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1.INLEIDING
Bijdebestuderingvanwaterhuishoudkundigeproblemenishetveelalnoodzakelijkdehoogtevandegrondwaterstandopeenbepaaldetijd
endefluctuatiesindeloopvandetijdtekennen.Eenveeltoegepastemethodeomgrondwaterstandentemetenishetgebruikenvanpeilbuizen,waarinhetopenwaterniveaudehoogtevandegrondwaterspiegel
volgt.Dehoogtevandewaterspiegelkanwordengemetentenopzichte
vandebovenkantvandebuismetmaatbandofandereindicator.Voor
eencontinuewaarnemingkunnendebuizenwordenvoorzienvaneenopnemereneenregistratiesysteem,zoalslijnschrijversofprinters.
Aanhetgebruikvanopenpeilbuizenzijnechterpractischebezwarenverbonden.Voorpeilingendiemetdehandwordenuitgevoerd,
moetendebuizengoedzichtbaarzijnofduidelijkzijngemarkeerd.Als
debuizenopeenperceelzijngeplaatstishetvoordelandbewerker
nietaltijdmogelijkdezeopstakelstevermijden,waardoorhetnogal
eensvoorkomtdathetbovenmaaivelduitstekendedeelvandegrondwaterstandsbuiswordtkapotgereden.
Bijhetplaatsenvanbuizenlangswegenofpadenblijktookvernielzuchtvaakmoeilijkhedenteveroorzaken,doordatbuizenworden
dichtgestoptofwordenafgebroken,zodatzemoeilijkofinhetgeheel
nietzijnterugtevinden.Ookbuizenvoorzienvaneenofanderevorm
vanregistratiezijnvaakhetdoelwitvanvernielingen.
Invrijwelallegevallenvanbeschadiging ishetnoodzakelijkeen
nieuwebuisteplaatsenendezeopnieuwtewaterpassen.Inclusiefde
benodigdemanurenbedragendekostenvanherplaatsingongeveer
ƒ 400,— àƒ500,— (NIJHOFF,1981)Indetijddatdezeherstelwerkzaamhedenwordenuitgevoerd zijngeengegevensoverdegrondwaterstand
indiebuisbeschikbaar,watsomstoternstigehiatenindereeks
meetgegevenskanleiden.
Ookalsgrondwaterstandenmoetenwordengemetenopplaatsen,die

laternietmeerzijntebereiken,zoalsondervuilstortplaatsengeven
openpeilbuizenmoeilijkheden.Totnutoewordtdanveelgebruikgemaaktvaneenstelselvancommunicerendevaten,welkbijhetoverbruggenvangrotereafstandendoorluchtsluitingenkanwordenverstoord.
Ombovenstaanderedenenisvanverschillendekantendewensgeopperdomovereenmeetsysteemtekunnenbeschikkenwaarbijvoornoemde
bezwarennietoptreden.Samengevatdientgezochttewordennaareen
systeemdatvoldoetaandevolgendevoorwaarden:
1.Ermogengeenbovenhetmaaivelduitstekendedelenzijn.
2.Zemogengeenbelemmeringvormenvoorhetbewerkenvanhetlanden
eenlandbewerkingmaghetmeetsysteemnietbeschadigen.
3.Naastdeeisvaneeneenvoudigeinstallatiedientdekostprijszo
laagmogelijktezijn.
4.Bijplaatsingvanmeerdereopnamepuntenineenperceelmoetde
metingzomogelijkopéénpuntkunnenwordenuitgevoerd.
5.Demeetnauwkeurigheid dient+of-2cmwaterkolomtezijn.
6.Metingenmoetenopeenvoudigewijzekunnenwordenuitgevoerd.
7.Mogelijkefoutenofstoringenmoetensnelkunnenwordenvastgesteld
en/ofopgeheven.

Indevolgendehoofdstukkenwordtnaderingegaanopdemanier
waaropeninhoeverreaandegesteldeeisenkanwordenvoldaan.

2.PRINCIPEVANDEMETING

Omeengrondwaterstand tekunnenmetenmoetdeafstandvande
grondwaterspiegel tenopzichtevaneenreferentieniveauwordengemeten.
Alsreferentiekanelkniveauwordengebruiktmitsditeenduidigis
vastgelegd.Veelgebruiktereferentieniveaus zijndebovenkantvande
peilbuis,ofhetmaaiveld,waarvandehoogtedanweerwordtbepaald
tenopzichtevaneenvastpuntzoalsbijvoorbeeldN.A.P.
Bijdemetingenmoetrekeningwordengehoudenmetdedefinitie
voordegrondwaterstand,namelijk:Hetfreatischoppervlakofgrondwaterspiegel isdiehoogtevanhetgrondwaterwaardedrukgelijkis
aandievandeatmosfeer.Vooreenjuistehoogtebepalingmoetdaarom
opdeplaatsvanmetingeenvrijeverbindingbestaantussenhetwateroppervlakendeatmosfeer.Dezeverbindingkanwordengevormddooreen
openbuis,doorporieenindegrond,dooreenspecialebeluchtingsbuis
ofdooreencombinatievandetweelaatsgenoemden.
Inhetverledenisreedservaringopgedaanmethetmetenvangrondwaterspanningen (zuigspanningen)metbehulpvantensiometersendrukopnemers,Daarveeltypendrukopnemers,dezogenaamdevefschildrukopnemerszowelpositievealsnegatievedrukkenweergeven,isonderzocht
ofookoverdrukkenopsoortgelijkemanierkondenwordengemeten.Om
hetprobleemvanluchtsluitingenindeleidingenvanhetopnemerelement
naardedrukopnemer,zoalsbijhetmetenvantensiometersvaakvoorkomt,tevoorkomenishetwenselijkdedrukopnemerdirectinhetgrondwaterteplaatsen.Eenbeluchtingsleidingnaardedrukopnemerzorgt
vooratmosferischedrukalsreferentieopdeplaatsvanmeting.Deopnemerkanmetdebijbehorendeelectronicawordeningegotenterbescherming tegenvocht.
Dewaterhoogtewordtgemetentenopzichtevandenattepoortvan
deopnemer (figuur 1).Dooreenjuisteafregelingvandeelectronica
isdezehoogtedirectincentimeterswaterkolomoftelezen,waarbij
denauwkeurigheid afhankelijkisvandegebruikteonderdelen.Alsde
hoogtevandeinstroomopeningbekend istenopzichtvanN.A.P.kande
grondwaterstand eenvoudigwordenomgerekend incmonderofbovenN.A.P.
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fig. 1.Schemavandemeetopstelling

