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I.Inleiding
Voorhetmetenvanveranderendedrukverschillenisdoorenkele
fabrikantenzeerverfijndemeetapparatuuropdemarktgebracht.Men
heeftkansgezieneenopnemer(omvormer)tefabriceren,waarmeemet
redelijkenauwkeurigheid,stabiliteitenlineariteiteendrukverschil
ineenvloeistofofgaskanwordenomgezetineenelektrischespanning.Hetmetenenregistrerenvansnelveranderendeelektrischeverschijnselenbiedtgeentechnischeproblemen.Ditwilechternietzeggendathetzondermeermogelijkiseenregistratieapparaat aante
sluitenopdeuitgangvanhetopnemergedeelte.Voorelkdeelvanhet
meetsysteemgeldtdatbijhetkiezenervanmoetwordenafgewogenof
datdeel,zoweluitoogpuntvangevoeligheidalsreactiesnelheidvoldoetaanhetgeenmenzichalsmeetdoelheeftgesteld.
Demeetopstellinginhethydraulicalaboratoriumbevateendrukverschilopnemermetbijbehorendedraaggolfmeetversterker,beidevan
hetfabrikaatHottingerBaldwin.Hiernavolgteenunit (Quadrafilter)
dat,oflineair,ófnietlineairvolgensY=-rrrrv|x| reageert
(Y=output,X=input).Bovendienisdereactiesnelheidhiervanin
stappeninstelbaaromhinderlijkeverstoringentekunnenuitfilteren.
Dezeunitheefteenrecorderuitgangenistevensaantesluitenop
eenintegrator.Deintegratorbiedtindriedecimaleneengemiddelde
vandemeetwaardeovereenperiodevan10sec.of100sec.HetQuadrafilterendeintegratorzijnontworpenengebouwdbijdeafdeling
HydraulicaenAfvoerhydrologie.
MethetQuadrafilter,geschakeldindelineaireoverdrachtsvorm,
kanmenrechtstreeksdrukverschil,vervale.d.meten.Ookkanmenhydraulischegroothedenmetenviaopnemerswelkeeendrukverschilals
uitgangsverschijnselleveren,zoalspitotbuizen,meetflenzene.d.
Vooreenaantalmetingenvandezesoortisdenietlineaireoverdrachtsvormingebouwd,teneindeopdezemanierhetverbandtussenaanwijzing
endetemetengrootheidindiennodigtelineariseren (bijvoorbeeld
snelheids-endebietmetingen).Degegarandeerdemaximale"overall"
onnauwkeurigheidvandedrukverschilmeterbedraagtca. 2%vanhetgekozenmeetbereik.
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Dereproduceerbaarheidisechterheter,zodatdoorijkeneenca. kx
kleinereonnauwkeurigheidmogelijkis.Afhankelijkvandemeetopstelling,
gekozenfilterfrequentieendeschrijfsnelheidvanderecorder,kunnen
verschijnselenmetsnelleofmindersnelleveranderingenwordengemeten.

II.Drukversehilopnemer
a.Werking
Hetlaboratoriumbeschiktoverdriedrukverschilopnemersvanhet
fabrikaatHottinger-BaldwinMesstechnik,namelijkdetypenPD1/0,01
(2stuks)enPD1/0,1.DePD1/0,01heefteennominaalbereikvan
10cmWk(103N/m 2 ),dePD1/0,1van1mWk(10 H/m 2 ).
DeopnemerbestaatuittweekamersIenII,welkedooreenmembraanM(ziefig.1)zijngescheiden.Eendrukverschiltussendetwee
kamersveroorzaakteenvervormingvanhetmembraan.
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Fig. 1:Schetsvandedoorsnedevaneen
inductievedrukverschilopnemer.
Zolangdevervormingnieteenzekereelasticiteitsgrensvanhetmateriaaloverschrijdt,isdematevanvervormingeenmaatvoordegrootte
vanhetdrukverschiltussendekamers.Eengeringerestijfheidveroorzaakteengroterevervormingvanhetmembraanbijeenzelfdedrukverschil,duseengroteregevoeligheid.Deverplaatsingvanhetmembraan
wordtovergebrachtopeenferro-magnetischekernK,dievrijbeweeglijk
isopgesteldinde"as"vandespoelS.

