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o-1. De opdracht voor het afstuderen. 

Het maken van een bedrijfszeker ontwerp, voor het meten van analoge 
waarden en het omzetten van deze analoge waarden in binaire getallen. 
De analoge metingen zijn physische metingen van zeer verschillende aard 

o.a. temperatueen,drukken,hoeveelheden enzovoorts. 
Vooral op de bedrijfszekerheid moet de nadruk gelegd worden,om deze te 
verhogen is het noodzakelijk om een zogenaamd,,storingsbedrijf,, in het 
ontwerp op te nemen. 

Opmerking. 

In dit verslag is het analoge deel van een meer complex geheel 
beschreven.Het digitale deel is beschreven in het afstudeer verslag van de 
heer Geurts. 
Verder is de meetpuntkeuze in eea stage verslag van de heer Gall behandeld. 
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Ontwerp van een datalogger. ---------------------------

I. Inleiding. 

I-1 • Het begrip da talot?ger. 

Allereerst Llient opgemerkt te worden, dat hier sprake is 
van een elektronisch werkenue datalogger en geen pneuma
tische dataloc;ger. Deze laatstgenoemde soort is ook in 
ontwikkeling en reeds in de handel gebracht. 
Wat is nu eigenlijk een datalogger? Een definitie is: 
een automatisch werkend systeeM dat in staat is gegevens 
te verzamelen en vast te leggen. Deze bewerkingen zal zij 
meestal veel sneller en nauwkeuriger uitvoeren dan kan 
g·escllieden door mankracht . .liet vastle~een van de gei_Sevens 
kan in allerlei vormen geschieden, het meest gebruikelijk 
zijn: 

door middel van: typemachines 
ponskaarten 
snelle printers. 

De dataloggers, welke in de industrie worden toegepast 
kunnen meestal veel meer dan het hierboven cer10emde ver
zarllelen (data-collection) en vastlegGen (data-logging). 
De industriele dataloggers nanipuleren met Lle cerneten ge
gevens (data-handlinc) vergelijken b.v. met een ingestelde 
waarde of met een oude gemeten '~aarde etc, Zij hebben 
meestal een log-cyclus, de meetpunten hierin opeenomen worden 
vastg·elegd en een alarm-cyclus, de meetpunten hierin opge
nomen worden all~~n vastgelegd indien er een alarm-toestand 
is. In dit laatste geval is dus sprake van data-reducing. 

I-2. \{at bepaalt bij een da talagger de kwaliteit en de kwan ti te i t? 

1. liet aantal punten wat op de dataloec;er aanc-esloten kan 
worden; dit loopt uiteen van 10 tot enige duizenden, 

2. de snelheid waarmee de punten at'cetast worden. 
De grootte-orde hiervan is momenteel van 1 punt per 
2 seconden tot ca. 40 punten per seconde, 

J. de soorten gegevens, welke (;elnete.n kunnen worden, 

4. of alarmering mogelijk is oi' niet en ûe wijze waarop 
alarmeren eventueel mogelijk is, 

5. oi' een geheugen aanwezig is o1' niet, 

(). o1' een rekenorgaan aarnvezig is oi' niet. 
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Indien van de laatste twee punten sprake is, dan heert 
men wel reeds te maken met een sterk geävolueerde vorm 
van de datalogger en mag deze naam eigenlijk niet meer 
gebruikt worden. 

I-J. Toepassingsgebieden en voordelen van industriele data
legging. 

De toepassingsgebieden Z1Jn voornaMelijk daar te vinden, 
waar veel meetpunten aanwezig zijn or waar slechts weinig 
meetpunten maar een hoge meetfrequentie vereist is. In 
het eerste geval denken we vooral aan uite-ebreitie indus
triele processen zoals die voorkomen in: 

hoogovenbedrijven 
olierarrinaderijen 
electrische centrales 
suikerrabrieken 
chemische bedrijven voor produktie van phenol 

ureum 
etc. 

In het tweede eeval, waarbij ook <le artastsnelheid zo lcoog 
mogelijk is, denken we bijvoorbeel<l aan: 

metingen aan straalmotoren in een windtunnel 
kleine proef'objecten . 

.i.>e voordelen van het gebruik van de dataloeger boven de 
tot nu toe toegepaste conventionele meetmethoden zijn: 

a. doordat een groot deel van de registrerende en aanwijzende 
meet- en signalerint;sapparatuur kan komen te vervallen 
wordt een grote paneelruimte-besparing behaald. Hierdoor 
heeft men tevens een grote winst aan overzichtelijkheid 
van het paueel verkregen. 

b. doordat de alarmscanning continu doorloopt, ook tijdens 
het loggen, wordt de be<lrijfsvoering betrouwbaar. Treedt 
een fout op dan wordt hij direct ~eprint, men heeft een 
get.lakkelijk overzicht op de punten die in alarm zijn. 

c. tal van meetwaarden worden bij de conventionele werkwijze 
door controleurs nagelopen en op zgn. meetstaten ii1gevul<l. 
Een datalogger kan hier deze mensen vervangen, zodat zij 
voor ander werk int_Seschakeid kunnen worden. 

d. wanneer men aan verdere automatisering denl.t, dan vornt 
de datalogger een uniek uitgangspunt als "data-collector", 
b.v. bij het inschakelen van een computer als co~:Iuando

gevend en regelend orgaan. 
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Zo kan bij het automatisch laten aanlopen van een 
electrische centrale eenheid, de computer steeds zijn 
noodzakelijke gegevens krijgen via de datalogger. 
Zo'n centrale eenheid bestaat dan uit: hogedruk ketel, 
turbine + generator. 

e. wanneer een rekeneenheid in de datalogger is int;ebmuvd, 
kunne11 eenvoudige rekenkundige bewerkingen gedaan worden. 
Ivanneer ook vermenigvuldigen en delen nagelijk is, kunnen 
b.v. rendenentsberekeninGen ieder uur of' noc korter snel 
uitgevoerd worden. 
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II-1. Meetwijze van de datalogger. 