Omaandeeisdatdegrondwaterstandenopgemakkelijk tebereiken
plaatsenmoetenkunnenwordengemetentevoldoenzalhetsomsnodig
zijnvanlangeleidingengebruiktemaken.Alsmeerderebuizenineen
perceelgeplaatstzijnkanopéénpuntwordengemeten,dooralleleidingennaardatpunttevoeren.Omvergissingenbijdemetingente
voorkomendienendedrukopnemersslechtsopéénmanierenaltijdin
dezelfdevolgordetekunnenwordenaangesloten.Bijgebruikmakingvan

eenmeervoudigeplughoeftditgeenproblementegeven.Eenduidelijke
bijvoorkeurdigitaleaflezing,reduceertdemogelijkheidvanfouten
toteenminimum.
Debekabelingkanopelkegewenstedieptewordeningegraven.De
grondwaterstandsbuiszelfwordtaandebovenzijdeafgedektdooreen
tegel.Debovenkantvandebuismoetbijvoorkeuropeenzodanige
dieptewordengeplaatst,datgeenwatervanbovenofindebuiskan
stromen.Komtdeluchttoevoeronderwatertestaan,danveroorzaakt
eengrondwaterstandverandering opbeideaansluitingenvandeopnemer
eengelijkedrukveranderinghetgeenresulteerd ineenconstanteaan-twijzingvandeopnemer.Bijeendalingvandewaterstand totbeneden
hetluchtinlaatniveaukeertdeoorspronkelijke situatieweerterug,omdatgeenwaterindebeluchtingsleidingkanstromen.

3.VOORWAARDEN
Hoewelergeenprincipiëlemoeilijkhedenzijnbijhetmetenvan
grondwaterstandenmetdrukopnemers,moetenwelvoorwaardenwordengesteldomaandeeisenvannauwkeurigheid,reproduceerbaarheid,betrouwbaarheidenstabiliteit tekunnenvoldoen.Dezeeisenmoetenbovendien
nogkunnenwordenvervuldbinneneenredelijkekostprijs.Omeenbetrouwbareindrukvandegrondwaterstand teverkrijgenzaldegevonden
meetwaardeinhetalgemeennietmeerdan 1à2cmvandewerkelijke
waardemogenafwijken.Hettotaalaantolerantiesmoetbinnendeze
grenzenblijven,ofeenvoudigzijntecorrigeren.
Daarerbijdeopzetvandemeetmethodevanuitgegaanisdatde
kostprijsvaneenmeetpuntnietbovendeƒ500,- magkomenisvoorde
drukopnemerzelfca.ƒ150,- beschikbaar.Eenonderzoeknaardrukopnemersindezeprijsklasseheeftalsenigtypede 120-serievan
Honeywellopgeleverd,metalsmeestgeschiktetype 126PC05D.DezeopnemerinplasticbehuizingisvoorhetO-puntafgeregeld,temperatuur
gecompenseerd enheefteenvastewaardevoorvolleschaal.Hetbereik
van350mbar (5FSI)ofongeveer350cmwaterkolomgemetentenopzichtevanatmosferischedrukisruimvoldoendevoordemeestegrondwaterstandsmetingen,dienietwordenbeinvloeddooringrepen,zoals
bronbemalingenofpompproeven.
Hoeweldeabsolutedrukopnemersuitdezelfdeserieeenvoudiger
zijnteinstalleren,omdathierbijgeenbeluchtingleidersnodigis
komendezevoorhetmetenvangrondwaterstandennietinaanmerking
omdat:
1.Hetmeetbereikmoetdangroterzijnomdetemetengrondwaterstand
endeatmosferischedruktekunnenweergeven.Doorhetgroterebereikwordtookdemeetfoutgroter.
2.Bijelkemetingmoetdebarometerstand opdieplaatsenopdietijd
bekend zijn,waardoorookweerextrafoutenkunnenwordengeintroduceerd.
Omnategaaninhoeverreaandegenoemdevoorwaardenkanworden
voldaandoorhetgekozentypedrukopnemer ishetnodigdedoordefabrikantverstrektespecificatieopdepuntenmetbetrekkingopdetoleranties (bijlage 1)nadertebekijken.

Deinvloedophetmeetresultaatendemogelijkheid totcompenserende
maatregelenzijn:
1.Devolleschaalwaardekanvariërenvan48,5tot51,5mV.omgerekend
naarcmwaterkolomgeeftditbijhetmaximalebereikvan350cmeen
afwijkingvan+10,5cm.Metbehulpvandetoegepasteelectronica
voorhetsignaaltransportkanviainstellingvandeversterkingvan
designaalomvormer(XTR100)dezeafwijkingwordengecompenseerd.
2.DeO-puntsafwijkingkan+1mVof+7cmwaterkolomzijn.Daarde
grondwaterstandsmetervoorplaatsinggeijktwordtligthetO-punt
éénduidigvast.
3.Deafwijkingingevoeligheidvan+0,43mV/mH„0of 1,5mVoverhet
gehelebereikwordtgelijkmetdeonder 1genoemdemethodegecompenseerd.
7.Deafwijkingvandebestelineairebenaderingis+1,5%daarde
poortPIdroogmoetblijvenendewaterdrukalleenopP2magwordenaangesloten.Deafwijkingvan+5cm.overhetgehelebereik
wordtkleineralsmeteenkleinermeetbereikkanwordenvolstaan.
Bijeenkwadratischomzettingvandemeetwaardenincmwaterkolom
wordteendriemaalzogrotenauwkeurigheidverkregen.
8.Detemperatuurcoefficientvan0-50 Ckan+1,5%voordegevoeligheiden+4%voorde0-puntsverschuivingbedragen.Daardetemo ...
peratuursschommelingen inhetgrondwaterongeveer 10Czijnisdit
effectindepractijkveelmindergroot.
9.Dehysteresis (datwilzeggenhetverschilinmetingbijstijgende
endalendegrondwaterstand)endeherhaalbaarheid, (datwilzeggen
denauwkeurigheid inaanwijzingvanmeerderemetingenbijeenzelfdegrondwaterstand)zijnsamen0,15%ofca+0,5 cmH_0.Deze
tolerantieisnietexterntecorrigeren.
10.Destabiliteitoveréénjaaris+1%.Ookdezespecificatieisniet
tecorrigeren,daarnietvoorafkanwordenbepaaldhoegrootdeafwijkingoveréénjaarzalzijn.Bijeentegroteafwijkingkaneen
herijkingnoodzakelijkzijn.
Voorhetgebruikvandedrukopnemers inhetveld ishetvanbelandtewetenhoegoedcorrigeerbarefoutenkunnenwordengecompenseerdenhoegrootdeafwijkingenzijnvoordevoorhetmetenbelangrijketrajecten,zowelmetbetrekking tothetmeetbereikalstemperatuurfluctuaties.Voordatderesultatenvandezetestmetingenworden

