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INLEIDING

Op het Proefstation te Naaldwijk

worden op het ogenblik nagenoeg alle kascomplex-

en geregeld door middel van analoge regelapparatuur. Veel van deze apparatuur is
verouderd en aan vervanging toe ( veel storingsklachten).
Om verschillende soorten onderzoek te kunnen uitvoeren dient er gebruik gemaakt te
kunnen worden van "flexibele " regelprogramma's.
De mogelijkheid van data-logging en opslag moet tevens aanwezig zijn.
Het bovenstaande is te realiseren door de bestaande minicomputer, Siemens 330,
te koppelen aan een mikrocomputersysteem dat is opgesteld in het kascomplex waar
het onderzoek plaatsvindt, (zie tekening 1).
Op deze wijze kunnen verschillende kascomplexen aangesloten worden op de mini-5
computer.
In het verdere verloop van dit stuk wordt de minicomputer centrale eenheid genoemd,
afgekort C.E., en de mikrocomputer wordt decentrale eenheid genoemd, afgekort D.E.
De koppeling tussen de C.E. en de D.E. zal bestaan uit een 4 aderige kabel.

3
Fabrikaat decentrale eenheid

Ten gevolge van het standpunt van de directie om in het kader van de automatisering
één lijn te trekken tussen Proefstation Naaldwijk en Proefstation Aalsmeer, is
besloten dat beide proefstations van dezelfde D.E. gebruik maken.
Het Proefstation Aalsmeer heeft in overleg met de T.F.D.L. reeds een D.E. van het
fabrikaat D.A.I.

aangeschaft.

Deze D.E. wordt geleverd door Inelco B.V.
Gezien voornoemd standpunt is het wenselijk om voor het Proefstation Naaldwijk even
eens D.A.I. systemen toe te passen.
( D.AI. = Data Applications International S.A.)
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Conceptie centrale en decentrale eenheid.

Om de mogelijkheden zoals in de inleiding genoemd te verkrijgen, worden de verschil
lende D.E. op de C.E. aangesloten.
De D.E. van het aangesloten kascomplex verzorgt:
- de watertemperatuurregeling,
- de raamstandregeling,
- het bekrachtigen van één of meer relais,
- het meten van meetwaarden (datalogging).
De wijze waarop een en ander plaatsvindt is uniform vastgelegd voor de Proefstation
Aalsmeer en Naaldwijk in de bijlage 1 " Rapport betreffende taakverdeling tussen
decentrale en centrale eenheid

".

Op initiatief van de C.E. worden waarden van diverse opnemers door een bepaalde
D.E. gemeten en overgestuurd naar de C.E.
Deze stuurt op zijn beurt nieuw berekende setpoints en relaisposities

over naar

de D.E. Dit alles afhankelijk van het programma in de C.E.
De C.E. bevat onder andere:
- uitgebreid regelprogramma met instelmogelijkheden door middel van parameters.
- mogelijkheid tot programmeren in hogere programmeertaal ( FORTRAN),
- opslagmogelijkheden van gemeten waarden (disk),
- verwerkingsprogramma's om voornoemde gemeten waarden te verwerken,
- achtergrond geheugen om gemeten waarden op te slaan ( magneetband),
- mogelijkheid om deze waarden (data) te verwerken op rekencentra (via telefoonlijn
magneetband),
- centraal geplaatste bedieningsterminals,
- centraal weerstation.

5
Materiële- en personele consequenties.

Ten opzichte van de huidige uitvoering van het 330 systeem zullen er een aantal
aanpassingen zowel in de materiële- als in de personele sfeer moeten plaats
vinden om dit systeem om te vormen tot een Centrale eenheid welke de besturing ver
zorgd van een groot aantal Decentrale eenheden.
Deze aanpassingen dienen te omvatten:
- uitbreiding van de geheugen capaciteit van de 330,
- uitbreiding van de in- en uitvoer mogelijkheden onder andere bedieningsterminals
( T.T.Y's)»
- uitbreiding van de ruimten waarin de computer apparatuur is opgesteld,
- uitbreiding personeel»
- aanpassing organisatiestructuur.
( zie nota personele en materiële consequenties automatisering Proefstation J. van de Vooren).

. Inventarisatie wensen onderzoekafdelingen.

