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Experiment utan gravitation ställer ex- 
trema krav på temperaturmätningen
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rymdens hetta och kyla. Den viktigaste formen 
av värmeavledning, konvektion, existerar inte 
i fritt fall. När det inte finns något upp och ned 
transporteras inte värme på samma sätt som 
på jordytan. Utan konvektion kan utrustningen 
snabbt bli överhettad, oavsett omgivningens 
temperatur. Det gäller att avleda värmen på 
andra sätt.

I vissa fall är experimenten förseglade och 
då gör sig allmänna gaslagen påmind. När 
elektronikkretsarna alstrar värme, stiger tem-
peraturen i den innestängda atmosfären och 
trycket ökar, vilket kan ställa till med problem.
– Dessutom handlar själva experimentet ofta 
om temperatur. Forskning är temperatur, sä-
ger Maria Ångerman, systemingenjör på SSC.

Rätt givare i rymden 
Temperaturen ska dels vara den rätta när 
experimentet genomförs ute i rymden, dels 
måste temperaturförändringar mätas både 
snabbt och noggrant. SSC:s största raket 
Maxus når 700 kilometers höjd innan den 
vänder tillbaka till jorden, nästan dubbelt så 
högt som omloppsbanan för den internatio-
nella rymdstationen. 

Tyngdlösheten, eller mikrogravitation 
som är det korrekta begreppet, varar i 12–13 
minuter. På den korta tiden ska experimentet 
genomföras med hjälp av programstyrning 
och radiolänk. 

Skälen är många att satsa på den mest 

Termoelement är inget som förknippas 
med raketforskning. Men det är just vad 
de används till, för krävande vetenskapliga 
experiment i den mest ogästvänliga miljön 
av alla: Rymden. 

Sverige har lång tradition inom rymdforskning 
och egen rymdbas, Esrange utanför Kiruna. 
Verksamheten drivs av Svenska rymdaktie-
bolaget som numera kallas SSC. Mest känd 
är forskningen om norrsken och atmosfären, 
med ballonger och sondraketer, men det 
är bara en del av en världsomspännande 
rymdverksamhet.

Tidigare utvecklade och tillverkade SSC 
även satelliter, men den egna produktionen 
är idag inriktad på små raketmotorer och 
vetenskapliga experiment. 
– Uppdragsgivarna är forskare. Vår uppgift 
är omvandla deras laborationsbänk till ett 
instrument ombord på en raket, säger Ylva 
Houltz som är projektledare på SSC med 
inriktning på konstruktion och tillverkning av 
vetenskapliga experiment.

Det är mer komplicerat än att bara packa 
ihop laborationen. Minsta komponent måste 
anpassas efter rymdens krav. Tre av de största 
utmaningarna är elförsörjning, temperatur 
och vibrationer. 

Forskning är temperatur
När det gäller temperaturen är problemet inte 

sofistikerade tekniken för temperaturmätning. 
Ändå är det termoelement, ofta av typen K, 
som övervakar och dokumenterar vad som 
sker i rymden.
– Termoelement klarar vibrationer och miljö, 
samtidigt som vi kan använda tunna mät-
spetsar med låg värmeavledning och korta 
svarstider med tillräcklig noggrannhet, säger 
Ylva Houltz.

Varför i rymden?
Maria Ångerman fyller i att forskarna ibland 
kan behöva utbildas i temperaturmätning. 
De förväntar sig resultat med fyra decimaler 
som de ser på sitt mätinstrument hemma 
på labbet. Bäst vore att tejpa för tre av dem 
så att alla inblandade får en realistisk syn 
på mätosäkerhet. Det är ett råd som är lika 
giltigt på marken.