besprokenzaleerstaandehandvaneenschemadewerkingvandegrondwaterstandsopnemerwordengegeven.

4.SCHEMA
Degrondwaterstandsopnemerbestaatuitverschillendehoofdbestanddelen,namelijkdedrukopnemer,devoeding,deversterkerendesignaalomvormer.Detweelaatstgenoemdezijnondergebrachtinééngeintegreerdeschakeling (IC),deXTR100.Designaalomvormer isnodigomproblemenmetlangeleidingentevoorkomen.Eenafregelmogelijkheiddient
omdeonderlingeverschillenindedrukopnemers tekunnencompenseren.
Bovendieniseenbeveiliging ingebouwd tegenhogeinductie-spanningen
eneenbeveiliging tegenverkeerdeaansluitingvandevoeding.Aande
handvanhetschema (figuur2)zaldewerkingnaderwordenverklaard.
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fig.2.Principe-enmontageschemavandeopnemer.

Dewerkingendeopbouwvandedrukopnemerzelfwordtbeschrevenop
hetspecificatieblad (bijlage 1).Devoedingsspanningvoordedrukop-

nemer 126PC05Dwordtverkregendooreenconstantestroomvan2mAvan
deXTR100testurendoordeparallelschakelingvaneenzenerdiodeende
drukopnemer.Hierdoorisdespanningoverdedrukopnemeronafhankelijk
vandestroomhierdoorengelijkaandespanningoverdezenerdiode.
Tussenverschillendezenerdiodenvaneentypekandezespanningvariërenvan9.4- 10.6V,maarvoorééndiodeisditeennagenoegconstantewaarde.Doorhetverschilinvoedingsspanningontstaatookeen
verschilindegevoeligheidvandedrukopnemer.Despanningoverde
zenerdiodeendaarmeedevoedingvoordedrukopnemervarieerdbovendienietsmetdetemperatuur.
AlsomvormerisgekozenvoorhettypeXTR100vanwegedegunstige
specificatiesvoorditdoel:
1.Devoedingsspanningmagvariërenvanca.12-40Volt.
2.Tweedraadsaansluiting
3.Nietlineariteitvanmaximaal0,01%/K
4.Geenhysteresis
5.Kleinetemperatuurscoefficientvanmaximaal0.01%
6.Doorstroomsturingweiniggevoeligvoorstoringen
7.Kleineafmetingen
8.Bijvoldoendehogevoedingsspanningmagdeleidingweerstandgroot
zijn.
DeXTR100iseengeintegreerdeschakelingmetverschillendefuncties.Tweeconstantestroombronnen (aansluitingen 10en11)leveren
elkeenstroomvan 1mA.Dezeleverenafzonderlijkofparallelgeschakelddestroomvoorhetopnameelement,inditgevaldedrukopnemer.Eeninstrumentatieversterker zetdegemetenspanning(aansluitingen3en4)omineenstroom.Despanningopdepunten3en4moet
liggentussen4en6Volttenopzichtevandeaarde (aansluiting7).
Daarindedrukopnemereentemperatuurcompensatieisaangebrachtvarieerddespanningopdeuitgangvandedrukopnemerzelfrondde3Volt
tenopzichtevandenegatievekantvandevoeding (punt 3).Doortussen
punt3vandedrukopnemerenpunt7vandeXTR100eenweerstand aante
sluitenvan820 0.wordtdespanningopdepunten2en4vandedrukopnemerzodanigverhoogd tenopzichtevandeaarde,dataandegesteldeeisisvoldaan.DevoedingsspanningvandeXTR100moethierdoorverhoogdwordennaarruim 14V.ViaeenuitwendigeweerstandRs(aanslui-
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ting5en6)isdeverhouding tussendegemetenspanningendeafgegevenstroomintestellenvolgensdevergelijking:
Rs=

