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Voorwoord.

Deze onderzoeksopdracht is gemaakt in het kader van mijn studie Werktuigbouwkunde,
afstudeerrichting Precision Engineering, aan de Technische Universiteit te Eindhoven. De
opdracht is uitgevoerd in het meetlaboratorium van de sectie Geometrische Meettechniek.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken binnen de vakgroep van Precision Engineering,
die mij hebben bijgestaan met adviezen ten aanzien van de onderzoeksopdracht.

In het bijzonder wil ik ir. L.M. Levasier bedanken voor zijn adviezen betreffende het
programmeren en de interpretatie van de meetresultaten. Verder wil ik mede-student J.
Hartgers bedanken voor de hulp bij het programmeren en dhr G.J. Theuws voor de
adviezen ten aanzien van het gebruik van de opstelling.



Samenvatting.

Voor de temperatuur-meetopstelling is een Pascal programma geschreven om de
temperatuur te bepalen met behulp van weerstandsthermometers. Dit programma is
uitvoerig getest en geoptimaliseerd. Met behulp van het Pascal programma zijn vervolgens
enige experimenten uitgevoerd.

Op de eerste plaats zijn er experimenten uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de
opstelling te bepalen. Met behulp van drie sensoren (met ieder een NMI-certificaat) wordt
het verschil van de temperatuur in het aluminium blok ten opzichte van de temperatuur op
het aluminium blok bepaald. In de huidige opstelling wordt dit gerealiseerd doordat een
sensor op en twee sensoren in het aluminium blok zijn geplaatst. De resultaten (de
verschillen in de temperatuur) zijn geanalyseerd en er zijn enige berekeningen uitgevoerd.
Deze berekeningen geven een beter inzicht in de behaalde resultaten. Uit een van de
berekeningen voIgt de nauwkeurigheid van de huidige opstelling.

Verder zijn er een aantal sensoren, zonder NMI-certificaat, gekalibreerd. De sensoren zijn
op het oppervlak van het aluminium blok geplaatst. Met de experimenten zijn de
weerstandswaarden bepaald voor deze sensoren. Met behulp van Matlab zijn de
coefficienten van de polynoom berekend. De polynoom is gefit op de weerstandswaarden
en de temperatuur. De resultaten van een kalibratie, van twee dezelfde sensoren, zijn met
elkaar vergeleken.
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HI. De Inleiding.

Temperatuur-meetopstelling. 6

Bij een groot aantal onderzoeken en/of experimenten is het van groot belang dat de
temperatuur nauwkeurig bepaald wordt. De bepaling van de temperatuur kan geschieden op
vele verschillende manieren en met behulp van vele verschillende meetinstrumenten. In het
meetlaboratorium van Precision Engineering wordt de temperatuur bij een aantal
experimenten bepaald met weerstandsthermometers.

In het meetlaboratorium is een opstelling aanwezig waarmee met weerstandsthermometers
nauwkeurige temperatuurmetingen gedaan kunnen worden. De temperatuurmetingen werden
tot op heden vaak handmatig verricht, waarmee bedoeld wordt dat de meetinstrumenten
met de hand bediend werden. Dit nam veel tijd in beslag en was niet altijd even~

nauwkeurig. Voor het eerste deel van deze onderzoeksopdracht is een Pascal programma~
geschreven, waarmee het aanspreken en uitlezen van de verschillende meetinstrumenten''-;
geschiedt. Tevens wordt met het Pascal programma de weerstandswaarde, en indien
mogelijk de temperatuur, berekend voor de verschillende sensoren.

In het tweede deel van deze onderzoeksopdracht zijn, met behulp van het Pascal
programma, experimenten uitgevoerd. Het doel van deze experimenten is het bekijken vanf
de nauwkeurigheid van de meetopstelling. Daarna is er nog met enige sensoren een'
kalibratie uitgevoerd.

In dit verslag worden eerst in het kort enige aspecten besproken van de weerstands
thermometers en van de huidige meetopstelling. Het is denk ik zeer belangrijk dat er eerst
uitgezocht wordt hoe, wat en waarmee gemeten wordt. In het verslag zijn vervolgens het
programma en de experimenten uitvoerig beschreven. De gegevens, verkregen vanuit de
experimenten, zijn uitvoerig geanalyseerd en er zijn enige berekeningen uitgevoerd. Verder
zijn in het verslag de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de meetopstelling te
Zlen.

tij3 Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling.

H2. Toepassingen waarbij de temperatuur-meetopstelling wordt gebruikt.

7

De temperatuur-meetopstelling kan worden gebruikt voor een kalibratie van weerstands
thermometers. Aan de meetopstelling zijn een drietal sensoren bevestigd, met ieder een
NMI-certificaat (certificaten van het Nederlands Meetinstituut, zie bijlage [1]). Op basis
van de constanten uit deze certificaten en de meetgegevens vanuit de opstelling, kan met
deze drie sensoren op nauwkeurige wijze de temperatuur berekend worden. Aan de hand
van deze berekende temperaturen en de meetgegevens vanuit de opstelling, worden voor de
andere sensoren (zonder een NMI-certificaat) de constanten berekend. Een doel van deze ;:
onderzoeksopdracht is het uitzoeken met welke nauwkeurigheid een kalibratie mogelijk is. <

tLB Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling.

H3. De weerstandstbermometer.

8

De sensoren waarmee de temperatuur bepaald wordt zijn weerstandsthermometers. Een
weerstandsthermometer wordt ook weI aangeduid als een RTD (= Resistance Temperature
Detector). De werking van een weerstandsthermometer berust op het feit dat de weerstand,
van een metalen geleider, temperatuurafhankelijk is. Met andere woorden; een weerstands
verandering wordt veroorzaakt door een verandering van de temperatuur. Weerstands
thermometers zijn stabiel, goed te reproduceren en bezitten een hoge nauwkeurigheid. Als
een groot voordeel van deze sensoren geldt dat, de weerstand-temperatuur relatie in een
beperkt bereik bij geeiste nauwkeurigheid, als zijnde lineair beschouwd mag worden.

3.1. Meettechniek voor bet bepalen van de weerstandswaarde.
Voor het bepalen van de weerstandswaarde van de temperatuursensoren wordt de
vier-draadmethode toegepast. In deze paragraaf wordt het principe van de vier
draadsmethode besproken. Bij deze meettechniek heeft de variatie van de leiding
weerstand nagenoeg geen effect op de meetnauwkeurigheid.

Ib

I
Rt

Fig 1. Principe vier-draadsmethode.

De stroombron voert een constante stroom (Ib) door ~ (en R1 en ~, die geen effect
hebben op de constantheid van Ib). Een stroombron geeft een nagenoeg constante
stroom onafhankelijk hetgeen eraan gehangen wordt. Door R2 en R3 loopt geen
stroom mits de inwendige weerstand van de voltmeter waarmee aU wordt bepaald
voldoende hoog is. De weerstandswaarden van respectievelijk R2 en R3 hebben geen
invloed op de spanning over ~. Hieruit voIgt dat aU inderdaad het spanningsverschil
over ~ is. De weerstandswaarde van ~ is dan gelijk aan;

Rt = ~U (fi)
b

3.2. De opbouw van de weerstandsthermometers.
De in de opstelling gebruikte weerstandsthermometers zijn gedeeltelijk van eigen
makelij (zoals de messing huls en de huls van Celeron). De in de handel verkrijgbare
weerstandsthermometers zijn duur en meestal bedoeld om in de vloeistof te meten.
Op de volgende pagina is een overzicht van een weerstandsthermometer te zien, die
in de opstelling gebruikt worden.

tlB Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling. 9

ZIJAANZICHT (DDDRSNEDE) DNDERAANZICHT

Lucht
spleet

Huls
Huls
(Messing)

Luchtspleet

SChild (Celeron)

Fig 2. Overzicht van een weerstandsthermometer

Een essentieel onderdeel van een weerstandsthermometer is de platina-meetweerstand,
Pt-l00, genaamd, met een weerstandswaarde van 100 Ohm bij O°C. De platina
weerstand is, type 1 Pt-lOO G 1230 met lengte 12 mm en diameter 3 mm, afkomstig
van de firma Hereaus. Dit type Pt-l00 heeft kleine afmetingen en is schokbestendig.
Dit komt doordat de meetdraad en het beschermend glas een homogeen geheel
vormen. De gewikkelde platina meetdraad sluit inductieve invloeden bij gebruik van
wisselstroom of het meten in een wisselend magnetisch veld uit.

De verbinding tussen de Pt-l00 sensoren en de meetinstrumenten is gerealiseerd met
koperen vier-aderige snoeren.

De Pt-l00 is met warmte-geleidende pasta in een messing huls aangebracht. De
messing huls staat in contact met het machine-oppervlak, waarvan de temperatuur
bepaald moet worden.

Er is een permanente magneet aangebracht, die het aanbrengen van de sensor op het
machine-oppervlak vergemakkelijkt.

Om het geheel is een huls van hardweefsel (Celeron) aangebracht. Dit Celeron dient
als warmte-schild, om te voorkomen dat de temperatuur van de lucht danwel de
stralingswarmte, de temperatuur van het machine-oppervlak kan belnvloeden. Tussen
het Celeron en de messing huls zit nog een stilstaande luchtlaag die het warmte
isolerende effect versterkt.

Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling.

H4. Opbouw van het temperatuur-meetsysteem.

10

Bij deze onderzoeksopdracht is gebruik gemaakt van een aantal meetinstrumenten die
beschikbaar waren in het meetlaboratorium van de sectie Geometrische Meettechniek.
Enige van de toegepaste meetinstrumenten zullen niet bekend voorkomen. In dit hoofdstuk
worden enige essentiele aspecten belicht van bepaalde meetinstrumenten.

Om een meting uit te voeren, met behulp van het ontwikkelde programma, dienen de
volgende instrumenten te worden gebruikt;

1. De Dauphine kast.
2. Het oliethermostaatbad.
3. Keitley Digital Voltmeter.
4. Computer.

In bijlage [8] zijn uitgebreide beschrijvingen te zien van de meetinstrumenten.

4.1. De Dauphine kast.
De Dauphine kast is een kast van eigen makelij. Dit meetinstrument is benodigd bij
zowel een handmatige meting als bij een automatische meting.

VoltMeter Null Detector
- + - +
00 00

T - sensor- nr.

DAUPHINE
RtSISTCR C[JitPAAAmR

CLRRE:NT MAX. 1 MA

scanner 12

00

00

0-00-0
KLEHf£N NAAR DI£SSo...HCRST

o 0 0 0 00

Fig 3. Bedieningspaneel Dauphine.

Voordat er een temperatuurmeting uitgevoerd kan worden, dient er bij de Dauphine
kast op een tweetal onderdelen gelet te worden. Deze onderdelen zullen hieronder
besproken worden.

* Aansluiting van 220 V., netschakelaar en signaallamp.
De 220 V wordt ingeschakeld door de schakelaar onder het 220 V
signaallampje. Bij de experimenten dient de schakelaar ingeschakeld te
~n. ~

* Speciale borstschakelaar 12 standen 2x om.
Deze schakelaar dient op stand 12 te staan als de temperatuur middels een
software-pakket berekend wordt.

In bijlage [8] is een uitvoerige beschrijving van de Dauphine kast te zien.

Precision Engineering.



4.2. Het oliethermostaatbad.

Temperatuur-meetopstelling. 11

Eerst voIgt hieronder een algemene beschrijving van wat nu eigenlijk een thermostaat
is en wat er mee gedaan kan worden. Vervolgens wordt de in de opstelling toegepaste
oliethermostaat besproken. Het doel van de thermostaat in de opstelling is het creeren
van een homogene temperatuur van een aluminium blok. Het aluminium blok staat in
verbinding met de thermostaat.

Algemene beschrijving.
Een wezenlijk onderdeel van een thermostaat is de temperatuurregeling. Het
regelsysteem bepaalt de stabiliteit van de temperatuur die een thermostaat kan
bereiken. De nauwkeurigheid van een regelsysteem wordt begrensd door de
nauwkeurigheid van de regelaar en de nauwkeurigheid van de temperatuur
sensor.

Een grote warmtecapaciteit is nodig om zo dicht mogelijk bij het thermisch
evenwicht te komen. Met het thermisch evenwicht wordt bedoeld;

dat twee thermometers die in thermisch evenwicht worden gebracht met
een thermostaat, dezelfde temperatuur hebben aangenomen.

Een grote warmtecapaciteit wordt bereikt met veel massa, incombinatie met een
materiaal met een grote specifieke warmte-capaciteit (soortelijke warmte).
Tevens is een goede warmtegeleiding van belang ten aanzien van de
temperatuurvereffening.

In een thermostaat bevindt zich een medium met een zo hoog mogelijke
soortelijke warmte in combinatie met een goede thermische geleidbaarheid. De
thermostaat moet goed geisoleerd zijn van de omgeving. De thermische isolatie
wordt slechter door het warmtelek dat de thermometers naar de omgeving
hebben. Het verdient de voorkeur het aantal tegelijk te kalibreren sensoren
beperkt te houden.

De thermostaat die in de meetopstelling gebruikt wordt.
,----------------, De thermostaat die in de opstelling gebruikt
TDftRATWt@u:H@ @ @ @ OLIETHERMOSTAATBAD wordt is een oliethermostaat van eigen makelij .

...... , ....... ... kV OkV ........ Voor een instelling van de temperatuur behoeft
© © @ @ @

....... IN """'-... aIleen pomp!, de 0,5 kW verwarming en de
U1T "'<PIN <Q> <Q> @ <Q> koeling te worden ingeschakeld. Een uitgebreide

... v'lD beschrijving van het oliethermostaatbad is te
GJT 890721 vinden in bijlage [8]

Fig 4. Bedieningspaneel Oliethermostaat.

tLB Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling. 12

tLB

De oliethermostaat is verbonden met een aluminium blok. De te meten sensoren
worden naast elkaar op het aluminium blok geplaatst. Op het aluminium-oppervlak,
waar de sensoren geplaatst worden, is een warmte-geleidende pasta aangebracht.

oUetoevoer en oUeo.fvoer

Pt-100 (\
<3050-001) \.{)

Pt-IOO \
(3050-002{S )

Isolo.tie

Fig 5. Overzicht aluminium blok

Twee sensoren (3050-001 en 3050-002) met NMI-certificaten, verbonden met de
kalibratie-opstelling, zijn in het aluminium blok gemonteerd. Een derde sensor, tevens
met NMI-certificaat (3050-003), is op het aluminium blok geplaatst. De temperatuur,
opgegeven door deze drie sensoren, is maatgevend voor de nauwkeurigheid van de
opstelling. Gedurende een meting wordt er op het geheel nog een deksel met isolatie
geplaatst, zodat de invloeden van buitenaf zoveel mogelijk geminimaliseerd worden.

4.3. Keithley Digital Voltmeter.

De in de opstelling gebruikte voltmeter is afkomstig van de firma Keithley
Instruments BV te Gorinchem. De volledige naam van de voltmeter is alsvolgt;
Keithley 182 Sensitive Digital Voltmeter.

De Voltmeter is een volledig programmeerbare voltmeter met een gevoeligheid van 1
nV. Dit type voltmeter zorgt voor een uitlezing, op vijf ranges voor DC (Direct
Current) voltage metingen, tussen de 1 nV en 30 V.

Een onderdeel van deze onderzoeksopdracht is het inpassen van deze voltmeter in
het, te ontwikkelen, Pascal programma.

Precision Engineering.



H5. Het meetprincipe.

Temperatuur-meetopstelling. 13

Het is belangrijk eerst uit te zoeken hoe de metingen gedaan dienen te worden. In dit
hoofdstuk is de meetmethode te zien, waarop het Pascal programma gebasseerd is. Tevens
wordt een resulaat getoond van een meting (op basis van deze meetmethode).

5.1. Meetmethode.
Bij een meting wordt begonnen met het schakelen van de voltmeter over de
standaardweerstand van 100 O. Na het schakelen wordt het voltage driemaal uitge
lezen. De minimale en de maximale waarde van deze drie uitlezingen worden met
elkaar vergeleken en dienen binnen bepaalde grenzen te liggen. Ais de drie waarden
binnen de grenzen liggen wordt het gemiddelde bepaald;

(V + v: + v: )
Vbegin = lSI 100 n 2S~I00 n 3St 100 n (mY)

Deze Vbegin wordt opgeslagen.

Ais de voltages, van de drie uitlezingen, niet binnen de grenzen liggen wordt op
nieuw driemaal het voltage gemeten. Deze handeling kan vijfmaal worden herhaald.
Ais na de vijfde keer de minimale en maximale waarde nog niet binnen de grenzen
liggen geeft het programma een melding.

Na het bepalen van Vbegin wordt er overgeschakeld naar de te meten sensor. Bij elk
van de ingestelde sensoren herhaald zich dan hetzelfde principe als hierboven
beschreven staat. Dus eerst wordt weer driemaal het voltage uitgelezen. Vervolgens
wordt dan het gemiddelde berekend, nadat eerst is gekeken dat de minimale en de
maximale waarde binnen de gestelde grenzen liggen. Het gemiddelde is dan te
berekenen;

(V + v: + v: )
V = lSensOT 2SensOT 3Sensor (mY)

gemiddeld 3

De Vgemiddeld wordt dus bij elk van de ingestelde sensoren bepaald en opgeslagen.
Nadat het voltage over al de ingestelde sensoren is bepaald, wordt de voltmeter weer
over de standaardweerstand van 100 0 geschakeld. Vervolgens wordt Veind, op
identieke wijze als Vbegin, bepaald. Na het bepalen van Veind wordt er niet meer
geschakeld tussen sensoren onderling en de standaardweerstand. Er dienen nu alleen
nog maar berekeningen te worden uitgevoerd.

De eerst volgende handeling is het berekenen van de stroom, op basis van de voltages
over en de weerstandswaarde van de standaardweerstand van 100 O.

V,,_o + V ind
I = ~5m e (rnA) 00

2 * RSt 100 n

Vanwege het feit dat de sensoren onderling en ten opzichte van de standaard
weerstand in serie geschakeld zijn, is de stroom door de standaardweerstand gelijk
aan de stroom door de sensoren.

Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling. 14

Met deze stroom en het opgeslagen voltage (het gemeten voltage over de ingestelde
sensor) kan de weerstandswaarde voor de ingestelde sensor berekend worden.

R = Vgemiddelde sensor (n)
I

Met deze weerstandswaarde kan de temperatuur voor de betreffende sensor berekend
worden;

T=A+B*R+C*R 2

De A, B en C zijn constanten. Deze constanten zijn coefficienten van een polynoom
die gefit is op de temperatuur en de bijbehorende weerstandswaarden.

5.2. Het resultaat van een meting.
De resultaten zijn niet de eerste de beste meetresultaten, maar ZlJn verkregen na
optimalisering van de meetmethode en het Pascal programma.

Bij de meting, voor het resultaat zie figuur 6, is de temperatuur van het aluminium
blok gemeten (waarbij het aluminium blok de temperatuur van de omgeving heeft
aangenomen, m.a.w. een meting bij omgevingstemperatuur). De thennostaat staat· dus
niet aan. Er mag vanuit worden gegaan dat de temperatuur van het aluminium blok
constant is.

Meting meetmethode (b)
Sensor 4.

20.43 ,....-.-------------,

20.42 t·····················································.................... I

~20.41 ...~
~ 20.4 t·····················································......................... I
~!i:i 20.39 t······································· ······························1

.......
20.38-

20.37 60 180 300 420 540
Tijd (sec)

Fig 6. Meetmethode (b).

In figuur 6. is te zien dat er bij de meting een fluctuatie van 0.005 ·C in de gemeten
temperatuur zit. Hieruit kan worden opgemaakt dat met de toegepaste meetmethode
(beschreven in paragraaf 5.1.) goede temperatuurmetingen mogelijk zijn.

