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 Endress+Hauserיצרנית מובילה בתחום המדידות והאוטומציה
לתעשייה Endress+Hauser .מספקת שירות ומגוון רחב של פתרונות
לתעשייה התהליכית בתחומי הזרימה ,גובה ,לחץ ,אנליטיקה,
טמפרטורה ,רשמים ותקשורת דיגיטלית למספר רב של סוגי תעשיות
בכל רחבי העולם תוך כדי שימת דגש על יעילות ומקסום גם בתחום
הכלכלי ,בטיחות והגנת הסביבה.
 Acromagמייצרת ממשקי קלט/פלט של כל סוגי ה I/O -הקיימים
בעולם התעשייתי .ממשקי  I/Oלתקשורת Modbus, Modbus TCP,
.Profibus DP, Profinet, Foundation Fieldbus
 Procentecמתמחה בייצור מכשירים וכלים לאבחון רשתות תקשורת
תעשייתיות כגון  Profibus DP/PAובמתן פתרונות לאבחון תקלות
 . 24/7כמו גם ממשקי תקשורת ומתגי תקשורת מנוהלים ולא מנוהלים
ברמת מיגון IP67
 Bihl+Wiedemannמייצרת ממשקים וציוד לרשתות AS-interface
כולל תוכנות וכלים המאפשרים אבחון מהיר ופתרון תקלות ברשתות
אלו .למכונות אריזה ,תהליכי ייצור ובקרת מבנים
 EKS Engelמתמחה בפתרונות תקשורת אופטיים .החל ממתגי
תקשורת תעשייתיים מנוהלים ולא מנוהלים ,ממירי תקשורת אופטיקה
לתקשורת טורית ,יחידות  I/Oבתקשורת אופטית ,יחידות Patch Panels
אופטיות משולבות קומפקטיות המתאימות גם להתקנה בלוחות
חשמל.
 Nautilus Infotechמייצרת מגוון של מתגי תקשורת תעשייתיים ברמות
מיגון שונות .כמו גם עמידות לטמפ' סביבתיות גבוהות עד  ,85°Cממשקי
תקשורת .Modbus TCP/Serial RS232-RS485
 Metasphereמייצרת אוגרי נתונים ברמות מיגון  IP68ועמידות באזורים
נפיצים .ATEXהאוגרים בעלי סוללה פנימית ,מסוגלים לתמוך ב2-
מכשירים לצורך הפעלה ודגימה .הנתונים מועברים באמצעות חיבור
סלולרי (באמצעות  SIMפנימי) לענן נתונים .ושם באמצעות מנוי הלקוח
יכול לצפות באתר על ביצועי התהליך שלו או להוריד את הנתונים
למחשב שלו לעיבוד נוסף.
 FINTמייצרת ממשקי תקשורת מפרוטוקול אחד לפרוטוקול שני כמו:
 HART >- Modbus RTUאו  ,Profibus DP >- Modbus RTUאו
.Profibus PA >- HART
 ICONICSמייצרת את חבילת התוכנה ה GENESIS64 -תוכנה ()HMI
לפיקוח ובקרה על תהליכים ומבנים .החבילה כוללת מספר מודולים
כגון Historian, :לשמירה וניתוח של נתונים היסטוריים,
 Alarmworks64לניתוח והוצאת מסרונים על אירועים בתהליך.
 Mb Connect lineמספקת ציוד ושירותים לתחזוקה מאובטחת מרחוק
של ציוד בקרה ומכונות .לחברה מגוון של ציוד המאפשר התחברות
לציוד המרוחק באמצעות קו טלפון ,קו סלולרי או חיבור אתרנט .כמו כן
ציוד לגיבוי אוטומטי של בקרי Siemens PLC S7-300
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אביב שמח לכל הקוראים,

הבטאון הנוכחי מביא ומציג

מוצרים ושירותים חדשים כמו גם מאמרים מתורגמים
בסיסיים של טכנולוגיות המדידה ,וכמובן חלק נכבד מהגיליון
מוקדש למאמרים בנושא חזרה לבסיס.
תוכן הגיליון:

עופר בן אפרים
מנכ"ל
info@instrumetrics-ic.co.il

עורכי הביטאון
ע

עמ'  - 3חיישן חדש במשפחת הMemosens -

Turbimax CUS50D
עמ' Liquidline CA80 Analyzer – 3
עמ'  – 5מדי ספיקה מסוג קוריוליס ( )Coriolisמשתמשים
בתנודות הזרימה( .חזרה לבסיס)
עמ'  – 9הנקודות של .Metasphere
עמ'  CM44X - 12המכשיר שיכול להתרחב בשבילכם
מערוץ מדידה בודד או זוגי עכשיו ועד ל 8-ערוצי מדידה
בעתיד.

אריה שצקי
מומחה תשתיות מחשוב
arie.shatzky@instrumetrics-ic.co.il

עמ'  – 14המרכיב של טכנולוגיית .FDT

עמ' – 15טכנולוגיית מדידת לחות של IMKO

צבי בן יוסף
מנהל מחלקת מערכות דיגיטליות
tzvi@instrumetrics-ic.co.il

עמ'  – 17תקן חדש לרשת ASi-5
ע

צבי בן יוסף
מערכות דיגיטליות
מנהל מחלקת ע
tzvi@instrumetrics-ic.co.il

עמ'  – 19יישום מדידות טמפרטורה במתקני תהליך פרק .1
ע
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חיישן חדש במשפחת הMemosens -
Turbimax CUS50D
חיישן  Memosensמיועד למדידות:
Turbidity, Suspended Solids and absorption
measurement
חיישן ה Turbimax CUS50D -הוא חיישן חכם המאפשר פעולה
ללא השגחה במגוון רחב של שפכים תעשייתיים ויישומים
בתהליך .עיקרון הקליטה שלו מאפשר כיול חד-ערכי .ניתן לבחור
מתוך מודלים אנליטיים משולבים שונים ,בכדי לבצע התאמה של
החיישן ליישום הספציפי שלך .באמצעות הטכנולוגיה הדיגיטלית של ה ,Memosens -הTurbimax CUS50D-
מאפשר אינטגרציה תהליכית מקסימלית עם שלמות נתונים בפעולה פשוטה .הוא עמיד בפני קורוזיה ומאפשר
כיול במעבדה
יתרונות החיישן:

•
•
•
•

רמה גבוהה של דיוק המדידה וחזרתיות על מדידות ליציבות  -בטווחי מדידה מרכזיים וגבוהים.
עמידות כימית גבוהה ,דרישות תחזוקה נמוכות :ראש החיישן דוחה לכלוך באמצעות תרכובת טפלון.
הגרסה הפלסטית החזקה של החיישן מיועדת לשימוש במדיה קורוזיווית או במי מלח.
התקנה והרצה מהירה וקלה :החיישן מגיע מכויל מראש ,כולל דגמי יישומים שונים ,וניתן להתאים

•

אותו בקלות באמצעות כיול חד-כיווני.
מודל בוצה אוטומטי ,הבוחר באופן עצמאי את נתיב האות האופטימלי עבור כל סוג בוצה.
מתאים באורח מושלם לתהליך :מיקום החיישן במהירות עם מגוון רחב של מכלולים.