«2

ß

AIo/Ae-0,016mA/mV
waarbij:AioinmAdeverandering indestroomdoordeXTR100
AeinmVhetdoordedrukopnemerafgegevenverschilsignaal
moetwordeningevuld.
Zoalsreedseerderisvermeldisditverschilsignaalnietvoorelke
drukopnemergelijk,alsgevolgvanhetverschilinvoedingsspanningen
gevoeligheid,waardoorRsperopnemereenverschillendewaardekrijgt.
DaaromisRssamengestelduiteenvasteeneenregelbareweerstand.De
voedingvoordeXTR100wordtaangeslotenopdepunten8en7.Destroom
bedraagtonafhankelijkvandespanning4mAalsgeenspanningsverschil
aanwezigistussen3en4en20mAbijdemaximaaltussendezepunten
toegestanespanning.
Eriseenmogelijkheid aanwezigombij0Volttussen3en4de
stroomdoordeXTR100afteregelenopprecies4mA.Vandezemogelijkheid isgeengebruikgemaakt,omdatdoorijkingvandegrondwater
standsopnemerhetO-puntwordtvastgelegd.DestroomkangemetenwordendirectinmA,ofviaeenweerstandindeleidingwordenafgelezen
involt.Dezeweerstandkandanzogekozenworden,dateenspanningsverschilvanbijvoorbeeld 1mVovereenkomtmeteendrukverschilvan
1mmwaterkolom.
DeXTR100kangevoedwordenuitbatterijen,daarhetstroomverbruik
geringis,zekerbijnietcontinuemetingen.
Despanningmoetzodanighoogzijn,datnaaftrekvanhetverliesinde
leidingenendemeetweerstandminimaal 14,1VoverblijftvoordevoedingvandeXTR100,bijvoorbeeldbijvolleuitsturingvan20mAishet
verliesovereen200 ümeetweerstand en20f2leidingweerstand4,9V
zodatdeaangelegdespanningdanminimaal 19Vmoetzijn.
Omdatverkeerd aansluitenvandevoedingsspanningdeXTR100beschadigt,isindevoedingsleidingeendiodeopgenomen,zodatoppen8
alleeneenpositievespanningkankomentestaan.Ookspanningenboven
de40voltkunnendeomvormeronbruikbaarmaken.Doorovertrekkende
onweerswolkenkunneninbedradingendieinhetveld liggenspanningen
wordenopgewektindegrootte-ordevankilovolts.Tussendeleidingen
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isdaaromeensnellezenerdiodeopgenomen (type1,5SE30)diezorgtdat
despanningopdeXTR100nietgroterkanwordendan30volt.Bijhogere
spanningopdeleidinggaatdezediodegeleidenenvormtzovoordete
hogespanningeenkortsluiting.Devoedingsspanningblijftgehandhaafd.

20
Volt

30

fig.3.Destroomdooreencomplete,onbelasteopnemerzonder (a)en
metbeveiliging (b)dooreendiode1,5SE30
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5.AFREGELINGVANDEGRONDWATERSTANDOPNEMER

Aandehandvangekozenwaardenvoorhetbereikendegewensteuitlezingkandevereisteweerstand tussendepunten5en6vandeomvormerwordenberekend.Inverbandmethetverkrijgenvaneenzogoed
mogelijkelineariteitvoordedrukopnemer isgekozenvooreenbereikvan
60tot260cmwaterkolom.HierbijdientdestroomdoordeXTR100te
veranderenmet 10mA,zodatovereenweerstandvan200 üeenspanningsveranderingvan2000mVwordtafgelezen.ElkemVverandering inde
uitlezingkomtnuovereenmet 1mmveranderingvandegrondwaterstand.
Deingangsspanningtussendepunten3en4varieertinditgeval
volgensdenominalewaardenvandeapecificatiemet
260-60

__ 0 Q __ w
x50=28,57mV

350
Ingevuld invergelijking (1)geeftditvoordeserieweerstand

Rs=

40
—
= 119,75«
10/28,57-0,016

Dezewaardegeldtalleenvooreendrukopnemermetdenominalegevoelegheidbijeenvoedingsspanningvan 10,00V.Alsextremewaardentredenopdelaagstegevoelingheidbijdelaagstespanningenanderzijds
dehoogstegevoelingheidbijdehoogstespanning.Deuitgangsspanning
overhetgehelebereikvan350cm.kanhierdoorliggentussen
48,5x0,94en51,5x 1,06of45,59en54,59mV.
Demaximaleenminimalewaardegeveninbovenstaandgevalvoorde
serieweerstand eenwaardetussen 108,74en 131,33fi.Doordatgeenvan
degebruiktezenerdiodeseenhogerereferentiespanninggafdan10V
konindietgevaldeserieweerstandwordensamengesteelduiteenvaste
weerstandvan100 üeneen10-slagspotentiometervan20 ü. Metdeze
potentiometerisdeversterkingsfactor zodanigintestellen,datvoor
elkeopnemereenverschilvan200cmwaterdruk2000mVverschilinuitlezinggaf.Omgeenextratemperatuurafhankelijkheid intebouwen
dienenzoweldevasteweerstand alsdepotentiometervaneensoortte
zijnmeteenkleinetemperatuurscoefficient.
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6.MEETRESULTATENVANVERSCHILLENDETOEGEPASTEONDERDELEN.

Nadebeschouwingvandeuitdespecificatiesafgeleideeigenschappenvandeverschillendeonderdelenishetvanbelangteweten
hoehetgedragvandezeonderdeleninwerkelijkheidis.Vooralhetgedragbinnenhetgebiedwaardeopnemerszullenwordengebruiktisvan
veelbelang.Naasteencontrolevandetemperatuursinvloedophet0puntenopdegevoeligheid isdehysteresisendeniet-lineariteit
gemeten,zowelaandeopnemerapartalsaandecompletegrondwaterstandsopnemer.Ookvanenkeleandereonderdelenisdeinvloedopde
nauwkeurigheidvandemetingennagegaan.