Precision Engineering.
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H6. Enige opmerkingen ten aanzien van het Pascal programma.

15

Het hoofdprogramma dat is ontwikkeld voor de temperatuur-meetopstelling is Mainkali
genoemd. Het hoofdprogramma maakt onder andere gebruik van de unit Tmeting. Deze
unit bevat het aanspreken en uitlezen van de voltmeter, het schakelen tussen de sensoren en
het berekenen van de weerstandswaarde en de temperatuur. Omdat de unit 'Tmeting' de
essentiele unit is in het programma, worden enige bijzonderheden ten aanzien van deze unit
in deze paragraaf besproken. De Pascal-programma's, geschreven in Turbo Pascal versie
7.0, zijn in bijlage [3] te zien. Een handleiding voor het hoofdprogramma is te zien in
bijlage [4].

Met de functie TempPtlOO (Unit Tmeting) worden in het programma de weerstands
waarden omgerekend naar een temperatuur. Dit gebeurt met de formule:

T = A + B * R + C * R 2

Bij de sensoren, die in het bezit zijn van een NMI-certficaat (3050-001, 3050-002 en 3050
003), worden de constanten A, B en C uit de certificaten gehaald. Voor de andere
sensoren, zonder NMI-certificaten, is het niet mogelijk om terug te rekenen naar een
temperatuur omdat de constanten simpelweg niet beschikbaar zijn. Voor de sensoren zonder
een NMI-certificaat, zijn daarom voor A = 0, B = 1 en C = 0 ingevuld. Op deze manier
kan in het programma dezelfde functie TempPtl00 worden aangesproken, echter nu
verkijgt men uit deze formule de weerstandswaarde. Voor de sensoren, zonder een NMI
certificaat, dienen de constanten nu juist bepaald te worden.

Zoals in paragraaf 5.1 is besproken, wordt het voltage driemaal uitgelezen. In het
programma zijn er grenzen gesteld waarbinnen de drie uitlezingen van het voltage dienen
te liggen. Hieronder voIgt een berekening om de invloed van de voltagefluctuatie ten aan
zien van de temperatuur aan te tonen.

6.1. Berekening van de invloed van de voltagefluctuatie op de temperatuur.
Het doel van deze berekening is; het berekenen van de grootte van de voltage
fluctuatie, als gesteld wordt dat de temperatuurfluctuatie 0.001 ·C mag bedragen. Met
andere woorden kan gezegd worden dat de interesse uitgaat naar een relatie tussen dT
en dV. Voor deze berekening is het van belang om de weerstand-temperatuur relatie
van Pt-l00 sensoren in acht te nemen. De weerstand-temperatuur relatie is te zien in
figuur 21.,paragraaf 8.3.

De relatie tussen de weerstand en de temperatuur van Pt-IOO sensoren IS te be
schrijven met de formule;

T = A + B * R + C * R 2 eC)

Eenmaal differentieren levert;

dT = B + 2 * C * R (6.a)
dR
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Het voltage kan bepaald worden middels de wet van Ohm;

V = I * R (V)

Voor de weerstand kan dus geschreven worden;

VR = - (0)
I

16

Voor dR/dV kan geschreven worden;

dR 1
- --
dV I

(6.b)

De interesse gaat uit naar de relatie tussen het dT en dV.

dT = dT * dR (6.c)
dV dR dV

Invullen van (6.a) en (6.b) in de relatie (6.c) levert;

dT 1
dV = (B + 2 * C * R) * I

Vitgeschreven leidt dit tot de onderstaande relatie;

dT 1 1
- = B * - + 2 * C * R * - (6.d)
dV I I

Hierin zijn;
-) B en C constanten.
-) R de weerstandswaarde van de sensor;

R = ~ensor (0)
I

-) I de stroom;

I = Vbegin + Veind

2 * RSt 100 n
(rnA)

Om aan reele waarden te komen van de invloed van de voltagefluctuatie ten aanzien
van de temperatuurfluctuatie is formule (6.d) ingevuld. Voor de constanten B en C
zijn de waarden genomen van sensor (4), de Pt-100-(3050-001), waarvan het NMI
certificaat in bijlage [1] te zien is. De berekende stroom is gelijk aan 0.997 rnA. De
berekende weerstandswaarde van de sensor bedraagt 107.91 O.

Het resultaat van deze berekening.
Het doel van deze berekening is het berekenen van de voltagefluctuatie als de
temperatuurfluctuatie 0.001 ·C. mag bedragen. Vit de berekening met (6.d)
voIgt dat een fluctuatie van de temperatuur met O.OOl·C kan resulteren in een
verandering van het voltage van 3.88 * 10-4 mY.
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H7. Resultaten van de metingen (meeteyeli (1».

Nadat het Pascal programma uitvoerig is getest en geoptimaliseerd zijn er een aantal
experimenten uitgevoerd. Op de eerste plaats is het doel van deze experimenten; het
bepalen van de nauwkeurigheid van de opstelling.

7.1. Over-zieht van de metingen.

Meting bij T_Comgeving)
20.37,---------,

Sensor 4.

Sensor 5.

Sensor 7.

20.36

20.33 t···········..·································· I

20.32 46 1022 2014 093
Tijd (sec)

g
5 20.35 ~~~~f~'>/M

J20.34

Een meting bij omgevingstemperatuur heeft geleid
tot het resultaat dat in figuur 7 te zien is. In figuur
7 is te zien dat de drie sensoren (met ieder een
NMI-certificaat), ongeveer dezelfde temperatuur
opgeven. Twee sensoren (sensor (4) en sensor (5»
in het aluminium blok en een sensor (sensor (7»
op het aluminium blok. De verschillen in de
temperatuur bedragen ongeveer o.orc.

'-----------------'

Fig 7. Meting bij Tomgeving'

Meting bij T_( 15 graden)
15.1 .-------------,

15
.2
514.9

.=l

~ 14.8 + \if \/·········· \
]

14.7 + ~.............. .~, ~

Sensor 4.

Sensor 5.

Sensor 7.

In figuur 8 is het resultaat te zien van een meting
bij een temperatuur van 15 ·C. Hierin is te zien dat
de temperatuur van sensor (7), de sensor op het
blok, sterk afwijkt van de temperatuur van de
andere twee sensoren (die in het blok zijn
bevestigd).

14f4540 45757 46994 48227
Tijd (sec)

Fig 8. Meting bij TIS 'C

In figuur 9 zijn de resultaten te zien van een
meting bij 26·C. Ook bij deze temperatuur valt de
grote afwijking op van de sensor op het blok, ten
opzichte van de sensoren in het blok.sensor 4.

Sensor 5.

Sensor 7.

Meting bij T_(26 graden)
26.3.------------,

26.25

g 26.2
§ 26.15

126.1
] 26.05

Fig 9. Meting bij T26 'C
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In totaal bij zeven verschillende temperaturen een vijftigtal metingen uitgevoerd. Op
basis van deze metingen konden voor de andere sensoren, zonder NMI-certificaat, de
coefficienten van de polynoom berekend worden. Het berekenen van deze
coefficienten is gedaan met behulp van Matlab. De polynoom wordt verkregen op
basis van de temperatuur en de weerstandswaarden. Voor sensor (6), een sensor die
op het blok is gemonteerd, werd het resultaat verkregen dat in figuur 10 is weer
gegeven.

Meting met sensor 6

28:1------:~:;;:;;::::======:::::==:::===:=1----------------------
2

26

25

24
T(C)

23

21

20'-----'----~--~-------'----
7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.11

~sec) x10

Fig 10. Overzicht van de temperaturen.

sensor 6.
.. Tgem sen 4+5
-. sensor 7.

Interpretatie de verkregen resultaten:
Op basis van figuur 8 en figuur 9 werd verondersteld, dat het warmteverlies aan
het oppervlak van het aluminium blok zeer groot was. Er werd gedacht dat dit
de reden was, waardoor temperatuur van de sensor op het blok (sensor (7»
afwijkt van de temperatuur van de sensoren in het blok (sensor (4) en sensor
(5». Deze veronderstelling bleek niet juist te zijn.

In figuur 10 is te zien dat temperatuur van sensor (6) mooi over de referentie
temperatuur (gemiddelde temperatuur van sensor (4) en sensor (5» ligt. De
temperatuur van sensor (6) is gefit op deze gemiddelde temperatuur (de
referentie-temperatuur). Van belang is het om te letten op de verschillen in fase
en in amplitude. De fase en de amplitude van de temperatuur, opgegeven door
sensor (6), komen goed overeen met de fase en de amplitude van de referentie
temperatuur. In figuur 10 is duidelijk te zien de temperatuur van sensor (7)
aanzienlijk verschilt in fase en in amplitude met de referentie-temperatuur en de
temperatuur van sensor (6). Het feit dat de temperatuur van sensor (7) een stuk
onder de andere temperaturen ligt (in niveau), geeft geen indicatie van de
temperatuur-bepaling (van de sensoren in en op het aluminium blok), want de
temperatuur van sensor (7) is niet gefit op de referentie-temperatuur.
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Conclusie:
De enige juiste conclusie die kon worden getrokken aan de hand van deze
metingen was, dat er iets fout zat bij sensor (7). De grote afwijkingen bij sensor
(7) konden twee oorzaken hebben, namelijk;

a). De meting is gedaan met de verkeerde sensor.
b). De sensor zit niet goed gemonteerd.

Onderzoek naar oorzaak (a).
Op de eerste plaats is onderzocht of er met de goede sensor een meting is
gedaan. Dit kan gecontroleerd worden door met aileen sensor (7) een meting te
verrichten bij een varierende temperatuur. Als de, door de sensor, opgegeven
temperatuur constant blijft, kan de conclusie getrokken worden dat de verkeerde
sensor wordt uitgelezen.

..
"-.....

'" "" "- ..................., " .........

ii··

,.----------------, In figuur 11 is duidelijk te zien dat de uitge
Meting sensor 7. lezen temperatuur verloopt. Hieruit valt te

2.3.2.35 concluderen dat de J·uiste sensor wordt23.2.3

g2.3.225 uitgelezen.
=s 23.22
-§ 2.3.215
~ 23.21
~ 2.3.205

2.3.2

2.3.195 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10
Tijd (sec)

Fig 11. Tverloop sensor (7).

Onderzoek naar oorzaak (b);

De enige oorzaak, van de grote afwijking bij sensor (7), kon nu aIleen nog
maar liggen aan het feit dat sensor (7) fout gemonteerd was. Bij nader onder
zoek bleek dat sensor (7) anders in elkaar zat dan de andere sensoren.

Goed rout

Schild (Celeron)

\JClrMte 
geleidencle
pa.StCl

r-;======:;;=lLuChtspleet

MClchine oppervlClk

MClgneet

Huls
(Messing)

Luchtspleet

MClchine oppervlClk

Schilcl

Fig 12. Overzicht sensor 7 (sensor op het blok).

In figuur 12 is bij de optie 'goed' te zien hoe sensor (6) in elkaar is gezet.
Sensor (7) zat echter in elkaar zoals bij de optie 'fout' is weergegeven. De
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verbinding tussen het aluminium blok en de Pt-100 was, bij sensor (7),
gerealiseerd middels warmte-geleidende pasta. Deze warmtegeleidende pasta
was op een klein oppervlak van de Pt-lOO aangebracht. Bij het overzicht van
sensor (6) is te zien dat de Pt-lOO in een messing huls zit. De messing huls
staat in contact met het aluminium blok. Tussen de messing huls en het
aluminium blok en tussen de messing huls en de Pt-100 is een dun laagje
warmte-geleidende pasta aangebracht.

Conclusie.
Er dienen nieuwe metingen gedaan te worden omdat op basis van deze
resultaten, geen zinvolle uitspraak mogelijk is of er met de opstelling een
goede, nauwkeurige kalibratie mogelijk is. Echter aan deze meetresultaten is
goed te zien dat de lucht binnen de isolatie sterk afwijkt van de omgevings
temperatuur van het blok.

7.2. Doorgevoerde wijzigingen.

Voordat er nieuwe metingen uitgevoerd konden worden, dienden er eerst een aantal
wijzigingen te worden doorgevoerd.

Op de eerste plaats is er voor sensor (7) een messing huls gemaakt, zodat alle
sensoren op identieke wijze kontakt maken met het aluminium oppervlak. De Pt-100
is met een laagje warmte-geleidende pasta in de messing huls aangebracht. De
messing huls is vervolgens in het huis (schild) van Celeron aangebracht. Er is
nauwkeurig gekeken dat de messing huls contact kan maken met het te meten
oppervlak. Als de messing huls namelijk te ver in het huis (van Celeron) zit
geschoven, kan de messing huls geen goed contact maken met het te meten
oppervlak. Tussen de messing huls en het te meten oppervlak (oppervlak van het
aluminium blok) is nog een dun laagje warmte-geleidende pasta aangebracht.

Tevens is er rond de sensoren, die op het aluminium blok zijn bevestigd, op
zorgvuldige wijze isolatie aangebracht. Bij de eerste serie metingen (beschreven in
paragraaf 7.1) was weI isolatie aangebracht, maar binnen de isolatie-wanden en rond
de sensoren bevonden zich nog open ruimtes. Bij de nieuwe metingen zijn alle open
ruimtes zorgvuldig opgevuld met isolatie, zodat de warmte-stroming binnen de
isolatie sterk gereduceerd is.

In volgende paragraaf staan de resultaten beschreven die met de nieuwe metingen
behaald zijn.
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7.3. Resultaten van de nieuwe metingen (meetcycli (2».
In deze paragraaf zullen eerst de resultaten, die behaald zijn met de nieuwe metingen,
worden getoond. Vervolgens zullen de resultaten nader bekeken worden, en zullen er
conclusies en aanbevelingen volgen ten aanzien van deze opstelling. In bijlage [5] zal
tevens het verloop van de temperaturen worden getoond, als er van de ene naar de
andere temperatuur wordt geregeld met de oliethermostaat.

Meting bij T_omgeving
20

19.9
:s -
'5 19.8 ..... Sensor 4.
.3 -
E Sensor 7.ft 19.7 -
~ Sensor 5.

19.6

1975765 16900 780::J5 19L14
Tijd (sec)

Fig 13. Meting bij Tomgeving

In figuur 13 is het resultaat te zien van de
meting bij omgevingstemperatuur. Het blijkt
een reele meting te zijn. De sensoren in het
aluminium blok (sensor (4) en sensor(5» geven
nagenoeg dezelfde temperatuur op als de sensor
op het aluminium blok (sensor (7». De
temperatuur-verschillen tussen de sensoren
liggen binnen O.OI°C.

Meting bij T_( 15 graden)
14.4 .----------,

14.35

:s 14.3
'5t 14.25

~ 14.2
t-

14.15 +········.. '&r

1447864 49080 50318 51560
Tijd (sec)

Fig 14. Meting bij TIS ·C

Sensor 4

sensor 7

Sensor 5

Een tweede meting is uitgevoerd bij een
temperatuur rond de 15°C. In figuur 14 is te
zien dat de temperatuur van de drie sensoren
aanzienlijk dichter bij elkaar liggen als bij
meetcycli (1) bij 15 °C, zie paragraaf 7.1. De
doorgevoerde wijzigingen leiden tot een beter
resultaat.

Sensor 7.

Sensor 5.

Sensor 4.

Meting bij T_(9 graden)
9.3 ,--------,

9.28 t··················· .. ·· ·· · I

-c-9.26 ,-----,
--;9.24
~ 9.22
ft 9.2

~ 9.18 ~~~~~~~I
9.16 t
9.119242 30458 31693 32925

Tijd (sec)

Fig 15. Meting bij T9 "C

Vervolgens is er een meting uitgevoerd bij een
temperatuur van 9°C. Bij deze meting staat
aIleen de koeling aan. De verwarming staat dus
niet ingeschakeld. Duidelijk is te zien dat de
temperatuur een constante waarde aanneemt. De
temperatuur-verschillen tussen de sensoren in en
op het aluminium blok zijn klein.
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Meting bij T_(23 graden)
23.1 .--------__=_---,

23.05

~ 23

~ 22.95
~
~ 22.9

22.85

Fig 16. Meting bij T23 ·C

Sensor 4

Sensor 5

Sensor 7

De vierde meting is uitgevoerd bij een
temperatuur van ongeveer 23°C. Ook in deze
grafiek is te zien dat de resultaten aanmerkelijk
beter zijn dan bij meetcycli (1), paragraaf 7.1,
bij een temperatuur van 22°C. Het temperatuur
verschil tussen sensor (7) en de andere twee
sensoren is nu aanzienlijk kleiner geworden.

Sensor 4.

Sensor 5.

Sensor 7.

Meting bij L(27 graden)
27.95 ,---------,
27.9 ;;fl············································ .j

:8: 27.85 ,------,

] 27.8

[27.75
~ 27.7 +............ '\

27.65

27f8338 49561 0 12
Tijd (sec)

In figuur 17 is de vijfde meting te zien, die
uitgevoerd is bij een temperatuur van ongeveer
2TC.

Fig 17. Meting bij T27 ·C

Eerste analyse metingen;
Aan de hand van de bovenstaande resultaten valt te concluderen dat de
metingen aanmerkelijk beter zijn, dan de metingen die in paragraaf 7.1.
beschreven staan. De doorgevoerde wijzigingen (zie paragraaf 7.2) hebben een
positief effect op de metingen. In figuur 22 (zie pagina 33) is ook te zien dat de
temperatuur (opgegeven door sensor (7» nu weI goed overeen komt in fase en
in amplitude met de referentie-temperatuur (de gemiddelde temperatuur van
sensor (4) en sensor(5».

Zo op het eerste gezicht zijn de metingen naar tevredenheid verlopen. In totaal zijn er
bij iedere temperatuur een vijftig metingen gedaan. Op basis van de bovenstaande
grafieken kunnen er echter weinig conclusies verbonden worden aan de bruikbaarheid
en de nauwkeurigheid van de temperatuur-meetopstelling, hetgeen een doel is van
deze onderzoeksopdracht. Om hier meer over te kunnen zeggen dienen de resultaten
verwerkt te worden.
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H8. Verwerking van de meetresultaten (van meetcycli (2».

Op de eerste plaats is het van belang uit te zoeken wat de verschillen in temperatuur zijn,
tussen de sensoren in het aluminium blok (sensor (4) en (5) met ieder een NMI-certificaat)
en de sensor op het aluminium blok (sensor (7) met een NMI-certificaat).

8.1. De verschillen tussen de gekalibreerde sensoren in en 0» het aluminium bloke
Van de temperaturen opgegeven door sensor (4) en sensor (5) wordt het gemiddelde
(Tgem 4/5) berekend. Vervolgens wordt er gekeken naar het verschil (Tgem 4/5 - T7). Dit
verschil is maatgevend voor de nauwkeurigheid van de opstelling.

Tverschil(Tgem4/5-T7)

302515 20
Tgem(C)

10

~

~
~

2

!
f %

X j I1 I • (
~

x x
~C x

~ x

x x ~
x x xx

1 x x x
~ x xx x

2 ~ x

~
.(l.o

.(l.03
5

.(l.o

0.03

Tv(C)

0.0

0.0

Fig 18. Verschil van Tgemiddeld (4) en (5) en Tsensor (7)

Analyse ten aanzien van figuur 18;
In figuur 18 is te zien dat de spreiding bij bepaalde temperaturen groter is dan
bij andere temperaturen. Voor de verschillen in de spreiding is een verklaring te
vinden. Bij omgevingstemperatuur (± 20°C) staat de oliethermostaat niet aan.
De temperatuur is constant en de spreiding is klein. In figuur 15 is te zien dat
bij 9°C de temperatuur ook relatief constant is. In figuur 18 is bij 9°C een
kleine spreiding te zien. Bij de meting bij 15°C is te zien dat de temperatuur
rond de ingestelde waarde varieert als een mooie sinus. De temperatuur mag
duidelijk niet als constant worden verondersteld. In figuur 18 is te zien dat bij
15°C de spreiding in de afwijkingen groot is. Tevens valt het op dat de
gemiddelden van de verschillen met precies op nul liggen.

