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Voorwoord 

In het kader van mijn studie Werktuigbouwkunde - afstudeerrichting systeem- en 
regeltechniek - aan de Techsche Universiteit Eindhoven heb ik gedurende drie 
maanden een stageopdracht uitgevoerd in opdracht van Ock-Technologies B.V. (afdeling 
Research & Development). 

Mijn interesse wor  het Sedrijf OcC is or;tstaan na een bezoek in november 1998 in het 
kader van een beroepsorientatiecasus voor mijn studie. Ik heb toen kennisgemaakt met 
het product, de werkwijze en de mensen van het bedrijf. Het in teamverband leveren van 
een bijdrage aan de ontwikkeling van een bruikbaar eindproduct, in het kader van kkn 
project, sloot aan bij mijn persoonlijke interesse. Tevens sprak de open indeling van de 
werkvloer mij aan. 

Voor u ligt mijn stageverslag aangaande het ontwerpen van besturings- en meetsoftware 
voor een ventilatormeetmachine. 

Bij deze wil ik Inge Driessen en Harm van Essen bedanken voor de steun en begeleiding. 

Hans van den Akker 
Februari 2000 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

1.1 Opdracht- en probleembeschrijving 

1.1.1 Opdrachtbeschrijving 

Om een ventilator te kunnen meten moet een meetopstelling ontworpen worden aan de 
hmd vm eeii iioi-iii voor ve;;ti!atometing, te weter, de D,W r,o,m 24153. Deze no,m 
behandelt de mogelijke meetrnethoden met de daarbij behorende eisen aan de afmetingen 
van de meetopstelling. Tijdens een eerder uitgevoerde stage door W. Fabricius is reeds 
een meetopstelling ontworpen voor het bepalen van karakteristieken en lastprocessen van 
ventilatoren. De opdracht van deze stage is enerzijds het opbouwen van deze 
meetopstelling en anderzij ds het ontwerpen van bes turings- en meetsoftware voor deze 
ventilatormeetmachine. Op deze manier is een afsternming en terugkoppeling mogelijk 
tussen de meetmachine en de ventilator. Het doe1 van de stage is om aan de hand van de 
meetopstelling ventilatorkarakteristieken te bepalen. 

1.1.2 Probleembeschrijving 

E6n van de fases in het vewaardigen van een kopie is de beeldoverdracht van de drum 
naar de rubberen rol. Doordat de rubberen rol een hoge temperatuur heeft (circa 80" C), 
wordt bij het contactvlak ('de kneep') tussen de rol en de drum warmte overgedragen van 
de rubberen rol naar de drum. Aangezien de d m  geen hoge temperatuur mag hebben, 
moet deze gekoeld worden. Voor deze koeling worden ventilatoren gebruikt. Lucht wordt 
door de drum heen gezogen in plaats van geblazen, omdat dit een gunstiger 
stromingsverloop-heefi~--- ---- -- ------- --------- - -- - - 

De ventilatoren die op dit moment bij Oci: toegepast worden, zullen met het oog op de 
toekomstige kopieer-eisen een te hoog geluidsniveau produceren. Er moet derhalve een 
nieuwe ventil&or ornorpen wordcn, die ten eerste zo min ~ 0 g d i j k  g e h d  ma& en ten 
tweede een voldoende grote volumestroom opwekt en daarmee het benodigd koelend 
vermogen bezit. 

Wat betreft het geluidsniveau is een theorie beschikbaar om ideale parameters 
(aiineiingen) voor het ontwerpen van een ventilator te berekenen. Met deze 
ontwerpparameters kan men theoretisch een ventilatorkarakteristiek bepalen. Op deze 
manier kan controle uitgeoefend worden op het koelend vermogen van de ontworpen 
ventilator. Omdat theorie en praktijk vaak van elkaar verschdlen is het verstandig om 
deze ventilatorkarakteristiek ook na te meten. De manier waarop de karakteristiek van 
een ventilator (en tevens ook van een lastproces) bepaald moet worden, is in normbladen 
beschreven. De voor deze stage te gebruiken ventilatormeetmachine is volgens de 
normen ontworpen. 



1.2 Opbouwvanhetverslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de gebruikte 
DIN norm waarin de opbouw van de meetopstelling en de bepaling van de 
ventilatorkarakteristiek wordt besproken. De mogelijke inbouwmethoden van 
ventilatoren, de relevante grootheden voor de bepaling van een ventilatorkarakteristiek, 
de benodigde berekeningen, de opbouw van de meetopstelling en de afinetingen van de 
verschillende onderdelen in de meetopstelling worden in dit hoofdstuk behandeld. 

Het volgende hoofdstuk gaat over de aanpak van de opdracht. Het begint met het 
bespreken van de ontworpen meetopstelling. Hierbij wordt de werking van de 
meetopstelling uitgelegd. Daarna volgt een bespreking over de gebruikte 
meetinstrumenten. Tot slot van dit hoofdstuk worden de in deze stage toegepaste 
ventilatoren behandeld en wordt een korte uitleg gegeven over de opbouw van een 
zogenaamde data-acquisitie systeem. Aan de hand van dit systeem kan een personal 
computer diverse (meet)signalen ontvangen en uitsturen. Met speciale computersoftware 
kan een besturing ontworpen worden. 

Aan de hand van de eisen en wensen aan de besturing is een besturing ontworpen. In 
hoofdstuk 4 wordt de besturing van de meetopstelling besproken. Hoofdstuk 5 behandelt 
de meetresultaten. Hierna volgt het hoofdstuk conclusie. Naast de conclusies over de 
meetopstelling en enkele aanbevelingen wordt in dit hoofdstuk het werkgebied van de 
ontworpen meetopstelling aangegeven. Tot slot worden de tijdens de stage opgedane 
ervaringen besproken. 

1.3 Toelichting Oce' 

Oce is de 'roepnaam' van de internationale Ock-Groep: actief in 80 landen, waarvan in 
30 met eigen vestingen. Oce realiseert met circa 17.000 medewerkers een jaarlijkse 
omzet van ongeveer 5 miljard gulden. En behoort als 'global player' tot de dne grootste 
concerns in haar branche. Ock levert, een rritgebreid assortiment producten en diensten 
voor "het reproduceren en presenteren van informatie op papier". Het assortiment bestaat 
uit hoogwaardige copiers, printers, plotters en toebehoren, zowel voor technische als 
kantoor-omgevingen. Bijna a1 deze producten worden door OcC zelf ontwikkeld, 
geproduceerd en op de markt gebracht. 

Het hoofdkantoor van de Oc6Groep is gevestigd in Venlo, waar de onderneming in 1871 
is gestart met de fabricage en verkoop van boterkleursel. De basis van de huidige 
onderneming ligt in het begin van de jaren twintig. De toenmalige "Chemische Fabriek L. 
van der Grinten" ging zich namelijk toeleggen op de productie van verbeterd 
blauwdrukpapier en later op diazzo-lichtdruktechnieken. Na 1945 namen naast de 
chemische activiteiten, de activiteiten op kopieergebied sterk in belangrijkheid toe. In 
1953 werd de ondememing een naamloze vennootschap; beursintroductie aan de 
Amsterdamse Effectenbeurs vond plaats in 1958. Door een omvangrijk programma van 



bedrijfsovernames werd de vennootschap vervolgens de houdstermaatschappij van een 
groot aantal over de wereld verspreide ondernemingen, de huidige OcC-Groep. 

De naam 'Ock' dateert uit 1927. In dat jaar leverde Van der Grinten een nieuw soort 
lichtdrukpapier, waar in tegenstelling tot voorheen, geen zogenoemde azocomponent 
meer voorkwam. Om dit aspect tegenover de (Duitse) concurrentie te laten uitkomen, 
noemde men het papier O.C.: 'Ohne Componente'. De term raakte op die manier 
vertrouwd in de onderneming en bij de ahemers, zodat men dit soort producten die 
hzndehzmi illee ging geve;;. Om de uitspraak van de z&ort-tir,g O.C. te 
vergemakkelijken, werd de letter C toegevoegd. In 1930 werd Ock ook als handelsmerk 
ingeschreven en in 1970 werd het merk toegevoegd aan de naam van de onderneming: 
OcC - van der Grinten N.V. Thans is OcC gemakshalve de roepnaam van de 
internationale organisatie en de "familienaam" van a1 haar producten. 

In Venlo is ook het grootste deel van de research, productie en internationale marketing 
geconcentreerd. ECn van de strategische kenmerken van OcC is de grote aandacht voor 
onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks wordt 7% van de omzet aan R&D besteed. R&D 
van OcC behoort tot de vijf grootste ontwikkelcentra van ons land en is enig in haar soort 
in Europa. Circa 1500 hooggekwalificeerde techci ,  van wie ruim 1000 in Venlo, 
werken aan de nieuwe generatie producten op het gebied van informatie, cornmunicatie 
en documentatie. 

De verschillende stadia van dit ontwikkelingsproces Research, Development en 
Engineering nemen vaak jaren in beslag. Research is verantwoordelijk voor het 
veiligstellen van de technologische kracht van OcC op de lange termijn door middel van 
toegepast onderzoek naar nieuwe technologieen. In Development en Engineering wordt 
in projectgroepen gewerkt aan het toepasbaar maken van deze technologieen ten behoeve 
van de productontwikkeling. Kenmerkend voor R&D is het werken in multidisciplinaire 
teams, de platte organisatiestructuw, de korte communicatielijnen en de informele 
cultuur. 



Hoofdstuk 2: DIN norm 24163 

Voor ventilatormeting moet een meetopstelling ontworpen worden aan de hand van de 
DIN norm 24 163. Hierin staan de mogelijke meetmethoden en alle voonvaarden ten 
aanzien van de afinetingen van de meetopstelling vermeld. Dit hoofdstuk geeft een 
samenvatting van de voor de ontworpen meetopstelling essentiele ondenverpen uit deze 
norm. Deze samenvatting geeft voldoende informatie over de meetopstelling zodat men 
de DIN norm niet hoeft te bestuderen. In het volgende hoofdstuk wordt de door W. 
Fabricius mtwcqen meetepstelling bespreker,. 

De DIN norm 241 63 bestaat uit drie delen: 
- Dee1 1 : behandeling van de inbouwmethoden voor ventilatoren, de 

ventilatorkarakteristiek(en) en meetgrootheden. 
- Dee1 2: opbouw en afinetingen van de meetopstelling en meetmethode van de 

ventilatorkarakteristiek voor (normale) ventilatoren. 
- Dee1 3: opbouw en afinetingen van de meetopstelling en meetmethode van de 

ventilatorkarakteristiek voor kleine ventilatoren. 

Een ventilator is per definitie een stromingsmachine voor de verplaatsing van lucht of 
andere gassen waarbij de drukverhouding pt2 1 ptl van de ventiiator de waarde 1 3  niet 

overschrijdt. Ventilatoren waarvan de nominale volumestroom V, kleiner is dan 300 x 
10" m3/s (= 1080 m3/uur) en de drukverhouding van de ventilator kleiner is dan 1,03 , 
worden beschouwd als kleine ventilatoren. 

Een meetopstelling is volgens deel3 van de DIN norm ontworpen, aangezien de te 
gebruiken ventilatoren aan deze twee eisen voldoen. 

Dit hoofdstuk behandelt eerst deel 1 van de DIN norm. Hierbij komen de mogelijke 
meetmethoden, de te gebruiken meetgrootheden en de ventilatorkarakteristiek aan de 
orde. Vervolgens wordt deel3 besproken. De essentiele onderdelen van de 
meetopstelling en de benodigde berekeningen voor het bepalen van de 
ventilatofkarakteristiek worden in dit gedeelte besproken. 

2.1 Deel I 

Deel I van de DIN norm 24163 bespreekt de verschillende inbouwmethoden voor 
ventilatoren, de ventilatorkarakteristiek en de meetgrootheden. De belangrijkste punten 
uit dit deel (voor de opdracht) worden in deze paragraaf besproken. 

2.1.1 Inbouwmethoden 

Een belangrijke voonvaarde voor het vinden van een geschikte ventilator bij een bepaalde 
leidingskarakteristiek (van de d m )  is het onafhankelijk van elkaar kunnen bepalen van 
de ventilator- en de leidingskarakteristiek op dezelfde meetopstelling. 



Het is alleen toegestaan om ventilatorkarakteristieken te vergelijken (bijvoorbeeld uit een 
catalogus) die bij overeenkomstige condities bepaald zijn. Deze condities hebben 
betrekking op de luchtstroming naar de ventilator toe en de luchtstroming van de 
ventilator vandaan. Voor de onderdelen van een genormeerde meetopstelling zijn strenge 
voonvaarden opgesteld, zodat men verzekerd is van een vergelijkbare luchtstroom. De 
luchtstroming naar de ventilator toe moet een nette ontwikkelde stroming zijn. Bij een 
ontwikkelde luchtstroming hebben alle luchtdeeltjes dezelfde snelheidsrichting. 

Ventilatoren kunnen op vier verschillende manieren worden toegepast (zie tabel 2.1). Bij 
eke  inbouwmethode hoort een andere uitvoering van de meetopstelling. 

tabel 2.1: Verschillende inbouwmethode voor ventilatoren 

I Inbouwmethode I Beschrijving van de inbouwmethode: 

In een kopieerapparaat wordt de ventilator op de volgende manier toegepast: de drum is 
aan de zuigzijde van de ventilator aangesloten en aan de drukzijde bevindt zich een open 
ruimte. Ofivel deze toepassing komt overeen met inbouwmethode C. Voor deze 
inbouwmethode kan men voor het meten van ventilatorkarakteristieken uit twee 
verschillende proefopstellingen kiezen, te weten een kamer- en een buisopstelling. 
Gekozen is voor een kameropstelling omdat deze een meer gelijkmatige stroming geeft, 
zeker in het geval van kleine ventilatoren. 

A 
B 
C 
D 

2.1.2 Meetgrootheden 

Een ongestoorde luchtstroming met snelheid U in een pijp zal tegen de pijpwand een druk 
uitoefenen. Deze druk wordt de statische druk genoemd. Doordat de luchtstroming met 
een snelheid U stroomt is een hoeveelheid kinetische energie aanwezig. Dit heeft tot 
gevolg dat naast de statische druk ook een dynamische druk aanwezig is. De som van 
deze twee drukken levert de totale drllk, 0fivel ptobal = Psbtisch + Pdynamisch = constant. 

- zuigzijde van de ventilator - dvukzijde van de ventilator 

Bij de te meten ventilator heeft men de volgende drukken gedefinieerd (zie figuur 2.1): 
- De statische druk pst 1 vlak voor de zuigzijde van de ventilator. 
- De dynamische druk pd 1 vlak voor de zuigzijde van de ventilator. 
- De statische druk pst 2 vlak achter de zuigzijde van de ventilator. 
- De dynamische druk pd 1 vlak achter de blaaszijde van de ventilator. 

vrij aanzuigend 
vrij aanzuigend 
zuigzij dig aangesloten 
zuigziidig aangesloten 

vrij uitblazend 
drukzij dig aangesloten 
vrij uitblazend 
drukzijdig aangesloten 



zuigzij de 
blaaszij de 
(uitlaat) 

Pdl 

blaaszij de 
(uitlaat) 

zuigzij de I Pst2 

I (inla&) 

Jiguur 2.1 : De gedejhieerde drukken bij de te m k e n  (radiale) ventilator; a) zijaanzicht, b) bovenaanzicht 

Omdat bij een zuigzijdige meetoptelling pstz niet constant is, stelt men deze druk gelijk 
aan de waarde van de omgevingsdruk p,. Ofwel pst2 = pa. Vervolgens zijn de 
drukverhogingen voor een vrij uitblazende ventilator als volgt gedefinieerd: 
- Apfa =pst2-ptl=pa-ptl=pa-pstl-pdl 

- Apt = p t 2 - ~ t l = ~ s t 2 + ~ d 2 - ~ s t l - ~ d l = @ a - ~ s t 1 - ~ d l ) + ~ d 2 = A ~ f a + ~ d 2  

Een ventilator zorgt voor een drukverhoging en bestaat uit een waaier met schoepen, die 
in het zogenaamde huis wentelt. De waaier is het essentiele onderdeel van de ventilator, 
omdat hierin een drukverhoging van de lucht plaatsvindt. Aan de intrede van de waaier 
heerst een lage druk en aan de uittrede (buitenomtrek) een hogere druk. Het verschil 
tussen Apfa en Apt is hetvolgende: Apfa geeft de statische drukverhoging van de ventilator 
am. Is echter ook de snelheid van de luchtstroming aan de uitlaat van de ventilator van 
belang, dan gebruikt men Apt. Hiervoor wordt bij Apfa de van de snelheid afhankelijke 
dynamische druk Pd2 opgeteld. 
Met andere woorden: Apt is de door de ventilator geleverde totale drukverhoging. 

2.1.3 Ventilatorkarakteristiek 

Uitgaande van een bepaald constant toerental van de ventilator geeft een 
ventilatorkarakteristiek de drukverhoging als functie van de bij cle inlaat heersende 
volumestroom weer. De volumestroom bij de inlaat van de ventilator wordt aangeduid 
met < . Er zijn twee manieren om ventilatorkarakteristieken weer te geven: 
- De drukverhoging Aph als functie van het debiet < ; de grootheid Apfa wordt 

gebruikt wanneer men de dynamische druk Pd2 bij de uitgang (blaas) van de 
ventilator als onnuttig beschouwd. 

- De drukverhoging Apt als functie van het debiet ; de grootheid Apt wordt 
gebruikt wanneer men de dynamische druk pd2 bij de uitgang van de ventilator als 
nuttig beschouwd. 



Bij Ock zijn voor het koelen van een drum de ventilatoren zuigzijdig aangesloten. De 
koeling van de drum wordt door de statische druk van de in de drum aanwezige 
luchtstroming gerealiseerd. Voor de koeling van de drum is dus Apfa interessant. De 
ventilatorkarakteristiek zal zowel bij Apfa als bij Apt een zelfde vorm hebben. Figuur 2.2 
geeft een voorbeeld van een ventilatorkarakteristiek. 

$guur 2.2 : Kenmerkende verloop van een ventilatorkarakteristiek 

Andere grootheden van een ventilator zoals de specifiek geleverde arbeid Yfa of Y ,  het 
geleverd vermogen Pfa of Pt en het rendement q kunnen van de twee grootheden Apfa en 
Apt worden afgeleid en als functie van worden weergegeven. Deze grootheden zijn in 
de opdracht echter niet gebruikt. 

2.2 Deel 3 

Deel 3 van de DIN norm 241 63 bespreekt allereerst de opbouw en afmetingen van de 
meetopstelling voor kleine ventilatoren. Vervolgens wordt de meetmethode van de 
ventilatorkarakteristiek met de daarbij behorende meetonzekerheid behandeld. Deze 
paragraaf bespreekt de belangrijkste punten uit dit deel voor een zuigzijdige 
meetopstelling. De ventilatormeetmachine volgens de opbouw van de zuigzijdige 
kameropstelling kan echter voor zowel kleine ventilatoren als voor normale ventilatoren 
gebruikt worden. Vergelijk eventueel figuur 2 van deel3 met figuur 3 van deel2: deze 
komen overeen. Als men in de toekomst bij Oci grotere ventilatoren moet meten die in 
de categorie van normale ventilatoren vallen, dan kan de meetopstelling nog steeds 
gebruikt worden. 



2.2.1 Opbouw en afmetingen meetopstelling 

De meetopstelling bestaat uit een aantal onderdelen. De normering beschrijft de te 
gebruiken onderdelen, alsmede de afinetingen hiervan, uitgaande van de in- en uitlaat 
diameter van de te meten ventilator (of drum). Binnen de minimale en maximale 
specificaties van de norm is het mogelijk om een 'passende' opstelling te ontwerpen. In 
figuur 2.3 staan de onderdelen met de hoofdafinetingen afgebeeld. 

Hei principe van de meetopstelliiig is 81s volgt: 
Vanuit een storingsvrije aanzuigruimte zuigt de te meten ventilator lucht aan. De lucht 
stroomt door een volumestroom-meetinrichting via een overgang en een diffusor naar een 

regelinstallatie. De luchtstroming in de volumestroom-meetinrichting wordt met v0 
aangeduid. De regelinstallatie bestaat uit een (grote) ventilator, de zogenaamde 
hulpventilator, en een smoorpijp. Aan de andere kant van de regelinstallatie bevindt zich 
de zogenaamde meetkamer. Met de regelinstallatie kan men elke gewenste luchtstroom 
verkrijgen in de meetkamer. In het midden van de meetkamer kan men een gelijkrichter 
plaatsen. Als de lucht door de gelijkrichter stroomt, zal in de ruimte na de gelijkrichter 

een laminaire stroming aanwezig zijn, de luchtstroming c . Aan de achterkant van de 
meetkamer is de te meten ventilator bevestigd. Ce zuigzijde van de ventilator is 
verbonden met de meetkamer en de drukzijde blaast lucht in een storingsvrije 
uitblaasruimte. 

Voor de bepaling van de ventilatorkarakteristiek zijn twee metingen in de 
opstellingsruimte noodzakelij k: 
- Een temperatuurmeting To [K] . 
- Een luchtdrukmeting (barometerstand) pa [Pa]. 