Om de medewerkers van de onderzoekafdeling (enig) inzicht te verschaffen over het
automatiseren door middel van een D.E. is dit onderwerp, op alle onderzoekafde
lingen, besproken door J. van de Vooren en A.J. Arendzen.
Om bij de toekomstige automatisering een idee te hebben over het aantal meet- en
stuursignalen is er een nota opgesteld welke een voorstel bevat over het aantal
meet- en stuursignalen van een toekomstige D.E. ( zie bijlage 2).
Na bespreking van deze nota is gebleken dat de medewerkers van de onderzoekafdelingen geen bezwaren hebben tegen het voorstel vervat in voornoemde nota.
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Opbouw decentrale eenheid.

Bij de opbouw van het systeem voor automatisering is uitgegaan van kascomplexen
welke bestaan uit 10 afzonderlijke onderzoek afdelingen.
Dit uitgangspunt is reeds bepaald door het zogenaamde "Vlekkenplan". (zie tekening 2,
Teneinde de gewenste automatisering in een kascomplex zoals bovengenoemd te rea
liseren dient er gebruik gemaakt te worden van twee D.E. welke ieder 5 afdelingen
meten en regelen. Deze oplossing vloeit voort uit het feit dat een mikrocomputer
van D.A.I., namelijk de D.C.E. 2 A, maximaal 30 interfacekaarten kan besturen.
Een interface kaart is direkt of indirekt verbonden en geeft per kaart een vast
aantal stuursignalen of stuurt een vast aantal meetwaarde-opnemers aan.
Dit betreft de kaarten R.W.C. - D12 en de R.W.C. - M.U.X.
De R.W.C. - D12 kan maximaal 12 stuursignalen voor het proces verzorgen, de R.W.C.M.U.X. kan maximaal 16 meetwaarde-opnemers aansturen.
In het onderhavige geval zullen de meetwaarde-opnemers bestaan uit PT 100 ele
menten. De benodigde stroomvoorziening voor deze opnemer wordt vanuit de D.E. ver
zorgd. Het is echter ook mogelijk om actieve meetwaarde-opnemers aan te sluiten zo
als solarimeters, infra rood temperatuurmeters, enz.
Hierbij dient er evenwel rekening mede te worden gehouden dat het meetbereik van
de A/D omzetter + of - 2,5 V is, met een oplossend vermogen van 13 bit. Dit resul
teert in een nauwkeurigheid van 0,6 mV/bit.
Om aan het aantal meetpunten te voldoen, zoals genoemd in bijlage 2, zijn per af
deling de volgende kaarten nodig, namelijk:
- 2 x R.W.C. - D12 = 24 stuursignalen
- 3 x R.W.C. - M.U.X. = 48 meetsignalen
Dit is het maximum aantal meet- en stuursignalen per afdeling dat in deze opzet ter
beschikking kan zijn.
Indien er voor een onderzoek minder stuur- of meetpunten nodig zijn, dan kunnen
er één of meerdere interface kaarten verwijderd worden.
Om een D.E. te laten functioneren zijn er nog een aantal andere kaarten nodig, name
lijk de: - D.C.E. 2 A = processorkaart met geheugen
- R.W.C. -P.T.M. = 10 mA stroombron en A/D conversie
- Relaiskaarten
De relaiskaarten functioneren als buffer tussen de R.W.C.- D12 interface en het
proces (zie tekening 3).
Deze buffer is nodig omdat de R.W.C. - D12 geen "grote" stromen kan schakelen.
De benodigde relaiskaarten, 2 stuks per één R.W.C. - D12, zijn in deze uitvoering
20 stuks per D.E.
Verder is er nog voeding nodig zowel voor de mikrocomputer als voor de sturingen va
het proces.
De kaarten en de voedingen worden ondergebracht in totaal vier 19 inch rekken waar
bij de rekken van de mikrocomputer en de interface kaarten voorzien moeten zijn
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van een D.C.E. bus ( zie tekening 4).
Om het geheelaan te sluiten op het proces worden onder de vier 19 inch rekken 5 aansluitblokken gemonteerd, één blok per afdeling.
Het geheel wordt gemonteerd in een plaatstalen kast voorzien van ventilator.
Deze kast dient bij plaatsing in een kascomplex afgeschermd te worden van directe
zonstraling.