Conclusies en opmerkingen.
Naar aanleiding van figuur 18 komen een aantal belangrijke aspecten naar
voren betreffende de opstelling. Op de volgende pagina worden deze aspecten
besproken.

Precision Engineering.



Temperatuur-meetopstelling. 24

a) Bij een meting, waarbij het aluminium blok een constante temperatuur
heeft, is de spreiding in de temperatuur-verschillen klein. Met het
temperatuur-verschil wordt (Tgem sensor 4/5 - T7) bedoeld. Dus bij een
constante temperatuur van het aluminium blok geven de drie ge
kalibreerde sensoren (sensoren met ieder een NMI-certificaat) nagenoeg
een dezelfde temperatuur op (een kleine spreiding). Dit resulteert in een
hoge nauwkeurigheid van de opstelling.

b) Varieert daarintegen de temperatuur van het aluminium blok, dan zijn de
verschillen in de temperatuur (tussen de gekalibreerde sensoren in en op
het blok) aanmerkelijk groter. Dit resulteert in een nauwkeuigheid van de
opstelling die aanmerkelijk slechter is, dan bij (a) beschreven staat.

c) De gemiddelden van de verschillen liggen niet precies op nul bij de
metingen bij de verschillende temperaturen. Dit duidt op een
systematische afwijking.

d) In figuur 18 is verder nog te zien dat de spreiding bij 15°C kleiner is dan
bij 22°C. Wordt er gekeken naar figuur 14 (TIs·d en figuur 16 (T22·d dan
is te zien dat het verloop van de temperatuur als een sinus beschouwd kan
worden. Bij 15°C is de frequentie (f = lIT) kleiner dan bij 22°C. Wordt
de temperatuur rond de ingestelde waarde geregeld (te beschouwen als
een sinus), dan verkrijgt men de kleinste spreiding als de trillingstijd groot
is.

8.2. Berekeningen ten aanzien van de meetresultaten.
In deze paragraaf worden een aantal belangrijke grootheden berekend, op basis van
de meetresultaten. Deze berekende grootheden geven een beter inzicht in de resultaten
die behaald zijn met de temperatuur-meetopstelling.

8.2.1. Het gemiddelde van de verschillen.
Bij de verschillende metingen (temperaturen) is het mogelijk het gemiddelde
van de verschillen te berekenen. Met behulp van Matlab is het gemiddelde van
de verschillen berekend. De resultaten zijn onderstaande tabel weergegeven.

TeC) x...._

9 0.0070

IS 0.0070

20 0.0071

22 0.0057

28 0.0074

Tabel 1. GemUlde de van de verschllien.

Het totale gemiddelde van aIle verschillen wordt dan;

Xv = (L (x:;» = 0.0069 °C
5

Dit totale gemiddelde is een maat voor de systematische afwijking van de
opstelling.
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8.2.2. De standaardafwijking (0).

De standaardafwijking is een maat voor de spreidingsbreedte van de verschillen.
Ook de standaardafwijking is berekend met behulp van Matlab.

De standaardafwijking van de verschillen is berekend bij omgevings
temperatuur (± 20'C) en bij een temperatuur van 22'C, omdat hier
respectievelijk de kleinste en de grootste spreiding aanwezig is. De berekende
waarde van de standaardafwijking bij omgevingstemperatuur is 0.0010 'C. De
standaardafwijking bij 22'C is 0.0170 'C.

8.2.3. Betrouwbaarheidsinterval.
Het betrouwbaarheidsinterval is een interval dat met een vastgestelde kans de
meetverwachting bevat. Deze wordt voor een nominale verdeling berekend
volgens;

- -
x-t*a<,.,,<x+t*a

De waarde van t is afhankelijk van het aantal metingen en de betrouwbaarheid.
In de praktijk werkt men meestal met een betrouwbaarheid van 95% en neemt
men onafhankelijk van het aantal waarnemingen 1=2, zodat er verkregen wordt;

x-2*a<,.,,<x+2*a

Dus de meetverwachting Il. ligt met een kans van 95% in het interval

x ± 2 * a

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) is bepaald bij omgevings
temperatuur en bij een temperatuur van 22'C.

Bij omgevingstemperatuur (± 20'C) is het 95%-BI: 0.0071 ± 0.0020 'C.

"
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19.595 19.6 19.605 19.61 19.615 19.62. 19.625
Tgem4/5(C)

Fig 19. Het 95%-BI bij Tomgeving
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Bij een temperatuur van 22°C is het 95%-BI: 0.0057 ± 0.0340 °C.
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Tv(e)

Fig 20. Het 950/0-BI bij T 22 'C

Samenvatting berekeningen.
Het gemiddelde van de afwijkingen tussen de gekalibreerde sensor op het
aluminium blok (sensor (7) met een NMI-certificaat) en de sensoren in
het aluminium blok (sensor (4) en (5) met ieder een NMI-certificaat)
bedraagt 0.00688°C. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij Tomgeving (±20'C)

bedraagt 0.0071 ± 0.0020 °C. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij T22•C

bedraagt 0.0057 ± 0.0340 °C.

8.3. Nauwkeurigheid van de opstelling.

Het doel van deze onderzoeksopdracht is onder andere het bepalen van de
nauwkeurigheid van de opstelling. Bij de bepaling van de nauwkeurigheid van de
opstelling wordt onder andere rekening gehouden met;

-) de standaardafwijking van de verschillen (zie 8.2.2),
-) NMI-certificaten en
-) de weerstand-temperatuur relatie van Pt-lOO sensoren.

In deze paragraaf zal getracht worden om de nauwkeurigheid van de opstelling te
formuleren.

De standaardweerstand van 100 0 is een essentieel onderdeel voor de meetopstelling.
Deze standaardweerstand van 100 0 heeft een meetonzekerheid (tweemaal de
standaardafwijking) van 1 * 10-5 * R. Op de eerste plaats zal berekend worden in
welke mate deze meetonzekerheid (van de standaardweerstand van 100 0) doorwerkt
in de gemeten weerstandswaarden (de weerstandswaarden van de sensoren).
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(B.a)

(B.b)

(B.d)

De stroom wordt bepaald aan de hand van het voltage en de weerstandswaarde van
de standaardweerstand van 100 0;

I = v;.eferentie

Rreferentie

De gemeten weerstandswaarde wordt alsvolgt bepaald;

R = ~emeten
gemeten I

Ais (8.a) in (8.b) wordt ingevuld, kan voor ~emeten geschreven worden;

R = Vgemeten * R
gemeten V referentie (B.c)

referentie

Vgemeten is het gemeten voltage over de te meten sensor. Met Vreferentie wordt het
gemeten voltage over de standaardweerstand van 100 0 bedoeld. Vgemeten en Vreferentie
worden beide met dezelfde voltmeter gemeten. Het voltage dat gemeten wordt over
de standaardweerstand heeft geen invloed op het voltage dat gemeten wordt over de
te meten sensor.

In termen van de variantie kan voor formule (8.c) geschreven worden;

( ]

2

_ Vgemeten *
var Rgemeten - V . var Rreferentie

referentle

Voor de verdere berekening is de bovenstaande relatie van belang. Hieronder voIgt
eerst een aanvulling ten aanzien van de vergelijking van (8.d).

Aanvulling:
De vergelijking (8.d) is uit te drukken m termen van de standaard
afwijking. Dit levert de relatie;

URgemerell = (~gemeten] * UR,.f._
referentie

Zoals eerder vermeld heeft de standaardweerstand van 100 0 een meeton
zekerheid (tweemaal de standaardafwijking) van 1*10-s*R. In bijlage [1]
is het NMI-certicaat van de standaardweerstand te zien. De weerstands
waarde van de standaardweerstand bedraagt 100.0052 O. De standaard
afwijking van de standaardweerstand bedraagt dan;

U = 0.5 * 1 * 10-5 * R = 5 * 10-4 n
(R,.J-retllie)

De invloed van de meetonzekerheid van de standaardweerstand in de gemeten
weerstandswaarde kan berekend worden met vergelijking (8.d). Met behulp van de
gemeten weerstandswaarde wordt een temperatuur berekend voor de desbetreffende
sensor.
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De weerstand-temperatuur relatie van Pt-IOO sensoren kan beschreven worden met;

T=A+B*R+C*R 2 ~~

Zoals eerder vermeld zijn A, B en C constanten. In de bovenstaande vergelijking
wordt met de R de gemeten weerstandswaarde bedoeld. In figuur 21 is de weerstand
temperatuur-relatie van Pt-lOO sensoren te zien.
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Fig 21. Weerstand-temperatuur relatie Pt-IOO sensoren.

De weerstand-temperatuur relatie van Pt-lOO sensoren mag als lineair beschouwd
worden zodat vergelijking (8.e) kan worden vereenvoudigd tot;

T1· . = A + B * RmealT

Zoals in paragraaf 8.1. al beschreven is wordt er gekeken naar het temperatuur
verschil tussen de sensoren (met ieder een NMI-certificaat) in het aluminium blok en
de sensor met een NMI-certificaat op het aluminium blok. In formule-vorm is dit te
schrijven als;

T Tsensor 4 + Tsensor 5 T
~chil = - sensor 72

Verder uitgeschreven levert dit;
1T = - Tverschil 2 sensor 4

1+-T -T2 sensor 5 sensor 7 (8.j)
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(8.h)

Het is nu mogelijk om in vergelijking (8.t) de lineaire weerstand-temperatuur relatie
van de Pt-l00 sensoren in te vuHen. Dit leidt tot de relatie;

1 1
Tv~chil = 2 (A4 * B4 * R4) + 2 (As + Bs * Rs)- (A7 + B7 * R7) (8.g)

De constanten A en B zijn voor de verschiHende sensoren van dezelfde grootte (zie
de NMI-certificaten in bijlage [1]), waardoor verondersteld mag worden;

-) A4 = As = A7 en
-) B4 = Bs = B7•

De interesse gaat uit naar de variantie van het temperatuur-verschil (var TverschiJ.
Vergelijking (8.g) is dan te vereenvoudigen tot;

var T~hil = var (~ (B * R4) + ~ (B * Rs)- (B * R7»)

In de bovenstaande vergelijking zijn de variabelen onafhankelijk van elkaar. Hierdoor
kan de vergelijking worden omgeschreven naar;

1 2 1 2 2var T vem:hil = - B * var R4 + - B * var Rs + B * var R74 4

De variantie van de gemeten weerstandswaarden kan berekend worden met
vergelijking (8.d). Ingevuld in de bovenstaande vergelijking levert dit;

var Tverschil = 1. B 2*[ V4]2 var Rref + 1. B 2*[ Vs ]2 var Rref + B 2*[ V
7]2 var Rref

4 Vref 4 Vref Vref

Het gemeten voltage over de verschillende sensoren is van dezelfde grootte, waardoor
verondersteld mag worden dat V4 = VS = V7 = Vgemeten. Hierdoor kan de bovenstaande
vergelijking verder eenvoudigd worden tot;

[ ]

2
1 2 Vgemeten

var T verschil = 12 B * V . var Rreferentie
referentte

Het is reeel om een waarde van 1.0765 voor de verhouding van de voltages aan te
nemen. De variantie van de referentie-weerstand bedraagt 2.5 * 10-7 O. Voor de
constante B wordt de waarde (van B zie NMI-certificaat, bijlage [1]) van sensor (4)
genomen. Ingevuld levert vergelijking (8.h) dan;

var T verschil = 1~ * (2.3223? * (1.0765)2 * 2.5 * 10-7 = 2.4 * 10-6 °C

Op de volgende pagina is een samenvatting te zien ~an hetgeen dat tot nu toe
berekend is.
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Samenvatting:
In deze samenvatting zuHen de essentiele aspecten van de berekening nog een
keer belicht worden.

-) In figuur 18 zijn de temperatuur-verschillen te zien tussen de
sensoren (sensor (4) en sensor(5» in het aluminium blok en de
sensor (sensor(7» op het aluminium blok. In paragraaf 8.2.2 is de
standaardafwijking van de verschiHen (de spreiding) berekend. Deze
standaardafwijking (UspreidinJ bedraagt 0.017 ·C. Deze afwijking
wordt onder andere bepaald door;

a) warmte-verliezen aan de omgeving.
b) de onnauwkeurigheid in de schakelcontacten.
c) de inhomogeniteit van het aluminium blok.
d) positie van de sensoren.

-) In deze paragraaf is de variantie van het temperatuur-verschil
berekend ten gevolge van de meetonzekerheid van de standaard
weerstand. De basis-formule voor deze berekening is vergelijking
(8.h). De variantie van het temperatuur-verschil (var Tverschi~
bedraagt 2.4 * 10-6 'c. De standaardafwijking van het temperatuur
verschil wordt dan 1.5 * 10-3 ·C.

De volgende stap is het bekijken van de nauwkeurigheid van de opstelling. De
nauwkeurigheid van de opstelling wordt onder andere bepaald door de (in hierboven
staande samenvatting) beschreven aspecten. Met de meetonzekerheid wordt tweemaal
de standaardafwijking bedoeld. Vandaar dat eerst de standaardafwijking berekend
dient te worden. Voor de standaardafwijking (voor de nauwkeurigheid) van de op
stelling is te schrijven;

unauwk.opstelling = f(uTvend&il
2

+ Uspreidin/) (8.i)

Worden de berekende waarden ingevuld, levert dit een standaardafwijking op van;

unauwk.opstelling = 0.0171 °C

De meetonzekerheid (tweemaal de standaardafwijking) van de temperatuur-meet
opstelling bedraagt 0.0341 ·C.

Bij deze berekening is, zoals eerder vermeld, de meetonzekerheid van de standaard
weerstand van 100 {} meegenomen. De invloed van de meetonzekerheid van de
standaardweerstand op de nauwkeurigheid van de opsteHing is nihil. Ook de
voltmeter heeft een meetonzekerheid. De systematische afwijking van de voltmeter zit
in iedere meting en is dus al in deze berekening meegenomen. De toevallige
afwijking van de voltmeter zal niet groot zijn. De toevallige afwijking is enigsinds
van invloed op de nauwkeurigheid van de opstelling, maar dan toch ook in zeer
geringe mate. De nauwkeurigheid van de opstelling zoals deze met vergelijking (8.i)
is berekend is een reele benadering.

Tevens is bij de berekening van de variantie van het temperatuur-verschil
(veroorzaakt door de meetonzekerheid van de standaardweerstand van 100 0, zie
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vergelijking (8.h)) aangenomen, dat de weerstand-temperatuur relatie van de Pt-lOO
sensoren lineair is. Dit is een reele aanname als er gekeken wordt naar figuur 21 en
naar de coefficienten van de polynoom (zie de NMI-certificaten in bijlage [1]).

Conclusie:
Volgens de berekening in deze paragraaf, bedraagt de meetonzekerheid van de
temperatuur-meetopstelling 0.0341 ·C. De onzekerheid is gebaseerd op twee
maal de standaardafwijking.
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H9. De kalibratie van andere sensoren

32

In hoofdstuk 8 is gekeken naar de relatie van de gekalibreerde sensoren (sensoren met ieder
een NMI-certificaat) in het aluminium blok in relatie tot de gekalibreerde sensor (sensor
met ook een NMI-certificaat) op het aluminium blok. In dit hoofdstuk wordt de kalibratie
van enige andere sensoren beschreven.

9.1 Kalibratie van sensor (9).
Sensor (9) is een sensor zonder een NMI-certificaat, die op het aluminium blok is
bevestigd. Met behulp van het ontwikkelde Pascal programma worden de weerstands
waarden (~) bepaald voor sensor (9). Op basis van deze weerstandswaarden en de
bepaalde temperatuur kunnen de constanten A, B en C berekend worden. De
constanten zijn coefficienten van een polynoom. De polynoom is gefit op de
weerstandswaarden en de temperatuur (referentie-temperatuur). Voor de temperatuur
wordt de gemiddelde temperatuur genomen van de sensoren in het aluminium blok.

T = Tsensor 4 + Tsensor 5
referentie 2

In totaal zijn er vijftig metingen gedaan bij vijf verschillende temperaturen, dus de
matrices T en ~ bevatten ieder tweehonderdenvijftig meetwaarden. Met behulp van
de functie polyfit binnen Matlab zijn de constanten A, B en C van de polynoom (2de

_

graads polynoom) te berekenen. Het Matlab-programma staat uitvoerig beschreven in
bijlage [6]. Met het programma zijn voor sensor (9) de volgende coefficienten
berekend;

A = -242.2395 ·C,
B = 2.2927 ·CO-1 en
C = 0.0013 ·CO-2

•

Met behulp van deze coefficienten en de weerstandswaarden (~) kan weer een
temperatuur berekend worden, met de al zo vaak beschreven relatie;

2
Tsensor = A + B * R b + C * R b

Vervolgens is het mogelijk om deze temperatuur (van sensor (9)) tesamen met de
temperaturen van de gekalibreerde sensoren (sensoren met een NMI-certificaat) in een
grafiek te plaatsen. Het resultaat is op de volgende pagina, figuur 22, te zien.
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Sensor 9
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Fig 22. Overzicht van Tgemiddeld4/5,Tsensor7 en Tsensor9

Interpretatie van figuur 22;
De temperaturen, opgegeven door de desbetreffende sensoren, vertonen
identieke patronen. Er zijn geen grote fase-verschillen en amplitude-verschillen
te ontdekken in het temperatuur-verloop (opgegeven door de verschillende
sensoren).

Het is nu interessant om te kijken naar de temperatuur-verschillen tussen sensor (9)
op het aluminium blok (sensor zonder NMI-certificaat) en de sensoren in het
aluminium blok (sensoren met een NMI-certificaat). In figuur 23 zijn deze verschillen
uitgezet.
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Fig 23. Verschil van Tgemiddeld 4/5 en T sensor9
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Analyse van figuur 23;
De resultaten die te zien zijn in figuur 23 vertonen veel overeenkomsten met de
resultaten die te zien zijn in figuur 18. De berekende verschillen hebben een
identiek patroon. Ook hier is weer duidelijk te zien dat een bij een constante
temperatuur van het aluminium blok de spreiding in de temperatuur-verschillen
klein is. Fluctueert daarintegen de temperatuur van het blok, resulteert dit in
grote spreidingen van de temperatuur-verschillen.

Vervolgens zijn er, op dezelfde wijze als in paragraaf 8.2 beschreven staat, een aantal
belangrijke grootheden berekend. Deze grootheden geven een beter inzicht in de
behaalde resultaten. Bij sensor (9) bedraagt het gemiddelde van alle afwijkingen
0.00014 ·C. De standaardafwijking bij omgevingstemperatuur (kleinste spreiding) is
O.OOlS·C. De standaardafwijking bij de 22·C (grootste spreiding) is 0.0171 ·C.

De waarden van de berekende grootheden voor sensor (9) zijn van dezelfde orde
grootte als de waarden die berekend zijn voor sensor (7).

9.2. Analyse van een andere te kalibreren sensor.
Op dezelfde wijze, als is beschreven in paragraaf 9.1., zijn nog twee andere sensoren
gekalibreerd (sensor (10) en sensor (6». Een uitgebreid overzicht van de resultaten is
te zien in bijlage [7].