In de meetopstelling vinden drie metingen plaats: 
- Een drukverschilmeting bij de volumestroom-meetinrichting Apo [Pa]. 
- Een temperatuurmeting in het laminaire gedeelte van de meetkamer (vlak voor de 

zuigzijde van de ventilator) TI [K]. 
- Een drukverschilmeting in het laminaire gedeelte van de meetkamer (vlak voor de 

zuigzijde van de ventilator) Apl [Pa]. 

Met de drukverschilmeting bij de volumestroom-meetinrichting en de twee metingen in 

de opsteilingsmimte kan men de volumestroom v0 bepalen. Is ook de temperatuur en het 
drukverschl bij de zuigzijde van de ventilator bekend dan kan uitgaande van de 

massabalans de volumestroom c bij de zuigzijde van de ventilator worden berekend. Het 
principe van de volumestroom bepaling, de definities van de drukverschillen en de 
formules voor de berekeningen komen later aan de orde. 



Jiguur 2.3 : De zuigzuidige kameropstelling volgens DIN 241 63 - opbouw en hoofdafetingen 
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Voor de meetopstelling is van belang: 
- Gelijkblijvende condities voor toe- en afstroming van de lucht bij de te meten 

ventilator. 
- Een gelijkvormige stroming bij de drie meetplaatsen. De regelinstallatie, de 

hulpventilator en zelfs de te meten ventilator mogen geen verstoringen 
veroorzaken. 
n - ~e verscIiil!eiide onderdeh  mceten g o d  afsluitend met elkazr verbmder, zijn. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen nader toegelicht en tot 
slot de benodigde formules voor de diverse berekeningen gegeven. 

-3 3 Om volumestromen van 3,O - 10 m 1s (= 10,8 m3/uur) of groter te meten kan men 
meetflenzen en meettuiten gebruiken. Voor volumenstrornen kleiner dan deze waarden 
zijn specifieke meetattributen volgens diverse normen beschikbaar zoals een flens in de 
inlaat of inlaat-meettuiten. Omdat dit element zeer belangrijk is voor de meetopstelling 
volgt eerst een intermezzo over meetflenzen en meettuiten. De theorie van dit intermezzo 
staat niet in de DIN 24163 beschreven. 

Intermezzo over meeflenze en meettuiten Bron: Fysische meetmethoden, dictaat TUE f a c u l l  W 

Een veelvoorkomende debietmeting bij stromingen door buizen geschiedt door de meting van het 
drukverschil over in de stroming aangebrachte vernauwingen. Figuur 2.4 schets het strorningsbeeld voor 
een meetflens. Hiemit blijkt dat de stroming zich na het verlaten van de straal nog verder vernauwt totdat 
de doorsnede een minimum heeft bereikt ('vena contracta'). Daarna treedt weer een venvijdering op totdat 
de buiswand weer wordt bereikt. De methode is aantrekkelijk omdat de gemeten drukverschillen groot zijn 
en dus nauwkeurig te meten, wat vooral van belang is voor gasstromingen waarbij de s t u w h k  zeer laag 
kan zijn. 

figUur 2.4 : Stroming door een meetjlens 

Allereerst wordt de theorie voor incompressibele media besproken. Worden de M e n  p1 en p, van figuur 
2.4 gemeten, dan is het drukverschil met de wet van Bernouilli te berekenen en het verband met het debiet 
af te leiden. Men definieert de volgende parameters: 

Vernauwing door meetflens: A2/A1 = m = p2 (2.1) 
Contractie van de straal: A3/A2 = aci (2.2) 
Drukverschil: Ap = pl-p3 [Pa] (2.3) 



Aan hand van de wet van Bernouilli: 
PI + plghl + M P I U I ~  = p3 + p3&3 + 1 /2~37J3~  

en met de continui'teitsvergelijking: 
~ l U l A l =  ~3U3A3 

kan men het drukverschil Ap bepalen. Voor incompressibele stromingen geldt pl = p3 = p en 
gecombineerd met formules 2.1 t/m 2.5 kan men het volgende opschrijven: 
Ap = p1 - p3 = %p(u: - u12) = %pu:(l - ac?m2) (2.6) 

De theoreiische massastroom wordt: 
P 

De werkelijke massastroom kan nog wat afwijken ten gevolge van wrijvingsverliezen en turbulente 
dissipatie. Om dit probleem op te lossen heeft men een doorstromingscoefficient a ingevoerd. Relaties voor 
de waarde van deze a zijn experimenteel bepaald en vastgelegd in diverse normen. Het blijkt dat a 
praktisch constant is in een groot toepassingsgebied, mits aan enkele voorwaarden voldaan is zoals: 

Ruwheid van de buis (gebrulk van gladde buizen). 
Ontstaan van een volledige ontwlkkelde turbulente strorning stroomopwaarts. 

De duitse VDI norm (welke DIN 241 63 volgt) geeft de volgende formule voor de berekening van de 
massastroom: 

Voor compressibele media zijn deze berekeningen niet exact juist. Door de geringe drukverlaging na de 
meetflens zal expansie optreden waardoor de contractie van de straal wat groter zal zijn in vergelijking met 
de situatie voor incompressibele media. Om dit probleem op te lossen gebruikt men naast de 
doorstrorningscoefficient a voor incompressibele strorningen nog een ander coefficient, namelijk de 
expansiefactor E. Voor de bepaling van de massastroom geldt nu de volgende formule (volgens de VDI 
norm): 

De dichtheid p is af ie leiden uii de toestandsvergelijkiiig voor het desbetreffende gas. D e  
doorstromingscoefficient a is bekend uit in voorschriften vastgelegde experimentele waarden. Voor de 
duidelijkheid: de a uit formule 2.9 (bepaling massastroom voor compressibele strorningen) is de waarde 
van de doorstromingscoefficient voor incompressibele media. De invloed van de compressibiliteit is geheel 
samengevat in de expansiefactor E. Ook hiervoor is men aangewezen op experirnentele waarden. 

Een meettuit is in feite een meetflens met een mooi afgeronde tuit waarbij het medium na het verlaten van 
de tuit zich niet verder vernauwt. De uitstroomdoorsnede is tevens de minimale doorsnede. Strikt genomen 
mag de hoek, waaronder de stroming expandeert na het verlaten van de nauwste doorsnede ('keel') niet 
groter dan 7" bedragen, opdat de stroming de wand nog blijft volgen. Bij grotere hoeken kan loslating 
optreden wat weer extra drukverlies met zich meebrengt. Toch wordt dit vaak op de koop toe genomen, om 
zodoende kortere inbouwlengten te verkrijgen. 

De waarde van doorstromingscoefficient a is groter dan bij meetflenzen. Er vindt bij meettuiten geen 
contractie van de straal plaats, zodat de waarde voor expansiefactor E nagenoeg 1 zal zijn. 
Einde intermezzo meetflenzen en meettuiten 



Omdat ten eerste de volumestroom-meetinrichting voor een zuigzijdige kameropstelling 
volgens figuur 2.3 een tuit moet zijn en ten tweede volumestromingen kleiner dan 3,O . 
10" [m3/s] meetbaar moeten zijn, is het noodzakelijk om een inlaat-meettuit toe te 
passen. Deze DIN norm adviseert vanwege de geringe drukverliezen een inlaat-meettuit 
volgens DIN 1952 of een zogenaamde kwartcirkel-inlaat-meettuit te gebruiken. Er is 
gekozen voor de kwartcirkel-inlaat-meettuit. De naam van deze inlaat-meettuit venvijst 
naar de kromrning van de tuit. De kromrning heeft namelijk een voorgeschreven straal die 
een kwart van de uitstroomdoorsnede do moet zijn. De kwartcirkel-inlaat-meettuit met de 
1 oijbehorende - -  voorgescliieven ahetiiigeii is in figiiw 2.5 weergegeven. 

/ Rmglertung zur Druckabnahne 
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figuur 2.5 : Kwartcirkel-inlaat-meettuit 

Voor de debietmeting is een drukverschil Ap gedefinieerd volgens formule 2.3 . Figuur 
2.3 definieert dit drukverschil met Apo = pa - PstatischO. Het onderschrift '0' venvijst naar de 
plaats in de meetopstelling, in dit geval naar de inlaat-meettuit. 

De debietmeting vindt plaats op een afstand van do/2 door middel van een drukmeting 
(zie figuur 2.5). De drukmeting wordt verkregen door vier voorgeschreven openingen in 
de keel van de meetttuit met elkaar te verbinden aan hand van een ringleiding. Belangrijk 
is ook de aansluiting van het gladde verlengstuk aan de keel. De lengte van het gladde 
verlengstuk moet minstens lengte 1 ,5do zijn. 

Voor de kwartcirkel-inlaat-meettuit geeft de DIN norm de volgende relaties voor 
doorstromingscoefficient a 0  en expansiefactor EO: - 

geldig voor a 0  5 1,O en Reynoldsgetal Reo t 1 o5 
APO 

E, =I-0,55.- 
Pa 

geldig voor compressibiliteit K = 1,4 [lIPa] en Apo 1 2000 [Pa] 



Opmerkingen bij deze twee formules: 
- ~ l ~ ~ h ~  = 1,4 [l/Pa] dus formule 2.1 1 mag toegepast worden. 
- De voonvaarde Reo = lo5 heeft te maken met de kinematische viscositeit van 

lucht v = 1 5.1 o - ~  [m2/s]. 
- De relatieve meetonzekerheid voor het doorstromingscoefficient bedraagt e(ao) = 

%0,003 [-I. 

Vervolgens poneert de DIN norm twee aannames. Allereerst stelt de DIN norm dat men 
bij ventiiatorelnonderzoek wei-ken0 met de kwarteirkel-inlaai-meettiiit een constante 
waarde voor a 0  mag aannemen. Volgens de DIN norm is uit de praktijk gebleken dat de 
waarde a 0  = 0,992 goed hanteerbaar is. De relatieve meetonzekerheid wordt dan groter 
zodat e(ao) = *0,008 . De tweede aanname gaat over het Reynoldsbereik. Op grond van 
ervaringen, zo stelt de DIN norm, mag men aannemen dat het noodzakelijke 
Reynoldsbereik bij kleine ventilatoren (in deze situatie kan het Reynoldsgetal ook een 
waarde beneden lo5 zijn) geen wezenlijke veranderingen zal geven voor de 
doorstromingscoefficient. 

2.2.3 Verbindingsstuk 

De volurnestroom-meetinrichting en de hulpventilator zijn aan elkaar gekoppeld door 
middel van een verbindingsstuk. Dit verbindingsstuk wordt een diffusor genoemd als er 
sprake is van een kleine keel-doorsnede en een grotere inlaat-doorsnede van de 
hulpventilator. Het verbindingsstuk heeft in dat geval een voorgeschreven verbreding die 
J3 wordt genoemd (andersom kan natuurlij k ook voorkomen, gebruik dan een 
voorgeschreven versmalling a). Tevens zijn voor de afinetingen van rond-rechthoekig of 
rechthoekig-rond verbindingen enkele (verschillende!) voorschnften. De ontwerpen van 
de verschillende overgangen zijn in figuur 2.6 weergegeven. 

figuur 2.6 : Verschillende ontwerpen voor een verbindingsstuk; a) confusor, bj dzffusor, c) rechthoekig- 
rond verbindingsstuk, dj rond-rechtkoekig verbindingsstuk 



De voonvaarden voor een rechthoekig-rond en een rond-rechthoekig overgang zijn in 
figuur 2 . 6 ~ )  respectievelijk 2.6d) gegeven. Figuur 2.7 toont de voonvaarden voor ronde 
en rechthoekige diffusoren. 

jiguur 2.7 : Voonvaarden voor ronde en rechthoekige dzflusoren; a) rond, b) rechthoekig 

2.2.4 Regelinstallatie 

De regelinstallatie bestaat normaliter uit de hulpventilator en een element voor smoring. 
De regelinstallatie moet aan de volgende eisen voldoen: 
- Een onafgebroken en gelijkmatige regeling van de volumestroom. 
- In staat zijn om over de hele doorsnede van de luchtpijp een gelijkrnatig verdeelde 

smoring te verkrij gen. 
- Het ook tijdens een sterke smoring mogelijk maken van een gelijkmatige 

snelheidsverdeling in de meetkamer. 
- Er mogen geen slingerende mechanische onderdelen aanwezig zijn. 
- In de situatie van geen smoring moet de regelinstallatie een geringe 

eigenweerstand hebben. 

Bij een kameropstelling voor kleine ventilatoren kan men slechts uit twee verschillende 
soorten smoringselementen kiezen. In figuur 2.8 worden deze twee rnanieren met de 
bijbehorende voorwaarden weergegeven. Bij de eerste manier van smoring wordt gebruik 
gemaakt van twee gaatjesplaten (in het Duits 'lochblechdrossel') die in het midden van 
de meetkamer zijn geplaatst. Hiermee kan door het verschuiven van een gaatjesplaat 
langs de andere vaststaande gaatjesplaat de doorstroming worden verkleind. De 
voorwaarden van de afmetingen (zie figuur 2.8a)) voor gaatjesplaat zijn: 
- Diameter van de gaatjes: d7 I dd40 
- Afstand tussen de gaatjes: a7 = 2,2-d7 
- Diamater van de zeskant: d6 = 2.d7 
- Lengte van de gelij krichters: 16 2 l,l .d7 

Het andere smoringselement is een verstelbare kleppenbuis ('klappendrossel'), die tussen 
de hulpventilator en de meetkamer moet worden geplaatst. 



figuur 2.8 : De wee  beschikbare smoringselementen; a) gaatjesplaat, b) kleppenbuis 

Een regelbare hulpventilator is noodzakelij k voor het bepalen van een volledige 
ventilatorkarakteristiek. De hulpventilator moet een steeds groter wordende 
volumestroom < aan de zuigzijde van te meten ventilator aanbieden. De volumestroom 

< wordt groter door de hulpventilator harder te laten draaien. Het is dus belangrijk dat 
het toerental van de hulpventilator op een continue wijze te verhogen is. Op deze manier 
kunnen de uiterste punten = v,, en Apa = 0 of Apt = 0 voor het constant toerental van 
de te meten ventilator worden bereikt. De hulpventilator moet zo ontworpen worden dat 
het, in de situatie van de grootste volumestroming die men venvacht tijdens het meten 
van de diverse ventilatoren, een totaaldruk kan voortbrengen die minstens overeenkomt 
met het drukverlies door de eigenweerstand bij een vol geopende smoorklep (geen 
smoring) plus de daarbij te venvachten uitblaasverlies pd2 van de te meten ventilator. Zo 
is men in staat om het punt Apf, = 0 of Apt = 0 te bereiken. Voor een zo min mogelijke 
be'invloeding van de hulpventilator op de volumestroom-meetinrichting kan men 
eventueel vlak voor de hulpventilator een gelijkrichter plaatsen. 

2.2.5 Meetkamer 

In de meetkamer moet voor de te meten ventilator een gelijkmatige luchtstroming 
aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de door de te meten ventilator aangezogen lucht, 
stromend door de meetkamer naar de te meten ventilator, vanuit een storingsvrije ruimte 
lijkt te komen. Met andere woorden: de meetkamer moet groot genoeg zijn om een 
storingsvrije situatie in de meetkamer te garanderen. Dit is ook de reden dat de eisen voor 



de minimale afinetingen van de meetkamer afhankelijk zijn van inlaatdiameter 
(zuigzijde) van de te meten ventilator. Figuur 2.9 toont de minimale afinetingen van de 
meetkamer. Bij een lastkarakteristiek bepaling kan men de last in de meetkamer zelf 
plaatsen. Het is dan we1 belangrijk dat voor de last een vrije ruimte aanwezig is die aan 
de voorgeschreven afmetingen voldoet. 

Jiguur 2.9 : Minimale afmetingen van de meetkamer 

Aan de meetkamer kan men de volgende elementen bevestigen: 
- Een gelijkrichter. 
- Meetsensoren voor de druk pl. 
- Een overgangstuit tussen de meetkamer en de te meten ventilator. 

Een gelijkrichter zorgt voor een laminaire stroming. Het principe van de gelijkrichter is 
als volgt: aan hand van horizontale kanaaltjes verdeeld over de gehele doorsnede van de 
meetkamer worden alle mogelijke wervelingen tenietgedaan. De kanaaltjes moeten aan 
de volgende voonvaarden voldoen: 
- d6 I O,l-d5 

16 - - 5  (Het onderschrifi '6' venvijst naar de gelijknchter) 
d6 

De druk in de meetkamer kan op twee manieren bepaald worden, namelijk met: 
- Voorgeschreven openingen in de wand van de meetkamer (statische druk). 
- Pitot-buizen voor de bepaling van de statische of dynamische druk. 

Er is gekozen voor een statische dmk bepaling aan de hand van Pitot-buizen. Op vier 
plaatsen moet een Pitot-buis geplaatst worden volgens figuur 2.10 . De vier Pitot-buizen 
worden met een ringverbinding met elkaar verbonden. Voor de parameters in figuur 2.10 
moet gelden: dOl > 4 [mm], d, I 0,O 1 -d5 en a, = 1/8.d5. 

Jiguur 2.10 : Meting van de statische druk in de meetkarner aan hand van Pitot-buizen 



Voor de overgangstuit tussen de meetkamer en de te meten ventilator geeft de DIN norm 
vier methoden. De gekozen methode is afgebeeld in figuur 2.1 1 . De kromrning van de 
overgangstuit moet voldoen aan de eis r l 2  d1/5. 

figuur 2.11 : Overgangstuit tussen meetkamer en de te meten ventilator 

2.2.6 Storingsvrije aanzuig- en uitblaasruimte 

Aan beide kanten van de meetopstelling moet een storingsvrije ruimte aanwezig zijn (zie 
figuur 2.3). De grootte van deze ruimte bij de inlaat-meettuit is afhankelijk van de 
keeldiameter do. Aan de andere kant is de grootte afhankelijk van de uitlaatdoorsnede d2 
(blaaszijde) van de te meten ventilator. 

2.2.7 Berekeningen 

Voor de duidelijkheid worden allereerst de onderschriften van de gebruikte grootheden 
toegelicht. De 'O', '1' en '2' venvijzen naar diverse plaatsen in de meetopstelling. De '0' 
venvijst naar de inlaat-meettuit, de '1 ' naar de meetkamer vlak voor de zuigzijde van de 
te meten ventilator en de '2' naar de storingsvrije uitblaasruimte vlak achter de blaaszijde 
van de ie meien ventilator. De iemperaiw-ir To is min of meer een uitzsndering. Deze 
temperatuur wordt in de opstellingsruimte gemeten. Maar de temperatuur in de inlaat- 
meettuit zal niet veel verschillen met de temperatuur in de opstellingsruimte, vandaar dat 
men het onderschnft '0' toevoegt. In de inlaat-meettuit zelf wordt de temperatuur niet 
gemeten omdat de meting verstoringen zal geven. De 'hardware' van de 
temperatuurmeting kan namelijk werveis in de iuchtstroming veroorzaken. 

Bij de meetopstelling zijn de volgende 5 metingen beschkbaar: 
- Een luchtdruheting (barometerstand) pa [Pa]. 
- Een temperatuurmeting To [K]. 
- Een temperatuurmeting TI [K]. 
- Een drukverschilmeting Apo = pa - po [Pa]. 
- Een drukverschilmeting Apl = pstatisch 2 - Pstatisch 1 

- (met pstatisch 2 = pa) - Pa - Pstatisch 1 [Pa]. 



De dichtheid po van de lucht in de inlaat-meettuit kan met de volgende formule bepaald 
worden: 

Bij een meetopstelling voor kleine ventilatoren stelt de DIN norm de gascontante Rf op 
de gemiddelde waarde van 288 [JIkgaK]. Voor pl van de lucht in de meetkamer geldt: 

De volumestroom v0 berekent men als volgt: 

Formule 2.14 komt in principe overeen met formule 2.9 . Alleen wordt met de 
laatstgenoemde formule niet de volumestroom maar de massastroom bepaald. 

Aan hand van de massabalans kan de volumestroom bepaald worden: 

Zoals eerder in paragraaf 2.1.2 is verteld geldt voor de statische drukverhoging Apfa van 
de vrij uitblazende ventilator: 

P1 -2 Met: p,, = 1. el 

(& is de gemiddelde luchtstroomsnelheid in de meetkarner) 

A, = b, .h, (2.19) 
(b5 en hs zijn respectievelijk breedte en hoogte van de meetkamer, zie figuur 2.6) 

Voor de totale druicverhoging Apt van de ventilator geldt: 

P2 -2 Met: p,, = 1. c2 
- 

(c2 is de gemiddelde luchtstroomsnelheid bij de uitlaat van de te meten ventilator) 



De druk Pdynamisch 2 is in praktijk erg lastig te meten. Maar de DIN norm stelt dat in het 
geval van een meetopstelling voor kleine ventilatoren men de volgende aannamen mag 
do en: 

De oppervlakte A2 is de uitstroomoppervlakte van de blaaszijde van de te meten 
ventilator, zoals te zien is in figuur 2.12 . 

figuur 2. I2 : uitstroomoppewlakte A2 van de te meten ventilator 

2.2.8 Meetonzekerheid 

Voor de diverse metingen en berekeningen gelden meetonzekerheden. Deze zijn: 
- Relatieve meetonzekerheid e( v ) = +1% B +1,5%; gebruikmakend van een 

inlaat-meettuit. 
- Relatieve meetonzekerheid e(ao) = +0,8%. 
- Relatieve meetmzekerheid e(ApfJ = +1 % 

Naast de meetonzekerheden moet ook rekening gehouden worden met de in de besturing 
van de meetopstelling geldende meetresolutie en de door de toegepaste meetinstrumenten 
veroorzaakte meetonnauwkeurigheden. Deze meetonnauwkeurigheden en de 
meetresolutie worden in paragraaf4.3 van het verslag bespoken. 