De datalogger zal twee cycli bezitten nl. 

Een lo~cyclus voor circa 100 meetpunten. 
De meetwaarden moeten in drie deci~ale cijfers uit
~eprint worden door raiddel van een scl1rij frnachine 
op voorgedrukt papier. Normaal zullen de waarden in 
zwarte ciji'ers worden afgedrukt. Is een punt echter 
in alarm dan zal het in rode cijfers worden weerge
geven. 
Logging moet mogelijk zijn om 

" 
" 

Lle 10 
" 20 
" JO 

minuten 
" 
" 

Ook moet een logcyclus met handbediening· op wille
keurige momenten gestart kunnen worden. 

Een alarmcyclus voor circa 4oo meetpunten. 
De meetwaarden moeten in geval van alarn in drie de
cimale cijfers uitgeprint worden. Benevens moeten 
worden uitffeprint: de tijd, het kanaalnummer en een 
indicatie of de waarde te hoog ui' te laag is ui' dat 
de trendmeting te hoog ui' te laag is. 

De alarmwaarden worden door middel van een strip
printer afgedrukt. De alarr:ts canning gaat con ti u u voort 
en zal ook niet onderbroken wurde11 door een logcyclus. 
Een aantal van deze 500 punten (n.l. 4oo van de alarm
cyclus en 100 van de logcyclus) zullen als een trend
meting voorkomen. Ben trendmeting kan zijn b.v. het 
verscüil van een temperatuur-meetpunt op mume11t t en 
hetzelfde punt op t +JO seconden. Dus A T°C/JO sec. 
Het kan ook zijn het verschil tussen b.v. twee drukken 
op nagenoeg hetzeli'de moElent c;euteten • maar op twee 
verschillende plaatsen. 

De artastsnelheid van de punten zal 5 meetpunten per 
seconde zijn. Dus voor ieder meetpunt staat een tijd 
van 20n milliseconde ter beschikking. 

Blk meetpunt moet één oi' twee willekeurig instelbare 
alarmniveaux kunnen krijgen. 

Verder moet de volgorde van het ai'tasten van de r:teet
punten gemakkelijk te \vijzigen z;ijn. 

II-2. Physische grootl1eden door de da talagger te me ten. 

Dit kunnen eigenlijk alle maar denkbare grootheden 
zijn. 
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ln dit geval komen de onderstaande c-rootheden voor. 
(Het zal uit onderstaande lijst wel duidelijk zijn 
dat deze representatie!' is voor praktisch het {~ehe1e 

c-ebied van industri~le metingen.) 

1. tei'lpera turen 

te H1eten met behulp van therr10koppe1s 

Cu - Co 

Fe - Co 

Cr - "'1 

of te 111eten met behulp van weerstandsopnemers 
b.v. platina 101) ohm bij 0°C 
of nikkelweerstandsopnemers 

2. drukken 

deze worden e;emeten met bourdonmeters 
krachten-balans principe 

o1' met inductieve opnemers 

J. hoeveelheden 

zoals stoomproduktie per uur 
brandstol'verbruik 

''-'-. niveau 

vloeist oi'ni veau 

500 ton/uur 

b.v. waterniveau in de condensor. 

5. toerentallen 

eemeten met tachoceneratoren. 

IS. zuurgraad(pH-wa.ardeJ 

vooral bij ketelwater belangrijk in verband wet 
aantasting van de \vaterpijpen. 

7. het electrische t;eleidinc-svermogen van vloeistoffen 

8. posities. 

9· trillingen 

10. relatieve verplaatsinGen 

11. excentriciteiten 

12. vermogensmeting 

lJ. contactstanden 
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Al de physische waarden worden door middel van ge
schikte opnemers (transducers) gemeten en voorzover 
deze opnemers een electrische output bezitten kunnen 
deze direct naar de datalogger worden gevoerd. Dit 
is het geval bij de thernokoppels. In de meeste ge
vallen echter zullen nog transmitters aanwezig zijn, 
die stromen of spanningen geven, b.v. stromen van 
0 - 10 m.A. of 0 - 50 mA. 

II-J. Stoorspanningen. 

Stoorspanningen die in de meetleidingen op zullen 
treden moeten zodanig onderdrukt worden, dat zij op 
de meetresultaten een invloed hebben die kleiner is 
dan 1 o/oo. 

II-4. Self-checking en bedrijfszekerheid. 

De apparatuur moet zichzelf automatisch tijdens het 
bedrijf op een goede werking testen. Indien fouten 
optreden moet de apparatuur een alarmsignaal geven. 
De bedrijfszekerheid moet tot een optimale grootte 
praktisch 100 % worden gewaarborgd. 

II-5. Voeding. 

De voeding zal normaal 220 V en 50 IIz. wisselspanning 
zijn. Indien men het wegvallen van deze spanning ge
durende korte o.f lan(Sere tijd meet, zal het moge lijk 
zijn via een omvormer van gelijkspanning naar wissel
spanning de datalogeer op accubatterijen te laten 
werken. 
Hede in verband met eventueel wegvallen van de spanning 
en verder met het niet geheel constante toerental van 
turbines is de eis gesteld, dat de tijdsignalering bij 
het printen afkomstig is van een aparte kristalklok. 

II-6. Aanpassing op een rekem:tachine. 