•

חברת  Endress+Hauserגאה להציג את :

Liquidline CA80 Analyzer
הגישה המודרנית לבקרת תהליכים
ולתאימות בתקנות
מערכת  Liquiline CA80היא מערכת ניתוח קולורימטית חדשה,
שתוכננה לניטור נקודות בקרה קריטיות במערכות מים ומשאבים
של מתקני התאוששות .האנאלייזר ומערכת הכנת המדגם מגדירה
גישה מודרנית לבקרת תהליך ותאימות לתקנות ,וניתנת להרחבה
כפלטפורמה במגוון פרמטרים של מדידה.
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ביצועים מעולים עם טכנולוגיות  Liquilineו Memosens
האנאלייזר  CA80מנצל את פלטפורמת האלקטרוניקה של ה ,Liquiline -המאפשר עקביות על פני המדידות
האנליטיות ,תוך אפשרות התקנה והרצה מהירה ואמינה ,תפעול ידידותי למשתמש .כאשר יש צורך למדוד יותר
פרמטרים באנאלייזר מאשר אמוניום ,פלטפורמת האלקטרוניקה  Liquilineבאנאלייזר מאפשרת ליצור מערכת
מדידה מלאה על ידי חיבור עד ארבעה חיישנים אנליטיים עם פרוטוקול  ,Memosensכגון חמצן מומס ,מוצקים
מרחפים ,כלור ו . pH

עלות מופחתת ותחזוקה פשוטה
העלויות עבור אנאלייזר  colorimetricתלויים מאוד בכמויות של חומרים כימיים הנצרכים ואורך החיים של
המגיבים CA80 .מתוכנן עם מחסניות בעלות מדידה מדויקת למינון וקירור המגיבים .אמצעי זה מקטין את
הצריכה ,עם אורך חיים מורחב של המגיבים עד שישה חודשים .ניקיון וכיול אוטומטיים משולבים מבטיחים
עבודה אמינה ללא התערבות ידנית לתקופה ממושכת .קלות ,תחזוקה ללא צורך בכלים ,מפחית את העלויות
תוך שמירה על זמינות.

תאימות לתקנות
ההתמקדות העיקרית במתקני התאוששות של משאבי המים היא להגן על קליטת המים .זו הסיבה שיש מגבלות
תאימות קפדניות הדורשות עיבוד תקין של אמוניה ובקרה .בקרת אוורור אגן המבוסס על עומס אמוניה מאפשר
הסרה נכונה של חומרי הזנה ,תוך הפחתת דרישות האנרגיה של המפוח.

יתרונות נוספים
שלוש מערכות הכנת מדגם חדשות מציעות יתרונות חשובים ,כגון:
• דיוק גבוהה עבור כל נקודות הבקרה הקריטיות
• שיטות סינון שונות
• מערכת שטיפה חוזרת אוטומטית כדי לשמור על מסננים נקיים
• שני ערוצי קלט מקטינים את עלות המדידה
• מודול קירור חכם וחסכוני באנרגיה
• מצנן  Peltierהנשלט באופן אוטומטי על ידי האלקטרוניקה של האנאלייזר ,ללא צורך בתחזוקה
• מגיבים יכולים לשרוד עד  12שבועות
דגמים:
Ammonium Analyzer CA80AM
Phosphate Analyzer CA80PH
Iron Analyzer CA80FE
Silica in Water Analyzer CA80SI
Phosphate Analyzer CA80PH
Water Hardness Analyzer CA80HA
Chromate Analyzer CA80CR
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מדי ספיקה מסוג קוריוליס ( )Coriolisמשתמשים
בתנודות הזרימה.
שוק מדי הספיקה העולמי מסתכם בהכנסות של כמעט  5מיליארד דולר בשנה.
כאשר אחד משתי מגמות הצמיחה המהירה ביותר בשוק זה ,לוקח מכשיר ה-
( Coriolisכאשר השני הוא מדי ספיקה .)Ultrasonic
הגידול המשמעותי ביותר למדי הספיקה מסוג זה הוא בתעשיית הנפט והגז ,ואם המסחר בנפט גולמי הוא בין
 $ 50ל  $ 150לחבית בשנה האחרונה ,דיוק המדידה והאמינות נחשבים לפרמטרים החשובים ביותר .זה המקום
שבו נכנסים מדי ספיקה מסוג  .Coriolis Flowmetersהם פופולריים מאוד עבור מדידות מסוג Custody
( Transferמכירה) של נפט ומוצריו.

טכנולוגיה של הטבע
המכשיר המסחרי הראשון הופיע בשנות ה  .70-מכשירים אלו מודדים
את זרימת המסה ישירות בדיוק ובטווח גבוהים.
המהנדס צרפתי ומתמטיקאי ,גוסטב-גספארד קוריוליס ,תיאר
לראשונה את כוח קוריוליס בתחילת המאה ה  .19-זהו אפקט שנוצר
עקב תנועה של גוף מסתובב והוא בעל חשיבות עליונה למטאורולוגיה,
בליסטיקה ואוקיאנוגרפיה.
כאשר הפרשי הלחץ האטמוספריים נוטים לדחוף רוחות במסלולים
ישרים ,הרוחות נושבות בנתיבים מעוקלים על פני כדור הארץ .בשנת
 ,1835קוריוליס הראשון נתן תיאור מתמטי של האפקט ,הנותן את
שמו לכוח קוריוליס .כאשר האוויר מתחיל לזרום מאזור הלחץ גבוה
לאזור הלחץ הנמוך ,כדור הארץ מסתובב מתחתיה ,ובכך גורם לרוח
לעקוב אחר נתיב מעוקל.
כאשר בחצי הכדור הצפוני ,הרוח פונה ימינה לכיוון התנועה שלה.
ובחצי הכדור הדרומי הוא פונה שמאלה .כוח קוריוליס שווה לאפס
בקו המשווה.
הכוח הזה נובע מהתאוצה הפועלת על המסה ,וכל מי שצועד מהמרכז החוצה חווה את הכוח הנוצר .כל אחד
חייב להישען קדימה או לכוון את המסה של הגוף שלו נגד הכוח אותו תאוצת הקוריוליס מייצרת.
אם אנו יודעים את הכוח ( )Fהפועל על הגוף ,את המהירות ( )Vשל הגוף ,ואת מהירות זוויתית ( ) של
הפלטפורמה ,אנו יכולים לחשב את מסת האדם (.)M
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על ידי החלת התופעה הזו על מדידת ספיקת המסה ,אנו יוצרים מדי ספיקת מסה על בסיס קוריוליס .ואכן,
ישנם מספר סוגים של מכשירים הממנפים את
אפקט ה .Coriolis -סוג אחד הוא מד ספיקה
ישירה למסה המכיל רוטורים עם חריצי מתכת
היוצרים מספר ערוצים.
מכשיר זה פועל בזרימה זוויתית קבועה לכל
מקור כוח חיצוני .כל חלקיק של נוזל הזורם
דרך הערוץ הרדיאלי עם מהירות  Vיחווה את
כוח קוריוליס ,וכתוצאה מכך יוצר מומנט
במישור של סיבוב.
עם מומנט הפועל במישור של סיבוב ,המדידה
של המומנט קורה על ידי התקנת אמצעי
חישה ,כגון ,Strain Gauge :על ציר המנוע .בכדי למדוד את קצב זרימת המסה ,אנו מחזיקים את המהירות
הזוויתית ומהירות סיבוב המנוע קבועים ,ומשאירים את המומנט כמדד ישיר המושפע מזרימת המסה.

