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Nota'svan het Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebben op een
eenvoudige weergave van cijferreeksen,alsop een concluderende
discussievan onderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echter vanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
Bepaalde nota's komennietvoorverspreiding buitenhetInstituut
inaanmerking
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1.Inleiding
Deze nota behandelt deDT100 datalogger en hetbijbehorende
programmaDECIPHERwaarmee dedataloggerkanworden bestuurden
waarmeegegevensuitdedataloggerkunnenwordengepresenteerd.
Een datalogger iseen apparaat waarmee periodiekmeetwaarden
kunnenwordenvastgelegd, omvervolgens tewordenverwerkt. Om
metingentekunnen doenmoetensensorenopde dataloggerworden
aangesloten.
Eendataloggerkaneengrotehulpzijn bijmeetopstellingenwaar
het belangrijk isgedurende een langereperiode metmeerdere
kanalen metingen te verrichtenen deze meetgegevens vastte
houden.
Een datalogger is daaromuitermate geschiktvoor automatische
meetopstellingeninhetveld.
In de volgende hoofdstukken zal de DT100 en het DECIPHER
programma aan de hand van enkele voorbeelden worden
geïntroduceerd.

2.DeDTIOO 'Datataker'datalogger.
Een datalogger kan, zoals in de inleidingal werd gezegd,
meetgegevens verzamelenen opslaan. Vervolgenskunnen op elk
momentdezemeetgegevensweer wordenuitgelezenomzete kunnen
verwerken. Ook kunnenmomentele meetgegevens mbvde computer
direct worden opgevraagd.Op dezemanier ishet dusmogelijk
meerderekanalen 'real-time'uit te lezen.Erkandan nietmeer
wordengesprokenvaneendata-logger,maarhetapparaatwordtdan
gebruiktalsdata-aquisitieeenheid.
Om meetgegevens in te kunnen lezen kunnen sensoren en
meetapparatuur worden aangeslotenop de datalogger.De DT100
heefthiervoor23analogeen8digitale ingangenterbeschikking.
.Verder beschikt de DT100 over 2telleringangen één analoge
uitgangen8digitale uitgangen.Behalvehet loggen vananaloge
meetwaarden kunnen ook digitale signalen (aan/uit) worden
vastgelegd. (DataElectronics,1985).
Ookheeftde DT100een beperkte 'processcontrol' mogelijkheid
dwzbijeenbepaalde ingangsconditieaandeingangkan meniets
meteenuitgang latengebeuren,bijvoorbeeld omde10minuteneen
relaisaansturenof bijeen bepaalde ingangswaardeeen analoge
waardeuitsturen.Dit wordtgerealiseerd dooreenzg. 'Control
Command'naardeDT100testuren.Opdezemanier ishet mogelijk
op beperkte schaal de meetopstelling dmv de datalogger te
besturen.
Bijopstellingendieeenhogeremate vanbesturingvragen iskan
het 'proces control' wordenverschoven van deDT100 naar de
computerdoorhiervoor zelfeenprogramma teschrijvenvoor de
computer. De relevante gegevens worden dan via de DT100
betrokken, in decomputer verwerkt, en debesturing van de
'buitenwereld'vindtweerplaatsdmvdeDT100.
Om eenbepaaldegrootheid vasttekunnen leggenmet deDT100
moetdetemeten grootheidwordenomgezet in:een spanning,een
stroom,eenweerstandofeenfrequentie,bijvoorbeelddrukhoogten
dmv een druk/spanning omzetter, of temperatuur dmv een
weerstandsthermometer (PtlOO)ineenweerstand.Hettijdsinterval
waarmee alle ingangen kunnen worden ingelezen kan worden
geprogrammeerdvan1sec.tot1jaar.
DeDT100kan meteencomputer ofeenterminal communiceren dmv
een seriële communicatielijn (RS232) en opdie manier zijn
commando'sontvangen ofzijn gelogdedata afgeven.Ook is het
mogelijk 'real-time'ofweldirectvia deze lijnmeetgegevensvan
allesignalenuittelezenopeencomputerofterminal.
OmeenindruktekrijgenvandemogelijkhedenvandeDT100zullen
aandehand vandeconfiguratie inFiguur 1enkele voorbeelden
wordengetoond.