Indien het mogelijk is met behulp van een geringe 
prijsverhoging, moeten voorzieningen worden getroffen, zo
dat gegevens aan een rekenmachine kunnen worden doorge
geven, en opdrachten van deze machine kunnen worden aan
vaard. 
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III. Ontwerp van de datalogçer. 

III-1 . lloofdopze t. Zie tekening 1. 

De datalogger is duidelijk te scheiden in een 
analoog deel en in een digitaal deel. 
De meetwaarden van tenperaturen, drukken, flow enz. 
worden in analoge vorm aan de datalogger toegevoerd. 
Deze analoge waarden zijn te onderscheiden in: 

1. gelijkstromen, uitgeelrukt in Juilli-ampères, welke 
Iiiiëäir-zi}n-met de eemeten t;-rootheid, welke zij 
voorstellen. 

2. gelijkspanningen, uitgedrukt in milli-volts, welke 
II.iiëäir-zi3n-mët de gemeten grootheid, die zij 
voorstellen. 

J. gelijkspanningen, uitgedrukt in milli-volts, welke 
niët-IInëäir-zi}n !'let de gemeten grootheid, die 
zij voorstellen. 

4. veranderlijke weerstanden, uitgedrukt in ohms. 

Bijvoorbeeld in het Geval van tei'lperatuurrneting 
met behulp van weerstandsthermometers. ~)e ze \~eer

standswaarden zijn in het algemeen ook niet-lineair 
met de grootheid, die zij voorstellen. 

5. contactstand, hieronder wordt verstaan het in of 
üit-zi}n-vän een contact. 

~)eze signalen zijn van een te laat; niveau voor verdere 
verwerking, daarom worden zij eerst toegevoerd aan een 
versterker. Tussen de binnenkOlaende meetkanalen en de 
versterker zijn schakelcontacten aüngebracht. Door 
miudel van een natrix kan een willekeurig meetpunt ge
selecteerd worden, wat dan doorverbonden wordt met de 
versterker. De uitgang van de versterker is aange
sloten op de "analog- to - digital - convertor", 
welke laatste het oorspronkelijke analoge meetsignaal 
omzet in digitale vor11. De digitale informatie door de 
A. J.C. ai'gegeven staat rnt ter beschikking van het di
gitale gedeelte van cle datalogger. 



10. 

Het digitale deel verwerkt de ontvangen meetsignalen 
volgens een bepaald prograr:una. Dit prograr.wm is op
geslagen in het geheugen van de digitale eenheid, het 
programma kan uitgelezen worden en ook nieuwe pro
granma's kunnen worden ingelezen. 

De bewerkingen die in het digitale deel plaatsvinden 
zijn: 

a. een meetwaarde vergelijken met een andere waarde 
b.v. bij maximum signalering, 111inimum signalering 

b. een meetwaarde vergelijken met een oude meetwaarde 
bij trendmeting 

c. het lineariseren door middel van rekenkundige be
werkingen van niet-lineaire spanningen 

d. doordat naast optellen en artrekken ook vermenirç
vuldigen en delen noc;elijk is kunnen rekenkundige 
bewerkingen worden uitgevoerd. 

De werking van alle apparatuur in het digitale deel 
is op het binaire talstelsel gebaseerd, dit is gedaan 
omdat het de meest eenvoudige oplossingen geeft voor 
het verrichten van de hier bovengenoe!'tde be,~erkingen. 
Een programma is opgebouwd uit woorden, dat zijn groepen 
instructies en gegevens. In een instructie staat aange
geven ten eerste de opdracht van de soort bewerking en 
ten tweede het adres waar de ini'orr,Jatie zich bevindt, 
waarmee de bewerking moet worden uitgevoerd. 
U.v. vergelijk de gemeten waarde met gegeven waarde. 
Je gegeven waarde vindt nen dan op de aangegeven plaats 
in het geheugen. 
Verder geschiedt de gehele besturine vanuit het digitale 
deel. Dat wil zeggen: bepaald wordt door het prograr.uaa: 

a. de volgorde van het aftasten van de meetkanalert 

b. de manier wa<':l.rop de juiste meetwaarde gevonden 
wordt. ,)i t houdt in, dat voor ieder punt de juiste 
versterkingsfactor gekozen wordt en de juiste 
schaalcorrectie toegepast wordt. 

c. o1' het meetpunt uitc-eprint moet worden o.f niet en 
op welke manier dit eventueel zal geschieden. 

III-2-1. De scanner. 

Beze contactkeu~eschakelaar wordt behandeld in het stageverslag 

verslag van de heer Gall. 
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III-2-2. De versterker. 

~it is een geheel ge~ransistoriseerde Gelijk
spanninr.~svers terkar, voor lage inGan.:;sspanningen. 
Om redenen van onderhoud is een transistor uit
voering gekozen. 
I<'abrikaat: ;{edcor Development Corporatien 

Van Nuys California. 

Technische gegevens. 

Versterkings:factor: van 10 tot 1.000 x. 

met de ha.nd omschakelbaar in 10 stappen 
op arstand regelbaar in 4 stappen 

natnvkeurigüe id: + 0,02 G,; 
I bij gelijkspanning 

I 

lineariteit: + 0,01 (.;) 

stabiliteit: + 0,01 ~·,) -
Bandbreedte: Omschakelbaar van 20Hz. tot 100KHz. 

De bandbreedte beïnvloedt noch de versterkinr,sf'actor 
noch de "common-mode rejection" of' de drif't. 

Common-mode rejection. 

1000 x de versterkiuesïactor (van 0 Hz. tot 150 l!z) 

Ing·angsspamüng : max. 10 volt gelijkspanning of' 
top wisselspanning 

Ingangsimpedantie:beide lijnen mininaai voor 
1000 ~Ieeohm bij d. c. 