Slutligen den fråga som många ställer sig: 
Vad är poängen med att utföra vetenskapliga 
experiment i rymden? Tvärtemot vad man kan 
tro är det ingen förberedelse för tillverkning 
i omloppsbana.
– På jorden är gravitation en stark och ständigt 
närvarande kraft. I rymden slipper man gravi-
tationen och andra parametrar blir tydligare. 
Syftet är att hitta mekanismer som annars är 
svåra att upptäcka, svarar Ylva Houltz och 
Maria Ångerman.

– På jorden är gravitation en stark och ständigt närvarande kraft. Genom att göra veten-
skapliga experiment i rymden blir andra parametrar tydligare, säger Maria Ångerman och 
Ylva Houltz på SSC.

Tycker du att en genomgång i temperatur-
mätning kunde behövas på företaget? 
Pentronic anpassar ett kurspaket på 1 till 3 
arbetsdagar till dina förutsättningar. Passa på 
att diskutera mätuppkopplingar, kalibrerings-
rutiner och liknande med kursledarna. Läs 
mer på www.pentronic.se

Termoelement typ K är den mest lämpade 
givartypen för experiment i rymden.

Kurs på 
hemmaplan



Spårbarhet förutsätter känd mätosäkerhet
En spårbarhetskedja börjar i ett ackre-
diterat laboratorium för aktuell storhet, 
här temperatur, och slutar i en process-
mätning.

Det ackrediterade labbet har spårbarhet till 
temperaturskalan ITS-90. Vanligt är att ett 
företagsinternt labb kalibrerar bruksmätare 
som sitter i en process via en arbetsnormal 
som i sin tur kalibreras på ett ackrediterat 
labb. För att spårbarhet ska kunna hävdas 
krävs att kalibreringskedjan dokumenteras. 
Se figur 1.

Korrektionstermen anger avvikelsen från 
ITS-90 med omvänt tecken. På grund av osä-
kerheter som avrundningar, upplösningar och 
mätvärdesspridningar blir korrektionen inte 
exakt. Mätosäkerheten talar om hur osäker 
korrektionen är. Se figur 2.

Korrektionstermerna i kalibreringsbevis 
och interna protokoll ger den totala kor-
rektionen för bruksmätaren. Normalt utförs 
korrigeringen i mjukvara efter mätningen. 
Justerar man bruksmätaren ska den kalibre-
ras en gång till för att verifiera korrigeringen. 

Mätosäkerheten ackumule-
ras genom alla kalibrerings-
stegen vilket betyder att 
föregående protokolls mätosäkerhet tas med i 
nästa protokoll som första delosäkerhet. Man 
bör undvika många kalibreringssteg eftersom 
totala mätosäkerheten ofta ökar närmare tio 
gånger för varje kalibreringsnivå. 

Pentronics kurser tar upp temperatur-
givares egenskaper och innehåller bl a 
kalibreringslaborationer på vilka man utför 
mätosäkerhetsanalyser.

Figur 1. Exempel på spårbarhetskedja för temperatur som börjar i ett ackrediterat 
labb och slutar i en processmätning. Det ackrediterade labbet har spårbarhet till 
temperaturskalan ITS-90. Med korrektionstermen justerar man sin mätare till ITS-90.

Figur 2. Definitioner i principiellt histogram över en jämförelse-
kalibrering där staplarna visar hur många gånger ett och sam- 
ma mätvärde förekommit. Mätosäkerheten är normalfördelad 
och uppgår till två standardavvikelser (± 2s) vilket innebär att  
ca 95 % av alla utfall inryms.

Kontinuerlig fuktmätning sparar 
pengar och energi för värmeverk
Det är vinter, kallt och blött. Nu ska landets 
alla värmeverk leverera merparten av årets 
energi och tjäna pengar. Men risken är att 
ekonomi och energiutbyte försämras av 
bränsle med fel fukthalt. Allt fler värmeverk 
installerar därför fukthaltsmätare online.