9
Bekabeling D.E. naar proces.

Het is installatietechnisch aantrekkelijk om elke kasafdeling van een complex van
een gelijke installatie te voorzien.
In deze installatie onderscheiden we twee typen kabel, namelijk een stuur- en een
meetsignalen kabel.
Uit de opzet, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, zien we dat per afdeling
maximaal 3 R.W.C. - M.U.X. en 2 R.W.C. - D12 kaarten nodig zijn.
Het aantal aansluitpunten voor deze kaarten zijn:
- R.W.C. - M.U.X. = 3 x 16 = 48 aders+ afscherming
- R.W.C. - D12 = (2 x 12) + 2 = 26 aders
We kunnen nu per kaart één kabel aansluiten en wel per R.W.C. - M.U.X. een 48 x 0,8
aderige kabel en voor de R.W.C. - D12 een 26 x 0,8 aderige kabel { zie tekening 5).
Deze kabels, 5 per afdeling, worden enerzijds aangesloten op één aansluitblok
( 25 x 8) in de D.E. en anderzijds op een aantal aansluitkastjes geinstalleerd in
de afdeling.
Het aansluitkastje waarop de 48 x 0,8 aderige kabel van de R.W.C. - M.U.X. wordt
aangesloten is voorzien van 16 stuks connector chassisdelen, op deze chassisdelen
kunnen dan op eenvoudige wijze, door middel van een connector plug, diverse opnemers aangesloten worden.
Het aansluitkastje waarop de 26 x 0,8 aderige kabel wordt aangesloten is voorzien
van een 30 polig aansluitblokje.
Op dit aansluitblokje kunnen diverse kabels van besturingsapparaten aangesloten
worden, zoals motoren, relais e.d., die de besturing van een kasafdeling ver
zorgen.
Het voordeel van de boven beschreven bekabeling en aansluiting is:
le. uniforme bekabeling ,
2e. uniforme aansluitkasten ,
3e. uniforme aansluiting meetwaarde-opnemers ,
4e. door de modulaire opbouw van het systeem, bekabeling en aansluitkasten, kan het
storingzoeken en opheffen van storingen op zo eenvoudig mogelijke wijze plaats
vinden.
De voorkeur wordt eraan gegeven de nieuw aan te leggen installaties zodanig uit te
voeren dat per afdeling direkt het volledige aantal kabels en aansluitkasten worden
geïnstalleerd. Op deze wijze is het mogelijk om de D.E. door het insteken van een
aant4 kaarten aan te passen aan het uit te voeren onderzoek.
Dit uitbreiden heeft echter een beperking, namelijk tot het maximale aantal aan
sluitpunten waarmede de D.E. in de genoemde standaard uitvoering is uitgerust.
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Afwijkende uitvoeringen van D.E.

In speciale kascomplexen, bijvoorbeeld kassen voor plantenziektekundig onderzoek,
is het aantal meet- en stuuraansluitingen, zoals in vorige hoofdstukken beschreven,
niet noodzakelijk.
Het lijkt dan zinvol om het aantal meet- en stuuraansluitingen aan te passen aan
een dergelijk kascomplex.
Met dien verstande dat het aantal ter beschikking te stellen méet- en stuurpunten
respectievelijk 16 en 12 zal zijn, of veelvouden daarvan. Een en ander wordt be
paald door de standaard uitvoering van de te gebruiken R.W.C. - D12 en R.W.C.M.U.X. kaarten.
De verdere uitvoering van een dergelijke installatie moet dan eveneens modulair zijr
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
Een dergelijke uitvoering kan maximaal 14 afdelingen meten en besturen.
In kascomplexen waar ten behoeve van het onderzoek een groot aantal meetpunten in
één of meerdere afdelingen aanwezig moet zijn of kascomplexen welke nog niet uitge
rust zijn met een D.E. kan een mobiele D.E. geplaatst worden.
De mobiele D.E. kan maximaal 13 R.W.C. - M.U.X. kaarten bevatten met een totaal
van 13 xl6 = 208 meetpunten.
Deze mobiele D.E. functioneert dan in samenwerking met de C.E. als een datalogger
systeem.
De mobiele eenheid kan, met wijziging van de software, als zelfstandige datalogger
functioneren.
Het is dan noodzakelijk dat deze D.E. een uitvoer mogelijkheid krijgt bijvoorbeeld
door middel van een ponser.
Deze ponser zet de meetgegevens die de mobiele D.E. meet en eventueel verwerkt, op
ponsband.
De mobiele D.E. moet voorzien zijn van

een invoer mogelijkheid om te bepalen:

- tijdstip van meten,
- welke meetpunten,
- frequentie van meten,
- omrekening van meetgegevens.
De invoer mogelijkheid kan bestaan uit een K.D.U. (Keyboard Display Unit).
De K.D.U. bestaat uit een aantal toetsen en 7-segments displays en kan via een
connector aan de mobiele D.E. gekoppeld worden.
De ponsband met meetgegevens kan op de C.E. ingelezen en verwerkt worden.
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Kabelnet tussen C.E. en D.E.