2.1Een geautomatiseerd meetsysteem met de DT100

Figuur 1
opstelling.
Computer.

voorbeeld
vlnr:

van een moge 1ijke
de opnemers,
DT100,

Zoals in Fig.l is te zien is op ingang 1 een spanningsbron
aangesloten, op ingang 2een variabele weerstand, op ingang 3een
variabele frequentie en op ingang 5 een weerstandsthermometer
(Pt-100).
Op de digitale ingang iseen
digitale uitgang eenrelais.

schakelaar aangesloten enop de

De datalogger wordt nu op een terminal aangesloten en moet
vervolgens worden geprogrammeerd. Devolgende grootheden moeten
worden vastgelegd :
Dag
Tijd
Spanning
Weerstand
Frequentie
Temperatuur

(kanaal 1)
(kanaal 2)
(kanaal 3)
(kanaal 5)

Dezewaardenmoeten om de 10seconden worden gemeten engelogd.
Verdermoet het zo zijn dat als de analoge waarde van kanaal 1
(gemeten spanning) boven 850 mV uitstijgt digitale uitgang 1
(relais)wordt bekrachtigd, (bijvoorbeeld een alarmsignaal).
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Omditallestekunnenprogrammerenmoetendevolgendecommando's
naardeDT100wordengestuurd:
R10SDTIV2R3F5BVID/L
en

ID@IV >850

Deeersteregel isalsvolgtopgebouwd:

,

R10S-Repeatevery 10Seconds
D
=Day
T
=Time
IV -kanaal 1Voltage
2R =kanaal 2Weerstand
3F «kanaal 3Frequentie
5BV =kanaal 5temperatuurdmvPt-100
ID -digitale ingang1
/L -Loggen

Detweederegel isalsvolgtopgebouwd:
ID -Digitaleuitgang1
@
=tekenwatdevoorwaardeaangeeft
IV>850=voorwaardealsdemeetwaardeopkanaal 1groter
wordtdan850mV.
De DT100 zalvanaf hetmoment van ingevenvan decommando's
bovenstaande meetresultaten loggen,enook kanaal 1indegaten
houdeneneen alarmgenereren alsdewaarde daarvanboven 850
stijgt.
2.2Ophalenvanopgeslagendata.
Na bijvoorbeeld 10 minuten zijn 10 x 6 = 60 meetwaarden
opgeslagen in de datalogger.Om deze waardennaar buiten te
krijgenmoetdedataloggerweerwordenaangeslotenopdeterminal
ofopeencomputer enmoethetcommando 'U'wordengegeven van
'Unload'.

Vervolgens zal er zo een lijst ophet beeld verschijnen:

DTSCAN :R10S DT IV 213F 5BV ID
DT SWITCHES : /a/C/d/E/f/g/K/L/m/n/o/p/r/S/T/u/x/z
DATA 1-12-1988
2,43060.-342.4, 11.380,71.68, 21.20.1
2,43070, 206.68. 13.272, 85.56. 21.24, 0
2,43080, 1141.2, 16.496, 220.64, 21.24,0
2,43090, 1354.8. 17.240, 380.8, 21.20,0
2,43100, 1354.4, 17.240,380.8,21.24,1
.2,43110, 1360.3, 18.300, 380.8, 21.22,1
2,43120, 1365.2, 18.420,381.5, 21.20.1

Indeze lijst ishet volgende tezien:
kolom
kolom
kolom
kolom
kolom
kolom
kolom

dagnummer
tijd (inseconden)
spanning vankanaal 1 (mV)
weerstand vankanaal 2 (ß)
frequentie vankanaal 3 (Hz)
temperatuur
(*C)
digitale ingang (schakelaar)