De berekende resultaten voor sensor (10) zullen, in het kort, in deze paragraaf
besproken worden. Op basis van de berekende resultaten van de gekalibreerde
sensoren (sensor (9) in paragraaf 9.1 en sensor (10) in deze paragraat) zal dan
getracht worden om nog een aantal bevindingen te formuleren omtrent een kalibratie
met de huidige opstelling.

Op de volgende pagina, figuur 24, is de temperatuur te zien van sensor (10) tesamen
met de temperaturen van de sensoren met een NMI-certificaat.
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Analyse van figuur 24;
Deze figuur vertoont veel overeenkomsten met figuur 22. Er zijn geen grote
verschillen in de temperatuur (opgegeven door de verschillende sensoren) te
ontdekken, als er gekeken wordt naar de fase en de amplitude. Met andere
woorden; de fase en de amplitude van het verloop van de temperatuur zijn voor
de sensoren nagenoeg gelijk.

De berekende grootheden;
Bij sensor (10) bedraagt het gemiddelde van de afwijkingen 1.2*10-5 ·C. De
kleinste spreiding, bij omgevingstemperatuur (± 20 ·C), heeft een standaard
afwijking van 0.0022 ·C. De standaardafwijking bij 22·C, de grootste spreiding,
bedraagt 0.0215 ·C.

9.3. Bet vergelijken van de resultaten van cen kalibratie.
In deze paragraaf zullen de resultaten van een kalibratie van sensor 9 (paragraaf 9.1)
vergeleken worden met de resultaten van een kalibratie van sensor 10 (paragraaf 9.2).

De bevindingen zijn;
-) Figuur 22 en figuur 24 vertonen veel overeenkomsten. In de fase en de

amplitude zijn geen grote verschillen te ontdekken. De metingen geven
een reeel beeld van de kalibratie-mogelijkheden met de huidige opstelling.

-) De verschillen in temperatuur (voor sensor (9) zie figuur 23 en voor
sensor (10) zie bijlage [8]) vertonen hetzelfde patroon. Duidelijk komt
hier weer naar voren dat bij een constante temperatuur van het aluminium
blok de spreiding in de temperatuur-verschillen klein is. Fluctueert de
temperatuur van het aluminium blok dan zijn de behaalde resultaten
aanzienlijk slechter (een grote spreiding in de temperatuur-verschiIlen).

-) Het gemiddelde van de temperatuur-verschillen zijn voor beide sensoren
nagenoeg hetzelfde.

-) De standaardafwijking van de temperatuur-verschillen zijn ook nagenoeg
hetzelfde. Er zijn geen grote verschillen te ontdekken tussen beide
sensoren.
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Conclusie:
Bij de kalibratie van twee gelijke sensoren worden nagenoeg dezelfde resultaten
verkregen. De temperatuur van de te kalibreren sensoren is gefit op de
temperatuur van de sensoren (met een NMI-certificaat) in het aluminium blok.
De fase en de amplitude van het temperatuur-verloop zijn voor aIle sensoren
nagenoeg gelijk. De berekende grootheden zijn voor de verschillende te
kalibreren sensoren van dezelfde grootte. Er zijn geen grote afwijkingen te
ontdekken in de verkregen resultaten van de kalibratie van twee dezelfde
(gelijkende) sensoren.
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H10. Berekeningen over de warmte-overdracbt van bet aluminium blok.

De tijdconstante van het systeem is een belangrijke grootheid. De tijdconstante is van
invloed op de verkregen resultaten, waardoor het van belang is mer enige aandacht aan te
besteden.

Als een meting wordt gedaan bij een temperatuur die niet geheel constant is, resulteert dit
in grote afwijkingen. De oliethermostaat regelt de temperatuur als een sinus lOnd de
ingestelde waarde. De olie verwarmt en koelt het aluminium blok in een vrij kort
tijdbestek. De temperatuur van het blok krijgt niet de tijd om te stabiliseren. In dit
hoofdstuk zal worden getracht om, via een eenvoudige berekening, een indicatie te krijgen
van de tijdconstante van een aluminium staaf. Tevens is er in dit hoofdstuk een analyse van
de berekening te zien.

AllrlMinilrlM stnn f

Fig 25. Schematisch overzicht.

10.1. Berekening van de benodie:de tiid.
14.1 'C Stel dat er een staaf (T = l4.1°C) tegen een

warmte-bron van 14.35 °C wordt gehouden. Voor
de temperaturen zijn deze waarden genomen,
omdat deze afkomstig zijn vanuit een meting (zie
figuur 14). De staaf is goed geisoleerd aan de

14.35 ·c omtrek. Nu dient de temperatuur als functie van de
afstand berekend te worden. Bij deze berekening
wordt er vanuit gegeaan dat de temperatuur
uniform is over de doorsnede van de staaf.

Voor de berekening van de tijd als functie van de afstand voor de aluminium staaf is de
onderstaande grafiek nodig.
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Fig 26. Ret geleidingseffect in een half oneindig medium.
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Een belangrijke grootheid;> die nodig is voor de berekening,) is de verhouding van de
temperatuur. De waarden voor de temperatuur zijn reele waarden, die afkomstig zijn.'
vanuit de metingen (zie figuur 14). Op basis van deze temperaturen kan dan een
beeld verkregen worden van de tijd-afstand relatie betreffende de huidige opstelling.
De verhouding van de temperaturen levert;

T - T«J = 14.34 - 14.35 = 0.04
T j - T«J 14.10- 14.35

Aan de hand van de verhouding van de temperaturen kan met behulp van figuur 26
de 11 uitgelezen worden. De 11 is 0.04 bij een berekende temperatuurverhouding van
0.04. In formule-vorm kan de 11 beschreven worden met;

(9.a)x
TJ = --

I

(a * t)2

De vergelijking (9.a) kan worden omgeschreven;

x 2
t = (sec) (9.b)

TJ2 * a

De ex is de thermische uitzettingscoefficient. Voor aluminium bedraagt de thermische
uitzettingscoefficient 6.676 * 10-5 m2/s.

Ingevuld levert de vergelijking van (9.b);

(sec)
x 2

t = -------
0.042 * 6.676*10-5

Met de bovenstaande vergelijking is de tijd (t) als functie van de lengte (x) te
berekenen. Dit leidt tot de resultaten die in onderstaande tabel zijn weergegeven.

x (m) t (sec)

0.001 9.4

0.003 84.3

0.005 234.1

0.01 936.2

0.1 3744.8

Tabel 2. Ue tlid als tunctle van de atstand

Op de volgende pagina zijn deze resultaten in een grafiek uitgezet, om zo een beter
inzicht te krijgen in de berekende resultaten.
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Interpretatie van de berekende resultaten (figuur 27);
Ais een staafje aluminium (Taluminium = 14.1 ·C) met een lengte* van 5 mm. tegen
een warmte-bron van 14.35·C wordt geplaatst, zal het uiteinde na 3 min en 54
sec nagenoeg dezelfde temperauur (T = 14.34 ·C) hebben aangenomen als de
warmte-bron.

*) Bij de berekening is aangenomen dat de aluminium staaf een ge
definieerde lengte heeft, waardoor deze berekening slechts gezien kan
worden als een soort benadering. Figuur 26 is gebaseerd op een oneindig
lang medium (een oneindig lange staaf), waardoor er dan op een bepaalde
afstand (bv. 5 mm) nog een warmte-stroming aanwezig is. Bij de
berekening in deze paragraaf heeft de staaf een lengte (5 mm) en is de
staaf geisoleerd aan de omtrek, waardoor er dan geen warmte-stroming is
(op het uiteinde, de afstand van 5 mm).

10.2. Analyse van de berekeningen.

Naar aanleiding van de berekeningen en analyse van de opstelling zijn een aantal
elementen naar voren gekomen betreffende de opstelling. In deze paragraaf zullen de
verschillende opmerkingen omtrent de huidige opstelling besproken worden.

Een belangrijk detail aan de huidige opstelling is de omgeving van de sensoren. In
het aluminium blok zitten twee gekalibreerde sensoren. De sensoren worden in het
geheel omgeven door aluminium. Er zal nagenoeg geen warmte-stroming aanwezig
zijn. Dit is echter een verschil met de andere sensor(en) die op het oppervlak van het
aluminium blok worden geplaatst. De invloed van de warmte-stroming zal voor deze
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Verder is de afstand van de sensoren, ten opzichte van de plaats van het verwarmen,
belangrijk. Verschilt deze afstand dan zal de ene sensor eerder een bepaalde
temperatuur hebben aangenomen dan de andere sensoren. Het is dan verkeerd om de
conclusie te trekken dat de ene sensor slechter (onnauwkeuriger) is dan de andere
sensor.

Met de berekeningen (een benadering) wordt aangetoond dat het 3 min. en 54 sec.
duurt voordat, over een afstand van vijf millimeter, het aluminium 0.25·C wordt
verhoogd. De thermostaat zorgt voor een fluctuatie van de temperatuur van het
aluminium blok. De temperatuur kan dan niet als constant worden verondersteld.
Wordt er nu met twee sensoren (in een kort tijdbestek) de temperatuur van het
aluminium blok gemeten, dan zuHen de twee sensoren een afwijkende temperatuur
meten. Het is dan belangrijk te realiseren dat deze afwijking in de temperatuur niet
aHeen veroorzaakt wordt door de sensor, maar onder andere ook door de fluctuatie
van de temperatuur van het aluminium blok (veroorzaakt door de thermostaat).
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In dit verslag zijn doorlopend al een aantal conc1usies te zien. Hier zullen de belangrijkste
conc1usies en enige belangrijke aspecten ten aanzien van de opstelling nog een keer kort
belicht worden.

Het Pascal programma dat voor de temp~ratuur-meetopstelling is ontwikkeld, is uitvoerig
getest. Op basis van de resultaten van de experimenten kan worden aangenomen dat het
programma voldoet.

Vit de experimenten blijkt dat de lucht binnen de isolatie sterk afwijkt van de temperatuur
van het aluminium blok.

Voor een goede meting is het noodzakelijk dat er zorgvuldig isolatie wordt aangebracht
rond de sensoren. Alle open ruimtes dienen te worden opgevuld met isolatie. De warmte
stroming binnen de isolatie dient tot een minimum gereduceerd te worden.

De temperatuur op het aluminium blok, opgegeven door een sensor met een NMI
certificaat, wordt vergeleken met de temperatuur in het aluminium blok, opgegeven door
twee sensoren met ieder een NMI-certificaat. Op basis van de verschillen in temperatuur in
en op het aluminium blok komen een aantal eigenschappen van de opstelling naar voren.

-) Is de temperatuur van het aluminium blok constant gedurende de meting dan
zijn de temperatuur-verschillen van dezelfde grootte. De spreiding, van de
verschillen, is klein (0- = 0.0010 °c bij de meting bij omgevingstemperatuur (±
20°C)).

-) Varieert daarintegen de temperatuur van het aluminium blok dan varieren de
temperatuur-verschillen aanzienlijk. De spreiding van de verschillen is
aanmerkelijk groter (0- = 0.0170 °c bij een meting bij 22°C). Het varieren van
de temperatuur van het aluminium blok wordt veroorzaakt door de thermostaat.

-) Het totale gemiddelde van de verschillen bedraagt 0.0069 °C. Dit is een maat
voor de systematische afwijking van het systeem.

Op basis van de temperatuur op het aluminium blok (opgegeven door een sensor met NMI
certificaat) en de temperatuur in het aluminium blok (opgegeven door twee sensoren met
ieder een NMI-certificaat) is getracht om de nauwkeurigheid van de opstelling te bepalen.
Vit de berekening voIgt dat de meetonzekerheid (tweemaal de standaardafwijking) van de
huidige opstelling 0.0341 °C bedraagt. Deze meetonzekerheid is gebaseerd op;

a) De standaardafwijking van de temperatuur-verschillen (Tgem4Is-T,) is atkomstig
vanuit de metingen. Deze afwijking wordt veroorzaakt door;

*) warmte-verliezen aan de omgeving.
*) positie van de sensoren.
*) de inhomogeniteit van het aluminium blok.
*) de onnauwkeurigheid in de schakelcontacten.

b) De variantie van het temperatuur-verschil (Tgem4lS-T,) ten gevolge van de
meetonzekerheid van de standaardweerstand van 100 O.
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Hieronder volgen nog enige belangrijke bevindingen, omtrent de kalibratie van sensoren.

42

Met sensoren, zonder een NMI-certificaat, is een kalibratie uitgevoerd. De temperatuur,
opgegeven door deze sensoren op het aluminium blok, is vervolgens vergeleken met de
temperatuur (Treferentie) die opgegeven is door de sensoren (met een NMI-certificaat), die in
het aluminium blok gemonteerd zitten. Het verschil in temperatuur in en op het blok is van
belang. De resultaten van een kalibratie van twee sensoren zijn met elkaar vergeleken. De
resultaten van de kalibratie van beide sensoren zijn nagenoeg hetzelfde.

-) Met behulp van de berekende coefficienten en de weerstandswaarden zijn de
temperaturen berekend. Deze temperaturen (Tsensor) hebben nagenoeg dezelfde
fase en dezelfde amplitude als de temperaturen (Treferentid die opgegeven worden
door de sensoren met een NMI-certificaat.

-) De grafieken, waarin de temperatuur-verschillen zijn uitgezet tegen de
temperatuur in het aluminium blok, zijn voor beide gekalibreerde sensoren
hetzelfde. Het gemiddelde van de verschillen is voor beide sensoren van
dezelfde orde grootte. Ook de spreiding van de verschillen zijn voor beide
sensoren nagenoeg gelijk, bij de verschillende metingen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de kalibratie, van twee dezelfde
sensoren, nagenoeg hetzelfde zijn. Het is dus niet zo dat, bij een kalibratie van sensoren
met de huidige opstelling, zeer afwijkende resultaten gevonden worden.

In hoofdstuk 12 zijn enige aanbevelingen te zien die kunnen leiden tot een beter resultaat.
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T

Gedurende de uitvoering van de experimenten en aan de hand van de resultaten van de
experimenten, is nagedacht over verbeteringen ten aanzien van de opstelling. Hieronder
volgen een aantal aanbevelingen, ten aanzien van de opstelling, die mogelijk leiden tot een
beter resultaat.

1). Onderzoek naar het regelsysteem.
Het zou zinvol zijn om een onderzoek te doen naar een ander regelsysteem.

Vit de experimenten blijkt dat het beste resultaat wordt verkregen
als de temperatuur van het aluminium blok constant is of zo

f--...1---f---.---_+ constant mogelijk gehouden wordt. Bij huidige regeling wordt
een verloop van de temperatuur verkregen zoals te zien is in
figuur 14 (zie ook de berekening in paragraaf 10.1). Het verloop
van de temperatuur heeft een sinus-vorm, waarbij de amplitude

Fig 28. Verloop van de (A) zeer groot is en de trillingstijd (T) relatief kort is (zie figuur
temperatuur. 28). Betere resultaten zouden verkregen worden als de trillingstijd

(T) van de sinus veel grater wordt gemaakt en de amplitude
kleiner gemaakt wordt.

2). Isolatie van de opstelling;.
Het aluminium blok is met isolatie geplaatst in een houten bak. Het zou niet verkeerd
zijn om het geheel in een afgesloten ruimte te plaatsen. In het meetlaboratorium waar
de bak nu staat lopen vrij vaak mensen, waardoor er rond de bak warmte-stromen
worden gecreeerd. De isolatie van het aluminium blok is vrij beperkt. Tevens is de
houten bak, waarin het aluminium~k zit, vrij klein en is de deksel van de houten
bak niet altijd even gemakkelijk opvgeheel te plaatsen. Een grotere houten bak, met
daarin een beter geisoleerd aluminium blok en een goed sluitende deksel, zal de
resultaten verbeteren.

3). Meettiid/schakeltiid.
Het is tevens interessant te onderzoeken of het meten danwel schakelen nog sneller
kan.

Bij een constante temperatuur maakt het tijdsinterval
waarbinnen metingen gedaan dienen te worden niets uit. Bij
een varierende temperatuur heeft het tijdverschil (~-tl) altijd
een temperatuur-verschil (T1-T2) tot gevolg. Dit temperatuur
verschil ten gevolge van een tijdsinterval dient ge

--+---'----'-----~minimaliseerd te worden. In het huidige programma zijn geen
t, i;, t vertragingen opgenomen en is getracht zo snel mogelijk

goede metingen te verrichten, echter als het sneller kan zal dit
een verbetering van de resultaten" tot gevolg hebben.

Fig 29. t-T relatie.
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Ik ben ruim vier maanden met deze onderzoeksopdracht bezig geweest. Bet was een
gevarieerde opdracht met vele verschillende aspecten zoals programmeren in Pascal,
experimenten uitvoeren en de gegevens verwerken met behulp van Matlab.

Ik had geen ervaring in het programmeren in Pascal. Bet programmeren in Pascal was
goed te doen, echter het programmeren in Turbo Vision heb ik als zeer moeilijk ervaren.

Wat mij tegen viel is het trekken van conclusies aan de hand van meetresultaten. Vaak was
ik veel te gehaast en bestudeerde ik de resultaten niet goed. Dit was er ook de oorzaak van
dat ik een foute meetcycli heb uitgevoerd.

Over het algemeen kijk ik terug op een leerzame periode.
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Certificaten.
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In bijlage [1] zijn de certificaten te zien van;
- Standaardweerstand van 100 Ohm.
- Standaardweerstand van 10 Ohm.
- Sensor 4. (PtlOO-3050-001); deze sensor zit in het aluminium blok gemonteerd.
- Sensor 5. (PtlOO-3050-002); deze sensor zit in het aluminium blok gemonteerd.
- Sensor 7. (PtlOO-3050-003); deze sensor zit op het aluminium blok gemonteerd.
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)}[J~ Nederlandse Kalibratie Organisatie

erkenningsnummer K 030

Cenificaatnummer: 00295

NKO-CERTIFICAAT

Standaard weerstand 100 fL
Bleeker
2020-II
45428

Van de standaardweerstand met serienurnmer 45428 welke geplaatst was in de
vrije lucht, werd op 21 december 1994 bij een omgevingstemperatuur van
(23,0 ± 0,5)OC en een relatieve luchtvochtigheid van (45 ± 5)% met behulp
van referentie standaarden de vierdraads-weerstandswaarde bepaald.

l.A.Beer
Faculteit Werktuigbouwkunde
Technische Universiteit Eindhoven

Standaard weerstand Tinsley 100 n type 5648 nr. 268179;
Weerstandsbrug Guildline type 9975 nr. 46.555;

Aanvrager

Onderzocht
Fabrikaat
Type
Serienummer

Wijze van
onderzoek

Referemie
standaarden

Technische Universiteit
Eindhoven
Centrale Technische Dienst
Stafgroep Instrumentele Service
Standaardenlaboratorium

!

1

I,
i

;
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I

Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven
Postbus 513 5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 472960/474421
Telefax (040) 460645

j
1

I
I
1
!

Resultaat

De herleidbaarheid van de referentie standaarden naar de nationale standaarden
van het Nederiands Meetinstituut is, ten overstaan van de NKO. aangetoond.

De weerstandswaarde, welke via de vierdraads methode bepaald werd uit
herhaalde metingen waarbij telkens de polariteit omgekeerd werd,. bedroeg bij
een dissipatie van (0,1 ± 0,01) mW en een temperatuur van (23,3 ± O,2)OC:

100,0052 n

De meetonzekerheid bedraagt ± 1 x 1O,s.R en is conforin WECC doc. 19,..1990
bepaald als tweemaal de wonel uit de sam der kwadraten van:
A. de standaarddeviatie in de meetwaarden,
B. de sam van de onzekerheden tengevolge van de gebruikte referemie stan
daarden. .,
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Standaard weerstand Tinsley 100 n type 5648 nr. 268179;
Weerstandsbrug Guildline type 9975 nr. 46.555;

9,99999 n

J.A. Beer
Faculteit Werktuigbouwkunde
Technische Universiteit Eindhoven

Van de standaardweerstand met serienummer 72622 welke geplaatst was in de
vrije lucht, werd op 21 december 1994 bij een omgevingstemperaruur van
(23,0 ± 0,5)OC en een relatieve luchtvochtigheid van (45 ± 5)% met behulp
van referentie standaarden de vierdraads-weerstandswaarde bepaald.