Lijnonbala.ns: 0 - 1000 ohm 

Chopperintermodulatie: 0, 01 1 

Drif't: + (10 + ;300 ) nlicrovolts 
versterk. factor 

Insteltijd: De versterker is binnen 20 1u sec op 
0, 01 1

,.; van de eindwaarde bij een sprong
spanning met een amplitude van de volle 
schaaluitslag. Gemeten bij 100 KHz band
breedte. 

Uitgang: + 1 0 V 0 1 t , + 1 0 0 In À • 
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Overbelasting: Hersteltijd bij overbelasting 
150 milliseconden. Binnen 0,5 > 
van de volle schaal is de her
steltijd 50 nicroseconden. 

"Common-mode" 
spanning: + 20 volt top maximaal 

"Dif'îerential" 
spanning: + 20 volt top maximaal 

Omgevingstem-
peratuur: toelaatbaar 0 - 50°C 

.1.f'metingen: St" x 1,5" x 19"· 

![ierboven is de uitdrukkinG "common-raode rejection" 
gebruikt. L:en toelichtinG hierop is als volgt: 

Onder "comnon-mode re j ec t ion" C. :'-I. H. verstaat men 
de vcrsterking die de gemiddelde waarde van de 
spanning~n e 1 . en e 

2 
onder~·aa t tez: opzichte van de 

ver::;terkl.ng dl.e de versc}ulspannl.ng van e
1 

en e
2 ondergaat .. iJe spanningen e

1 
en e

2 
zijn de 

spannincen op de twee ingangsklemr:IBn van de ver
sterker. 

Uus wordt bijvoorbeeld: e
1 

+ e 
____ 2_, A

1 
x versterkt en 

2 

- e
2 

, A2 x versterkt dan is de 

C • >I • ~ { • 

Voor deze versterker geldt: 

+ 1 
lOOO.A 

Stel dat: 

e
1
-e 2 = 10 mV=== en e 1 = 2,010 Volt max. 

e
2 

= 2,000 Volt max. 

Dan: 

e = 1000. 
0 

A = 1000 

10 1 
1000 + 1000 

( 2, en o + 2, ooo) 
2 

= 10 Volt + 2,005 V 
1000 
~ 

fout van 1/5 pro-mille 

1{e kunnen dus 10 v- toelaten wanneer een fout van 
1 o/oo toecestam1 is. 



III-2-J. Analoog naar di&itaal omzetter. -------------------------------
Fabrikaat Mullard 

Type }Yf JOOO. 

Deze onzetter heeft eon analoao ingang van 0 -
10 volt en een binaire ol' binct.ir-decimaal geco
deerde uitgang van lD resp. 12 bits. 
De ingangsspannints kan dus voorgesteld worden als 

" :=l 0 V. = -.c:-
1n ~ 

n =1 
V = volle schaabvaarde 

s 
= 10,24 volt bij de 

binaire omzetting. 

Door 10 x de waarde van a. te bepalen kan de om
zetting tot stand worden gebracht. 
Zie tevens tekening 2. 
De analoge spanning \vordt aan een stroomverdelings
circuit toegevoerd. 
Dit circuit bestaat uit een lveerstand H via vmlke 
het analoge ingantsssignaal \vord t toetsevoerd en 
10 sorrw1eringsweerstanden 2R, lm, 8R --- 10211 H, 
welke aan de ene kant via transistorschakelaars 
met een gestabiliseerde voedinc van -10,24 V zijn 
verbonden en aan de anüere zijde allen op de Z?~n. 

somlijn uitkomen. De spa1u1ing op de somlijn wordt 
toegevoerd aan oen d.c. versterker, die bepaalt of 
de spanning positie!' is oi' niet. Achtereenvolgens 
worden nu de weerstanden ;~1:{, 41:\ enz. met üe SOI!llijn 
verbonden, waarbij de vers terl(cr s teetls lJepaal t of 
de weerstand in blijft of uiet. Uit de standen van 
de transistorschakelaars vol~t dan het binaire getal. 

Technische gegevens. 

Input c-egevens. ---------------
Analoge inganc-sspanning: 

ingan3simpedantie 

conversiesnelheid 

voeding met externe 
klokpulsen is moeelijk. 

Digitale uitc-ang 

0 - lOV positief 

5000 ohn 

1000 neetwaarden per seconde 

Pulsen JV pos.aaand minimum 
stijgtijd J;uS 
duur 0, s1us 

Frequentie niet minder dan 
16 x de conversiesnelheid 
met een maximum van 2 0 l~Hz. 

zuivere binaire code, 10 bits 
De minst signiricante bit 
komt overeen met 10 mV. 
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serieuitgane 

conversiefouten 

15 KHz 

of gesynchroniseerd met externe 
pulsen tot max. 20 KHz. 