De digitale ingangwordt '1' zodra de schakelaarwordt bediend.
Dehierboven getoonde gegevens kunnen in een file inde computer
wordenweggeschreven, om later tewordenverwerkt.
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3.DECIPHER;dataverwerkingvoordeDTIOO
HetDECIPHER pakketwordtmetdeDT100meegeleverd eniser voor
gemaaktom eenkoppelingtussende DT100eneen PCmogelijkte
maken.
Doordeze koppelingwordt eeneenvoudige programmeringvan de
DT100 mogelijk. Ook biedt DECIPHER enkele interessante
mogelijkheden om meetgegevens in grafische vorm te kunnen
presenteren.Het programma iserggebruikersvriendelijk doorde
zg. 'pull-down' menusturing,zodat werken metDECIPHER ende
DT100inkortetijd iste leren. (Decipher,1987).
Zodrahetprogramma isopgestartverschijnt eenmenubalkbovenin
,het scherm.Door middelvan depijltjestoetsen kannu worden
gekozenuiteenvandevolgendemogelijkheden:
-Retrieve
-Plots
-Reports
-Monitor
-Comms
-Auto
Dehierbovengenoemde mogelijkhedenzullenaan dehandvan een
24-uurs log van eenruimtetemperatuur met 2 opnemersworden
toegelicht.
3.1Retrieve
MetdeRetrieve optie ishetmogelijk gegevensuitde DT100te
betrekken.Ditkanopverschillendemanieren:
Retrievedata:-Real-time
!->meteenDT100commando.
-Gelogdedata
Ook kan eenbestemming (destination) voorde opgehaaldedata
wordenopgegeven.
Destination:

-Hetscherm
-Eenprinter
-Eenfile

->eenofmeerderekeuzenmogelijk
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3.2Plots
Er zijn 4 manieren om de
grafiekvormtepresenteren:
-Trend
-Cross
-Histogram
-Bar

informatie die uit de DT100in
!->eenmeetwaardetegendetijd
!->eenmeetwaardetegeneen
anderemeetwaarde
!->meetwaardenuitgezet inklassen
!->demeetwaardealsBar-graph

Trend:
Het is mogelijkom 3meetwaarden tegelijkertijduit tezetten
'tegen de tijd. Er kunnen op de Y-as afzonderlijke
schaalverdelingen worden ingevoerd. De tijdas is voor alle
grafieken dezelfde (figuur 2). Gegevensomde trendtetekenen
kunnenuitverschillendebronnenwordengehaald:
-DT100:
-Loggeddata:
-File:

Real-timetekenenvandeTrend.
'Unload'DT100entekenenvande
Trend.
tekenenvandeTrendmetdatauit
eenfile.
JMVCMMV 24 MP
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Figuur 2 een voorbeeld van een Trendplot.
Hier is het signaal van twee
temperatuuropnemers
uitgezet
tegen de
tijd (24 uur).
Ook ishet mogelijkomdatanaarschijfte schrijventerwijler
gegevens uit de DT100 wordenbetrokken en een Trend wordt
getekend.
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TijdenshetReal-timewerken ishetmogelijkomof deDT100tijd
ofdecomputerklokmeete laten lopen.Decomputerklokheefthet
voordeel dat dezenauwkeuriger isdan deDT100 klok,die een
resolutieheeftvan2sec.
Omeentijdsindicatietekrijgenbijhet loggenvangegevensmoet
natuurlijkdeDT100tijd (*) meegelogdworden.
(*) Hetuittekenen vaneenTrend gaattgveensoftware-fout in
DECIPHER foutalsdetijdasde24uuroverschrijdt.Detetekenen
trend 'springt' danterugzodat enkele lijnenover elkaarheen
wordengetekend.Deze foutkanwordenomzeilddoorvoordetijdas
decomputertijd tekiezen ipvdegelogdetijd.Dooreenempirisch
te bepalentijdsas tenemen zal nude trendwel goedworden
getekend,echterdetijdschaalklopt nietmeerzodathiermeewel
rekeninggehoudenmoetworden.
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Cross:
Het ismogelijkom 3meetwaarden tegelijkertijduit tezetten
tegeneen vierdemeetwaarde.Erkunnenop deY-asafzonderlijke
schaalverdelingen worden ingevoerd.Voor de X-askan ookeen
schaalverdelingworden ingevoerd.Gegevensomdetrendtetekenen
kunnenuitverschillendebronnenwordengehaald:
-DT100:
-Loggeddata
-File:

Real-timetekenenvandeCrosspiot
UnloadDT100entekenenvande
Crossplot.
tekenen vandeCrossplotmetdata
uiteenfile.

•Ookishetmogelijkom datanaarschijfteschrijven terwijler
gegevensuitde DT100wordenbetrokken eneenCrossplot wordt
getekend.

Figuur 3 een zg. 'Crosspiot ' .-meetwaarden
van twee temperatuuropnemers
uitgezet
tegen
elkaar.
X-as:
temperatuur
opgenomen met een Pt 100, Y-as
temperatuur opgenomen met een
thermokoppe1.
InFiguur 3
Horizontaal
uitgezet.

is eenvoorbeeld vaneen zgCross plotte zien.
enverticaal zijn temperaturenvan twee opnemers
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Histogram:
MetdePlotHistogramkeuze ishetmogelijkdemeetwaarden in te
delen inklassen envan dezeklassende meetfrequentieuit te
zetten in eenstaafdiagram (figuur 4).Zo'nhistogram kanmaar
vanéénmeetwaardewordengemaakt.
Deschaalverdeling vandeX-as (bereikvande meetwaarden)kan
zelfwordeningevuld.Deschaalverdeling vandeY-as (frequentie
vandemeetwaarden) kanzelf worden ingevuldmaar ditkan ook
automatischgebeuren.Deschaal pastzichinditgeval aanaande
hoogste frequentie inmeetwaarden.
Ookkan hetaantal 'Bar'-swathorizontaalwordtuitgezetworden
.gekozen, (aantalmeetklassen).
Ook ishierweerdekeuzevandeData-bronmogelijk:
-DT100:

Real-timetekenenvanhet
Histogram.
-Loggeddata:UnloadDT100entekenenvanhet
Histogram.
-File.tekenenvanhetHistogrammet
datauiteenfile.

Figuur 4 histogram
van een 24 uurs
tempérât uurmet ing met een PtlOO element.
Ook ishet mogelijkomdatanaarschijfte schrijventerwijler
gegevensuit deDT100 wordenbetrokken eneen Histogramwordt
getekend.
15

Barplot:
De Bai—plot geeft de mogelijkheid om meetwaarden dmv een
'thermometerschaal'weerte geven, (figuur 5)Ookhier bestaat
weerde mogelijkheid omdegegevensuitverschillendebronnente
betrekken.Omdatde Barploteigenlijkalleen maardemomentele
meetwaardeweerkangevenis hetalleenmaarzinvol omals data
bronvoor dezeplotmogelijkheid dezg. 'scan' mogelijkheidte
kiezen.Ditwilzeggen datreal-timedemeetwaarde in een 'bar'
wordtomgezet.
Het ismogelijkom15Bar-graphstegelijkertijdeenmeetwaardete
laten volgen. Er kanechter maar één schaalverdelingworden
gekozen voor de Y-aszodat de meetwaarden wel vandezelfde
fgrootteordemoetenzijn.
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Figuur
5
een Bar-plot
waarmee de
momentane
waarde
van
een
gemeten
grootheid
in de vorm van een thermometer
schaal
is te visualiseren.
Hier
een
real-time
plot
van de Pt 100 opnemer en
een
thermokoppel.