Om een D.E. te laten functioneren is er een verbinding nodig tussen de D.E. en de
C.E. Deze

verbinding bestaat uit een 4-aderige kabel, voorzien van afscherming.

Om het mogelijk te maken naast de D.E. een mobiele D.E. te laten functioneren
moet er een tweede 4-aderige kabel met afscherming aangelegd worden.
Deze kabel wordt enerzijds aangesloten op de C.E. en anderzijds afgewerkt in een
aansluitkastje, voorzien van connector, op een centrale plaats-in het kascomplex.
Gezien de te verwachten overdrachtsnelheid van 9600

Baud en de lengte van de kabel

en een maximaal te overbruggen afstand van ca. 250 m, zal ten behoeve van de bepa
ling van de toe te passen kabel nog een onderzoek moeten plaatsvinden.
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Benodigd aantal D.E.

Om een indruk te krijgen van het aantal D.E. dat nodig is voor het automatiseren
van het Proefstation, hierbij rekening houdende met nieuwbouw en uitbreidingen,
is op het "Vlekkenplan" het aantal D.E. ingevuld.
Het totaal aantal benodigde D.E. om de automatisering van het Proefstation uit te
voeren op basis van het "Vlekkenplan", is 43 stuks.
Bij maximale bezetting van de decentrale eenheden zijn in dit geval 9004 meetpunten
»

en 4440 stuursignalen ter beschikking.

Naaldwijk,
februari 1979,
A.J. Arendzen
Ing. R.B. Albers.
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RAPPORT BETREFFENDE DE TAAKVERDELING TUSSEN DE DECENTRALE EN DE CENTRALE
EENHEID VAN DE R ESTUPvI KG S COR FIC URATIE VOOR DE VÏ.E.R KASSEN VOOR ENTOMOLOGISCH
ONDERZOEK O? HET TERREIN VAU UEX PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ IN
NEDERLAND TE AALSMEER.

l.lnlciding.

De,op het terrein van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te
Aalsmeer,in aanbouw zijnde vier kassen voor entomologisch onderzoek zullen 0
worden bestuurd door een bcGturingsconf iguratio,bestaande uit:
.-een,in de nabijheid van de vier kassen»opgestelde decentrale eenheid,
-de op liet terrein aanwezige conputer,Sienens 330,ala centrale eenheid,
-een corrjr.unicatielijn met a.nnpassingslogica voor de gegevensuitwisseling
tussen voornoemde eenheden«,
In het volgende zal de taakverdeling tussen de centrale en de decentrale
eenheid worden o:aschrevcn alsmede de procedures voor de cocinomicatie tußßen s
de'eenheden.
.
2«.Taakverdeling.

'

2.1«Algemeen.
In de decentrale eenheid zullen de volgende taken worden ondergebracht:
—het,in elke kas,meten van de luchtteraperatuur,de watertemperatuur in het
bovennet en in het ondernet,de stand van ooostelijke en van de westelijke
luchtramen(inclusief het onrekenen in fysische eenheden),
—het tneten van 40,niet bij voorbaat vastgelegde,meetwaarden (datalogging),
—het uitvoeren van de waterteaperatuurregeling in de boven- en in de ondernetten,
—het uitvoeren van de raaiU3tandregeling van de oostelijke en van de westelijke
luchtramen,
—het gedurende een bepaalde tijd bekrachtigen van een of meer van de,in totaal,
12 relais,
—het aan de centrale eenheid doorgeven van alle gemeten vaarden,
-het bekrachtigen van een alarturelais bij het opnieuw Gtarten van de de-