De herleidbaarheid van de referentie standaarden naar de nationale standaarden
van het Nederlands Meetinstiruut is, ten overstaan van de NKO, aangetoond.

De weerstandswaarde, welke via de vierdraads methode bepaald werd uit
herhaalde metingen waarbij telkens de polariteit omgekeerd werd. bedroeg bij
een dissipatie van (1,0 ± 0,1) mW en een temperaruur van (23,3 ± 0,2)OC:

Standaard weerstand 10 n
Bleeker
2020-1
.12622

De meetonzekerheid bedraagt ± I x 1O·5.R en is conform WECC doc. 19-1990
bepaald als tweemaal de wortel uit de som der kwadraten van:
A. de standaarddeviatie in de meetwaarden,
B. de som van de onzekerheden tengevolge van de gebruikte referentie stan
daarden.
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NEDERLANDS MEETINSTITUUT

Ce

Aanvrager Technische Universiteit Eindhoven
Den Dolech 2
Eindhoven

Aangeboden Een platina weerstandsthermometer

Certificaatnummer
Blad 1 van 2

---'_.

336792-01

fabrikant
type
identificatienummer

Hereaus
Pt100
3050-001

Wijze van
onderzoek

Datum van
onderzoek

Resultaat

De thermometer werd bij een meetstroom van 1 rnA en een
insteekdiepte van 30 cm in een vloeistofthermostaat gekalibreerd
door vergelijking met een standaardthermometer op basis van de
ITS-90.
Na het bereiken van de hoogste temperatuur werd de kalibratie bij
a °C nogmaals uitgevoerd.

13 december 1992 tot en met 14 december 1992.

Het resultaat van de kalibratie is weergegeven op blad 2.

Uitgevoerd door
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de Greot.
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Cer~ificaatnummer

Blad 2 van 2
336792-0:

Resultaat In de onderstaande tabel z~Jn gegeven
1. de temperatuur t90 gedefinieerd volgens de ITS-90;
2_ de weerstandswaarde R;
3_ de bij t90 berekende weerstandswaarde Rb;
4_ het verschil R-Rb;
5_ de temperatuur t68 gedefinieerd volgens de IPTS~68_

t90 R Rb R-Rb t68
[ °C] [OJ [OJ [OJ [ °C J

0,00 99,902 99,902 -0,000 0,00
10,00 103,812 103,813 -0,000 10,00
19,97 107,698 107,698 0,000 19,97
29,91 111,561 111,561 0,000 29,92
39,86 115,411 115,411 -0,000 39,87

De onzekerheid, gebaseerd op twee maal de standaardafwijking, in de
weerstandswaarde R bedraagt 0,002 0; het temperatuurequivalent
hiervan is 0,01 °C_

Het verband tussen t90 en Rb wordt binnen de gegeven
nauwkeurigheidsgrenzen voorgesteld door de relaties:

Hieruit voIgt: a

waarbij: RO
A
B

99,902 n
3,92150-10- 3 °C- 1

-6,79304-10- 7 °C- 2

3,85357.10-3 °C- 1

met: a ... (RI00-RO) / (100-RO) °C-l

2_ t = A + B-Rb + C-Rb2

A
B =
C ...

:<;~~\
.: ,::'! .'--' 4- -_ \- /"-;-' ..,

rJdvl j
\ ,\' n---

".:~::::::;>~:

waarbij: -2,43497-102 °C
2,32230 °c-n- 1

1,15180-10-3 °C·O-2
------''---



NEDERlANDS MEETINSTITUUT

r~ +

~'~M4IV~ I
\J
o

e -;.,, .-'-
--._.-.

Aanvrager Technische Universiteit Eindhoven
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Aangeboden Een platina weerstandsthermometer

Certificaatnummer
Blad 1 van 2

336792-02

fabrikant
type
identificatienummer

Hereaus
Pt100
3050-002

Wijze van
onderzoek

Datum van
onderzoek

Resultaat

De thermometer werd bij een meetstroom van 1 mA en een
insteekdiepte van 30 cm in een vloeistof~hermostaatgekalibreerd
door vergelijking met een standaardthermometer op basis van de
ITS-90.
Na het bereiken van de hoogste temperatuur werd de kalibratie bij
o °C nogmaals uitgevoerd.

13 december 1992 tot en met 14 december 1992.

Het resultaat van de kalibratie is weergegeven op blad 2.

Uitgevoerd door
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Certificaatnucmer
Blad 2 van 2

336792-02

Resultaat In de onderstaande tabel z~Jn gegeven
1. de temperatuur t90 gedefinieerd volgens de ITS-90;
2. de weerstandswaarde R;
3. de bij t90 berekende weerstandswaarde Rb;
4. het verschil R-Rb;
5. de temperatuur t68 gedefinieerd volgens de IPTS-68.

t90 R Rb R-Rb t68
[ ~C] [0] [0] [0] [ °C]

0,00 99,992 99,993 -0,001 0,00
10,00 103,905 103,906 -0,001 10,00
19,98 107,801 107,800 0,001 19,98
29,91 111,661 111,662 -0,001 29,92
39,87 115,517 115,517 0,000 39,88

De onzekerheid,' gebaseerd op twee maal de standaardafwijking, in de
weerstandswaarde R bedraagt 0,003 0; het temperatuurequivalent
hiervan is 0,01 °c.

Het verband tussen tgO en Rb wordt binnen de gegeven
nauwkeurigheidsgrenzen voorgesteld door de relaties:

waarbij: RO
A =
B

99,993 0
3,92208.10- 3 °C- l

-6,97634.10- 7 °C- 2

Hieruit voIgt: a = 3,85232.10-3 °C- l

met: a = (Rl00-RO) I (100.RO) °C-l

2 • 't = A + B· Rb + C· Rb 2

..: '

-,' \- ....... \
, . --:~-:- \- / .\
~.:,~.11;
J ,.J 1~ ~ ~ .•

'. '

A -2,43147.102 °C
B = 2,31357 °C·O-l
C 1,18086.10-3 °C·0-2
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Cer~ificaac~ummer

Blad 1 va~ 2
336792-03

fabrikant
type
identificatienummer

Hereaus
PtlOO
3050-003

Wijze van
onderzoek

Datum van
onderzoek

Resultaat

De thermometer werd bij een meetstroom van 1 rnA en een
insteekdiepte van 30 cm in een vloeistof~hermostaatgekalibreerd
door vergelijking met een standaardthermometer op basis van de
ITS-90.
Na het bereiken van de hoogste temperatuur werd de kalibratie bij
o °C nogmaals uitgevoerd.

13 december 1992 tot en met 14 december 1992.

Het resultaat van de kalibratie is weergegeven op blad 2.

Uitgevoerd door

. ./
'-f,~
..~,,' .

,/

>'
I

de Greot.

Van Swinden Laboratonum bv
Postbus 654
'::600 ~R Delft
5choem,lkerstr.l.lt ~17

26:8 VK Delft

:."
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Carti:icaat~ummer

Blad 2 van 2
336792-03

Resultaat In de onderstaande tabel zJ.Jn gegeven
l. de temperatuur t90 gedefinieerd volgens de ITS-90:
2. de weerstandswaarde R;
3. de bij t90 berekende weerstandswaarde Rb:
4. het verschil R-Rb;
5. de temperatuur t68 gedefinieerd volgens de IPTS-68.

. t90 R Rb R-Rb t68
rOC] [a] [a] [a] rOC]

0,00 99,925 99,926 -0,000 0,00
9,99 103,832 103,833 -0,001 9,99

19,98 107,727 107,727 0,000 19,99
29,92 111,584 111,583 0,001 29,92
39,87 115,431 115,432 -0,000 39,88

De onzekerheid, gebaseerd op twee m~al de standaardafwijking, in de
weerstandswaarde R bedraagt 0,002 a; het tamperatuurequivalent
hiervan is 0,01 °C.

Het verband tussen t90 en Rb wordt binnen de gegeven
nauwkeurigheidsgrenzen voorgesteld door de relaties:

waarbij: RO
A
B

99,926 a
3,92083'10-3 °C- 1

-7,15473'10- 7 °C- 2

Hieruit voIgt: a = 3,84928'10-3 °C-1

met: a = (R100-RO) / (lOO'RO) °C- 1

2. t = A + B'Rb + CoRb 2

J"";-'"

.-...... -- .,
/-'

J~/
." •., "1·'

/.i;J~':~ l'
\ -'. /

".:. ".
",~~;':~,

waarbij: A =
B
C =

-2,429080102 °C
2,30952 °C oO-1
1,21450010-3 °C oO-2



Bijlage [2].

Temperatuur-meetopstelling.

Positie van de sensoren.

55

Er worden meerdere sensoren gebruikt bij een meet-instrument. Er dient tussen de
verschillende sensoren geschakeld te worden, zodat een sensor waarvan de temperatuur
bepaald moet worden, doorverbonden kan worden met dat instrument.

Het is relevant een overzicht te maken van de posities van de desbetreffende sensoren.
Hieronder voIgt het overzicht.

1. Standaardweerstand van 100 0.
Fabrikant : Bleeker.
Type : 2020-II
Serienummer : 45428
De weerstandswaarde, welke via de vierdraadsmethode bepaald werd, bedraagt
bij een dissipatie van 0,1 ± 0,01 mW en een temperatuur van 23,3 ± 0,2 ·C :
100,00520.

2. Standaardweerstand van 10 O.
Fabrikant : Bleeker.
Type : 2020-1
Serienummer : 72622
De weerstandswaarde, welke via de vierdraadsmethode bepaald werd, bedraagt
bij een dissipatie van 0,1 ± 0,01 mW en een temperatuur van 23,3 ± 0,2 ·C :
9,99999.

4. Platina weerstandsthermometer van 100 0.
Fabrikant : Heraeus
Type : PUOO
Identificatienummer : 3050-001
De constanten voor het gebruik van onderstaande formu1e zijn;

T = A + B * R + C * R 2 (C 0)

A = -2,43497 * 102 ·C
B = 2,32230 ·CO-1

C = 1,5180 * 10-3 ·CO-2

PrecisIon Engineering.



Temperatuur-meetopstelling.

5. Platina weerstandsthermometer van 100 0.
Fabrikant : Heraeus
Type : Pt100
Identificatienummer : 3050-002
De constanten voor het gebruik van onderstaande formule zijn;

T = A + B * R + C * R 2 (C 0)

A = -2,43147 * 102oC
B = 2,32230 Den-I
c = 1,5180 * 10-3 °cn-2

6. Platina weerstandsthermometer van 100 O.
Van deze weerstandsthermometer zijn geen constanten bekend.

7. Platina weerstandsthermometer van 100 O.
Fabrikant : Heraeus
Type : PtlOO
Identificatienummer : 3050-003
De constanten voor het gebruik van onderstaande formule zijn;

T = A + B * R + C * R 2 (C 0)

A = -2,42908 * 102oC
B = 2,30952 °CO-I

C = 1,21450 * 10-3 °CO-2

56

8. Controle waarstand
Voor op de dauphine zijn twee klemmen die in verbinding staan met de
se1ektor. Door de selektor over deze klemmen te schakelen is eenvoudig te
controleren of de gegeven waarden reee1 zijn.

9. Platina weerstandsthermometer van 100 0.
Van deze weerstandsthermometer zijn geen constanten bekend.

10. Platina weerstandsthermometer van 100 O.
Van deze weerstandsthermometer zijn geen constanten bekend.

tLB Precision Engmeering.



Bijlage [3].

Temperatuur-meetopstelling.

Pascal programma's

57

In deze bijlage zijn de Pascal programma's te zien, die ZlJn ontwikkeld voor de
temperatuur-meetopstelling. De bijlage is opgebouwd uit;

- het hoofdprogramma Mainkali.
Met dit programma is het mogelijk met verscheidene sensoren de temperatuur
te berekenen. Deze sensoren zijn verbonden met de temperatuur-meetopstelling.
Het hoofdprogramma maakt gebruik van de onderstaande units.
- de unit Tmeting.

Met behulp van deze unit worden de meetinstrumenten aangesproken en
uitgelezen. Tevens wordt in deze unit, voor de sensoren, de temperatuur
danwel de weerstandswaarde bepaald

- de unit Sensor.
Deze unit is van belang voor het instellen van de sensoren waarmee
metingen gedaan dienen te worden.

- de unit Tijd.
- de unit Setting.

Deze unit is van belang voor het instellen van het aantal metingen en de
tijd van de metingen.

- de unit Filemenu.
Deze unit is van belang voor het opslaan van de meetgegevens.

Voor het samenstellen van de programma's is gebruik gemaakt van Turbo Pascal (versie
7.0) en Turbo Vision (versie 2.0).

Precision Engineering.



file: FILEMENU.PAS last modified: 26-04-1996 10:06:58
unit FILEMENU;

interface

uses Drivers. Objects, Views. Dialogs:

type
FmenuRec = record

Fieldl : String[lOl;
end;

PFmenuRec = "FmenuRec;

{ T!'menu )

PFmenu = ATFmenUi
TFmenu =objectlTDialog)

constructor Init;
constructor Load(var S: TStream);
procedure HandleEvent (var Event: TEvent); virtual;
procedure Store (var S: TStreaml:
function Valid(Command : word): boolean: virtual:
destructor Done: virtual;

end;

const
RFmenu : TStreamRec = (

ObjType: 12345: «--- Insert a unique number >= 100 here!!)
VmtLink: Ob (Typeof (TFmenuIAI ;
Load: 8TFmenu.Load;
Store: iTFmenu.Store);

implementation

[ TFmenu )

constructor TFlllenu.lnit;
var

R: TRecti
Control : PView;

begin
R.Assign(lO, 2, 55, 8):
inherited Init(R. 'Filemenu');

R.Assign(7, 3, 22, 4);
Control := New(PInputLine. lnit(R, 1011;
Insert (Controll;

R.Assign(7, 2, 15, 3);
Insert INew (PLabel, InitlR, 'Save as'. Control»):

R.Assign(29, 2, 39, 4);
Control := New(PButton, Init lR. 'O..K-'. emOK, bfDefault);
Insert (Control);

SelectNext (Falsel;
end;

constructor TFmenu.Load(var S: Tstream);
begin
inherited Load(SI;
end:

procedure TFmenu.HandleEvent(var Event: TEvent);
begin
(*---
if Event.What and evMessage <> 0 then

case Event.COIIlIllaDd of
end; -_.)

inherited HandleEventlEventl;
(*---
if Event.What and evMessage <> 0 then

case Event. COIllIllaI1d of
end; --*)

end;

procedure TFmenu.Store(var S: TStream);
begin
inherited Store(S);
end;

function TFmenu.Valid{Command : word): boolean;
var

Result : boolean;
begin
Result := inherited ValidlCommandl;
Valid :=Result;
end;

destructor 'l'Fmenu.Done;
begin
inherited Done;
end;

end.

page: 1
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end;

file: MAINKALI.PAS last modified: 12-06-1996 13:06:36
Rewrite(temtext) ;
Insert (Terminal1;

PROGRAM mainkali;
( Met programma mainkali kunnen tem.peratuursmetingen worden uitgevoerd met

de temperatuurkalibratie opstelling.) .

OSES App, Views, Menus, Objects, Drivers, crt, dos, Msgbox,
Tmeting (unit die de gegevens bevat over progrSIIIIM),
Sensor (Unit die wordt gebruikt veor bet instellen van sensoren),
TextView {Unit die de gegevens bevat betreffende het terminal scherm) ,
Setting (Unit veor het instellen van de vertragingen en

het aantal lussen),
Filemenu (Unit veor het saven van de data),
Tijd; (Unit voor het omrekenen van de tijd)

end;
destructor Ttenrrwin.done;

begin
inherited done;
Termopen := false;
assign Itermtext , 'nul');
rewrite(tenatextl ;

end;

PROCEDURE TMyApp.HandleEvent(vor Event:TEvent);
var

{Variabele behorende bij het terminal scherm}
Textwin : PTermwin;

TYPE
Ptermwin = "'T'I'ermwin;
TTermwin = object (Twindow)

Terminal : Pterminal;
constructor Init:
destructor done; virtual;

end;
TMyApp = object(TApplicatioul

constructor IDit;
procedure InitHenuBar; Virtual;
procedure HandleEvent(var E\rent:TEvent); Virtual;
destructor done; Virtual;

end;

h : integer;
m : integer:
s : integer:

Timeinsec
Starttijd
Hulptijd
Stoptijd
Oren, Minuten, secondenlOO, Hulpseconden, Seconden

end;
_test:

begin
Assignloutputfile, 'testdata.dat' I;
Rewrite (outputfile) ;
Writeln (outputfile, 'Begin meting handmatig');
Voltmeter(data.selectie) ;
if ldata.selectie end 1) = 1 then

begin
Str{Il:O:lO,hulpstring) ;
Writeln(outputfile, '11=' ,hulpstring);
Messagebox ( , Stroam St.weerstand lOOOhm=' ...hulpstring,

nil, m£Information or mfOkButton);
end;

(Variabelen ten aanzien van het aantal lussen in automatische optie)
j : integer;

if (data.selectie and 41 = 4 then
begin

Str(tempptlOl3) :0:4,hulpstringl;
Writeln(outputfile, 'T3=' ,hulpstringl;
Messagebox('Temperatuur van Pt-I0nr3='+hulpstring,

nil, IlfInfomation or mfOkButton);

end,

begin
TApplic:atiou.HandleEvent lEvent) ;
if Event. What = evC_ then

case Event.COlIIlIlIIDd of
caSensors:

begin
Data. selectie := I;
Keuzed.ialoog := newIPsensor,init);
Executedialog Ikeuzedialoog, idate) ;
Cleareventlevent) ;

(Variabelen gebruikt bij emsetting)
(Codel : word;)
Code2 : word;
Code3 : word;
Code4 : word;

if (data.selectie and 2) = 2 then
begin

StrlI2:0:l0,hulpstringl;
writeln(outputfile, '12=' ,hulpstringl;
Messagebox ('Stroom Bt.weerstand 100hm=' +hulpstring,

nil, mfInformation or afOkButton);
long-int
longint
longint
longint
word;

String;
TMyapp;
Psensor;
SensorRec;
text;
text;
text;
Psetting;
Settingrec;
Pfmenu;
Fmenurec;
String;

integer: }
integer;
integer;
integer:

: boolean;

{ Number
Starttime
Time
Aantal

TermOpen

VAR
Hulpstring
llyTest
Keuzedialoog
Data
Termtext
Outputfile
ttatafile :
Settingdialoog :
Invoer
Filedialoog
Gegevens
Regel

CONST
cmSensors = 215;
cmHandtest = 216;
cmAutomatisch = 217;
emcloseTerm = 218;
cmNumberandTime = 219;
cmFile = 220:

CONSTRUCTOR TMyApp. init;
begin

Gettime luren, minuten, hulpseconden, secondenlOO} ;
Starttijd:=longint lurenl'*3600+10ngint (minuten) '*60...longint (hulpsecondea) ;

(Number := 1;)
Starttime := 1;
Time := 1;
Aantal := 1;

TApplication. init;
Te11l1Open := false:

end;

PROCEDURE TMyApp. InitMeouBar;
var

R: TRect;
begin

GetExtent IR) ;
R.B.Y .:= R.A.Y + 1;
IIeouIIar := New(Pllenuber,InitlR,NewMenul

NewSUbMenu I' -F-ile', hcNoContext, NewMeau (
NewItem('-S-ave as', 'F2' ,kbF2,cmFile,hc:NoContext,
NewIteml '-E-xit', 'Alt-X' ,kbAltx,cmQuit,hcNoContext,
nil))),

NewSubMenu ( '-M-easure' , hcNoConte:xt, Nedeau (
NewIteml '-H-andtest' , 'F3' ,kbF3,cmHandTest,hcNOContext,
NewItem (, -A-utomatisch' , ' F4' ,kbF4, cmAutomatisch, hc:NOContext,
NewItem I' -C-lose tem'," ,kbnokey, cmcloseterm, hcnocontext,
nil)))!.