Hoofdstuk 3: Aanpak van de opdracht 

Aan de hand van de bespoken DIN norm kan men de benodigde onderdelen voor de 
zuigzuidige kameropstelling ontwerpen. Ook zijn vijf metingen nodig en moeten twee 
ventilatoren (de te meten ventilator en de hulpventilator) aangestuurd worden. De 
opdracht van deze stage bestaat uit de volgende taken: 
- Het opbouwen van de ontworpen meetopstelling. 
- Het aansturen van de waarden van de metingen naar een computer en het via de 

computer aansturen van cie twee ventilatoren. 
- Het ontwerpen van een computerprogramma dat de ventilatoren aanstuurt, de 

waarden van de metingen zichtbaar maakt en de ventilatorkarakteristiek berekent. 
- Het meten van een ventilatorkarakteristiek. 

Dit hoofdstuk bespreekt de aanpak van de opdracht om tot een werkende 
ventilatormeetmachine te komen. 

3.1 Opbouw van de ontworpen meetopstelling 

Tijdens een eerder uitgevoerde stage door W. Fabricius is reeds een meetopstelling 
ontworpen. De afmetingen van de verschillende onderdelen zijn zo gekozen dat men de 
ventilatorkarakteristieken van de voor Oc6 interessante ventilatoren aan de hand van de 
meetopstelling kan meten. De ontworpen meetopstelling (met de afmetingen in mm) is in 
figuur 3.1 weergegeven. 

I hulpventilator I 

I I I meetkamer I te meten 
- .  

I I I gladde verlengstuk 

kwartcirkel- 
inlaat-meettuit 

I ventilator 

overgangstuit 

Jiguur 3.1 : De ontworpen meetopstelling 

Drukverschillen: 
APO = pa - PO 
API= pa - PI 

Belangrijke afmetingen: 
do = 60 h5 = 500 hz = 60 
dl = 85 b5 = 500 bz=40 



Enkele opmerkingen over de meetopstelling: 
- De lengte van het gladde verlengstuk is ruim boven de minimum eis van 1,5-do 

(zie figuur 2.9). 
- De diameter van de inlaat van de hulpventilator komt overeen met de diameter 

van de kwartcirkel-inlaat-meettuit. Daardoor is de diffusor slechts een rechte pijp 
waarvan de diameter overeenkomt met do. 

- De waaier van de hulpventilator heeft een diameter van 500 mm. De uitlaat van de 
hulpventilator heeft breedte en hoogte van 60 mm respectievelijk 140 mm. 

- De rege:instaMttie Sestaat nomahter ;-it eer; h'rilpvellti!&x- er, eer, elem& vow 
smoring (zie paragraaf 2.2.4). Het laatstgenoemde element is door de ontwerper 
van de meetopstelling niet gebruikt. Kennelijk is de stagaire van uitgegaan dat 
zonder het smoringselement een voldoende grote curve van de 
ventilatorkarakteristiek kan worden bepaald. Bij de metingen moet blijken of dit 
vermoeden juist is. 

- De ontworpen meetkamer is geldig voor ventilatoren met een inlaatdiameter van 
maximaal200 mm (zie figuur 2.9). 

- Voor de drukverschilmeting Apl wordt aan hand van vier pitotbuizen de statische 
druk gemeten. 

Voor de ontworpen meetopstelling zijn de berekeningen van de grootheden 6, Apf, en 
Apt als volgt (zie formules 2.10 t/m 2.23): 

Berekening 6 : 

[m3/s] 

Met: a0 = 0,992 

Rf = 288 [Jlkg-K] 
do = 0,06 [m] 

geeft dit: 



Met: b5 = 0,5 [m] 
hj = 0,5 [m] 

geefi dit: 

Berekening Apt: 

Voor de gekozen te meten ventilator geldt (zie figuur 3.1): 
b2 = 0,04 [m] 
h2 = 0,06 [m] 

Dit geeft: 

Ap, = Ap, + 301,41 

Alle onderdelen zijn door de vorige stagiaire ontworpen (zie eventueel het stageverslag 
van W. Fabricius, intern Oct: rapport 99322.104), behalve de overgangstuit voor de te 
meten ventilator. Voor elke te meten ventilator moet een aparte overgangstuit ontworpen 
worden, omdat de overgangstuit afhankelijk is van inlaatdiameter dl van de te meten 
ventilator (zie figuur 2.1 1). Men kan geen standaard overgangstuit ontwerpen die 
geschikt is voor diverse ventilatoren met verschillende inlaatdiameters, waarbij een 
gladde overgang (van de meetkamer naar de te meten ventilator) gegarandeerd is voor 
alle ventilatoren. Voor deze stage is besloten om ventilatorkarakteristieken te bepalen van 
slechts 6t:n ventilator. De ingangsdiarneter van deze ventilator is 85 mrn, waarvoor een 
overgangstuit is gemaakt die voldoet a m  de eis rl 2 d1/5 uit figuur 2.11 . 



In paragraaf 2.2.1 is het principe van de meetopstelling kort uitgelegd. Nu volgt een 
nadere uitleg, waarbij ingegaan wordt op het verkrijgen van de diverse punten voor de 
ventilatorkarakteristiek. In deze uitleg wordt het bereiken van de volgende situaties 
beschreven: 
- Situatie 1 : Beginsituatie: een stilstaande hulpventilator en geen smoring. 
- Situatie 2: V, = V,,, 

Situatie 3: z 0 

Situatie I : Beginsituatie 
In de beginsituatie staat de te meten ventilator op het gewenste toerental te draaien. De 
ventilator zorgt door de draaiende waaier voor een drukverhoging. Bij de inlaat van de 
ventilator zal de statische druk in de meetkamer ten opzichte van de omgevingsdruk lager 
zijn (Apl). Bij de uitlaat van de ventilator vindt normaal gesproken een drukverhoging 
plaats. Maar de uitlaat van de te meten ventilator mondt uit in een storingswije ruimte, 
waar de omgevingsdruk pa heerst. Vlak achter de uitlaat zal nog een kleine 
drukverhoging zijn, maar door de grootte van de ruimte overheerst op deze positie de 
omgevingsdruk. Met andere woorden: de statische druk bij de uitlaat van de te meten 
ventilator (pstatisch 2) komt overeen met de omgevingsdruk (pa). Bij de zuigzijdige 
kameropsielling stroomt de lucht dus van de meetkamer naar de storingsvrij e 
uitblaasruimte. De snelheid van de uitgeblazen lucht bij de uitlaat van de te meten 
ventilator zorgt voor een dynamische druk (~d~namisch 2). 

De te meten ventilator zuigt uit de meetkamer lucht aan en blaast deze uit in de 
storingswije ruimte. Als gevolg hiervan is de druk in de gehele meetkamer ten opzichte 
van de omgevingsdruk lager en vindt in de meetkamer een luchtstroming naar de te 
meten ventilator (< ) plaats. Het drukverschil Apl = pa - pl heeft in dit geval een 
positieve waarde. Omdat de inlaat-meettuit via de hulpventilator verbonden is met de 
andere kant van de meetkamer, zijn in deze twee elementen ook een drukverlaging en een 
luchtstroming aanwezig. Vanuit de storingswije aanzuigruimte (met luchtdruk pa) wordt 
de lucht naar de inlaat-meettuit gezogen, want lucht stroomt immers van hoge naar lage 
druk. Aafi de h a d  van het gemeten dmkvcrschi! Ape = pa - 30 blj de inlaat-meettuit kan 

men de plaatselijke volumestroom Po bepalen. Via de formules uit paragraaf 2.2.7 kunnen 

vervolgens voor deze beginsituatie de grootheden < , Apfa en Apt berekend worden en 
heeft men een punt van de ventilatorkarakteristiek bepaald. 

Situatie 2: Y,  = Vmx 
Bij de tweede situatie wil men voor het gewenste toerental van de te meten ventilator het 
punt < = c,, bereiken. Dit punt kan alleen bereikt worden door de hulpventilator in te 
schakelen. Een draaiende hulpventilator levert aan de zuigzijde van de hulpventilator een 
lagere dmk en aan de blaaszijde een hogere druk. In de inlaat-meettuit zal in vergelijking 
met de beginsituatie een Iagere druk heersen. Naast de door de te meten ventilator 
veroorzaakte drukverlaging zorgt de hulpventilator voor een extra drukverlaging in de 
inlaat-meettuit. De druk po wordt nog lager en het drukverschil Apo = pa - po wordt 
groter. Ook stroomt er meer lucht vanuit de storingsvrije ruimte in de inlaat-meettuit. 



Ofwel de volumestroom V ,  wordt groter. De hulpventilator blaast meer lucht in de 

meetkamer, waardoor ook de volumestroom < groter wordt. Tevens veroorzaakt de 
hulpventilator een drukverhoging in de meetkamer. Draait de hulpventilator niet zo snel, 
dan zal in de meetkamer de drukverlaging die de te meten ventilator veroorzaakt, 
overheersen. Maar door de extra drukverhoging afkomstig van de hulpventilator, zal de 
druk pl in de meetkamer niet zo laag zijn als in de beginsituatie en het drukverschil Apl = 

pa - pl wordt kleiner. 

Draait de hulpventilator sneller, dan kan men de situatie van < = ~ m ~ , v o o r A p J u  bereiken. De 

in deze situatie door de hulpventilator veroorzaakte drukverhoging heft de statische 
drukverlaging die de te meten ventilator veroorzaakt, op. Bij deze situatie van < = 

V,,, geldt Apfa = 0. De definitie van Apfa is (zie paragraaf 2.1.2): 

In de meetkamer wordt aan hand van Pitot-buizen de statische druk gemeten. Het 
drukverschil Apl = pa - pl komt overeen met de term pa - pst 1 . Ofwel: 

Het drukverschil Apt heeft bij de volumestroom 6 = v ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ , ~  nog niet de waarde nu1 

bereikt, want de definitie van Apt is (zie paragraaf 2.1.2): 

Het drukverschil Apt is afhankelijk van Apfa tn  pd 2. Bij de volumestroom < = 

Vmax,voorApp is Apfa nul, maar pd 2 heeft een positieve waarde. Voor het bereiken van de 
situatie Apt = 0 moet de hulpventilator nog sneller draaien. Het gevolg is dat Apfa negatief 

wordt. Men heeft de situatie C', = v ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  bereikt als het negatieve drukverschil Apl de 
dynamische druk bij de uitlaat van de te meten ventilator opheft, zodat de te meten 
ventilator geen totale drukverhoging kan voortbrengen. 

Situatie 3: < = 0 

Bij de derde situatie wil men het punt 5 = 0 bereiken. Om dit punt te bereiken wordt 
normaliter een smoringselement gebruikt. De hulpventilator is niet nodig en staat dus stil. 
Smoren betekent in principe dat de luchtpijp van het smoringselement wordt afgesloten. 
Is de luchtpijp van het smoringselement nagenoeg afgesloten, dan kan er nauwelijks lucht 
vanuit de storingsvrije aanzuigruimte via de inlaat-meettuit naar de meetkamer stromen. 
Met andere woorden: de meetkamer is afgesloten van de storingsvrije aanzuigruimte. De 
te meten ventilator zuigt als het ware de meetkamer leeg. Dit heeft tot gevolg dat in de 
meetkamer weinig lucht aanwezig is, waardoor geen luchtstroming mogelijk is. De 

volumestroming < zal zeer laag zijn. 



Bij de ontworpen meetopstelling is het smoringselement niet gebruikt. Uit metingen zal 
moeten blijken of voor een volledige ventilatorkarakteristiek een smoringselement we1 of 
niet noodzakelijk is. 

3.2 Meetinstrumenten 

De eerste stap voor het ontwerpen van een besturing is het verzamelen van de benodigde 
meetiii~trii~eiiteii. Voor de meetopste!lkg ziin J vijf m e t h g e ~  modzakelijk. De gekozen 
meetinstrumenten worden in deze paragraaf toegelicht. De meetinstrumenten moeten aan 
de volgende eisen voldoen: 
- Het meetbereik moet voldoende groot zijn. 
- De meetinstrumenten moeten nauwkeurig zijn. 
- De meetinstrumenten moeten over een uitgang beschikken, waarrnee de waarde 

van de meting naar de computer kan worden gestuurd. 

3.2.1 Drukverschilmeters 

Voor de meetopstelling zijn onder andere twee dmkverschilmetingen nodig, namelijk Apo 
(= Pa - po) en Apl (= pa - pl). Uit de beschikbare meetagparatuur bij Ocd is een type 
drukverschilmeter gekozen. De toegepaste drukverschilmeters zijn de EMA 84 van de 
fabrikant HALSTRUP. Deze hebben een analoog uitgang van -1 tot 1 volt, een 
meetbereik van -1 tot 1 Wa, welke voor de meetopstelling voldoende is, en een 
onnauwkeurigheid van 0,1% over het totale meetbereik. Het verloop van het 
uitgangssignaal is lineair met de gemeten waarde. Als het drukverschil bijvoorbeeld 30 
Pa is, dan is de waarde van het analoge uitgangssignaal0,03 volt. 

De toegepaste EMA 84 drukverschilmeters hebben volgens de I.S. registratie van Ock de 
nurnmers 19508 en 19942. Beiden zijn gecontroleerd en daarbij bleek het volgende: 
- Nummer 19508 geeft bij een positief drukverschil de juiste waarde, maar bij een 

negztief driverschil een afvvijkende waarde. 
- Nummer 19942 geefi zowel bij een positief als bij een negatief drukverschd de 

juiste waarde. 

Deze twee waren de enige beschikbare drukverschilmeters met een externe uitgang. Het 
probleem van de meter die bij een negatief ~ v e r s c h i l  een foutieve waarde geeft, is 
gemakkelijk op te lossen. De druk po in de inlaat-meettuit zal altijd lager zijn dan de 
omgevingsdruk pa. Met andere woorden: tijdens het meten van een 
ventilatorkarakteristiek is het drukverschil Apo = pa - po altijd positief. Het drukverschil 
Apl = pa - pl zal voor het bepalen van een ventilatorkarakteristiek met de grootheid Apfa 
altijd positief blijven. Maar voor de bepaling van de ventilatorkarakteristiek met de 
grootheid Apt zal Apl ook negatief worden. Dit negatieve drukverschil treedt dan op bij 
het opheffen van Pd2 om vanuit de situatie Apfa = 0 de situatie Apt = 0 te bereiken. De 
oplossing is dus simpel: drukverschil Apo moet met de meter 19508 en Apl met de meter 
19942 gemeten worden. 



De statische druk in de inlaat-meettuit wordt via de ringleiding die de vier 
voorgeschreven openingen in de wand van de inlaat-meettuit met elkaar verbindt (zie 
paragraaf 2.2.2), op de drukverschilmeter aangesloten. De statische druk in de meetkamer 
wordt verkregen aan de hand van vier Pitot-buizen. Deze buizen zijn verbonden met een 
ringleiding welke op haar beurt in verbinding staat met de andere drukverschilmeter (zie 
paragraaf 2.2.5). Figuur 3.2 laat zien hoe de Pitot-buizen geplaatst moeten worden. Het 
sensorgedeelte van een Pitot-buis moet tegen de stroming in staan. De opening in de punt 
van dit sensorgedeelte leidt de totale druk door. Via de kleine gaatjes in de omtrek van 
het se~sorgedee!te w d t  de statische d ~ d c  dsorgeleid. Een Pitot-his heeft am de andere 
kant twee uiteinden. In het uiteinde, dat paraliei staat met het sensorgedeelte, bevindt zich 
de statische W. De druk in het andere uiteinde komt overeen met de totale druk. 

Flow- 

3.2.2 Temperatuurmeters 

Voor het meten van de temperatwen To en TI zijn thermokoppels gebruikt. Bij Oc6 wordt 
gebruik gemaakt van thermokoppels van het type K. Dit zijn Chromel/Alumel (NiCr-Ni) 
koppels met een onnauwkeurigheid van %2,5"C. De EMF-Standaard is volgens de DIN 
IEC 584-1. De positieve draad is groen gekleurd en de negatieve draad heeft een witte 
klecr. Bij een bepaalde teqeratuur van enkele graden geefi de thermokoppel door ket 
zogenaamde Seebeck-effect een spanning in millivolts. De gebruikte thermokoppels 
hebben een thermospanningsverloop volgens tabel 3.1 . 

tabel 3.1: Thermospanningsverloop van de toegepaste thermokoppels (type K) 
Temperatuuv ["C] 

-200 
-100 

0 
10 
20 
30 
40 
5 0 

Temperatuur ["C] 
60 
70 
8 0 
90 
100 
200 
3 00 
400 

Spanning [m V] 
-5,89 
-3,55 

0 
0,40 
0,79 
1,20 
1,61 
2,02 

Spanning [m yl 
2,43 
2,85 
3,26 
3,68 
4,lO 
8,14 
12,21 
16,40 



De spanning van het thermokoppel is dusdanig laag dat dit geen goed signaal is om naar 
de computer te sturen. Men moet gebruik maken van de zogenaamde TC thermometers. 
Voor bijna alle typen van thermokoppels is een T(herrno)C(ouple) thermometer 
beschikbaar, die de lage spanning naar de juiste temperatuur vertaalt. Voor de besturing 
van de meetopstelling is het belangrijk dat zo'n TC thermometer een uitgangssignaal 
heeft. Bij Ock maken ze gebruik van kleine signaal-omzetters, die het lage 
spanningssignaal van het thermokoppel omzetten naar een hanteerbaar analoog signaal. 
Helaas waren deze signaal-omzetters tijdens de stage niet beschikbaar. We1 zijn twee 
te;;3per2tlrl::~egeIam met een digitale display voor cie temperatuur met de twee 
thermokoppels aangesloten om een indicatie te geven van de twee temperaturen. Deze 
twee indicatiewaarden voor de temperaturen To en TI moeten dan handmatig worden 
ingevoerd. 

3.2.3 Barometer 

De meting van de luchtdmk pa in de opstellingsmimte kan men met een barometer 
bepalen. Helaas was bij Ock geen enkele barometer aanwezig. Tijdens de metingen is als 
indicatie van de luchtdmk pa gebruik gemaakt van een ongeijkte barometer. De 
aangegeven waarde op de barometer is handmatig ingevoerd. 

3.3 Aansturen van de ventilatoren 

De twee ventilatoren in de meetopstelling moeten via de computer worden aangestuurd. 
Voor de hulpventilator is bij de fabrikant LITTON een motor met toerentalregelaar 
besteld. Door de lange levertijd van de motor was deze gedurende de stage niet 
beschikbaar. Uit het magazijn is een oude maar voldoende krachtige motor genomen voor 
het laten draaien van de hulpventilator. Verder is besloten om ventilatorkarakteristieken 
te bepalen van slechts CCn ventilator. Deze paragraaf gaat over het aansturen van de 
motoren van de twee ventilatoren. 

3.3.1 Aansturen van de te meten ventilator 

Voor deze stage is gekozen om alleen ventilatorkarakteristieken te bepalen van de 
PAPST WC-3-43-10 ventilator. Van dit type ventilator is de uitvoering SK 6003 0172 
99 beschikbaar. De belangrijkste gegevens van deze ventilator zijn weergegeven in tabel 
3.2 . 



tabel 3.2 : Gegevens van de te meten ventilator (PAPST VDC 3-43.10) 
r~emperatuur bereik: 10 tot 50 "C 
Nominale spanning: 
Spanningsbereik: 
Stroomsterkte: 
Frequentie input: 

Let op: hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een open collector: 

Ip4 V) - 1250 mA (bij 4000 rpm) 
60 Hz --, 600 rpm 

400 Hz --, 4000 rpm 
50 Hz + 600 q m  

400 Hz +- 4000 rpm I 

De ventilator wordt aangestuurd met een frequentiesignaal. Het gewenste toerental kan 
ingesteld worden door middel van een signaal (in het Duits aangegeven met 'SOLL' wat 

'gewenst 
'gewenst' betekent) met de frequentie --- naar de ventilator te stwen. Het verloop 

10 
van het ingestelde toerental is dus lineair met deze breuk. Het werkelijke toerental van de 
ventilator kan door diverse invloeden, zoals bijvoorbeeld wrijving, afwijken van het 
gewenste toerental. Het werkelijke toerental wordt gemeten en aan de hand van een 
fiequentiesignaal (in het Duits aangeven met 'IST' wat 'werkelijk' betekent) 
teruggestuurd. De werkelijke waarde van het toerental kan bepaald worden door de 
fiequentie van dit signaal te verrnenigvuldigen met factor 10. 