(gebaseerd op temperatuurvariaties 
van ~ 5~ van de nominale waarde 
en netspanningsvariaties van 
..::t 10 ?~). 

nulpuntsstabiliteit: beter dan lO mV 

lineariteit beter dan 10 mV 

omgevingstemperatuur: 20°C - JOoc 
nauwkeurigheid ..::t 1 o/oo 
kan ook afgaijkt worden op 
JO - 4ooc 

III-J-l. Meting van mV.spannineen. -------------------------
olie tekening 3 

De mV spanningen af'komstig van spanninGsgevers worden 
via gatwiste a1'eesclwrmde aders naar de logg·or toe
gevoerd. Via de "scanner-contacten" wordt de spanning 
op du ingang van de versterker gezet. 
Vanuit het geheugen wordt nu ue juiste versterkings
factor gekozen om tot een bereik van 0 - 10 volt aan 
de uitgang te komert. Achter de versterker vindt een 
dusdanige spanningsdeling plaats, dat de overblijvende 
spanning die naar de .L}).C. gaat. overeenkorat met het 
bereik van de rysisch ger·1B ten groothei<l. De analoog 
naar digitaal omzetter maakt van het analoge signaal 
een overeenkomend digitaal signaal, dat voor verdere 
bewerking nu beschikbaar is. 
Indien alleen syr'lrnetrisclw stoorspanningen optreden 
dan worden deze door de "c ouwtoH-mode rej e c ti on 11 

voldoende onderdrukt. Hax. toelaatbare symaetrische 
::>panning 5 vt ::. op 
Indien echter tevens asymmetrische stoorspanningen 
optreden dan moet een schakeling gebruikt worden 
zoals die bij metine met thermokoppels geschiedt, 
zie onder III-J-2. 

Zie tekening 4 

De warme lassen kunnen bestaan uit de thermokoppels 
Cu-Co, Fe-Co en Chromel-Alumel. Vanarde warme 
lassen gaan compensatiekabels naar een isotllerr.w 
kast. 
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;Jeze isotherme kast is géén therrwstaat, maar is 
wel zo geconstrueerd dat binnenin overal dezelfde 
temperatuur heerst. In de kast gaan de compensa
tiekabels over in koperaders. Via een weerstand 
van 1 ~legohm \vordt nu een condensator met zeer 
geringe lek opgeladen tot de spanning van de warme 
las. \{anneer het punt gemeten wordt, wordt de con
densator dubbelpolig ai'geschakeld van de toevoer
dradeii. ile spanning wordt nu verminderd met de 
spanning die een automatische koude-las unit a1~

geeft en vermeerdert met een spanning die overeen
komt met een thermokoppelspanning van 20°C. La
doende wor~t de warme las geneten ten opzicl1te van 
nul graden en niet ten opzichte van 20°Celsius. 
Daar de laagste temperatuur ca. J°C is, hebben \ve 
dus alleen met positieve spanningen rekening te 
houden. 
De versterker versterkt de spanningen afkomstig van 
de ChroJ<Jel-Alumel koppels 200 x en de beide andere 
koppels 4oo x. 
Dus als onderstaand: 

Koppel Input Verst. Uitgang 
Factor versterker 

Cr - Al 0 - 10oooc 

0,00- !n, Jl mV 200 x 0 - 8,55 V 

Cr - Al u - 6oooc 

0,00- 24,91 mV I 2oo x 0 - 4,98 V 

.Fe - Co 0 - J00°C 

0,00- 16,JJ mV Lwo x 0 - 6,5J V 

Fe - Co 0 - 10ooc 

0,00- 5,27 mV 4oo x 0 - 2, l08V 

Cu - Co 0 - l00DC 

0,00- 4,28 mV I 
4oo x 0 - 1,71 V 

De versterkte spanning wordt direct naar de A.D.C. 
toegevoerd, clan gaat de meetwaarde in binaire voru 
het digitale deel in waar de linearisatie geschiedt. 
Immers de tempera tuur is niet rech tevenreelig Ele t de 
thermokoppelspanning, zodoende moet een linearisering 
plaatsvinden om de juiste temperatuur te verkrijgen 
bij het uittypen etc. 
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Opladen van de condensator tot de meetwaardespanning. ----------------------------------------------------
I 1 d h . dt 1 V (1 - e -t/RC) tet op a en gesc 1e vo gens: vt = 0 

De spanning is binnen 1 o/oo van de eindwaarde als geldt: 

V 
0 

of 

- V 
0 

e -t/RC 

-t/H.C e 

> V .0,999 
0 

t log e > J 
HC 

Neem R = 1 megohm. C = lO,uF, dan volgt voort 
I 

t > ::2 
1 

= 6,9 seconde. og e 

Daar de trendmeting minimaal op 15 sec. gebaseerd is, 
is de tijd van 6,9 sec. toelaatbaar. In de praktijk zal 
deze oplaadtijd geen bezwaar zijn, daar de condensator 
niet van nul naar de maximum spanning zal worden opgeladen, 
maar reeds een beginspanning zal hebben in de buurt van de 
e ind\vaarde. 

untladen van de condensator ten r5evolge van 1:IBting. --------------------------------------------------
De condensator zal zich ontladen via de lncant.;s,-veer
stand van de versterker, of naar aetrde via lekweer
scanden. 

Vt = V e-t/HC = (1 - t/HC) V . 
0 0 

De meettijd is b.v. 100 m.scc. 1l. = 1000,10
6 

ohm 

(Ri v.d. versterker) 
") 

V (1 100.10-~) 
t = - 109.10.10-6 

Dus wanneer geen rekening is gehouden met de lek
WfH:JrstaHd, dan is de i'out te ver\vaarlozen klein, 
(nl. 10-J procent). 
Hoe c;-root moet H uinstens zijn, opdat <Je fout kleiner 
is dan 1 o/oo. 

t 
H ) 10 Hegohm 

iierking van de automatische koude-las. --------------------------------------
)1rJt kop•~

.sotr•• 
.f•.ll. hi 

.z..•c ~ /fJ J1. Htn.,-,..~ . ., . .,. ~ o11 
411.&J ) Jf.i JL I 

P'i'(:. a. . 
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De automatische koude-las bestaa.t uit een brug van 
Wheatstone, opgebouwd uit 4 weerstanden. tie fig. a. 
Een van de vier weerstanden is een kopersonde met 
weerstand r +Ar. 