Per Bäckström har i 26 år arbetat med fukt-
haltsmätning hos Pentronic. Fabrikatet har 
hela tiden varit detsamma, NDC som tidigare 
hette Infrared Engineering, världsledande på 
beröringsfri mätning av bland annat fukthalt.
– Fukthaltsmätare från NDC är närmast 
standard hos tillverkarna av pellets och andra 
biobränslen. De sparar tid och energi genom 
att mäta fukthalten och styra torkningen 
kontinuerligt, säger han.

Automatisk drift
I landets värmeverk används stora mängder 
obearbetat biobränsle som flis direkt från 
skogen. Fukthalten varierar vilket påverkar 
driften. Men än så länge kontrolleras fukten 
ofta manuellt med stickprov.
– Allt fler mindre värmeverk körs automatiskt. 
Behovet ökar av onlinemätning kopplad till 
styrsystemet för att anläggningen ska gå 

optimalt utan tillsyn, säger Per Bäckström 
som levererat en handfull anläggningar på 
senare tid.

Det finns olika tekniker för att mäta fukthalt 
i biobränslen. För mätning med god nog-
grannhet finns tre alternativ: Mikrovågsmätare 
kopplade till en våg, nukleära mätare och så 
infrarött ljus.
– Vår uppfattning är att infrarött är det bästa 
alternativet: god noggrannhet, kostnadsef-
fektivt och enkel installation. NDC har dess-
utom lång erfarenhet inom området, säger 
Per Bäckström.

Filtrerar bort störningar
Att mäta fukthalten i blandat träbränsle är en 
krävande uppgift. Ett antal parametrar varierar 
hela tiden, till exempel träslag, storlek, struktur 
och färg. Mätutrustningen måste hela tiden 
kompensera för variationerna.

NDC löser det genom att mäta upp till 
16 olika våglängder i det infraröda området. 
Bara en används för fukthalten, övriga för de 
faktorer som kan störa mätningen. På så sätt 
kan bruset filtreras bort av programvaran och 
skickas analogt eller digitalt till styrsystemet 
– När jag började arbeta med IR-mätare kla-

rade de högst fyra våglängder Begränsningen 
var dåtidens elektronik. Med dagens proces-
sorkraft kan långt fler parametrar vägas in i 
beräkningen, säger Per Bäckström.

Stor kunskapsbank
Men om det ska fungera, krävs kunskap om 
materialet som ska mätas. NDC har en stor 
databas med egenskaper hos en lång rad 
material. Det är allt från flis till livsmedel, ett 
annat område där NDC är ledande.
– Vi får inte leverera en mätare utan att först 
konsultera NDC. Om materialet saknas i 
databasen, måste vi skicka över prover för 
att fastställa egenskaperna. På det sättet 
växer deras databas för varje år, säger Per 
Bäckström, Pentronics specialist på berö-
ringsfri IR-mätning av fukt, fett och ett antal 
andra ämnen.

– Värme-
verken har 
stora vinster 
att hämta på 
att kontinu-
erligt mäta 
fukthalten i 
flis och annat 
träbränsle, 
säger Per 
Bäckström, 
här med den 
IR-mätare som 
gör jobbet.



Vidbränn inte julgröten! 

FRÅGA: Vi har en spis med traditionella el-
plattor. Jag har hört att man inte skall koka 
julgröten i en kastrull av rostfritt stål för då blir 
gröten lätt vidbränd. Är det sant?      
 Johan H
SVAR: Risken att julgröten bränns vid ökar 
om kastrullbottnens temperatur är ojämn. En 
jämn bottentemperatur hindrar tyvärr inte att 
gröten bränns vid, men risken minskar. Det 
rostfria stålets värmetekniska egenskaper 
kan lätt ge en ojämn temperatur i kastrullens 
botten jämfört med vad som händer i t ex en 
aluminiumkastrull. Efter en tids användning blir 
kastrullens botten mer eller mindre ojämn och 
det påverkar också värmeflödet. Beroende på 
vilken typ av platta som man använder kan 
även plattan vara ojämn. 
 Om kastrullbotten och/eller plattan är ojämn 
finns det områden med direktkontakt mellan 
platta och kastrull. Under andra delar av 
kastrullbotten finns det därför ett litet avstånd 
mellan plattan och bottnen. I områden med 
direktkontakt sker värmetransporten genom 
värmeledning. I de andra områdena sker vär-
metransporten genom strålning och värmeled-
ning i det tunna luftskiktet. Värmeflödet från 
plattan till kastrullens botten i områden med 
direktkontakt är betydligt större än i områden 
utan direktkontakt. Detta leder i sin tur till att 
kastrullens botten får en ojämn temperatur. 
Vilka temperaturdifferenser man får beror 
bland annat av materialet i kastrullen. 