Het ontvangen van het IST-signaal gebeurt aan de hand van een zogenaamde 'open 
collector'. Dit is een elektrische schakeling volgens figuur 3.3 . Het doe1 van het 
toepassen van een open collector is om de stroomsterkte op het IST-signaal te beperken. 
Staat een te hoge stroomsterkte op het IST-signaal, dan kan de transistor en de bestwing 
van de motor van de ventilator worden beschadigd. Een open collector is in principe een 
schakelaar en bestaat uit een transistor met 66n ingang en twee uitgangen. E6n uitgang is 
verbonden met de aarde ('ground') en de andere uitgang splits zich in twee takken. De 
ene tak stuurt de bruikbare output (een fiequentiesignaal). De andere tak is verbonden 
met een spanningsbron waartussen een weerstand is geplaatst. Via de ingang van de 
transistor wordt een fiequentie- of een pulssignaal ontvangen. Is de waarde van de input 
hoog, dan geleidt de transistor waarbij de output met de ground wordt verbonden. De 
waarde van de output is dus laag. Wanneer de waarde van de input laag is, geleidt de 
transistor niet en wordt de output via de weerstand met de spanningsbron verbonden. De 
output-waarde is dan hoog. Door toepassing van de open collector wordt de input 
ge'inverteerd: een hoogllaag signaal bij de input geef't een laaglhoog signaal bij de output. 
Dit heeft echter geen gevolgen voor de meting van de fiequentie van de output (het 
SOLL-signaal). De frequentie van het signaal is immers hetzelfde gebleven. 



? +5 VDC 

output 
+5 VDC 

Input 

+ 
Jiguur 3.3 : Elektrische schakeling van een open collector 

Aan de ha2d van een open collector kan men de hoogte vaE de oritput-waaude instellen. 
In figuur 3.3 is de output een pulssignaal met hoogte 5 V. In sommige toepassingen moet 
de hoogte van dit signaal een grotere waarde hebben, bijvoorbeeld 10 of 25 V. De aan de 
weerstand verbonden spanningsbron moet de gewenste spanningswaarde van het hoge 
signaal leveren. De spanning van de spanningsbron wordt de Uc spanning genoemd. 
Voor de te meten ventilator mag deze spanning volgens tabel 3.2 maximaal40 V zijn. 
Verder moet rekening gehouden worden met de stroomsterkte door de transistor. De 
maximale waarde van de stroomsterkte wordt Icesat genoemd. De Icesat van de te meten 
ventilator is volgens tabel 3.2 2 mA. Voor het hoge signaal (met spanning Uc) kan de 
stroomsterkte aan de hand van een goed gekozen weerstand onder dit maximum blijven. 
Voor deze stroomsterkte is een veiligheidsfactor van 2 gekozen. Be gewenste 

v 
stroomsterkte bij het hoge signaal is 1 mA. Aan de hand van de wet van Ohm ( R  = - ) is 

I 
de benodigde weerstand te bepalen. Met een spanning Uc = 5 V heeft men een weerstand 
van 5000 R nodig. Voor het gemak is een standaard 4k7-weerstand (4700 R) genomen. 
De stroomsterkte wordt 1'06 mA. Ucesat geefi aan hoeveel spanning in de gesloten 
situatie van de transistor naar de ground 'weglekt'. 

De te meten ventilator heeft vier besturingsdraden. Tabel 3.3 toont de connectie-tabel 
voor het aansluiten van de ventilator. 

tabel 3.3 : Connectie-tabel voor het aansluiten van de ventilatorbedrading (PAPST VDC 3-43.10) 
Signaal: 

nominale spanning 
aarde (= ground) 

werkelij ke toerental 
gewenste toerental 

AJkorting: 
U, (= +24 V DC) 

GND 
IST 

SOLL 

Kleui-: 
Rood 
Blauw 

Wit 
Violet 



3.3.2 Aansturen van de hulpventilator 

De hulpventilator wordt aangestuurd aan de hand van een spanningssignaal. Bij een lage 
spanning is het toerental van de hulpventilator laag en een hoge spanning leidt tot een 
hoog toerental. Deze spanning kan oplopen van 0 tot ongeveer 80 V. Voor het doorsturen 
van deze spanning is een spanningsbron nodig. Sornrnige spanningsbronnen zijn 
instelbaar middels een analoog signaal. Voor de bestwing van de meetopstelling is de 
toepassing van een extern instelbare spanningsbron noodzakelijk. De computer kan met 
het &stfie;; van een mabog simaa! n22: de spamingsbron de hdpventilator laten 
draaien. Voor deze stageopdracht is een SM 7020-D spanningsbron van de fabrikant 
DELTA ELEKTRONICA BV gebruikt. Deze spanningsbron heeft een vermogen van 700 
W en levert maximaal70 V. Figuur 3.4 toont het connectie-schema van de 
spanningsbron. Voor het aansturen van de hulpventilator zijn de connecties Vprog en 0 
van belang. VPTog is het analoog signaal waarmee de spanning geprograrnrneerd wordt en 
0 is de ground. 

PIN15 ,,returnof 
status , ond +12V 

. % 0. return ot 1 ref, prog, mom. 

PIN 1 

jiguur 3.4 : Connectie-schema van de spanningsbron (DELTA ELEKT. SM7020-D) 

Helaas is voor de bepaling van het toerental als gevolg van de aangeboden spanning geen 
exacte omrekenfactor bekend. Het werkelijke toerental van de motor wordt gemeten aan 
de hand van een tachometer met een optische encoder. De aanwezige optische encoder is 
de HEDS-5 545 A1 3 van HEWLETT PACKARD. Deze encoder stuurt een 
frequentiesignaal uit waarmee men het werkelijke toerental kan bepalen. Uit de 
documentatie van deze encoder is de volgende relatie gevonden: 

Met: n = werkelijke toerental [rpm] 
f = door de encoder uitgestuurde frequentie [Hz] 
N = aantal tellingen per rotatie van de toegepaste encoder = 500 (zie documentatie) 

In figuur 3.5 is het connectie-schema van de encoder weergegeven. Voor het bepalen van 
het werkelijke toerental zijn de connecties CHANNEL A, V,, en GND nodig. Via 
CHANNEL A stuurt de encoder het frequentiesignaal. V,, is een voor de encoder 
benodigde spanning en GND is de ground. 
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Jiguur 3.5 : Connectie-schema van de encoder (HEWLETTPACKARD HEDS-5545 A13) 

3.4 Computer hard- en software 

Tegenwoordig gebruikt men voor diverse wetenschappelijke doeleinden (zoals 
bijvoorbeeld voor onderzoek, procesregelingen en meetopstellingen) personal computers. 
Met een uitbreiding van de computerpoorten kan een zogenaamde data-acquisitie systeem 
worden verkregen. De schematische opbouw van een dergelijk data-acquisitie systeem is 
weergegeven in figuur 3.6 . 

Data Acquisition 

Software 
Computer 

$guur 3.6 : Schematische opbouw van een data-acquisitie systeem 

Een data-acquisitie systeem heefi drie fases: 
- Detectie van de fysische grootheid ('sensor-transducers'). 
- Signaal aanpassing ('signal-conditioning'). 
- Datavenverking ('data acquisitie hard- en software voor de personal computer'). 

Een transducer zet de waarde van een fysische grootheid om in een meetsignaal, meestal 
een elektrisch signaal. Enkele voorbeelden zijn thermokoppels, rekstrookjes en IC 
sensoren. Het is belangrijk dat de transducer ongevoelig is voor andere fysische 
invloeden. Ongewenste gevoeligheid van de transducer veroorzaakt meetfouten. Wanneer 
de meetfouten snel van waarde veranderen wordt dit ook we1 meetruis genoemd. 



Signal-conditioning heeft als doe1 om het signaal afkomstig van de transducer zodanig 
aan te passen dat het bruikbaar is voor de laatste fase. Enkele standaard operaties zijn 
bijvoorbeeld filteren (voor het venvijderen van de meetruis), integreren en differentieren. 
De meest toegepaste operatie is amplitude-versterking van het signaal. 

In de derde fase wordt het aangepaste signaal vertaald tot begrijpelijke inforrnatie voor de 
desbetreffende toepassing. De toepassing kan een regelaar zijn, maar ook een aflezing 
van de meetwaarde op een display of monitor. Zoals gezegd wordt in deze fase veel 
gebmik geiilazkt va;; eea persona! ccmputer. Een specids co~puterltaa? ofitvmgt het 
aangepaste signaal en zet dit signaal om in een voor de personal computer begrijpelijke 
taal. 

De in deze opdracht gebruikte meetinstrumenten sturen een meetsignaal uit waarbij in 
feite fase 1 en 2 doorlopen zijn. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de derde fase. 
Hiervoor is zowel hard- als software nodig. De hardware bestaat uit de speciale 
computerkaart en een attribuut voor het ontvangen en uitsturen van signalen. De 
computerkaart maakt gebruik van zogenaamde 'driver software'. Caarnaast heeft men 
'applicatie software' nodig voor het programmeren van een besturing. 

3.4.1 Computer hardware 

Voor data-acquistie gebruikt men bij Oc6 de zogenaamde DAQ-producten van 
NATIONAL INSTRUMENTS. De eerste stap is het kiezen van een juiste DAQ- 
computerkaart. Het is hierbij belangrijk om een overzicht te hebben van de in de 
besturing aanwezige signalen. In de twee vorige paragaven 3.2 en 3.3 zijn de benodigde 
signalen ter sprake gekomen. Tabel 3.4 geefi een overzicht van de voor de DAQ-kaart 
belangrijke signalen. 

tabel 3.4 : O~erzicht van de voor de DAQ-kaart belangrijke signalen 
Instrument: 
Dmkverschilmeter h n  

- 

Drukverschilmeter Apl 
Temperatuurmeting To 
Tem~eratuurmetin~ TI 
barometer voor pa 
gewenste toerental van de te 

Input/Output voor de DAQ-kaart: 
input 
input 
input 
input 

meten ventilator (SOLL-signaal) 
werkelijke toerental van de te 
meten ventilator (IST-signaal) 
V,,,,, voor het indirect instellen 

van de tachometer) I I 

Type signaal: 
analoog 

- -- - 

analoog 
analoog 
analooa 

input 
output 

van het toerental van de 
hulpventilator 
werkelijke toerental van de 
hulpventilator (CHANNEL A 

analoog (?) 
frequentie 

input 

output 

frequentie 

analoog 

input frequentie 



In totaal zijn drie fiequentiesignalen aanwezig, waarvan twee als input-signalen en &n 
als output-signaal. De gemakkelijkste manier voor het uitsturen en ontvangen van 
fi-equenties door middel van een DAQ-kaart is aan de hand van zogenaamde 'counters'. 
Een counter is een elektrische schakeling voor voornamelijk digitale toepassingen, zoals 
het tellen van digitale gebeurtenissen (het aantal hogellage waarden van een digitaal 
signaal) en het genereren van pulssignalen. Een counter bestaat uit dne signalen: 
- Gate: een digitale input waarmee de functie van de counter in- of uitgeschakeld 

wordt. 
- Somce: bij elke omschakelifig v a ~  deze digitale i n p t  wordt de wmde van de 

counter incrementeel verhoogd. Deze input voorziet de counter van een tijdsbasis. 
- Output: kan een digitaal pulssignaal uitsturen. 

Voor het functioneren van een counter zijn de resolutie en de klokfi-equentie belangrijke 
eigenschappen. De resolutie is het aantal bits dat de counter gebruikt. Een hoge resolutie 
betekent dat de counter hoger kan tellen. De klokfi-equentie bepaalt de 
omschakelingssnelheid van de source. Hoe hoger de klokfi-equentie, des te sneller de 
counter incrementeel verhoogd kan worden, waardoor deze hogere frequentiesignalen 
kan ontvangen en uitsturen. 

Voor het uitsturen van een fiequentiesignaal is slechts 6th counter nodig. Het uitsturen 
van een fiequentiesignaal gebeurt via het programmeren van de counter-output. Voor het 
meten van een fiequentie zijn twee counters nodig. De source van 6th counter is 
geprogramrneerd om het aantal hoge of lage waarden van het fi-equentiesignaal te tellen. 
De gate van de counter is verbonden met de output van de andere counter. De output van 
deze tweede counter stuurt een signaal gedurende een bepaalde tijdsbasis. Het aantal 
getelde waarden bij de eerste counter gedeeld door de tijdsduur van het signaal die 
aikomstig is van de andere counter, geeft de waarde van de frequentie aan. 

In totaal zijn voor de besturing vijf counters noodzakelijk. De DAQ-kaart moet ook 
beschikken over vijf analoge inputs en 66n analoge output. In de catalogus van 
NATIONAL INSTRUMENTS worden de eigenschappen vermeld van alle DAQ-kaarten. 
Hiemee km mer, voor de bestming een geschilde DAQ-kaxrt ui-tkiezen en bestellen. 

Het aantal benodigde counters is nogal veel. De standaard DAQ-kaarten beschikken 
slechts over twee counters. Voor vijf counters heeft men specifiekere en dus veel 
duurdere DAQ-kaarten nodig. Om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden is voor 
de volgende oplossing gekozen. Bij Oci: was een sude beschadigde CAQ-kaart 
beschikbaar. Het was een speciale 'timing-input-output DAQ-kaart' met tien counters. De 
laatste vijf counters waren echter beschadigd en daardoor was de DAQ-kaart niet meer 
bruikbaar. Maar voor de besturing van de meetopstelling kan deze DAQ-kaart we1 
gebruikt worden. Door vier counters van deze DAQ-kaart te gebruiken voor het meten 
van de twee fi-equentiesignalen is nog slechts 66n counter nohg, zodat men een goedkope 
standaard DAQ-kaart hoeft te bestellen. 



Voor de meetopstelling is de AT-MIO- 16E- 10 kaart besteld. Dit is de goedkoopste 
toepasbare DAQ-kaart. Bij het uitkiezen van deze DAQ-kaart is gelet op een niet te hoge 
'sample rate' en op niet te veel onnodige mogelijkheden van de kaart. De sample rate 
hoeft voor de besturing van de meetopstelling niet hoog te zijn. Voor de meetopstelling 
zijn immers geen snelle en nauwkeurige regelacties noodzakelijk. De gekozen kaart heefi 
de laagste sample rate van de standaard DAQ-kaarten. De sample rate bedraagt 100k 
samples per seconde en is ruim voldoende voor de besturing. In tabel 3.5 staan de 
belangrijkste gegevens van de gekozen DAQ-kaart. De andere DAQ-kaart is de PC-TIO- 
10 kart .  

tabel 3.5 : Belangrijke gegevens van de AT-MIO-I 6E-I 0 DAQ-kaart (NATIONAL INSTRUMENTS) 

In tabel 3.5 staat dat de DAQ-kaart 16 RSE of 8 DIFF analoge inputs heeft. De DAQ- 
kaart beschikt over twee verschillende input configuraties, namelijk 'referenced single- 
ended' (RSE) en 'differential' (DIFF). Is een basis-kanaal (de 'programmable gain 
instrumentation amplifier ' of 'PGIA' genaamd) in de RSE configuratie geschakeld, dan 
staat de positieve kant van het basis-kanaal in contact met een analoge input-kanaal, 
waaraan het signaal is verbonden. De negatieve kant is verbonden met de ground. In de 
DIFF configuratie gebruikt het basis-kanaal twee analoge input-kanalen. Ekn analoge 
input-kanaal staat in verbinding met de positieve kant van het basis-kanaal en het andere 
analoge input-kanaal met de negatieve kant. Het basis-kanaal geleidt in de DIFF 
configwatie het verschil van de twee analoge input-kanalen door. 

6020 E 

Naast de DAQ-kaart zijn nog twee andere hardware attributen nodig. Om de draden 
waarover de meet-, controle- en aansturingssignalen worden gestuurd, aan de DAQ-kaart 
te schakelen zijn een inputloutput connectieblok en een kabel nodig. Een connectieblok 
heeft een s o o t  aantal klemrnetjes. Elk klemmetje heeft een eigen functie: het ontvangen 
of uitsturen van een specifiek signaal. De uiteinden van de draden moeten in de juiste 
klemmetjes geplaatst worden. De speciale kabel verbindt het connectieblok met de DAQ- 
kaart. Op deze manier staan de draden via het connectieblok en de kabel in verbinding 
met de DAQ-kaart. 

NATIONAL INSTRUMENTS heeft diverse connectieblokken en kabels in hun 
assortiment. Niet elk connectieblok en elke kabel is voor de gekozen DAQ-kaart 
geschikt. In de catalogus kan opgezocht worden welk connectieblok en welke kabel 
bruikbaar zijn voor de betreffende DAQ-kaart. In verband met de analoge signalen is het 
verstandig om een afgeschermde connectieblok en een afgeschermde kabel te nemen. 
Zonder afschermen kan de omgeving de signalen verstoren. Het connectieblok en de 
kabel kunnen dan in het data-acquisitie systeem als een soort antenne optreden, waarmee 
diverse trillingen uit de omgeving ontvangen worden. De trillingen verstoren de signalen: 
dit veroorzaakt ruis. De trillingen uit de omgeving hebben de meeste invloed op analoge 
signalen. De spanning van het analoog signaal geeft de waarde van een grootheid aan. 

AT 

Sample 
rate: 
(sample/sec) 

Input 
bereik: 
(volts) 

Aantal 
analoge 
inputs: 

16 RSE 

Family-vpe 
van NAT. 
ZNSTR. : 

Input 
resolutie: 
(bits) 

Aantal 
analoge 
outputs: 

Output 
resolutie: 
(bits) 

Bus: 

of 
8 DIFF 

Digital I/O: 

1 OOk 

AantaI 
counters / 
timers: 

12 +lo, +5 2 12 8 2 



Als de spanning door de ruis iets in waarde verandert, dan heeft dit een foutieve waarde 
voor de grootheid tot gevolg. Bij frequentiesignalen heeft de ruis minder invloed. 
Frequentiesignalen hebben slechts twee spanningswaarden: een lage en een hoge waarde. 
Als in dit geval de spanning door de ruis iets in waarde verandert, dan blijft het verschil 
tussen een lage en een hoge waarde toch nog duidelijk. 

Door gebruik te maken van een afgeschermd connectieblok en een afgescherrnde kabel is 
de kans op ruis via deze twee hardware attributen nagenoeg niet aanwezig. Voor de 
neetopstelling is mast de AT-MIO-!6E-IO DAQ-ka& eer, TBX-68 comectieb!ok en 
een SH68-68-EP kabel besteld. 

3.4.2 Computer software 

De DAQ hardware van NATIONAL, INSTRUMENTS kan alleen met speciale driver 
software functioneren. De driver software heeft de volgende functies: 
- Het programmeren van de registers van de DAQ hardware. 
- Het beheren van de verrichtingen van de DAQ hardware. 
- Zorg dragen voor de integratie van de DAQ hardware met enkele 

computeronderdelen, zoaIs processor onderbrekingen en geheugenruimte. 

De driver software van NATIONAL INSTRUMENTS heet NI-DAQ en is toepasbaar 
voor alle DAQ-producten. Het is te gebruiken onder diverse besturingsprogramma's, 
zoals WINDOWS 95/98/NT. 

Om zelf de DAQ hardware te programmeren is applicatie software nodig. Voor deze 
stageopdracht is gekozen om de besturing van de meetopstelling te programmeren in 
LabVIEW. LabVIEW is een applicatie softwareprogramma van NATIONAL 
INSTRUMENTS, waarmee men op een grafische manier een complete instmentatie, 
data-acquisitie toepassingen en zelfs regelingen kan ontwerpen. 

De besturing van de meetopstelling is in Labview ontworpen. In het volgende hoofdstuk 
wordt het ontwerp van de besturing besproken. 



Hoofdstuk 4: Het ontwerp van de besturing 

De besturing van de meetopstelling is ontworpen in LabVIEW. Het is van belang om 
voorafgaand aan het ontwerpen van een besturing alle eisen en wensen voor de besturing 
te inventariseren. Daaruit kan, rekening houdend met de mogelijkheden van het data- 
acquisitie systeem, een geschikt ontwerp worden bepaald. 

4.1 Keuze van teei sn~Werp 

Voor de meetopstelling en de te ontwerpen besturing zijn de volgende eisen en wensen 
geformuleerd : 
- Het meten van een volledige ventilatorkarakteristiek. 
- De ontworpen besturing moet een zodanige structuur hebben dat voor een andere 

te meten ventilator de besturing niet of nauwelijks aangepast hoeft te worden. 
- In staat zijn om alle metingen en de daarbij bepaalde grootheden van een 

ventilatorkarakteristiek in &n Excel-file op te slaan. 
- Tijdens de metingen moet op de monitor de tot dan toe bepaalde 

ventilatorkarakteristiek zichtbaar zijn. 

Voor de meetopstelling zijn verschillende besturingsmogelijkheden. Met de keuze van 
het ontwerp van de besturing wordt de werking van de meetopstelling bepaald. Er zijn 
twee soorten besturingen voor de meetopstelling te onderscheiden: 
- Een volledig geautomatiseerde meetopstelling. 