קוריוליס חוצה פלטפורמות
מכשיר המדמה את העיקרון הגירוסקופי ( )Gyroscopicשל הפעולה בתנאים של תנודות הוא צינור בצורת
האות " ."Uמתנד אלקטרומגנטי מנדנד את המבנה דמוי צורת המזלג ( )Uבתדר התהודה של המערכת ,כך
מייצרים את אפקט הקוריוליס על יד הכוח
שנוצר .הכוח פועל לסירוגין  -בניצב לנתיב
הזרימה  -בכיוונים מנוגדים ,מה שגורם
למומנט נדנוד על ציר  O-Oשל מד הזרימה
(.)Flowmeter
המומנט שנוצר ( ,)mהפועל על הציר המרכזי
של המבנה מאונך למומנט המחולל ( ,)Wויוצר
תנועה מסוג טוויסט ,כאשר זווית ההטיה בין
 FC1ו FC2 -עומדת ביחס ישר לשיעור זרימת
המסה.

קבל את זה בצינור ישר
האנלוגיה זהה וחלה גם על מדיד עם צינור אחד ישר .הצינור רוטט לאורך מרכז הציר .היות והצינור מקובע
בקצותיו ,הריטוט של הצינור יוצר שתי מסגרות סיבוביות יחסיות .הסיבוב של צד הכניסה הוא בכיוון הפוך של
צד המוצא ,מה שיוצר כוח קוריוליס נגדי.
בצד הכניסה ,הצינור מסתובב בכיוון אחד ,נניח כלפי מעלה ,אולם הנוזל אשר כלוא בתוך דפנות הצינור עכשיו
רוטט למעלה ,יוצר כוח כלפי מטה .כאשר הנוזל עובר את קו האמצע ומסתובב בכיוון ההפוך ,דפנות הצינור
מגבילות את הסיבוב ,ובכך יוצרים כוח בכיוון ההפוך.
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האיור מציג הגזמה של הצורה המנותקת .כאן
שוב ,ישנם שני כוחות ביחס לשיעור הזרימה.
אפקט  Coriolisנוצר ,כפי שהוא בצינור מעוקל
כפול ,דרך סיבוב של הצינור על קצוות קבועים.
שני גלי סינוס על הכניסה והיציאה יוצגו
בנקודה  Aו ( Bבאיור) .ניתן לראות שקיים
פיגור בין הכניסה ליציאה ,מה שמראה זהות
בין המכשיר עם צינורות מעוקלים וצינור ישר.
התוכנה מאפשרת לעצב מדי זרימה בעלי
צינור ישר אחת כדי להבטיח את התגובה של
אות הקוריוליס שלא יושפע משינויים בצפיפות
או מאפשרויות ההתקנה .החיישן ,שיהיה חסין
יחסית לשינויים סביבתיים ,ולוקח בחשבון
שכוחות הקוריוליס משתנים עם השתנות
צפיפות הנוזלים ברמת הוויברציה המתאימות.

מה ההבדלים בין מכשיר צינור
קו ישר למכשיר מעוגל עם זוג
צינורות?
יש קווי דמיון בין מכשיר מעוקל בעל צינור
כפול ,לבין מכשיר בעל צינור יחיד .אבל יש גם
כמה הבדלים משמעותיים .ההבדלים
העיקריים הם :ההשפעה של ההתקנה,
בצפיפות
שינויים
בטמפרטורה.

הנוזלים,

ושינויים

מכשיר בעל צינור מעוקל כפול הרבה יותר חסין לשינויים בהתקנה .שני הצינורות במכשיר זהים בהרכבם
ובתכונות .כאשר הם רוטטים בכיוונים מנוגדים ,מאחר והם מאוזנים ,כל האנרגיה נכללת בתוך שתי הצינורות
הללו ,ושום ויברציה אינה מועברת אל הסביבה .הצינורות כלל "לא מודעים" לסביבה ,כי הכל נשמר בתוך
החיישנים עצמם.
אותן התכונות הופכות את המכשיר בעל זוג הצינורות לאמין יותר למרות שינויים בצפיפות נוזלים .מכיוון ששתי
הצינורות זהות ,כאשר צפיפות הנוזלים משתנה בתוכן ,הן מגיבות באופן זהה.
לצינורות אלה יש חופש להתרחב מצינור החיבור .לכן ,כאשר הטמפרטורה משתנה ,הם מתארכים ,ללא שום
ריסון המצוי עליהם ,ללא לחץ או עומסים אשר נוצרים בעקבות ההרחבה .ולכן גם מדידה אחת מספיקה לבצע
פיצוי של השפעת הטמפרטורה על המודול של החומר.
לעומת זאת ,מכשיר עם צינור יחיד ,ההתקנה מציבה אתגרים .מכשיר בעל צינור יחיד נועד להיות סימטרי
מהכניסה ליציאה  ,אך במהלך הרטט ,צינור הזרימה וצינור הייחוס אינם רוטטים באותה מידה ,ולכן מכשיר
צינור יחיד אינו מאוזן מטבעו .צינור הייחוס מיועד לשמור על איזון זה ,אך הוא מגיב לרטט כאילו לא שום רטט
זולג מהקצוות.
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כאשר צפיפות הנוזל משתנה ,הוא משתנה אך ורק בצינור אחד ,לא בצינור הייחוס .מחקר רב הושקע כדי להבין
את הדינמיקה ובכדי להפוך את המכשירים ליציבים בעת שינויי של צפיפות הנוזלים .העיצוב של צינור הייחוס
הוא חיוני בכדי לקבל תנודות יציבות לאורך טווח הצפיפות כולו.
ההיבט העיצובי המאתגר ביותר של מכשירים בעלי
צינור יחיד ,הוא ההתמודדות עם שינויי
הטמפרטורה .המבנה שלו קשיח למדי ,בכדי לעמוד
בעומס הצינור .ולכן הוא גם מחזיק בנוקשות את
הצינור .שינוי בטמפרטורת הנוזל ישנה את אורך
הצינור ,אבל המבנה לא יאפשר לו להתרחב.
ההבדלים בין מכשיר מעוקל בעל  2צינורות לבין
מכשיר עם צינור אחד ישפיע על יישומי המשתמש.
לכל מפעל או מתקן יש מגוון של צרכים עבור
יישומים ונקודות מדידה ,אשר לעתים קרובות
דורשים מפרטים שונים באופן משמעותי .דוגמה
אחת תהיה איזון מהותי ,שבו משולבים זרמים רבים
ושונים .התפוקה צריכה להיות עקבית מאוד ,אך
השגיאה נוטה לעלות ככל שיותר זרמים מתווספים
יחד .במקרה זה ,משתמשים ירצו דיוק גבוה מאוד,
כי השגיאות יוכפלו לאורך נקודות המדידה.
במקרים מסוימים ,בכדי לפתור בעיה זו ,המשתמש
יכול לבחור מכשיר בעל  2צינורות בעיקר עקב יכולתו לספק מדידות ברמת דיוק וחזרתיות גבוהה .כאשר יש
מהילה או ערבוב של חומרים שונים ,כאשר המפעילים משנים את כמויות החומרים שהם משלבים ,הם עשויים
להוסיף אותם בזרימות שונות .המכשיר כפול הצינורות הוא בעל דיוק גבוה ומדרגיות ( )Rangeabilityמ 100%-
מהזרימה ל  2%-או  3%מהזרימה ,עם אחוז שגיאה זניח במדידה.
כאשר המפעיל רק מערבב או ממלא ,נחוצה מדידת מסה ,אולם אין צורך באותה רמת דיוק הנדרשת למאזן
חומרים.
למרות היתרונות של המכשיר המעוקל עם זוג הצינורות ,משתמשים מסוימים יבחרו את המכשיר בעל הצינור
הישר .אם המכשיר אותו הוא מחליף הוא מכשיר מדידה נפחי ,ייתכן שיש הגבלה של שטח בכדי להתקין מכשיר
חדש בין אותם האוגנים של המכשיר הישן .הקומפקטיות של מכשיר צינור ישר הופך אותו למועדף במקרה זה,
כמו גם במקרים בהם נדרש מכשיר סניטרי.
תורגם ממאמר בנושא של Nicholas Sheholas :

