не е случайно – новите технологии 
ускоряват процеса на измерване, повишават 
точността на средствата за измерване, облек- 
чават настройването и обслужването на из- 
ползваното средство и обработката на получа- 
ваните данни. 

Ефектите от широкото прилагане на ИКТ 
в областта на метрологията могат да бъдат 
организирани в три групи:

- подобрена функционалност на средствата 
за измерване; 

- нови метрологични услуги и методи 
на работа ( валидиране на софтуер, 
дистанционно калибриране и т.н.); 

- достъп до метрологична информация .
Най-често информационните технологии 

за метрологични цели се прилагат при комуни- 
кационните мрежи. Това се постига, чрез ком- 
бинация от хардуер (оптичен кабел, кабелни 
телевизионни мрежи, безжични мрежи,), мо- 
билни системи фиксирана и мобилна телефо- 
ния (GSM, GPRS, UMTS) или публични мрежи, 
използващи защитни канали (напр. VPN)) и кому- 
никационни протоколи (SMTP, HTTP, FTP). 

От гледна точка на сигурността на приложе- 
нията в метрология, свързани с използването 
на съвременните ИКТ се прилагат стандартни 
подходи например за защита на данните се из- 
ползват протоколи HTTPS, FTPS, а за удостове- 
ряване на страните, които участват в проце- 
са на измерване се използва инфраструктурата на 
публичния ключ (PKI).

Не на последно място е и важността на 
системата за база от данни. Приложенията, 
които се използват в метрологията са най- 
разнообразни: приложения за събиране на 
данни/фактуриране или изчисление на тарифа 
(електроенергия) в законовата метрология, 
за медицинска диагностика, за информация, 
свързана с възможностите за измерване и 
калибриране и т.н. 

Националните метрологични институти в 
световен мащаб са напълно наясно с важността 
на тези въпроси. Не случайно, през 1999 година 
Международната организация по законова 
метрология (OIML) [2] организира семинар 
свързан със софтуера в средствата за измерване. 
Международното бюро по мерки и теглилки, 
съвместно с водещи национални метрологични 
институти организира серия от конференции, 
посветени на влиянието на информационните 
технологии в областта на метрологията: 
(Великобритания, 16-19 септември 2002 г.; 
Япония, 18-20 май 2005 г.[3]; Берлин, Германия, 
4-8 юни 2007 г. [4]). 

Националният метрологичен институт на 
Германия (PTB) продължава да организира 
работни срещи, свързани с ИКТ в метрологията, 
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например: 
- Операционните системи в средствата за 

измерване и други софтуерни проблеми в 
законовата метрология, PTB Берлин, 17-ти 
и 18-ти ноември, 2010 г., 

- Защита на данните от измерванията в 
законовата метрология и свързаните пре- 
дизвикателства, PTB Берлин, 30 ноември и 
1 декември 2011.

2. Подобрена функционалност  
на средствата за измерване 
Техническият прогрес, както и развитието 

на информационните и комуникационните 
технологии водят до създаването на интели- 
гентни средства за измерване, които позволяват: 

- отдалечено управление на средствата за 
измерване;

-  отдалечен достъп до измерените данни;
- събиране, съхранение и обработка на 

данните от измерванията в база от данни;
- функционално поддържане, и обновяване 

на софтуерните компоненти в средствата за 
измерване.

При изпълнението на тези дейности е необ- 
ходимо средство за управление и комуникация –  
приложни програми, позволяващи на раз- 
личните информационни системи да изпъл- 
няват определените функции и задачи т. н. 
софтуер.

Безспорно този напредък е полезен както 
за  потребителите, така и за производителите на 
СИ. За потребителите позволява измерванията 
да се извършат с по-голяма бързина, с по-висока 
точност и дава възможност да се правят различ- 
ни анализи. За производителите новите техно- 
логии дават възможност по лесен и опростен 
начин да се реализират сложни функции, да 
се поддръжат средствата за измерване и дават 
гъвкавост при удовлетворяване на желанията на 
клиенти си .

А) Приложения в законовата метрология
Средствата за измерване, които подлежат на 

законов контрол са обект на контрол по време 
на целия им жизнен цикъл: от оценката на 
съответствието (типово одобрение), пускането в 
употреба до последващия метрологичен контрол. 