- Een meetopstelling waarbij de volumestroom < via het handmatig instellen van 
de hulpventilator aangepast wordt. 

De ontwerpen kunnen ook verschillen in de manier waarop de meetwaarden verkregen 
worden: 
- De metingen worden &n voor &n bepaald. 
- Alle metingen worden tegelijkertij d verkregen. 

De ideale situatie is een volledig geautomatiseerde meetopstelling. Het in werking zetten 
van de meetopstelling gebeurt aan de hand v2n 66n clruk cp een h o p .  De besturing van 
de meetopstelling zorgt zelfstandig voor de bepaling van de gehele 
ventilatorkarakteristiek. 

Het ontwerp van een geautomatiseerde besturing heeft een complexe structuur met 
diverse terugkoppelingen en regelingen. De signalen van de te meten ventilator zijn in 
een aantal netwerken venverkt waaruit de besturing is opgebouwd. Voor het meten van 
een andere ventilator zijn vele aanpassingen in de besturing noodzakelijk. Dit is echter 
niet gewenst. 



De besturing van de meetopstelling is naar de tweede soort ontworpen. Het voordeel van 
deze uitvoering is dat de structuur van het ontwerp van de besturing niet zo complex is en 
dat voor een andere te meten ventilator weinig aanpassingen nodig zijn. De besturing 
bestaat uit twee LabVIEW-programma's, die tijdens een bepaling van een 
ventilatorkarakteristiek tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden. Alle metingen worden 
op hetzelfde moment gedaan. 

Het eerste programma stuurt en controleert de twee ventilatoren in de meetopstelling. De 
gewensie ioereritallen vaE de veiltilatoren imeten handmatig ingesteld worden. Voor het 
meten van een andere ventilator zijn slechts enkele aanpassingen in dit LabVIEW- 
programma noodzakelijk. Deze aanpassingen hebben betrekking op het aansturen en 
controleren van de nieuwe te meten ventilator. 

Het andere programma ontvangt de verschillende meetwaarden en bepaalt hieruit de 

benodigde grootheden ( < , Apfa edof Apt) voor de ventilatorkarakteristiek. Aan de hand 
van dit programma wordt de tot dan toe bepaalde ventilatorkarakteristiek op de monitor 
getoond en de gegevens in een Excel-file opgeslagen. 

A2 Het ontwerp in Lab VIEW 

Deze paragraaf behandelt kort het ontwerp van de besturing. De belangrijke punten in de 
besturing komen aan bod. Een gedetailleerde beschnjving van het ontwerp is beschreven 
in bijlage B. De ontworpen besturing, waaraan de willekeurig gekozen naam 'gigant' 
gegeven is, bestaat uit twee LabVIEW-programma's: 
- Gigant-A.vi : met dit programma kan men handmatig de Wee ventilatoren 

aansturen. Verder worden in dit programma de twee controlesignalen van de 
werkelijke toerentallen ontvangen. De waarden van de werkelijke toerentallen zijn 
zichtbaar op de monitor. 

- Gigant - B.vi : dit programma ontvangt de meetsignalen. De grootheden <, Apfa 
en Apt worden aan de hand van de metingen bepaald. De gemeten 
ventilatorkarakteristiek is tijdens het meten op het beeldschenn te zien. De 
metingen worden in een Excel-file opgeslagen. 

Het aansturen van de te meten ventilator geschiedt aan de hand van een fiequentiesignaal. 
Het controlesignaal van het werkelijke toerental is ook een fiequentiesignaal. Het 
toerental van de hulpventilator wordt met een analoog signaal via een spanningsbron 
ingesteld. Het controlesignaal van het werkelijke toerental is hierbij ook een 
fiequentiesignaal. 

In LabVIEW zijn subpalettes met standaard functies aanwezig. Door gebruik te maken 
van enkele standaard functies kunnen de gewenste signalen worden uitgestuurd en 
ontvangen. Voor het uitsturen van een fiequentiesignaal is de 'Generate Pulse Trainy- 



functie beschikbaar. Deze functie staat in het 'Data Acquisition 1 Counter'-subpalette. 
Figuur 4.1 toont de 'Generate Pulse Train'-functie. Drie zogenaamde terminals van deze 
functie zijn ingesteld: - Device: toewijzen van de bestemde DAQ-kaart. In de besturing is een counter van 

de AT-MIO-16E-10 DAQ-kaart gebruikt voor het uitsturen van het 
frequentiesignaal . - Counter: aangeven welke counter het frequentiesigd moet uitsturen. 

- Frequency: instellen van de frequentie van her uit te sturen signaal. Wsrdt deze . . *. . * 
&Z?3ZEl v ~ ~ X % ~ E  Et?t C X S  'C021.~0d - ~ 8 k j e  dan kap1 ~.&€SS; &%WZZii 

van ciit LabtlEW-programma ('on-the-flight') de wwde vaa de iiqumtie 
veranderen. 

- f re q ue nc y (H z)r=$ ---, 

figzrur 4.1: 'Generate Pulse Train7-fumtie 

Wet ixneten van &ec@pmaiesignad k m  met de 'Measwe Freq~mcy'-EhZfl&e in het 
'Data Acquisition I Countery-subpalette. Deze fuactie is afgebeeld in figuur 4.2 . Voor het 
meten van de twee controIIesignalen zijn vier c o u n ~  van Be PC-TPEIO D A Q - k ~  
gebruikt. In paragraaf 3.4.1 is uitgelegd dat voor het bepalen van een frequentie twee 
opeenvolgende comters nodig zijn. Bij de 'Measure Frequencyy-functie kan slechts 6611 
counter worden ingesteld. Dit moet de hoogste counter van het tweetal gjn. 

Pguur 4.2 : 'Measure Frequency '-functie 

Het toerental van & hulpventilator wordt met een analoog signad via een spanningsbron 
ingesteld (zie paragraaf 3.3.2). Voor het uitsturen van een anaioog signaai is de 'A0 
Update Channel'-functie uit de 'Data Acquisition / Analog Output'-subpalette toegepast. 
Bij deze h d i e  - afgebefd in f isw 4.3 - is een maloge outpt~t van de AT-MfO-16E-10 
DAQ-kaart gebntikt. 

figuur 4.3 : 'A0 Update Channel'-fumtie 



Het ontwerp van gigant-B ziet op Bet eerste gezicht ingewikkeld uit. Dit komt omdat in 
het ontwerp onder mdere de verwerking van de meetsignalen, de te nemen aeties bij een 
meting, het zichtbaar maken van de ventilatorkarakteristiek en het opslaan van de 
gegevens geprogrammeerd zijn. In prificipe zijn & vereiste handeliagen voor dit ontwerp 
niet moeilijk, maar het combiieren van deze handelingen zorgt voor een complex 
programma, 

Pn gigant-B.vi worcien de d o g e  signden van (9e ~ e r s c h i l m e t ~ s  "oinnengehd& h 
de 'Data Acquistioa / Analog Input'-subpalette staat cie 'AI Sample Channel'-hctie 
waarmee analoge signalen ontvanggen worden. Figuur 4.4 toont deze kct ie .  

w limit (0.0) - ---J k h ~  
Jig~ur 4.4 : <AI Sample Channel' -finetie 

Am de hmod v a  de 'high b i t '  en de 'low Emit' t&Js km de mee&b?sal~ia worden 
mgepast. Tabel 4.1 toow de invloed van het meetbereik op de meetnauwresolutie bij de 
AT-MIIO- 165  P 0 IEPrAQm- De ~ e r s c h i I m d e r s  hebben een d u o g  ePitgang vim -1 
tot 1 volt en een meetbereik van -1 tot 1 Ha. 

Dit geeft em meetresohtie van 488,28 pV, wat overeenkomt met 0,49 Pa. 

tabel 4.1 : Werkeliik bereik en meeiresolutie van de AT-MIO-16E-1 0 DAO-hart 
ConBgumtie beieik: 

0 tot +10 v 

-5 tot +5 v 

0 tot +5 V 
0 tot +2 V 
0 tot 3.1 v 

O tot 4506 rnV 
0 tot +200 mV 
Qtot +180anV 

VerkeI#ke ingtrt bereik 
0 tot +10 V 

-10 tot +10 v 
-5 tat +5 v 

-2,5 tot +2,5 V 
-1 tot +1 V 

-500 tot +500 IUV 
-250 tot +250 mV 
-100 tot +loo nlv 

Meetmolutie: 
2,44 mV 

I 
- - 

-50 tot +SO mV 24,41 PV 



Voor het bepalen van de grootheden TO, TI en pa zijn geen meetinstnunenten aanwezig. 
We1 zijn indicatiewaarden van deze grootheden bekend (zie paragraven 3.2.2 en 3.2.3). 
De indicatiewaarden worden am de hand van 'control'-displays ingevoerd. Wanneer 
voor de drie grootheden meetinstnunenten beschikbaar zijn die een analoog output 
uitsturen, dan moet men & 'control'-displays vervangen door de 'Af Sample Channel'- 
Euncties. 

f;guur 4.5 : 'Write Characters To File '--urntie 

De gebruikte draden voor het geleiden van de signalen zijn afgeschennde draden. Net 
zods het comectieb3ttafr en & bijbehorade kabd h a  & &aden als een antenne 
optreden waardoor (meet)nus ontstaat (zie paragraaf 3.4.1). Door gebruik te maken van 
afgeschermde &aden is de Qmeet)ruis tsiet ofrtlaifnda fn de signden amwezig. 

De door de twee dnzkverschibeters uitgestuurde d o g e  signalen Q-ifden hevig met 
redelijk grote amplitude. Deze trillingen h e n  veroorzaaicrt zijn door ruis, m m  de 
werkelijke drukken in de inlaat-meettuit en in de rneetkamer kunnen ook flvctueren. Een 
verscW van I Pa is fysisch zeer klein. Om deze triltingen in de twee andoge signalen te 
onderdrukken zijn laag-doorlaat RC filters toegepast. De simpelste faag-doorlaat frlter is 
opgebouwd uit een weerstand en een condensator volgeas figuur 4.6 . De condensator 
blokkeert in eerste instantie & laagfi-equate stroomstakte en de hoogfkequente 
stroomsterkte wordt doorgeleid. De positie van de condensator in de elektrische 
schakeling van figuur 4.6 heeft tot resultaat dat de hoogfrequente stroornsterkte door 
kortsluiting worden uitgeGlterd. Het signaal bevat na het doorlopen van cieze schakeihg 
slechts laagfrequente stroomsterkte. Twee 1~-doorlaat RC filters met een 'cutoff 
frequency' vm oz~gcvtm 1 Kz zijn bij h e  cometie bbk twgqast. De wijze wmop de 
filters geplaatst zijn en de bevatigingen van de draden aan het comectieblok wordt in 
bijlage A uitgekgd. 

Figulcr 4.6 : Elekti-ische schakeling van een laug-hrhat RCfilter 



Het meten van de twee frequentiesignalen in gigant-A.vi werkt niet. Dit komt niet door 
de beschadigde PC-TIO-10 DAQ-kaart. De eerste vier counters van deze DAQ-kaart zijn 
gecontroleerd en functioneren prima. Waarschijnlijk is de gebmikte personal computer 
tijdens het uitvoeren van beide LabVIEW-programma's te traag om het juiste aantal hoge 
of lage waarden van de frequentiesignalen te tellen. Het meten van de twee 
frequentiesignalen moet op een andere manier gebeuren. Een manier is het kkn voor Ckn 
binnenhalen van de frequentiemetingen (en drukmetingen). Nadeel van deze methode is 
dat een eventuele noodzakelijke toerentalregeling van de te meten ventilator lastig te 
programera is. Em andere oplossing is bijvooheeld her toepassen van fiequentie- 
spanning omzetters. De omzetter transformeert het frequentiesignaal in een analoog 
signaal, die aan de hand van de 'A1 Sample Channel'-functie in de AT-MIO- 16E- 10 
DAQ-kaart wordt ontvangen. Helaas waren bij OcC geen fiequentie-spanning omzetters 
aanwezig. De twee frequentiesignalen zijn gemeten met een spanningsmeter van de 
fabrikant FLUKE, die naast de spanning en de stroomsterkte ook frequenties kan meten. 
Nadeel van deze laatste oplossing is dat de toegepaste spanningsmeter geen analoge 
uitgang heeft, waardoor de gemeten frequentie niet naar de personal computer kan 
worden doorgegeven. 

Het is belangrijk dat in het 'measurements and devices'-menu bij de instellingen van de 
computer de inputconfiguratie op RSE staat en niet op DIFF (zie paragraaf 3.4.1). De 
positieve kant van de input-kanalen wordt verbonden met de aangesloten draad en de 
negatieve kant met de ground. 

In paragraaf 4.2.2 is verteld dat door het ingestelde meetbereik van de AT-MIO-16E-10 
DAQ-kaart de waarde van de drukmetingen een resolutie hebben van 0,49 Pa. De 
onnauwkeurigheid van de drukverschilmeters is 0,l % over het bereik van -1 tot 1Wa 
(zie paragraaf 3.2.1). Dit laatste betekent dat de drukverschilmetingen een 
onnauwkeurigheid hebben van f 2 Pa. Met de formules 3.1 t/m 3.7 kan de invloed van 
deze onnauwkeurigheden op de ventilatorkarakteristiek berekend worden. 

De waarde van de gemeten dmkverschillen Apo en Apl zijn in vergelijking tot de waarde 
vm de omgevingsdmk pa klein. Het meetbereik vafi de twee drukverschiheters is -1 000 
tot 1000 Pa en pa bedraagt ongeveer 1 bar = lo5 Pa. De temperaturen To en TI zullen niet 
veel van elkaar verschillen. Voor het berekenen van de invloed van de 
onnauwkeurigheden in de drukverschilmetingen op de ventilatorkarakteristiek zijn 
volgende aannames gemaakt: 



Formules 3.2,3.3,3.5 en 3.7 worden met deze drie aannames: 

Berekening < : 

Berekening Apf,: 
- 

Ap, = Apl - 0,0278. 

Berekening Apt: 

Ap, = Ap, + 301,41. 

Volgens formule 4.3 komt de waarde van Apfa nagenoeg overeen met de gemeten waarde 
van Apl. Een maximale onnauwkeurigheid van +2 Pa in de drukverschilmeting Apl heeft 
een onnauwkeurigheid van +2 Pa in Apfa tot gevolg. Een maximale onnauwkeurigheid 
van +2 Pa in beide drukverschilrnetingen Apo en Apl geeft een onnauwkeurigheid van 
4,73 Pa in Apt. 

Met andere woorden: de onnauwkeurigheid van +2 Pa in de drukverschlmetingen Apo en 
Apl leidt tot een onnauwkeurigheid van +2 Pa in de berekende waarde voor Apfa en tot 
een onnauwkeurigheid van f 4,73 Pa in de berekende waarde van Apt. 

Formules 4.1 en 4.2 voor de bepaling van de volumestroom < zijn door de aanwezige 

term 6 niet-lineaire vergelijkingen. Figuur 4.7 toont de invloed van de 

onnauwkeurigheid in drukverschilmeting Apo op de volurnestroom . In deze figuur zijn 



de berekende volumestromen voor de exacte en onnauwkeurige meetwaarde van Apo bij 
oplopende Apo getekend. Voor het tekenen van deze figuur zijn voor tem erabur To en P omgevingsdruk pa constanten gebruikt, namelijk To = 292 [K] en p, = 10 [Pa]. 

V1 als functie m delta~o V1 als funde vdn deltapO 
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deltap0 [Pa] 

50 
1 1 ~ g i n g  +2pa 1 
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deltap0 [Pa] 

jiguur 4.7 : Invloed van onnauwkeurige drukverschilmeting vardpo op volumestroom vl ; a) tot Apo = 50 [Pa], 
b) detail 

De brede band in het begin van de curve in figuur 4.7 betekent dat een onnauwkeurige 
waarde bij een laag mvkverschil van Ape veel invloed heeft op de volumestroom < . De 

fout , u n n a u u g  - als gevolg van een onnauwkeurige drulwerschilmeting Ap0 is 

,onnnuwkeurig 
in figuur 4.8 weergegeven. De relatieve fout e(< ) = . is in figuur 4.9 

V,,exact 

weergegeven. 

fout (V1,onnauwkeulig -Vl,exad) als functie m deitap0 
1 5 , ,  8 L 5 5 % , I  . fwt bij afwijking +2 Pal I . fcut bij afwijking -2 [La] 1 I 

-20 I 
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jiguur 4.8 : Fout (q,onnauwkeurig - q,exac,)  als functie van drukverschildpo 



Figuren 4.8 en 4.9 tonen aan dat naasmate het clmkverschil Apo hoger wordt, de 
onnauwkeurigheid in de meting van dit drukvaschil steeds minder invloed heeft op de 

+I) als functie van ddtap0 e(V1) als IUnctievan deltapo 

berekende waarde van k; . 

Door de metresolutie van 0,49 Pa (zie paragraaf 4.2.2) voor de ~ e r s c h i l m e t i n g  Apo 
bedraagt de minimale meetbare volumestroom (na de 'volumestroom' < = 0) 9,3 
m3/uur. Dit is te zien in figuur 4.7b), zie het eerste punt van de exacte curve, en in bijlage 
C (een voorbeeld van een ventilatorkasakteristiek bepaling). 
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Jiguur 4.9 : De relatieve fout e ( c )  als functie van d&erschilAp0; a) totApo = 50 [Pa], b) detail 
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Hoofdstuk 5: Meetresultaten 

Aan de hand van de meetopstelling en de besturing kunnen ventilatorkarakteristieken 
worden bepaald. Ter afronding van de stage is besloten om ventilatorkarakteristieken van 
66n ventilator te bepalen, namelijk van de PAPST VDC-3-43.10 ventilator waarvan de 
motor met een fi-equentiesignaal wordt aangestuurd. Van dit type zijn enkele 
ventilatorkarakteristieken bekend. De metingen zijn gedaan door de fabrikant PAPST en 
de meetgegevens staan in figuur 5.1 en 5.2 . 

figuur 5.1 : Ventilatorkarakteristieken van de VDC-3-43.10 gemeten door PAPST 

0 20 40 60 00 100 120 140 160 
Volumenstrom [m31hl 

Jiguuv 5.2 : Toerental van de ventilator tijdens de metingen van PAPST 

In paragraaf 2.1.3 is vermeld dat door het zuigzijdig aansluiten van de ventilator op de 
drum de drukverhoging Apf, interessant is. Bij de metingen van PAPST is echter de curve 
van Apt bepaald. De ventilatorkarakteristieken in dit hoofdstuk tonen de curven van de 
totale drukverhoging. Op deze manier kunnen de metingen bij Oc6 met de gegevens van 
PAPST vergeleken worden. 



De ventilator, die door PAPST is gemeten, verschilt iets met de aanwezige ventilator bij 
OcC. Ondanks het feit dat beide ventilatoren van hetzelfde type zijn, verschillen ze van 
uitvoering. De door PAPST onderzochte ventilator is uitgevoerd met een 'pulse width 
moclulation (PWM)' motoraansturing. De ventilator bij OcC heeft een frequentie 
afhankelijke motoraansturing. Tevens zijn op de ventilatormotor van OcC een regelaar 
voor een constant toerental en een begrenzing geplaatst. Op de door PAPST gebruikte 
ventilatormotor is noch een regelaar noch een begrenzing geplaatst. Tijdens de metingen 
bij PAPST heeft men door het ontbreken van een regelaar moeite gehad het toerental 
constant ie hoildeii, zods iii fig~iur 5.2 te zien is. De metingen vm PAPST zijn bij drie 
verschillende toerentallen uitgevoerd. De bovenste curve van figuur 5.1 geldt voor een 
toerental n = 4500 [rprn]. De middelste en de onderste curve gelden voor de toerentallen 
n = 4000 [rprn] respectievelijk n = 3500 [rpm]. De ventilator bij OcC is begrensd tot een 
toerental van ongeveer 4200 rpm. Dit heeft tot gevolg dat men slechts voor twee 
ventilatorkarakteristieken vergelijkingsmateriaal beschikbaar heeft. 

Een laatste verschil tussen de twee ventilatoren heeft betrekking op de aanwezige ruimte 
tussen de waaier en het huis van de ventilatoren. Tegenwoordig worden waaiers 
gefabriceerd waarvan de schoepen tussen twee wanden gelast zijn. De PAPST VDC-3- 
43.10 ventilatoren zijn met dit soort waaiers uitgerust. De voonvand van de waaier heeft 
een opstaande rand, die dicht bij het huis loopt. Deze rand vormt de scheiding tussen de 
zuigruimte en de persruimte. Door de spleet die voor vrij draaien noodzakelijk is, zal 
lucht van de persruimte naar de zuigruimte lekken. Dit wordt 'spleetverlies' genoemd. 
Het huis van de frequentie aangestuurde ventilator staat enkele millimeters dichterbij de 
waaier. Door de versmalling levert deze ventilator een groter debiet ten opzichte van de 
andere ventilator. De ventilatoruitvoering die PAPST gemeten heeft, was bij Ock niet 
beschikbaar. 



