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 Уважаеми единадесетокласници, 

 Навлизате във втората част на обучението в тази гимназия, а именно - професионалното 

образование. Предстои ви изучаването на технически дисциплини, пряко сързани с избраната от 

вас професия. Независимо дали вие или някой вместо вас преди 3 години е поскал да изучавате 

"Автоматизация на непрекъснатите производства", през тази и следващата година ще навлезите 

в дебрите на тази професия. В края на дванадесети клас ви предстои полагането на изпит за 

придобиване на професионална квалификация. Имате две възможности. Едната е да пропилеете 

времето си, да се довлачите до държавните изпити и просто да не ги вземете. Втората е да 

постъпите като зрели и разумни хора - да отделите време и сили в час и вкъщи за овладяване на 

професията, да положите успешно държавния изпит и да завършите със знания и умения, които ще 

ви позволят да упражнявате професията и/или да продължите образованието си в университет. 

 Ще бъде нечестно от моя страна, ако ви кажа, че вторият път е лесен. Напротив! Изискват 

се усилия и мобилизация на вашето внимание и воля. Ще трябва да отделяте от времето си за 

самостоятелна работа. Няма безплатен обяд, а обикновено постиженията се заплащат с време. 

(Опитвам се да прогоня една натрапчива мисъл - май не ви научихме да го правите...) Убеден съм, че ако изберете 

втория път, няма да ви заболи, няма да станете инвалиди и ако подходите разумно, няма да 

изпуснете нищо и от красотата на възрастта, в която сте. 

 Каквото зависи от мен и е по силите ми, за да облекча усилията ви, ще го направя. Това  е и 

причината да подготвя този материал в лесна, достъпна и (искрено се надявам) разбираема форма. 

Това е моят подарък за онези от вас, които искат да бъдат образовани, знаещи и мощещи. 

Останалото е от вас. 

 И никога не забравяйте 

ЕЕЕДДДИИИНННСССТТТВВВЕЕЕНННОООТТТООО   БББОООГГГАААТТТСССТТТООО,,,   КККОООЕЕЕТТТООО   НННИИИКККОООЙЙЙ   НННЕЕЕ   МММОООЖЖЖЕЕЕ   ДДДААА    ВВВИИИ   ОООТТТНННЕЕЕМММЕЕЕ,,,   СССААА    ЗЗЗНННАААНННИИИЯЯЯТТТААА    ИИИ   

УУУМММЕЕЕНННИИИЯЯЯТТТААА   

  А сега да се захващаме за работа!  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

  Общи сведения за ТСА 

   Функционални схеми на системи за автоматизация 

 Основни понятия  

 Техническите средства за автоматизация (ТСА) представляват множество различни 

технически устройства, чрез които се осъществява управлението на даден технологичен 

процес, така че той да протича по предварително определен (желан) начин. В по-широк 

смисъл към ТСА се отнасят всички средства (уреди, апарати, устройства и 

приспособления), които се използват за управление на процесите, независимо от това 

дали има или не непосредствено участие на човек-оператор. В по-тесен смисъл могат да 

се разглеждат само част от ТСА, които притежават подобни характерни особености и се 

използват за реализиране на автоматични системи за управление, при които не участва 

непосредствено човек-оператор. Предвид големия брой разнообразни ТСА, за по-лесно 

изучаване и запознаване с тях, те могат да бъдат обособени в групи на базата на 

характерни признаци, специфични за дадена група.  

 Класификация на ТСА: 

 Първи признак - функционално предназначение. ВВссяяккаа  ааввттооммааттииччннаа  ссииссттееммаа  ее  

ссъъввккууппнноосстт  оотт  ссввъъррззааннии,,  ввззааииммооддееййссттвваащщии ТСА, ччииееттоо  ффууннккццииооннааллнноо  ппррееддннааззннааччееннииее  

ее  ддаа  ооссииггууррии  ппррооттииччааннее  ннаа  ууппррааввлляявваанниияя  ппррооццеесс  ппоо  жжееллаанниияя  ннааччиинн. По тази причина 

функционалното предназначение на ТСА в цялостната структура на автоматичната 

система е основен признак за класификация на ТСА. За изпълнение на изискването за 

управление на даден процес, ТСА, изграждащи автоматичната система, изработват 

подходящо управляващо въздействие и го прилагат към управлявания процес. При 

реализирането на тези функции е необходимо да бъде отразено реалното състояние на 

процеса: неговите свойства, текущото състояние, условията на протичането му и 

зададения (желания) начин на протичане. В съответствие със съвременното състояние на 

техниката, тези особености могат да бъдат отчетени ако са представени във вид на 

информационни потоци, предавани посредством подходящи сигнали. В такъв вид те 

могат да бъдат използвани за изработване на подходящо управляващо въздействие, 

което да бъде приложено към управлявания процеса по определен начин. Това 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 3 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

определя наличието на три основни групи ТСА в структурата на автоматичната система. 

 Според функционалното си предназначение те са: 

1. за получаване и преобразуване на информация; 

2. за обработка на получената информация (изработване на управляващо  

въздействие); 

3. за използване на обработената информация (прилагане на управляващото 

въздействие).  

 Взаимната връзка между тези три групи средства за автоматизация се вижда от 

функционалната схема на система за автоматично управление представена на фиг.1.  

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Функционална схема на система за автоматично управление 

 

 В общия случай ТСА, които участват в една автоматизирана система са: 

✓ измервателно устройство (ИУ), 

✓ показващо устройство (ПУ), 

✓ автоматичен регулатор (АР), 

✓ изпълнителен механизъм (ИМ) и 

✓ регулиращ орган (РО).  

 Информация за текущата стойност на дадена технологична величина от изхода на 

обекта за управление (ОУ) се получава посредством измервателно устройство. Най-

често ИУ представлява комбинация от чувствителен елемент (сензор) и преобразовател 

на една величина в друга. В редица случаи получената информация се извежда чрез 
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показващо устройство, съдържащо средства за визуализация (индикация), постоянен 

запис, сигнализация, регистрация на пикови стойности и др. Посочените по-горе 

средства формират първата група ТСА - групата за получаване и преобразуване на 

информацията. 

 Втората група ТСА извършва обработка на информацията. Функционалното 

предназначение на тази група е да изработи и поддържа подходящо управляващо 

въздействие, формирано на базата на съответствието между желаното и реалното 

състояние на управляваната технологична величина. Управляващото въздействие се 

формира по определен алгоритъм, наречен закон за управление. Видът и параметрите 

на закона зависят от свойствата на обекта (процеса) за управление. За формиране на 

управляващия сигнал се използват задаващи и сумиращи устройства, функционални 

преобразователи и усилватели. Тези възли обикновено работят с еднотипни сигнали. 

Затова най-често те са обединени в един корпус и се произвеждат от промишлеността 

като едно устройство, наречено автоматичен регулатор (АР). Тъй като функционалното 

предназначение на АР е да изработи необходимото управляващото въздействие, то 

той се явява като основен елемент на всяка автоматична система. За да се реализира 

правилно регулиране е необходимо постоянно следене на текущата и желаната 

стойност на технологичната величина. Желаната стойност на величината, която се 

регулира, се задава посредством задаващ елемент (ЗЕ) и се нарича „задание на 

регулатора". На изхода на ЗЕ се формира сигнал yзад(t), който постъпва на положителния 

вход на сумиращия елемент (СЕ). На отрицателния вход на СЕ постъпва сигналът y(t). 

Той носи информация за текущата стойност на регулируемата технологична 

величина. Разликата между двата сигнала е сигналът e(t) = узад(t)- y(t) и той обикновено 

се нарича „грешка на регулиране“. Грешката e(t) се предава към следващия блок на 

регулатора - функционалния блок (ФБ). В този блок е заложен законът за регулиране. 

Обикновено във ФБ са включени елементи за настройка, наречени органи за настройка, 

чрез които се задават подходящи стойности на параметрите (коефициенти, 

времеконстанти и др.) на закона за регулиране. По такъв начин регулаторът се 

настройва спрямо свойствата на управлявания обект. Освен сигналът на грешката в 

някои случай във ФБ може да постъпва и сигнал (обратна връзка), отразяващ 

реализирането на управляващото въздействие от следващите средства за 

автоматизация. С използването на тази допълнителна информация се постига 

подобряване на управлението. Обикновено изходният блок на регулатора представлява 

усилвател (У). Той усилва по мощност изработеното управляващо въздействие, като в 

някои случаи управляващото въздействие се дооформя посредством създаване на 
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подходящи характеристики на усилвателя и се преобразува в подходящ сигнал, който да 

може да въздейства върху следващата част на автоматичната система.  

 Изпълнителните механизми и регулиращите органи се отнасят към третата група 

ТСА. Тяхното функционалното предназначение е да осигурят използване на 

формираното управляващо въздействие u(t), което да доведе до изменение на 

входния за обекта поток енергия, маса или друга управляваща величина. Изменението 

на управляващия поток е в посока, която води до промяна на регулируемата величина, 

така че грешката на регулиране да намалява. Обикновено изменението на 

управляващия поток се постига с помощта на технически средства, които в структурата 

си имат подвижни елементи. Такива средства са регулиращите органи (РО). Връзката 

между РО и управляващия сигнал u(t) се осъществява посредством изпълнителен 

механизъм. ИМ преобразува управляващия сигнал в механично преместване, като по 

този начин се въздейства върху положението на подвижните елементи на РО, а от там 

и до промяна на съответния управляващ поток. 

 Освен разгледаните ТСА, отнесени към трите основни групи, в автоматиката 

намират приложение и редица други технически устройства, чрез които се 

осъществява връзка и взаимодействие между отделни автоматизирани системи за 

управление. Такива са средствата за преобразуване и предавана на сигнали и 

информация на по-големи разстояния. 

 Вторият признак ззаа  ррааззддеелляяннее  ппоо  ггррууппии  ннаа ТСА, ккооййттоо  ииммаа  ггоолляяммоо  ззннааччееннииее  ззаа  

ввззааииммооддееййссттввииееттоо  ммеежжддуу  ттяяхх,,  аа  ссъъщщоо  ттааккаа  ии  ззаа  ццяяллооссттннооттоо  ффууннккццииооннииррааннее  ннаа  

ааввттооммааттииччннааттаа  ссииссттееммаа,,  ссаа  ттееххннииттее  ссввооййссттвваа. Те отразяват преобразуването на 

входните величини в изходни. Тези свойства могат да бъдат представени чрез следните 

модели: 

❖ таблично, във вид на таблица, представяща съответствието на изходните и 

входните величини при различни случаи; 

❖ графично, във вид на графики в определена координатна система с координати 

входните и изходните величини; 

❖ аналитично, във вид на взаимосвързани равенства (формули и уравнения), 

чийто компоненти са входните и изходните величини. 
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 От гледна точка на взаимодействието между ТСА и функционирането на 

автоматичната система основно значение имат динамичните им характеристики. На 

тази база ТСА могат да бъдат разделени на следните групи: 

- безинерцинни; 

- инерционни (динамични). 

 Към групата на безинерционните ТСА се отнасят тези, при които преобразуването 

на входните величини в изходни става практически мигновено или значително по-бързо 

от измененията в другите средства, с които си взаимодействат. При тези средства за 

автоматизация времето за преобразуване на сигналите може да бъде пренебрегнато. 

По тази причина техните свойства се представят обикновено със статични 

характеристики. От своя страна тази група можа да бъде разделена на две подгрупи: 

линейни и нелинейни. Линейни са средствата, при които закономерностите между 

входните и изходните величини в цялата допустима област на функциониране се 

описват с линейни зависимости. При отсъствие на линейна зависимост между 

входните и изходните величини средствата се нелинейни. 

 Групата на динамичните ТСА включва тези, при които времето за преобразуване 

на входните величини в изходни не може да бъде пренебрегнато. Характерно за тези 

средства е, че в описанието на зависимостта между входните и изходни величини 

участват както коефициенти, така и времеконстанти. Групата на динамичните ТСА 

също както безинерционните може да бъде разделена на две подгрупи: линейни и 

нелинейни. Най-пълно динамичните свойствата на средствата от всички групи се 

представят с аналитичния модел, описващ преобразуването на входните величини в 

изходни във времевата област. Улеснения за определяне на свойствата на по-сложните 

средства, които са съставени от повече елементи, създава използването на 

предавателните функции на изграждащите ги елементи. В редица случаи, предвид 

получаваната нагледност, е достатъчно да бъдат представени времевите 

характеристики (преходна или импулсна). Прецизното определяне на свойствата на 

реални ТСА и представянето им със съответстващи модели може да се извърши с 

честотни характеристики. 
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 Трети признак ззаа  ггррууппииррааннее  ннаа ТСА ее  ффииззииччеессккиияятт  ввиидд  ннаа  ееннееррггиияяттаа,,  ккоояяттоо  

ииззппооллззвваатт  ззаа  ффууннккццииооннииррааннееттоо  ссии. Според този признак средствата за автоматизация 

се делят на: 

➢ електрически; 

➢ пневматични; 

➢ хидравлични; 

➢ механични и др. 

 Най-голямо разпространение имат ТСА, които се захранват с електрическа 

енергия, но не са рядко случаите, при които в структурата на една и съща автоматична 

система участват средства, захранвани с различен вид енергия. Пневматичните 

средства използват енергията на сгъстен въздух, отговарящ на определени изисквания. 

Пневматичните и хидравличните ТСА са по-характерни при използване в качеството на 

изпълнителни механизми за непосредственото прилагане на изработеното 

управляващо въздействие към управлявания процес.  

 Четвъртият признак ее  ннааччииннъътт  ннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ооттддееллннииттее ТСА вв  

ссттррууккттууррааттаа  ннаа  ааввттооммааттииччннааттаа  ссииссттееммаа. За да бъде осигурено взаимодействието 

между групите ТСА и между отделните средства в самите групи, с цел да бъде 

постигнато желаното функциониране на автоматичната система, следва да бъде 

предавана необходимата информация между отделните компоненти. Това се постига 

чрез използване на сигнали в подходящ вид. Те могат да бъдат непрекъснати или 

дискретни, електрически или пневматични и т.н. По своята същност сигналите 

представляват изменения на някои стойности на определени физични величини 

(най-често електрически), които могат да се предават на разстояние и за които 

има предварителна уговорка за значението им. Електрически сигнали могат да бъдат 

измененията на напрежението, тока, честотата. Тези сигнали могат да се предават 

по проводници (жични) или чрез електромагнитни вълни (безжични). Всички тези 

особености отнасят ТСА към една или друга група.  

 Съществуват общоприети стандарти на сигналите за връзка между ТСА. В 

качеството на такива се използват основно измененията на електрически и 

пневматични величини. За улесняване на  свързването и съгласуването между различни 

ТСА, в съответствие с общоприетите стандарти, се налагат определени условия 

(ограничения) върху диапазоните на изменение на тези физични величини. По такъв 
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начин се осъществява ууннииффииццииррааннее  ннаа  ииззппооллззввааннииттее  ссииггннааллии, което носи редица 

преимущества при реализирането на взаимодействието на ТСА и създава определеност 

за техните входни и изходни величини.  

 Основните електрически унифицирани сигнали са: 

- непрекъснати напреженови с диапазони: 

 O-1 V; 

 0-10 V; 

 0-100V. 