STICHTING TECHNISCHE EN FYSISCHE DIENST VOOIl DE LANDBOUW
MANSHOLT!.AAN 12

WAG EN INC?BN

TELIIFOON 0«370.19I43*

~2~
centrale eenheid^bijvoorbeeld na netspenninsuitval»
In het volgende zullen deze taken-nader worden gepreciseerde
.Alle overige taken worden in de centrale eenheid verwezenlijkt en vallen
geheel buiten de leveringsomvang van de decentrale eenheid,,
Opgemerkt zij dat de decentrale eenheid geen weerstation nodig heeft voor de
uitvoering van voornoemde taken.
2» 2. V?aterl:exiperatu11rrcgeI ing.
De,te rcaliuercn.vatertcmpcratuurregcling dient de volgende kenmerkende
eigenschappen te bezitten:
1.Per verwaraingsnet de regeling uit te voeren op baaio van de gemeten
watertemperatuur.
2.De gewenste watertemperatuur wordt,per net,door de centrale eenheid bere
kend en aan de decentrale eenheid doorgegeven,
3.De iueetnauwkcurigheid,de meetfrequentie en het geprogrammeerde algorithme
dienen zodanig te zijn,dat,onder stabiele omstandigheden,een regelnauwkaurig~
heid wordt bereikt van tenminste + of - 2 °C.
4cOp initiatief van de centrale eenheid dient de decentrale eenheid de actuele
meetwaarden van de kasluchttemperatuur en de watertemperaturen naar de
centrale eenheid over tc zenden«
5.Het doorgeven van de gewenste waarden door de centrale eenheid aan de
decentrale eenheid geschiedt op initiatief van de centrale eenheid en niet
cyclisch ("random"),
6»I)e detaillering van de procedures voor het doorgeven van de gewenste waarden
en raeetwaarden wordt gegeven in hoofdstuk 3.
2.3. Raamstandregeling,
.

y

De,te realiseren »regeling van de raamstanden dient de volgende kenmerkende
eigenschappen te bezitten:
1.Per-kas,de regeling uit te voeren,voor de oostelijke en de westelijke
luchtrameri afzonderlijk,op basis van de gemeten stand van de betreffende
luchtramen.
2.De gewenste raainstand voor de afzonderlijke luchtraaragroepen wordt door de
centrale eenheid berekend en aan de decentrale eenheid doorgegeven.
Dit doorgeven geschiedt op initiatief van de centrale eenheid en niet
cyclisch.
3«De regeling dient een dode zone te bezitten van 1 7. van de maximale raocstand,
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—3~
waarbij moet gelden dat raara3tandverotellingcn,korter dan 1 seconde,niet
worden uitgevoerd#
•
/»»Het algorithme voor het omrekenen van de gemeten stand van dö raanatandterugneldpotentioiaeters naar % van de maximale raamopening zal nader worden
bepaald,doch heeft in ieder geval de volgende vorm:

RMMSTAKD-A*(WEERSTAND POTEK XI OMET ER)+B

"

•

waarbij B niet gelijk is aan 0 ("live zert>"-signaal)0
*5.Wanneer de gewenste raamstand «* 0,dan dient de digitale uitgang,die het
sluiten van de betreffende luchtramen verzorgt,continu +24 V« af te geven 0
6«Öp initiatief van de centrale eenheid dient de decentrale eenheid de actuele
gemeten vaarde van de raamstonden aan de centrale eenheid door te goven«
7®l)e detaillering van de procedureo voor het doorgeven van de gewenste en
de gemeten waarden vordt weergegeven in hoofdetuk 3 0
•

2«4.Bekrachtigen van de extra relais«
De bediening van de relais (totaal 12 stuks) voor de belichting,C02-dosering
en beregening geschiedt door de centrale eenheid,direct nadat daartoe door de
centrale eenheid opdracht is gegeven.
De door de centrale eenheid gegeven opdracht bevat de volgende informatie:
-welk relais vordt bedoeld (relaisnummer),
~ '
-welke nchakelactie moet worden uitgevoerd (in- of uitßchakelen),
-de duur van de schakelactie.
Voor de detaillering wordt verwezen naar hoofdstuk 3 0
2«5.Doorgeven van gemeten waarden.
Op initiatief van de centrale enheid moeten een aantal meetwaarden (gespeci
ficeerd in de opdracht van de centrale eenheid) van de decentrale naar de
centrale eenheid worden doorgegeven,
De,in de opdracht van de centrale eenheid vermelde,meetwaarden dienen direct
na deze opdracht door de decentrale eenheid te worden gemeten.
Van de gemeten waarden wordt de decimale representatie van het,van de A/Dconverter konfe'nde,binaire getal naar de centrale eenheid doorgezonden«
I
Voor detaillering wordt verwezen naar hoofdstuk 3#
I
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2g6»Opstarten van do decentrale eenheid nn uitval»

'