8

המכשיר הכתום של חברת  Metasphereהוא אוגר נתונים קומפקטי עם סוללה אינטגרלית ,בעל מודם סלולרי
 3Gהמסוגל לעבוד עם אנטנה פנימית או חיצונית .הוא גמיש במבחר הכניסות
שלו ומסוגל להתחבר גם לרשתות תקשורת כגון Modbus :או  SDI-12עם יכולת
לשמש כ . Master -למכשיר יש חיישן המאפשר לקבל התראה על היותו מוצף
בנוזל.
בין יתר התכונות שלו:
• ניטור בזמן אמת של עד  5ערוצי  I/Oהניתנים לבחירה ,כ100-
אפשרויות של כניסות דיגיטליות ,מונים ,כניסות אנאלוגיות וקריאות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מערוצי תקשורת
מבנה עמיד  IP68המתאים לעמידה בהצפה ובעומד נוזל של עד 4
מטרים במשך כ 4 -ימים .אפשרויות התקנה רחבות.
חיישן ייחודי המוגן בפטנט המזהה אם המכשיר מוצף בנוזל.
היחידה מתקשרת עם יישומים כגון  DNP3 , Medinaאו WITS DNP3
 Mastersאו לשרת FTP
מודם תקשורת  3Gבעל  3תדרים וכן מיתוג אוטומטי לשיטת שידור  GSM/GPRSעם  4תדרים.
המכשיר מכיל אנטנה פנימית וכן שקע חיצוני לחיבור אנטנה חיצונית עם מיתוג אוטומטי ביניהם.
סוללת ליתיום פנימית עם אורך חיים מוערך של  5שנים (בדגימה של אחת ל 15 -דקות).
ערכת התקנה גמישה
לכידה אוטומטית של הזנה חיצונית.
מערכת אבחון פנימית המעבירה מידע על חוזק האות הסלולרי ,טמפרטורה ביחידה ,מתח הסוללה
ועוד.
מסוגל לתקשר עם יחידות בתקשורת  Modbusאו  SDI-12כיחידת .Master

חיבורי  I/Oחיצוניים
 Point Orangeמספק ניטור מרחוק בזמן אמת של עד  5חיישנים שאותם ניתן לאפיין .לתוכנת המכשיר
מאפשרת לחיבורי ה I/O -פונקציונליות עם מאות שילובים להגדרה וכוללת תמיכה בסיגנל אנלוגי ,דיגיטלי,
מונים וכן בחיבורים טוריים (.)Serial Inputs
סוג הכניסה

כמות מירבית

תחום

הערה

Digital input
כניסה דיגיטלית
Counter input
כניסת מונה

5

0-1

4

32-bit

מגעים חופשיים ממתח ,כולל פילטר
למניעת ריטוטים במגע.
מגעים חופשיים ממתח ,עד לתדר של
 100Hzכולל מערכת למניעת
ריטוטים במגע.

2

4-22mA

Active loop
כניסה אנאלוגית
אקטיבי (מוזן
מסוללה פנימית)

ניתן לקבוע זמן לייצוב הקריאה לפני
הדגימה ,מספק מתח של
12Vdc/80mA
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Passive loop
כניסה אנאלוגית
פסיבית (מוזנת
מספק חיצוני)
Active voltage
כניסת מתח
אקטיבית
Passive voltage
כניסת מתח פסיבית
(מוזן מספק חיצוני)
Serial
כניסת תקשורת
טורית

2

4-22mA

ניתן לקבוע זמן לייצוב הקריאה לפני
הדגימה

2

0-2V

ניתן לקבוע זמן לייצוב הקריאה לפני
הדגימה ,מספק מתח של
12Vdc/80mA

4

0-2V

ניתן לקבוע זמן לייצוב הקריאה לפני
הדגימה

1

N/A

תומך בחיבור אל מספר יחידות Slave
דרך ערוץ תקשורת טורית Serial I/F
כגון:
Modbus RS232/485
או SDI-12

תקשורת
 Point Orangeהוא מכשיר מסוג  3Gותומך בטכנולוגיית הרשת של  ,3Gבמידה ורשת ה 3G-אינה זמינה הוא
מחליף את התדר שלו לעבודה ב .GSM / GPRS -המודם של ה Point Orange -מגיע עם אנטנה הניתנת
למיתוג פנימי או חיצוני וזאת בכדי להקל על התקשורת מול יחידת ה Master -להעברת הנתונים .הPoint -
 Orangeמספק את הפונקציונליות הבאה לגבי תקשורת:
•
•
•
•

מודם שלושה תדרים , 3Gעם מיתוג ל 4 -ערוצי GSM / GPRS
אנטנה סלולרית פנימית ניידת מותאמת אישית
תמיכה באנטנה חיצונית של צד שלישי
בחירה אוטומטית בין האנטנה הפנימית והחיצונית

•
•
•
•

חיוג חוזר תקופתי ניתן להגדרה (שימושי כדי למזער את צריכת הסוללה)
בחירה גלובלית של תדר ( RFתוכנה ניתנת להגדרה)
תמיכה  TCP / IPעל גבי  3G/GPRSאו  v110על גבי GSM CSD
חיוג חוזר באמצעות מתג מגנטי על גבי המכשיר

המכשיר הכחול  Point Blueהוא האח התאום של ה .Point Orange -ויש לו
את אותם התכונות החשמליות .ההבדל המהותי ביניהם הוא שPoint Blue -
מיועד ומאושר להתקנה במקומות נפיצים.