Институциите, които извършват тези про- 
цедури за оценка на съответствието, са както 
правителствени и така и частни организации. 
Ролята на държавните институции (които са 

отговорни за поддържането на националната 
метрологична инфраструктура/система) се 
съсредоточава върху събирането и анализа на 
докладите, относно процедурите по оценка на 
съответствието (частни нотифицирани органи, 
които извършват  проверка на средства за 
измерване) и метрологичните проверки на мяс- 
то на използване на средствата за измерване.  
Като следствие от тези дейности е обмена 
на огромно количество от данни между те- 
зи институции/организации. Това води до 
въвеждането на допълнителни функционалнос- 
ти на средствата за измерване, което в наши дни се 
прилага чрез използването на подходящ софтуер 
и информационни технологии. 

Пример за това е работата на електромерите 
в либерализирания енергиен пазар, в който всеки 
потребител има законово право на избор на  
доставчик и на свободен и равнопоставен 
достъп до мрежата за пренос на електрическа 
енергия до мястото на потребление. Разпреде- 
лението на електрическа енергия и функциони- 
рането на електро-разпределителните мрежи 
се осъществява от електроразпределителни 
предприятия, които са собственици на разпре- 
делителните мрежи на дадените територии и 
притежават лицензии да разпределят електри- 
ческа енергия в тези райони. Разпреде- 
лението на електрическа енергия е всеоб- 
що предлагана услуга. Дейностите, свърза- 
ни с разпределението на електрическата енергия 
и оперативното управление на разпределителните 
мрежи, също са отделени в самостоятелни 
юридически лица. 

В такава система, от разнообразни участни- 
ци – производители или търговци и потре- 
бители, всеки един от тях е със свои собстве- 
ни права за достъп до електромера. Допълни- 
телни участници, които също  имат достъп до 
електромера са: нотифицираният орган (из- 
вършил  първоначалната оценка на съответст- 
вието), оправомощеният орган да извършва 
метрологичен контрол (последващите про- 
верки) и надзорният орган (за извършване на 
метрологичен надзор на средствата за измерване 
в употреба).

За електроразпределителни предприятия 
отдалеченият достъп значително намалява 
разходите за събиране на данни и поддържане на 
средствата за измерване.

Ползата определено е възможността за 
дистанционно обновяване на софтуера в средства 
за измерване, които вече са пуснати в употреба. В 
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случай на откриване на сериозен бъг в софтуера 
на СИ, софтуерът във всички СИ от този тип може 
да бъде актуализиран. 

Една такава система трябва да бъде адек- 
ватно защитена и координирана,  предвид 
разнообразието от заинтересовани страни. 
Необходимо е всеки участник да удостовери  
правото си на достъп до определени данни от 
измерване или до определена функционалност 
на СИ.   

Подобен подход е приложен в мрежите 
за регулиране на скоростта за движение по 
пътищата [6]. В тази мрежа измервателните 
устройства са мобилни и стационарни систе- 
ми (радар скоростомерите), които имат функ- 
ционалност да предават файлове с данни за 
извършени нарушения до място, което ги 
обработва. За предаването на тези данни е 
необходимо да се гарантира тяхната цялост 
и конфиденциалност, както и правилното 
удостоверяване на участниците в процеса.

В подкрепа на тези дейности се явяват 
ръководствата [5], [6], [7] на Европейската 
организация по метрология WELMEC:

Б) Отдалечено управление на 
средствата за измерване
Отдалеченото управление на СИ е важно в 

случаите, когато условията на заобикалящата 
среда са такива, че не позволява ачовешкото 
присъствие в момента и на мястото на работа 
на СИ (например в мина , в метеорологична 
станция, в района на производство на стомана, в 
космически станции). 

Някои от софтуерните функционалности, 
необходими за да бъдат извършен отдалечен 
достъп и управление до СИ  са вградени в опера- 
ционни системи (като Microsoft ® Windows 
™ виртуална частна мрежа (VPN) и отдале- 
чен работeн плот (Remote desktop). Същест- 
вуват и други решения, като използването на 
виртуалния инструментариум. (например National 
Instruments ® LabVIEW ™).