5.1 De up de ontworpen meetopstelling gemeten ventilatorkarakteristiek 

Met de meetopstelling bij Oc6 zijn voor de twee toerentallen metingen gedaan. De 
resultaten van de metingen staan weergegeven in figuur 5.3 . 

Aan de hand van figuur 5.3 kan men het volgende opmerken: 
- Het gemeten punt < = vmax figt ongeveer 20 m3/uur verder naar rechts ten 

opzichte van de metingen van PAPST. Deze afwijking is door het verschil in 
ruimtelspeling tussen de waaier en het huis te verklaren. Maar men kan niet als 
conclusie stellen dat de afwijking veroorzaakt wordt door het verschil in 
ruimtelspeling . 

- Met de huidige meetopstelling kan men geen volledige ventilatorkarakteristiek 
bepalen. Conclusie is dat bij de regelinstallatie een smoorklep noodzakelijk is 
(zie paragraaf 2.2.4). Vanwege de beschikbare tijd van de stage is besloten het 
smoringselement niet volgens de DIN norm te ontwerpen en niet volgens de 
DIN norm te positioneren. Als noodoplossing is een pijp met daarin een 
verstelbare klep gefabriceerd. De klep is een rond plaatje die in verticale 
positie de horizontaal liggende pijp bijna afsluit. Dit element zal worden 
mgedplld met het woord 'afsluitklep'. Volgens de DIN norm moet h& 
smoringselement achter de hulpventilator gepositioneerd worden. Om 
constructieve redenen is de afsluitklep tussen de inlaat-meettuit en de 
hulpventilator geplaatst. Door het plaatsen van de afsluitklep is de 
meetopstelling niet meer volgens de DIN norm en kan de afsluitklep de 
rnetingen ventoren. 



5.2 De op de aangepaste meetopstelling gemeten ventilatorkarakteristiek 

Gebruikmakend van de afsluitklep verkrijgt men de resultaten van figuur 5.4 . De 
resultaten bij het hoog debiet komen overeen met de metingen zonder afsluitklep. Met 
andere woorden: de afsluitklep blijkt weinig invloed te hebben op de gemeten 
ventilatorkarakteristiek. 

De gemeten ventilatorkarakteristiek verschilt in 2 punten met de 
ventilatorkarakteristieken van PAPST: 
- De waarde = vm, is hoger. 
- Bij een laag volumedebiet een hoger drdwerschil Apt. 

De hogere waarde van < = c, kan verklaard worden door de ruimtelspeling tussen 
de waaier en het huis van de ventilator. Het verschil in Apt kan misschien veroorzaakt 
zijn doordat PAPST bij een laag volumedebiet het toerental van de te meten ventilator 
niet constant kon houden. Figuur 5.2 toont dat bij een volumedebiet rond de 0 m3/uur 
de toerentallen 3621 rpm en 4149 rpm zijn. Het toerental zakt bij een steeds hoger 
wordende volumedebiet terug naar de gewenste waarde. 



5.3 De gemeten ventilatorkarakteristiek met toerental correcties 

Het verschil in Apt bij een laag volumedebiet kan voortkomen uit het verhoogde 
toerental van de te meten ventilator tijdens de metingen van PAPST. Om dit te 
onderzoeken zijn ventilatorkarakteristieken met toerentalcorrecties bepaald. 

Voor de ventilatorkarakteristiek bij een toerental van n = 3500 [rprn] kan men met de 
gegevens uit figuur 5.2 het volgende opstellen: 
- Bij een volumedebiet in het domein van 0 tot 20 m31uur draait de ventilator 

gemiddeld met een toerental van 3621 rpm. 
Bij eeil voluriiedebiet i-, het domeh van 20 tot 40 m'lllur &-mi? tie vedlaxor 
gemiddeld met een toerental van 3550 rpm. 

Bij een toerental van n = 4000 [rprn] geldt: 
- Bij een volurnedebiet in het domein van 0 en 20 m3/uur draait de ventilator 

gemiddeld met een toerental van 4149 rpm. 
- Bij een volumedebiet in het domein van 20 en 40 m3/uur draait de ventilator 

gemiddeld met een toerental van 4075 rpm. 

De ventilator bij Oce heeft een toerentalregelaar. Men is in staat de ventilator met 
deze vier verhoogde toerentallen nauwkeurig te laten draaien. De 
ventilatorkarakteristieken bij de vier toerentallen zijn gemeten. De gegevens van deze 
ventilatorkarakteristieken bij het juiste bere& van het volumedebiet kunnen in figuw 
5.4 getekend worden. Figuur 5.5 geeft het verkregen resultaat. 

Ventilata karakteristiek n = 3500, aangepast cp afwijkende toerental bij papst 
5Wr - -I- - T - - r - l - r - l - - - l - - , J  

Figuur 5.5 toont aan dat het verschil in Aptbij een laag volumedebiet veroorzaakt 
wordt door het afwijkende toerental. Na correctie van het toerental komen de gemeten 
ventilatorkarakteristieken bij een laag volumedebiet overeen met de 
ventilatorkarakteristieken van PAPST. Uit dit feit mag men concluderen dat de 
meetopstelling goed werkt. Het verschil in ruimtelspeling tussen de waaier en het huis 
geeft bij e m  laag volumedebiet weinig verschil. De reden hiervan is dat bij een laag 
debiet weinig lucht door de te meten ventilator stroomt. Als door de te meten 
ventilator weinig lucht stroomt, dan kan door de spleet weinig lucht van de persruimte 
naar de zuigruimte lekken. Met andere woorden: het spleetverlies heeft bij een lage 
volumestroom nauwelijks inloed op de ventilatorkarakteristiek. 

Ventilator kaiakteristiek n = 4000, aangepast cp aiW]ke.de toerental bij papst 
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Samenvattend: 
- De gemeten ventilatorkarakteristiek wijkt af bij een laag volumedebiet omdat 

PAPST niet in staat is geweest om het toerental constant te houden. 
- De gemeten ventilatorkarakteristiek wijkt af bij het maximale volumedebiet. 

Dit verschil kan verklaard worden doordat de ruimte/speling tussen de waaier 
en het huis van de twee ventilatoren verschillend is. 

5.4 De gemeten ventilatorkarakteristiek bij verschillende a* 

In paragraaf2.2.2 van dit verslag is de waarde cro = 0,992 aangenomen. Figuur 5.6 
toont enkele ventilatorkarakteristieken die gemeten zijn met een andere waaxde voor 
a. Er is bij het laag volumedebiet geen correctie op het toerental toegepast. Bij 
andere waarden voor cco verkrijgt men slechtere ventilatorkarakteristieken in 
vergelijking tot de curven van PAPST. Voor het vergelijken van de verschillende 
curven is de volgende beredenering gehanteerd. In de ventilatorkarakteristiek is een 
punt aanwezig waarbij de hulpventilator uitstaat en de afsluitklep helemaal open. Dit 
is het punt van de lastkarakteristiek (zie volgende paragraaf) voor het ingestelde 
toerental. Dit punt ligt vast en moet ondanks het feit dat de ventilatoren van Oce en 
PAPST vaschillen, overeenkomen met de metingen van PAPST. Bij het toerental van 
n = 3500 rpm ligt dit punt bij een volumedebiet van 88 m3/uur. Voor n = 4000 rpm 
ligt het punt bij 98 m3/uur. Deze waarden kan men ook afleiden uit figuur 5.3 , want 
het eerste gemeten punt in beide cwven is dit specifieke punt. Alleen voor ao = 0,992 
komt het punt overeen met de curve van PAPST. De gemeten punten voor de andere 
waarden van CQ liggen lager. Ondaflks het feit dat de de ventilator van PAPST iets 
verschilt met de ventilator bij Oce kan men concluderen dat de aanname a = 0,992 
een goede aanname is. 



5.5 De gemeten lastkarakteristiek van de ventilator 

Figuur 5.7 toont de lastkarakteristiek van de te meten ventilator. De lastkarakteristiek - 
wordt verkregen door het meten van een aantal punten bij verschillende toerentallen 
van de te meten ventilator, waarbij de hulpventilator uitstaat en de afsluitklep 
helemaal open. Op deze manier veroorzaken deze twee elementen gem verandering 
van de last. Door steeds het toerental met een bepaalde waarde te verhogen en de 
daarbij behorende lastpunten te bepalen wordt vanuit het nulpunt een omhooggaande 
curve verkregen. 

De gemeta !a&,kar&&stiek wordt bepmld door de te meten ventilator en de 
weerstand van de meetopstehg (door de wanden van de buizen). Door de opgelegde 
eisen aan de genorrneerde meetbpstelling is de weerstand van de meetopstelling 
minimaal. De lastkarakteristiek is kenmerkend voor de stationaire traagheidskracht. 
Wanneer een vast lichaam een relatieve snelheid ten opzichte van een gas heeft, dm 
zal op dit lichaam een weerstandskracht uitgeoefend worden, daar het gas een massa 
heeft die verdrongen moet worden. Deze weerstand wordt de stationaire 
traagheidskracht of kwadratische demping genoemd. 

figuur 5.7 : Lastkarakteristiek van dete meten ventilator 



5.6 Invloed van een kleine aanpassing aan de ventilator 

De ruimte tussen de waaier en het huis van de ventilator heeft veel invloed op de 
ventilatorkarakteristiek. Alle Meine veranderingen in de buurt van de waaier kunnen 
invloed hebben op de ventilatorkarakteristiek. Om dit te laten zien is de volgende test 
uitgevoerd. De te meten ventilator heeft in het huis een opening voor de 
besturingsdraden van de motor. Plakt men deze opening af dan is het maximale 
volumedebiet lager geworden, zoals te zien is in figuur 5.8 . Het afplakken van de 
opening heefi dus een negatief effect. Ondanks het feit dat tijdens het meten gebruik 
wordt gemaakt van indicatiewaarden voor de grootheden To, TI en pa, is het 
mgeiomde verschil in figra- 5.8 repxoc!uce&ar en dw sigdictmt. 

Ventilatakarakteristiek n=35W , indoed van opening ~ c r  bedmding zonder afsluitklep 
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VentilatakWdsti& n=40W , invloed van opening vax bedmding zonder afsluitklep 
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Jiguur 5.8 : Gedeelten van deventilatorkarakteristieken: invloed van de opening voor de bedrading 



Hoofdstuk 6: Conclusie 

In dit hoofdstuk worden allereerst de conclusies gegeven. Daama volgen de 
aanbevelingen met betrekking tot de meetopstelling. Tot slot worden de tijdens de stage 
opgedane ervaringen besproken. 

6.1 Conclusies over de meetopstelling 

De huidige meetopstelling met de daarbij behorende besturing is geschikt voor kleine 
ventilatoren. Kleine ventilatoren zijn ventilatoren waarvan de nominale volurnestroom 
kleiner is dan 1080 m31uur en de drukverhouding kleiner is dan 1,03 . De meetopstelling 
kan ook gebruikt worden voor normale ventilatoren. In dat geval is het mogelijk dat de 
doorstromingscoefficient a0 aangepast moet worden volgens formule 2.10 . Voor de 
koeling van de drum is alleen de ventilatorkarakteristiek met de statische drukverhoging 
Apfa interessant omdat de ventilator zuigzijdig aan de drum is aangesloten. De ontworpen 
meetopstelling is geldig voor ventilatoren met een inlaatdiameter van maximaal200 nun 
(zie opmerking in paragraaf 3.1). 

De huidige hulpventilator in combinatie met de toegepaste spanningsbron die maximaal 
70 V levert, kan in de meetkamer maximaal een volumestroom van 200 [m31uur] en een 
drukverhoging van 650 [Pa] ten opzichte van de omgevingsdruk pa voortbrengen. 
Wanneer de bestelde motor van de fabrikant LITTON op de hulpventilator wordt 
gemonteerd, zullen deze twee waarden veranderen. 

Bij het bevestigen van de te meten ventilator aan de meetkamer moet men rekening 
houden met de omvang van de storingsvrije uitblaasruimte. De ruimte tussen de 
meetkamer en de uitlaat van de te meten ventilator moet voldoende groot zijn. Voor elke 
te meten ventilator is het noodzakelijk een aparte overgangstuit te ontwerpen. Alleen op 
deze manier is een gladde overgang van de meetkamer naar de inlaat van de te meten 
ventilator gegarandeerd. Het is belangrijk dat deze overgang glad is, zodat bij de inlaat 
van de te meten ventilator een Iminaire stromirag aanwezig is. 

Tijdens het meten van de ventilatorkarakteristieken zijn voor de grootheden To, TI en pa 
indicatiewaarden gebruikt. De temperatwen To en TI zijn aan de hand van 
temperatuurregelaars geschat en de omgevingsdruk pa is gemeten met een ongeijkte 
barometer. Ondanks deze onnauwkeurige metingen zijn de gemeten 
ventilatorkarakteristieken toch bruikbaar. Door de ingestelde meetbereik van de DAQ- 
kaart hebben de waarden van de drukverschilrneters een meetresolutie van 0,49 Pa. De 
meetonnauwkeurigheid van de drukverschilmeters is 0,1% over het totale meetbereik van 
-1 tot 1 kPa en geeft leidt tot een onnauwkeurigheid van rt2 Pa voor de bepaling van Apfa 

en +4,73 Pa voor de bepaling van Apt. Doordat de bepaling van de volurnestroom < een 
niet-lineaire term met het drukverschil Apo bevat, heeft de onnauwkewigheid in de 
meting bij een hoger wordende waarde Apo steeds minder invloed. 



De besturing is ontworpen in LabVIEW en bestaat uit twee programma's. De opzet van 
de besturing is zo gekozen dat voor het aansturen van andere te meten ventilatoren weinig 
aanpassingen in het ontwerp nodig zijn. De gewenste toerentallen van de te meten 
ventilator en van de hulpventilator moeten handmatig worden ingevoerd. Helaas kunnen 
met de besturing niet de werkelijke toerentallen van de twee ventilatoren bepaald worden. 
De fi-equentiesignalen d e  de waarde van het werkelijke toerental aangeven, zijn gemeten 
met een multifunctionele spanningsmeter. 

Voor het bepale, vm eer, volledige ve~tilatof~ard~te~stiek is een smoringseiemeni 
nodig. Als surrogaat voor dit element is een afsluitklep gebruikt. Deze afsliliiklep is niet 
volgens de DIN norm ontworpen en is ook niet volgens de DIN norm in de 
meetopstelling geplaatst. De afsluitklep is tussen het gladde verlengstuk (zie figuur 3.1) 
en de hulpventilator geplaatst. De afsluitklep be'invloedt de debietmeting van v0 bij de 
inlaat-meettuit echter nauwelijks. Dit komt door de mime lengte van het gladde 
verlengstuk. Deze lengte is namelijk 2,33 keer langer dan de minimale eis (zie figuur 
2.5). De afsluitklep staat bij de meetopstelling op een dusdanige afstand van de inlaat- 
meettuit, dat deze de debietmeting niet verstoort. 

Be meetopstelling werkt goed. De ventilatorkarakteristieken zijn reproduceerbaar 
ondanks de meetonnauwkeurigheden bij To, T1 en pa en de toepassing van de afsluitklep. 
Men kan concluderen dat de gemeten ventilatorkarakteristieken bij OcC nagenoeg 
overeenkomen met de ventilatorkarakteristieken van de fabrikant PAPST. In ieder geval 
is men bij OcC in staat ventilatoren, die op de meetopstelling gemeten zijn, met elkaar te 
vergelij ken. 

6.2 Aanbevelingen voor de meetopstelling 

Voor een volledig genormeerde meetopstelling moet een nieuw smoringselement 
ontworpen worden. Bij een kameropstelling voor kleine ventilatoren kan men slechts uit 
twee verschillende soorten smoringselementen kiezen. In paragraaf 2.2.4 zijn deze twee 
mogeiijakheden besproken. In het ontwerp van ket smsringselement moet de kwze 
gemaakt worden om het element handrnatig of via de computer in te stellen. 

Tot nu toe zijn voor de grootheden To, TI en pa indicatiewaarden gebruikt. De 
omgevingsdruk pa wordt met een barometer gemeten. De te bestellen barometer mag een 
analoog signaal kunnen uitsturen, zodat de personal computer de waarde van de meting 
kan ontvangen. Maar gezien het feit dat de omgevingsdruk tijdens een meting nauwelijks 
verandert kan men een barometer gebruiken zonder externe uitgang. De waarde van de 
omgevingsdruk moet dan handmatig worden ingevoerd. De temperaturen To en T1 zijn 
gemeten met thermokoppels. Helaas waren tijdens de stage geen elementen aanwezig die 
het signaal van de thermokoppels om konden zetten in een analoog signaal. Deze 
elementen moeten nog geplaatst worden in de meetopstelling. Het signaal wat de 
thermokoppels afgeven zijn analoge signalen. Een andere oplossing kan zijn om deze 
analoge signalen te schalen en te conditioneren. Het schalen kan aan de hand van tabel 
3.1 en het conditioneren kan onder andere met tabel 4.1 . 



De controle-signalen voor de werkelijke toerentallen van de ventilatoren worden niet 
gemeten. In plaats van de fiequentie via counters te bepalen lijkt het verstandiger om 
fiequentie-spanning omzetters toe te passen. Deze omzetters transformeren het 
fiequentiesignaal in een analoog signaal. Deze omzetters zijn nog niet op de 
meetopstelling toegepast. 

Om de gemeten ventilatorkarakteristieken te kunnen vergelijken met karakteristieken uit 
catalogi van ventilatorenfabrikanten, is het verstandig om eerst een nieuwe validatie 
meting uit te voerer,. De tgde~s  de stage ~itgevoerde validatie meting is niei: heiemaai 
correct. Hierbij ziJn ventilatorkarakteristieken van in principe Wee verschillende 
ventilatoren met elkaar vergeleken. Wil men zeker zijn dat de waarden van de gemeten 
ventilatorkarakteristiek nauwkeurig zijn, dan is een nieuwe validatie meting 
noodzakelijk. Voor de nieuwe validatie meting moet een ventilator gebruikt worden 
waarvan de ventilatorkarakteristiek exact bekend is. 

6.3 Eigen visit? op de stage 

Gedurende drie maanden heb ik een (klein) steentje bijgedragen aan een onderzoek op de 
afdeling Research & Development van OcC. Ik heb veel gezien en ben veel te weten 
gekomen over de werking van een kopieerapparaat. Ik heb het als interessant ervaren om 
kennis op te doen over de grote bottlenecks voor het fabriceren en ontwerpen van Z O ' ~  

allerdaags product. 

De eerste drie jaren van mijn studie heb ik nagenoeg alleen theoretische kennis opgedaan. 
Ik was daarom gemotiveerd om met een praktijkgerichte stageopdracht a m  de slag te 
gaan. Achteraf gezien vind ik het toch jammer dat er niet meerdere momenten in mijn 
studie ingebouwd zijn om ervaring op te doen in de praktijk. Niet alleen om bepaalde 
vaardigheden te testen en te ontwikkelen, maar ook om meer zicht te krijgen op het 
toekomstige beroep als werktuigbouwkundige. 

Ees belmgrijke reden voor het willen uitvoeren van een stageopdracht bij Oc6 was het 
werken in een multidisciplinair onderzoeksteam. Ik was benieuwd naar het fbnctioneren 
van een platte organisatiestructuur. Ik heb een open indeling van de werkvloer over het 
algemeen als prettig ervaren. Je kunt je collega's makkelijk aanspreken en bent ook op de 
hoogte van elkaars bezigheden. Je leert van je collega's, omdat je ze bezig ziet en overleg 
kebt met elkaar. Overleg met collega's heeft bij mij vaak gezorgd voor stimulering in 
mijn werk. De open structuur zorgt ook voor een betere samenwerking en de vorming 
van een echt team. Het samenwerken met een team heb ik ervaren als prettig, stimulerend 
en ondersteunend. Ondanks deze positieve gevolgen van een open indeling van de 
werkvloer heb ik dit op bepaalde momenten als nadeel ervaren. Het feit dat je 
voortdurend in dezelfde ruimte verkeert met je collega's zorgt dat je weinig 
rustmomenten hebt. Ik had soms de behoefte om even in alle rust en stilte me ergens op te 
concentreren, tenvijl hier in principe weinig mogelijkheden voor zijn. 



Ik heb in mijn werk behoefte aan orde en structuur. Om die reden heb ik bij aanvang van 
mijn stage een planning gemaakt voor het aanpakken van de opdracht. Op die manier kon 
ik zicht krijgen op het uitvoeren van de opdracht, zowel qua werkzaamheden als qua 
tijdsplanning. Achteraf is gebleken dat ik het moeilijk vond om een goede inschatting te 
maken van de tijd die ik nodig zou hebben voor bepaalde onderdelen van de opdracht. 
Met name het opstarten van de opdracht vond ik moeilijk. Het opbouwen van de 
meetopstelling heeft veel tijd in beslag genomen, tenvijl het daadwerkelijk ontwerpen 
van de bestwing in vrij korte tijd gebeurd was. Datgene wat ik door en door geleerd en 
geoefend heb in mijn s tdie  (net de spsciaiisatie systeex- en regeitechiekj, in dit gevai 
dus het ontwerpen van een besturing, bIeek ik in de praktijk goed toe te kunnen passen. 
De werkzaamheden hieromheen waren nieuw en onbekend en namen duidelijk meer tijd 
in beslag. 