- непрекъснати токови с диапазони: 

 0-5  mА; 

 0 - 20 mА; 

 4 - 20 mА. 

- непрекъснати честотни с диапазони: 

 1.5-2.5 KHz; 

 4.0 -8.0 KHz. 

 Освен указаните, широко приложение намират кодирани сигнали, като база за 

функциониране на цифровите ТСА, а също така импулсни сигнали, модулирани по 

амплитуда (АМ), по честота (ЧМ) и широчинно-импулсно модулирани (ШИМ). 

Честотните и кодираните сигнали са подходящи за предаване на информация на 

големи разстояния с висока точност, надеждност и шумозащитеност. 

 Използваните аналогови (непрекъснати) пневматични сигнали се изменят в 

диапазона (20 - 100).103 N/m2, като на практика по-често се представя като (20-100) kРа. 

 При пневматичните сигнали се срещат също така следните измервателни 

единици: 

o техническа атмосфера,1 at = 1 Kgf/cm2 = 98.0665.103 Pa ≈ 98,1 kPa ≈ 100 kPa; 

o физическа атмосфера,1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa ≈100 kPa; 

o воден стълб,при 4°C, на морското равнище, 10 m Н2О ≈ 98,1 kPa ≈100 kPa; 
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o живачен стълб, 0.76 ≈100 kPa; 

o бар, 1 Bar = 100 kPa. 

 Обикновено захранването на аналоговите управляващи пневматични 

устройства е с налягане 140 kPa, а дискретни пневматични елементи работят с 

налягане в диапазона 400-800 kPa.  

 

 Като за начало - стига толкова ☺! Вярно е, че ви затрупах с определния и понятия, но това 

не бива да ви отчайва. Смисълът на I. ВЪВЕДЕНИЕ е на едно място (и то още в началото) да 

бъдат събрани тези понятия, за да можете през цялата година, когато ви се наложи, да се 

върнете тук и да си припомните каквото е нужно. Дяволът не е толкова черен. Просто се научете 

да не пропускате началните уроци по който и да е предмет. Проблем би се появил само ако се 

нядвате, че ще научите всичко наведнъж, преди изпитване или в края на годината. Повярвайте ми, 

почти е невъзможно. Бъдете разумни и практични. С малко, но равномерно разположени във 

времето (и с по-голяма честота ☺) усилия, лесно ще се справите. 
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II. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ 

 II. 1. ИЗМЕРВАТЕЛНА ВЕРИГА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 От къде да започнем изучаването на ТСА? Отговорът е елементарен - от началото! А къде 

е началото? Да порасъждаваме. Има ли нещо общо във всяка система за автоматичен контрол, 

регулиране и управление; нещо, което предшества изграждането на всяка автоматизирана 

ситема? Впрочем какво означава да автоматизираме един процес? Можем упростено да заявим, че 

това означава да въздействаме върху определени параметри на този процес, като автоматът ги 

подържа в определени граници или осъщестява измененито им по зададен закон. Е, картинката се 

изяснява. Щом ще следим параметри, ще трябва да имаме информация за техните стойности. 

Начинът за получаване на тази информация се нарича ИЗМЕРВАНЕ!  

 Ако е необходимо да измерим дължината на един предмет, вземаме ролетка и 

съпоставяме дължината му с деленията на измервателния уред. Всички измервания 

стават по един и същ начин - сравняваме по опитен път дадена величина с друга, 

подобна на нея и приета за единица. Следователно - да измерим една физическа 

величина, означава тя да се сравни със съответната единица за измерване. 

 Измервания, при които стойността на измерваната величина се определя 

непосредствено от показанията на уред, се наричат преки (измерване на температура с 

термометър, налягане с манометър, напрежение с волтмер). 

 Понякога прякото измерване е затруднено или невъзможно. В тези случаи 

стойността на величината се определя чрез пряко измерване на друга величина, 

свързана чрез някаква зависимост с измерваната. Тези измервания се наричат косвени. 

Например по цвета на пламъка може да се съди за температурата на горене в дадена област. 

ЕЕЕтттооо    иии    еееддднннааа    зззааадддааачччкккааа    зззааа    вввсссииичччкккиии    вввааассс    ☺☺☺!!!   ТТТррряяябббвввааа    дддааа    сссеее    ооопппрррееедддееелллиии    сссъъъпппрррооотттииивввлллеееннниииееетттооо    нннааа    

нннааагггрррееевввааатттеееллл ...    РРРааазззпппооолллааагггааатттеее    сссааамммооо   ссс    вввооолллтттмммееетттъъъррр    иии    ааамммпппееерррмммееетттъъъррр ,,,    нннооо    нннеее    иии    ссс    оооммммммееетттъъъррр ...    НННааа    бббееелллиии   

лллиииссстттооовввеее    фффооорррмммаааттт    ААА444   ооопппииишшшееетттеее    рррееешшшеееннниииееетттооо    нннааа   пппррроооббблллееемммааа ...    ДДДааайййтттеее    чччиииссслллоооввв    пппрррииимммеееррр ...    СССррроооккк    ---    еееддднннааа   

сссееедддмммииицццааа ...    ПППрррииияяятттнннооо    зззааабббааавввлллеееннниииеее!!!    

  

 Съвкупността от техническите средства, с които се осъществява измерването, се 

нарича измервателна верига (ИВ). Входен сигнал на измервателната верига е 

измерваната величина, а изходен - резултатът от измерването. Измерваният 

сигнал може да се разглежда като изходен сигнал (ИС) на обекта на измерване (ОИ).  
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 Някои от ИС на ИВ са достъпни за наблюдение (показатели на волтметъра, 

амперметъра, термометъра, цифрите на водомера), а други - не (положението на 

поплавък на нивомер, изходният сигнал на диференциален манометър). В зависимост от 

конкретното предназначение на измервателната верига и от характера на ИС, 

средствата за измерване се делят на измервателни уреди (ИУ) и преобразуватели (П). 

ИС на ИУ е предназначен за непосредствено наблюдение и възприемане от човека - 

оператор. ИС на П е подходящ за по-нататъшно преобразуване и използване като 

управляващ сигнал (УС). 

 

 Измервателната верига може да съдържа един или няколко елемента. Най-

простата измервателна верига ПАВ се състои от един елемент - измервателен уред 

(ИУ). Тя е показана на фиг. 2: 

 

 

 

 

 

фиг. 2 

  

 Ето и всички означения във фиг. 2: ОИ - обект на измерването; ИС - измерван 

сигнал; ИУ - измервателен уред; ПАВ - проста измервателна верига; РИ - разултат 

от измерването. 

 

 

 

ПАВ 

ИУ 
ИС 

ОИ 
РИ 
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 Опасенията ви, че има сложна измервателна верига (СИВ) са напълно 

основателни. Тя се състои от няколко последователни измерителни преобразуватели. 

На фиг. 3 е показана една СИВ: 

 

 

 

 

 

фиг. 3 

 Първият от пребразувателите се нарича първичен преобразувател ПП. Входният 

сигнал за ПП е входен сигнал на цялата измерителна верига - това е измерваният 

сигнал ИС. Между ПП и ИУ в СИВ се включват един или няколко междинни 

преобразуватели МП. Всички сигнали в СИВ, с изключение на входния ИС и изходния 

РИ, се наричат междинни сигнали МС. В практиката се използват ограничен брой 

изходни сигнали на МП, чиито вид и граници на изменение са унифицирани. Тези 

сигнали се наричат унифицирани междинни сигнали УМС. 

 Като елемент на измервателната верига ПП осъществява първото 

преобразуване на ИС в МС. За целта ПП е в непосредствен контакт с измерваната среда и 

е подложен на въздействието й (високи налягания, температура, влажност, химическа 

активност на средата). Поради тази особеност конструкцията, свойствата и 

характеристиката на ПП трябва да се съобразяват с особеностите на конкретната 

измервана среда. Ето защо даже при измерването на една и съща физическа величина в 

зависимост от условията на измерване се използват различни ПП.  

 Използването на МП в структурата на измервателната верига се налага от 

следните съображения. В системите за автоматичен контрол и регулиране на 

технологични величини ИУ се монтира на щита на оператора, в повечето случаи 

отдалечен на значително разстояние от ОИ. При пренасянето измерваният сигнал 

трябва да се усили, филтрира (да се защити от смущаващи въздействия), линеализира и 

т.н.т. Тези функции се реализират от МП. В някои случаи ПП и ИУ се обединяват в едно 

(когато ПП имат неподходящ за дистанционно предаване изходен сигнал). За да може 

СИВ 

РИ УМС МС 
ПП МП ИУ 

ИС 
ОИ 
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ПП да се отдели от ИУ, се налага изходният му сигнал да се преобразува в сигнал, 

удобен за дистанционно предаване. 

 Използването на МП с унифицирани изходни сигнали позволява да се намали 

номенклатурата на ИУ, които са най-сложните и скъпи елементи на измервателната 

верига. Със създаването на МП, които да преобразуват различните МС в унифициран 

изходен сигнал, се създават условия един и същ уред да се използва за измерване на 

различни по своята физическа природа технологични величини, които могат да се 

изменят в различни обхвати. 

 В някои случаи, когато изходният сигнал на ПП е електрически, за опростяване 

на измервателната верига той не се преобразува в унифициран. За измерването на 

такива неунифицирани електрически сигнали се използват специални уреди. Най-често 

използваните неунифицирани сигнали са електрическото съпротивление на 

терморезистор и е.д.н. на термодвойки. 

 Понякога измервателната верига е част от системата за автоматично управление 

или регулиране и показващ уред не е необходим. 

 

 УМС обикновено са електрически и пневматични. Тези сигнали са най-удобни за 

дистанционно предаване. 

 Видът на УМС се определя от дължината и шумозащитеността на канала за връзка, 

а в някои случаи се отчитат и фактори като пожаро- и взривобезопасност на 

производството и др. Пневматичният сигнал е пожаро- и взривобезопасен, а 

кодираният сигнал - най-шумоустойчив. 

 

 В зависимост от предназначението си измервателната верига може да има 

различна структура. Разгледаната до момента последователна структура на 

включване на отделните преобразуватели е най-често срещаната, но не и 

единствената. 

 По-долу ще разгледаме още измервателна верига с обратна връзка (фиг. 4) и 

разклонена измерителна верига (фиг. 5). 
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фиг. 4 

  

 Измервателната верига с обратна връзка (фиг. 4) се използва в случайте, когато 

изходният сигнал след няколкократни преобразувания се отличава от входния 

измерван сигнал поради натрупането на грешка при преобразованията - под 

действието на различни смущаващи фактори. В такива случаи е целесъобразно 

изходният сигнал  чрез подходящ измервателен преобразувател ИП, включен във 

веригата на обратната връзка, да се преобразува в сигнал на обратната връзка СОВ и 

да се сравни с входния. Така може да се въведе автоматична корекция в резултат на 

измерването, като се компенсира част от грешката, възникнала под действието на 

смущаващите фактори. 
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ОИ 

РИ УМС МС 
ПП МП ИУ 

СОВ 
ИП 

ИВ 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 15 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 5 

 При разклонената измервателна верига (фиг. 5) изходният сигнал може да бъде 

използван и за други цели: формиране на управляващ сигнал в САР; сигнал за 

блокировка и защита, а понякога и за формирането на коригиращо въздействие при 

синтеза на многосвързващи системи за регулиране. В последния случай сигналите се 

разделят от преобразувател за размножаване на сигнала ПРС. Ако е необходимо, той 

разделя галванично изходните сигнали от входните. 

 

 В заключение - основните елементи на измервателните вериги са: 

• първичен регулатор ПР; 

• междинен преобразувател МП; 

• измерителен преобразувател ИП; 

• измерителен уред ИУ; 

• преобразовател на размножаваните сигнали ПРС. 

 

 

 

 

УМС МС 
ПП МП ПРС 

ИС 
ОИ 

Сигнал към регулатора 

РИ 
ИУ 

Сигнал към блокировка 
и защита  

Сигнал за коригираща 
верига  
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 II. 2. МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИП И ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ 

ВЕРИГИ (ИВ) 

 Процесът на управление е немислим без измерване. Не може да се управлява 

технологичен агрегат или процес, без да се разполага с иформация за неговото текущо 

състояние и някаква оценка за входните и изходните величини. Измервателната 

верига може да се разглежда като входен блок на управляващата част и 

системата за автоматизация. От точността на измерването и преобразуването, 

линейната зависимост на изходния сигнал от входния, чувствителността на 

преобразувателите, мощността на сигналите и т.н.т. се определят и възможностите за 

формиране на управляващото въздействие, което да гарантира високо качество на 

технологичния процес. 

 За да се удоволетворят изискванията към измерването, елементите и 
измервателната верига трябва да имат определени МЕТРОЛОГИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

▪ допустима грешка при измерването; 

▪ чувствителност; 

▪ линейност на преобразуването и др. 

  

  II. 2.1 ГРЕШКИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (ИП) 

 ГГГрррееешшшкккааатттааа    нннааа    ииизззмммееерррвввааанннееетттооо  е основна метрологична характеристика на ИП и 

измервателната верига. Различават се ссслллууучччааайййннниии и сссиииссстттееемммааатттииичччннниии   гггрррееешшшкккиии. 

 СССлллууучччааайййнннииитттеее    гггрррееешшшкккиии се изменят случайно при многократни измервания на една и 

съща величина. Те не могат да бъдат отстранени или отчетени в процеса на 

измерване. Дължат се на фактори, които се проявяват с интензивност, която трудно 

може да се предвиди: 

o действието на смущаващи въздействия със случаен характер; 

o намаляване на вниманието на оператора и др. 

 При създаването на ИП и при провеждане на измерването, стойността на 

ссслллууучччааайййнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа може да се сведе до допустима граница, при която да не влияе 

върху резултата от измерването. 
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 СССиииссстттееемммааатттииичччнннииитттеее    гггрррееешшшкккиии са тези, които се изменят закономерно или остават 

постоянни при многократни измервания на една и съща величина. Те възникват поради 

недостатъци на метода на измерване и конструкцията на ИП. Те могат да бъдат 

изчислени, а следователно и отчетени в резултата на измерването. 

 В теорията се използват понятията истинска стойност на измерваната величина и 

резултат от измерването. 

  не зависи от средствата на нашето 

познание и представлява абсолютната истина, към която се стремим като се опитваме 

да я изразим с числена стойност. 

  е продукт на нашето познание. Той е приблизителна 

оценка на стойността на величината, намерена чрез измерване и следователно зависи 

от метода, условията на измерване и техническите средства. 

 Разликата ∆х между истинската стойност хи на измерваната величина и резултата 

от измерването х се нарича ааабббсссооолллююютттнннааа   гггрррееешшшкккааа   нннааа   ииизззмммееерррвввааанннееетттооо: 

∆x = xи - x 

ОООщщщеее    еееддднннааа    зззааадддааачччкккааа    зззааа    вввсссииичччкккиии    вввааассс    ☺☺☺!!!    ЗЗЗааащщщооо    ииизззпппооолллзззвввааанннееетттооо    нннааа    гггооорррнннааатттааа    фффооорррмммууулллааа    зззааа   

ооопппрррееедддеееллляяянннеее    нннааа    гггрррееешшшкккааатттааа    еее    пппрррииинннцццииипппнннооо    нннееевввъъъзззмммооожжжнннааа???   НННааа    бббееелллиии    лллиииссстттооовввеее    фффооорррмммаааттт    ААА444   дддааайййтттеее    

аааррргггууумммееенннтттиииррраааннн    ооотттгггооовввоооррр ...    СССррроооккк    ---    дддвввааа    ууучччееебббннниии    дддннниии ...    ПППрррииияяятттнннооо    зззааабббааавввлллеееннниииеее!!!    

 АААбббсссооолллююютттнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа може да бъде определена с известно приближение, ако 

вместо xи се използва резултатът от измерване с по-точен уред или теоретично 

определена стойност. 

 За да може да се характеризира точността на измерването, се въвежда 

понятието ооотттнннооосссииитттееелллнннааа   гггрррееешшшкккааа ∆отн:  

∆отн = ∆х/хи = (хи - х)/хи 

 Тя е безразмерна величина и може да бъде изразена в проценти: 

∆отн = ∆х/хи .100% 

 С познанията, които имате по математика, не е трудно да се досетите, че при 

хи = 0, ооотттнннооосссииитттееелллнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа е безкрайно голяма! 
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 Тази неопределеност може да се избегне като се въведе понятието пппрррииивввееедддееенннааа   

гггрррееешшшкккааа γ (гама), която се дифинира като отношение на ааабббсссооолллююютттнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа към 

някаква  xN: 

γ = ∆x/xN 

 ПППрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа е също безразмерна величина и следователно може да бъде 

изразена в приценти: 

γ = ∆x/xN  .100% 

 ПППрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа е пропорционална на ааабббсссооолллююютттнннааатттааа. Ако ааабббсссооолллююютттнннааатттааа   

гггрррееешшшкккааа на ИП е постоянна в целия обхват на измерване, то и пппрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа ще е 

постоянна. Следователно γ характеризира точността на ИП независимо от 

стойността на измерваната величина. По тази причина пппрррииивввееедддееенннааатттааа    гггрррееешшшкккааа се смята 

за основна метрологична характеристика на ИП и на измервателната верига като 

цяло. 

 

 За всеки ИП се регламентират нормални условия за експлоатация.  Това са 

условията, при които влияещите върху процеса на измерване величини (температура и 

влажност на околната среда, захранващо напрежение, външни полета, положение на 

преобразувателя в пространството и т.н.т) имат стойности, които се определят от 

стандарти и са записани в техническите условия на дадения вид преобразуватели под 

формата на номинални с нормални отклонения. Например: температура на околната 

среда 20±20 С; захранващо напрежение 220 V±10%. 

  Грешката на ИП, която възниква при неговата работа в нормални условия, се 

нарича оооссснннооовввнннааа   гггрррееешшшкккааа. 

 Изменението на оооссснннооовввнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа, което възниква при отклонение на условията 

на експлоатация от нормалните, се нарича дддооопппъъълллнннииитттееелллнннааа   гггрррееешшшкккааа на преобразувателя. 

 Нито една от разглежданите гггрррееешшшкккиии не може да се приеме като обобщаваща 

характеристика на метрологичните свойства на ИП. 

  

 За сравняване на различните преобразуватели се използва обобщената 

характеристика ккклллааассс    нннааа   тттооочччнннооосссттт. 
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 КККлллааасссъъъттт    нннааа   тттооочччнннооосссттт  на ИП е максималната пппрррииивввееедддееенннааа   гггрррееешшшкккааа  (в проценти) при 

нормални условия на експлоатация. КККлллааасссъъъттт    нннааа    тттооочччнннооосссттт  не може да се използва като 

непосредствен показател за точност на преобразувателя, тъй като определя максимално 

възможната стойност на пппрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа. При всяко конкретно измерване 

гггрррееешшшкккааатттааа на преобразувателя може да бъде по-малка от максималната. 

 При измерване на конкретна технологична величина трябва да се обръща 

внимание не само на ккклллааасссааа   нннааа   тттооочччнннооосссттт, но и на  на 

преобразувателя.  

СССлллееедддвввааащщщааа    зззааадддааачччкккааа    зззааа    вввсссииичччкккиии    вввааассс    ☺☺☺!!!    ТТТррряяябббвввааа    дддааа    сссеее    ииизззмммеееррриии    нннааапппрррееежжжеееннниииеее    нннааа    пппрррооомммееенннлллиииввв    тттоооккк    

222222000VVV   иии    сссеее    рррааазззпппооолллааагггааа    ссс    дддвввааа    вввооолллтттмммееерррааа    ссс    еееддднннааакккъъъввв    ккклллааассс    нннааа    тттооочччнннооосссттт    111,,,555,,,    нннооо    ссс    оообббхххввваааттт    нннааа   

ииизззмммееерррвввааанннеее    сссъъъооотттвввееетттнннооо    000÷÷÷333000000VVV   иии    000÷÷÷111000000000VVV...    НННааа    бббееелллиии    лллиииссстттооовввеее    фффооорррмммаааттт    ААА444   дддааайййтттеее   

аааррргггууумммееенннтттиииррраааннн    ооотттгггооовввоооррр    нннааа    вввъъъпппрррооосссааа    кккоооййй    вввооолллтттмммееетттъъъррр    тттррряяябббвввааа    дддааа    сссеее    пппрррееедддпппооочччееетттеее ...    СССррроооккк    ---    дддвввааа    ууучччееебббннниии    дддннниии ...   

ПППрррииияяятттнннооо    зззааабббааавввлллеееннниииеее!!!    

 КККлллааасссъъъттт    нннааа   тттооочччнннооосссттт  на ИП се регламентира от стандарт. У нас за 

стандартизирани са приети следните класове на точност: 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 

0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 

 ГГГрррееешшшкккааатттааа на преобразувателя при измерване на постоянна величина се нарича 

ссстттааатттииичччнннааа. Ако измерваната величина се изменя във времето, преобразувателят 

работи в неустановен режим.  Допълнителната грешка на ИП, която възниква при 

измерването на изменящи се във времето величини, се нарича дддииинннааамммииичччнннааа. Тази гггрррееешшшкккааа 

се определя от динамичните свойства (инертност, закъснение и др.) на реалния 

преобразувател при неговата работа в неустановен режим. 

 ДДДииинннааамммииичччнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа на ИП или на цялата ИВ е много важна при измерването на 

бързосменящи се технологични величини (разход, налягане, концентрация и др.) Поради 

непрекъснатото изменение на регулираната величина (измервания сигнал) в този случай 

ссстттааатттииичччнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа на ИВ не е от значение, тъй като на практика установен режим 

може въобще да не се достига. 
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  II. 2.2 СТАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИП 

 Друга важна характеристика на ИП е ссттааттииччннааттаа им ххааррааккттееррииссттииккаа. Тя 

представлява зависимостта на изходния сигнал y на преобразувателя (П) от входния x в 

установено състояние. Обикновено се използват П с ллииннееййннаа  ссттааттииччннаа  

ххааррааккттееррииссттииккаа, изобразена на фиг. 6: 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 6 

 ЛЛииннееййннааттаа  ссттааттииччннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа се определя от два параметъра: начална 

точка на обхвата на измерване (хн, ун) и ъгъл на наклона α. От математиката знаете, че 

K = tgα = ∆y/∆x 

 Параметърът KK се нарича ппррееддааввааттееллеенн  ккооееффииццииееннтт на ИП. Ако сигналите х и у 

се измерват в еднакви единици, ппррееддааввааттееллнниияятт  ккооееффииццииееннтт е безразмерна величина 

и се нарича коефициент на усилване. 
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  II. 2.3 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИП 

 ЧЧууввссттввииттееллннооссттттаа на ИП определя тяхната способност да реагират или измерват 

малки сигнали. Колкото по-малки сигнали може да измерва П, толкова по-голяма е 

неговата ччууввссттввииттееллнноосстт. За количествена оценка на чувствителността се използват 

праг на чувствителност и праг на реагиране. 

 ППррааггъътт  ннаа  ччууввссттввииттееллнноосстт е максимално възможният обхват на измерване, при 

който пппрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа достига 100%. АААбббсссооолллююютттнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа в този случай става 

равна на големината на обхвата на измерване. Ясно е, че П, който работи в обхват, 

близък по стойност до ппррааггаа  ннаа  ччууввссттввииттееллнноосстт, е непригоден за измерване. 

 ППррааггъътт  ннаа  ррееааггииррааннее на ИП представлява минималното изминение на входния 

сигнал, което поражда изменение и на изходния. 
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  II. 2.4 МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИВ 

 Сложната измервателна верига (ИВ) се състои от ИП, свързани помежду си 

последователно, паралелно, със и без обратна връзка и разклонения. Логично е 

метрологичните свойства на ИВ като цяло да се определят от свойствата и 

характеристиките на отделните ѝ елементи и начина на тяхното свързване. 

 За целите на автоматичния контрол и регулиране се използват две основни 

метрологически характеристики на ИВ: рррееезззууулллтттааанннтттнннааа   гггрррееешшшкккааа  и ппррееддааввааттееллеенн  

ккооееффииццииееннтт. 

 Установяването на еднозначна зависимост между рррееезззууулллтттааанннтттнннааатттааа   гггрррееешшшкккааа на ИВ 

и гггрррееешшшкккааатттааа на съставящите П е практически невъзможно. Могат да бъдат оценени 

само граничните стойности на пппрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа на сложна верига. Например, ако 

гггрррееешшшкккииитттеее  на всички П, свързани последователно в ИВ, имат еднакъв знак, то 

мммаааккксссииимммааалллнннааатттааа   рррееезззууулллтттааанннтттнннааа   гггрррееешшшкккааа на веригата ymax ще бъде равна на тяхната сума: 

ymax = y1 + y2 + y3 + ... + yn 

където y1, y2, y3, ..., yn са пппрррииивввееедддеееннниии   гггрррееешшшкккиии на отделните П. 

 За приближена оценка на пппрррииивввееедддееенннааатттааа   гггрррееешшшкккааа е по-целесъобразно да се използва 

средно квадратична грешка yск: 

yск = (y1
2 + y2

2 + y3
2 + ... + yn

2)1/2 

 ППррееддааввааттееллнниияятт  ккооееффииццииееннтт KK на ИВ, съставене от последователно включени 

П1, П2, П3, ..., Пn (фиг. 7), е равен на призведението на предавателните коефициенти KK11, 

KK22, KK33, ...,  KKnn  на отделните П (ЕП - еквивалентен преобразувател): 

K = K1.K2.K3., ...,.Kn 

 

 

 

 

 

фиг. 7 

ЕП 

xn+1 x1 x2 
П1 П2 Пn ... x3 xn 
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 За ЕП измерваният сигнал х1 е входен сигнал, а изходен е резултатът от 

измерването хn+1. 

 От полученият резултат за КК на ЕП може да се направи важен извод. Линейността 

на статичната характеристика означава постоянна стойност на КК за П за целия 

обхват на измерване. Ако всички коефициенти KK11, KK22, KK33, ...,  KKnn  са постоянни, то 

постоянно ще бъде и тяхното произведение КК. 

СССлллееедддвввааащщщааа    зззааадддааачччкккааа    зззааа    вввсссииичччкккиии    вввааассс    ☺☺☺!!!   ДДДооокккааажжжееетттеее    бббееелллиии    лллииисссооовввеее    фффооорррмммаааттт    ААА444   фффооорррмммууулллааатттааа    K = 

K1.K2.K3., ...,.Kn ...    ЖЖЖооокккеееррр    ---    ииизззпппооолллзззвввааайййтттеее    ооопппрррееедддееелллеееннниииееетттооо    зззааа    ККК    иии    зззнннааанннииияяятттааа    пппооо    мммааатттееемммааатттииикккааа ...    

СССррроооккк    ---    еееддднннааа    сссееедддмммииицццааа ...    ПППрррииияяятттнннооо    зззааабббааавввлллеееннниииеее!!!    

 

 

 Направихме и втората крачка. И тук ви засипах с термини и съкращения ☺! Като гледам 

колко са много, в мен се прокрадва мисълта да направя речник на тези съкращения. За сега ще се 

въздържа. Това не е толкова сложно и всеки от вас може сам да си го направи. Горещо ви 

препоръчвам да го правите не само за ТСА, но и за всяка друга техническа дисциплина (може би ще 

бъде най-лесно в екселска таблица).  ККооййттоо  ммии  ппррееддссттааввии  вв  ккррааяя  ннаа  ггооддииннааттаа  ттааккъъвв  ииззччееррппааттееллеенн  

ррееччнниикк,,  щщее  ппооллууччии  ггоолляямм  ббооннуусс   ☺! 
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  II. 2.5 СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тази тема оставям на вас! Разровете се из 

интернет. Който желае, може да направи 

презентация по темата. Трудът му ще бъде 

щедро възнаграден! 
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III. ТС ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕЛИЧИНИ 

 III. 1 МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ. СЕНЗОРИ 

 Целта на контрола е само да установи дали определено качество на контролния 

образец отговаря на изискаванията към него. За разлика от имерването при контрола 

не винаги резултатът е числена стойност. 

 Съществуват няколко вида контрол. Контролът чрез измерване може да се 

разглежда като специална област на измервателната техника. При контрола без 

измерване липсва количественото изразяване, а се класифицират определени, 

неподлежащи на количествена оценка качества или свойства на контролния образец - 

форма, цвят и др. 

 Измервателните методи могат да се класифицират по различни признаци: 

 А. Според наличието на допълнителен източник на енергия те биват: 

измервателните методи без спомагателна енергия и със спомагателна енергия. 

 Б. Според вида на сигналите, с които се предават измерваните стойности: 

аналогови и цифрови. 

 В. Според процеса на измерване: 

➢ преки измервания, стойността на измерваната величина се получава или чрез 

непросредствено отчитане на показанията на уред, или чрез сравняването ѝ със 

съответна мярка; 

➢ косвени измервания, при които резултатът от измерването се получава чрез преки 

измервания на няколко величини, функционално свързани с измерваната; 

➢ съвкупни измервания, при които стойностите на измерваната величина се 

определят , като се реши система уравнения, в които участват неизвестни 

стойности на измерваните величини  и други параметри, определени чрез преки 

измервания. Съвкупните измервания се използват рядко, главно в лабораторната 

практика. 
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 Преките измервания могат да се извършат по няколко основни метода в 

зависимост от това дали се сравнява измерваната величина със съответната мярка: 

метод на отклонението, метод на разликата, компенсационен метод, следящ 

метод. 

 Да разгледаме накратко всеки от горните методи. 

 При метода за отклонение (метод на непосредствената оценка), както и при 

повечето аналогови имервателни методи, измерваната величина се получава като 

отклонение на стрелката на измервателен уред. Този метод е най-бърз и най-прост, 

но в редица случаи не е достатъчно точен. Показват се абсолютни стойности, тъй 

като не могат да се отчетат грешките при измерването.  

 При метода на разликата на преобразуваната първична (или междинна) 

величина противодейства  създадена в уреда или въведна отвън сравнителна величина 

със зададена стойност. Поради необходимите мерки от изработване и поддържане на 

постоянна стойност на сравнителната величина, този метод в общия случай води до 

използването на повече уреди, отколкото методът на отклонението, но е особено 

подходящ да резлизира малки, но напълно използвани измервателни обхвати. 