Hierkanechterwelwordengekozenvoor 'Auto-rescaling'zodatde
schaal van de Y-as automatisch wordt bijgesteld zodra een
meetwaardeoverde ingesteldeschaalheendreigttegaan.
AlsdeReal-time mogelijkheidwordt gekozengaande Bar-graphs
dusnetjes meeopenneermetdemeetwaarden.Wordendegegevens
echteruiteenfilegehaaldof wordtgelogdedataopgehaald,dan
zienwedeBar-graphevenop enneergaanterwijldedata wordt
opgehaald, omvervolgens stil te blijvenstaan opde laatste
meetwaarde.
16

De meetwaarden wijzigen immers niet meer! Deze manier van
weergevenheeftdusweinigzin.
Ook ishetmogelijkom datanaarschijfteschrijven terwijl er
gegevensuit deDT100 wordenbetrokken eneen Barplot wordt
getekend.
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3.3Statistics
Bijhetverlatenvaneenplotmogelijkheidwordenautomatischeen
aantal statistische parameters berekend aan dehand van de
zojuistgetekendeplot. (tabel1).
Bij de Trend Plot en deCross Plot zijn dit de volgende
Parameters:
Laatstemeetwaarde
Maximalemeetwaarde
Minimalemeetwaarde
Gemiddeldewaarde
Standaarddeviatie
Variantie
Aantalmeetwaarden

(value)
(maximum)
(minimum)
(mean)
(stddev)
(variance)
(total)

Deze getallenwordennetjes ineentabel
desgewenst ooknaareenprintertesturen.

gepresenteerd enzijn

BijdeHistogram Plotwordteen tabelgegevenmetde verdeling
vanmeetwaarden inde verschillendeklassen,enbijde BarPlot
wordt dehuidige meetwaardegetoond, eneengemiddelde vande
getoondemeetwaardenberekend.

Tabel 1 statistische
gegevens zoals deze worden
gepresenteerd
door DECIPHER, o.a. worden be
rekend: laatste meetwaarde (Value), maximum
meetwaarde (Maximum), minimale
meetwaarde
(Minimum), gemiddelde waarde (Mean),
standaard
deviatie
(Std dev), variantie
(Var), en het
totaal aantal meetwaarden
(Total).
Var 1.
Value
Maximum
Minimum
Mean
Std dev
Variance
Under
Over
Total

19.52
21.56
16.56
18.27
1.57
2.5E+000
0
0
119
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3.4Reports
MetdeReportsoptie ishetmogelijkprint-out'stemakenmeteen
bepaald intestellen formaat, (tabel 2).Hetpapierformaatkan
wordenopgegeven,een aantal te printenmeetwaardenkan worden
opgegeven (methet formaatvandekolommen),erkunneneenaantal
kommentaarregelsworden toegevoegd (zg.Header).Bovendien kan
ereenprimitieveplotwordengemaakt vandemeetwaardendmvhet
printenvan een *,een xof een+ in een leeg veldaan de
rechterzijdevanhetpapier.
Tabel 2 voorbeeld van een Report gemaakt met DECIPHER.
Uitgezet zijn: kolom 1: de tijd in seconden, kolom 2: de
temperatuur van opnemer 1, in kolom 3: de temperatuur
van
opnemer 2, en in kolom 4 de temperatuur van opnemer 3.
In de laatste kolom zijn de meetwaarden
grafisch
uitgezet.
TIME

TEMPI

59938
60838
61738
62638
63538
64438
65338
66238
67138
68038
68938
69838
70738
71638
72538
73438
74338

20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18

80
56
24
96
84
64
60
40
12
08
00
80
76
64
52
56
48

TEMP2
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18

80
60
24
92
84
68
64
40
08
00
96
76
72
56
48
52
44

TEMP3
20
20
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18

52
32
96
72
52
32
24
00
84
72
68
48
40
32
20
16
12

-+
-*+
-+
-+
-+
+
+
-+
-+
-+*
-+
-+
-+
-+*
-+
-+
-+

3.5Moni itor

Met de Monitoroptie ishet mogelijkeen bepaaldemeetwaarde
continutebewaken. Erkaneen onder-eneenbovengrens worden
opgegevenwaarbijbijoverschrijdingvaneenvandezegrenzeneen
ofmeerdereactiesvolgt.Dezeactieskunnenzijn:
-Eenacoustischalarmsignaal
-UitvoerenvaneenMacro (hierover latermeer)
-Versturenvancommando'snaardeDT100
Inallegevallen wordtdete bewakenmeetwaardeopde onderste
19