A1 met a1 heeft de stage gezorgd voor een leerzame praktijkervaring. Een aangenarne 
afwisseling na alle jaren theorie. Ik heb me een beter beeld kunnen vorrnen van mijn 
toekomstige beroep als werktuigbouwlsundige. Ik heb deel uit kunnen maken van een 
onderzoeksteam en zodoende een concrete bijdrage kunnen leveren aan een project. 
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Bijlage A: Aansluitingen in het connectieblok 

Deze bijlage heeft betrekking op de aansluitingen van de signaaldraden in het 
connectieblok. Allereerst worden alle gebruikte signalen per instrument behandeld. 
Hierna volgt een schema van de aansluitingen in het connectieblok aan de hand van het 
connectie-schema van de DAQ-kaart. 

A.1 De signalen 

In het verslag zijn de voor de besturing noodzakelijke signalen besproken. Voor de 
ontworpen besturing zijn een aantal extra signalen gebruikt. Deze extra signalen zijn 
voornamelijk toegepast voor het controleren van een desbetreffende instelling. Voor de 
volledigheid wordt in deze paragraaf alle signalen opgesomd. 

A. I .  I De signalen voor het aansturen van de hulpventilator 

De hulpventilator wordt aangestuurd aan de hand van een spanningssignaal. De positieve 
en negatieve aansluiting van de hulpventilator zijn op een extern instelbare 
spanningsbron aangesloten. De uitgang kan aan de hand van een schakelaar aan de 
achterkant van de spanningsbron worden ingesteld. In figuur A. 1 is het connectie-schema 
van de spanningsbron weergegeven. Tabel A. 1 beschnjft de aanwezige connecties. 

ref, prog, mon. 

PIN 1 

Jiguur A. 1 : Connectie-schema van de spanningsbron (DELTA ELEKT. SM7020-D) 



tabel A.1 : Beschriivina van de connecties van de spanninasbron (DELTA ELEKT. SM7020-D) 
Pin: 

1 
2 

Beschvijving: 
0 ,  return of reference, programming inputs and monitor outputs 
current monitor output (0 - 5V) 

3 
4 
5 
6 
7 

Voor het aansturen van de hulpventilator zijn de connecties V,,,, en 0 var, belang. V,,,, 
is het analoog signaal waarmee de spanning geprogrammeerd wordt en 0 is de ground. 
De OVP (Over Voltage Protection) schakelt de spanningsbron onmiddellijk uit wanneer 
de spanning het maximum overschrijdt. De spanningsbron kan een signaal uitsturen 
waarmee de toestand van de OVP wordt aangegeven. De waarde van dit signaal kan 0 of 
5 V zijn: 
- Bij 0 V is de OVP uitgeschakeld. 
- Bij 5 V is de OVP ingeschakeld. 

- .  
cwrent programming input (0 - 5V) 
CC status output, logic 1 = CC mode (5V I 10mA) 
remote shutdown, 5V = off (not always available) 
MIS parallel, slave enable (only for autoranging) 

.I 

+i2V output (I& = 500 Rj I 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

De werkelijke spanning die de spanningsbron afgeeft, kan bepaald worden met het Vmon 
signaal. In totaal zijn vier signalen van de spanningsbron gebruikt: Vpro,, Vmon, OVP- 
status en 0 .  

A .  

0 ,  return of status outputs and +12V 
reference voltage 5.1V 
voltage monitor input (0 - 5V) 
voltage programming input (0 - 5V) 
not connected 
OVP status output, logic 1 = OVP mode (5V / 10mA) 
MIS series, output for slave ( 0 )  
M/S series, output for slave (programming) 

Het werkelijke toerental van de motor wordt gemeten aan de hand van een tachometer 
met een optische encoder. Deze encoder stuurt een frequentiesignaal uit waarmee men 
het werkelijke toerental kan bepalen. In figuur A.2 is het connectie-schema van de 
encoder weergegeven. Voor het bepalen van het werkelijke toerental zijn de connecties 
C H M L  A, Vcc en GND nodig. Via CH-L A stuurt de encoder het 
frequentiesignaal. Vcc is een voor de encoder benodigde spanning van 5 V en de GND is 
de ground. 
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De hulpventilator heeft in verband met de vorm van de schoepen op de waaier een vaste 
draairichting. Hiervoor moet de motor in negatieve richting draaien. Dit is verkregen door 
de min van de spanningsbron te verbinden met de plus van de motor-connector en de plus 
van de spanningsbron met de min van de motor-connector. 

A. 1.2 De signalen voor het aansturen van de te meten ventilator 

De te meten ventilator heeft vier besturingsdraden. Tabel A.2 toont de connectie-tabel 
voor het aansluiten van de ventilator. 

Voor het meten van het signaal die het werkelijke toerental aangeefi, moet een open 
collector worden toegepast (zie paragraaf 3.3.1 en figuur A.3). Het doe1 van het toepassen 
van een open collector is om de stroomsterkte op het IST-signaal te beperken. Staat een te 
hoge stroomsterkte op 'net IST-sipaa! dair wordt de transistor en de bestwing var, de motor 
van de ventilator beschadigd. Voor de hoogte van de spanning Uc is 5 V genomen en voor 
de stroomsterkte Ice is een veiligheidsfactor van ongeveer 2 gekozen. Dit heeft tot gevolg 
dat in de elektrische schakeling van de open collector een 4k7-weerstand rnoet worden 
gebruikt. De draad van het IST-signaal is aan de weerstand gesoldeerd. De andere kant van 
de weerstand is in een +5V aansluiting van het connectieblok geklemd. Aan de verbinding 
van het IST-signaal met de weerstand is een andere draad eraan vast gesoldeerd. Met deze 
draad wordt het werkelijke toerental van de te meten ventilator gemeten. De draad is 
verbonden aan de PC-TIO- 10 DAQ-kaart. 

tabel A.2 : Connectie-tabel voov het aansluiten van de te meten ventilator (PAPST VDC 3-43.10) 
Kleur: 
rood 

blauw 
wit 

violet 

Signaal: 
Nominale spanning 

Aarde (=ground) 
Werkelijke toerental 
Gewenste toerental 

Afkorting: 
U, (= +24 V DC) 

GND 
IST 

SOLL 



P t5 VDC 

Output 
+5 VDC 

Input 

figuur A.3 : Elektrische schakeling van een open collector 

De gemakkelijkste manier voor 'net uiisi-men en onivangeii van f?eqiient:les door midde! 
van een DAQ-kaart is de hand van counters (zie paragraaf 3.4.1). Voor het uitsturen is 
slechts 6kn counter nodig. Het uitsturen van een fiequentiesignaal gebeurt via het 
programmeren van de counter-output. Voor het meten van een fiequentie zijn twee 
counters nodig. De source van 66n counter is geprogrammeerd om het aantal hoge of lage 
waarden van het fiequentiesignaal te tellen. De gate van de counter is verbonden met de 
output van de andere counter. De output van deze tweede counter stuurt een signaal 
gedurende een bepaalde tijdsbasis. Het aantal getelde waarden bij de eerste counter 
gedeeld door de tijdsduur van het signaal die afkomstig is van de andere counter, geefi de 
waarde van de frequentie aan. Het is belangrijk dat de ne-counter waarmee het 
fi-equentiesignaal (met de source) gemeten wordt, verbonden is met (n- l)e-counter. Met 
andere woorden: de output van de (n-l)e-counter moet met een draad verbonden worden 
met de gate van de ne-counter. 

De nominale spanning Un wordt door een tweede spanningsbron aangeboden. Deze 
spanningsbron is van hetzelfde type als de spanningsbron bij de hulpventilator. De 
signalen VPmg, Vmon, OVP-status en 0 van de tweede spanningsbron zijn ook in de 
besturing gebruikt. 

A. 1.3 De signalen van de drukverschilmeters 

De twee gebruikte drukverschilmeters hebben een analoog uitgang van -1 tot 1 volt, een 
meetbereik vm -! tot !kPa en een onnauwkeurigheid van 0,1% over het totale 
meetbereik. In paragraaf 4.3 is verteld dat bij elk van de twee signalen die de 
dn&verschilmeters uitsturen, een laag-doorlaat RC filter is toegepast. Figuur A.4 toont de 
elektrische schakeling van dit filter. De linkerkant van de weerstand is met de draad van 
het analoog signaal verbonden. De andere kant van de weerstand is in een 'analoog- 
input7-connectie van bet connectieblok geklemd. De condensator is parallel verbonden 
met de rechterkant van de weerstand. De andere zijde van de condensator staat in 
verbinding met de ground van het connectieblok. Aan deze verbinding is ook de ground 
van de drukverschilmeter verbonden. De toegepaste laag-doorlaat RC filters bestaan uit 
een 15k-weerstand (15000 0) en een condensator met een capaciteit van 10p [F]. Dit 
geeft een RC-tijd van 0,15 . Volgens formule A. 1 geefi dit een afbreekfiequentie 
('cutoff -frequency) van ongeveer 1 Hz. 
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Jiguur A.4 : Elektrische schakeling van een laag-doorlaat RCJilter 

De dmicverschiimeter met 1.S. registixtien-miunier 19942 voor het mete;; vm Api is 
andersom aangesioten. De rechtel-kant van die weerstand (zie figuur A.4) is met Oe ground 
van het connectieblok verbonden. De condensator is parallel verbonden met de 
rechterkant van de weerstand. De andere zijde van de condensator staat in verbinding met 
de ground van de drukverschilmeter. Aan deze verbinding is echter de 'analoog-inputy- 
connectie van het connectieblok verbonden. Het voordeel om deze drukverschilmeter 
andersom aan te sluiten is dat de signalen van de drukverschilmeters die met de ground 
verbonden zijn, verschillend zijn. Dit komt de werking van de twee condensatoren ten 
goede. 

Dit heeft tot gevolg dat de ringleiding van de vier Pitot-buizen op de positieve kant van 
de drukmeter is aangesloten, met andere woorde;;: het drikverschil [pl - pa] wordt 
gemeten in plaats van [pa - pl]. Maar doordat de drukverschilmeter andersom is 
aangesloten ontvangt de personal computer de juiste waarde voor het drukverschil Apl = 

pa - pl. Mocht deze omzetting te veel venvawing opleveren, dan kan men de 
drukverschilmeter met I.S. registratienurnrner 19942 op dezelfde manier aansluiten als de 
andere drukverschilmeter. 

A. 1.4 De mogelijke signalen van de ontbvekende meetinstrumenten 

De huidige meetopstelling beschikt niet over temperatuurmeters en een barometer. Als 
deze h e  ontbrekende meetinstrumenten een analoog signaal uitsturen, dan kunnen de 
draden gemakkelijk op het connectieblok worden aangesloten. Het analoog signaal moet 
verbonden worden aan de 'analoog inputy-connectie van het connectieblok en de ground 
van het meetinstrument aan de 'analoog input groundy-connectie. 

Voor de bestwing zijn twee DAQ-kaarten gebruikt (zie paragraaf 3.4.1). Voor het 
bepalen van de werkelijke toerentallen van de te meten ventilator en van de 
hulpventilator wordt een beschadigde PC-TIO-10 DAQ-kaart (met bijbehorende 
connectieblok) gebruikt. Van deze DAQ-kaart worden de eerste vier counters toegepast. 
Alle andere signalen zijn via het connectieblok aan de AT-MIO-16E-10 DAQ-kaart 
aangesloten. In deze paragraaf worden de aansluitingen uitgelegd. Het is belangrijk dat in 
het 'measurement and devicesy-menu bij de instellingen van de computer de 
inputconfiguratie op RSE staat (zie paragraaf 3.4.1). 



A.2.1 De 'connectie pin '-aansluitingen van de twee DAQ-kaavten 

Figuw A.5 toont de 68-pin MI0 connectie aansluitingen van de AT-MIO- 16E- 10 DAQ- 
kaart. In tabel A.3 worden de aanwezige signalen toegelicht. 

ACHB 34 68 ACHO 
ACHJ 33 67 AlGND 

AIGND 32 66 AGH9 
ACHSO 8$ AGH2 

ACH3 AlGND 
AlGND ACHl 1 
ACW AISENSE 

AIGND ACHl2 
ACH13 ACHS 
ACH6 AlGND 

AlGND ACH14 
ACH15 ACH7 

DACOOUT' AIGND 
DACI OUT' AOGND 

EXTREF AOGND 

Dl04 DGND 
DGND Dl00 
Dl01 0105 
Dl06 DGND 

DGND Dl02 
+5 V Dl07 

DGND 0103 
DGND SCANCLK 

PFIOfTRIGl EXTSTROBE' 
PFIIITRIGZ DGND 

DGND PF12/CONVERT' 
+5 V PF13GPCTRISOURCE 

DGND PF14jGPCTRI-GATE 
PFI5iUPDATE' GPCTR1-OUT 
PFIGiWFTRIG DGND 

DGND PF17fSTARTSCAN 
PFIS/GPCTRO-GATE PF18/GPCfRO_SOURCE 

GPCTRO-OUT DGND 
FRECL-OUT f f i N 5  

Not available on AT-Al-l6XE-10 

2 Mot available on AT-MldlGXE-10, 
AT-AI-16XE-70, or AT-M10-16XE-50 

Jiguur A.5 : 'Connectie pin '-aaansluitingen van de AT-MIO-I 6E-I 0 DAQ-kaart 



tabel A.3 : Toelichting van de aanwezige signalen in de AT-MIO-I 6E-I 0 DAQ-kaart 

Analog Output Grotknd-The analog urifput volrages arc 
relc;~r:nccd to his  node. All thrce gruaad references- 
AIGND, AOGND, and DGND-are connrcird tagclher 011 
YQUI AT ii Series board. 

I3escriplfon 

L 
ACHtO..lSr 

ACHc 16. . f i b  

AISENSE 

- - 

ALSENSE2 

DACWUT 

DACI OUT 

EXTREF 

I 

Direction Signal Name Reference 

AIGND 

' 

AIGND 

AJCND 

AIGND 

AIGND 

A N N D  

AOGND 

AOGND 

I 

! I I , together on your AT I? Scriee boad. -I + - 
- 

Analog Input Ground--Thcsc pins arc [he reference pint  
for ~ingle-endcd measurements and the bras current nrurn 
point for differential mawrements. All {bee ground 
references-A!GNQ, AwND. and UGND -are cunnecrcd 

Input 

Input 

lnput 

lnput 

htpu t  

Ourput 

hput 

, 

Analog Input Channels 0 though 15- Each &;harlt~ef part. 
A C H ~  i+8> ti = 0..7), can be conligurcd as either one 
differential input or IWO single-end& inputs. 

Analog Input Channcls 16 through 63 (AT-MID-WE-3 
only+Each ch,annd pair. ACH4, i+Br Ci = 1 li..23,3Z..N, 
48.35). cart bc configured as either ane differentia! input or 
two single-ended inputs. 

h a l o g  Inpuh Sense-This pin serves as the reference node 
for any uf channels ACH 4.. 15, in NRSE ennfigurittion. 

Analiug Input Sense (AT-MIO-WE-3 only)--This pin nclrvss 
as the reference node for any of channels ACH < I6.63> ia 
NRSE configuration. 

Analog Channel O Output-l%is pin supplies the v d t a g  
nuiput of analug output chrntrcltI. This pin is nut av&ilabIr! 
an the AT-A!-16XE-10. 

Anaiog Channel I Output-This pin supplies Qe voltage 
output of analog ourput channel 1. This pjn is nu1 availablt 
on [he AT-At-16XE-I 0. 

External Reference -This is the external refttence input for 
fhr anairtg csuipul circiiitiy. ?3is  pin is ~rni av;rilit'sIl: on the 
AT-MIO-16XE- 10, AT-AI- l6XG- LO, or 
AT-MIO-16XE-50. 



vewolg tabel A.3 : Toelichting van de aanwezige signalen in de AT-MIO-16E-I0 DAQ-hart 

I Signal Name I Reference Direction 

- 

Pnput or 
Ou1put 

N N D  

lnput ar 
Output 

- 

- 

Input or 
Qutput 

our put 

- 
BGND 

Otlrput 

Output 

Input 

output 

Digital (imund-This pin supplies the reference for h e  
digital signds at the UO connector as well as the +S VDC 
supply. All c h ~ e  ground references-AIGND, AOGND. 
and DCiNLLare cvnrlected together on your AT E Series 
bullrrl. 

Digital UO signals-Dl06 and 7 can emmol &E upidown 
signal nf general-purpose counters 0 a d  1, respectively. 

Porf A-These pins are port A of the extra digital 1ii.l signals 
nn the AT-MIO-16DE-10. 

Pnrt B-These pins are port B of the extra digital 1/0 signals 
an the AT-MIQ- 16DE- 10. 

Port C-These pins are port C of rhe extra digital IfC3 signals 
an the AT-MTO- 1 6DE- 10. 

+5 VDC 3uurce-These pins arc fwcd tirr up to 1 A of 
+5 V supply. The fuse is self r ~ s p c t i n g  

Scan Clrek-Tnb pin pulses once for each A43 c~nversian 
in thc scanning modes when enabled. The low to high edge 
indicates when the input signd can he rcmovcd fmm h c  
input or switched to another signal. 

External Strobe-fllis output can be togglcdunder.~ftwarc 
con~rol~o latch signals or trigger went? m external devices. 

YFIOfirigga 1 - 4 s  an input, this is either nnc nf the 
Prub~ammable Functim Inputs (PFk) or the source forth  
himlwatl: analog trigger. PEI .signals are expiained in h e  
Timing Conncclion.~ scction tater in this chapter. The 
hardware analog trigger is explained in the And* Trigger 
secainn in Chapter 2. h a l u g  thigger is svail&:bae only on the 
AT-MIO-16E-1, AT-MIO- ME-2, AT-MIO-I bxi-10. 
AT-AI-l6XE?-IO, and thc AT-MIO-M&3. 

Aa an nutput, this is the TRIG 1 signaI. In positrigger riakt 
acquisition xquences, a low-to-high transitinn indicares the 
initiation of the acquisition sequcncc. In piehima 
applications, a low-lu-high transition indicates the initialion 
nf the pretrigger conversions. 



vewolg tabel A.3 : Toelichting van de aanwezige signalen in de AT-MIO-16E-I0 DAQ-kaart 

Signal Name Reference 

I 
I PFi i /TRIG2 ' DGND 

PFIZCONV ERT* DGND 

- 

fire~tiotl 

Inpat 

output 

Input 

output 

Inpui 

Output 

Input 

Output 

-- 
Output 

Inpul 

Output 

Input 

Clutput 

Description 

PFTi rTrigger 2- -As an input, ibis k oris of i k  PFk. 

As an output, his is the TRIG2 signal. In pterrigger 
appIicaiiuns, a low-to-high trartsirion indicates the initiation 
of the posttrigger cnnversions, TR f Ci2 is nut used in 
posttrigger appfications. 

PFI2fConvcrt-As an input, this ix one of the PHs. 

As an output, this is the CONVERT* signal. A high-to-low 
edge on CONVEKT* indicates that an convcrrion is 
occurring. 

PFWiCuunier 1 Snurw-As an i rpt ,  this is me of the 
Prn. 

As an nutput, fhb is the GPCTRl-SOllRUE signal, ?his 
signal reflects the actud suurce connected tu Lhe 
general-purpose counter 1. 

f Fl4/Countm 1 Gut&--As an input. this is one af the WIs. 

As an output, this Is thc CiPC:TRl-GATE signal. Tliis signal 
rct'lecb Lhe actual gate sib-al connrcted tu the 
general-purpose counter 1. 

Counter 1 Output-This uutp~t is h r n  the gmeral-pupst 
counter 1 output. 

BFlSIUpdate-Ax an input, this is  one of the FFls. 

As an outpul, this i s  the UPDATE* signai. A high-to-low 
edge e ~ n  W A T E *  iradicks that thc analog output prirniiq 
gruup is being ophled, 

As w output, this is the WFTRli.? signal. In timcd analrj~ 
output sequences, a bw-to-high transition Ldicates the 
initiation of &c wavehm generation. 



vewolg tabel A.3 : Toelichting van de aanwezige signalen in de AT-MIO-16E-I0 DAQ-kaart 

Signal Name 

PFI7fSTARTSCAN 

DGND 

W N D  

DGND 

DGND 

As an ouLput, this is the STARTSCAN signal. This pin 
pulses once at thc start of each analog i n p i  scan in b e  
inlrrvd scan. A low-to-high transition irrdicales 81e start of 
the scan. 

PFIXICounier 0 Source-As a11 input, this is one of the 
PFls . 

Dimtion 

Input 

I)e?icription 

PFl7IStsrt of Scan-As an input. thic is one of the PFIs. 

Oulpur As an output this is thc ~~PCIXOOSOURCB sign& This 
signal reflects h e  actual source connected to thc 
general-purpuse cuunter 0. 

Output 

Output 

Output 

reflccts the actual pie signal connected to the 
general-purpose ;ecunter 0. 

Counter 0 Output This nutput is from thc general-purpose 
counter 0 uutput. 

Frequency Output-This outpu~ is from the frequency 
gcneralur output. 