 Характерно за компенсиращия метод е, че компенсация може да се осъществява 

само при носещи енергия величини. Най-често това са сила, налягане, въртящ момент, 

напрежение, ток и излъчване. Някои от предимствата на метода са: в уравновесено 

състояние не се консумира енергия; намалява се влиянието на смущаващите 

въздействия при преобразуването на измерваната стойност; лесно могат да се 

реализират големи измервателни обхвати при висока чувствителност; постига се 

постоянна чувствителност дори и при нелинейни характеристики. 

 Следящият метод не е универсален, а се използва за разрешаване на специални 

задачи на измерването. При него не се компенсират величини носещи енергия. 

Използва се само при величините път и ъгъл или при величини, които могат да се 

преобразуват в линейно или ъглово преместване. 
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 Крайно време е да въведем едно понятие, с което навярно вече сте се срещали. 

Компютърните технологии са в основата на съвременните измервателни и управляващи 

системи. Тъй като възможностите на тези системи се увеличават, ролята на 

СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРИИИТТТЕЕЕ, 

яяявввяяявввааащщщиии   сссеее    пппъъърррвввииичччнннооо    зззвввееенннооо    вввъъъввв    вввъъъзззпппррриииееемммааанннееетттооо    нннааа    ииинннфффооорррмммааацццииияяятттааа    оооттт   оообббеееккктттааа    нннааа    

ииизззмммееерррвввааанннеее, съществено нараства.  СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРИИИТТТЕЕЕ  се превръщат във важен фактор на 

автоматизацията и робототехниката и придобиват все по-голямо значение като 

конструктивни елементи на системите. 

 Международната дефиниция е следната: "   СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРЪЪЪТТТ  е първична част от 

измервателната верига, която преобразува входната променлива в подходящ за 

измерване сигнал". 

 

 На фиг. 8 е показана блоковата схема сензорна система: 

 

 

 

 

 

 

фиг. 8 

  

 Обикновено сигналът, постъпващ от СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРААА, е малък по амплитуда като е 

смесен със смущаващи сигнали и шумове. Може да възникне и необходимост от 

линеаризирането му. Формирането на сигнала с оптимални характеристики за следваща 

обработка се осъществава с помощта на схеми за нормализиране на сигналите, която 

може да включва усивател, филтър и други аналогови схеми. В някои случаи част от тези 

схеми са в непосредсвена близост до сензорния елемент. Формираният аналогов сигнал 

след това се преобразува в цифров и се предава към микроконтролера. 
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 Съществуват два основни типа СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРИИИ  (фиг. 9): активни и пасивни. Активният 

сензор непосредствено преобразува една форма на енергия в друга без да се нуждае от 

външен източник на енергия или възбуждане (фиг. 9, а). Пасивният сензор не може 

непосредствено да преобразува енергия, но той управлява енергията или 

възбуждането, които постъпват от друг източник (фиг. 9, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.9 

 По-надолу ще се запознаем конкретно с измерването на различни величини и там 

ще видим приложението на СССЕЕЕНННЗЗЗОООРРРИИИТТТЕЕЕ  и тяхното разнообразие. 
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 III. 2 ТС ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА 

  III. 2.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ  

 Температурата е величина, която определя степента на нагрятост на 

веществата и телата, обусловено от вътрешната им кинетична енергия - топлинното 

движение на мулекулите. Температурата на телата, които отдават енергия, се 

понижава, а не тези, които получават енергия, се повишава.  

 На практика температурата може да се измери само чрез сравняване на 

нагретостта на две тела, като се предполага, че нагретостта на едното тяло е 

известна. За сравнение се използва някое тяхно физическо свойство, което зависи 

еднозначно от температурата, сравнително малко се влияе от други фактори и се 

измерва лесно. 

 При количественото определяне на температурата трябва да се решат два 

проблема: 

✓ да се избере основен температурен обхват (интервал) и начало за отчитане 

(нулата на температурната скала); 

✓ да се изгради уред, наречен темометър, който да се сравнява измерваните 

температури с основния интервал. 

 Скалата се състои от редица деления в даден температурен интервал, 

ограничен от две лесно възпроизводими постоянни температури - температурата на 

топене и температурата на кипене на химически чисти вещества. Тези температури 

се наричат опорни точки на температурната скала. 

 В световната практика се използват няколко температурни скали, които носят 

имената на своите създатели - скали на Ломоносов, на Фаренхайт, на Реомюр, на 

Целзий, на Келвин. Всички температурни скали, без тази на Келвин, са построени на 

основата на обемното разширение на течностите. Опорни точки за определяне на 

основния температурен интервал са температурата на кипене на водата и 

температурата на топене на леда. Скалите се различават главно по начина на 

разпределяне на основния интервал и по вида на използването работно 

(термометрично) вещество. 
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 Съществува универсална температурна скала, която не зависи от частните 

свойства на използваните работни вещества и се използва в широк температурен 

интервал. Това е термодинамичната температурна скала, предложена от английския 

физик лорд Келвин. Долната граница е абсолютната нула (0К), а единствената 

експериментална опорна точка е тройната точка на водата, която е с 0,01К по-

висока от температурата на топене на леда. Тройната точка на водата е точка на 

температурното равновесие на водата в твърда, течна и газообразна форма. Приема 

се, че това равновесие настъпва при 273,16К. 

 Термодинамичната скала се нарича абсолютна, ако в нея за нула е приета  точка, 

лежаща на 273,160С по-ниско от точката на топене на леда. По тази скала точката на 

топене на леда е 273,16К, а точката на кипене на водата е 373,16К (забележете, че при 

термодинамичната скала не се слага знака за градус 0!). 

  

 На фиг. 10 е показано разпределението на видовете измервания при 

непрекъснатите технологични процеси: 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 10 

  

 От диаграмата ясно се вижда, че половината от всички измервания се падат на 

измерването на температура! Този факт предполага огромно разнообразие от 

технически средства за измерване на температура. Вие ще имате удоволствието☺ 

да се запознаете с голяма част от тях. 
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 На фиг.11 са показани ориентировъчно областите на приложение на най-

разпространените видове уреди за измерване на температура. С прекъсвана линия са 

показани областите, където термометрите трябва да бъдат използвани 

краткотрайно, в противен случай точността на измерване се намалява или се 

нарушават механичните свойства на чувствителния елемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 11 
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 III. 2.1 ТЕРМОМЕТРИ, ОСНОВАНИ НА ТОПЛИННОТО РАЗШИРЕНИЕ 

И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА РАБОТНОТО ВЕЩЕСТВО 

 Дилатометрични термометри 

 Принципът на измерване се основава на относителната промяна на дължините 

на двата пръта с различен температурен коефициент на линейно удължение. 

Обикновено като чувствителни елементи се използва метална тръба с голям 

коефициент на линейно разширение (например от месинг, алуминии, мед и др), в която 

се намира прът с много малък коефициент на линейно разширение (например от инвар, 

порцелан, кварц и др.), неподвижно свързани в единия си край.  Устройството на дила-

тометричен термометър е показано на фиг. 12: 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 12 

 Тръбата 1 е отворена от едната страна и е поместена в измерваната среда. Тази 

тръба е изработена от материал с висок коефициент на линейно разширение. В тръбата 1 

е поставен прът 2. Той е свързан със свободния си край с пружината 4  чрез лоста 3. 

Прътът 2 е изработен от материал с много малък коефициент на линейно разширение. 

При изменение на температурата се променя дължината на тръбата 1. Това води до 

преместване на пръта 2. Чрез лоста 3 това преместване променя положението на 

стрелката. Скалата е в температурни единици. 

 Грешката при измерване с дилатометрични термометри не превишава 1 - 2 %. 

Тези термометри намират приложение като датчици в системите за автоматичен 

контрол и регулиране и като терморегулатори в нагревателни уреди. 
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 Биметални термометри 

 Чувствителният елемент на биметалните термометри се изработва от 

пластини, които се състоят от два или повече разнородни метали (с различен коефи-

циент  на  линейно  разширение), заварени по цялата си допирна повърхност. На  фиг. 13 

са показани най-разпространените конструктивни изпълнения  на чувствителните 

елементи на тези термометри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 13 

 Вариантите а и б се използват  преди всичко като реле за температура. 

Вариантите в и г се използват при показващите и регистриращите уреди за измерване 

на температура. При изработването на биметални термометри могат да се използват 

метали като латун (сплав от 70 % мед Cu и 30 % цинк Zn) и сплав инвар. Коефициентът 

на линейно разширение на латуна е 1,9.10-5 
С

1
о

 , а на инвара - 1.10-6 
С

1
о

.   

 Биметалните термометри могат да се изпълняват и като плоска или винтова 

спирала (фиг. 13 в, г). Единият край е твърдо закрепен, а другият край се завърта при 

нагряване на ъгъл γ заедно със свързаната с него стрелка. 
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 Стъклени течностни термометри 

 При стъклените течностни термометри се използва свойството за разширение на 

термометрична течност в зависимост от температурата. Измерването на 

температурата се основава на различните коефициенти на обемно разширение на 

течността в съда, в който тя се намира. Чувствителността на тези термометри е 

толкова по-голяма, колкото по-голяма е разликата в температурните коефициенти на 

обемно разширение на течността и стъкления съд. Като термометрична течност се 

използва живак, етилов алкохол, толуол, пентан и др. Стъкленият съд най-често е с 

температурен коефициент на разширение 2.10-5 
С

1
о

 . 

 Стъкленият течностен термометър се състои от стъклен балон, капилярна 

тръбичка, термометрично вещество, запълващо балона и част от тръбичката и 

скала. На фиг. 14 са показани стъклени течностни термометри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 14 

а – с вградена скала; б – с вложена скала; в – Бекманов термометър; г – максимално-

минимален; д – електроконтактен; е – електроконтактен с променливо задание 
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 При електроконтактните термометри термометричното вещество е живак. Тези 

термометри са със споен в капилярната тръба неподвижен контакт и един 

подвижен контакт за затваряне през живака на електрическа верига. Електро-

контактните термометри се използват за сигнализация при достигане на зададена 

температура. 

 Грешката на техническите термометри не надвишава едно скално деление, а на 

лабораторните е в зависимост от границата на измерване от ± 0,1 до ± 5 °С. 

 Ако стъкленият течностен термометър по време на измерването не може да бъде 

напълно потопен в средата, която измерва, е необходимо да се направи поправка на 

показанията. 

 Недостатък на стъклените течностни термометри е невъзможността за ре-

гистрация и предаване показанията на разстояние. Достойнствата на тези термо-

метри са простото им устройство и монтаж, ниската им цена и достатъчна 

точност на серийно изготвяните термометри. 

 

СССлллееедддвввааащщщааа    зззааадддааачччкккааа    зззааа    вввсссииичччкккиии    вввааассс    ☺☺☺!!!    НННааа    бббееелллиии    лллиииссстттооовввеее    фффооорррмммаааттт    ААА444   ооопппииишшшееетттеее    пппооодддррроообббнннооо    иии    

аааррргггууумммееенннтттииирррааанннооо    рррааазззлллииикккииитттеее    мммееежжждддууу    тттееерррмммооомммееетттъъъррр    зззааа    ииизззмммееерррвввааанннеее    нннааа    ссстттааайййнннааа    тттееемммпппееерррааатттууурррааа    иии    
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  Манометрични термометри 

 Използва се зависимостта между температурата и налягането на 

термометрично вещество в затворена херметична термосистема. В зависимост от 

термометричното вещество те се разделят на газови, течностни и паро-течностни. 

 Манометричният термометър (фиг. 15) се състои от чувствителен елемент –

стоманен термобалон 1, в който се намира основната част на термометричната 

течност, капилярна тръбичка 2 с вътрешен диаметър 0,1 ÷ 0,2 mm, която свързва 

термобалона с тръбната манометрична пружина 3. За намаляване на допълнителната 

грешка от влиянието на температурата на околната среда се използва биметална 

пластина 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 15 

  

 При газовите манометрични термометри цялата система е изпълнена с газ. Като 

термометрично вещество най-често се използва азот. Чрез тези термометри се 

измерва температура от 50 до 630 °С. Началното налягане в газовите манометрични 

термометри зависи от измерваната температура и обикновено е 0,98 – 4,9 МРа. 

 При течностните манометрични термометри балонът е изпълнен с течност. 

Обикновено се запълват с живак и по-рядко с органични течности (метилов алкохол 

или ксилол). Те измерват температури от - 50 до 300 °С. 
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 В паро-течностните манометрични термометри две трети от обема се запълва с 

течности като метилхлорид, ацетон, бензол, живак и др. Тези манометрични 

термометри измерват температури от - 50 до 300 °С. В затворената термосистема  

протичат процеси на изпарение и кондензация. С повишаване на температурата се 

увеличава налягането на наситената пара, съответстваща на измерваната температура. 

Чувствителността на паро-течните манометрични термометри е по-висока от 

газовите и течностните манометрични термометри, защото налягането на наситената 

пара много по-силно зависи от температурата. 

 Към предимствата на манометричните термометри могат да се отнесат: 

✓ простата им конструкция; 

✓ дистанционното измерване на температурата; 

✓ възможността за автоматичен запис на показанията. 

 Недостатъците са свързани с: 

o ниската точност на измерване; 

o трудност на ремонта при разхерметизиране на измервателната термосистема. 
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  III. 2.1 СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА 

 Основата на термочувствителните измервателни преобразуватели са 

топлинните процеси: нагряване, охлаждане, топлообмен и др. Най-голямо приложение 

са намерили следните типове преобразуватели на температура: 

 термоелектрически преобразуватели; 

 терморезистивни преобразуватели; 

 термодиоди, термотранзистори и интегрални температурни сензори. 

 Тези преобразуватели намират приложение не само за температурни 

измервания, но и за измерване на редица други величини, свързани с топлинни 

процеси, например преместване и размери, скорост и разход на газови и течни среди, 

влажност, химически анализ на газове и др 

 Термоелектрически преобразуватели 

 Към тях се отнасят термодвойките (фиг. 16). Те се състоят от два разнородни 

проводника A и B, наречени термоелектроди, заварени в една обща точка – гореща 

точка. Прието е заварените краища да се наричат топли, а свободните – студени 

(неработни). 
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 Ако горещата точка се постави при температура t1 = tx, а студените краища се 

намират при температура t2, като t1 > t2, то между двата свободни края възниква 

термоелектродвижещо напрежение (т.е.д.н.) Et, което е функция на разликата от двете 

температури, т.е. 

Et = f (t1 − t2 ) 

 Този ефект се нарича термоелектрически ефект. Като се поддържа t2=const, се 

получава възможност за измерване на температури, т.е. Et = f (t1). Най-простото 

принципно свързване за измерване на температура е показано на фиг. 16. 