-3DespoelSbestaatuittweegelijkedelenS.,enS p (ziefig. 2 ) .
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Pig.2:Deinductieveverplaatsingsopnemer.
Indiengeendrukverschilaanwezigis,valthetmagnetischemiddenvande
kernsamenmethetelektromagnetischmiddenvandespoel.Beidespoelen
S enS-hebbendaneengelijkezelfinductie,zodatdespanningenU en
U evengrootzijnengelijkzijnaandehelftvandeaangelegdespanning
U .Eenverplaatsingvandekernresulteertineenongelijkezelfinductie
eneendaaruitvoortvloeiendeongelijkespanningsverdeling.Deinbouwruimteineendrukverschilopnemer isbeperkt,zodatdekernendespoel
geengroteafmetingenhebben.OmeenlineairverbandtussendespanningsongelijkheidUp-U.endeverplaatsingtebehoudendientdezeverplaatsingrelatiefkleintezijntenopzichtevandespoelafmetingen.Evenzo
ishetookgewenstdemembraanvervormingtebeperken,omnietlineaire
enhystereseverschijnselentussendrukverschilenverplaatsingzogeringmogelijktehouden.Bijdehierbesprokenopnemersisdeverplaatsingvanhetmembraan,bijeendrukverschilgelijkaanhetnominale
meetbereik,ca.0,1mm.MetenigverliesaanrAUwkeurigheidtengevolge
vannietlineariteitbijenigeoversturing,mogendeopnemerstot1,U
maalhetnominalemeetbereikwordengebruikt.Bijnoggroterdrukverschil
wordtdeverplaatsingvanhetmembraanmechanischbegrensd.Hierbijontstaatechtereenkansopblijvendevervorming,zodatvoorzichtigheidgebodenis.
b.Gegevensmetbetrekkingtotdynamischeeigenschappen
Eenbelangrijkevraagbijdynamischmetenis,ofdereactiesnelheid
vanhetmeetsysteemgrootgenoegisomdeveranderingvandetemeten
grootheidvoldoendenauwkeurigtekunnenvolgen.

-UVoorhetgebruiktetypeopnemer"blijktditvoornamelijkafhankelijkte
zijnvan:•
1 demanierwaaropdeopnemermethetmeetobjectisverbondenen
2 deeigenschappenvandevloeistofofhetgaswaarmeedeopnemeris
gevuld.
Degegevenswelkehetrekkinghebbenopdereactiesnelheidkunnendaarom
vanfabriekswegenietvolledigzijn.
Gegevenzijn:
1 :Volumederkamers (ca.5cm ) ,eengegevendatbijsamendrukbare
vullingenvanbelangis.
e
2 :Verplaatsingvanhetmembraan (ca.0,1mm)bijeendrukverschil
gelijkaanhetnominalemeetgebied.Indienhetbeweeglijkeoppervlakvanhetmembraangegevenzouzijn,konmenhieruitdevolumeveranderingbepalenwelkemedededynamischeeigenschappenvande
meetopstellingbepaalt.Uitproefnemingenisvastgestelddathet
2
werkzameoppervlakca.10cm bedraagt.
e
3 :Eigen-frequentie,offrequentiewaarmeehetmembraanzoublijven
trillen,na,inongedemptetoestand,tezijnaangestoten(ca.
U50HzvoorPD1/0,01en850HzvoorPD 1/0,1).Deeigen-frequentiewordtvaakaangegevenmetf .Dedemping,meestal8genoemd,
isechterafhankelijkvandemeetopstelling,zodatmetf weinig
overdedynamischeeigenschappenbekend is.
k :Verderegegevensbiedengevoeligheidscijfers,meetbereik,toelaatbaredrukinhetmeetsysteem,afmetingenendergelijke.
Q

c.1 ordesysteem
Deopnemerismeestalviaeenbuisleidingmethetmeetobjectverbonden.Eenvloeistofverplaatsing indieleiding,nodigomeenvolumeveranderingindemeetkamerstebewerkstelligen,kanalleenonderinvloedvaneendrukgradiëntindeleidingplaatsvinden.Naarmatehetdrukverschilnaeenveranderingvandenieuwestabieletoestandmeerbenaderdwordt,wordtdedrukgradiëntindeleidingkleiner,waardoordetoevoerkleinerwordt.Omdatditverschijnselmeteen1 ordedifferentiaal.
e
vergelijkingkanwordenbeschrevennoemtmenditeen1 ordeverschijnsel.