6.1.T e m p e r a t u u r s i n v l o e d
Deeerstemetingenbijverschillendetemperaturenzijnuitgevoerd
intweeklimaatcellen,Eéncelwerdopongeveereenconstantetemperatuurvan20Cgehoudenendiendevoordeopstellingvandemeetapparatuureneenwaterkolomdiewerdaangeslotenopdedrukopnemers.
Indeanderecelwaardetemperatuurgevarieerdkanwordenvan9,5tot
26,5Cwerdendeopnemersgeplaatst.Dezeopstellingintweeaparte
ruimtesheefthetvoordeeldatgeentemperatuurscorrectiesnodigzijn
voordeaangelegdedrukvan 175,5cmwaterkolomendeafgelezenwaarden
vandemeetapparatuur.
Bijdezemeetopstellingwerdentweedrukopnemers 126PC05Dgevoed
dooreenconstantespanningsbronAD584JH,welkebij25Ceenspanning
afgeeftvan10V+30mV.Volgensdespecificatieisdetemperatuurscoefficient30ppm/K,zodatbij10C eenmaximalespanningsdalingvan
4,5mVkanoptreden.
TweeanderedrukopnemerswerdensamenmeteenzenerdiodeBZX79C,10V
aangeslotenopdestroombronvandeXTR100APDevoedingsspanningveranderthierdoorenigszinsmetdetemperatuurwegensdetemperatuursafhankelijkheidvandezenerdiode (gemiddeld6,4mV/K).Bovendienkan
pertypediodedespanningvariërenvanminimaal9.4 totmaximaal 10,6V.
Allevierdedrukopnemerswerdenviaeenhorizontaleleidingaangeslotenophetdrukreservoiropcirca8cmbovendevloer.Dezeafstand
iszokleinmogelijkgehoudenomdrukveranderingentengevolgevantemperatuursveranderingen tekunnenverwaarlozen.Halfwegdemetingenbleek
eendrukopnemerwelkedooreenXTR100werdgevoednietaandespecifi-
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catietevoldoenwegensmechanischebeschadiging.Navervangingisvan
dezeopneraeralleennogeenmetinguitgevoerdbijoplopendetemperatuur(fig.4A).
Tweemaalperdagwerddetemperatuurindemeetcelgewijzigdmet
maximaal5°Cperkeer.Omdetweeuurwerdendeuitgangsspanning ende
voedingsspanningvandeopnemersgemeten,evenalsdetemperatuur.Per
ingesteldewaardetradeenschommelingopindetemperatuurvanbijna1°C.
Uitdemetingenoverhettemperatuurtrajectvan9,5 tot26,5°C
blijktdeuitgansspanningvandedrukopnemerstevariërenmet0,6mV.
bijeengemiddeldewaardevan26mV.Eenopnemer,gevoeddooreen
XTR100vertoonteenveelkleinerverschil.Ditmindertemperatuur
afhankelijkzijnkanslechtsvooreenkleindeelwordenverklaarduit
detoenemendevoedingsspanningbijoplopendetemperatuur (ca.1%). Voor
derestmoethierwordengedachtaaneentoevalligweinigtemperatuurgevoeligeopnemer.
Uitdezemetingenovereentrajectvan 17°Ckangeenconclusie
wordengetrokkenvoorhetgespecifeceerdegebiedvan0tot50°C.
Uitenkelemetingenovereengroterbereikblijkteensterkenietliniariteitvanhetverloop.Van0tot20°Cenvan35tot50°Cwerd
pergraadCelsiuseenkleinerverloopgevondendaninhetgebiedvan
20tot35C. (zieookfig.3C).Eenmetingvandegevoeligheidsveranderingbijwisselende temperatuurisnietlostekoppelenvanhet0-punts
verloop.
Bijeenlagedrukvan21cmwaterkolomzijndaaromaaneentweetalopnemersnogmaalsdeuitgangsspanningendevoedingsspanninggemeten (fig.4B).Doordeopnemersopeentafelteplaatsen,die 'smiddagsdoordezonwerdbeschenenkondenmetingenbijhogeretemperatuur
wordengedaan.Hetnadeelvandezemetingisweldatdegeregistreerde
temperatuurnietdewerkelijketemperatuurvandedrukopnemerhoeftte
zijn.Hetgroteverloopbijéénvandeopnemersbleektezijnveroorzaakt
dooreenverstopteluchtleiding,waardoordetegendrukvandeopnemer
nietmeergelijkisaandeatmosferischedruk,maaroplooptbijoplopendetemperatuur,waardoordeuitgangsspanningsterkdaalt.Daarde
opnemershierbelastzijnop6%vanhunmaximalewaardeisdegevoeligheidsveranderinghiermaximaal0.09%endaardoorteverwaarlozentenop
ziehtevandeO-puntsverschuiving.
Naderhand isnogeenmetinguitgevoerdmetonbelasteopnemersover
hetgehelegespecificeerdetrajectvan0-50°C.Ombevriezingendaar15
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Fig.4.Veranderingvandeuitgangsspanningvandedrukopnemersten
gevolgevantemperatuursveranderingen,Abijhalvebelasting,
BbijgeringebelastingenCzonderbelasting.
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35

doorbeschadigingvandedrukopnemerstevoorkomenwashetnodigdeopnemersookinwendiggoeddroogtemaken.De temperatuursverschillen
werdenverkregendoortijdenseenvorstperiode deopnemerseerstbuitenteplaatsen (circa0C)endaarnabovendeverwarmingtehangen
(circa50C)waarvandetemperatuuraanheteindvandedagterugliep
(circa30 C). DezemetingvanenkeldeO-puntsverschuivingtoneneen
verschilvanongeveer 1,45mVoverhetgehelebereik,of+0,8en-0,6
tenopzichtevandewaardebij25C (fig. 4C).
Demetingenmetbetrekkingtotdetemperatuurs invloedopdeuitgangsspanning lateneenrelatiefgrote0-puntsverschuiving zien,hoeweldezenogruimbinnendespecificatie ligt.Uitdemetingenbijeen
aangelegdedrukvan 175cmkangeenduidelijkverloopindegevoeligheidwordenafgeleid,daarhierdetotaleveranderingkleinerofbijna
gelijkisaandietengevolgevanalleenhet0-puntsverloop.Hetis
daaromaantebevelendeafregelingvandeversterkingsfactorende
vaststellingvanhetO-puntuittevoerenbijeentemperatuur,die
overeenkomtmetdegemiddeldetemperatuurvanhetgrondwater.Degemetenafwijkingentussen8en 12Cbedroegenmaximaal0,13mV.Ten
opzichtevan 10Cgeeftditeenafwijkingvan+of-0,455cm.
VolgensdespecificatievandeXTR100bedragendetemperatuurscoefficientenmaximaal 10ppm/Kvoorhet0-punten30ppm/Kvoordestroombron.Overhetgrootstgemetentrajectvan0-50Cgeeftditeenmaximale
foutvan0,2%voorde0-puntsverschuiving.Tenopzichtevandegemeten
verschillenaandecompleteopnemervan2,9%isdezefoutzoklein,dat
hetnietnodigwasapartetemperatuur-metingenuittevoerenaande
XTR100.