intrinsically safe, ATEX and IECEx certified
זיכרון
זיכרון נדיף ()Volatile Memory
לאוגרים מסוג  Pointיש זיכרון סטטי  RAMבעלי הספק נמוך ,המשמש לאחסון נתוני המגמה ( )Trendsואירועים
( .)Eventsעם תצורת המגמה ( )Trendsהנפוצה (ראה דוגמה למטה) ,המכשירים מסוג  Pointיכולים לאחסן
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נתוני מגמה בפורמט  Medinaעד  45ימים (תלוי בתצורה) .עבור נתוני אירועים בפרוטוקול  DNP3או WITS
 ,DNP3בערך 15,000 .אירועים ,אשר שווה ערך ~  120ימים.
-

מונים – דגימה כל  15דקות
מתח סוללה פנימית – כל  60דקות
חוזק הסיגנל הסלולרי – כל  24שעות
קוד שגיאה של המודם הסלולרי – כל  24שעות
חיוג חוזר מוצלח – כל  24שעות
שגיאת חיוג חוזר – כל  24שעות

זיכרון לא נדיף ( )Non Volatile Memory
למכשירים מסוג  Pointיש זיכרון בלתי נדיף בן  4GBהמשמש לאגור נתוני אבחון ( )Diagnosticקושחה
( )Firmwareוקבצי אפיון (.)Configuration

המכשיר הירוק  Point Greenהוא חבר נוסף במשפחת ה Point -הוא משמש
בעיקר לכניסות דיגיטליות וצבירה ( )Counterהמתח למגעים נעשה באמצעות
הסוללה הפנימית .הוא מסוגל לקלוט עד  2כניסות דיגיטליות עם או בלי צבירה
וכן ערוץ תקשורת טורי  Modbusאו  .SDI-12המגעים יכולים לחולל התראה
המתקבלת באמצעות מסרון ( )SMSאו .email

פרוטוקול Medina
מכשירי ה Point -ניתנים לעבודה במספר פרוטוקולים ביניהם פרוטוקול
 .Medinaעבודה בפרוטוקול זה כ Slave -מאפשר למכשיר לעבוד מול הענן.
 ניטור של הכניסות ()Inputs אירועים והתראות נתוני מגמה ()Trends העברת קבצים -סנכרון זמנים מול הMaster -

חיישן הצפה
למכשירי הנקודה יש חיישן פנימי
אשר מתריע כאשר המכשיר
מוצף .אין צורך להגדיר את
ההתרעה הזו היא מופיעה
כברירת מחדל ,יחד עם עוד
התראות פנימיות של מכשיר
הנקודה.
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 CM44Xהמכשיר שיכול להתרחב
בשבילכם מערוץ מדידה בודד או
זוגי עכשיו ועד ל 8-ערוצי מדידה
בעתיד.

בקר רב תכליתי לניטור ובקרת תהליך בתעשייה ובתחום איכות הסביבה
יישומים:
-

מסוגל להתחבר עד ל 8-חיישני .Memosens
מסוגל לבצע פונקציות מתמטיות עבור ערכי מדידה חדשים.
מקסימום של  8יציאות אנאלוגית של 0/4-20mA:
מסוגל להתחבר לרשתות תקשורת דיגיטליות .HART, Profibus, Modbus, Ethernet IP :שרת
אינטרנט ( )Web Serverמובנה.
פונקציית ניקוי ,ניתן לבחור פונקציית בקרה וממסרי התראות.
ניתן לקבל כניסות/יציאות דיגיטליות או כניסות זרם לצורך שידור ממכשירים אחרים.
המכשיר העשוי ממקשת פלסטיק חזקה במיוחד (לא לאזורים נפיצים) בנוי לעבודה בתחומים של מים
ושפכים ,תחנות כוח ,מתקנים כימיים ,ויישומי תעשייה נוספים.
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היתרונות שלו:

▪
▪
▪

▪

בטיחות תהליכית מירבית הודות ל-
תפריט והדרכה פשוטה ושקופה דרך המסך הגרפי.
קונספט תפעול סטנדרטי עבור כל היחידות של ה ,Liquiline -דוגמים או אנאלייזרים.
מהיר בהתקנה ותפעול הודות לחיבוריות לחיישני  .Memosensהמאפשר "חבר והפעל" ( Plug
 )&Playהודות לשימוש בחיישנים שכוילו במעבדה מראש .משדר מאופיין מראש ,מאפשר הרחבה
קלה והתאמה של המערכת להתאים לדרישות חדשות.
מינימום מלאי ,מכשיר מודולרי אחד.