-5Cool,SchijffenViersma) (pag.70-79,157"16H)'beschrijvendereactiesvaneen1 ordesysteemopeenaantalstandaardingangsverschijnselenalsimpuls-,stap-,talud-ensinusfuncties.Inaldezeresponsies
blijktdetijdkonstanteTdesteedsweerkerendekonstantetezijndie
karakteristiekemomentenuithetdynamischgedraghelptvastleggen.Bijvoorbeeld:(o=— isbijsinusresponsiedehoekfrequentiedieligttussen
hetgebiedwaardeoverdrachtvrijwelfrequentieonafhankelijkisenhet
gebiedwaardeoutputinamplitudeomgekeerdevenredigafneemtmetde
hoekfrequentie(fig. 3 ) .
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Fig.3:Overdracht |H|alsf(u)voor1 eordesysteem.
Indemeetopstellingwordt Tbepaalduithetproduktvanleidingweerstandenmembraanoppervlakte.InhetCollegedictaatHydraulica)
wordtaangetoonddatvoorlaminairestromingengeldtdat:

A=

6k

waarin: AH=.drukverlies indeleiding,uitgedruktinvloeistofkolomhoogte
L=leidinglengte
D=leidingdiameter_
R =Reynoldsgetal=

vD

v=kinematischeviscositeit (lt )

2-1

v=gemiddeldestroomsnelheidindeleiding.
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NoenrbmenR=— — ,deleidingweerstand,dan ismet:Q=vçirD ,
T=RA en.A =oppervlaktemembraan,
/ll 2 t" 1 l 2
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Opvallend isdegrote invloedvanD. EenhalveringvanD geeft een zestienvoudigetoenamevan x.Om een ideevandegrootte ordevan Tte krijgen ishier eenspeciaal geval"berekend.Met L= 1m,D = 6ira,vs 10
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Bijopstellingenwaarinhoge frequentiesmoetenwordengemetendient D
zogroot,enLzokleinmogelijkte zijn.Alsuiterstehiervanwordt een
opnemerindehandelgebracht,waarvanhetmembraan zichaan debuitenzijdevan deopnemerbevindt.Deze opnemerkan zondermeetleiding rechtstreeks opdemeetplaatswordenbevestigd,zodatLminimaal isenD = A.

d. 2 orde systeem
Hoewelhetmoeilijk is indemeetopstelling de systemente scheiden,
zijn er indeopstelling ook eigenschappenvan een2 orde systeem teherkennen.Hetmembraanmet dedaaraangekoppeldebeweeglijke kernvormen
namelijk eentweede orde systeem enreagerendanookals zodanig op een
verstoring.Dedemping isbijdezereactie eenbelangrijk gegeven en
hangt afvan eigenschappen alsviscositeit ensamendrukbaarheid van de
vullingvandeopnemer envan deweerstandvan de leiding,waardoor deze
vulling inenuit deopnemer kan stromen.

h

e
Vanhet 2 orde systeemworden ookdoor Cool,SchijffenViersma)
(pag. 105~112, 169-173)deresponsies opde standaard signalenbeschreven.Aangetoondwordt datdedempingskonstante ß, zoalsdezevoorkomt in
degenormaliseerde schrijfwijze,
1
u=
k
pi
k fj. -m
- =s*—Ts
+ 2ß—

O

0

b)
O

+1
O

-7met U =Laplacegetransformeerdeuitgangsspanningvandeopnemer
Pi=Laplacegetransformeerdeingangsdruk
K =overdrachtsverhouding (dimensieomzetter)
S =differentiaaloperator (iseigenlijkcomplexefrequentie
jco,hiervoorwordtinderegeltechniekSgebruikt)
tu =eigenfrequentie
maatgevendisvoorresonantieenopslingering.Ditblijktbijvoorbeeld
uit:
2ß2.u)

resonantie (hoek)frequentie=u =/1opslingering

1

sa =

7)