1:.: r g·e 1 ut : v = E ( r + A r a ' '·' ( H .A r \ • E • .A r 
\ 2 r + A r - 2 H) = L \'t. Hr + 2 R Ar) 4 r 

Stel dat de temperatuur AB verandert, dan wordt de 
we ers tand van de kopersonde r t = r 

0 
( 1 + ""A E> ) 

.AiL~ ~c::IJI(.L\8 
T 'L• 

Indien = 1 OC CÎCUl is D( = ~ = 4 .10-J voor de sonde 
"L 

Om het koppel b.v. Cu-Co te compenseren, in tie buur;t 
van e , geldt dus bij een gevoeligheid van 40.10- V/°C 
van het koppel 

E 4 10-J = lW.l0-6 
4• . 

Op dezelfde W1Jze is de voedincsspannin{S te bcpaleu voor 
de twee andere koppels Fe-Co en Cr-Al. 

De praktische uitvoerint; is weergegeven in .fic-. h. 

Het meten met de koude-lassen in therr'lostaten. 

tie tekening 

Dit is nagenoeg hetzel.fde c:.üs het meten met au toma ti
sche koude-lassen. Alleen moet P1en nu de "echte koude 
lassen" in een of meerdere tlwrrnos ta ten onderbren,:;en. 
Het is e-ebruikelijk de thermostaten in te stellen op 
50°C + 0, 2 oe. 1,-lanneer nen nu J thermostaten toerJast en 
men brengt in twee thernos ta ten ( numr1e rs I en II) een 
zgn. warr,le las aan en meet die ten opzichte van de 
koude las in thermostaat nm.uner III, dan is hiermede 
een controle op de goede werkinc- van de drie t.tu~ruo

staten verkregen. Aangenomen dat niet alle thermostaten 
te~elijk verlopen. 

,-
1 
I 
I 'X I 
I ___ ...) 

I
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

liC I 
___ _j 
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Stoorspanningen. 

Te verwachten zijn stoorspanningen met frequenties 
van 50Hz en hoger en met amplituden welke in de orde 
grootte van de meetspanning liggen. De stoorinvloeden 
kunnen we onder andere onderdrukken door: 

a. de kabels van meetpunt naar datalogger te twisten 
en ar te schermen. 

b. een bromfilter in te bouwen, wat 50Hz en hoger 
voldoende verzwakt. 

c. meetcondensatoren te gebruiken, welke tijdens het 
meten van de meetkabels afgeschakeld worden. 

De versterker geeft wel vuldoende verzwakking voor 
symmetrische stoorspanningen (door middel van de C .~·I.H.) 
maar de asymmetrische stoorspanning wordt zondermeer 
niet onderdrukt. 
Het inbouwen van een 50Hz filter zou de eenvoudigste 
en meest eoedkope oplossine geven, helaas \vordt hier
nede een te erote vertrac;int; geintroduceerd (een sprong
functie op een laagdoorlaatfilter gezet, is pas na ca. 
250 milliseconden binnen 1 o/oo van zijn eindwaarde). 
De demping is dan bij 50 liz., 60 db). 
Daarom berust de stoorspanningsonderdrukking op de 
punten a. en c. Het onderstaande geldt nu voor de sym
metrische en asywnetrische stoorspanningen. 

A. Symmetrische stoorspanningen. 

Doordat de kabels (;etwist worden zal eigenlijk 
alléén aan het begin van de meting, dus bij de op
nemer een mogelijkheid zijn om stoorsignalen op te 
pikken. il.v. door geen of slechte aarding. ~aar 

echter beide platen van de condensator gelijktijdig 
meelopen, heeft men van deze stoorspanningen géén 
last. Dit is dus een ideale "conunon-mode rejection". 
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B. Asyn~etrische stoorspanningen. 

~ 

··~-< ______ ®_:=====c:::c====r-=_ ;:;:J:_-_-_-..., ... X .... ~-
De stroom die ten gevolge vnn een asyPtrletrische 
spanning gaat lopen is: 

i = e 
-----:1:---
1{2 + 1'1'2 c2 

De spanning van de cond.ensatCJr: 

Stel: 

e.c. = 

i ec.._-
j"'C 

C,.... • L 77" V ........"( /ute. 
Va S'O Ha. 

t. 
ICato.A, 

DlT ~. ki..IWFit. 111411 1.. ·c.. 
I. 
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III-J-J. Het meten van gelijkstroomwaarden. 

Zie tekening 5. 

De gelijkstromen zijn arkomstig van m"l. r:1ectzenders. 
}Jeze geven een stroom al' üie een naat is voor de door 
hen c-erneten physische grootheid. Via r;et\·;iste afge
sclwrmde aders worut de stroou naar de lop;ger cevoerd. 
Aan het einde van de leicline wordt een a.fsluitweerstanü 
aangebracht, waarover dan een representatieve mV-meet
waarde ontstaat. Hierna volgt een eeschikte versterking 
en een spanningsdelinc, waardoor een schaalbereik-aan
passing mogelijk is. De analoge spanning wordt tenslotte 
toegevoerd aan de A.D.C., die er een binaire waarde van 
maakt. De door de meetzenders afgegeven stromen zijn 
meestal 0- 10 mA o1' U- 20 mA, zij moeteu een rim1Jel 
hebben die kleiner is dan 1 o/oo van de nonduale waarde. 

In de vollj<Htdc lijst is weergeeeven, hoe de voorko1:1ende 
drukbHreiken behandeld wordeu. 
Op dezelfde manier is voor de andere crootheuen ook een 
lijst aan te leggen, nits Llus de meetbereiken en ue 
stroombereiken bekend zijn. 

• 
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Ingang Ai's1uit- Versterkings Uitgang Ingang 
weerstand .factor vers ter- A.D.C. 
in ohm ker in V in v. 