 При измерване на температури и други неелектрически величии в практиката 

обикновено не може да се приложи тази проста схема. Тъй като разстоянията до 

обекта на измерване са големи, а термоелектродите са от скъпи материали и не е 

икономично да бъдат дълги, то в такива случаи се използват междинно свързващи 

проводници – удължителни проводници (електроди) C и D (фиг. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За да не предизвикват тези електроди допълнителна грешка при 

изменението на околната температура, то те трябва да са термоидентични с 

електродите А и B (А с C и B с D и D’). Термоидентични се наричат тези 

метали, които в контакт един с друг не образуват термодвойка от 0 до 

100°С. 
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 Основната част от грешките при измерване с термодвойки се обуславя от 

непостоянството на температурата на студените краища. В лабораторни условия 

студените краища се термостатират като се поставят в топящ се лед или в 

термостат. В производствени условия студените краища могат да се 

термостатират или като се поставят достатъчно дълбоко в земята, или като се 

поместят в масивна кутия с добра топлоизолация. 

 В схемата от фиг. 17 проводниците C и D’ образуват компенсираща термодвойка. 

Ако нейната гореща точка се термостатира при температура t0, се избягва влиянието 

на промяната на температурата на новите студени краища а’ и b’. 

 Голямо приложение за компенсиране на допълнителната грешка от промяната 

на температурата на студените краища намира схема на свързване на термодвойка с 

компенсация на температурата на студените краища посредством мост с 

термочувствителен резистор - фиг. 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последователно на термодвойката е свързана мостова схема. В едното й рамо е 

включен термочувствителен резистор Rt (най-често – термистор), поставен при 

еднакви условия със студените краища. Мостът е уравновесен при температура t2 = t0, 

при която е градуирана термодвойката. При изменение на тази температура термо-
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е.д.н. Et се изменя с ∆Et0 . Едновременно с това се изменя и Rt, при което равновесието 

на моста се нарушава. Той е оразмерен така, че между точките a и b да се получи 

напрежение  

Uk = −∆Et0  

 По такъв начин се получава автоматична компенсация, т.е. 

U = Et ± ∆Et ±Uk = Et, 

където U е показанието на миливолтметъра. 

 За предпазване от химически агресивни среди, термодвойките се поставят в 

защитни арматури. Арматурата трябва да бъде газонепроницаема, механично 

здрава и с голяма топлопроводност. При нагряване материалът на арматурата не 

трябва да отделя газове или пари, вредни за термоелектродите. Арматурите за 

термодвойките от благородни метали са кварцови или керамични тръбички, а при 

други – тръбички от специални стомани. 

 На фиг. 19 схематично са представени термодвойки и различни начини на 

изолиране на проводниците им. 
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 Термодвойките имат нелинейна функция на преобразуване. В практиката за 

промишлените термодвойки се дават таблични данни за т.е.д.н. Et през 1°С при t2=t0 = 

0°С. 

 Недостатък на термодвойките при измерване на променливи температури е 

голямата им топлинна инертност – от десетки секунди до 10 минути. 

 Най - използваните типова термодвойки са: 
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 Терморезистивни преобразуватели 

 Терморезистивните преобразуватели са термозависими проводници или 

полупроводници. При измерване през тях протича ток като те се намират в 

топлообмен с околната среда. Съпротивлението на терморезистора зависи от 

температурата и се определя от топлинното му равновесие със средата. 

Топлообменът може да бъде двустранен – от средата към резистора и обратно. Така че 

температурата и съпротивлението на терморезистора при топлинно равновесие 

зависят не само от тока и околната температура, но и от редица други фактори, като 

геометричните размери и формата на преобразувателя, основата и арматурата, 

физическите свойства, скоростта и температурата на околния флуид и др. Тези фактори 

определят възможността терморезистивните преобразуватели да се използват за 

измерване на различни величини. 

 Основните изисквания към материалите за терморезисторите са:  

➢ да имат голям температурен коефициент на съпротивление (ТКС) - α ; 

➢ да са температурно устойчиви; 

➢ да имат голямо специфично електрическо съпротивление (това еважно за 

получаване на малогабаритни преобразуватели). 

 

  Метални терморезистори 

 Проводниковите терморезистори са предимно от чисти метали, понеже 

сплавите имат по-нисък ТКС. Освен това температурната зависимост на съпротивлението 

при чистите метали е добре известна и уредите с тях могат да работят със стандартна 

градуировка. Практическо приложение имат металите мед, платина и никел. 

 Медни терморезистори. За терморезистори се използва електролитна мед. Тя 

допуска нагряване до 180°С. При по-високи температури започва да се окислява. 

Съпротивлението ѝ зависи линейно от температурата от 20 до 180°С. 

 Недостатък на медта е малкото специфично съпротивление – за електролитна 

мед ρ=1.75х10-8 Ω m. 
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 Платинени терморезистори. Платината е химически устойчива и има добра 

пластичност. Позволява да се изтеглят много тънки проводници – до 1.25µm. Тя допуска 

нагряване до 1475°С без опасност от окисляване и разтапяне. По тези показатели в 

много случаи тя е незаменима. Неин недостатък е нелинейната зависимост на 

съпротивлението й от температурата. 

 Никелови терморезистори. Никелът при добра изолация от въздействието на 

средата може да се използува като терморезистор до около 280°С, тъй като при по-

висока температура зависимостта Rt =f (t) е нееднозначна. Електрическите свойства 

на никела зависят от примесите и термичната обработка. Основните предимства на този 

материал е голямото специфично електрическо съпротивление–ρ=(7.5 ... 8.5) x 10-8 Ωm 

и големият ТКС. Това позволява да се реализират терморезистори с малки размери. 

 Термистори. Термисторите са полупроводникови резистивни преобразуватели с 

голям ТКС в широк температурен диапазон. Практически се изпълняват в точкова, 

плоска или цилиндрична форма. При всички случаи се поставят метални изводи 

(електроди). ТКС (α) за всеки полупроводников материал представлява отношение на 

скоростта на изменение на съпротивлението по отношение на температурата към 

съпротивлението при зададена температура. 

 В зависимост от знака на ТКС, се различават два типа термистори: с 

отрицателен ТКС, чието съпротивление намалява с увеличаване на температурата и с 

положителен ТКС, чието съпротивление се увеличава с увеличаването на 

температурата. Термисторите от двата типа се изготвят от полупроводникови материали 

като диапазонът на изменение на ТКС е от -6,5 до +70%/°С. 

 Термистори с отрицатено ТКС имат и значително по-голямо специфично 

електрическо съпротивление. Това позволява да се произвеждат термистори с малки 

размери, които имат и по-малка инертност. Чувствителни са към влажността и за 

предпазване от нейното влияние се покриват с лакова изолация. 

 Термисторите с положителен ТКС (позисторите – PTC-термисторите) могат да 

се разделят на две принципно различни групи взависимост от типа и свойствата на 

използвания полупроводников материал. 

 Към първата група се отнасят термистори от обикновен полупроводник 

(обикновено силиций) във форма на неголяма пластинка с два извода на 

противоположните страни. Използването на тези елементи е основано на това, че 
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легираните кристали на силиция както от n, така и от p тип имат положителен ТКС при 

температури от криогенните до 150°С и по-високи. При това ТКС при стайна температура 

е приблизително равен на 0,8%/°С. 

 Към втората група се отнасят термистори с голям положителен ТКС (до 70%/°С), 

но в по-ограничен температурен диапазон. Като материал за такива елементи може да 

се използва поликристален полупроводников бариев титанат с голямо изменение на 

ТКС при температури, близки до температурата на фазовия преход изолатор-метал, 

съответстваща на температурата на точката на Кюри. 

 

 Термодиоди, термотранзистори и интегрални температурни сензори 

 Те са полупроводникови елементи, използвани за измерване на температура 

обикновено в диапазона -80° ÷ +150°С. При тях се използва зависимостта на 

съпротивлението на p-n прехода от температурата. Диодите се използват в право 

свързване, а транзисторите – също в право свързване, но в диодна схема (фиг. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Чувствителността зависи от обратния ток на p-n прехода. Диодите и 

транзисторите се различават силно по обратния ток, което означава, че трудно може 

да има взаимозаменяемост между тях. Предимство е ниската им цена. 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 46 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

 В значителна степен влиянието на обратните токове се премахва и се получава 

по-добра линейност, ако се използват два транзистора в един корпус (фиг. 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тази двойка транзистори могат да се направят върху един кристал като 

интегрална схема. Тогава параметрите на интегралните транзистори ще са по-добри 

и характеристиката на получения преобразувател ще бъде почти линейна. Като 

пример може да се посочи интегрална схема AD390, която дава линейна зависимост. 

Изходният сигнал е във вид на ток. Работният диапазон е -55 ÷ +150°С като 

чувствителността е ST = 1µА / К. 
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 III. 3 ТС ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ 

  III. 3.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 Физичното понятие налягане се определя като ефект, който се предизвиква, когато 

сила бъде приложена върху определена площ. Налягането се описва със зависимостта 

 

 

където с P се означава налягането, с F – силата, а с S – площта на повърхността, върху 

която действа силата. 

 За основна единица за измерване на налягане в SI е Pa (Pascal). Големината на 

един Pa се определя като един N (Newton) на m2 (квадратен метър) :  

 

 

 Освен в паскали Pa, налягането в практиката често се измерва и в други единици 

като: psi (pounds per square inch), atm (athmosphere), bar, милиметър живачен стълб – 

често означаван и като torr. 

СССъъъооотттвввееетттссстттвввиииеее    мммееежжждддууу   рррааазззлллииичччнннииитттеее    ееедддиииннниииццциии   зззааа   нннаааллляяягггааанннеее   

 

 

 

 

 Като понятия при измерването на налягане могат да се въведат: 

• атмосферно налягане – това е налягането на атмосферата върху земната 

повърхност. Налягането на атмосферата при морското равнище се приема да бъде 

101.325 kPa. С увеличаване на надморската височина това налягане намалява.  

• Налягане от 0 Pa се приема като абсолютен вакуум (total vacuum). 

• Налягания между атмосферното и абсолютния вакуум представляват вакуум. 
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  III. 3.2 МАНОМЕТРИ 

 Средствата за измерване на налягане се наричат манометри. Те се разделят на 

барометри, манометри за измерване на свръхналягане, вакуумметри и манометри за 

абсолютно налягане. Манометрите за измерване на налягане или разреждане до 40кРа 

се наричат напорометри и тягомери. Тягонапоромерите имат двустранна скала с 

граници на измерване до ± 20 кРа. Диференциалните манометри се използват за 

измерване на разлика на налягане. 

 Хидростатични манометри 

 Принципната схема на двутръбен хидростатичен манометър с видимо ниво на 

работната течност е показана на фиг. 22: 

Стълб течност с височина h = h1 + h2 уравновесява 
разликата в налягането (P1 – P2). За този случай 
може да се запишe  

P1 – P2 = ρ1gh 

откъдето следва, че 

).(
1

21

1

PP
g

h 


, 

където ρ1 е плътността на работната течност, kg/m3; 
g – земното ускорение, m/s2. 

 Скалата на двутръбните хидростатични 
манометри е градуирана в единици за налягате в 
съответствие с горните уравнения.  
Чувствителността на манометъра зависи 
обратно пропорционално от плътността на 

работната течност. Ако плътността на средата над работната течност ρ2 е съизмерима с 
тази на работната течност ρ1, тогава  

P1 – P2 = (ρ1 – ρ2)gh. 

 При стойност на едно деление на скалата 1 mm грешката на измерване ще бъде 

±2 mm, която включва и грешката, допусната при градуирането на скалата. 
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 Деформационни манометри 

 Използва се зависимостта на деформацията на чувствителния елемент или 

създаваната в него сила от измерваното налягане. Пропорционалната на налягането 

деформация или сила се преобразува в показания или в съответно изменение на 

изходния сигнал. Повечето деформационни манометри имат еластични чувствителни 

елементи, които преобразуват измерваното налягане в пропорционално преместване 

на работната точка. Най-разпространените чувствителни елементи са показани на 

фиг. 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) - еднонавивкова тръбна пружина; б) - силфон; в) - плоска мембрана; г) - гофрирана 

мембрана; д) - гофрирана мембранна кутия; е) - многонавивкова тръбна пружина. 

 Несъвършенството на еластичните свойства на материалите, определя 

наличието на вариация (хистерезис) на статичната характеристика и еластично 

последействие. Еластичността на чувствителните елементи намалява с увеличаването 

на температурата и пулсациите на измерваното налягане. С течение на времето се 

натрупват пластични деформации и се намаляват еластичните. Затова в 
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конструкцията на деформационните манометри са предвидени възможности за 

корекция на отклоненията на показанията или изходния сигнал. 

 В зависимост от използваните видове чувствителни елементи деформационните 

манометри се разделят на тръбно-пружинни (фиг. 23 а, е), силфонни (фиг. 23 б) и 

мембранни (фиг. в, г, д). Произвеждат се показващи, регистриращи, сигнализиращи и 

преобразуватели с токов изходен сигнал деформационни манометри. Използват се за 

измерване на свръхналягане до 100 МРа, вакуум до 0,1 МРа и диференциално налягане 

до 0,63 МРа при статични налягания до 63 МРа. ЧЧууввссттввииттееллннооссттттаа  ии  ттооччннооссттттаа  ннаа  

ииззммееррввааннее  ззааввииссяятт  оотт  ввииддаа  ннаа  ччууввссттввииттееллнниияя  ееллееммееннтт. 

 На фиг. 24 е показана конструкция на показващ манометър с едновиткова 

тръбна пружина: 
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  III. 3.3 СЕНЗОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ 

 СССпппоооррреееддд    мммееетттооодддааа   нннааа   нннааа   ииизззмммееерррвввааанннеее  на налягането сензорите са: 

❖ с абсолютно измерване - налягането се определя спрямо вакуум (фиг. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ калиблирани сензори - измерват налягането спрямо атмосферното (фиг. 26) 
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❖ с диференциално измерване - този тип сензори (фиг. 27) измерват налягането 

спрямо дадено опорно налягане. Тези сензори имат принцип на работа, подобен 

на калибрираните (gauge) сензори, но опорното налягане се различава от 

атмосферното и при измерването със сензора се измерва разликата между 

приложеното и опорното налягане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 СССпппоооррреееддд    пппрррииинннцццииипппааа   нннааа   дддееейййссстттвввиииеее       

 За отчитане на налягането са разработени множество манометри с различна 

механична конструкция или на базата на преместване на течност в тръбичка 

вследствие на налягането (разгледахме ги в III. 2). ЗЗаа  ццееллииттее  ннаа  ааввттооммааттииззаацциияяттаа  

ииннттеерреесс  ппррееддссттааввлляявваатт  ссееннззооррииттее  ззаа  ннаалляяггааннее  сс  ееллееккттррииччеессккии  ссииггннаалл  ннаа  ииззххооддаа,,  

ккооййттоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ссввъърржжее  ккъъмм  ррааззллииччнноо  ооббооррууддввааннее  ззаа  ммооннииттооррииннгг  ии  ккооннттрроолл. 