2ß/(1

Is3>g/2dantreedtgeenopslingeringmeerop;hetalofniet
optredenaanovershootbijdestapresponsieisafhankelijkvan
devoorwaardeß<1resp.ß>1.
Deervaringheeftgeleerddatsituatiesmet ßS5/2zichinhetalgemeennietvoordoenindienaaneenzijdevanhetmembraanderuimtemet
waterisgevuld.Omdathetmoeilijkisdegroottevanßineenbepaaldeopstellingvooruittebepalen,ishetzinvoldesinusresponsievan
e
een2 ordesysteemnadertebeschouwen.OvereenkomstigCool,Schijff
enViersma) isinfiguur heenbundelgrafiekenweergegeven,waarin
e
derelatievegevoeligheidvaneen2 ordesysteemvoorsinusvorminge
functiesenderelatievehoekfrequentielogarithmischtegenelkaarwordenuitgezet,met ßalsparameter.
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Indien3 = 1 0 blijktvoor— = — derelatievegevoeligheidreeds-75=tezijn.IJetiseenvoudigteberekenendatvoor— =0,01 derelatieve
gevoeligheidca.0,8is.Verschijnselenmeteennoglagerefrequentie
wordenindatgevaldusvrijwelonverzwaktweergegeven.Bekendisdat
to0=2800(PD 1/0,01).Hieruitblijktdat,alszowelheteerstealshet
tweedeordesysteemgelijktijdig indeopstellingaanwezigzijn,de
(frequentie)bandbreedtevandemeetopstellingdoorhet 1 ordegedeelte (dusdeaansluitleidingen)isbeperkt.Ditisbijvoorbeeldhetgeval
bijniveaumetingenwaarbijeenmeetkamermetdeatmosferischedrukis
verbonden.
III.Meetversterker
Metbehulpvandemeetversterker(HottingerBaldwinMesstechniktype
KWS3071)wordtdeinformatie,verkregenuitdedifferentiaaltransformatorindeopnemer,omgezetineenmeetbareelektrischespanning.Omdit
tekunnenverwezenlijkenheeftmeneenaantalfunctiesineenunitondergebracht,alsaangegeveninfiguur5•Deingangbestaatuiteenspanningsdelermet stabieleweerstanden.
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Fig.5:BlokschemaKWS3071
Dezevormenmetdetweespoelhelftenindeopnemereencompletebrugvan
Wheatstone.Hetingangsdrukverschilwaarbijdeuitgangsspanningvande
brugnulis,hoeftnietbeslistnultezijn,dochisinstelbaar.Daartoe
zijndeweerstandeninstelbaarvanafhetfrontpaneel.

,2UV+5%

-9Debedieningsorganendaartoezijngemerktmet 'R-Abgleich"en!!C~Äbgleich".
Menkaneenreproduceerbare situatiealsnulpuntaannemenenindiesituatiedebruginevenwichtbrengen.Dejuistebedieningswijzeisaangegevenindegebruiksaanwijzingvandeversterker.
Deuitgangsspanningvandebrugwordtviaeenvoorversterkerversterkttoteensignaaldatvoorgelijkrichtengeschiktis.Deversterkingsfactorisinstelbaar,zowelinstappen (doormiddelvan8~standen~
schakelaar)alscontinu (meteen10-slagenpotentiometer).Destandenvan
deschakelaar.,waarmeedeversterkinggrofwordtingesteld,zijngemarkeerdmetgevoeligheidscijfers.Dezecijfersgevenweerhoegrootdeingangsspanningmagzijn,omdatbijdiewaardedeuitgangsspanningvande
meetversterkerdegrootstetoegestanewaardeheeft (vollediguitgestuurd
is).Omdatdeingangsschakelingeenbrugschakelingis,isditwerkgebied
opgegeveninmVpervoltexcitatiespanningvandebrug.Deopgegevengetallengelden,indiendeknopvoorfijnregelingvandeversterkergemerkt
,;

Hessbereichfein"uiterstrechtsomstaat (aflezing 10,0).Opdeopnemer

iseveneensdegevoeligheidvermeld,namelijk8mV/V.Datwilzeggendat
bijeeningangsdrukverschilgelijkaanhetnominalemeetbereikhetspanningsverschil8mVispervoltexcitatiespanning.Hetwerkgebiedvande
versterkerdathierhetmeestnabijkomt,is5mV/V.Doorinstellenvan
defijnregelknopvandemeetversterkerkandeversterkingzodanigworden
ingestelddathetwerkgebiedhiervanook8mV/Vwordt.Menheeftdanbereiktdatdegroottevanhetwerkgebiedvandeversterkerovereenkomtmet
hetwerkgebiedvandeopnemer.Deoutputvandemeetversterkerdoorloopt
nuallewaardenvan--2Vtot+2V,alshetdrukverschilindeopnemerhet
helenominaletrajectdoorloopt (fig. 6 ) .

max.output
meetverst.