Bij liet opnieuw in bedrijf konen van de decentrale eenheid,,na liet uitvallen
ervan (bijvoorbeeld netspnnningsuitval),dient het volgende te geschieden:
' l.,Bekrachtigen van het ólnrnt-relais van de decentrale eenheid*
2.Alle digitale uitgangen op "0" zetten»
3.liet RAK-geheugen op "0" zetten»
^»Beginnen wet de uitvoering van de,in 2«3„ genoemde,taken en het "resetten"
van het alarra-relai3 en wel na een "recet"~coiarnando door de centrale eenheid0
Voor de detaillering wordt verwezen naar hoofdstuk 3»
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•»53t.Proccduro-s voor de overdracht tussen do centrale cn de decentrale eenheid»
3.1 0 Algemeen»
Zoalo uit het in hoofdstuk 2 gestelde blijkt»moet voor het juist functioneren
'van de becturingsconfiguratie gegevensoverdracht plaatsvinden tussen de
centrale cn de decentrale eenheid.
De overdracht geschiedt door het overzenden van ASCII~"character oti:ingo n ( in
het vervolg "strings" genoemd.
Elke "string" begint met het ASCII-teken SIX (Hexadeciraaal (02)) en eindigt
reet ETX (Hexadécimal (03))«
Elke ."fitring" bevat maximaal 72 tekens (inclusief STX en ETX),
Het teken "apace" (Hexadécimal (20)) nng niet voorkomen«.
Wanneer door de centrale eenheid naar de decentrale eenheid een "string" wordt
overgezonden,dient,na ontvangst»decodering en "syntax check" ervan, de decen
trale eenheid met een kwitering te antwoorden.
Wanneer door de decentrale eenheid een fout bij de decodering en/of "syntax
check" wordt ontdekt,dan dient de opdracht niet te worden uitgevoerd en
dient de kwitering negatief te zijn net het volgende "string"-formaat:
(SIX):pnr:did:N(ETX)
Wanneer geen fout wordt ontdekt,dan dient de opdracht t:e worden uitgevoerd
en dient de kwitering positief te zijn met het volgende "ßtring"-formaat:
>
(STX):pnr:did:J(ETX)
ïn deze formaten betekent:
-pnr: progranraanuniaer van het bedieningsprogranuna in de centrale een
heid; dit getal is een,nader te bepalen,"integer"-constante met
ïaaxiraaal 5 cijfers,
—did: identificatienurmer van de decentrale eenheid (adres); dit getal
is een»nader te bepalen,"integer'-constante (maximaal 3 cijfers)»
Voor de signaaloverdracht van de centrale eenheid naar de decentrale eenheid, •
vice versa,wordt,voorlopig,het volgende transmissieprotocol vastgelegd:
—transmissie volgens RS 232C "interfaces",
;
• —transmissiesnelheid: 9600 Baud,
!
"•transmissiemodus: hal£ duplex,asynchroon,
j
.--aantal stopbits: 2,
,
. •
-aantal databits: 7,
—pariteit: even»

%
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-6In hot volgende zullen do "utringa" voor de; vorochillcnde mogelijkheden
worden gedefinieerd,,
_3.«2» Doorgeven van de gewenste watertemperatuur»

Door de centrale eenheid dient de gewenste watertemperatuur voor dé watertemperatuurrcgelalgorithrnen te worden berekend en aan de decentrale eenheid
to worden doorgezonden (zie 2.2.)«
De "string" hiervoor heeft het volgende formaat:
(STX)didHl>eginregelkringnur.naer >data~eleu5ent »data-element»..»««(ETX)
Hierin betekent:
•-did: zie 3,1.»
-beginreg <:lkringnuTrniar: volgnummer van de waterte.npcratuurregelkring
waarvoor de gewenste waarde wordt weergegeven door het eerste dataelement.De volgende data-elementen gelden voor do waterteraperatuurregel»
kringen net opvolgend rcgelkringnuramer,
-data-clenent: gewenste v/atertei^peratuur,weergegeven nis "integer"-getal
in eenheden van 0,1 °C (raaxiuaal 4 cijfers).
Na positieve kvitering door de decentrale eenheid dient de watertemperatuurregeling te worden uitgevoerd tact de overgezonden gewenste waarde.
Na nejgatieve kvitering dient de regeling te worden voortgezet met de "oude"
gewenste waard-:.
De informatie betreffende de koppeling van het rcgelkringnuramer en de bijbe
horende regelkring dient nader te worden bepaald en,in de decentrale eenheid,
te v/orden vast3elegd als "in3tallatiegegevens" e
3«3 Doorgeven van de gewenste raamstand.