חיישני  Memosensמתקדמים לכל המדידות האנאליטיות הקריטיות:
-

pH
ORP
מוליכות
עכירות
TSS
כלור חופשי
כלור כללי
ניטראט
אמוניום

-

פוטסיום
כלוריד
חמצן מומס
עומס אורגני
COD
BOD
TOC
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המרכיב של טכנולוגיית FDT
הכרות בסיסית עם  DTMומסגרת ה.FDT -
ה DTMs-ומסגרת ה ,FDT-כיצד הם עובדים?
היתרונות של פריסת טכנולוגיה כמו  FDTהתומכת בעצמאות הספק,
עצמאות הפרוטוקולים ועצמאות המחשוב על מנת למקסם את ההשקעות
שלך במדידות שדה חכמות והתקני בקרה המתועדות היטב .זה הגיוני בעיני
רוב המהנדסים ומנהלי המפעלים ,אבל כמובן נמשכים לשאלה הבאה  -איך
זה עובד? בתור התחלה ,מה הם המרכיבים הבסיסיים של טכנולוגיית ?FDT
נתחיל מההתחלה ,ההתקנים התומכים ב FDT Technology -מסופקים
עם רכיב תוכנה הידועה בשם.Device DTM :
 Device DTMהוא רכיב תוכנה ספציפי להתקן (מכשיר) או למשפחה של
התקנים (מכשירים) וכן לפרוטוקול ( HART, Foundation Fieldbus,
 )Profibusבהם משתמש ההתקן בכדי לתקשר עם מערכת הבקרה ,עם כלי
האפיון ,וכן עם יישומי ניהול נכסים.
במהות ה DTM-של ההתקן הוא רכיב תוכנה המכיל את ממשק המשתמש
וכן את כל פונקציות האבחון והעיבוד של יצרן ההתקן אשר בחר לספק עבור
ההתקן שלו.
למרות שאת המראה והפונקציונליות מתכנן ספק המכשיר ,הם תואמים את סגנון ה FTD-אשר מדריך ומספק
מבנה משותף לכל היצרנים .התקני ה DTM-של המכשירים מתוארים כמו התקני מדפסת ()Printer Drivers
בעולם המשרדי ,שכן הם נראים אותו דבר בכל מחשב או יישום שבהם הם פועלים.
כפי שמציין איור  ,1ה DTM-של המכשיר ,כאשר הוא מוצג ביישום המסגרת (עוד על כך בהמשך) ,דורש אמצעי
תקשורת למכשיר .זו שכבת ביניים המושגת על ידי מה שנקרא  DTMתקשורת ,או פשוט יותר.Comm DTM :
 Comm DTMמסופק על ידי היצרנים של התקני התקשורת כגון ממשקים ,כרטיסי תקשורת והתקני תקשורת
המספקים את החיבור הפיזי בין המכשיר לבין היישום המבוסס .PC
הרכיב הסופי ,בחלק העליון הוא יישום המסגרת .יישום זה מקביל לדפדפן ,אבל הוא בעל יכולות חזקות מאוד.
ה DTM-מיוצג כיישום מסגרת שהוא ממשק גרפי בכדי לאפשר למשתמש לנהל את המכשיר .יישום המסגרת
בדרך כלל מתממשק מול התקן אחד בכל פעם ,אולם בתמיכה של מספר חלונות ,ניתן לאפשר למשתמש
לקיים התממשקות מול מספר מכשירים .יישום המסגרת מארח את ה Comm DTM-ואת  Device DTMבכדי
לתמוך בניהול של כל המכשירים החכמים בתוך המתקן .על אף היותו זמין באופן עצמאי מארגונים מסוימים,
יישום המסגרת נפוץ יותר כחלק ממערכת אוטומציה גדולה יותר בסביבות שונות ,כגון כלי אפיון והנדסה,
ממשקי מפעיל או כלי לניהול נכסים.
לדוגמה ,יישום המסגרת עשוי להיות חלק מכלי אפיון עבור מערכות  .DCSספקים רבים של מערכות בקרת
תהליכים המספקים יישומי מסגרת הטמיעו את פונקציונליות התקשורת  DTMבאפיון של המערכת ,ובכלי
הניהול שלהם.
מורכבות התקשורת של תשתית הרשת ,בקר ה ,DCS-יחידות הכניסה והמוצא ( )I/Oואפילו פרוטוקולים שונים
מוסתרים ,ומאפשרים למשתמש להתמקד במשימה של המכשיר החכם בהישג יד .עם ספקים רבים המשלבים
את התקשורת  DTMsבתוך כלי ניהול המערכת שלהם FDT ,לפיכך המשתמש משתמש ב טכנולוגיה לעתים
קרובות מבלי להיות מודע לשם של הטכנולוגיה הבסיסית ,המוסתרת בכדי לפשט את הפריסה.
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למהנדסים ולמנהלים יש זיקה טבעית להבנת מרכיבי הטכנולוגיות שהם מפרידים .אמנם זה עוזר להבין כיצד
עובד משהו ,זה די ברור שהרכיבים הבסיסיים והמושגים של טכנולוגיית  FDTהם די פשוטים ,טכנולוגיית FDT
יכולה באמת לפשט את האופן שבו אתה מנהל את המערכות ,הפרוטוקולים והמכשירים המגוונים שאתה פורס
במתקנים שלך.

טכנולוגיית מדידת לחות

טכנולוגיית מדידת לחות באיכות גבוהה חיונית לביצוע
אופטימיזציה וייעול התהליך מבחינת עלות והמוצר הסופי
הטוב ביותר במפעלי בטון ,חצץ ,מפעלי טיהור שפכים,
תעשיית העץ ובחברות העוסקות בעיבוד ואחסון
מוצרים חקלאיים.
בכדי למדוד את רמת הלחות של חומר ,הטכנולוגיה הטובה
ביותר כיום ,אשר היא גם האפשרות הטובה ביותר והמדויקת
ביותר בדרישות התעשייה ,הינה האפליקציה של זמן תחום
רפלקומטריה ,המכונה גם רדאר כבל ,המכונה  TDRבקיצור.

הסברים על TDR
החיישן מודד את תכולת הלחות
הממוצעת על ידי מדידת הזמן
שלוקח לאות חשמלי
אלקטרומגנטי בדופק של ,1GHz
החיישן קובע במדויק את הקבוע
הדיאלקטרי ולפיכך גם את תכולת
הלחות בדיוק של ±1
Picoseconds
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פטנט וטכנולוגיה של חברת IMKO
 IMKOשהינה חברת בת של  ,Endress+Hauserמציעה מגוון רחב של טכנולוגיות מדידת לחות ,כמו מכשירי
המדידה  TRIMEוה ,SONO -אשר עובדים לפי עקרונות המדידה של ה .TDR -מוצרים אלו המוגנים בפטנט,
מציעים יתרונות שאין להם אח ורע בקנה מידה עולמי כשמדובר ביישומי לקוחות.
 טווח רחב מאד של מדידת לחות בין  0-100%על פני תחום טמפרטורה של  -40°Cל.150°C - דיוק של  ±0.1%במדידת הלחות מגוון רחב של יישומים ,כולל היכולת למדוד מוליכות ,ריכוז של מינרלים וטמפרטורה .כמו כן מדידותבתנאים קיצוניים באמינות גבוהה .דבר זה חשוב במיוחד כשמדובר בבטון טרי ,מצרכי מזון בכמויות
גדולות ונוזלים כגון אצטון.
 -מדידה רציפה תוך כדי התהליך ללא צורך בהתאמה של דגימה.

חיישן ה SONO-כטומוגרף לחות
הגל המונחה מתפשט במהירות האור .כמו הטומוגרף הממוחשב,
הוא מודד את החומר שכבה אחר שכבה בצורת דיסק .בניגוד
למדידות לחות קונבנציונאליות העיקרון של המדידה הזו אינו תלוי
בגובה של החומר שמחפה את החיישן ,או במבנה של החומר או
כמות החומר העדין המצוי בחומר או בגורמים מפריעים שונים .זה
מאפשר את מדידת הלחות ולהיות מדויק עד כדי  ±0.1%ביישומים
תעשייתיים.

תעשיית מוצרים בתפזורת
הטכנולוגיה המודרנית של רדאר ה TRIME -בתוך חיישן הSONO-
פותח במיוחד ליישומים עבור תעשיית המזון ,ענף הבנייה ,התעשייה
הכימית ותעשיית התרופות .חיישן הלחות ניתן להתקנה במגוון של גיאומטריות שונות :חומרים קלים מאד
דורשים שדות מדידה גדולים יותר ,בעוד שחומרים כבדים או מוליכים מאד מחייבים שדות מדידה קטנים יותר.

תעשיות בטון
אם חיישן הלחות מותקן ישירות בסילו ,קיים סיכוי
שהחומר ידבק לחיישן ,ולא ניתן יהיה לראות מבחוץ מה
קורה לחיישן .לפיכך חברת  IMKOממליצה להתקין את
חיישן הלחות על מדף מתחת לסילו ,כך שזה מבטיח
ניקוי עצמי אופטימלי של משטח הבדיקה .חיישני ה-
 SONOמעוצבים לחוסן וקשיחות שיעמדו אפילו בעומס
גדול כך שאפילו חלוקי אבן גדולים לא ישפיעו על
הבדיקות.