6.2 L i n e a r i t e i t

en

h y s t e r e s i s

Uitdespecificatieblijktdatdeniet-lineariteitaanleidingkan
geventoteenfoutieveaanwijzingvanmaximaal 1,5%of+5cmbijhet
gebruikvanhetvolledigbereikvandedrukopnemer.Dezeniet-lineariteitisinhoofdzaakhetgevolgvandefabricagemethodevanhetsilicium
membraanmetdebrugweerstandenendemethodevanvastzettenvanditmembraaninhethuisvandeopnemer.
Omdateenfoutvan+5cmtegrootisvoorvoldoendenauwkeurige
metingenvangrondwaterstanden inhetveldzijnmetingenuitgevoerdom
vasttestellenhoegrootdewerkelijkeafwijkingisenhoedezeaf-
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wijkingisverdeeldoverhetbereikvandeopnemer.Voorhetmetenover
hetgeheletrajectwerdgebruikgemaaktvaneenreservoir,opgehangenaan
een5mlangeoprolbaremaatband.Hetreservoirzelfwasdoormiddelvan
soepeleslangenverbondenmetdeopnemers.
Metophoogteinstelbarereservoirswerdendemetingenovereen
kortertrajectvan260cmuitgevoerd.Dezeopstellinggeefteenmogelijkheid totnauwkeurigerhoogte-instellingdanbijdevorigemethode.
Voornogkleinerefluctuatieswerdgebruikgemaaktvaneenmetwater
gevuldeslang,welkelangseenmaatbandwerdopenneerbewogen.Deze
metingenmetkleinedrukveranderingengeveneenaanwijzingoverhetgedragvandeopnemerinhetveldbijkleinefluctuatiesvandegrondwaterspiegel.
6.2.1 Deniet-lineariteitenhysteresisoverhetgehelebereik
Uitdegeregistreerdespanningisovereentrajectvan200cmde
gemiddeldegevoeligheidvanelkedrukopnemerbepaald.Metdezewaarde
werdperingesteldehoogtedeafgegevenspanningomgerekend incm-waterkolom.Omeenduidelijkbeeldvandeniet-lineariteit teverkrijgenzijnvandezeberekendewaardendeingesteldewaardenafgetrokken
(fig. 5).
Devolgendeconclusieskunnenwordengetrokken:
a.deopnemersvoldoenwelaandespecificatie,maarbijgebruikover
hetgeheletrajectisdeafwijkingtegrootvoorhetgesteldedoel.
b.eenveelbeterebenaderingkanwordenverkregenmeteen2egraads
ijkcurve (gestreeptelijninfig. 5).
c.bijeenmaximaaltrajectvan200cmisookbijeenlineaireomrekeningdeafwijkingacceptabel.Voordehiergemetendrukopnemersisdeafwijkingdanrespectievelijk+1,25,+0,8 en+0,6cm.
d.dehysteresisi sinhetalgemeenzokleindatdezebijveldmetingen
geenproblemengeeft.
Bijeenherhalingvandemetingenisgeblekendatdeafwijkingen
tenopzichtevandevoorgaandemetingenkleinerwasdan2mm.Een
metingaandrieanderedrukopnemerslietover200cmeenniet-lineariteitzienvan+1,3 ,+0,8en+1,1cm.
Eenmetingwaarbijhetdrukvatmetbehulpvaneenmotorineen
langzamecontinuebewegingopenneerwerdbewogengafeenzelfdebeeld
alsdatwaarbijdedrukstapsgewijzewerdveranderd.Bijdecontinue
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fig.5.Hysteresisenniet-lineariteitoverhetgehelebereik

metingwerddedrukhoogtebepaald dooreendrukopnemermeteenlineariteitbeterdan0,5%.
Omeenbeterinzichtteverkrijgeninhetgedragvandeopnemers
ondervelkomstandigheden,waarbijvaakkleinefluctuatiesvanhetgrondwateroptredenzijnmetingengedaanoverkleineretrajecten.Metbehulp
vaneendompellichaamwerd ineenbuiseenwaterhoogtegerealiseerd
welkemetdetijdnagenoegsinusvormigveranderde.Deomlooptijdbedroeg
82minutenbijeenamplitudevan15,85cm.Dewaterhoogteindebuis
werdafgelezenviaeenpeilglas.Desteigingendalingindepeilbuis
verliepnietregelmatig,waardoorsomsplotselingeveranderingenvan
2mmindeaflezingoptraden.Rekeninghoudendmeteenbijnasinusvormigeveranderingvandehoogteisdeaflezingopdezefoutengecorrigeerd.Deafgegevenspanningvandedrukopnemerswerdomdeminuutafgedrukt.Deeerstetweeopnemerswerdengeprintvoordeaflezing,deanderetweenadeaflezingvandewaterhoogte.Detotale
printtijdbedroegcirca 12seconden,zodatdewaardevan 1ietsvoorliep
envan4iestachterliep tenopzichtevandeaflezing.Dehierdoorontstaneafwijkingbedraagtcirca 1mmbijdesnelsteveranderingvande
waterhoogte.
Bijdeomrekeningvandedoordeopnemersafgegevenspanningincm
waterhoogtezijndezevergelekenmethetgecorrigeerdeafgelezenpeil.
Uitdegrafischeweergavevandeberekendeafwijking (fig.6)blijkt
geenduidelijkonderscheid tekunnenwordengemaakttussenaflees-
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foutenendeberekendeafwijking.Eenduidelijkehysteresisisnietwaar
tenemen.Globaalgezienlijkteenniet-lineariteitvanongeveer2mm
overhettrajectvan30cmaanwezigtezijn.Dit komtovereenmet
0,7%,hetgeeninredelijkeovereenstemming ismetdevoorgaandemetingen.