Door de centrale eenheid dient de gewenste raarastand voor de raamstandregelölgorithtnen in de decentrale eenheid te worden berekend en naar de decentrale
te worden overgezonden (zie 2.3.).
De "string" hiervoor heeft het volgende fornaatï
(STX)didVbeginregelkringnumier,data -eleEent »data-clesnent,•« « *(ETX)

N
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-7llierin betekent:
-did: 2.Le 3.1.,
-beginregelkringnuminer: als bij 3.2.,doch de gewenste raamstand betraffend,
—data-element: gewenste waarde van da raaiustend in eenheden van 0,1 %
raamopening (s.iaxirr.aal 4 cijfers).
Voor het overige geldt het gestelde in 3 0 2« »echter de raamstand betreffend,,
3»A„ Bekrachtigen van de extra relain»
Door de centrale eenheid kan aan dc decentrale eenheid de bediening van de
extra relais worden opgedragen (zie 2.4.)<>
De "string" hiervoor heeft het volgende formaat:
(STX)didDauramer eerste relaie,data,data,data,.»««»•••<> (ETX)
I

Hierin betekent:
. -did: r.ie 3.1.,
•-nummer eerste relais: analoog aan beginregelkringnuœmer^doch de relaio
betreffend,
x
-data: elk data-element heeft de vorm:
+ Getal .
of:
- Getal '
.
+ betekent: relniß laten aantrekken,
- betekent: relain laten afvallen.
Getal geeft het aantal oeconden aan,dat de Bchakelactie (+ of —) geldig
moet blijven (maximale waarde 65000 seconden).
Aio getal - 0 dan dient de betreffende cchakelactie- continu gehand
haafd te blijven.
Voor het overige geldt het gestelde in 3.2.,echter de relais betreffende»
3,5« Opvragen van de geneten waarden.
Door de centrale eenheid kan aan de decentrale eenheid het doorzenden van
meetwaarden worden opgedragen (zie 2.5.),
De "string" hiervoor heeft het volgende formaat:
(STX)didMbereik,bereik,bereik,.

(ETX)
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-8Hierin betekent:
-did: zie 3*1«,
-bereik: dit element kan de vólgende vorm hebben:
v •
beginineetwanrde
of de vorn:
bcginmcetwaarde-ei.ndmectvaarde
De eerstgenoemde vorm betreft het doorzenden van 1 meetwaarde met
het nummer: bcginnieetwaarde.
De tweede vorm betreft het doorzenden van meerdere meetwaarden en
v/el nlle meetwaarden net de nummern tuacen beginraeetwaarde en eindmeetwaarde,inclusief deze begin- en cindraeetwaurde«
De informatie betreffende de koppeling van het neetwaardcnunrrner en het bij
behorende meetpunt dient nader te worden bepaald en,in de decentrale eenheid,
te worden vastgelegd als "installatiegegevens".
Na een positieve kwitering door de decentrale eenheid worden de gevraagde
meetwaarden naar de centrale eenheid doorgezonden na de meting ervan (aie 2 0 5„)o
De "ctring" hiervoor heeft het volgende formaat:
(STX):pnr:didWdata,data,data,data,«.oo.».».o.« ©(ETX)

•

s

Hierin ie:
-pnp: zie 3.1.,
-did: zie 3.1.,
—data: de over te zenden meetwaarden als een getal tact maximaal 5 cijfers»
eventueel met een - teken.
De volgorde van de meetwaarden dient dezelfde te zijn als die
in de,door de centrale eenheid uitgezonden,"otring"«.
3.6. Het "reset."-commando.
Door de centrale eenheid wordt,na het opnieuw starten van de decentrale een
heid (bijvoorbeeld na netspanningsuitval,zie 2.6«),een "reset"— commando aan de
decentrale eenheid gegeven.
Het "string"-formaat hiervoor io:
(STX)didR(ETX)
Voor de betekenis van did zie 3«l a#

-
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4© Algemene opmerkingen«.
. .Ten behoeve van de realisatie van de bcoturingsconfiguratic gelden de volgende
.algemene opmerkingen:
l»Voor de programnatuur in de centrale eenheid zij vermeid dat de decentrale
eenheid:
•
-maximaal N * 12 digitale uitgangen en *.
-maximaal (15-N) * 14 analoge ingangen heeft»
Hierbij ia n-1,2 , 3,4,5, » « „ 15 v tervij 1 het aantal analoge ingangen een veel
voud van 14 dient te zijn (naar beneden afgerond),,
2»0nder7.ocht moet worden v?<;lkc faciliteiten in de decentrale eenheid moeten
vjorden aangebracht om deze "o£f line" te kunnen testen»
3<> Onderzocht ïr.oet v;orden in hoeverre do centrale eenheid moet worden uitgebreidt ora het takenpakket te kunnen uitvoeren zonder de bestaande taken
nadelig te beinvloeden,
j

Opdrachtnuraxaar:6.6014 » 2

Wageningen,1978-06-26
P»Hendriks
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A UT OK A T I SF.KING PROEFSTATION door midriol van microcomputers

•

Minimum eisen betreffende 'meet/stuursignalen van één afdeling v/an nieuw
te bouwen kascomplexen welke bestaan uit 1Q afdelingen (zie vlekkenplan Proefstation) en geschikt zijn voor klimaatonderzoek.