regelophet beeldschermvertoond.DeMonitor functiekanalleen
wordengebruikt indiendeDT100aan eenPCofterminalgekoppeld
is.
3.6Comms
Dit onderdeel biedt de mogelijkheid om allerlei RS232
communicatie-parameters tewijzigen indienditnodig mochtzijn.
In de DT100 ishet ook mogelijk om dezeparameters, zoals
transmissiesnelheid enpariteit,aantepassen.
3.7Macro's
Macro's zijnbepaaldesequenties vantoetsaanslagen diekunnen
wordenvastgelegd enopverzoekweerwordenherhaald.
macrokan vanalles worden
In een
printen. een bepaald commando naar
Monitorfunctie instellen.

vastgelegd,bv eenReport
de DT100sturen, of een

Hetvastleggen vaneenMacrogebeurtmetFunctietoets5 (record)
en het uitvoeren van eenMacro gebeurt met
Functietoets 6
(replay). Nadat F5 isingedrukt wordt elke
toetsdie wordt
bediend op de PC onthouden totdat F5 weer
opnieuw wordt
ingedrukt. Wordt nu vervolgensF6 ingedrukt
dan zullenalle
toetsaanslagen de waren vastgelegd precies zo weer worden
'afgespeeld'.
Opdezemanierontstaat meteenmacro infeite eenmogelijkheid
omeenaantalhandelingen tebundelen inéénenkeletoetsaanslag.
De Macro functie is, zoals eerder alwerd gezegd, ook te
gebruiken incombinatiemetdeMonitorfunctie.
3.8Auto
DeAutofunctiezorgtervoordat eenMacrodievantevoren is
vastgelegdmetdeMacroRecord functie,steedsherhaaldwordtmet
eenbepaaldtijdsinterval.Hettijdsinterval isintestellenvan
1sectot99dagen.
Het isbijvoorbeeldmogelijkeenMacrovastte leggendieervoor
zorgt dateenDT100wordtontladen (Unload),debetreffendedata
wordtopgeslagenop schijf,en datvervolgenshet datageheugen
leegwordtgemaakt endeDT100 opnieuwwordtopgestartmet een
bepaaldesequentiemeetcommando's.
DezeMacro kanworden opgeslagenen elkedag eenkeer worden
uitgevoerddmvdeAutofunctiezodatdemeetgegevensvanelkedag
eenkeernaarschijfwordengeschreven.
20

Op deze manier iseen meting op vrij eenvoudigemanier te
automatiseren.
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4.Conclusie
De dataloggerzoalsdie indezenota isbeschreven
is eenerg
gebruikersvriendelijk apparaat. De bediening
ervan is niet
moeilijk te leren. Hoewel het apparaat een
beperkt aantal
ingangskanalen bezit zal het voor niet
al te grote
meetopstellingen voldoen. Ook het flexibele
gebruik van de
ingangen,dwzdoor desoftware instelbare
bereikenenz
maakt
hetapparaatmakkelijk ingebruik.
Het softwarepakket DECIPHER is,
gebruikersvriendelijk.De bediening
het ineenmiddagjeonderdekniete
aantal interessantedingen mogelijk
fdezemogelijkheden zijnbeperkt en
indicatieworden gebruikt. Hetis
meetfouten ineengrafiekteverwerken,

net zoals de DT100, erg
ervangaatvia menu'szodat
krijgen is. Erzijnookeen
op grafischgebied. Echter
kunnen ookalleen maarals
bijvoorbeeld niet mogelijk

Demogelijkheidom 'real-time'tewerkenmeteendataloggermaakt
hetgebruikvan DECIPHER echterweerextra interessant omdatop
elkmomentdeconditievanmetingenensensorennategaanis.
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