100
105
ingestelde hoogte

fig.6.Hysteresisenniet-lineariteitbijeensinusvormigedrukveranderingvan30cm.
Eenseriemetingenuitgevoerd overnogkleineretrajectengafgeen
meetbareafwijkingindelineariteitmeertezien.Slechtsbijeenenkeledrukopnemerwerdeengeringehysteresiswaargenomen,welkebinnen
degespecificeerdewaardenlagenvoordepractischetoepassingdaarom
geenproblemengeeft.
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7.VELDMETINGEN
Nademetingenvanhetgedragvandeopnemersonderlaboratorium
omstandigheden iseenmetingonderveldomstandighedennoodzakelijkom
debetrouwbaarheid tetesten.Hiertoewerdentweeopnemersgeplaatst
intweegrondwaterstandsbuizenvan75mm.Bijhetplaatsenvande
meet-encontrolebuizenbleekdegrondterplaatsesterktezijnverstoorddoorvergravingen.Ondankshetfeitdatdecontrolebuizenrespectievelijkop 1en0,5mvandemeetbuizenwarengeplaatstbleken
somstochvrijgroteverschillenoptetredentussendeindebuizen
gemetenwaterstanden.Hierdoorwashetnietmogelijkdemeetbuizengeheelonderdegrondaftewerkenopdemanierzoalsisbeschrevenin
hoofdstuk2.
Omtecontrolerenofmogelijk luchtdrukveranderingenineenonder
maaiveldafgewerktebuiskunnenoptredenbijstijgingofdalingvande
grondwaterstand ofbijhevigeregenvalwerdendemeetbuizenafgesloten
meteenplasticplaatwaarinzicheenbuisvan25mmbevond.Eenvan
dezebuizenwerdafgeslotendooreenmetantivriesgevuldemanometerbuis.
Tijdensdemeetperiodeisnochbijgrotefluctuatiesvanhetgrondwater,nochbijhevigeregenval,nochtijdenseenvorstperiodeeenafleesbaarverschilgeconstateerd tussendeatmosferischedrukende
luchtdruk indebuis.
Deopnemerszijnvia75mgetwistekabelenelkeen200ßmeetweerstandaangeslotenopeenbinnengeplaatstevoeding.Despanning
overdezeweerstandwerdcontinugemetenmeteenVoltmeter.Dezeopstellingisgekozenombinneneencontrolemogelijkheid tehebben.
Uitdemetingen (fig.7)blijktdateenredelijkeovereenkomst
bestaattussendeuitdegemetenspanningenberekendeendemetde
handgemetengrondwaterstanden.Dehandmetingenwerdenuitgevoerdmet
eenpeilklokjeofmeteenelectrischeindicator.Deoptredendeverschillenkunnengedeeltelijkwordenverklaarduitonnauwkeurigheden
indecontrolemetingenendeelsuithettijdsverschiltussendehandmetingendeaflezingvandevoltmeter,watvooralbijsnellerefluctuatiesvaninvloedis.Welblijktvooralbijdemetingeninmeetbuis1
datdeniet-lineariteitvand edrukopnemervaninvloed isopdemeetnauwkeurigheid.
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fig.7.Hetverloopvandegrondwaterstandsregistratie indemeetopstellingen 1en2enhetverband tussenderegistratieendemetde
handgemetengrondwaterstanden.

Hetverband tussendegemetenendemetdehandgepeildewaarnemingen
kanwordenweergegevendoor:h= -99,1A+321,1cm
resp.h=-100,6A+322,2cm
meth=hethoogteverschil tussendebovenkantvandebuisendegrondwaterstand incm
en A=deafgelezenspanning involt;decoefficientheeftde
dimensiecm/V
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Datdehellingafwijktvan 100vindtzijnoorzaakindeafregeling,
welkebeinvloedwordtdoordekwaliteitvandegebruiktepotentiometer
endoordeafregelingbijkamertemperatuur,waardoorzowelpositieve
alsnegatieveafwijkingenkunnenontstaantenopzichtvandegrondwatertemperatuur.Hoewelditnietdoormetingenisvastgesteeld zouook
hetingietenvandeopnemernadeafregelingenigeinvloedkunnen
hebben.
Deconstantetermwordtbepaalddoordedieptewaaropdeopnemer
wordtgeplaatstendoordeaanwijzingvandeopnemeralsdedrukop
beidepoortengelijkis:de0-puntsafwijking.
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8.SAMENVATTINGENCONCLUSIES

Onderbepaaldeomstandighedenishetwenselijk grondwaterstanden
tekunnenmetenzondergebruiktemakenvanbovenmaaivelduitstekende
buizenofmarkeringenvanbuizen.Dezegrondwaterstandenmoetenop
eengemakkelijkteherkennenengoedbereikbaarpuntkunnenworden
waargenomen.Metbehulpvandrukopnemersenspanningnaarstroomomvormerskanaandegesteldevoorwaardenwordenvoldaan.Hetgebruik
vanomvormersbiedthetvoordeelvanbesparingopdebedradingomdat
hierbijslechtstweegeleidersnodigzijn.Bovendienisdeversterkingsfactor instelbaar,zodateeneenvoudigerelatietussendeveranderingenvandewaterhoogteendestroomdoordeomvormerkanworden
gerealiseerd.Ookisbijlangeleidingen eenstroomvoedingminder
gevoeligvoorstoringendaneenspanningsvoeding.
Omdekostenpermeetpuntzolaagmogelijktehoudeniseenonderzoekgedaannaardebruikbaarheidvangoedkopedrukopnemers.Daarde
specificatiesvandezeopnemersnietvandienaardzijndatzezonder
meeraandetestelleneisenvannauwkeurigheidvoorhetmetenvan
grondwaterstandenvoldoenzijneenaantallaboratoriumproevengedaan
metbetrekkingtotdetemperatuur-invloed,deniet-lineariteitende
hysteresis.
Uitdemetingenisgeblekendatovereentrajectvan200cmmet
eennauwkeurigheidvan±1cmkanwordengemeten.Omdezenauwkeurigheidtekunnenbereikenishetwelvereistdatvoordeopbouwvande
opnemerdeoverigetoegepasteonderdelenvangoedekwaliteit zijn.De
afregelingdientbijvoorkeurtegebeurenbijeentemperatuurdieniet
teveelafwijktvandegemiddeldetemperatuurvangrondwater.
Metingenonderveldomstandighedentoondenaandatdeopnemersde
grondwaterstand goedweergevenonderalleindemeetperiodevoorkomendeweersomstandigheden,variërendvan^wareregenbuientotdroogteen
temperaturenvan±25tot-20C.Bijdegebruikteopstellingbleef
eengoedebeluchtingindebuisbovenhetgrondwater gewaarborgd.
Wordenhogereeisenaandenauwkeurigheid gestelddanzalgebruik
moetenwordengemaaktvandrukopnemersmeteenbeterelineariteit.
Deprijsvandezeopnemers ligtbijdemomenteelverkrijgbareenvoor
ditdoelgeschikteopnemersminimaalƒ500,-hogerdanvandebijdit
onderzoekgebruiktetypevanongeveerƒ.150,-
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Daardereproduceerbaarheidvandezeopnemersgoed iskanookeen
hogeremeetnauwkeurigheidwordenverkregendoorvoorafeenijkcurve
vasttestellen,waardoordefouttengevolgevandeniet-lineariteit
wordtgeëlimineerd.Hetvoordeelvaneenlineaireomrekeningvooralle
opnemersvervaltdan.
Voorveldmetingeniseenmeterannexvoedingontwikkeldwelkebij
eenjuisteafregelingvandeopnemersisafgesteldop 10mVvoorelke
cmgrondwaterstandsverandering.
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126PC Series pressure transducers are temperature
compensated solid state piezoresistive devices. They
are ideally suited to applications requiring exact
measurement of pressure where the benefits of
repeatability, low hysteresis, and long term stability
are important. Athermistor and laser trimmed resistors
(external to the sensor chip) provide close tolerances
on null andfull scale output, andlow sensitivity shift
(typically + 1.5%) with temperature. 126PC pressure
transducers areavailable indifferential and gage types,
in three pressure ranges (0-5,0-15, 0-30 psi).
The heart of each device is a .100" square silicon
sensor chip. The sensing diaphragm and four
piezoresistors areintegral parts of the chip. Pressure
applied on the diaphragm causes it to flex, changing
the resistance, which results in an output voltage
proportional to pressure. The sensing resistors are
connected as a four active element bridge for best
linearity and sensitivity. The bridge is operated with
constant voltage excitation.
The sensor chip is enclosed in a black thermoplastic
package, equipped with standard spaced printed
circuit board terminals, it is designed for maximum
mounting and interface flexibility, with mounting in
three orientations, and lead exits in three orientations.

