
De meetinstrumenten, die Rasenberg Instruments 
heeft ontwikkeld om de luchtkwaliteit te meten, 
leveren nu digitale output. Nieuwe software zorgt 
voor compatibiliteit met digitale systemen. De 
werking van de instrumenten is van begin tot eind 
controleerbaar. “Ik wilde geen black box. Alle deel-
componenten zijn toetsbaar. Dat is essentieel bij 
wetenschappelijk onderzoek.”

Moderne meetinstrumenten bestaan in hoofdzaak 
uit drie componenten: de meetkop, een logger en 
een conversie-unit. De meetkop voert de metingen 
uit, zoals het CO2-niveau, de hoeveelheid vluchtige 
organische stoff en (VOC), de relatieve vochtigheid of 
de temperatuur. Zo’n meetkop geeft de metingen als 
een elektrische spanning weer. Meestal is 10 volt de 
maximale waarde en 0 volt de minimale waarde. 
Tijdens een meetperiode varieert de uitvoer tussen 
die twee waarden. De metingen worden met korte 
tussenpozen opgeslagen in een geheugen, een logger. 
Het zijn dan nog steeds analoge gegevens in de vorm 
van elektrische spanningen tussen 0 en 10 volt.

Een conversie-unit zorgt voor de vertaling van die 
analoge gegevens naar digitale informatie. Dat is een 
tamelijk complex proces. Bij een meetkop voor 
temperaturen moet de elektrische spanning worden 
omgerekend naar graden Celsius, vluchtige organische 
stoff en en gassen worden uitgedrukt in parts per million, 
relatieve vochtigheid wordt aangeduid als percentage. 
Elk type meting gaat bovendien uit van een referentie-
waarde. Dus voordat een spanning tussen 0 -10 volt 
is omgezet naar correcte digitale informatie op een 
juiste schaal is een ingewikkelde conversieslag nodig.

Black Box wordt
toetsbaar meetinstrument

Gezond wantrouwen
Bij meetinstrumenten die in de handel verkrijgbaar 
zijn is niet te achterhalen hoe deze berekeningen 
worden gedaan. Het zijn ontoegankelijke zwarte 
dozen, waarbij alle componenten zijn geïntegreerd 
in één chip. Onderzoekers vinden dat vervelend. 
Wetenschappelijk onderzoek wordt immers geken-
merkt door een gezond wantrouwen, ook jegens de 
gebruikte apparatuur. Hoe werkt zo’n meetinstrument? 
Wat meet het precies en geeft het wel de juiste waarde 
aan? “Het gaat regelmatig fout bij de vertaalslag van 
analoog naar digitaal. Er zijn allerlei factoren bij het 
omrekenen waar je rekening mee moet houden. Daar 
kunnen fouten insluipen, dus dat moet je kunnen 
controleren.”

De prototypes van de instrumenten die Rasenberg 
heeft ontwikkeld zijn voorzien van extra aansluitingen. 
Ze kunnen worden gekoppeld aan een testunit, die 
speciaal voor dat doel is ontwikkeld. Daarmee kan 
worden gecontroleerd of de testkop goed functioneert 
en de juiste spanning afgeeft, of de logger correct 
werkt en of de gegevens worden omgezet naar de 
juiste digitale informatie. “De werking van mijn in-
strumenten is volledig toetsbaar. Je kunt zelfs nagaan 
hoe de analoge meetwaarden worden vertaald naar 
digitale waarden en of de schaal klopt. Je kunt als het 
ware zien hoe analoog en digitaal elkaar ontmoeten.”

Elk meetinstrument wordt handmatig gecontroleerd 
en gekalibreerd met met behulp van referentiegassen 
van Linde gas. Dat is een garantie dat de instrumenten 
identieke resultaten produceren. Prototypes van de 
nieuwe meetinstrumenten worden ingezet bij onder-
zoek naar het binnenmilieu van Stichting OPTI-School 
in samenwerking met de TU/Eindhoven.

fransrasenberg.nl

Kijk op de website 
voor meer wetenschappelijk nieuws

De meetinstrumenten, die Rasenberg Instruments 
heeft ontwikkeld om de luchtkwaliteit te meten, 