output^|
meetverst'»

kmV/V

8mV/V

I!.

j16mV/V (tegroot
;voordezeopnemer)

inputmeetverst.
imax.output
uitopnemer

Fig.6:relatieinput-output,metwerkgebiedsaanduiding
alsparameter.
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Wordtnudeversterkingsfactorveranderd,bijvoorbeeldnaardegevoeligste
stand0,2.mV/V,terwijldestandvandefijnregelknopgehandhaafdblijft,
danwildatzeggendathetmeetgebiedmeteenfactor25isafgenomen.
MetdeopnemerPD1/0,01kanopdezemaniereendrukverschilvan-rr-cmWk
= hmmWkeenoutputvan2Voltveroorzaken.
Voordeexcitatievandebrugiseenoscillatoringebouwd.Dezeoscillatorleverteenuitgangsspanningvan5v»
Eendemodulatorzetdewisselspanninguitdevoorversterkeromineen
gelijkspanning,dieviaeeneindversterkeraandeuitgangskiemmenbeschikbaaris.
Eenindicatorophetfrontpaneelgeeftaan,ofdeversterkernietis
;

'overstuurd!'.Deuitslagvandeindicatorisnaarrechts,onafhankelijk

vande"richting"vanhetdrukverschil.
Dedynamischeeigenschappenvandemeetversterkerliggenzeerruim
bovendemogelijkhedenvandedrukverschilopnemers.Hetisdientengevolge
nietnodigenigeaandachtaandezeeigenschappentewijden.

IV.Quadrafilter
a.Worteltrekker
DederdeschakelindemeetopstellingishetQuadrafilter,eeninstrumentdatinhetLaboratoriumvoorHydraulicaenAfvoerhydrologieis
ontwikkeld.Denaamisontstaanuitdievantweebelangrijkesamenstellendedelen,namelijkhetQuadratoneneenactieffilter.
Voorhetmetenvanstroomsnelhedenendebietenwordtsomsgebruik
gemaaktvanPitotbuizen,meetflenzenendergelijke.Indezeinstrumentenwordtkinetischeenergievanhetstromendemediumomgezetineendrukverschil.Kinetischeenergieneemtkwadratischtoemetdesnelheiden
e
daardoorishetdrukverschilm principeeveneenseen2 graadsfunctie
vandesnelheidofdebiet.Eennietlineairemeetopstellingalsdezeis
telineariserendoorindeketeneen"worteltrekker"optenemen.Dekern
vandeze"worteltrekker"ishetQuadraton)!Inditnietlineaireelement
neemtdestroomIkwadratischtoemetdespanning (fig.7a,b).

HandelsmerkvanBournsInc.vooreenm e t lineaireweerstand;
wegensgebrekaanbelangstellingisdeproductiegestaakt.
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Fig.7c:"Worteltrekker"

HetQuadratonisopgenomenindetegenkoppelingvaneenversterkermet
eengroteversterkingsfactor (fig.Tc).Indeliteratuuroverditsoort
schakelingenmetreken™ofoperationeleversterkersistevinden,datde
spanningbijdeversterkeringangAinvergelijkingmetanderepuntenin
deschakelingalsvirtueelnulpuntwordtaangenomen.HetpuntAisals
hetwarehetscharnierpuntvaneenwip.Ergaatdanookgeenstroomde
versterker in,waardoori.=i L ,endaardoor
/U.
U =- V x
o
KR.
1

Dezevergelijkinggeldt zolangU.>0is.Deschakeling furctioneert'•
welmetU.<0,zijhetdatU daneveneensvantekenomkeert.Meeralgemeenisdaaromdeschrijfwijze:

uo=-V-1 K R .-i

U.

OmdathetQuadratonisopgebouwduitlineaireennietlineaireweerstanden,isdebenaderingvanhetkwadratischverloopaanzekereonnauwkeurighedenonderhevig.Degroottevandeafwijkingisopgegevenalsmaximaal 0,k%van10V,dusUOmV.Omdezefouteenzogeringmogelijkeinvloedopdemetingentelatenuitoefenen,isdeschakelingzogedimensioneerddatbijU.=2V,U =-10Vwordtbereikt.
° x
o
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Detotaleoverdrachtwordtdaarmee
U.
U =o