•SIL;

..tocnstr... 1 f'

FEATURES
•Low sensitivity shift with temperature
•Interchangeability... trimmed offset and sensitivity
•High reliability
•Low cost
•Silicon sensor chip...diaphragm with implanted
resistors is integral part ofthe chip
•Differential andgage types
•High sensitivity
•Excellent stability
•Linear output.. .proportional to pressure
•DCoperation...ripple-free
output
•Fast response
TYPICAL APPLICATIONS
•Medical instruments
•Home appliances
•Engine controls
•Environmental control systems
• Water management
• Wind speed
•Altimeter
•Pneumatic controls
•Computer peripherals

Bijlage 1

Temperaturecompensatedsolidstate
pressuretransducers

product sheet 126PC
PSI = 7 0 3 , 0 5 mm waterkolom
P 5 I % 350 en waterkolom

126PCSERIESSPECIFICATIONS
10.0 ± 0.01VDCExcitation,25°C (unless otherwise noted)

Pressure Range
0-15 psi

Parameter
0-5 psi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Min.
Typ.
48.5 50.0
-1
0
9.7
10

F.S.O."(Full Scale Output)
Null offset
Sensitivity (per psi)

Max. Min.
51.5 98.5
-1
+1
10.3 6.57

Overpressure
/
Response time
Voltage Excitation
Linearity (Best Fit Straight
Line)
Greatest pressure at port P1
Greatest pressure at port P2
Temperature Error (0to 50°C)
Sensitivity Shift
Null Shift

9. Repeatability & Hysteresis 1
10. Stability (over one year)
1
|
11. Input Resistance
Shock

Max.
101.5
+1
6.77

Min.
148
-1
4.93

Typ.
150
0
5.0

Max.
152
+1
5.07

20
1

45
1

60
1

16

16

16

mV
mV
mV
psi
ms
VDC

± .75%

t .50%

± 1.5%

F.S.O

± 1.50%.

± 1.00%

± 3.0%

F.S.O

± 1.5% .

± 1.5%

± 1.5%

±2
± .15% .

±2

£ 17o

-f'1%

± 2
± .15%
I 1%
8K + 20%

F.S.O
mV

± .15%

8K ± 20%

!

Typ.
100
0
6.67

Units
0-30 psi

8K + 20%

F.S.O.
F.S.Ö. ""'
Ohms

Qualification tested to 150g

Vibration

Qualification tested to 0to 2kHz at 20g sine

Operating Temperature

-55°Cto + 125°C(-65°Fto +257° F)

Media Compatibility

Contact MICRO SWITCH

Weight

12grams nominal

Termination

0.025" nominal square printed circuit board terminals

'F.S.O. is the algebraic difference between the end points.

MOUNTING DIMENSIONS(Forreferenceonly)

126PCORDERGUIDE

36,2

Ig 4 ' 2 '

4,8 I „.
.19 i

1

TERMINALS
1 -Supply
2-Output
3-Ground
4-Output

8, 5_^
73

I 1 234

1O0
.39

18 ,4
.7 2

I

MICROSWITCHWorldwideSalesandService
MICRO SWITCH serves its customers through a
worldwide network of sales offices and distributors.
Forapplication assistance, pricing or the name of the
nearest Authorized Distributor, contact a nearby
MICRO SWITCH sales office. Or, write MICRO
SWITCH,Freeport, Illinois61032; phone815/235-6600.

MICROSWITCH
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STYLE1

Catalog listings are given with terminal style 1. To
orderstyle2or3,substitutethenumber 2or 3for the1
attheendof thelisting.
Example: 126PC15D1becomes126PC15D2withstyle2
terminals.

While we provide application assistance on MICRO
SWITCH products, personally and through our literature, it is up to the customer to determine the
suitability of theproducts inhisapplication.

T E R M I N A L STYLES

HIT

Pressure Range &Catalog Listings
0-5 psi
0-15psi
0-30psi
Differential 126PC05D1 126PC15D1 126PC30D1
Gage
126PC05G1 126PC15G1 126PC30G1

Type

c5TYLE 2

84-07839-0 979 PRINTED INUSA

-

STYLE 3

aHoneywell Division