In figuur A.6 zijn de connectie aansluitingen van de PC-TIO-10 DAQ-kaart 
weergegeven. In tabel A.4 worden de aanwezige signalen toegelicht. 

1 SOURCE1 
OUT1 

GATE:! 
SOURCE3 

OUT3 
GAD3 
CAIFES 

SOURCE6 
OUT6 

GATE7 
SOURCE8 

o m  
GATE9 

GATE10 
FOUTl 

GND 
A0 
A2 
A4 
A6 
BO 
B2 
B4 
B6 

J 
Jiguur A.6 : 'Connectie pin '-aansluitingen van de PC-TIO-10 DAQ-kaart 

Signal names: 
SOURCE<1..4> 

tabel A.4 : Toelichting van de aanwezige signalen in de PGTIO-10 DAQ-kaart 

EXTIRQ4. .2> 

GND 

+5v 

A<0..7> 

B<0..7> 

Connection pins: 
These are the source inputs for Counters 1 
through 4 and Counters 6 through 9. The 
source inputs for Counters 5 and 10 do not 
appear on the UO connector because they 
are internally connected to a 5-MHz clock. 
These are the gate inputs for counters 1 
through 10. 
These are the outputs for counters 1 
through 10. 
These are the frequency outputs of the two 
Am95 13A devices. 
These are the interrupt inputs for the PC- 
TIO- 10. 
This pin is connected to the computer's 
ground signal. 
This pin is connected to the computer's +5 
VDC power suplly. 
These are eight digital 110 lines on Port A 
of the MC6821. The MSB is A7. 
These are eight digital UO lines on Port B 
of the MC6821. The MSB is B7. 

I Description: 



A.2.2 De aansluitingen voor de meetopstelling 

In tabel A.5 zijn de gebruikte aansluitingen voor de besturing van de meetopstelling 
weergegeven. 

Drukverschilmeter Apo: 
:I.S. reg. nr. 19508) 

Drukverschilmeter Apl: 
:I.S. reg. nr. 19942) 

De te meten ventilator: 

]pen collector: 

Spanningsbron: 

TjvI,ue signaal: 

tabel A.5 : De voor de meetopstelling gebruikte aansluitingen (van de AT-MIO-16E-10 DAQ-kaart, tenzij 
anders aangegeven bij opmerkinge 

I 
plus 
min 

plus 
min 

un 

GND 

SOLL 
IST 

u c  

V P ~  
v m m  
O W  
0 

analoog 
analoog 

analoog 
analoog 

analoog 

analoog 

frequentie 
frequentie 

analoog 

analoog 
analoog 
analoog 
analoog 

!n) 
Input/Output 
voor de DAQ- 
kaart: 

input 
input 

input 
input 

3utput 
input 

3utput 

,utput 
nput 
nput 
nput 

Gebruikt signaal 
van de DAQ- 
kaart: 

ACHl 0 
AIGND 

AIGND 
ACHl 1 

t5V 

4CH2 
IACl OUT 
9CH3 
90GND 

Connectie-pin 
van het 
connectie-biok: 

- aangesloten op de 
plus van de 
spanningsbron 

- aangesloten op de 
min van de 
spanningsbron 

- PC-TIO- 10 
DAQ-kaart, met 
OUT1 (pin 3) 
verbonden met 
GATE2 (pin 5) 



vervolg tabel A.5 : De voor de meetopstelling gebruikte aansluitingen (van de AT-MIO-16E-10 DAQ- 

nstrument: 

-Iulpventilator: 

kaart, ten: 

Signaal: 

I anders aangt 

Type signaal: 

analoog 

ma!mg 

Frequentie 

analoog 
analoog 

analoog 
analoog 
analoog 
analoog 

?even bij opmerh 

loor de DAQ- 
:aart: 

nput 

,utput 

,utput 
nput 
nput 
nput 

ltan de DAQ- 
kaart: 

SOURCE4 

t5V 

ACHO 
DACOOUT 
ACHl 
AOGND 

" ,onneetie-pin 
)an het 
:onneetie-blok: 

Opmerkingen: 

- aangesloten op de 
min van de 
spanningsbron 

- amgednten np de 
plus van de 
spanningsbron 

- PC-TIO- 10 
DAQ-kaart, met 
OUT3 (pin 9) 
verbonden met 
GATE4 (pin 11) 

- aangesloten op de 
min van de 
spanningsbron 
van de te meten 
ventilator 

N.B.: 
- de min van de 
spanningsbron 
van de 
hulpventilator 
is verbonden met 
de DGND van 
connectie pin 39 

- de min van de 
spanningsbron 
van de 
hulpventilator 
is verbonden met 
de min van de 
spanningsbron 
van de te meten 
ventilator 



Bijlage B: De ontworpen besturing 

Deze bijlage geeft specifieke uitleg over de ontworpen besturing in LabVIEW. De opzet 
van de besturing is zo gekozen dat voor het aansturen van andere ventilatoren weinig 
aanpassingen in het ontwerp nodig zijn. De besturing bestaat uit twee LabVIEW- 
programma's die tijdens een bepaling van een ventialtorkarakteristiek tegelijkertijd 
uitgevoerd moeten worden. Het eerste programma, gigant-A genaamd, stuurt en 
controleert Oe twee vefitilat~ren i:: de meetcpstelling. De toerentallen vm de velltilatoren 
moeten handrnatig ingesteld worden. Het andere programma met de naam gigant - B 

ontvangt de verschillende meetwaarden en bepaalt hieruit de benodigde grootheden ( < , 
Apfa edof Apt) voor de ventilatorkarakteristiek. 

Aan de hand van het programma gigant-A worden de twee ventilatoren aangestuwd en 
worden de werkelijke toerentallen gecontroleerd. Beide gewenste toerentallen van de 
twee ventilatoren moeten handmatig worden ingesteld. Het feit dat men deze toerentallen 
handmatig aanpast is met de stagebegeleidster overlegd en goedgekeurd. 

In het zogenaamde 'front panel' van gigant-A staan enkele 'controls' en 'indicators'. 
Tabel B. 1 geeft een overzicht van deze displays. 

tabel B. I : Overzicht van de displays in hetfiont panel van gigant-A 

1 Display: 1 Control of indicator: I I Gebruikt signaal: 

I de te meten ventilator: 

- gewenste toerental meetventilator [rprn] 
- werkelijke toerental meetventilator [rprn] 
- Vvoeding gewenst meetventilator (+24V) 
- Vvoeding werkelijk meetventilator [V] 
- voeding meetventilator overbelast? (OVP-waarde) 

Hulpventilator: 

- Vvoeding gewen~t hulpventilator 
- Vvoeding werkelijk hulpventilator [V] 
- voeding hulpventilator overbelast? (OVP-waarde) 
- werkelijke toerental hulpventilator [rprn] 

control 
indicator 
contPol 

indicator 
indicator 

control 
indicator 
indicator 
indicator 

SOLL 
IST [te samen met open coIlectorJ 

OVP 



Enkele opmerkingen over de dispays: 
- Vvoeding gewenst meetventilator moet de spanning U, zijn en deze bedraagt +24 V 

DC (zie tabel 3.2). 
- De waarde van het gewenste toerental moet groter of gelijk zijn a m  10 rpm. Dit 

komt omdat een signaal met fiequentie kleiner dan 66n niet bestaat. In paragraaf 
3.3.1 is verteld dat het gewenste toerental kan worden ingesteld door middel van 

ngewenst het SOLL-signaal met een fiequentie --- naar de ventilator te sturen. Door de 
1 0 

factor 1/10 is de mil?:imde in te stellen frequentie niet 1 maar 10 q m .  

De structuur van het zogenaamde 'block diagram' van gigant_A is in figuur B. 1 
weergegeven. Het block diagram van gigant-A bestaat uit twee vi's: 
gigant - A - meetventilator en gigant-A-hulpventilator. In elk van deze twee vi's zijn voor 
de desbetreffende ventilator alle benodigde vi's verzamelt. De benodigde vi's voor de te 
meten ventilator zijn gigant-A-meetventilator-voeding (met de signalen VPmg, Vmon en 
OVP) en gigant - A - meetventilator-toerental (met de signalen SOLL en IST [tesamen 
met open collector]). 

Gigant-A-hdpventilator gebruikt voor de spkmingsbrsn en toerental ook twee aparte 
vi's: gigant hulpventilator-voeding (met de signalen Vprog, Vmon en OVP) en 
gigant hulp>entilator - foerental (met het signaal CHANNEL A). Het gewenste toerental 
van dehulpventilator wordt met het van de spanningsbron afkomstige spanningssignaal 
ingesteld. Daarom wordt in de vi giganttAAhulpventilator toerental slechts 66n signaal 
gebruikt, namelijk het signaal CHANNEL A voor het meten van het werkelijke toerental. 

figuur B. I : Structuur van gigant-A 

Het ontwerp van het LabVIEW programma gigant-A is niet zo moeilijk. Voor een andere 
te meten ventilator die een andere aansturing heeft, hoeft alleen dit deel van de besturing 
aangepast te worden. 



Het tweede gedeelte van de besturing ontvangt de verschillende meetwaarden en bepaalt 
hieruit de benodigde grootheden (< , Aph edof Ap3 voor de ventilatorkarakteristiek. Het 
was gewenst dat alle metingen en de daarbij bepaalde grootheden van een 
ventilatorkarakteristiek in 6Cn Excel-file worden opgeslagen. Daarnaast was gewenst dat 
tijdens de metingen de tot dan toe bepaalde ventilatorkarakteristiek zichtbaar is op de 
monitor. 

In het 'fiont panel' van gigant-A staan 'controls', 'indicators', grafieken en 
drukknoppen. Tabel B.2 geeft een overzicht van deze displays. 

tabel B.2 : Overzicht van de displays in hetfiontpanel van gigant-B 

I Dislvlav: I Control, indicator, drukknop of  grafiek: I 

Pa 
TO 

control 
control 

T1 
alfa0 

control 
control 

b2 
h2 
Vl [mA3/uw] 
deltapfa [Pa] 
deltapt [Pa] 
Ventilatorkarakteristiek deltapt 
Ventilatorkarakteristiek deltapfa 

control 
control 

indicator 
indicator 
indicator 
grafiek 
grafiek 

A 

METING ? 
EINDE REEKS METINGEN 

Enkele opmerkingen over de dispays: 
- De grafieken deltaPo en deltaPl tonen gedwende de bepaling van de hele 

ventilatorkarakteristiek de gemeten drukverschillen in de loop van de tijd. 
- Aan de hand van de controls Pa, TO en T1 zijn door het sntbreken vm de 

geschikte meetinstrumenten de desbetreffende indicatiewaarden ingegeven. 
Wanneer de waarden van de drie grootheden met geschikte meetapparatuur 
worden gemeten, dan moeten deze controls vervangen worden door h c t i e s  uit 
het 'Data Acquisition'-subpalette. 

- De waarde van a0 voor het meten van kleine ventilatoren ligt vast en heeft de 
waarde 0,992. 

- De hoogte h2 en de breedte b2 van de uitlaat van de te meten ventilator kunnen aan 
de hand van de beschikbare controls ingesteld worden. Deze twee ahetingen zijn 
nodig voor het bepalen van pd2 (zie formule 3.6). 

d&op 
hkknop  

NO. METING? 
(1 tlm ... 

control 
control 



- Aan de hand van de drukknop 'METING ?' bepaald men CCn punt van de 
ventilatorkarakteristiek. Voor een volgende meting moet eerst de waarde van de 
control 'NO. METING?' met 1 verhoogd worden. Wanneer de gehele 
ventilatorkarakteristiek bepaald is, kan met een druk op de h o p  'EINDE REEKS 
METINGEN' de gemeten curve in een Excel-file opslaan. 

- Elke druluneting en elk punt van de gemeten ventilatorkarakteristiek worden op 
een speciale positie in array's geplaatst. De lengte van deze array's (met andere 
woorden: het totale aantal metingen) kan met de control '(1 t/m . . .)' worden 
ingesteld. 

De structuur van het 'block diagram' van gigant-B is in figuur B.2 weergegeven. Het 
principe van gigant-B is als volgt. Tijdens het uitvoeren van gigant-B worden de 
drukverschdlen Apo en Apl gemeten. Bij elke gemeten paar van de twee drukverschillen 

worden de grootheden < , Apfa en Apt berekend. Wanneer op de drukknop 'METING?' 
gedrukt wordt, dan worden van de drukverschillen Apo en Apl 100 samples genornen. 
Van deze honderd samples worden de gemiddelden voor Apo en Apl bepaald. Aan de 
hand van de twee gemiddelden worden de grootheden Apfa en Apt berekend. De waarden 
van de twee gemiddelden en van de drie grootheden worden in verschillende array's op 
element n m e r  i geplaatst. Eij een nieuwe metifig moet de waarde van de control 'NO. 
METING' met 1 worden verhoogd. Bij een volgende druk op de drukknop 'METING?' 
worden de twee gemiddelden en de drie grootheden op element nurnrner i+l in de array's 
geplaatst. Een voordeel van deze methode is dat een foutieve meting kan worden 
overschreven. Na een foutieve meting moet men de waarde van de control 
'N0.METING7 niet verhogen. Bij de volgende druk op de drukknop 'METING?' worden 
de foutieve waarden van de twee gemiddelden en de drie grootheden met de nieuwe 
waarden overschreven. 

In het 'block diagram' is gebruik gemaakt van een 'case structure'. Wanneer de drukknop 
'METING?' wordt ingedrukt, dan wordt case = TRUE uitgevoerd. Zo niet, dan wordt 
case = FALSE uitgevoerd. 

In case = TRUE staan drie vi' s: gigant_B_gemiddelden, gigant-B-berekeningen en 
gigant - B - array. Met gigant-B-gemiddelden worden de gemiddelden van de 
drukverschillen Apo en Apl uit de 100 samples bepaald. Elke sample van Apo en Apl 
wordt verkregen aan de hand van de vi gigant_B-drukken. De analoge signalen van de 
twee drukverschilmeters worden met de 'A1 Sample Channel'-functies binnengehaald. 
Het is belangrijk dat met de 'high limit' en de 'low limit' terminals de 
meetnauwkeurigheid wordt ingesteld (zie tabel 4.1). Met een 'high limit' = +l  en een 
'low limit' = -1 hebben de gemeten waarden in computer een meetnauwkeurigheid van 
0,49 Pa. 



case structure 
................................................................................................................................................................................................................................ 

FALSE 

7 

TRUE 

Jiguur B.2 : Structuur van gigant-B 



Als de gemiddelden van de twee drukverschillen bekend zijn, dan worden in 
gigant - B - berekeningen de drie grootheden & Apfa en Apt berekend. Vervolgens worden 

in gig--array de vijf waarden (Ape, Apl, < , Apa en Apt) in vijf array's geplaatst. De 
waarde van het element nurnrner waarin de waarden geplaatst worden, is aangegeven 
door de waarde van de control 'NO.METING'. Gigant-B-array bestaat uit drie vi's: 
gigant - B - array - PO-PI, gigant-B-array-Vl -deltapfa en gigant_B-array-Vl -deltapt. 

In gigant B away PQ-1: wordeil de gziiiiddeldeii in e+ee zpzfie anaY'S gepjaatsi. - - - 
In gigant - B - array VI-deitapfa worden de w-aarden van V'i en Apfa in aparte array's 
geplaatst. ~aarnaa i t  worden deze twee array's gebundeld tot een zogenaamde 'cluster'. 
Met de cluster kan men de tot dan toe bepaalde ventilatorkarakteristiek in een grafiek 
weergeven. GiganLB-array-V1-deltapt komt in principe overeen met 
gigant - B - array-V1-deltapfa, met het verschil dat in deze vi de waarden van V1 en Apt 
gebruikt zijn en dat alleen de waarde van Apt in een array geplaatst wordt. Dit laatste 

komt doordat in gigant-B-array-V1-deltapfa de array voor & a1 aangepast is. 

Als de drukknop 'METING?' niet ingedrukt is, wordt case = FALSE uitgevoerd. Deze 
case bestaat alleen uit de vi's gigant-B-drukken en gigant-B-berekeningen. De twee 
meetwaarden van de drukverschillen Apo en Apl en de waarden van de h e  grootheden 

< , Apfa en Apt worden alleen via de indicators op de monitor van de personal computer 
getoond. In deze case worden de vijf array's en de twee clusters niet aangepast. 

Door de gebruikrnaking van vijf array's, om de twee metingen en de drie grootheden te 
registreren, en van twee clusters, om de tot dan toe bepaalde ventilatorkarakteristiek met 
Apfa en Apt te tonen, moeten in gigant-B vijf array's en twee clusters ge'initialiseerd 
worden. 

Naast de 'case structure' met daarin een aantal vi's, staat in gigant-B een andere vi: 
gigant - B - opslaan. Deze vi bestaat uit een 'case structure' die in verbinding staat met de 
drukknop 'EINDE REEKS METINGEN'. Wanneer deze drukknop ingedrukt is, d m  
worden de case = TRUE uitgevoerd. Gigant-B-opslaan is zo opgebouwd dat 
verschillende ventilatorkarakteristieken op de monitor te zien zijn, maar dat men in staat 
is de ventilatorkaraktersitieken apart in verschillende Excel-Piles op te slam. 

In de case = TRUE staan drie vi's: gigant-B-opslaan-array-verkorting, 
gig ant - B - opslaan-spreadsheet en gigant-B-opslaan_matla b. In 
gigant - B - opslaan-array-verkorting worden de gedeelten van de array's waarin de 
waarden van de laatste gemeten ventilatokarakteristiek staan, apart genomen. Deze vijf 
verkorte array's zijn met de vi's gigant_B-opslaan-spreadsheet en 
gigant - B - opslaan-matlab verbonden. In gigant-B-opslaan_spreadsheet worden de vijf 
verkorte array's samen in file opgeslagen aan de hand van de 'Write Characters To File7- 
functie. Voor het opslaan in een Excel-file moet men aan de nieuwe file de extensie 'xls' 
geven. LabVIEW heeft ook een 'Write To Spreadsheet File7-functie, waarrnee data direct 
in een Excel-file wordt opgeslagen. Maar met deze functie kunnen slechts twee array's 
worden opgeslagen. In de case = FALSE wordt niets uitgevoerd. 



Bijlage C: Een voorbeeld van een ventilatorkarakteristiek bepaling 

meting1 0 : Bepaling 
ventilatorkarakteristiek 

toerental meetventilator : 3500 [rpm] 
instelwaarden : TO = 294 [Kl, T I  = 293 [K], Pa = 101300 [Pa], alfaO = 0.992 
toepassing : met afsluitklep 
datum : 30-12-99 
doe1 : Met de afsluitklep kan men een voiiedige ventilatorkarakteristiek bepalen. Bmdat de aislui'rklep 

niet volgens de DIN-norm is, moet men de verkregen karakteristiek als een benadering beschouwen. 
Deze meetwaarden dienen ter illustratie en mogen niet zonder meer vergeleken worden met de 
metingen van PAPST. 

PO [Pa] 
0,488 
0,488 
0,488 
1,465 
1,465 
1,465 
3,452 
3,462 
3,491 
6,372 
6,348 
6,377 
9,316 
9,277 
9,277 

1 1,992 
1 1,724 
1 1,782 
18,047 
17,983 
18,037 
23,013 
23,057 
23,262 
29,312 
29,331 
29,165 
35,278 
35,547 
35,635 
40, I46 
40,112 
39,966 
44,497 
44,399 
44,263 
48,184 
48,232 

P I  [Pa] 
433,467 
434,111 
433,457 
434,99 

435,854 
434,761 
430,557 
430,952 
430,815 
41 9,292 
41 9,302 
41 9,248 
403,257 
403,403 
403,413 
387,817 
387,886 
387,827 
348,862 
348,604 
348,853 
314,541 
31 3,042 
314,907 
274,985 
275,02 

272,568 
233,813 
233,428 
235,308 
205,796 
205,479 
207,29 
l8l ,27 

180,693 
181,167 
157,891 
158,057 

deltaPfa [Pa] 
433,467 
434,111 
433,457 
434,99 

435,854 
434,761 
430,556 
430,952 
430,815 
41 9,291 
41 9,301 
41 9,247 
403,256 
403,402 
403,412 
387,816 
387,884 
387,826 
348,86 

348,601 
348,85 

314,538 
31 3,039 
31 4,904 
274,982 
275,OI 6 
272,565 
233,809 
233,423 
235,303 
205,791 
205,473 
207,285 
181,264 
180,688 
181,161 
157,885 
158,051 

deltaPt [Pa] 
434,134 
434,779 
434,124 
436,993 
437,857 
436,763 
435,275 
435,684 
435,587 

428 
427,976 
427,963 
41 5,986 
41 6,079 
41 6,089 

404,2 
403,901 
403,923 
373,505 
373,159 
373,482 
345,952 
344,512 
346,658 
314,975 
315,036 
312,358 
281,921 
281,901 
283,902 
260,524 
26O,l6 

261,773 
241,911 
241,202 
241,489 
223,538 
223,771 



N.B. Vanaf meting 34 staat de klep open. 
Vanaf meting 37 is de hulpventilator in werking gezet. 
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