Newsubnenu (' -S-ettings f ,bcNoContext,Newm.eau (
Newitem ( , -S-ensors' , 'FS' . kbFS. ODSensors, hcNOContext,
Newitom l '-N-umberendTime' , 'F6' ,kbF6, Cll1Numberaodtime, hcNoCoutext,
nil I )!.

nilll)II);
end;

end;
if ldata.selectie and 8) = 8 then

begin
Str(tempptlOO 14) :0:4,hulpstring);
Writeln(outputfile, 'T4=' ,hulpstring);
Messagebox ('Temperatuur van Pt-lOOnr4=' +hulpstring.

nil, afInformation or mfOkButton);
end;

if ldata.selectie and 161 = 16 then
begin

Strlt""llptlOO 151 :0:4,hulpstringl;
Writeln(outputfile, 'TS=' ,hulpstring) j

Hessagebox ('Tem.peratuur van Pt-IOOnrS:' +hulpstring,
nil, m£Information or mfOkButton);

end;
if ldata.selectie end 32) = 32 then

begin
StrltempptlOO 16) :0:4,hulpstring);
Writeln(outputfile, 'T6=' ,hulpstring);
Messagebox( , Temperatuur van Pt-lOOnr6='+hulpstring,

nil, m£Information or mfOkButtonl;
end;

if ldata.selectie end 64) = 64 then
begin

Str(tempptlOO(7) :0:4,hulpstring);
Writeln(outputfile, 'T7=' ,hu1pstring);
Messagebox ( , Temperatuur van Pt-IOOar7=' +hulpstrin;,

nil, m£Information or mfOkButton) j

end;
if ldata.selectie end 128) = 128 then

begin
Str(tempptlOO(8) :0:4,hulpstring);
llriteln(outputfile, 'R8=' ,hulpstring) ;
Messagebox( , Controle weerstand mS:' +hulpstring, nil,

.£Information or mfOkButton);
end;

if ldata.selecti. end 256) = 256 then
begin

Str(tempptlOOl9) :0:4,hulpstringl;·
llritelnloutputfile, 'T9=' ,hulpstringl;
Messagebox (' Temperatuur van Pt-100nr9=' +bulpstring,

oil, mfinformation or mfOkButton);
end;

if (date.selectie and 5121 = 512 then
begin

StrltompptlOO 1101 :0:4,hulpstring);
Writeln(outputfile, 'T10=' ,hulpstring} j

MeSsagebox ( 'Temperatuur van Pt-lOOmIO=' +hulpstriog.
nil, m£Information or mfOkButtonl;

CONSTRUCTOR 'l'TemWin. Init;
var

R : TRect;
Hscrollbar : Pscrollbar;
Vscrollbar : Pscrollbar;

begin
Desktop' .getextentIR);
inherited Init(R, 'Resultatea meting via automatische optie'. wnNoNumberl.;
R.Growl-l,-ll;
Hscrollbar := StandardScrollbar(sbHorizontal or sbHandlekeyboard);
Insert (HScrollbar):
Vscrollbar := StandardscrollbarlsbVertic:al or sbHandleKeyboardl;
Insert (Vscrollbarl;
NewlTerminal, InitlR,Hscrollbar, Vscrollbar,8l92));
if Application"'.ValidView(Terminal) <> nil thea

begin
Assigndevice (Termtext, terminal);

end;
Writeln(outputfile, 'Eiade van meting');
Clearevent (event I :

end;
cmAutomatisch:

begin
if not TermOpea then
begin

NewITextWin,Initl;
if Validviewltextwinl <> nil then InsertWindow{textwin);
TeIDlOpen := true;
Assignloutputfile, 'tompdata.dat ');
Rewrite(outputfilel:

end;

Testtijd(h,m,s,starttijdl;
Writeln(termtext,'De tijd is ' ,h,':' ,m,':' ,s);
Writeln(outputfile,'De tijd is'·,h,':' ,m,':' ,s);
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and;
ClearOV<lnt (event) ;

end;
cmII\llIIberandTiae:

begln
IInvoer. field8 :,'1' ; }
Invoer.field9 := '1';
Invoer~fieldlO := '1';
Invoer. fieldll :- '1';
IStrlnUllher. invoer. fieldS I ;}
Str(starttime, invoer. fie1d9) j

Stt (ti..... invo.r. fieldlOl ,
Strlaantal.invoer.fie1dlll,
Settingdia~oog:=new(Psetting,init) i
llxecutedialog(settingdialOOll.@invoer);
(Vallinvoer. fi.ldS.IlllIlber .eodal),)
Va.! {invoer•field9,starttime,eode2i ;
Vallinvoer.fieldlO. tiae.ende31;
Valllnvoer. fi.ldll. aantal,e0de4);
if (cnde2<>O) or (eod.3<>O) or le0de4<>O) then

begin
Messagebtnt('U dient een getal in te voeren' ,nil.

.£Information or mfOkSutton);

Write (outputfile, 'R9= , ' ,hulpstring,' , ');
end;

if (datA.selecti. and 512) = 512 then
begin

if Error[10] then
begin

Writeln(t....text. 'Het Voltage fluctueert t. veel')

( Writelnloutputfile. ·Voltog. fluetueert'l;)
end;

Str(teJlPPtlOOll01 :0:4.hulpstring),
writeln(termtext. 'R.-warde PtlOO orlO ala =',hulpatri

end,

end;

DESTRUCTOIl 'III\'Ol>P.dane;
begin

inherited dane;
ISI-} elose(outputfile) I$H}

WritelD,(outputfile, 'Voltage fluctueert');}
and,

Str IteJlPPtlOO 18) :0:4.hulpstring);
lIriteln(terlltext. 'R-waarde nr8. 118 = •• hulpstring);
lIriteloutputfil•• '118= •••hulp.tring.· • '),

end;
if (data.selectie and 2561 = 256 then

begin
if Error(9) then

begin
writeln{terlltext. 'Het Voltage fluctueert te veel'l

I Writeln{outputfile. 'Voltage fluetueert'I;}
end;

Strltemppt100(9) :O:4.hulpstring);
, writeln(termtext, 'R-waarde rtlOO nr9 R9 = . ,bulpstring

end;

end;
cmFile:

begin
Gegevens.fieldl := ";
riledialoog:=new(Pfmenu,initi;
llxecutedialog (filedialoog.~egeveos);
R"".t loutputfile) ;
l\ssign(datafile.gegevens. fi.ld1);
Rewriteldatafilel;
repeat

reedln(outputfile.regel) ;
writ.ln(datafile.regel) ,

until .of loutputfilel ;
Clo.e{outputfil.l;
Closeldatatile) ,

end;

c:mClose'I'era:
begin

if TerllOpen then
begin

Textwin"" ,Close;

gint [hulpsecondenl ;
until Hulptijd >= (startUjd+tiael;
writeln(outputfilel;

end;
and;

Hriteloutputflle. '1l10= , '.hulpstring.· , ');
end;

Wt'iteln(termtext, 'Einde data');
(Writ.lnloutputfile•• Einde data'); I
Gettime (uren,minuten, h1,Upseconden, seeondenlOOJ ;
Starttijd ;= longintluren)'3600+longintlminutenl'60+

longint{hulpseconden) I
lIulptijd ,= starttijd,
repeat

Gettime (uren.minuten, hulpseconden, secondenlOO) ;
lIulpUjd := 10ngint(uren)'3600+longint{minutenl'60+lon

end;

llEGnI
fCyTest.Init;
IIyTeat.SUn;
lIy'l'est.llOl:le,

END.

09)'

I writelnloutputfile. 'Voltage fluctueert'l;]
end;

Str{teJlPPtlDl3l :O:4.hulpstring);
WritelnI t.rIltext. ''l'eIlp. PtlO nr3. T3 = ',hulpstring);
Nritefoutputfile, tT3::: • ',hulpstring,' I I) j

end;
if (data•••l.cti. and 8) = 8 then

begin
if Error [4] then

begin
Writeln{termtext, 'Ket Voltage fluctueert te veel')

writeln(outputfile, 'Voltage fluctueert');)
end;

Str(teJlPPtlOOl41 :0:4.hulpstring);
Writelnltermtext, 'TtIlJP. PtiOO nr4. '1'4 z '.hulpstdngl j

write(outputfile, 'TO= •• ,hulpstring,' , '};
end;

if ldata.seloetie and 16) • 16 then
begin

if Error[5] then
begin

Wtiteln(termtext, 'Het voltage fluetueert te veeP)

ilfriteln(outputfile, 'Voltage fluctueert'); )
end;

StrlteJlPPt100{51 ,O,I.hu1pstring);
Writelnltermtext. ''l'eIlp. PtlOO nr5. 15 = ••hulpstring),
write(output.file, '!'S= , , ,hulpstring,' , ') ;

end;
if ldata .••loetie end 32) = 32 then

begin
if Error[6] then

begin
Writ.ln{t....text.·Hot Voltoge fluetuoert te vee!')

writ.1nloutputfile, 'Voltag. fluctueert·),}
end;

Str{teJlPPtlOO(6) :O:4.hulpstring);
Writeln(termtext, 'R-waarde PtlOO nro. R6 = ' ,hulpstrin

Write(outputfile,'.R6=, ',hulpstring,' , ');
end;

if ldata"'lectie end 64) = 64 tllen
begin

if Error[7] then
begin

Writeln(termtext, "Het Voltage fluc:tueert te veel')

Writeln(outputfile, 'Voltage fluctueert'l i
end,

StrlteJlPPtlOOl7l:0 :I.hulpstring);
writeln(temtext, 'Temp. ptlOO m;7 ~ T7 :: t ,hulpstring);
Write(outputfile,'T1= , , ,hulpstring,' , ');

end;
if (data.selecti. and 128) • 128 then

begin
if Error [8] then

begin
Writeln{tetlltext.·H.t Voltage fluctueert t. V<le!'l

write(outputfile,'U=, ',hulpstring,' , ');
end;

if (datA.seloeti. and 2) = 2 then
begin

if Error[2] then
begin

Writelnftermtext, 'Het Voltage fluc:tueert te veel'}

Writeln(outputfile, 'Voltage fluctueert'};}
end;

Str(I2:0:l0.hulpstring) ;
Writeloltermtextt'StroOJl stweerstand 10 01ulI 12 := ' ,hulp

Writeloutputfile, '12= • ' ,hulpstring,' , .) j

end;
if ldata••electie and 4) • 4 then

begin
if Error [31 then

begin
Writeln (tem.text, , Met Voltage £luetuurt te veel' I

( tlrite(outputfile,' 'Voltage fluctueert". J , '};)

end;
Str(I1:0:10.hulpstringl;
Writeln(termtext, 'Stroom stweerst 100 Ohm 11 *' ' ,hulpst

if (data.seloetie and 1) = 1 then
begin

if Error[l] then
begln

writ.ln(t....text. ·H.t Voltage tluctueert t. v••l·)

Writeln(termtext. '.De meting begint Over I ,sta.rttw.· sec');
writeln(outputfile,'Ketinq beginnen na I .atarttiH,· sec');
Gettime luren.mlnuten. hulpseconden. secondelllOO) ;
Starttijd := longimtluren) '3600+longintlminuten) '60+

longint lhulpseconden) ,
Hulptijd := starttijd;
stoptijd:*starttijd+starttiJlie;
if lstoptijd) >=86400 then stoptijd:=stoptijd-86100;

repeat
Gettime (uren. minuten,bulpseconden, secondenlOO) ;
lIulptijd := longint (uren)'3800+longint("inuten) '60+longi

Writeln (termtext t • Begin meting.');
lwriteln[outputfilo. 'Bogin ....Ung.·);)
Testtijd{h.... s .Hulptijd);
Writeln{tenItext.'De tijd is ·.h.·~·.•. ·:·.s);
write{outputfile, j :3, I , • ,Hulptijd:6,' • ');

writeln{termtext. 'De voltages nsp. stroom wardt berekend.·)

voltJll.t.r (datA.selectie),
Str (V.rschilvoltagelOO:O :8.hulpstring) ,
writeln(terlltext. 'aIlsol (v!>eg-""ind)' .v.rscbilwltaqolOO);
write (outputfile,verschilvoltagel00, •• ' I;
I Str (V.rschilvoltaq.l0:0:8. hulpstring) ;

writeln (terlltext ••aIlsol (v!>eg-""ind)' •verschilvoltagelO);
writ.ln (outputfil•• 'aIlsol (v!>eg-veind)' •versch1lvoltog.l0);

ring) ,

g);

n sec • I Time) ;

nt (hulpseconden) ,
until Hulptijd >= stoptijd ;

writeln(termtext, IDe wacbttijd tusac tWM metino-en bedraagt i

for j := 1 to .santal do
begin

lIulpstring := ";

string) ;



PROCEDURE VoltmeterCselectie:wordl;

UNIT Tmeting;
{ Oeze unit bevat de berekeningen van de temperatuur. aanspreken en

uitlezen van de voltmeter en het schakelen over de te meten sensoreo.}

interface

function 'l'empPtlO (sensomummer: integer I
function TempPtlOO (sensornummer: integer)
function VerschilVoltagelOO
function VerschilVoltagelO

end;
ReadVoltHeter ;= d;

page: 1

(Het uitlezen van de voltmeter)
function ReadVoltmeter: double;

var
s : string:
d : double;
status : integer;
length : word;

begin
enter (s, 20, length, 5, status) ;
val (s,d,statusl ;
if (status<>O) then

begin
writeln( 'reading error .. ');
halt;
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real;
real;
real;
real;

(Stroom door de pt-100's)
(Stroom door de Pt-10's)

: real;
: real;

VllR
11
12

VAIl
voltage: arraYI1. .10J of real;

end;

VAR
error: array (1. .10] of boolean;

implementation

USES ieeepas,
dos,
crt;

(Het aansturen vOn de BCD-kaart (de 8255-AI.)
PROCEDURE aansturenBCD;

begin
POR'lWI PORT2CJ := $FOO;
I Nu staat de voltmeter nergens over geschakeld.

Dit is de begiDStand voar de BCD-kurt.)
end;

($M 32768,0,0)

RreflOOADR = $FOC;
RreflOllDR • $FOE;

COIlST PORT1R
PORT2C
PORT2R

= $lB3;
. = $lB6;

= $lB7;

(Met deze procedure wordt de Voltmeter over de juiste sensor
geschake1d.)

PROCEDURE poortaansturing(sensornummer : integer);
begin

POR'lWlPORT2CJ := adresslsensorDUllllBer);
de1ay(500) ;

end;

{In deze array zijn de adressen opgeslagen waarmee de desbetreffende
sensoren verbonden zijn}

VAIl
adress : array[!. .10) of word;

VAIl
V1_begin
V1_eind
V2_begin
V2_eind

Volterror

real {Voltage gemeten aan bet begin van meting pt-l00}
real (Voltage gemeten aan het eind van meting Pt-l00)
real {Voltage gemeten aan begin van meting Pt-l0}
real (Voltage gemeten aan eind van meting met pt-l0)

boolean; {Dit stiltement wordt gebruikt om un te geven
de voltage teveel fluctueert.}

(De voltage over de standaardweerstand van 100 Ohm wordt bepaald.)
function Voltweerstand : real;

var
VA real;
VB real;
vc real;
VJIl8X : real;
V_min : real;

teller : integer;
begin

teller := 0;
volterrar :111 false;
repeat

teller := teller + 1;

Va<
sensor array[3 .. 10) of tem:psensor;

(In deze functie wordt bet voltage bepaald over de ingeschakelde
sensor.)

function VJem(sensoruwamer:integer ): real;
begin

poortaansturing (sensormmaer) ;
{De selector staat op het adres van de desbetreffende sensor.}

end;
V2_begin := Vo1tweerstand;

end;

VJl.in := VA;
If VB <= V_min~ VJIlin := VB;
If VC <- VJl.in then VJl.in :=VC j

until ((VJIl8X-V_minl <= 0.0000051 or (teller = 5);
if (teller=5) then Volterror := true

else Volterror :111 false;

{De voltage over de standaardweerstand van 10 Ohm wordt bepaa1d.}
PROCEDURE StVo1tPtlO;

begin
POR'lWlPORT2CJ := RreflOADR;
delay (SOD I ;

VJIl8X := VA;
If VB >= VJIl8X then VJIl8X := VB;
If VC >= VJIl8X then VJIl8X := VC;

Vl-Pegin := Voltweerstandi
end;

(De voltage over de standaardweerstand van 100 Ohm wordt bepaald.)
PROCEDURE StVo1tPt100 ;

begin
POR'lWlPORT2CJ := RreflOOllDR;
de1ay(500) ;

VA := ReadVoltmeter;
VB := ReadVoltmeter;
VC := ReadVoltmeter;

Voltweerstand :111 (VA+VB+VC) /3;

:= 0;
:= 1;
:= 0;

:= -242.908;
:= 2.30952;
:= 0.00121450;

:= 0;
:= 1;
:= 0;

:= 0;
:= 1;
:= 0;

:= 0;
:= 1;
:= 0;

:= -247.159;
:= 21.45;
:= 0.0346607;

:= -243.497;
:= 2.32230;
:= 0.0011518;

:= -243.147;
:= 2.31357;
:= 0.00118086;

real;
real;
real;

sensor(7) .A
sensor [7 J .B
sensor[71.C

sensor(8] .A
sensorl81.B
sensorl81.C

sensorl91.A
sensorl91.B
sensor 19) .C

sensor 1101 .A
sensorl10J .B
sensorl101.C

PllOC'EDURE SensorGegevens;
begin

sensorl31.A
sensorl31.B
sensorl3J .C

sensorl4J .A
sensorl4J .B
sensorl4J .C

sensorl5J .A
sensorl5J .B
sensorlSJ .C

sensorl6J .A
sensorl6J .B
sensorl6J .C

{Hieronder worden de records gedefinieerd.}
{Een record bevat de verschillende gegevens van een sensor.}

type
tempsensor = record

A
B
C
end;

adress 13) := $F05;
adressl4J := $F04;
adress 15J := $F07;
adressl6J := $F06;
adressl7J := $FOA;
adressl8J := $FOB;
adressl9J := $F08;
adress 110) := $F03,

end;

(Het initialisereren van de selector.)
PROCEDURE InitialiseerSelector;

begin
PORnilPORT1RJ := $9B;
(De eerste 8255 wordt input $9Bl
POR'lWI PORT2RJ := $92;
(De tweede 8255 wordt A en B input, C output $92)

end;

(Ret initialiseren van de voltmeter)
PROCEDURE Initialiseer;

const IBMAdress = 21;
Systemcontroller = 0;

V-.QeII :- Voltweerstand;
end;

{De stroom door de standaardweerstand van 100 Ohm wordt bepaald.l
PROCEDURE Contro1eStandaardPtlOO;

begin
POR'lWI PORT2CJ := RreflOOllDR;
(De selector staat nu over de standaard weerstand.)
de1ay(5001; .