 Temperaturdifferenserna i kastrullens bot-
ten orsakar en värmetransport parallellt botten 
som utjämnar temperaturen. Utjämningen är 
betydligt större i en aluminiumkastrull än i en 
kastrull av rostfritt stål, vilket beror på olika 
värmekonduktivitet. En kastrull av rostfritt stål 
som är försedd med en tjock sula av aluminium 
eller koppar ger kastrullen ungefär samma 
värmetekniska egenskaper som en alumini-
umkastrull. Ungefärliga värmekonduktiviteter 
är i W/(m·K): Rostfritt stål 15, aluminium 160, 
och koppar 390. 

Kontaktmotstånd hindrar
Industriellt mäter man ofta yttemperatur 
med anliggningsgivare. Ibland uppstår det 
tyvärr ett kontaktmotstånd mellan givaren 
och mätobjektet, vilket gör att man kan mäta 
fel temperatur. Ett sådant kontaktmotstånd 
kan lätt uppstå på grund av korrosion eller 
bristfällig kontakt mellan givare och mätob-
jekt. [Ref 1 & 2]. Vi vill gärna få information 
om fler exempel på givarinstallationer, där 
kontaktmotstånd har orsakat mätfel.

Produktinformationen finns även på  
www.pentronic.se

Termometer för avancerad 
HACCP-kontroll
SAF-T-LOG är en ny batteridriven ter-
mometer lika enkel att sköta som vanliga 
handhållna termometrar. Vad den tillför 
är papperslös dokumentation av an-
vändare, mätobjekt, datum och tid, om 
aktuell temperatur är inom satta gränser, 
samt, efter kommando, logga temperatur. 
Upp till 1000 mätningar kan lagras. Via 
USB-kontakt kan dator anslutas för ex-
empelvis vidarebefordran av insamlade 
data via e-post.

Termometern är avsedd för livsme-
delsindustri, livsmedelshantering i butik  
och restauranger (egenkontroll) eller 
överhuvudtaget där process-
kritiska temperaturer behöver 
övervakas och 
dokumenteras  
(HACCP).

Indika- 
torn är för-
seglad mot 
fukt vilket 
även gäl-
ler termo-
element-
kontakten. 
 Tempe-
raturområ-
det beror 
av termo-
elementgi-
varen.

Har du synpunkter eller frågor, kontakta 
professor Dan Loyd, LiTH, på E-post: 
dan.loyd@liu.se

Se  www.pentronic.se > Kundtidningen > Arkiv   
[Ref 1] PentronicNytt 2001-5, s 4
[Ref 2] PentronicNytt 2002-5, s 3

önskar vi på

God Jul och Gott Nytt År Modernare 
hemsida
Pentronic arbetar med att förnya hemsi-
dan. Målet är att få en modernare layout 
med enklare navigering, sökfunktion och 
tydligare produktpresentationer. Genom 
att använda en ny plattform ska detta 
bli möjligt.
– Vi räknar med att ta den nya layouten i 
bruk under januari, säger Pentronics VD 
Lars Persson. Vi ser att alltfler kunder har 
vår hemsida på skärmen då de kontaktar 
oss per telefon. Hemsidan har också 
stor besöksfrekvens utanför centraleu-
ropeisk kontorstid vilket gör den till en 
viktig kontaktyta för intressenter i övriga 
världsdelar.