3. Нови метрологични услуги  
и методи на работа
А) услуга за калибриране по Интернет
Съществуващите Интернет технологии проп- 

равиха пътя за развитието на системи за кали- 
бриране по Интернет, дистанционен мониторинг 
на оборудването, мрежов достъп до метрологични 
библиотеки и софтуер, натрупани във времето 
данни от калибриране, симулационни програмни 

продукти [8]. 
Методиката на калибрирането по Интернет 

се основава на технологията на клиент-сървър 
архитектурата. Повечето от измервателните 
уреди са оборудвани с комуникационни интер- 
фейси като RS-232, мрежов интерфейс или IEEE-
488 интерфейс. Когато тези уреди са свързани 
към компютър, то тяхната дейност може да се 
контролира от него, а софтуерът е необходим, за 
да контролира процеса на калибриране.

Най-общо тези услуги могат да бъдат кла- 
сифицирани в три типа метрологични ус- 
луги [8], реализиращи процеса на калибриране:

- Услуга за калибриране по Интернет –  
тип І – Метрологична услуга по Интернет (фиг. 
1), при която еталон на национален метрологичен 
институт (НМИ) се изпраща в лабораторията на 
клиента, за да бъде използван при изпитване или 
калибриране, или клиентът разполага със същия 
еталон, който е проследим от НМИ.

 

Фиг.1. Услуга за калибриране по Интернет –  
тип І

- Услуга за калибриране по Интернет – тип 
ІІ – Метрологична услуга по Интернет,  при 
която трансферен еталон се изпраща от НМИ в 
лабораторията на клиента, за да бъде използван 
при калибриране.-  

 
 

Фиг.2. Услуга за калибриране по Интернет –  
тип ІІ
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- Услуга за калибриране по Интернет – тип 
ІІІ – Метрологична услуга по Интернет (фиг. 3), 
която се извършва с помощта на мрежови услуги, 
осигурени от партньорска лаборатория [8]. Този 
тип услуга е характерна за измерване на време и 
честота, подобна схема е показана на фигурата 
по-долу.

 

Фиг. 3 Услуга за калибриране по Интернет –  
тип ІІІ

Предимствата на интернет калибрирането се 
състоят в следното [9]:

Проследимост и достъпност
- Интернет метрологията осигурява пряка 

проследимост до национални еталони;
- калибриране може да се извършва по вся- 

ко време на денонощието, в зависимост от 
желанията на потребителя; 

- калибриране се извършва при условия на 
околната среда на клиента, което гарантира 
че резултатите от проведените измервания 
са реални; 

- средствата за измерване, подлежащи на 
калибриране, остават при клиента, това на- 
малява времето и разходите за транспорт 
и възможността за дефектиране на средст- 
вото за измерване при пренасянето му;

- подходящ достъп до еталони от по-високо 
ниво към потребителите;

- много по-добра стойност на точност, по 
отношение на същата при традиционните 
калибрирания.

Предаване на знания и добра измервателна 
практика

- по време на дистанционните калибри- 
рания, НМИ предават своите знания, опит 
и практика на персонала на лаборатория- 
та на клиента;

- процедурите за on-line измерване мо- 
гат да помогнат при предаването на  доб- 
ра измервателна практика на потреби- 
телското работното място, което увели- 
чава доверието в направените измерва- 
ния;

- лесно за използване. Персоналът на клиента, 
по време на калибрирането се управлява от 
разстояние, чрез on-line процедури на НМИ.

Съхраняване на данни 
- резултатите от калибриране се съхраняват 

в база данни на НМИ, за възможно използ- 
ване от потребителя по време на следв- 
ащи калибрирания или одити. Съхране- 
нието на данни осигурява дългосрочен 
достъп до натрупани данни за различни 
цели.

- оn-line наблюдението (мониторинга) 
на процеса на калибриране може да се 
използва за спомагателни цели, различни 
от измервателния процес.

Б) Валидиране на метрологичен 
софтуер
Софтуерът като част от измервателния 

процес би могъл да окаже въздействие върху 
точността на измерване. Предпоставки за  
възникване на грешки, дължащи се на соф- 
туера, са, например, недобро познаване на 
възможностите на софтуера от потребителя, 
високо ниво на сложност и неправилно използ- 
ване, несъвършенства на самия софтуер за 
предвидената употреба (несъответствие в поря- 
дъка на закръгление в процеса на обработване  
на данните, непълна съвместимост с използва- 
ния хардуер, допуснати грешки в процеса на съз- 
даване на source code на програмата, незащитен 
софтуер, даващ възможност за неволна промяна 
на част от програмата и др.), неумишлени грешки 
(неточно въвеждане на данни), умишлени грешки 
(препрограмиране с цел получаване на подходящ 
резултат и др.).