16

תקן חדש לרשת ASi-5
 ASi-5האוטומציה מומצאת מחדש ,זהו הנתיב שלך לעתיד הדיגיטלי.
 ASi-5הינו שלב החדשנות העדכנית ביותר של ה .ASi -אפיק
תקשורת סטנדרטי ברמה עולמית עבור אוטומציה ברצפת היצור.
ה ASi-מחברת חיישנים ומפעילים עם בקר דרך כבל יחיד בעל
שתי חוטים .כבל ה ASi -הצהוב אשר מספק מתח חשמלי
ונתונים בו-זמנית.
היתרונות העיקריים והמוכחים של רשת ה ASi -הם ,בין היתר,
חיסכון בחיווט באופן דרמטי ,בחירה חופשית של הטופולוגיה
ושילוב יעיל של מערכת בטיחות על אותה תשתית.
בנוסף ,בהשוואה למערכות  Fieldbusאחרות ,ה ASi-אינו זקוק
למחברים לשילוב הנתונים ואספקת המתח.
 - ASi-5רוחב פס נתונים גדול יותר ,וזמני מחזור קצרים יותר.
 ASi-5מאפשר לך להעביר כמות גדולה יותר של נתונים באופן
מהיר יותר משמעותית .רוחב פס נתונים גדול וזמן מחזור קצר יותר נותן אפשרויות חדשות רבות עם ה.ASi-
לדוגמה ASi-5 ,מעביר כעת ערכים אנלוגיים מהר יותר ובצורה קלה יותר מאי פעם ובכך מאפשר לשלב חיישנים
חכמים ,למשל ,חיישנים של  IO-Linkעם עד  32בתים (.)bytes

מספק מידע בעל ערך
יותר מכל ,תקן  Industry 4.0והדרישה הגוברת לדיגיטציה דורשים שכבת נתונים טובה .משום שהם מספקים
נתונים נוספים ,חיישנים חכמים הופכים יותר ויותר לחשובים .זה הופך את  ASi-5לאבן דרך מרכזית עבור
המסע שלך לעתיד הדיגיטלי ,היות
שהייתה סיבה אחת מתמשכת
להתפתחות של  :AS interfaceוהיא
היכולת להעביר יותר ויותר נתונים ,ללא
מגבלות ,למקום שבו הם יכולים להניב
מידע בעל ערך .בשילוב של שרתי OPC
משולבים וממשקי  ASI-5 / ASi-3שלנו,
אתה אפילו יכול לעשות את זה ישירות
ובמקביל עם .Fieldbus

חלופה סבירה
יתרון נוסף של הביצועים הגבוהים
משמעותית :המודולים החדשים של
 ASi-5מאפשרים את האיסוף המהיר
של כמויות כניסות ויציאות במקום
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אחד ,מה שהופך את המודולים לאלטרנטיבה סבירה לפתרונות  Fieldbusאחרים.

מידע נוסף על AS-interface
תאימות עם כל הדורות הקודמים של .ASi
ה ASi-5 -תואם לכל ההתקנים והרכיבים של ה ASi -הקודמים .לפיכך אתה יכול בקלות להשתמש בASi-5-
בכל יחידות  ASi-5 Slavesיחד עם יחידות  ASi Slavesשל הדורות הקיימים ,כמו גם ברשת  ASiהחדשה ,משום
שכל יחידות ה ASi-לדורותיהם עובדים במקביל על אותו הכבל.
במידה ואתה כבר משתמש ברשת  ,ASiאין לך צורך להחליף את יחידות ה Slaves -הקיימים .כל שעליך לעשות
הוא לחבר יחידות  Slavesחדשות בתקן  , ASi-5לדוגמה בקטעי מערכת אשר בה יש דרישות מהירות גבוהות
יותר או נפח נתונים או צפיפות כניסות ויציאות גבוה יותר.
בכדי להשתמש ביחידות  Slavesעל רשת  ASi-5כל מה שאתה
צריך הוא ממשק של  Bihl+Wiedemannל.ASi-5/ASi-3 -
ממשק זה זמין כרגע ב 2-גרסאות  .Ethernet IP/ Profinetלשני
הממשקים יש חיבורי  Masterכפולים ,וניטור מערכות בטיחות
( )Safetyמשולבת .כמו כן לשני הממשקים משולבים עם שרת
 OPC UAהמאפשר להעביר נתונים של יחידות שדה ישירות
ליישומי .Industry 4.0
ללא יחידות  Slavesשל  ,ASi-5הממשקים החדשים של ASi-
 5/ASi-3פועלים בדיוק כמו הממשקים הקודמים של
 Bihl+Wiedemannמשום שהחלק של ה ASi-3 -נשאר ללא
שינוי .באמצעות הממשקים החדשים של Bihl+Wiedemann
אתה יכול בקלות להחליף את הממשקים הקיימים בכדי לקבל

ממשק חדש ל ASi-5 -כולל מערכת בטיחות

את היתרונות של .ASi-5
דרך אגב ,התאימות הינה סימן מסחרי של  AS-interfaceמזה למעלה מ 20-שנה .זה מגן לא רק על ההשקעות
שלך ,אלא שכל דור חדש של  ASiגם נותן לך הוכחה לעתיד.

 ASi-5כל היתרונות שלך במבט אחד
-

ליהנות מכל העוצמות של  .ASiהעברת נתונים וכוח על כבל שטוח דו גידי
בודד.
בחירה חופשית של הטופולוגיה ללא צורך במתגים יקרים (עץ ,טבעת ,כוכב
או קו).

-

שילוב יעיל של מערכות בטיחות על אותה תשתית.
הרחבה בקלות של המערכת באמצעות מחברי נעיצה המאפשרים חיבור של
אביזרים ללא ניתוק.
מוצרים מאושרים עצמאית של יצרנים שונים

-

-

מודול דיגיטלי לASi-5 -
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-

מערכת עם עמידות ברעשים אלקטרומגנטיים ללא צורך במיגון.

יישום

מדידות

טמפרטורה

במתקני תהליך
פרק 1
מדידת טמפרטורה הינה אחת מהפרמטרים הנמדדים ביותר ואשר משמשים לניטור ושליטה בתהליכים
בתעשייה .מאמר זה מכסה חלק מהיסודות של מדידת טמפרטורה ,ומוביל לתוך חלק מההתקדמות הטכנית
אשר מקנה דרגה גבוהה יותר של בטיחות ואמינות בתפעול מתקני תהליך .ההתקדמות מבוססת על חלק של
במכׁשּור התהליך.
הטכנולוגיות העדכניות והחדשניות המיושמות ִ
ללא קשר לסוג של המתקן בתהליך ,מדידת הטמפרטורה נשארה גבוה ברשימה של מצוינות תפעולית ברחבי
המפעל .הטמעת חלק מהטכנולוגיות החדשות מביאה לשיפור בבטיחות ובהוצאות נמוכות יותר בהתקנה
ותחזוקה .נתוני מדידה שגויים בשל השפעות טמפרטורה ,ליניאריות או יציבות עלולים לגרום לפגיעה גדולה
בציוד .על ידי דאגה שהמכשירים יהיו בעלי זמן השבתה מינימלי מנקודת מבט תחזוקתית ,לא רק מכשירים
ששודרגו בכדי לספק רמת בטיחות אינטגרלית במערכות מכשור בטיחותיות ,אשר הינם חיוניים בתפעול היום
יומי של תחנות כוח.