0 - 1 KG/cm2 i 
0 .. 10 mA I 100 10 0 - 10 0 - 10 
0 - 20 mA 

i 
50 10 0 - 10 0 - 10 

0 - 2 KG/cm2 I 
0 - 10 m/\. i 100 10 0 - 10 0 - 2 i 

0 - 20 mA 50 10 () - 10 0 - 2 

n - J KG/cm2 

0 - 10 mA 100 10 0 - 10 0 - J 
0 20 r.l,\. I 50 10 () 10 0 .... - - - .) 

0 - 5 KG/cm2 I 
0 - 10 mA 

I 
100 10 0 - 10 0 - 5 

ü - 20 m.'-1. 50 I 10 () - 10 () - 5 
"' 

0 - 10 KG/cm2 

! 0 - 10 mA I 100 10 0 - 10 
I 

(i - 10 
0 - 20 m.A. I 50 10 0 - 10 () - 10 

r 20 KG/cm 2 I ,; -
0 - 10 ma lUO 10 0 - 10 0 - 2 
{) - 20 ra;\. 50 10 () - 10 () - 2 

0 ~10 . G/ 2 ! - h cm i 

() - 10 m.->- l 100 10 () 10 0 J I - -
i) - 20 m.·\ I 50 10 0 - 10 0 - J 

u - 50 Gj ~ 1c cm 
0 - 10 lllr'l. 100 10 () - 10 0 - 5 
0 - ;~ () r:L~ 50 10 0 - 1U 0 - 5 

100 2 i 0 - l:G/ CHI 
I 

0 - 10 m,~ 100 10 I 0 - 10 0 - 10 
0 - 20 mi'\. 50 10 0 - 1U () - 10 

0 - 2 00 hG/Cl•i' 
() - 10 IJ IJ\. 100 10 0 - 10 0 - 2 
0 - 20 m,\. 50 10 0 - 10 0 - 2 

i 

:-, 4oo KG/cm 2 
V -
() - 10 mA 1UO 10 0 - 10 0 - !~ 

0 - 20 nL\. 50 10 0 - 10 0 - l.t 
i 
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III- J-4. Temperatuurmeting met behulp van we ers tandsovwners. 

Zie tekening 6. 

liet meetelement voor de tenperatuurmeting is in dit 
geval een weerstandopnemer, meestal platina or nikkel. 
Dij 0°C is zo'n opnemer 100,00 ohm (Pt 100). 

De meting ceschiedt door de opneP1er als een tak van 
de brut; van wheatstone te schakelen. Door veranderinG 
van deze weerstand, verandert de uitt;angsspanning van 
de brug. Ben nadeel bij deze methode is, dat de uit
gan[Ssspanning niet-lineair is uet de weerstandsver
anderin[S, dus ook niet-lineair met de temperatuur. Daar 
echter door de aan,vezicheid van een geheugen en een 
rekeneeuheid in het digitale deel gemakkelijk een liuea
risatie is uit te voeren is dit natleel verdwenen. 

Door deze meting echter als "drieleider'' systc!CI'I uit te 
voeren verdwijnt de invloed van de meetleidingen en dit 
is een e11urm winstpunt. Br ktuuten n.l. t;emakkelijk lei
dingen met lengten van 500 meter (uit is 1.000 meter heen 
en terug) optreden, wanneer die in te:·Jpera tuur variaren 
is de meting bijzonder slecht indien geen drieleider 
systeem wordt toegepast. 
Um drie aders naar een meetpunt te leggen is geen be
zwaar, indien hiermede winst wordt ::eboekt. 

lJerekeniltc· van het brut;oneveuwich t. 

~ 

IOOA 

Joos 1oo$\. 

i{e voeden de hrug met een c onstante s troon i. 

Door tak 1 t;aat dan i (100 + 100 + A 
200 + 200 + A 

~)oor tak 2 gaat een stroon 200 
4oo +A 

Dan wordt de meetspanning B: 

) = 

i. 

E = /DO. toot-LJ l _ (toD +.A) . .(oo L. 
~DO +A f oo +.0 

-

200 +A 
4oo +a i. 
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l)e ijk\veerstand.en van vla. tinaweers tanus thernono ters 
zijn nu volB'ens lJ.I • .:-.I. 4J760. iie lfütte I blz. 1!.~72. 

oe oe 

-220 10,41 250 19·4,1J 

-200 18,5J JOO 212,08 

-150 J9,65 350 229,70 

-100 60,20 400 2lJ.7,07 

- 50 80,25. 450 26h,l9 

0 100,00 500 280,94 

50 119,40 550 297.30 

100 138,50 

150 157,33 

200 175,8n 

Stel dat i = 1 mA. Het verloop van L~ als f'unctie van 
de ter1pera tuur wordt dan: Lie ook graf'iek. 1 

Tenp. E 
in oe in mV 

1 o, 10 

10 0,9h 

50 4,fi2 

100 8,78 

200 15,94 

JOO 21,89 

4oo 26,88 
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III-J-5. Het meten van contactstanden. 

~ie tekening 7. 

Door middel van een spannincsbron en een weerstand 
zijn de t\.;ee draden die na<tr een contact gaan onder 
een bepaalde spanning gezet b.v. 10 volt. Is het 
contact geopend dan zal de versterker 10 volt op 
zijn ingangsklenmcn krijcen. Neem de versterkinGS-
factor 1 x, de schaalaanpassing 1 1, de .\..jLC. 
zal 10 volt in binaire mr.t. afgeven. 