 Най-често използваните сензори за налягане включват в конструкцията си 

диафрагма (или мембрана). Мембраната представлява пластина, която под действие 

на налягането се огъва и степента на огъване зависи от големината на приложеното 

налягане. 
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 Взаимноиндуктивни сензори 

 Конструкцията на този тип сензори включва диференциален трансформатор, 

чиято сърцевина е свързана с мембраната на сензора (фиг. 28). Под действието на 

налягането мембраната се огъва, вследствие на което сърцевината на 

диференциалния трансформатор се премества. Двете вторични намотки на 

трансформатора са свързани в противофаза. Първичната намотка се захранва със 

синусоидално напрежение. Когато сърцевината е в магнитния център на 

трансформатора, генерираният на изхода сигнал има нулева стойност. При 

преместване на сърцевината, амплитудата на изходния сигнал се изменя в 

зависимост от преместването. Посоката на преместването може да се определи от 

фазовия ъгъл между входния и изходния сигнал. 
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 Капацитивни сензори 

 Под действие на налягането се деформира мембрана, която играе ролята на 

едната плоча на кондензатора (фиг. 29). При преместването й се променя капацитета 

на кондензатора. Посредством подходяща електронна схема промяната на капацитета 

лесно може да бъде преобразувана в промяна на изходния сигнал на сензора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пиезоелектрически сензори - фиг. 30: 

 При този тип сензори се използва пиезоелектрическият 

ефект на един или няколко пиезокристали, свързани към 

мембраната на сензора (фиг. 30). При деформация на 

мембраната пиезокристалът генерира заряд, който зависи 

от приложеното върху мембраната налягане.  

 Този тип сензори са подходящи за измерване на 

динамично променящо се налягане. 
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 Тензорезистивни сензори 

 Този тип сензори са едни от най-често използваните, като са разработени голям 

брой конструкции, използващи тензорезистори. Тензорезисторите се изготвят с 

подходяща форма (фиг. 31) и се разполагат върху деформируемата мембрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Вследствие на налягането мембраната променя формата си, вследствие на което 

се променя и формата на тензорезисторите. При това те изменят съпротивлението 

си. Промяната на съпротивлението лесно може да се преобразува в изходен сигнал, 

който съответства на приложеното върху сензора налягане. Тензорезистивният елемент 

от фиг. 31 б се състои от 4 тензорезистора, образуващи четирите рамена на мост за 

постоянен ток. 
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 Оптични сензори 

 Те могат да работят на принципа на отразяването или на пропускането на 

светлината (фиг. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При първия тип сензори (фиг. 32 а) върху мембраната се поставя отразяващ 

елемент, който в зависимост от приложеното налягане и огъването на мембраната 

отразява определено количество от постъпващата светлина обратно към приемника. 

При сензорите с пропускане на светлината (фиг. 32 б), прикачената неподвижно към 

мембраната преграда при повишаване на налягането намалява количеството светлина, 

която постъпва в приемника. 

 

 

 

 

 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 57 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

 III. 4 ТС ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД И КОЛИЧЕСТВО 

  III. 4.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 Във всички отрасли на промишлеността измерването на количеството и на 

разхода на веществата е от съществено значение за управлението на технологичните 

процеси, за контрола на състоянието на съоръженията и тяхната производителност, за 

оптимизация на производствените процеси и др. Измерването на разхода на течности 

и газове се осъществява с уреди, наречени разходомери, а на количеството - с броячи. 

Често се използува комбинацията разходомер с брояч. Това е разходомер с вградено 

интегриращо устройство, така че при желание да се знае и количеството за даден 

интервал от време – час, денонощие, месец и т.н. 

 Уредите за измерване на количество и разход, намерили най-широко 

разпространение в промишлените измервания, могат да бъдат класифицирани в 

следните основни групи: 

 с променлив пад в налягането; 

 с постоянен пад на налягането (ротаметри, поплавъкови, бутални, клапанни); 

 тахометрични - турбинни (аксиални и тангенциални), камерни (бутални, с 

овални колела, лопаткови и др.); 

 електромагнитни; 

 ултразвукови. 

  

 В зависимост от единиците, в които се измерва, разходът е масов или обемен. 

Преминаването от масови единици в обемни се извършва по равенството 

QM = Qo ρ, 

където QM е масовият разход, напр. kg/s; Qo - обемният разход, m3/s; ρ - плътността на 

флуида, kg/m3. 

 Измерването на разхода в масови единици носи значително по-пълна информация 

за количеството вещество за единица време. Когато се работи в обемни единици, трябва 

да се отчитат температурата и налягането на флуида в момента на измерването, 
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особено при количествени сравнения. Това се налага поради съществената зависимост 

на плътността на различните флуиди от температурата и налягането. Във връзка с това 

резултатите от измерването се привеждат към нормални условия (температура 20° 

С и налягане 101 325 Ра). 

  III. 4.2 СЕНЗОРИ ЗА РАЗХОД (ПОТОК) 

 При ротационните сензори за поток се преобразува въртеливото движение на 

ротор, задвижван от перка или турбина, в показание за стойността на потока. ППррии  

ууввееллииччааввааннее  ннаа  ппооттооккаа  ссее  ууввееллииччаавваа  ссккооррооссттттаа  ннаа  ввъъррттееннее  ннаа  ррооттоорраа. Към тези 

разходомери пренадлежат сензори за поток с перка и сензори с турбина и 

индукционен преобразувател. 

 Сензори за поток с перка 

 Конструкцията на този преобразувател за поток се базира на използването на 

перка, задвижвана от потока (фиг. 33): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Въртенето на перката се следи от сензори и може да се отчита електронно с 

помощта на измервателна схема. Това е една от най-евтините конструкции на 

преобразуватели за дебит/разход, които намират приложение в практиката. 
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 Сензори с турбина и индукционен преобразувател 

 При този тип преобразуватели роторът с прикачената към него турбина се 

монтира в центъра на тръбата и при движението си флуидът (течност или газ) завърта 

турбината (фиг. 34): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В турбината е пресована феромагнитна пръчка. Извън тръбата, но в 

непосредствена близост с нея, е разположен постоянен магнит, а около него –

измервателна бобина. Постоянният магнит създава магнитен поток, който е 

максимален – когато пръчката застане успоредно на него и минимален – когато застане 

перпендикулярно. Вследствие на изменението на магнитния поток, в бобината се 

индуктира е.д.н., което е пропорционално на скоростта на въртене на турбината 

E = f(ω)   

респективно – на скоростта на потока. На основата на тази скорост се пресмята и 

дебитът/разходът на флуида. 
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 Сензори за поток на основата на измерване на налягане с калибриран отвор 

 Калибрираният отвор представлява метална диафрагма с отвор, разширяващ 

се по посока на движение на течността или газа (фиг. 35). Тя е монтирана 

перпендикулярно на посоката на потока. От двете страни на отвора има измервателни 

отвори, където се отчита налягането в тръбата преди и след него. Разликата в 

двете налягания се използва при определяне на големината на потока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 35 
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 Сензори за поток на основата на измерване на налягане с тръба на Вентури 

 Измерването на поток с тръба на Вентури (фиг. 36) използва същия принцип, 

както и преобразувателите за поток с калибриран отвор, а именно – разлика в 

наляганията. В сравнение с измерването на поток с преобразувателите с калибриран 

отвор, тези с тръба на Вентури създават по-малка турбуленция. Поради това те не 

намират приложение в тръби с голям диаметър. Отворите за измерване на налягането 

се разполагат в най-широката и съответно – в най-тясната част в тръбата на Вентури. 
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 Сензори за поток на основата на измерване на налягане с дюза 

 Този тип преобразуватели за поток (фиг. 37) действа по подобен начин на тези с 

калибриран отвор и тръба на Вентури. Геометрията на дюзата се определя от 

диаметъра на тръбата. 
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 УУллттррааззввууккооввииттее  ппррееооббррааззууввааттееллии  ннаа  ппооттоокк измерват промяната на времето на 

преминаване на ултразвуков сигнал по посока и обратно на посоката на движение на 

потока. Ултразвуковият сигнал, изпратен по посока на движение на течността, има по-

висока скорост от сигнала, движещ се в обратна посока на флуида. 

 Ултразвукови сензори за поток с непрекъснат ултразвуков сигнал 

 Когато се използва непрекъснат ултразвуков сигнал, между излъчения и приетия 

сигнал се появява фазова разлика, посредством която се определя големината на 

потока. 

 Ултразвукови сензори за поток с генериране на импулси с ултразвукова честота 

 При измерването посредством генериране на импулси (фиг. 38) се излъчват 

импулси от двата ултразвукови сензора, съответно по посока и обратно по посоката на 

движение на флуида или газа. Измерва се времето на приемане на импулсите като 

големината на потока се определя вследствие на разликата във времето на приемане 

на импулсите, движещи се в двете посоки. 
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 Посредством използване на Доплеровия ефект 

 Друг метод за измерване на поток посредством ултразвук е с помощта на така 

наречения Доплеров ефект. Доплеровият ефект се състои в промяната на приеманата 

от наблюдателя честота или дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят 

(приемникът) се движат по направление един към друг. Честотата се увеличава, 

когато източникът и наблюдателят се доближават, и намалява, когато се 

отдалечават.  

 Промяната на честотата при положение, че и източникът, и приемникът се 

движат, се дава с формулата 

 

 

където f’ е приеманата честота, f – излъчената честота, v – скоростта на звука, а v0 и vs са 

съответно скоростите на наблюдателя и излъчвателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При този метод (фиг. 39) се следи отражението на ултразвуковия сигнал от 

движещите се в потока частици. При достигането на частица ултразвуковият сигнал се 

отразява като с това изменя и честотата си. Разликата в честотите се използва за 

определяне на скоростта на потока. Като недостатък на метода може да се посочи, 

че с увеличаване на броя на частиците се увеличава и евентуалната грешка от 

измерването. 
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 Магнито-индуктивни 

 Магнито-индуктивните сензори за поток (фиг. 40) се основават на свойството, че 

ако проводник с дадена дължина l се движи в магнитно поле, перпендикулярно на 

магнитните линии, в проводника се индуцира електродвижещо напрежение. 

 Ролята на движещия се проводник в случая играе течността, която трябва да е 

електропроводима. От двете страни на тръбата са разположени електроди, които на 

практика определят дължината l на проводника. Индуцираното напрежение е 

пропорционално на скоростта на движение на флуида. Точността на този тип 

преобразуватели е значителна, но за сметка на по-високата им цена. 
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 Калориметрични сензори за поток 

 Методът се базира на разпространение на температурата, създадена от 

нагревател, която се измерва от два сензора, разположени симетрично на нагревателя 

(фиг. 41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скоростта на движение на флуида или газа е пропорционална на разликата в 

показанието на двата сензора. Принципът на работа включва и компенсиране на 

температурата на самия флуид, за да може да се постигне добра точност на 

измерването. 
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 Вихрови (vortex) сензори на поток 

 Вихровите преобразуватели за поток (фиг. 42) са базирани на принципа на 

завихрянето на течностите или газовете, ако по техния път на движение се постави 

препятствие. Те не съдържат движещи се части, което за някои приложения е от 

голямо значение. Честотата и броят на образувалите се завихряния е 

пропорционален на потока. Използваният в тези преобразуватели на поток метод е 

удобен за измерване на по-големи скорости на движение на флуида, докато при ниски 

скорости грешката нараства. 

 

 Самият брой на завихрянията може да се измерва посредством термистори, 

ултразвукови и оптични сензори, както и чрез тензопреобразуватели, капацитивни и 

пиезоелектрически сензори. 
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 Сензори за поток за отворени канали 

 Често в практиката се налага измерване на поток на течност в отворени канали. 

В този случай основно се използват два метода: 

▪ с преливници (фиг. 43 а); 

▪ с подаващи канали (фиг. 43 б). 
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 III. 5 ТС ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА НИВО 

  III. 5.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 В много технологични процеси се налага проследяването и регулирането на 

нивото на течности и на насивни материали в резервоари, бункери и агрегати. 

Сведенията за нивото служат за отчитане на количеството на продукти, за 

определянето на други технологични величини (разход или количество материали). 

 Уредите за измерване на ниво се наричат нивометри. Те имат разнообразна 

конструкия и принцип на действие според условията на работа (температура, 

налягане, влажност), обхвата на измерваната величина, приложението. 

 Според агрегатното състояние на материала, чието ниво се контролира, 

нивомерите биват за течност и за насипни материали. 

 Според метода за измерване нивомерите биват: 

➢ нивомери с непосредствена оценка ( за непосредствено отчитане); 

➢ нивомери с поплаввък; 

➢ манометрични нивомери; 

➢ пневматични нивомери; 

➢ електрически нивомери; 

➢ радиоизотопни нивомери; 

➢ ултразвукови нивомери; 

➢ нивомери използващи ултракъси радиовълни. 
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  III. 5.2 НИВОМЕРИ 

 Нивомери с непосредствено отчитане 

 Те представляват стъклена тръба, свързана с основния резервоар, където се 

контролира нивото (фиг. 44). Поради това тези нивомери се наричат още нивомерни 

стъкла. Когато нивото на течността в основния резервоар се измени, настъпва промяна 

на нивото и в тръбата (на принципа на скачените съдове). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ако се контролира нивото в резервоари под налягане или вакуум, нивомерното 

стъкло е свързано с резервоара и в горния край (фиг. 44 а), а при нормално атмосферно 

налягане горният край на стълкото също е открит към атмосферата (фиг. 44 б), 

както при маслопоказателите. 

 За повишаване на механичната якост нивомерното стъкло се поставя в предпазен 

метален кожух с прорез за наблюдение. 

 При тези нивомери няма възможност за дистанционно предаване на 

показанията. Друг недостатък е влиянието на околната температура. Течността в 

нивомерното стъкло има различна плътност от тази на течността в резервоара, затова 

нивата в двата съда малко се различават, поради което трябва да се осигури еднаква 

температура за двата съда. 

 Нивомерните стъкла се изработват с максимална дължина 1 500 mm. За 

контролирането на ниво в по-широк обхват, могат да се монтират два или повече 

нивомера един над друг. 

б 

фиг. 44 

а 
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 Нивомери с поплавък 

 При тях нивото на течността се следи от поплавък, преместването на който се 

предава механично или с помощта на дистанционна система на измервателното 

устройство. В зависимост от начина на създаване на противодействащата сила има два 

вида поплавкови нивомери: с константно потапяне и с променливо потапяне на 

поплавъка. 

 При първия вид противодействащата сила се създава от теглото G на поплавъка, 

т.е. подемната сила F = G = const. Следователно височината на потапяне на поплавъка е 

const
Sg

G
h 


, 

където S e площта на сечението на поплавъка, m2; g – земното ускорение, m/s2; ρ – 

плътността на течността. 

 От горното уравнение следва, че поплавъкът копира изменението на нивото на 

течността. На фиг. 45 е показано опростено устройство на поплавков нивомер с 

постоянно потапяне на поплавъка. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 45 

 Поплавъкът 1 е окачен на гъвкаво въже, преметнато през ролки 2 (фиг. 45 б). На 

другия край на въжето е закрепена тежест 4 за поддържане на постоянното опъване 

на въжето. Към тежестта 4 е закрепена стрелка, показваща нивото върху скалата 3. 

При този вид нивомери е трудно отчитането на началото на скалата при висок 

резервоар, а освен това се получава и значителна грешка, породена от изменението 

на силата, която опъва въжето. 
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 Приципът на действие на нивомерите с потапяем  поплавък се основава на 

широко известия закон на Архимед. 

 Цилиндричният поплавък, който е изработен от материал, плътността на който 

е по-голяма от тази на течността, се явява чувствителният елемент на нивомера. 

Материалът може да е неръждаема стомана. 

 Поплавъкът се разполага във верикално положение и тряба да бъде частично 

потопен в течността. Дължината му се подбира така, че да се доближава до 

максимално измерваното ниво. 