מבוא
ה )Resistance Temperature Detectors( RTD -הוא התקן המכיל רכיב התנגדות חשמלית (המכונה
טּורה .שינוי זה של ההתנגדות
מפָר ָ
לט ֶ
"אלמנט חישה" או " )" Bulbואשר משנה את ההתנגדות שלו בהתאם ֶ
יחסית לטמפרטורה ניתן למדוד ולהשתמש בו לקבוע את הטמפרטורה של תהליך או של חומר .חיישנים כגון
 RTDמגיעים בשני סגנונות בסיסיים ,כחוט מלופף או כסרט ( .)Filmמלבד אלמנט החישה ,שעליו דיברנו ,מעגל
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המדידה מורכב גם משילוב של חוטי חיבור ,מהדקים  /מחברים ,מהדקי ביניים ומכשירי מדידה או בקרה .הדיוק
של מעגל המדידה תלויה בגורמים רבים ,כולל:
•

טמפרטורה באזור החישה ,כמו גם התנאים הסביבתיים הצפויים בין החיישן לבין המכשור.

•

המרחק בין החיישן לבין המכשור.

•

סוג החיבור שהלקוח מעדיף.

•

איזה מערכת חיווט קיימת כרגע (אם אינם חדשים).
ורת יבור אלמנט RTD

White
White

Red
Red

White

Red

Red

White

מספק  2חיבורי חוטים על 2
קצוות האלמנט ,בכדי לתת
קיזוז מירבי של התנגדות
החוטים ושינוי ההתנגדות של
החוטים בטמפרטורה .צורה זו
של חיווט נעשית במעגלים
בהם נדרשת רמה גבוהה של
דיוק ,או שהדיוק במדידת
הטמפרטורה הוא קריטי.

מספק חיבור של חוט אחד
לאחד הצדדים של האלמנט,
ושני חוטים לצידו השני.
מחובר למעגל מכשור שתוכנן
לקלוט שלושה חוטים ,ניתן
להשיג בכך קיזוז מספק של
שינוי ההתנגדות החוטים
הבדלי
או
לטמפרטורה,
אורכים של החוטים .זוהי צורת
החיבור הנפוצה ביותר

Red

ארבע חוטי 4-Wire

תלת חוטי 3-Wire

דו חוטי 2-Wire
מספק חיבור של חוט אחד
לכל קוטב של האלמנט .מבנה
זה מתאים במקום בו התנגדות
החוטים נלקחים בחשבון
כחלק קבוע של המעגל,
ובפועל היכן ששינוי ההתנגדות
של החוטים זניחה.

המבנה בן  2החוטים (דו-חוטי) הוא הפחות מדויק משלושת הסוגים .מאחר ואין שום דרך לבטל את התנגדות
החוטים המחוברים לאלמנט .היישום הזה של  2חוטים 2-Wire
 RTDמשמש בעיקר למדידות בהם עוברים למכשור בטווח קצר ,או
שהדיוק אינו קריטי .ההתנגדות הנמדדת תהיה:
)R(t) = RL (1) + RL (2) + R (b
המבנה של  3חוטים (תלת חוטי) הוא הנפוץ ביוצר בשימוש
ביישומים תעשייתיים .החוט השלישי מספק שיטה להסרת
ההתנגדות של החוטים המגיעים מהחיישן ,מתוך הנחה
שאורך החוטים זהה והם עוברים בכבל אחד .כאשר קיימים
מרחקים ארוכים בין החיישן לבין המשדר  /בקר ,זהו חיסכון
משמעותי שניתן לעשות באמצעות כבל בן שלושה חוטים,
במקום כבל בן ארבעה חוטים.
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ההתנגדות הנמדדת תהיה:
)R b = (R 1+2+R b) - (R 2+3
מעגל בן  3חוטים עובד על ידי מדידת ההתנגדות שבין  #1ל )R 1+2( #2 -והפחתה של ההתנגדות שבין  #2ו-
 )R 2+3( #3מה שמשאיר אך ורק את ההתנגדות של האלמנט  .)R b( RTDהשיטה הזו מעריכה שהחוטים 1,2
& 3הם בעלי אותה התנגדות .מעגלים בני  4חוטים משמשים בעיקר במעבדות כאשר נדרש דיוק מרבי .במעגלים
בני  4חוטים ההתנגדות של החוטים ניתנים להערכה ולפיכך
מסירים אותם ממדידת החיישן.
מעגל בן  4חוטים הוא גשר ויטסטון מושלם ,אשר עובד עם
חוטים  1ו 4-לתת מתח למעגל ,וחוטים  2ו 3-בכדי לקרוא.
גשר ויטסטון זה מסוגל לקזז כל הפרש בין החוטים.
למרות שכאשר מזמינים בדרך כלל חיישן  ,RTDמזמינים חיישן
פלטינום בן  100אוהם .אולם קיימים חיישנים בעלי התנגדויות
אחרות כמו 200 :אוהם 500 ,אוהם 1000 ,אוהם ,ועוד .כמו גם חומרים נוספים כגון :ניקל ,נחושת ,ניקל ברזל.
צריך לציין שמאחר וה RTD -הינו נגד ,הוא יפיק חום כאשר זרם יזרום בו .לפיכך יש מגבלה של זרם לחיישני
 RTDתעשייתיים של  .1mAבמיוחד בחיישנים המבוססים על סרט דק ( )Filmחיישנים אלו רגישים יותר
לחימום עצמי ולפיכך מגבילים את הזרם ל .1mA -חיישני  RTDבעלי סיכוך מתכת יכולים להפיג חום כך שהם
יכולים לעמוד בזרם גבוה יותר מ .1mA -ככל שיש יותר בידוד או חיפוי הסיכוי שתגרם שגיאה כתוצאה מחימום
עצמי גבוהה יותר.
מקדם טמפרטורה עבור חיישני ה ,RTD -הוא היחס שבין שינוי ההתנגדות לכל  .1°שינוי בטמפרטורה מעל טווח
של  . 0-100°Cהיחס זה תלוי בטוהר החומר המשמש לייצור החיישן .למרבית חיישני ה RTD -יש מקדם
טּורה .מקדם הטמפרטורה לפלטינה טהורה הוא:
מפָר ָ
הט ֶ
טמפרטורה חיובי ,כלומר ההתנגדות עולה עם עליית ֶ
 .0.003926 Ω/°Cהמקדם הנורמלי עבור חיישני  RTDתעשייתיים לפי תקן  DINהוא( .0.00385 Ω /°C :לפי תקן
).IEC 751 - 1983 & 43760-1980
גם חיישני

 Ni120נמצאים בשימוש נפוץ בתעשיות תהליך .חשוב להבטיח שהמשדרים המשמשים את

החיישנים הללו מכילות את האפשרות לבצע את העקומות  /ונתוני הליניאריזציה מובנית בזיכרון המשדר עבור
ה RTD -הספציפי ללא צורך בתכנות מותאם אישית.
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