Всички предпоставки, изложени по-
горе, налагат разработването на методи за 
валидиране на използвания при измерване 
софтуер с цел намаляване на риска от допускане 
потребителски грешки и гарантиране качество- 
то на приложения програмен продукт.

Съществуват уеб-базирани инструменти за 
валидиране на софтуер, чрез които  различни 
потребители по целия свят (разработчици, 
оценители или лаборатории) могат да ги 
използват по метода за тип “черна кутия“  
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[10], [12]. 
При използването на уеб-базирани инстру- 

менти се прилагат два основни подхода за 
валидирането на метрологичния софтуер: 
валидиране чрез използване на референтни/
еталонни данни, както и валидиране чрез 
използване на еталонен софтуер.

Валидирането на софтуера е основна дей- 
ност при осигуряване на качеството на прилож- 
ния софтуер, вградения софтуер и софтуера, 
използван в автоматизирани системи за из- 
мерване. 

Ползите от тази дейност се състоят в 
следното:

- намалява рискът от допускане на потре- 
бителски грешки;

- изпълнява изискванията на стандарт БДС 
ISO/IEC 17025.

- гарантира качеството на използвания 
софтуер за метрологични цели;

-  гарантира точността и достоверността на 
резултатите от извършените измервния.

4. Достъп до метрологична 
информация
Използването на съвременните ИКТ дават 

възможност с лекота да се разпространява 
информация. Интернет предлага достъп до 
огромна информация, включително текст, 
графика, звук, видео и игри. За метрологичната 
общност, най-важната информация се разпрост- 
ранява чрез уеб базирани данни, а именно 
информация свързана с: 

-  калибриране / метрологични ресурси 
и техните възможности. Най-пълната 
колекция в света база данни, съдържаща 
метрологична информация се предоставя 
на уеб сайта на Международното бюро 
по мерки и теглилки (BIPM: http://kcdb.
bipm.org) [3]. Тя съдържа информация 
за научна работа, история и техническа 
реализация на първични еталони за 
измерване, за всяка страна възможностите за 
измерване и калибриране, единици за измер- 
ване, технически комитети, еталони, публи- 
кации, конференции, ключови сравнения, 
сравнителни материали материали и други; 

- научни изследвания,  например базата дан- 
ни на PTB за метрологичните вакуум-
медицински изследвания (сърдечни 
биосигнали); 

- национални или международно признати 

сертификати за типово одобрение на ЕС или 
OIML типово одобрение на СИ, еталони и 
спомагателно оборудване, препоръки, ръко- 
водства и документи, касаещи законовата 
метрология; 

- работата на националните метрологични 
институти – организацията, възможностите 
за калибриране и измерване, метрологични 
процедури, одобрените типове средства за 
измерване и др. 

--  сертифицираните сравнителни материали, 
например в Института за сертифицирани 
сравнителни материали и измервания 
(IRMM) [11].

- органите за оценяване на съответствието, 
например платформата NANDO.

5. Заключение
Накрая в заключение можем да кажем, че 

развитието на средствата за измерване започва 
с "желязната ера" (механични измервателни 
уреди), продължава с "електронната ера", 
следвана от "софтуер" и в настоящия момент 
е в  "ерата на комуникациите".  В тази ера на 
комуникациите и бързо развиващите се тех- 
нологии, ползите за метрологичната общност 
са многобройни. Те могат да бъдат обобщени 
както следва: 

- Въвеждане на нови или подобряване 
на съществуващите функционалности на 
метрологичните системи (напр. разпределени 
измервателни системи); 

- Подобряване на метрологичните услуги 
(напр. дистанционно калибриране, отдалечено 
валидиране на метрологичен софтуер), което от 
своя страна води до  фундаментални подобре- 
ния в някои области (постигане на по-ниска 
неопределеност), както и до подобряване на 
качеството (функционалност, надеждност и 
по-висока производителност) на метрологични 
услуги. 

- Повишена достъпност на информацията в 
областта на метрологията. 
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