 Според закона на Архимед теглото на поплавъка в течността трябва да се изменя 

пропорционално на нивото на течността. 

 На фиг. 46 е показана измервателната схема на нивомера с потапяем поплавък: 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 46 

където: 1 - поплавък; 2 - рамо; 3 - лост; 4 - противотежест; 5 - преобразувател; 6 - 

уплатнителна мемрана. 

 Нивомерът работи по следния начин. Когато нивото на течността в резервоара е 

по-малко или равно на началното ниво h0 (зона на нечувствителност на нивомера), 

измерителното рамо (2), за което е окачен поплавъкът (1), се намира в равновесие. Тъй 

като моментът М1, създаван от теглото на поплавъка G1, се уравновесява от момента М2, 

създаван от противитежестта (4).  

 Ако нивото на контролеруемата среда стане по-високо от h0 (например h), то част 

от поплавъка с дъжина h - h0 се потапя в течността, поради което теглото на 
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поплавъка се намалява с някаква величина, определена като F =ρgS(h − h0). 

Следователно се намалява и мометът М1, създаван от поплавъка върху рамо (2). 

 Тъй като моментът М2 става по-голям от момента М1, рамото се завърта около 

тока (0) по посока на часовниковата стрелка и премества лоста (3) на измервателния 

преобразувател (5). 

 Елекрическият или пневматичен измерителен преобразувател формира изходен 

сигнал. 

 Движението на измервателната система продължава докато сумата от 

моментите на всички сили, действащи на лоста (2), не стане равна на нула. 

 Уплатнителната мембрана (6) служи за херметизация на технологичния обем 

когато в него е поставен чувствителният елемент. 

 ДДииааппооззооннъътт  ннаа  ииззммееррввааннееттоо  ннаа  ттееззии  ннииввооммееррии  ее  вв  ииннттееррввааллаа  оотт  00,,002255  mm  ддоо  1166  mm..  
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 Електрически нивомери 

 Към електричските нивомери се отнасят тези прибори за измерване на ниво, в 

които нивото на контрлируемата среда се преобразува в някакъв електрически сигнал. 

Най-голямо приложение са получили капацитивните и електросъпротивителните 

нивомери. 

 Принципът на действие на капацитивните нивомери се базира на различната 

диалектрическа проницаемост на контролираната среда (водни разтвори на соли, 

кисилини, основи) и диалектрическата проницаемост на въздуха или водни пари. 

 На фиг. 47 е показана измервателната схема на капацитивния нивомер: 

където: 1 и 2 - електроди; 3 - електронен блок. 

 В съда с контролируема течност е спуснат 

преобразувател, който представлява по същество 

електрически кондензатор. Капацитетът на този 

кондензатор зависи от нивото на 

електропроводимата течност. 

 Преобразувателите биват пластикови, 

цилиндрични или във формата на прът. 

 Цилиндричните преобразуватели се изработват 

от няколко тръби, разположени концентрично, 

пространството между които се запълва на височина h 

от контролираната течност. Капацитетът на 

преобразувателя е равен на сумата от капацитета от давата участъка - потопения в 

течността с една диалектрическа проницаемост Ɛтеч и на намиращия се във въздуха с 

друга диалектрическа проницаемост Ɛср (за въздух Ɛср = 1). 

 При измерането на нивото на агресивни, но неелектропроводими течности, 

повърхността на преобразувателя се изработва от химически устойчиви сплави или се 

покриват с тънък антикорозионен слой, диалектрическата проницаемост на който се 

отчита при изчисленията. Покриването на повърхността с тънък слой се използва и при 

измерване на нивото на електропроводими течности. 
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 Електросъпротивителните нивомери се използват най-вече при сигнализация и 

поддържане на нивото на електропроводими течности в зададени граници. 

Приципът им на действие се основава на затварянето на електрическата верига на 

източника на захранване през контролируемата среда, представляващ по същество част 

от електрическата верига с определено електрическо съпротивление. Приборът по 

същество представлява електромагнитно реле, включено във веригата между елекрода 

и контролируемия материал. Схемите на включване на релейния сигнализатор могат 

да бъдат различни в зависимост от типа на обекта и броя на контролируемите нива. На 

фиг. 48 а е показана схемата на свързване на прибора към токопроводимия обект. В 

този случай за контролирането на едно ниво h може да се използва един електрод, едно 

реле и една линия. При контролирането на две нива h1 и h2 (фиг. 48 б) са необходими 

по два. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 За електроди се използват метални пръти или тръби и въглеродни електроди 

(за агресивни течности). Основен недостатък на всички елекродни прибори  ее  

ннееввъъззммоожжннооссттттаа  ддаа  ссее  ииззппооллззвваатт  вв  ссррееддии  ввииссккооззннии,,  ккррииссттааллииззиирраащщии,,  ооббррааззуувваащщии  

ттввъъррддии  ооттллааггаанниияя  ии  ннааллееппии  ввъъррххуу  ееллееккттррооддииттее  ннаа  ппррееооббррааззууввааттеелляя. 

 

фиг. 48: а - едно ниво, б - две нива; 1 - електрод, 

2- електромагнито реле, 3 - захранване 
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 Ултразвукови нивомери LLSSTT330000  ии  LLSSTT440000  оотт  ппооссллеедднноо  ппооккооллееннииее  ннаа  AABBBB 

 Сериите LST300 и LST400 на ABB обхващат ултразвукови нивомери за широк 

спектър от течности и твърди насипни материали от последно техническо и технологично 

поколение. 

LST300: Компактен ултразвуков сензор за 

измерване нивото на течности 

 Серията LST300 с основание може да се 

разглежда като бъдещето при измерването на 

ниво. Докато използването на „умни“ компактни 

трансмитери винаги е било атрактивна идея за 

индустрията, определени ограничения са възпрепятствали тяхното масово приложение. 

За LST300 тези ограничения не съществуват. 

 Независимо от това дали по време на работния процес са изложени на риск от 

наводняване или въздействие на корозивни химикали, LST300 лесно преодоляват 

негативните въздействия. С метално покритие и PVDF в различни части от корпуса, 

LST300 ее  ппъъррввиияятт  ккооммппааккттеенн  ууллттррааззввууккоовв  ннииввооммеерр,,  ииззццяяллоо  ууссттооййччиивв  ннаа  ккооррооззиияя. 

Устройството се предлага опционално със степен на защита IP68. 

 LST300 съчетава най-съвременни функции, 

характерни за ултразвукови уреди. Монтажът 

на LST300 се осъществява лесно, благодарение и 

на графичния дисплей и усъвършенстваната 

диагностика. Филтриращият алгоритъм за 

паразитни звукови вълни осигурява лесна 

инсталация в тесни пространства с много 

препятствия. Със специална конструкция на 

бутоните, не е необходимо да се отваря капака на устройството, за да се конфигурира 

то. „ТТрруудднноо  ее  ззаа  ввяяррввааннее,,  ччее  ввссииччккии  ттееззии  ффууннккццииии  ссаа  ддооссттъъппннии  ннаа  ууссттррооййссттввоо,,  

ззааххррааннвваанноо  вв  ддввууппррооввооддеенн  ееллееккттррииччеессккии  ккрръъгг“, коментират специалисти. 

 Без значение дали измерва агресивни химикали или вода, LST300 е оптимално 

решение за измерване нивото в течности с обхват до 10 m. Здрав и надежден, с 

водеща за класа си точност от 2 mm, LST300 ооссииггуурряявваа  ннааддеежждднноо  ии  ттооччнноо  ииззммееррввааннее  

ннаа  ккррииттииччннии  ппррооммиишшллееннии  ппррииллоожжеенниияя. 
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LST400: Ултразвуков новомер с изнесен сензор за 

насипни твърди и течни материали 

 LST400 ее  ппррооееккттиирраанн  ддаа  ррааббооттии  вв  ссррееддаа,,  вв  

ккоояяттоо  ппооввееччееттоо  ссъъввррееммееннннии  ууллттррааззввууккооввии  

ннииввооммееррии  ссее  ппрроовваалляятт. Например в силно 

запрашени среди и в приложения с екстремна 

температура на околната среда. GAP технология 

контролира повишаването на нивото, отклоненията и тока във фонов режим, 

гарантирайки най-добрите възможни експлоатационни характеристики при всякакви 

условия. „ТТааззии  ууннииккааллннаа  ттееххннооллооггиияя  ппооззввоолляявваа  LLSSTT440000  ддаа  ззааппааззвваа  ппррооееккттннииттее  ссии  

ттееххннииччеессккии  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ууссллооввиияя  ннаа  ссииллннаа  ззааппрраашшеенноосстт,,  вв  ккооииттоо  ддррууггии  ууссттррооййссттвваа  

ннее  ббииххаа  ссее  ссппррааввииллии“, коментират специалисти. 

 Лесният монтаж на LST400 спестява време, а 

специално разработеното меню за конфигурация 

позволява стандартните настройки да се извършат в 

рамките на една минута. Освен това, LST400 

поддържа редица функции, специално 

предназначени за приложение във водната 

индустрия. В комбинация с тях LST400 разполага с 

пет релета, предназначени за превключване на 

помпи с предварително конфигурирани работни 

схеми с цел осигуряване на еднакво време на 

работа на всички помпи. Същевременно LST400 е също толкова удобен и за измерване 

на нива в големи резервоари, например на нивото на цимент в складов резервоар. „СС  

ииззккллююччииттееллннааттаа  ссии  ззддррааввииннаа  ттооззии ултразвуков разходомер оотт  ппооссллеедднноо  ппооккооллееннииее  

ммоожжее  ддаа  ррааббооттии  ббееззппррооббллееммнноо  вв  ппррооддъъллжжееннииее  ннаа  ммннооггоо  ггооддииннии,,  ддооррии  вв  ууссллооввиияя  ннаа  

ааггрреессииввннаа  ппррооммиишшллееннаа  ссррееддаа“, коментират специалисти. 
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 III. 6 ТС ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА МАТЕРИАЛИТЕ 

  III. 6.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 В много съвременни производствени процеси, особено в химическата и 

хранителната промишленост, важна задача е непрекъснатото количествено определяне 

на състава на многокомпонентни материали и на други свойства на веществата - 

влажност, плътност и подобни. Измерването им се разглежда заедно, тъй като в някои 

случаи конценрацията се определя чрез някои измерими свойства на веществата. Също 

така съществува подобие между методите и техническите средства при измерване на 

концентрация и свойства на веществата. 

 Конценрацията ее  ккооллииччеессттввооттоо  ннаа  ееддннаа  ссъъссттааввккаа  вв  ммннооггооккооммппооннееннттннаа  

ссииссттееммаа,,  ооттннеессеенноо  ккъъмм  ооббщщооттоо  ккооллииччеессттввоо  вв  ссииссттееммааттаа. Отделните съставки на 

системата могат да се различават по химичен състав, по агрегатно състояние или 

едновременно по много свойства.  В някои системи определени концентрации имат 

собствени имена, например "влажност" за концентрация на вода и газ. Тъй като 

концентрацията включва данни за количество (по-точно за съотношения на количества), 

единиците за концентрация могат да се образуват чрез всички единици за 

количество. 

 Конценрацията и свойствата на веществата се определят предимно в течно или 

газообразно агрегатно състояние поради предимствата, които дава този начин на 

измерване. 

 Характерна особеност при измерване на концентрация е фактът, че тази величина 

се измерва индиректно. При това се различават: 

o специфични методи - използваният за измерване ефект възниква само за 

търсената съставка; 

o неспецифични методи - използваният за измерване ефект възниква при всички 

или при по-голямата част от съставките на системата, но е различно изразен. 
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  III. 6.2 ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ 

 Методите за измерване и концентрация са извъредно многобройни. 

Разнообразни са и конструкциите на уредите. Тук ще се ограничим до някои примери 

за измерване на концентрация и някои свойства на веществата, които могат да бъдат 

мярка за концентрация. 

 Зависимостта на електрическата проводимост на даден разтвор от концентрацията 

на разтвореното в него вещество, може да се използва за определяне на концентрацията 

на електролитите. Уредите, чието действие се основава на тази зависимост се наричат 

кондуктомери и се делят на: 

▪ концентратометри - измерват концентрацията на кисилини и основи; 

▪ солемери - измерват съдържанието на разтворените соли във водата, 

захранваща парни котли и топлообменници, в парата и кондензната вода. 

 На фиг. 49 е показан преобразувател, използван в концентратомера. 

 Той се състои от съд 1 

с два щуцера с фланци за 

закрепване към тръбопро-

вода. Вътре в съда е 

разположена чаша 2 с отво-

ри. В горната преграда са 

разположени два измерва-

телни електрода 3 и срав-

нителният електрод 4. 

Сравнителният електрод 

съдържа сярна кисилина с 

постоянна концентрация и 

служи за компенсиране на 

влиянието на температурата 

на разтвора върху показа-

нията на уреда. 

 Преобразувателят се 

включва в рамената на 
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E E 

фиг. 50 

Д 

уравновесен мост за променлив ток, в който се осъществява автоматично 

уравновесяване с помощта на електрическо следящо устройсто. ИИззммееррввааттееллннааттаа  ссххееммаа  

ммоожжее  ддаа  ссее  ииззппооллззвваа  ззаа  ииззммееррввааннееттоо  ннаа  ккооннццееннттрраацциияя  ннаа  ссяяррннаа  ккииссииллииннаа  вв  ппооттоокк,,  

ккааккттоо  ии  ннаа  ддррууггии  ккииссииллииннии  ии  ооссннооввии. 

 На фиг. 50 е показана принципна схема на солемер. 

 Измервателната схема пред-

ставлява неуравновесен мост, зах-

ранван с променлив ток. Конденза-

тът протича непрекъснато през съда 

Д, в който на известно разстояние 

един от друг, са разположени два 

електрода Е. Паралелно на електро-

дите е включено манганиново съпро-

тивление Rш. В трите рамена на моста 

са включени постоянните мангани-

нови съпротивления R1, R2, R3. В 

четвъртото рамо е включено съпро-

тивлението на електролита Rе, 

което се изменя в зависимост от 

количеството на солите разтворени 

във водата. В единия диагонал на 

моста е включени захранващо 

устройство, състоящо се от понижа-

ващ трансформатор, батер Б, пос-

тоянно съпротивление R0 и регулеру-

емо съпротивление Rс. В другия диа-

гонал са включени регистриращ ми-

ливолтметър mV и токоизправител 

П. Преобразувателят се поддържа 

при постояннна температура, което 

изключва влиянието на температу-

рата на електролита върху показанията на уреда. 
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 Съставът на различни газови смеси и концентрацията на отделните съставки 

на смесите се контролира с оглед на правилното протичане на редица технологични 

процеси в химическата промишленост. Уредите, с които се извършва този контрол, се 

наричат газанализатори. 

 Накратко ще се запознаем с газовите сензори.  

 При реализацията на газови сензори се използват няколко физични принципа. 

Общото при тях е, че съществува възстановяване на чувствителния елемент след 

въздействието на газа. Броят на материалите и технологиите, на които се базират 

чувствителните елементи за газови сензори, е значителен. Основните типове газови 

сензори, които са намерили практическо приложение, са представени на фиг. 51. 

