Dubbel referensmätning tar bort
uppvärmningsfel
Vi har flera gånger varnat för temperaturgradienter över termoelement och
skarvhylsor. Det finns ytterligare en lurig
gradient på baksidan av regulatorer och
indikatorer.
Först en repetition av hur ett termoelement
fungerar. Det mäter temperaturskillnaden
mellan mätspets och instrumentanslutning.
För att man ska veta temperaturen i
spetsen (mätpunkten) måste temperaturen i
andra änden (referenspunkten) vara känd.
I laboratoriesammanhang löser man det
genom att placera referenspunkten i ett isbad.
I mer normala instrument sker en särskild
mätning som brukar kallas kompensering
för referensställets temperatur.
Normalt används en halvledare för att
mäta referensställets temperatur. Detta mätsystem är optimerat för rumstemperatur och
ju mer man avviker från det, desto mer driver
mätvärdet iväg.

Instrumentet värmer
Avvikelsen anges som t ex 1:10 eller 0,1°C/
°C. Det innebär att mätvärdet avviker med
0,1°C för varje grad instrumentet avlägsnas
från idealtemperaturen.
På t ex en regulator är referensstället
ofta detsamma som kopplingsplinten på baksidan av instrumentlådan. Av praktiska skäl
går det inte alltid att göra referensmätningen
direkt i plinten. På många moderna instrument sitter mätsensorn på kretskortet inuti
regulatorn.
Alla typer av instrument alstrar värme.
Därför kommer temperaturen inuti regulatorn,
där referensmätningen sitter, att vara högre
än i kopplingspunkten, det verkliga referensstället.
De flesta instrument har en inlagd kom-
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Faktasamling om Pt 100 och
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För anmälan till Pentronics seminarium 7-8 oktober, se folder som
biläggs denna StoPextra.