"füTT

v/50|u |

i

Omdeze10Vuitgangsspanningookteverkrijgenalseenlineaireoverdrachtgewenstis,kanwordenovergeschakeldopeen5xlineaireversterkingsfactor.IndatgevalisU =-5U..Vanuithetstandpuntderelektronikabezien,ishetQuadratonnietsnel.Volgensdefabrieksopgave
zijnfasefoutenbij50Hzteverwachten,merkbareamplitudefoutenzullen
boven75Hzoptreden (ÜJ& k"J0rad/sec).Bijdetotnutoeuitgevoerde
metingenismenverbenedendezegrensgebleven.Hetiszelfswenselijk
geblekenhethiernatebeschrijvenlaagdoorlatendfiltermetinstelbare
(frequentie-)bandbreedteindemeetopstellingoptenemen,omhinderlijkeruisophettemetensignaaltekunnenonderdrukken.
b.Laagdoorlaatfilter
Een"ideaal"laagdoorlaatfilterlaatharmonischetrillingentoteen
zekeregrensfrequentieongehinderdpasseren.Verschijnselenmethogere
frequentiewordennietdoorgelaten.InhetQuadrafilteriseenactief
filteropgenomendatdezewensenredelijkbenadert.Eenversterkermaakt
deeluitvanhetfilter(vandaardenaamactieffilter)enditgeefttevensdemogelijkheidvolgapparatuurophetfilteraantesluiten,zonder
defiltereigenschappentebeïnvloeden.Degekozenschakelingiseen
2°ordefilterenbevat2functioneleenkelvoudigeweerstand-condensatornetwerken,gegroepeerdrondeenversterker (fig. 8 ) .

+U
C^JCg-C

R^-R
Fig.8:actieffilter.
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VoorstationaireverschijnselenisU =U.,voorharmonischeverschijnselengeldteenamplitudeoverdrachtdieopdezelfdemanieristeomschrijvenalsisgedaanopblz.7 overhet<Tordesysteemindeopnemer.
Eenverschilisechterdatnudedempingsfactornietvariabelismaar
konstantentergrootte •/?. Ookisviarekenregelsuitdeelektronika
.Infig. Uisteziendatvoorß=0,7
° RC/2
geenopslingeringontstaatendathetfrequentiebereikwaarindeamplitude-overdrachtkonstantis,maximaalis.
aantetonendatw =

