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Betrouwbare simulatie van sensoren
Voor storingen zoeken of inbedrijfname

Om een installatie die nog niet compleet gebouwd is alvast 
te kunnen testen, kan lastig zijn. Signalen van sensoren, als 
die al aangesloten zijn, kunnen nooit de juiste informatie 
geven waardoor bijvoorbeeld regellussen niet getest kun-
nen worden. Met kunst en vliegwerk kan het in sommige 
situaties wel haalbaar zijn om de sensoren waarden te laten 
geven die ongeveer overeen komen met die uit het pro-
ces, maar vaak is dat uiterst lastig. Neem bijvoorbeeld een 
temperatuurregeling voor een oven. Zonder oven is het 
lastig om de temperatuursensoren waarden te laten geven 
die te verwachten zijn als de installatie klaar is. In dat geval 
is het handig om de sensoren te simuleren door gebruik te 
maken van bijvoorbeeld een instelbare voeding of regel-
bare stroombron als de sensor respectievelijk een spanning 
of stroom als uitgangssignaal levert. Nog handiger is het 
om een sensorsimulator te gebruiken die uitgangssignalen 
levert die overeenkomen met die van de sensoren.
Een simulator is ook handig bij zoeken naar storingen in 
een installatie. Met een simulator kan heel snel bepaald 
worden of de fout bij de sensor ligt of bij de besturing. 
Daarbij is het niet meer nodig dat het totale proces in 
werking is. De simulator neemt de signalen vanuit de sen-
soren voor zijn rekening waardoor probleemloos elke situ-
atie ‘op het droge’ is na te bootsen. 

Vele soorten
Een simulator is in de praktijk pas echt handig als 
hij alle soorten sensoren kan simuleren. Helaas is dat 
ondoenlijk, alleen al omdat er vandaag de dag ook sen-
soren zijn die digitaal via een bussysteem communiceren. 
Beperken we ons tot de analoge sensoren, dan is de nieuwe 
SensorSimulator SIM-1 van GHM eentje die goed aan de 
wensen voldoet. In het blokschema in afbeelding 1 is te 
zien wat de opbouw van het apparaat is en welke sensoren 
gesimuleerd worden. Daarnaast toont afbeelding 2 hoe de 
simulator aangesloten moet worden bij het simuleren van 
de diverse sensoren. Voor met name de rekstrookjes zijn 
dit de nodige aansluitingen. De simulator heeft dan ook 
een connector met 7 aansluitingen (afbeelding 3). 
De GHM SensorSimulator SIM-1 is gebouwd in dezelfde 
behuizing als de andere draagbare meetinstrumenten van 
GHM. Dit is een behuizing met beschermklasse IP65 en 
een rubberen protectiehuls. Hierdoor is hij toepasbaar in 
zware industriële omgevingen.
De bediening is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 
Het instrument heeft slechts zes toetsen op het front en 
een groot display waarop instellingen en waarden getoond 
worden. 

Sensoren leveren veelal alleen signalen waar we wat mee kunnen wan-

neer de installatie volledig in bedrijf is. Wanneer dit niet mogelijk is of 

wanneer we de sensorsignalen niet vertrouwen, dan is een simpele, snel 

aan te sluiten simulator een ideaal hulpmiddel. Op die manier kan de 

besturing ingeregeld worden of kan uitgesloten worden of bij een storing 

de fout in de sensoren of de besturing zit.

Toepassingsspectrum
Het apparaat is zeer geschikt voor het vergelijken en contro-
leren van displays, sensoren en transducers en wordt gebruikt 
om volledige installaties te controleren. Naast de simulatie-
functie voor spanningen, stromen, DMS-signalen en tempe-
raturen (thermokoppels van het type K, J, N en S, evenals 
Pt100), heeft de SIM-1 een meetfunctie voor spanningen  
(± 30 V ) en stromen (± 30 mA). Het apparaat kan ook 
worden uitgebreid met een frequentiesensor. Alle menu’s 
voor het instellen van het apparaat zijn te bereiken op een 
overzichtelijk toetsenbord. Het grafische display met ach-
tergrondverlichting vergemakkelijkt de bediening en maakt 
de simulator een efficiënte tool die u overal mee naar toe 
kunt nemen. Tijdens het gebruik verzekert de geïntegreerde 
lithium-ion-batterij de werking tot maximaal acht uur.

Te gebruiken voor
•  Onderhoud en service - Het controleren van foutstatus-

sen is meestal tijdrovend en ingewikkeld. Moet de fout 
gezocht worden in de meetketen of in de besturingseen-
heid? Met een simulator kunnen de afzonderlijke elemen-
ten uit de meetketen worden genomen en met de SIM-1 
worden gesimuleerd.

•  Probleemoplossing - Door te simuleren kunt u stap voor 
stap controleren of de sensor of de bekabeling defect is of 
dat de besturingseenheid defect is. 

•  Ingebruikname - De SensorSimulator is ook een waarde-
vol hulpmiddel bij de inbedrijfstelling. Hij kan bijvoor-
beeld worden gebruikt om zeer snel te controleren op de 
juiste reactie van de besturing bij een bepaald niveau van 
het sensorsignaal. De gehele procesketen kan zo gesimu-
leerd worden om het gedrag van de besturing te testen met 
betrekking tot de interactie met andere sensoren. Daarom 
kunnen verschillende scenario’s met de simulator worden 
getest zonder implementatie van het relevante besturings-
apparaat in het echte systeem. 

•  Validatie - voor preventieve risicobeheersing kunnen met de 
SensorSimulator gedefinieerde waarden worden gemaakt 
om de reactie te bekijken van de besturingseenheid of de 
actuator bij gesimuleerde grenswaarden. Veiligheid gerela-
teerde normen of specificaties aangaande de kwaliteit kun-
nen dus bewust worden gesimuleerd en gecontroleerd op 
naleving.                                        •

Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Betrouwbare simulatie van sensoren”.
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Afbeelding 1. Het blokschema van het 
inwendige van de simulator.

Afbeelding 2. Een uitgebreid assortiment senso-
ren kunnen door de simulator nagebootst worden.

Afbeelding 3. Voor het aansluiten heeft de simula-
tor een 7-polige connector.
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