VI eind ;= 'Voltweerstand;
end; -

(De stroom door de standaardweerstand van 10 Ohm. wordt bepaald.)
PROCEDURE ControleStandaardPtlO;

begin
POR'lWlPORT2CJ := RreflOllDR;
{De selector staat nu over de standaard weerstand.)
de1ay(5001;

V2_eind :=Voltweerstand.;
end;

var
status : integer i

begin
Initialize (IBMAdress,SysteIDController);
Send (5, 'B1FOGOMOR3S0TlX' ,statusl;

end;

( Op basis van bet Voltage aan het begin van de metinglVl_beginl en het
Voltage un het einde van de meting (Vl_eind) wordt de stroom door de
Pt-100 berekend.)

Procedure Stroom..100;
canst

RO_100 = 100.0052;



begin
Il

end;
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Writeln( 'Ret initialiseren van de lIeetinstrumenten vindt plaats.');
Sensorgegeveos ;
Ini tialiseerSelector;
AansturenBCDi
Initialiseeri

END.
( Op basis van het Voltage aan het begin van de meting(V2_be;inl en het

Voltage aan bet einde van de meting (V2_eind) wordt de strODa door de
Pt-10 berekend.)

Procedure StroODL10.
const

aO_10 = 9.99999;
begin

I2 ,= 1v2_begin + V2_eind) 112 • aO_10);
end;

(Met behulp van deze fooctie wordt de temperatuur bepaald voar sensoren met
NMI-certificaten. Voar de andere sensoren wordt de weerstandswaarde
berekend.)

fmlctioD TempPtlOO(sensomummer:integer ): real;
var

Rb : real;
begin

Rb := Voltage{sensomummer] Ill;

TempPtlOO := sensor [sensomummer] .A + sensor(sensornummer] .S-Rb +
sensor[sensomummer].C*Rb*Rbi

( De temperatuur berekend op basis van de weerstandswaarde over
de sensor.)

end;

{ Met deze functie wordt de temperatuur van sensornummer Pt-IO nummer 3
berekend. Van deze sensor is een NMI-certificaat beschikbaar.}

function TempPtlO{ sensornWllller:integer ): real;
var

Rbl : real;
begin

Rbl := Voltage!31/I2:

TempPtlO :~ sensor (sensornummer] .A + sensor [sensomUJlllDer] .S*RbI +
sensor (sensomummer] .C*RbI*Rbl;

{De temperatuur berekend op basis van de weerstandswaarde over
de sensor.}

end;

{ Deze procedure wardt in het programma mainkali in werking gesteld.
Deze procedure wardt doorlopen voordat de temperatuur over de
desbetreffende sensor wordt geqeven.}

PROCEDURE Voltmetertselectie:wordl;
begin

if Iselectie and 1) = 1 then
begin

StVoltptlOO;
Error (I] := vol terror;

end:
(Als I geselecteerd staat geschiedt een meting over een Pt-IOO
en dient Stroom_IOO en ControleStandaardPtlOO actief te zijn.)

if Iselectie and 21 = 2 then
begin

StVoltPtlO;
Error[2] := volterror:

end:
(Als 2 geselecteerd staat geschiedt een meting over een Pt-IOO
en dient Stroom_IO en ControleStandaardPtlO actief te zijn.)

if Iselectie and 41 = 4 then
begin

Voltage(3) := V-9em(3);
£rror(3] := volterror;

end:
if (selectie and 8) = 8 then

begin
Voltage(4) ,= V-9emI4);
Error (4] := volterror;

end:
if lselectie and 16) = 16 then

begin
Voltage(5) := V-9emI5);
Error(S] := volterror;

end;
if (selectie and 32) = 32 then

begin .
Voltage(6) := V-9emI6);
Error(6] := volterrori

end;
if (selectie and 64) = 6( then

begin
Voltage!7] := V-9em(71;
Error (7] := volterror;

end;
if Iselectie and 128) = 128 then

begin
Voltage(8) ,= V-9emI81;
Error (8] := volterror;

end;
if Iselectie and 256) = 256 then

begin
Voltage(9) ,= V-9emI9);
Error(9] := volterror;

end;
if (selectie and 5121 = 512 then

begin
Voltage!lO] ,= V-9emllOI;
Error(lO] := volterror:

end;

ControleStandaardPtlOO;
IControleStandaardPtlO; )
Stroam_IOO;
(Stroo,,-lO; )

end;

function VerschilVoltagelOO : real;
begin

VerschilVoltagelOO := abs {VI_begin-VI_eindl;
end;

function VerschilVoltagelO : real:
begin

VerschilVoltagelO := abs (V2_begin-VLeind);
end;

BEGIN
wri teln ( J Een ogenblik geduld a.u. b. ' I ;
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unit SENSOR,

interface

uses Drivers, Objects, Views, Dialogs:

type
SensorRec = record

Selectie : Word:
end;

PSensorRec = "SensorReci

{ TSensor }

PSensor :; "TSensOIj
TSensor = object (TDialogl

constructor Init:
constructor Load (var S: TStream);
procedure HandleEvent (var Event: TEvent); virtual;
procedure Store (var S: TStream) j

function Valid(ColllDlaDd : word): boolean; virtual:
destructor Done; virtual;

end;

canst
RSenser : TStreamRec = (

ObjType: 12345, «--- Insert a unique number >= 100 here!!l
VmtLink: Ofs(TypeofITSensorl") j

Load : 8TSensor . Load;
Store: @TSensor.Store);

implementation

( TSensor )

constructor TSem;or.Initj
va<

R: 'fReet;
Control : PViewj

belJiD
R.Assignl17, 2, 57, 20),
inherited IDit (R. 'Sensor keuze'l;
Palette := dpCyanDialogj
Flags := Flags and notlwfMove or vfCIosel;

R.Assign{4, 4, 34, H);
Control ::; NewlPCheckboxes. Init(R,

NewSIteml 'Standaardweerst. 100 Ohm..',
New5Iteml'Standaardweerst. 10 Ohm.',
NewSIteml'Sensor Pt-10.',
NewSIteml'Sensor Pt-lOO, nr4.'.
NewSIteml'Sensor Pt-lOO, nr5.'.
NewSIteml'Sensor Pt-lOO, nr6.',
NewSItem('Sensor Pt-100, nr7.',
NewSItem{ 'Controle, nrB.',
NewSItem('Sensor Pt-lOO. nr9.',
NewSItem('Sensor Pt-lOO, nrlO.', Nil))))))))))l};

Insert (Control I ;

R.Assign(4, 3, 13, 41,
Insert INew (PLabel , Init(R, '-S-ensoren', Control} II,

R.Assignl3, 15, 13, 17),
Control := New(PButton, Init{R, 'O-K-', ODOK, bfDefault)) ,
Insert IControl) ;

SelectNext (False) ;
end,

constructor TSensor . Load {var S: TStream);
begin
inherited Load (S 1;
end,

procedure TSensor .HandleEvent (var Event: TEvent);
begin
('*---
if Event.What and evMessage <> 0 then

case Event.Command of
end; -_11')

inheri ted HandleEvent IEvent) ;
111'---
if Event.What and· evMessage <> 0 then

case Event.Command of
end; --'*)

end;

procedure TSensor.Store(var S: TStream) j

begin
inherited Store (S) ;
end,

function TSensor.Valid (Command : word): boolean;
va<

Result : boolean:
begin
Result := inherited ValidICommand);
Valid := Result;
end,

destructor TSensor .Done;
begin
inherited Done;
end,

end.
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Unit Tijd;
( Deze unit wordt gebruikt om de tijd &aD te geven wa.n.c.eer metingeo worden

worden verricht.)

INTERFACE

procedure Testtijd(var aI, b2. cl integer starttijd longint);

II!PLEllENTATION

procedure Testtijd(var aI. b2. cl integer; starttijd longint);

var a real;
b real;
bi real;

begin
o :. starttijd/l600;
01 :. roundlintlo));

b :: fracCa) -3600;
b1 :. b/60;
b2 :. roundlintlb111;

cl := round(frac(blJ *601;
end;

end.
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unit SE'rI'INGi

interface

uses Drivers, Objects, Views, Dialogs~

type
SettingRec = record

FieldB : String [10] ;
Field9 : String (11] ;
FieldlO : String [13) ;
Fieldll : String [12] ;
end;

PSettingRec = "SettingReci

( TSetting )

PSetting = ~TSetting;
TSetting = obiect ITDialog)

constructor Init;
constructor Load(var S: TStreaml;
procedure HandleEvent (var Event: TEvent); virtual;
procedure Storelvar S: TStreaml;
function ValidlCommand : word): boolean; virtual;
destructor Done; virtual;

end;

const
RSetting : TStreamRec :;;

Obj'l'ype: 12345; «--- Insert a unique number >a 100 here! t]
VDItLink: Ofs ITypeoflTSetting) A);
Load: BTSetting.Load;
Store: 8TSetting.Store);

implementation

( TSetting )

constructor TSetting. Init;
var

R: '!'Recti
Control : pview;

begin
R.AssignllO. 2, 57, 21);
inherited lnit IR, 'Settings');
Flags := Flags and not (wfMove or wfClosel;

(R.AssignIB. 4, 16. 5);
control := NewlPlnputLine. Init IR. 101);
Insert (Control) ;

R.AssignIB. 3. 2B. 41;
Insert INew IPLeIlel. InitlR. 'Number of c:ycli Ii)'. Control)));}

R.AssignlB, 7. 17. 81;
Control := NewIPlnputLine, InitlR, 11));
Insert (Control I ;

R.Assignl8, 6, 37, 7);
Insert (New(PLabel, lnit II, 'Time measurement lstarttime)', Control) I);

R.AssignI8. 10. lB. 111;
Control := IlewIPInputLine. InitlR. 131);
InsertlCnntrol) ;

R.AssignI8. 9. 41. 101;
I:nsert (New (PLabeI , Init (R, 'Time between measurements (Time)'. Control) II;

R.Assignl8, 13. 19. 141;
Control := Hew(PlnputLine, Init(R, 1211;
Insert (Control) j

R.AssignIB. 12. 35. 13);
Insert INew IPLabel. InitlR, 'Number of measurements Ii)'. Control)));

R.AssignI7. 15. 17, 17);
Control := NewlPButton, Init{R. ·O-K-'. cmOK, bfDefault));
InsertlControl) ;

SelectNext (False) ;
end;

constructor TSetting.Load(var S: TStream);
begin
inherited LoadIS);
end;

procedure TSetting.HandleEventlvar Event: TEventl;
begin
C*---
if Event.What and evMessage <> 0 then

case Event.COIllIIlaI1d of
end, --'I

inIlerited HandleEvent IEvent) ;
('*---
if !vent.What and evMessage <> 0 then

case Event.C_ of
end; --*1

end;

procedure TSetting .Store (var S: TStream);
begin
inherited Store(SI;
end;

function TSetting.ValidIC_ : word): boolean;
var

Result : boolean;
begin
Result := inherited ValidlCommandl;
Valid := Result;
end;

destructor TSetting.Done;
begin
inherited Done;
end;

end.



Bijlage [4].

Temperatuur-meetopstelling.

Handleiding bij programma mainkali.

66

Het Pascal programma dat voor de temperatuur-meetopstelling is ontwikkeld is Mainkali
genaamd. Het programma bevindt zich op de d-drive in de directory marko. Het
programma is alsvolgt op te starten;

D:\marko>mainkali.

Globaal overzicht.
Ais het programma opgestart is, verschijnt het hoofdscherm dat met TurboVision is
ontwikkeld. Het hoofdscherm bevat een menubalk met hierop de drie opties File, Measure
en Settings.

De optie File is opgebouwd uit;
- Save as [F2).

Met Save as kan aan de meetgegevens een naam worden toegekend en
vervolgens wordt de file opgeslagen.

- Exit [Alt X).
Met Exit wordt het programma afgesloten.

De optie Measure is opgebouwd uit;
- Handtest [F3).

Met handtest zijn de ingestelde sensoren een voor een af te lopeno Na de meting
bij een sensor dient de Ok-button te worden aangeklikt voordat er met een
meting met een volgende sensor kan worden gedaan.

- Automatisch [F4).
Met Automatisch verloopt de meting zoals ingesteld, zonder dat bij iedere
meting de Ok-button behoeft te worden aangeklikt.

- Close term.
Bij een meting met de Automatische optie zijn de meetgegevens te zien op een
terminal scherm. Aan het einde van een meting kan het terminal scherm worden
afgesloten met de optie Close term.

De optie Settings is opgebouwd uit;
- Sensors [F5).

Met Sensors kunnen de sensoren worden ingesteld waarmee een meting dient te
worden uitgevoerd. De keuze mogelijkheden zijn;

[] Standaardweerstand 100 Ohm.
[] Standaardweerstand 10 Ohm.
[] Sensor Pt-lO.
[] Sensor Pt-100, nr4.
[] Sensor Pt-100, nrS.
[] Sensor Pt-100, nr6.
[] Sensor Pt-100, nr7.
[] Controleweerstand, nr8.
[] Sensor PtlOO, nr9.
[] Sensor PtlOO, nrlO.

tlB Precision Engineering.
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- NumberandTime [F6}.
Met de optie NumberandTime kan het aantal metingen, de tijd tussen de
metingen en de begintijd worden ingesteld.

- Time measurent (Starttime).
Bij starttime kan worden ingesteld over hoeveel seconden een
meting dient te beginnen.

- Time between measurements (Time).
Rier kan de tijd tussen twee metingen worden ingesteld in seconden.

- Number of measurements 0).
Rier kan het aantal metingen worden ingesteld.

Hoe een meting in te stellen?
De metingen zullen over het algemeen met de automatische optie worden uitgevoerd. Bij
de automatische optie behoeft gedurende een meting niets te worden ingesteld.

Bij het begin van een meting dienen eerst de sensoren te worden ingesteld. Na het instellen
van sensoren kan de tijd en het aantal metingen worden ingesteld. Vervolgens wordt met
de optie 'Automatisch' de meting opgestart.

Aan het einde van een meting kan het beste eerst het terminal scherm gesloten worden met
behulp van de optie 'Close term'. Daarna kan aan de meetgegevens een filenaam worden
toegekend en kunnen de meetgegevens worden opgeslagen.

Als er vergeten wordt om de meetgegevens op te slaan, voordat het programma wordt
afgesloten, zijn de meetgegevens bewaard in tempdata.dat (bij een automatische meting).

tLB Precision Engineering.
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Temperatuur-meetopstelling.

Het verloop van de temperatuur.

68

In deze bijlage wordt het verloop van de temperatuur getoond, als er van de ene naar de
andere temperatuur geregeld wordt.

Het eerste traject waarbij de oliethermostaat is gebruikt gaat van 20·C tot I5·C.

Verloop T20 naar T15
20 .--------------,

19

~ 18 t···..·.... ··· .... , .. ··...... ·······..···· .. ·......·..........·..··......· 1

~ 17
~
~ 16

15

1j5981 37361 38762 40167 41570 42974
Tijd (sec)

Verschil (Tgem4/5-T7)
0.05 ,--------------,
0.04 t .. ·· ·..:..,..·,·,',·"·,, ·· ····..........·..........··· .. ·1
0.03 t· ·..··' :: " " •."................. 1

:s ..0.02 t·,: · ·· · · · ··.:.·., ..·.. ·, I

~ 0.01 .. .....,:

..=: 0 t:-..----------:-I
-0.01

-0~qf43135 18.14375 15.64895 14.64625
Tgem4/5 (C)

Fig B.5.1 Het verloop. Fig B.5.2. De verschillen.

Analyse van de bovenstaande grafieken.
In de bovenstaande grafieken is duidelijk te zien dat, de afwijkingen kleiner worden
naarmate de koeling langzamer geschiedt.

Na de meting bij I5·C is er een meting bij ongeveer 9·C gedaan. Het afkoelen van het
blok naar zo'n een lage temperatuur gaat zeer langzaam.

Verloop van T12 naar T9
12 ,------------,

11.5

5 11
~
~ 10.5
~

10

9t0670 62307 63948 65588 67243
Tijd (sec)

Verschil Tgem4/5 - T7
0.025 ,------------,

0.02

~ 0.015,~~:··~:·/·· :- .
~ 0.01 :.... "'. '.. :.:: -

j 0.005

o t----------i

-0.0??6638 10.99605 10.36845 9.9257
Tgem4/5 (C)

Fig B.5.3. Het verloop. Fig B.5.4. De verschillen.

Analyse van de bovenstaande grafieken.
In de grafiek waar de verschillen zijn uitgezet is goed te zien, dat bij kleine
temperatuursverschillen in de tijd gezien, de verschillen kleiner worden.

Na de meting bij 9·C is een meting gedaan bij ongeveer 24·C.
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Verloop T8 naar T24 Verschil Tgem4/5 - T7
26 .--------------,
24 + ·.,.~~~-1

~22
2.20
§ 18 t··································,J'

""§16t·.. ···· ....·..........·,j"
~14

>- 12
10 Lc...............

~4277 34699 36087 37630 38325 38739
Tijd (sec)

Fig B.5.5. Ret verloop.

0.1 .-------------,
o f-r;.o:.-=-.---~.:-..,-o-!.'-'-.-=-••_.-1.

8-0.1
-;-0.2

~ -0.3
~-0.4

~ -0.5
-0.6 ..

-09:22385 12.20865 24.17295 24.29665
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Fig. B.5.6. De verschillen.

Analyse van de bovenstaande grafieken.
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat het opwarmen veel sneller geschiedt dan het
atkoe1en. Dit heeft echter tot gevolg dat de verschillen bij het opwarmen beduidend
grater zijn dan bij het atkoelen.

Ret laatste traject gaat van ongeveer 20·C naar ongeveer 27·C.

Verloop T20 naar T28

32 ~
30 t+ ......·....'-:···....·....···· ..························ ........ ··· ··1

~ ~:I '----
] 24 1,' 1

! 22 tIl .
20 J
1~9775 33199 34609 36003 37399 38803

Tijd (sec)

Verschil Tgem 4/5 - T7
0.2 r------------,

o t.:--------,..:;..'-.---...""'........;:,....::..:..... ..,:;..-:::...,;:..... -..,...:..-:...~

5 -0.2
E

~-04E .
~

-0.6

-Of~.9982 30.5648528.4142527.92315
Tgem4/5 (e)

Fig B.5.7. Ret verloop. Fig. B.5.8. De verschillen.

Analyse van de bovenstaande grafieken.
Ook in deze laatste grafiek is duidelijk te zien dat, gedurende de snelle opwarming de
verschillen veel groter zijn dan de bij de veel tragere atkoeling.
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Voor de verwerking van de resultaten zijn een aantal programma's ontwikkeld. In deze
bijlage is een overzicht te zien van de programma's.

De programma's zijn;
- t7.m.

In dit programma staan de berekeningen ten aanzien van de analyse van sensor
7. In dit programma staat ondermeer beschreven hoe de standaardafwijking
bepaald wordt.

- sen9.m.
Dit programma bevat de berekeningen ten aanzien van sensor 9. Met dit
programma worden onder andere de coefficienten van de polynoom berekend.

- senlO.m.
Dit programma bevat de berekeningen ten aanzien van sensor 10.
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0/0 Programma T7.m.

% Met dit programma wordt gekeken naar de relatie tussen de sensoren
% in het blok (sensor 4 en 5) en de sensor op het blok (sensor 7).