Omhetfilterenigszinstekunnenaanpassenaanverschillendewensen,
zijnzoweldeweerstandenalsdecondensatorenuithetactieffilterinstelbaar,metbehulpvanschakelaars.Voordecondensatorenkanworden
gekozenuit k standen,waarvandepositieszijnaangeduidmetdewaarden
vandegrensfrequentie.Dezewaardenzijninvolgorde 1,3,10en30Hz
endienenmeteenfaktor0,1 of1tewordenvermenigvuldigd,afhankelijk
vandestandvandeweerstand-keuzeschakelaar.
Tijdenshetomschakelenvandecondensatorenkunnengroteschakelpiekenopderecorderzichtbaarworden.Hetduurtenkeleperiodenvan
f ,voordatdeschakelingzichheefthersteld.Bijhetveranderenvan
deweerstandtreedtditverschijnselnietop.
V.Integrator
Insommigegevallenisdetemetengrootheiddermateaanfluctuatiesonderhevig,datmethetfilteralleennieteenvoldoendeconstante
aanwijzingopderecorderwordtverkregen.Menkanditoplossendoor
hetfluctuerendesignaalopderecordervastteleggenomdaarnamet
planimetrereneengemiddeldewaardetebepalen.Dezeverwerkingsmethode
vraagtveeltijd.Eenveelsnelleremethodeistevindeninhetgebruik
vaneenintegrerendedigitalevoltmeter.Omdatdefluctuatiesinhetaangebodensignaaleenlageherhalingsfrequentiehebben,iseenlangeintegratieperiodenodigomeengemiddeldesignaalgroottetebepalen.Handelsapparatuurheeftmeestaleenintegratieperiodevan•—•sec.enisdaardoor
nietinstaatvoordezemeetproblemeneenoplossingtebieden.Ditisaanleidinggeweesttothetsamenstellenvaneeneenvoudigintegrerendsysteem
inhetHydraulicaLaboratorium.Hetblokschemaisweergegeveninfig.9.
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continu
Fig.9:Blokschema Integrator.
Inde spanning-frequentie-omvormer wordt een impuls opgewekt,waarvan de
herhalingsfrequentie f evenredig ismet degroottevande ingangsspanningU..Via eenelektronische schakelaarwordt deze impuls aangeboden
aaneendigitaleteller.Het aantaltelpulsen dat doordeteller in een
periodewordt ontvangen isevenredigmet degemiddelde ingangsspanning
over dieperiode.Door detelperiodekonstant en incombinatiemet de
overzetverhouding kvan de spanning-frequentie-omvormer gunstigte kiezen,kanbereiktwordendat het getal,datmet eencijferindicatorwordt
aangegeven,direkt degemiddeldewaardevanU.weergeeft.Detimer geeft
eenpoortsignaal,met eenduurvan 10of 100sec.Kiestmen 100sec.integratieperiode,danwordt zowel indeteller als indetimer een extra
schakeling opgenomen,dietelkensnaontvangst van 10impulsen er 1doorgeeft.Omdat deonnauwkeurigheid vanhet omzettenvan eendrukverschil in
eengelijkspanning ca. 1$vanhet ingesteldemeetbereikbedraagt,isaanvankelijkuitgegaan van een integratorwaarmeehet gemiddelde over 10sec.
of 100sec» intwee decimalenkanwordenverkregen.De spanning-frequentieomvormer isdaarop aangepast enheeft lineariteitsafwijkingen van maximaalca.0,3$.Bijhet gebruikvan detweecijferigemeetwaardenbleekbehoefte aan eengrotereresolutie.De integrator isdaarom gewijzigd en
geeft nudemeetwaarde indrie cijfers.De spanning-frequentie-omvormer
dient hieropnogteworden aangepast.
Omdeonzekerheid vanhet laatste cijferteverkleinen,wordt na
ontvangstvan het startcommandoniet ogenblikkelijk detimer inwerking
gesteld.De aanwezigheid vanhet startcommandowordt ineengeheugenbewaard enaangegeven indecijferdisplay,tot ereen impulsuit deomvormerkomt.Aanhet eindevandezetelpulswordt detimer gestart endaarmee ookdetellerschakelaaropengezet.
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Aanheteindvandetelperiodewordtdezeschakelaargeslotenen
eenhulptimergestart.Dehulptimergeeftachtereenvolgenseencommando
aanhetbuffergeheugenomdetelleruittelezenendezewaardeopte
slaan,detellerop0000testellenenvervolgenseennieuwstartcommandoafteleveren.Afhankelijkvandestandvandestart/stopschakelaar
wordtdemeetcyclusaldannietherhaald.
Hettmffergeheugen,datdegeteldewaardevasthoudtgedurendeeen
heletelcycluskanwordenuitgeschakeld,waardoorindedisplaydestand
vandetelleristevolgen.Hetfunctionerenvandetellerishierdoor
tecontroleren.
Deschaalfactoriszogekozen,datbijU.= 10V,na10sec.of100
sec.deteller1000aangeeft.Hetmeetresultaatisdaarmeeintiendeprocentenvandevolleschaaluitslaggemeten.Welkegrootheidbijwelke
groottevolleuitsturingveroorzaakthangtafvandegeheleopstelling.
Mendienthierbijwelrekeningtehoudenmethetfsitdatderesolutie
groterisdanderelatieveonnauwkeurigheidvandetotalemeetopstelling.