Även i år satsar Pentronic årets julklapps-
pengar på framtidshopp för föräldralösa 
barn i Centralafrikanska republiken. Vi fort- 
sätter därför att stödja SOS Barnbyar och 
driften av Astrid Lindgrens barnby i Bouar. 
Som kund har du del i gåvan, det är vår 
julklapp till dig. 
 Mer om projektet kan du läsa om du går 
in på www.sos-barnbyar.se.



PentronicNytt 2012-4

”Kalla lödstället” felkälla vid simulering av termoelement

SE-590 93 Gunnebo, Sweden
Fax. +46 490 237 66, Tel. +46 490 25 85 00

info@pentronic.se, www.pentronic.se

Aktuella temperaturkurser 
Kurstillfällen i Västervik

❚  ST1 13-14 mars 2013

❚  ST2 19-21 mars 2013

Se www.pentronic.se > Utbildning-
kurser för senaste information om  
kurstillfällen. Kontakta oss om tem-
peraturkurs på ditt företag.
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Har du synpunkter eller frågor, kontakta Hans Wenegård: hans.wenegard@pentronic.se

Vid kalibrering av mätkanaler kopplas 
givaren bort och ersätts med en elektrisk 
signalkälla. För termoelement som mäter 
temperaturskillnad är omgivningstempe-
raturen och ”kalla lödstället” en komplice-
rande företeelse. Vad bör man tänka på?
Termoelement mäter temperaturskillnad enligt 
uttrycket

EDVM = SAB (T1 – T2)     (1)

Se figur 1. För att den temperatur man önskar mäta 
ska visas på displayen krävs att båda mätpunk-
ternas temperaturer T1 och T2 är kända. I annat 
fall ser man bara skillnadstemperaturen T1 – T2, 
t ex 100 °C respektive 20 °C (rumstemperaturen) 
och läser av 80 °C. SAB är seebeckkoefficienten 
eller känsligheten som mäts i µV/°C och den har 
olika värde beroende på termoelementtyp och är 
dessutom något olinjär med temperaturen. 

Eliminera referensspänningen
Vanligtvis kompenserar man elektroniskt för refe-
rensställets temperatur. Genom att mäta upp re-
ferenstemperaturen T2’ och addera motsvarande 
spänning till kretsen, se ekvation (1), balanseras 
T2 bort enligt följande:

EDVM = SAB (T1 – T2 + T2’)                   (2)

Under förutsättning att T2 = T2’ kan vi lösa ut T1 
ur ekvation (2). Det är mycket viktigt att den verk-
liga referenstemperaturen, T2, överensstämmer 
med den uppmätta, T2’. Om inte går skillnaden 

rakt in i mätvärdet vilket framgår av ekvation (2). 
Överensstämmelsen ställer krav på stark termisk 
koppling mellan referensställe och den interna 
givaren som ska mäta där. Påkostade indikatorer 
brukar ha sina terminaler inkapslade i metall för att 
hålla temperaturen konstant. Enklare instrument 
är ofta försedda med en plastkontakt med hylsor 
av koppar för att kunna hantera olika termoele-
menttyper. Viktigt är då att den interna givaren är 
limmad mot eller inborrad i plasthöljet och inte 
sitter på kretskortet omgiven av luft.

Referensgivare kan vara av olika kvalitet, hela 
spannet från diod till Pt100 eller Pt1000. Kalibre-
ring av indikatorer görs i allmänhet i 23 °C. Annan 
omgivningstemperatur vid mätningen ger fel som 
ökar med avvikelsen - ju enklare givare och större 
tolerans desto större avvikelse i avläsningen.