Sturino:
Om aan dn minimum eisen

voor het uitsturen van de installaties

van een afdeling te voldoen zijn 13 stuursignalen nodig (zie
bijlage alfgemene staf d.d. 8 mei 1978 "toerusting van de kas").
Eventuele uitbreidingen van een afdeling kunnen zijn:
--

energiescherm
verduisteringsscherm
meet/regel apparatuur (Uras)

—

bevloeiingssystemen

--

kunstmestinjectiesystemen.

Soms worden meerdere van bovengenoemde installaties in één afdeling
toegepast. Gezien het grote aantal minimaal benodigde stuursignalen
en de te verwachten uitbreidingen volgend uit het onderzoek, lijkt
het zinvol om over een extra aantal stuursignalen te kunnen be
schikken. Ca 20 stuursignalen per afdeling lijkt een goede norm.

Meting ;
Gezien ds ervaringen opgedaan in complex B10-B11 waar het aantal
beschikbare meetpunten per afdeling 26 bedraagt (zie bijlage FER
lijst) lijkt het zinvol om voor nieuu te bouwen kascomplexen ook
een dergelijke opzet te nemen', (ca 30 meetpunten per afdeling).
Het lijkt tevens zinvol maatregelen te treffen om het aantal meet
punten op eenvoudige wijze te kunnen vergroten (bijv. voor
het meten van zowel vochtigheids- als temperatuurgradiënten).
Naar onze mening is het mogelijk om zonder al te grote extra kos
ten, de installatie zodanig uit te voeren dat wanneer in een later
stadium meer meetpunten noodzakelijk zijn, dit eenvoudig realiseerbaar
is.
Hierbij wordt de installatie voorzien van al het nodige om

bijv. ca 45

punten te meten (geringe meerkosten kabel; iets grotere aansluit
kosten).
Een multiplexer print kan dan later als extra uitbreiding inge
stoken worden in het microcomputersysteem.

2

Eon beperkt''aantal multiplexer printen kunnen rouleren over
de verschillende afdelingen of complexen.

Het een en ander zal nog nader worden uitgewerkt.

Configurâtlevoorstol;
Een complex, 10 afdelingen, te voorzien van 2 microcomputersystemen. Eon micro computersysteem moet dan ca 5 x 20 = 100 stuur
signalen en ca 5 x 45 = 225 meotpunten kunnen behandelen.
De communicatie tussen de microcomputer en de centrale computer
moet geschieden volgens het rapport van P. Hendriks "Rapport
betreffende de taakverdeling tussen de enz. enz." (zie bijlagen).

Naaldwijk, 25 september 1978
A.3. Arendzen

TOERUSTING VAX DB KAS

Elke kas dient voorzien tc zijn van:
drainage
--

vaste stooinleiding

—

grondverwarming, voorzien van één thermostaat per afdeling en
een afsluiter in elke straal; onderlinge afstand: 40 cm
regenleiding met aansluitingsmogolijkheden voor:
».

volveldsberegening (één straal per kap)

..

strookberegening (twee stralen per kap die "breed sproeien)

- ..

pleksgewijze beregening

—

mogelijkheid tot mestinjectie per groep van afdelingen cq per gewas

—

automatisch regelbare verwarmingsinstallatie bestaande uit 5 buizen,
doorsnee 51 hui, waarvan er vier onderin en één onder de nok.
Van de vier onderin zxillen er twee (aan de poot) niet te verplaatsen
zijn (wel af te sluiten), de andere twee zullen beweegbaar worden
aangebracht. De buis onder de nok kan tevens dienen als transport
rail
een gevelverwarming, die en half en geheel afsluitbaar is. Deze ver
warming ligt vrij van de gevel

—-

..

mogelijkheden om de verwarming en luchting volautomatisch te regelen
De luchting moet volautomatisch aan twee zijden regelbaar zijn

—

aansluitpunt elektriciteit

—

tappunt gietwaterleiding
per complex: tappunt drinkwater met fonteintje
aansluitpunt rookgas C02

—

meetleiding per kascomplex voor registratie van temperatuur en
luchtvochtigheid

een regenleiding

de nok voor d&kberegening

--

per complex een telefoonaansluiting

—

rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid schermen te
kunnen aanbrengen
corridors en werkruimten moeten automatisch gelucht kunnen worden

—

gescheiden onder- en bovennet.
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