% De matrix met resultaten bij omgevingstemperatuur.
load omgl.m;
A=omgl;

% De tijd.
ta = A(I:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T20_4 = A(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T20_5 = A(101:150)';

% De temperatuur van sensor7.
T20_7 = A(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T20~em = A(351:400)';

% De matrix met resultaten bij 15 graden.
load tl5.m;
B = tl5;

% De tijd.
tb = B(I:50)';

% Temperatuur van sensor4.
Tl5_4 = B(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
Tl5_5 = B(101:150)';

% De temperatuur van sensor7.
Tl5_7 = B(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
Tl5~em = B(351:400)';

% De matrix met resultaten bij 11 graden.
load tll.m
C = tIl;

% De tijd.
tc = C(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
Tll_4 = C(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
Tll_5 = C(101:150)';

% De temperatuur van sensor7.
Tll_7 = C(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
TIl~em = C(351:400)';

% De matrix met resultaten bij 22 graden.
load t22.m
D = t22;

% De tijd.
td = D(I:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T22_4 = D(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T22_5 = D(101:150)';

% De temperatuur van sensor7.
T22_7 = D(201:250)';
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% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor S.
T22-Eem = D(3SI:400)';

% De matrix met resultaten bij 28 graden.
load t28.m
E = t28;

% De tijd.
te = E(l:SO)';

% Temperatuur van sensor4.
T28_4 = E(SI:IOO)';

% Temperatuur van sensorS.
T28_S = E(IOI:ISO)';

% De temperatuur van sensor7.
T28_7 = E(201:2S0)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor S.
T28-Eem = E(3SI:400)';

% De matrix met de vershillen tussen Tgem en t7.
Tvll = TlI-Eem - Tll_7;
TvlS = TlS-Eem - TlS_7;
Tv20 = T20-Eem - T20_7;
Tv22 = T22-Eem - T22_7;
Tv28 = T28-Eem - T28_7;
Tvtot = [Tvll;TvIS;Tv20;Tv22;Tv28];

% De Tgemiddeld van sensor 4 en sensor S.
T = [TII-Eem;TlS-Eem;T20-Eem;T22-Eem;T28-Eem];

% Het plotten van de verschillen.
figure( I),plot(T,Tvtot, 'x'),title('Tverschil(Tgem4/S-T7)');
xlabel('Tgem(C)');
ylabel('Tv(C)');

% Het gemiddelde van de matrices met de verschillen.
% Het gemiddelde van de verschillen bij II graden.
n = I;
sum = 0;
while n <= length(Tvll)

sum = sum + Tvll(n);
n=n+l;

end
xgem_II=sum./Iength(TvII);
% Het gemiddelde van de verschillen bij IS graden.
n = I;
sum = 0;
while n <= length(TvIS)

sum = sum + TvIS(n);
n=n+l;

end
xgem_IS=sum./Iength(TvIS);
% Het gemiddelde van de verschillen bij 20 graden.
n = I;
sum = 0;
while n <= length(Tv20)

sum = sum + Tv20(n);
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n=n+1;
end
xgem_20=sum.llength(Tv20);
% Het gemiddelde van de verschiIlen bij 22 graden.
n = 1;
sum = 0;
while n <= length(Tv22)

sum = sum + Tv22(n);
n=n+l;

end
xgem_22=sum./length(Tv22);
% Het gemiddelde van de verschillen bij 28 graden.
n = 1;
sum = 0;
while n <= length(Tv28)

sum = sum + Tv28(n);
n=n+1;

end
xgem_28=sum./length(Tv28);

% Van de kleinste en grootste spreiding in afwijking wordt het 95% betrouwbaarheids-interval berekend.

% De kleinste spreiding bij omgevinstemperatuur
n=l;
var=O;
while n <= length(Tv20);

var=var+«Tv20(n)-xgem_20)1\2)/length(Tv20);
n=n+1;

end
var;
sa_20=var".5

% De grenslijnen zijn nu te berekenen.
F = [1;1;1;1;1;1;1;1;1;1

1;1;1;1;1;1;1;1;1;1
1;1;1;1;1;1;1;1;1;1
1;1;1;1;1;1;1;1;1;1
1;1;1;1;1;1;1;1;1;1];

U20 = xgem_20 + 2*sa_20 ;
L20 = xgem_20 - 2*sa_20 ;

U20g = U20*F;
L20g = L20*F;

% De grootste spreiding bij 24 graden.
n=l;
var=O;
while n <= length(Tv22);

var=var+((Tv22(n)-xgem_22)1\2)/length(Tv22);
n=n+1;
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end

% De grenslijnen zijn nu te tekenen
U22 = xgem_22 + 2*sa_22 ;
L22 = xgem_22 - 2*sa_22 ;

U22g = U22*F;
L22g = L22*F;
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% Het 95%-B1 bij omgevingstemperatuur.
%figure(2),plot(T20~em,Tv20,'x',T20~em,U20g,T20_gem,L20g,T20~em,xgem_20g,'-'),title('95%-B1bij

T_omg')
%xlabel('Tgem4/5(C)');
%ylabel('Tv(C)');

% Het 95%-B1 bij een temperatuur van 20 graden.
%figure(3),plot(T22_gem,Tv22,'x',T22_gem,U22g,T22~em,L22g,T22~em,xgem_22g,'-'),title('95%-B1bij

T_22')
%xlabel('Tgem4/5(C)');
%ylabel('Tv(C)');
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0/0 Programma sen9.m.

% Met dit programma worden de coefficienten van de tweede graads-polynoom
% berekend voor sensor 9. Op basis van deze coefficienten en de bijbehorende
% weerstandswaarden wordt de temperatuur berekend.

% De matrix met resultaten bij omgevingstemperatuur.
load omgl.m;
A=omgl;

% De tijd.
ta = A(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T20_4 = A(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T20_5 = A(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensoro.
R20_9 = A(251:300)';
R20 9a = R20 9.A 2·- -'

% Temperatuur van sensor7;
T20_7 = A(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T20-.Eem = A(351:400)';

% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 15 graden.
load tI5.m
B = tI5;

% De tijd.
tb = B(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T15_4 = B(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T15_5 = B(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R15_9 = B(251:300)';
R15 9a = R15 9.A 2·

- -'
% Temperatuur van sensor7;

T15_7 = B(201:250)';
% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.

T15-.Eem = B(351:400)';
% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 11 graden.
load tIl.m;
C = tIl;

% De tijd.
tc = C(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T11_4 = C(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T11_5 = C(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensoro.
R11_9 = C(251:300)';
R11 9a = R11 9.A 2·- -'

% Temperatuur van sensor7;
T11_7 = C(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T11-.Eem = C(351:400)';

% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 22 graden.
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load t22.m
D = t22;

% De tijd.
td = D(l :50)';

% Temperatuur van sensor4.
T22_4 = D(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T22_5 = D(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R22_9 = D(251:300)';
R22 9a = R22 9."2·- -'

% Temperatuur van sensor7;
T22_7 = D(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T22~em = D(351:400)';

% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 28 graden.
load t28.m
E = t28;

% De tijd.
te = E(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T28_4 = E(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T28_5 = E(l01:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R28_9 = E(251:300)';
R28_9a = R28_9."2;

% Temperatuur van sensor7;
T28_7 = E(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T28~em = E(35 1:400)';

% Het fitten van een polynoom door de meetwaarden.
T = [Tll~em;Tl5~em;T20~em;T22~em;T28~em];

R = [Rll_9;R15_9;R20_9;R22_9;R28_9];
P = polyfit(R,T,2)

% Met behulp van de berekende coefficienten wordt de temperatuur berekend.
A = p(3);
B = p(2);
C = p(l);

Tllg = A + B • Rll_9 + C • Rll_9a;
Tl5g = A + B • R15_9 + C • R15_9a;
T20g = A + B • R20_9 + C • R20_9a;
T22g = A + B • R22_9 + C • R22_9a;
T28g = A + B • R28_9 + C • R28_9a;

% De matrix met de vershillen tussen Tgem en t7.
Tvll = Tll~em - Tll_7;
Tv15 = Tl5~em - Tl5_7;
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Tv20 = T20~em - 1'20_7;
Tv22 = T22~em - 1'22_7;
Tv28 = T28~em - 1'28_7;
Tvtot = [Tvll;TvI5;Tv20;Tv22;Tv28];
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% Ret plotten van Tgem4/5, 1'7 en l' van sensor 6
figure(l),plot(ta,Tll~em,ta,1'11_7,'-.',ta,Tllg,'.',ta,TI5~em,ta,1'15_7,'-.',ta,TI5g,'. ',ta,T20~em,ta,T20_7,'-.',ta
,T20g,'.',ta,1'22~em,ta,1'22_7,'-.',ta,T22g,' .',ta,1'28~em,ta,T28_7, ' -.',ta,T28g,' .'),title('Sensor 9');
xlabel('Tijd(sec)')
ylabel('T(C)')

% Ret plotten van de verschillen in temperatuur tussen Tgem4/5 ,1'7 en 1'6
TVll_9 = Tll~em - Tllg;
Tv15_9 = T15~em - T15g;
Tv20_9 = 1'20~em - T20g;
Tv22_9 = T22~em - T22g;
Tv28_9 = T28~em - T28g;
Tvtot_9 = [Tvll_9;TvI5_9;Tv20_9;Tv22_9;Tv28_9];

figure(2),plot(T,Tvtot_9,' 0 '),title('Tgem4/5-1'9')
xlabel('Tgem4/5(C)')
ylabel('Tv(e)')
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0/0 Programma senlO.m

% Met dit programma worden de coefficienten van de tweede graads-polynoom
% berekend voor sensor 10. Op basis van deze coefficienten en de bijbehorende
% weerstandswaarden wordt de temperatuur berekend.

clg

% De matrix met resultaten bij omgevingstemperatuur.
load omg1.m;
A=omgl;

% De tijd.
ta = A(I:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T20_4 = A(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T20_5 = A(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R20_10 = A(301:350)';
R20 lOa = R20 10.1\2'- -'

% De temperatuur van sensor7.
T20_7 = A(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T20~em = A(351:400)';

% De matrix met resultaten bij 15 graden.
load t15.m;
B=t15;

% De tijd.
tb = B(I:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T15_4 = B(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T15_5 = B(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R15_10 = B(301:350)';
R15_lOa = RI5_10.1\2;

% De temperatuur van sensor7.
T15_7 = B(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T15~em = B(351:400)';

% De matrix met resultaten bij 11 graden.
load t11.m;
C = tll;

% De tijd.
tc = C(1:50)';

% Temperatuur van sensor4.
T11_4 = C(51:100)';

% Temperatuur van sensor5.
T11_5 = C(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
Rll_1O = C(301:350)';
Rll_10a = Rll_IO.1\2;

% De temperatuur van sensor7.
T11_7 = C(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
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1'll~em = C(351:400)';
% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 22 graden.
load 122.m;
D = 122;

% De tijd.
td = D(1:50)';

% 1'emperatuur van sensor4.
1'22_4 = D(51:100)';

% 1'emperatuur van sensor5.
1'22_5 = D(101:150)';

% De weerstandswaarde van sensor6.
R22_10 = D(301:350)';
R22 lOa = R22 10.1\2'- -'

% De temperatuur van sensor7.
1'22_7 = D(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
T22~em = D(351:400)';

% De matrix met resultaten bij een temperatuur van 28 graden.
load 128.m;
E = t28;

% De tijd.
te = E(1:50)';

% 1'emperatuur van sensor4.
1'28_4 = E(51:100)';

% 1'emperatuur van sensor5.
1'28_5 = E(I01:150)';

% De weerstandswaarde van sensoro.
R28_IO = E(301:350)';
R28 lOa = R28 10.1\2'- -'

% De temperatuur van sensor7.
1'28_7 = E(201:250)';

% De gemiddelde temperatuur van sensor 4 en sensor 5.
1'28~em = E(351:400)';

% Het fitten van een polynoom door de meetwaarden.
l' = [Tll~em;T15~em;T20~em;T22~em;T28~em];
R = [Rll_10;R15_10;R20_1O;R22_1O;R28_10];
P = polyfit(R,1',2)

% Met behulp van de berekende coefficienten wordt de temperatuur berekend.
A =p(3);
B = p(2);
C = p(l);

T11g = A + B * R11_1O + C * R11_10a;
T15g = A + B * R15_1O + C * R15_10a;
1'20g = A + B * R20_1O + C * R20_10a;
1'22g = A + B * R22_10 + C * R22_10a;
1'28g = A + B * R28_10 + C * R28_1Oa;
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% Het plotten van 1'gem4/5, 1'7 en l' van sensor 6
figure(l ),plot(ta,1'11~em,ta,1'11_7,'-.' ,ta,1'11g,'.' ,ta,1'15~em,ta,1'15_7,'-.' ,ta,T15g,'.',ta,1'20~em,ta,1'20_7,' -.' ,ta
,1'20g,'.' ,ta,1'22~em,ta,1'22_7,'-.' ,ta,1'22g,'.',ta,1'28~em,ta,1'28_7,' -.' ,ta,1'28g,'. '),titleCSensor 10');
xlabelC1'ijd(sec)')
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ylabel('T(C)')

% Ret plotten van de verschillen in temperatuur tussen Tgem4/5 ,T7 en T6
Tvll_l0 = T11~em - T11g;
Tv15_10 = T15~em - T15g;
Tv20_10 = T20~em - T20g;
Tv22_10 = T22~em - T22g;
Tv28_10 = T28~em - T28g;
Tvtot_l0 = [Tvll_10;TvI5_1O;Tv20_10;Tv22_1O;Tv28_10];

figure(2),plot(T,Tvtot_l0,'o'),title('Tgem4/5-TI0')
xlabel('Tgem4/5(C)')
ylabel('Tv(C)')
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Bijlage [7]. Resultaten sensorlO. en sensor6.

In deze bijlage zijn de resultaten te zien van de kalibratie van sensor 10 en sensor 6.

Resultaten ten aanzien van sensor (J 0>.

De constanten van de tweede-graads polynoom zijn;
A = -240.5440 ·C
B = 2.2676 ·Co-I

C = 0.0014 ·Co-2

De verschillen (Tgem4/5 - T10) zijn uitgezet in een grafiek.

Tgem4/5-T10
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.Q.0:3
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Figuur B7.1. De verschillen.

Het gemiddelde van de afwijkingen bij de verschillende temperaturen.

TCe) "acmiddctd

9 -4.195*10"

IS 0.0014

20 -0.0017

24 7.394*10"

28 4.089*10"

Tabel B.l. Het gemiddelde van de verschillen.

Opmerking:
De resultaten die voor sensor (l0) verkregen zijn komen in sterke mate overeen
met de resultaten die voor sensor (9) (zie paragraaf 9.1) bepaald zijn.
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Resultaten ten aanzien van sensor (6).

De berekende constanten van de polynoom zijn;
A = -242.8440 ·C
B = 2.3057 ·CO-I

C = 0.0012 ·CO-2
•

De verschillen (Tgem4/S - T6) zijn uitgezet in een grafiek.

:II
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Tolc)
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_8
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T1jd(soc)
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Fig B.7.2. Tgem4/s, Tsensor7 en Tsensor6 Fig B.7.3. Ret verschil (Tgem4/S-T6)

Het gemiddelde van de afwijkingen bij de verschillende temperaturen

g

TeC) x........w
9 -4.4*10"

IS -0.0012

20 0.0010

24 -8.1185*\0"

28 -1.894*10"

Tabel H.Z. Het emlddelde van de verschHlen.

De berekende resultaten;
Bij sensor (6) is het gemiddelde van de afwijkingen 6*10-5 ·C. De.standaard
afwijking bij de kleinste spreiding, omgevingstemperatuur, bedraagt O.OOIS·C.
De standaardafwijking bij 22·C, de grootste spreiding, bedraagt 0.015 ·C.
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Beschrijving van de meetinstrumenten.

83

In deze bijlage is een uitvoerige beschrijving van de Dauphine kast en van het oliethermo
staatbad te zien.

De Dauphine kast.

VoltMeter Null Detector
- + - +
00 00

T - sensor nr.

DAUPHINE
RESISTeR CClHPMAT~

ClRRENl MAX. 1 MA

scanner 12

00

00

o-oס-ס
KLEH~N HAM: DtESSELHCRST

o 0 0 0 00

Fig B.8.! . Bedieningspaneel Dauphine.

De Dauphine kast is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen die hieronder
besproken worden.

* Aansluiting van 220 V., netschakelaar en signaallamp.
De 220 V wordt ingeschakeld door de schakelaar onder het 220 V
signaallampje.

* Speciale borstschakelaar 12 standen 2x om.
Deze schakelaar maakt het mogelijk om elke sensor (Pt!00) apart te
vergelijken met de Diesselhorst. Het is mogelijk om 12 keuzes te maken.
De schakelaar dient op stand 12 te staan als de temperatuur via het
software-pakket bepaald wordt.

* Aansluitklemmen voltmeter.
Op deze aansluitingen is de Keitley Digital Voltmeter aangesloten.

* Aansluitklemmen Null detector.
Ais de temperatuur handmatig bepaald dient te worden, dient de null
detector op de klemmen aangesloten te worden.

* Aansluitklemmen naar de Diesselhorst.
De Diesselhorst staat in verbinding met de Dauphine kast. Op het
frontpaneel van de Dauphine kast zijn schakelklemmen aangebracht. Deze
worden loodrecht doorverbonden met de Diesselhorst door een zuivere
koperdraad. De klemmen zijn ook van koper gemaakt om geen
thermospanningen te genereren.

* De 1 rnA paneelmeter dient voor de stroom door sensoren.
De stroom door de sensoren mag maximaal 1 rnA zijn in verband met het
opwarmen van de sensoren. De paneelmeter is in serie geschakeld.
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* De 1 rnA instelpotmeter.
De potmeter is in serie geschakeld met de sensoren. Met de potmeter kan
de stroom nagesteld worden die af te lezen is op de paneelmeter.

* De chopper schakelaar.
Met de chopper schakelaar wordt de Low therminal chopper
ingeschakkeld. De chopper schakelt met 60 Hz tussen de Diesselhorst en
de te meten weerstand.
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De thermostaat die in de opstelling gebruikt wordt is een oliethermostaat van eigen
makelij. Voor een instelling van de temperatuur behoeft aIleen pompl, de 0,5 kW
verwarming en de koeling te worden ingeschakeld.
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POMP I POMP 2 0.5 kV I kll IOEUII;

@ @ @ @ @
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Fig B.8.2. Bedieningspaneel Oliethermostaat.

Wat zijn de bedieningsvoorschriften?
Van het oliethermostaatbad is geen handleiding beschikbaar. Daarom worden in
het kort enige essentiele zaken besproken ten aanzien van het gebruik van het
oliethermostaatbad.

Pomp1 staat maximaal te draaien als de draaiknop op stand (10/0) staat en deze
verzorgd het rondpompen van de olie door het aIuminiumblok. De verwarming
staat maximaal te produceren aIs draaiknop op stand (O/O)! staat en verzorgd de
opwarming van de olie. De olie wordt maximaal gekoeld aIs de koeling op
stand (10/0) staat.

Pomp2 zorgt voor het sneller rondpompen van de van de olie. Ais met pomp1
het rondpompen van de olie niet snel genoeg gaat, kan pomp2 worden
ingeschakeld. De verwarming van 1 kW behoeft aIleen te worden ingeschakeld
aIs het verwarmen van de olie met de 0,5 kW verwarming niet snel genoeg
gaat.

Ais een temperatuur ingesteld dient te worden is het zinvol de pompl, de
verwarming 0,5 kW en de koeling op handbediend te zetten. Pomp 2 en de 1
kW verwarming worden niet gebruikt. Is vervolgens de gewenste temperatuur
nagenoeg bereikt dienen de schakelaars op automatisch te worden gezet. De
pompl, 0,5 kW verwarming en de koeling dienen daarna zodanig te worden
afgesteld dat de desbetreffende lampjes juist op het punt aan/uit staan. Dan is
de instelling van de te meten temperatuur voltooid.
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