Varför fryser inte
termometern?
FRÅGA: Där vi bor pendlade temperaturen
runt -20 °C i flera dagar. Inomhus hade vi den
centralt placerade termostaten inställd på
+20 °C. De första dagarna kändes det inte
kallt, men mot slutet av köldperioden tyckte
jag att det blev kallare inomhus trots att
termometern hela tiden visade +20 °C. Är
det bara, som maken påstår, inbillning att
det blev kallare inomhus med tiden?
Barbro L
SVAR: Nej, det finns en värmeteknisk förklaring till att det så småningom känns kallare
inomhus trots konstant termometervisning.
Kroppen påverkas dels av det konvektiva
värmeflödet till rumsluften, dels av värmeflödet genom strålning till rummets tak, fönster och väggar.
Här har temperaturen utomhus varaktigt
sjunkit till -20 °C. Om termometern sitter mitt
i huset och det inte finns några ytterväggar i
närheten så ger den ett bra värde på
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rumstemperaturen. När temperaturen sjunker
utomhus dröjer det en viss tid innan ytterväggarnas insida svalnar. Man kan säga att ju
tyngre väggkonstruktion man har, desto längre
dröjer det innan temperaturutjämning uppnås.
Normalt mellan ett halvt till några dygn.
Kalla ytterväggar ökar värmestrålning
från kropp och möblemang och vi upplever
att det blir kallare trots att luftens temperatur
är densamma. Känslan av att det är kallt
motverkas av att människan efter en tid
tycks vänja sig.
Om personen ersätts med en temperaturgivare blir effekten densamma. Mätfelet kan
i vissa fall uppgå till flera grader om man
använder en icke strålningsskyddad termometer. Människans skydd kan exempelvis
vara en tröja. Se vidare StoPextra 5/1999
(www.pentronic.se).

Omslag till långvarig kyla tränger först
efter något eller några dygn igenom husväggen. Strålningsförlusten hos människan i rummet gör att hon då tycker det
känns kallt trots att lufttemperaturen är
konstant.

Övervakningslogger för temperatur och RH
Nu finns en ny logger ETI -TR som är
avsedd för långtidsövervakning av
temperatur och relativ luftfuktighet (RH)
i lagerutrymmen, transportenheter, laboratorier eller andra miljöer.
Mätområdet är -40 till 85°C liksom
tillåten omgivningstemperatur. Instrumentet kan utnyttja inre eller yttre givare och kan väljas med eller utan
display. Som tillval finns även en kanal
för 0-100 % RH.
Minnet rymmer 16000 mätningar
och litiumbatteriets driftstid är ett år.
Indikering för larm och mätning finns
på framsidan. Loggern väger endast
75 gram och kan enkelt hängas upp i
sin fästögla.
Mjukvaran passar de flesta
Windows-versioner och anslutningskablage ingår.

Ovanstående svar kommer från StoPextras medarbetare professor Dan Loyd vid Linköpings Tekniska
Högskola. Har du synpunkter eller frågor kontakta Dan Loyd på e-post: danlo@ikp.liu.se

Kalibrering eller justering
Pentronics laboratorium får då och då
frågor om varför justering inte ingår i vanlig kalibrering. Här är ett försök att reda ut
begreppen.
Kalibrering kan översättas med jämförelse.
Enligt Svensk Standard SS 020 106 definieras kalibrering så här:
”Kalibrering är en åtgärd som syftar till
att fastställa sambandet mellan ett mätsystems visade storhetsvärde och motsvarande värden förverkligade genom
normaler.”
Normalt innebär sambandet en korrektionsterm och en mätosäkerhetsangivelse. Mätosäkerheten är ett kvalitetsmått
på jämförelsen, d v s vilken ”skärpa” den
har. Jämför teknikartikeln på baksidan.

Justering innebär att man ställer
om mätsystemet så
att det visade värdet blir lika normalens värde. Det
kan i vissa fall vara motiverat men har
ingenting med kalibrering att göra.
Kalibrering med justering innebär att man
först kalibrerar mätsystemet mot normaler
och fastställer sambandet (korrektionstermen). Därefter kan man justera mätsystemet till minimal avvikelse mot normalen
(referenssystemet). Sedan måste man kalibrera igen för att verifiera det nya sambandet. Justeringen påverkar sambandet och
därför måste omkalibrering utföras.

Fler givare
även på Internet
Det ökade antalet givartyper i Pentronics
lager avsätter spår på Internet.
Det är inte bara antalet som ökar. Lagret
kompletteras kontinuerligt med nya typer,
baserat på kundernas inköp. Det innebär att
Pentronics papperskatalog på ett sätt har
spelat ut sin roll. En tryckt katalog kan inte
hållas ständigt aktuell. Däremot innehåller
den mycket annat av intresse och kan fortfarande beställas från Pentronic.
Även antalet sökbara givare har ökat
kraftigt på hemsidan. Dessutom är söksystemet förbättrat. Man kan exempelvis söka
efter rätt temperaturgivare genom att välja
bransch. Väljer du t ex livsmedel, plockar
databasen fram de givare som normalt används inom detta område.