Kalibrera rätt
För kalibrering av en mätkedja med bortkopplat 
termoelement behöver motsvarande temperatur-
signal simuleras elektriskt. Se figur 2. Uttrycket för 
EDVM det avlästa värdet på digitalvoltmetern, ger en 
bild av vad som gäller för olika anslutningsformer:

EDVM = VSIM – SAB[T’SIM + (TSIM – TREF) + T’REF]      (3)

Simulatorn ger en valbar stabil spänning VSIM. 
Simulatorns signal TSIM motsvarar mätpunkten T1 
i figur 1 och adderar spänning till den genererade 
VSIM. VSIM är oftast hämtad ur tabeller där det 
förutsätts att referenspunkten håller 0 °C. Alltså 
måste referenspunkten, som här motsvarar T’SIM 

Pentronics produktprogram
•  Temperaturgivare  •  Temperaturtransmittrar
•  Temperaturindikatorer  •  Kablar - kontakter - paneler  
•  Handhållna temperaturmätare  •  IR-pyrometrar
•  Reglerutrustning  •  Dataloggrar och skrivare
•  Kalibreringstjänster och -utrustning  •  Flödesmätare
•  Utbildningar i temperaturmätning och -kalibrering
•  Fukthalts- och tjockleksmätare

balanseras bort av den uppmätta temperaturen 
T’SIM. Mellan instrumenten förs simulatorsignalen 
via anslutningsledning för termoelement typ A/B.
Indikatorn mäter precis som i figur 1 skillnadstem-
peraturen TSIM – TREF där TREF måste balanseras 
bort av T’REF . Om vi nu hyfsar ekvationen och 
förutsätter att T’SIM = TSIM och T’REF = TREF var för 
sig får vi inom hakparentesen:

[ – TSIM  + TSIM – TREF + TREF] = 0      (4)

EDVM = VSIM               [V]      (5)

Digitalvoltmetern mäter den inställda spänningen 
på simulatorvoltmetern. Dividerar man båda 
sidor med seebeckkoefficienten får man likheten 
i °C. Simulator och indikator kan placeras i olika 
temperaturer och kalibreringen fungerar ändå. Be-
gränsningarna sätts av instrumenspecifikationerna 
och inte minst den tid det tar för instrumenten att 
anta sin omgivningstemperatur.

Kopparkabel
Om man lägger in villkoret att T’SIM = TSIM = T’REF = 
TREF blir ekvation (4) åter noll. Vi får ingen tempe-
raturskillnad över skarvkabeln och då, men bara 
då, kan man använda vanlig kopparledning. Om 
någon temperatur avviker uppträder motsvarande 
felvisning eftersom SAB = 0 för kopparledare.

Har man ingen spänningssimulator med kom-
pensering kan man klara sig med en spänningskälla 
och ett isvattenbad. Se figur 3. Man får då omaket 
att räkna om µV till °C för simulator.

Figur 1 

Figur 2

Figur 3

Figur 1. Här är T1 mätpunkt och T2 referensställe. Digitalvoltmetern visar EDVM = 
SAB (T1 – T2) som alltså även varierar med T2, normalt rumstemperaturen. T2 kan 
mätas upp som T2’ och kan på så vis balansera bort T2: E = SAB  (T1 – T2 + T2’) för-
utsatt att T2 = T2’. Här symboliseras detta med en variabel spänning styrd av T2’ 
(rödfärgat).

Figur 2. Kompenseringskretsar i båda apparaterna gör att de kan fungera i olika omgiv-
ningstemperaturer. Man måste vänta tills temperaturstabilitet uppnåtts innan simule-
ringen kan utföras vilket kan dröja åtskilliga minuter.

Figur 3. Praktiska exempel på inkoppling av simulator till indikator:  
a) Korrekt inkoppling av simulator (orange) till indikator (blå) som ska kalibreras. 
Jämför figur 2. 
b) Kopparkabel fordrar lika omgivningstemperatur vid simulator och indikator.
c) Simulatorn kan ersättas med en ren spänningskälla om övergången till  termo-
elementindikatorn placeras i ett isbad.