Is het contact gesloten, dan loopt er een stroom van 
1 me~ (indien H gelijk is aan 10 K ,. ) • De spä.nning 
op de ingang van de versterker wordt nu, bij ~ 10 
leidingweerstä.nd, ~ 10 mV. :Jit is ongeveer 1 bit. 
Het prograrru:1a kan r'len nu zo uitvoeren, dat enkele 
bits, steeds betekent, dat het contact gesloten is. 
~o ook betekent b.v. meer d2111 5 bits, het contact is 
open. 

In verband met mogelijke stoorspanningen is ltet ge
>vens t ook hier de aders te bvis ten. orsclloon uit hier 
niet zo noodzakelijk is, als iu het geval van de 
vorige uetingen. 



III-4. Het storingsbedriji'. 

Meting van willekcurice noetkanalen. 

a. \{anneer het digitale deel gestoord is, oï indien 
beide j~.;).C.'s uit bedriji' zijn moet het toch 
mogelijk ?.ijn metineen te verrichten. Dit kan nu 
geseltieden op de volgende manier: 

Ben n~etkanaal wordt gekozen door middel van de 
handbediende keuze na trix. ~Je vers terkingsîac tor 
van de ingeschakelde versterker wordt in de juiste 
stand gebracht. Achter de versterker wordt nu een 
voltmeter geschakeld, terwijl de vcrbinding met de 
A.D.C.'s verbroken wordt. De voltmeter moet een 
bereik hebben van 0 - 10 volt, met omschakelbare 
tussen trapi.Jen. 
:Iet behulp van aanwezige {Sec;evens b.v. in tabelvorm 
kan de afgelezen spanning vertaald worden in de 
physische grootheill. 
"'utomatische alarmerine van een groep meetpunten 
tijdens storinasbedrijf. 

b. Door middel van een pulsgenerator is het mogelijk om 
de keuzematrix van de meetkanalen zo te bedienen dat 
een aaneensluitende groep meetwaarden b.v. 200 laeer
tenperaturen continu gemeten wordt. Op de voltmeter 
is één "set-point" aangebracht, wordt dit over
schreden dan ;vordt een alarm eegeven. 
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Verbetering van het nulpuntsverloop van de d.c.versterker uit de a.d.c. 
----------------------------------------·------------------------------
Deze versterker bestaat uit drie stappen,terwijl elke versterkertrap gevormd 
wordt door een ''matched pair '' germaniumtransistoren,type OC45. 

Zie de unit Ul3 uit de gebruiksaanwijzing vandePt 3666 (a.d.c.). 
We willen nagaan of er verbetering optreedt in bet nulpuntsverloop,indien 
we de eerste trap vervangen door een matebed pair siliciumtransistoren. 
Hiertoe werd eenzelfde versterker gebouwd,maar met de eerste trap uitgevoerd 
met siliciumtraneistoren,type BCZ 11. , 
~e,twee siliciumtransistoren zijn uitgezochte exemplaren,met eenzelfde a 

(a=36 voor Vl en V2). 
De unit werd in een oven geplaatst,om deverschilspanning tussen beide collec
toren als functie van de temperatuur te kunnen meten. De beide basissen van de 
eerste trap werden op Ovolt aangesloten. Het totale verloop beàroeg nu0,2 mV, 
bij een temperatuurvariatie van 65 naar 23 graden Celcius. 
Eenzelfde proef werd genomen met een matebed pair germaniumtransistoren OC45 

met a'van36 en 36,5,hierbij bedroeg het verloop5,lmV bij een temperatuurvariatie 
van 55 graden c.naar 20 graden c. 

Meetresultaten. 
---------------

Temp. Vc. Temp. Vc. 
Siliciumtrap Germanium trap. 

65 1,13mV 55 - 0,65 "'" 
55 1 '22' ' 50 - 0,3 ,, 
45 1,18" 45 1,2 

t ' 

35 1,09,, 40 2,1 ' ' 
30 1 t 05 t t 35 3,1" 

27 1 t 02 t' 30 3, 7" 

25 0,98'. 25 4,2" 

23 0 '95'' 20 4 '45' ' 

De oorzaken van de nulpuntsdrift. 
---------------------------------
Deze bestaan uit de drie volgende effecten,die optreden bij temperatuursvariatie. 
a. De Icbo. 

Deze varieert exponentieel met de temperatuur,men kan aannemen dat zij onge~ 
veer verdubbelt bij iedere temperatuursstijging van 8 graden c. 

Icbo van een OC45 is bij 25 ?rad. circa 3microamp. Vcb=-3V. 
Icbo van een BCZ 11 is bij 100 grad.c rcaO,l ~icroamp. Vcb=-lOvolt. 

b. Daling van de basis-emitterspanning. -Vbe. 
De basis-emitterspanning daalt ongeveer 2mV per graad Celcius,zowel voor 

silicium als germaniumtransistoren. 
c. Verandering van a•. 

Bij een geaarde emitter verandert de stroomversterking van een germaniumtran~ 
sistor ongeveer 1,5% per graad c.,bij siliciumtransistorenca. 0,6%. 
Bij een transistor kan de drift uitgedrukt worden als volgt: 

A& AV= AVbe + ~IcboR +Ib""'IC"R• 
Waarin R de weerstand in de basis is.(de bronweerstand). 
De laats•e term is t.o.v.de andere te verwaarlozen klein,dus blijven twee termen 
over.De eerste term is lineair veranderlijk met de temperatuur,de tw~de term 

AlebaR is exponentieel afhankelijk. 
Door het toepassen van een long-tailed pairschakeling kan men de~Vbetera groten
deels nivelleren.De tweede term kan men bij een gegeven R klein krijgen,door te 
zorgen voor een lage lekstrooa Icbo. Bij silicium is deze een factor 100 kleiner 

dan bij germanium. 
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