IV.Recorder
Naastdeintegratorkanookeenrecorderwordenaangeslotenopde
uitgangvanhetQuadrafilter.Deeisendieaanderecordermoetenworden
gesteld,hangenafvanhetmeetprobleem.Totnutoeismeestaleenflatbedlaboratoriumservorecordergebruikt,eeninstrumentmetjuistvoldoendevolgsnelheidvoordemeesteinhetHydraulicalaboratoriumvoorkomendemeetproblemen.Depapierbreedte,ingedeeldin100schaaldelen,
isca.25cm.Hetkostongeveereenhalvesecondedeze100schaaldelen
tedoorlopen.
Indiendefluctuatiesvanhetmeetsignaalvoldoendekleinzijn,is
derecorderinstaatdezetevolgen.Ishetmeetsignaalopgebouwduit
significantecomponentenmetfrequentiesbovenca.10Hz,danisdittyperecorderechterongeschiktenkomengalvanometrischerecordersinaanmerking.Andereeisendieaanderecordermoetenwordengesteldzijn:
-Meetgebied 10V
-Positieveennegatievepolariteit
-Reproduceerbaarenstabielnulpunt
-Hystereseenonnauwkeurigheid< \%vandemaximaleuitslag
-Instelbarepapiersnelheid.
Degebruikteflat-bedrecordervoldoethiervolledigaan.
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VII.Enkelebedieningsaanwijzingen
a.Waarschuwingen
1.Maakdemeetopstellingzo,datopeenvoudigewijzehetdrukverschil
tussendetweemeetkamersvandeopnemerisopteheffen.Hetis
meestalnietvoldoendeheideaansluitingenviaeenleidingmetde
kraandoorteverbinden.Indienmogelijkmoetentevensdezeaansluitingenopdeopnemerswordengeblokkeerd.
2.Draainietaandecijferknopgemerkt"Messbereichfein1:3"opde
KWS3071meetversterker,(zieverklaringoppag.9)
3.Laatdeapparatuurvoldoendeopwarmtijd,vooraldemeetversterkeris
gedurendeheteerstehalfuurnainschakelenweinigstabielvannulpunt.
U.Controleerhetnulpuntregelmatig.
b.Aansluiteneninschakelen
1.Indeachterzijdezijnconnectorsaangebrachtvoorhetaansluitenvan
deopnemer,recorderenlichtnetenvoorhettotstandbrengenvan
eenverbindingtussenmeetversterkerenQuadrafilter.Alleconnectors
zijnvoorzienvanopschriftenmetfunctie-aanduiding.
2.HetfrontpaneelvanhetQuadrafilterbevatdelichtnetschakelaarvan
decombinatieVersterker,QuadrafilterenIntegrator.Indieningeschakeld,moetzowelopdemeetversterkeralsophetQuadrafiltereenindicatielampjeoplichten.Deintegratorkanapartwordenuitgeschakeld
ophetintegratorfrontpaneel.Isdeintegratorookingeschakeld,dan
moetenercijfersopdedisplayzichtbaarzijn.
c.Instellen(volledigeprocedure)
Hierbijaltijdachteraanindemeetopstellingbeginnenendeapparatuur
voldoendelatenopwarmen.
1.Integratoruitschakelen(bijnulvoltingangsspanningveroorzaaktdeze
andersmoeilijkheden)
2.Recorderloskoppelenennulstellen (indienmogelijkopeengevoeliger
meetbereikdanhetnormaalgebruikte).

-173.Recorderaansluiten,verbindingtussenQuadrafilterenmeetversterkerlosnemen.MeteenschroevendraaiernulpuntQuadrafiltermetrecorderjuistafregelen,functieschakelaarhierbijop/....
k. VerbindingtussenmeetversterkerenQuadrafilterherstellen.Meetbereikschakelaarindestanddemodulator (linksom)enmetschroevendraaierinstellingdemodulatornulpuntcorrigeren.
5.Drukinbeidemeetkamersgelijkmaken,meetbereikschakelaarinde
vereistepositiebrengenenmetdeonderstepotentiometerdeuitslagopnulbrengen.
d.Nulstellen(korteprocedure)
HetQuadrafilterendedemodulatorblijkenweiniginstabiliteittevertonen.Navoldoendeopwarmtijdkanalsvolgthetnulpuntwordengecontroleerdengecorrigeerd.
1.Integratoruitschakelenendrukverschilindeopnemeropheffen.
2.Recorderloskoppelenencorrigeren.
3.RecorderaansluitenennulpuntvandeKWS3071corrigerenmetde
onderstepotentiometerophetversterkerfrontpaneel.
e.Bedieningintegrator
1.Integratietijd 10sec.of100sec.stellendoormiddelvantumbler
schakelaargemerkt"poort".
2.Continueintegratie:
Nahetinschakelenrechtertumblerschakelaarnaarbenedendrukken.
Deknopveertweerterugnaardemiddenstandenmoetvoorheteinde
vandepoorttijdnaarbovenindestand"continu"wordengezet.In
dedisplaykansteedsdegeïntegreerdewaardeoverdevorigeintegratieperiodewordenafgelezen.
3.Eenmaligeintegratieperiode:
Nastartenalshierbovendetumblerindemiddenstandlatenstaan.
Indienhethalvestreepjelinksinhetlinkercijferveldisgedoofd,
isdeintegratieperiodebeëindigd.
h. Buffergeheugen:
Metdetumblerdirektonderhetcijfervensterkanhetbuffergeheugenwordenuitgeschakeld.
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