 Принципът на действие на полупроводниковите газови сензори се основава на 

увеличаване на проводимостта на чувствителния елемент в приповърхностната област 

при сорбция на анализирания газ. 

 При каталитични газови сензори на повърхността им, в резултат на протичане на 

каталитични реакции, се отделя топлина, водеща до промяна на температурата в 

газовия сензор, която се измерва с температурен сензор. ТТее  ссее  ннааррииччаатт  оощщее  

ппееллииссттооррии. 

 Електрохимични газови сензори са едни от най-универсалните сред газовите 

сензори. В зависимост от принципа им на действие, електрохимичните газови сензори 

се разделят на потенциометрични и амперометрични. В конструкцията на всеки 
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електрохимичен сензор има минимум два електрода (анод и катод), между които 

протича химична реакция. Електродите се изготвят от каталитични метали като платина и 

паладий. 

 Оптични газови сензори се основават на взаимодействието на 

електромагнитните вълни с изследвания газ, в резултат на което се изменят някои 

характеристики на излъчването като интензивност, поляризация и др. Оптичните 

газови сензори могат да се разделят на няколко основни групи. На фиг. 52 е показан 

оптоелектронен сензор: 

 

 

 

 

 

 Изменението на оптичните свойства на средата под действие на изследвания газ 

влияе на изходния сигнал от фотоприемника, който се използва за измерване на 

концентрацията на газа. 

 Гравиметрични сензори. Това са сензори, в които много малки изменения на 

масата, предизвикани в резултат на адсорбция на молекули на газове, довеждат до 

изменение на механичните свойства на системата. ВВ  ттяяхх  ннее  ппррооттииччаатт  ххииммииччннии  

ррееааккццииии  ии  ппррииннццииппъътт  иимм  ннаа  ддееййссттввииее  ее  ччииссттоо  ффииззииччеенн. Генераторите на основата на 

пиезоелектрични кристали са извънредно чувствителни към изменението на масата 

на електродите им. 

 Газови сензори на основата на MOS-структури. MOS-структури, металните 

електроди на които са реализирани от преходни метали (паладий, платина, никел), 

изменят характеристиките си подействие на газове. При това при MOS-транзисторите 

се изменя праговото напрежение и се измества волт-амперната характеристика. При 

MOS-кондензаторите се извършва изместване на волт-фарадната характеристика по оста 

на напрежение, без да се изменя формата й. ТТееззии  ееффееккттии  ссее  ииззппооллззвваатт  ззаа  ррееааллииззииррааннее  

ннаа  ггааззооввии  ссееннззооррии  сс  ррааззллииччннии  ккооннссттррууккццииии (с перфориран гейт, с разцепен гейт и др.). 
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  III. 6.3 ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ 

 Влажността както на околния въздух така и на редица продукти и материали има 

голямо значение в практиката. Атмосферната влажност от една страна влияе на 

усещането за комфорт, студ и горещина, а от друга е свързана с опазването и 

съхранението на хранителни и нехранителни стоки, строителни материали, музейни 

ценности и др. Влажността на продуктите, освен че влияе на цената им, гарантира 

дълготрайното съхранение – зърнени храни, фуражи, чай, кафе, “сухи” месни продукти и 

т.н. Нивото на влажността оказва съществено влияние на редица технологични 

процеси. Влажността на атмосферния въздух или технологичния газ е един от важните 

параметри, определящи качеството на изходните продукти в много технологични 

процеси. Затова ииззммееррввааннееттоо  ннаа влажността ннаа  ггааззооввее  ииммаа  ггоолляяммоо  ззннааччееннииее  ии  шшииррооккоо  

ссее  ииззппооллззвваа  вв  ииннддууссттрриияяттаа. 

 За количествена оценка на влажността на газовете се използуват различни 

единици: 

1. Абсолютна влажност (плътност на водните пари), dw. Изразява масата на 

водните пари, съдържащи се в единица обем на газа. Абсолютната влажност се 

измерва в грамове на кубически метър (g /m3). 

2. Парциално налягане на водните пари, pw. Това е налягането на водните пари 

във въздуха, измерено при някаква температура. Измерва се единици за 

налягане (обикновено в хектопаскали, hPa). 

3. Обемно влагосъдържание (обемна концентрация на водните пари), Сv. Определя 

се като отношение на обема на водната пара към обема на газа. Обемното 

влагосъдържание се използува за характеристика на много малки съдържания 

на водна пара. Измерва се в ppm (parts per million). 

4. Относителна влажност, Н(RH). Отношението на парциалното налягане на 

водните пари към налягането на наситените водни пари при дадена 

температура. Величината Н характеризира степента на насищане на газа с 

водни пари и във връзка с това намира приложение в много области на науката и 

техниката. Относителната влажност се измерва в проценти (0 ≤ Н ≤ 100). 

5. Температура на точката на кондензация (точка на оросяване), Тр. 

Температурата, при която парциалното налягане на водните пари става 

максимално. Това е температурата, при която относителната влажност на 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 84 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

фиг. 53 

въздуха е равна на 100%. Точката на кондензация се използва за измерване на 

концентрацията на водна пара в индустриални процеси при висока 

температура. 

 Класификация на сензорите за влажност е представена на фиг. 53: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Психрометрични (температурно-градиентни) сензори за влажност. 

Психрометричният метод е предназначен за измерване на относителната 

влажност на газ (предимно на въздух) при температури, по-високи от 273К, и е основан 

на зависимостта на влажността на въздуха от показанията на сух и влажен термометър. 

При това температурата на влажния термометър зависи от интензивността на 

изпарение на водата от овлажнената повърхност. ККааттоо  ттееррммооччууввссттввииттееллннии  ееллееммееннттии  

ссее  ииззппооллззуувваатт  ттееррммооддввооййккии,,  ттееррммииссттооррии,,  ддииооддии  ии  ддрр. 
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 Кондензационни (температурно-градиентни) сензори за влажност. 

Кондензационният метод е основан на зависимостта на температурата на 

кондензация на парите на водата на охладена повърхност на твърдото тяло от 

концентрацията на водните пари. Към предимствата на метода се отнасят 

възможността за измерване на влажност в широк диапазон на концентрация на водните 

пари, температурата и налягането на анализираната среда, а също градуировката на 

сензорите по температура, а не по влажност. При реализацията на метода е необходимо 

да се осъществи регулируемо охлаждане на кондензиращата повърхност на детектора, 

точна фиксация на момента на появяване на слоя кондензат с едновременно 

регистриране температурата на кондензиращата повърхност. 

 ЗЗаа  ооппррееддеелляяннее  ммооммееннттаа  ннаа  ооббррааззууввааннее  ннаа  ссллоояя  ккооннддееннззаатт  ссее  ииззппооллззуувваатт  

ооппттооееллееккттррооннннии  ии  ееллееккттррииччеессккии  ммееттооддии,,  аа  ссъъщщоо  ттааккаа  ссттррууккттууррии  ннаа  ббааззааттаа  ннаа  

ппооввъъррххннооссттннии  ааккууссттииччннии  ввъъллннии. 

 

 Температурно-градиентни сензори на базата на литиев хлорид. Принципът на 

действие на този сензор се състои в нагряване на солеви разтвор на базата на LiCl до 

тогава, докато в разтвора не се установи налягане на парите, равно на налягането 

на водните пари в анализираната среда. Знаейки тази температура, може да се 

определи налягането на водните парите и оттам – температурата на точката на 

кондензация. Сензорът се състои от тръба, обвита с тъкан, която е напоена с 

разтвор на LiCl. Върху тръбата са навити два електрода от корозионно устойчив метал. 

На електродите се подава променливо напрежение и в разтвора протича ток, който го 

нагрява и предизвиква изпарение на водата. След изпарение на водата, токът, 

преминаващ между електродите, рязко намалява, тъй като проводимостта на 

кристалния LiCl е значително по-ниска от проводимостта на разтвора. В резултат на това 

се намалява температурата на сензора. Така се установява равновесие между 

твърдия LiCl и неговия разтвор. ТТоовваа  ррааввннооввеессииее  ннаассттъъппвваа  ппррии  ттееммппееррааттуурраа,,  

ннееппооссррееддссттввеенноо  ссввъъррззааннаа  сс  ннаалляяггааннееттоо  ннаа  ввооддннииттее  ппааррии. Температурата се измерва 

със сензор Pt100, който е част от конструкцията на сензора. ППоо  ттааззии  ттееммппееррааттуурраа  ссее  

ооппррееддеелляя  ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ввллааггаа  ввъъвв  ввъъззддууххаа. 
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 Сорбционни сензори за влажност. Принципът на действие на сензорите от 

тази обширна група е основан на явлението сорбция на влага от анализираната 

среда. Извършващите се при това изменения на физико-химичните или 

електрофизични параметри на чувствителния елемент на сензора, намиращ се в 

хидротермично равновесие със средата, служат като мярка за определяне 

съдържанието на влага. 

 В зависимост от вида и механизма на сорбция, се различават адсорбционни, 

абсорбционни и хемосорбционни сензори за влажност. В първите от тях сорбцията на 

парите на водата се извършва на повърхността на непорест сорбент или на повърхността 

на порите в порест. В сензорите от абсорбционен тип поглъщането на влага се 

осъществява от целия обем на сорбента. В хемосорбционните сензори сорбираната 

вода химически взаимодейства с материала на сорбента. 

 В сензорите от адсорбционен и абсорбционен тип поглъщането на влагата от 

сорбента се съпровожда с изменение на неговата маса и електрофизични 

характеристики като съпротивление, капацитет, диелектрична проницаемост и др. 

В съответствие с това се различават сензори от гравитационен тип, към които преди 

всичко се отнасят пиезосорбционните сензори, основани на изменения на масата на 

сорбента, и импедансни сензори, основани на изменението на пълното 

съпротивление (или на една от неговите съставляващи) на сорбента. 

 ДДаа  ррааззггллееддааммее  ппоо--ппооддррооббнноо гравиметричните (пиезосорбционни) сензори за 

влажност. Измерването на присъединената маса на пиезокварцовите резонатори 

позволява да се регистрират сорбции на ниво 10-9 - 10–12 g/cm2, което дава 

възможност да се реализират гравиметрични или пиезосорбционни сензори за 

влажност, притежаващи висока чувствителност и точност на измерването. В 

сензорите от този тип при сорбция на влага се изменя масата на сорбента, нанесен на 

повърхността на пиезокварцовия резонатор, което довежда до изменение на 

честотата на резонанса. Големината на изходния сигнал на пиезосорбционния 

чувствителен елемент се определя от сорбционната активност на използвания сорбент. 

Освен на базата на пиезокварцови резонатори, този тип сензори се реализират и на 

основата на повърхностни акустични вълни (ПАВ – surface acoustic wave – SAW). 

Принципът им на действие използва също промяната в масата на 

влагочувствителен слой, реализиран най-често на базата на полимер. Видът на 

акустична вълна се определя от свойствата на пиезоелектричната подложката, 

кристалния срез и структурата на електродите, които формират излъчвателя и 
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фиг. 54 

фиг. 55 

приемника на акустичните вълни (фиг. 54). Увеличението на диелектричната 

константа, масата или електропроводимостта на влагочувствителния слой в резултат на 

абсорбцията на влага води до понижение на скоростта на ПАВ. Промяната в изхода на 

сензора може да е резултат от промяната в скоростта, честотата или фазата на 

вълната. 

 

 

 

 

 

 Структурата на сензор за влажност на основата на ПАВ, конструиран върху 

подложка от LiNbO3, с нанесен влагочувствителен слой на базата на поливинилов 

алкохол (PVA), е показана на фиг. 55 а. 

 

 

 

 

 

 

  

 Изменението на фазата на изходния сигнал като функция от относителната 

влажност е показано на фиг. 55 б. Характеристиката е нелинейна с малък хистерезис. 
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 Сензори за влажност на базата на MOS структури (фиг. 56). 

 Предимствата на тези сензори са ниската 

себестойност, поради изработването им в голям брой 

с конвенционална технология за изготвяне на 

интегрални схеми и добра възпроизводимост на 

параметрите. Като чувствителен елемент може да се 

използват полимери. Сред тях полиимидът (polyimide) е 

съвместим със стандартния технологичен процес на 

производство на интегралните схеми. Чувствителният 

елемент се реализира върху гейтовата област на 

MOS транзистора.  

 Сензори за влажност на базата на други физични принципи. 

 Към тази група се отнасят сензори за влажност, действието на които се основава 

на различни от разгледаните принципи. На първо място това са оптичните сензори за 

влажност. При тях се изменят оптичните характеристики на влагочувствителния 

слой. 

 Други типове сензори за влажност се реализират на базата на оптично влакно. 

При тях се променят оптичните характеристики на влакното с нанесен върху него 

влагочувствителен слой. Такъв тип сензор се реализира на базата на U-образно 

кварцово влакно, покрито с тънък слой полимер. 

 Освен оптични сензори за влажност съществуват още микровълнови, 

фотоакустични и магнитоеластични. Сензори с микровълнова структура, работещи при 

честота няколко GHz, използват като чувствителен слой полиамид, формиран по 

дебелослойна технология. Предназначени са за контрол на работната среда в 

радиочестотни системи. 
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фиг. 57 

  III. 6.4 ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛЪТНОСТ 

 В повечето случаи производствените течности представляват водни разтвори 

на твърди, течни или газообразни вещества. Плътността им се измерва с цел да се 

определи концентрацията на разтвореното вещество, т.е. неговото процентно 

съдържание. Зависимостта на концентрацията от плътността на разтвора се дава в 

съответни таблици в справочниците. 

 Плътността представлява количеството вещество, което се съдържа в единица 

обем: 

ρ = m/V, 

където m е масата на веществото, [kg]; V - обемът, зает от веществото, [m3]. 

 Температурата влияе върху разтворимостта на веществата, а от там и върху 

плътността на разтворите. При повишаване на температурата разтворимостта на 

твърдите тела се увеличава, а на газовете намалява. Освен това плътността на един 

разтвор намалява при увеличаване на температурата. 

  

 Видът на ПЛЪТНОМЕРА, който се използва при дадено 

измерване, се определя от принципа на измерването, обхвата на 

изменение на измерваната величина и околните условия (налягане, 

температура). 

 Принципът на измерването при АРЕОМЕТРИЧНИЯ МЕТОД се 

основава на закона на Архимед. На практика този закон може да се 

приложи по два начина.  

 При първия ареометърът е с постоянна маса и дълбочината на 

потапяне е обратнопропорционална на плътността. Уредите 

построени на този принцип се наричат автоматични плътномери с 

плавъщ поплавък (фиг. 57). За плътността се съди по преместването 

му във вертикална посока по скала, градуирана в единици за 

плътност. Понякога е включена и скала за температурна корекция на 

показанията. 
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 При втория начин ареометърът е потопен на една и съща дълбочина, а масата 

му се променя пропорционално на плътността на разтвора. Колкото по-голяма е 

плътността, толкова по-голяма е силата на изтласкване, действаща върху уреда и толкова 

по-голяма трябва да бъде масата на ареометъра, за да се потопи до определено 

положение. Уредите, основани на този принцип, се наричат автоматични плътномери с 

потопен поплавък. Плътността се определя чрез завъртане на стрелка. Уредите са с 

малки размери и с голяма точност. Включват се непосредствено в потока на 

изследваната течност. В някои плътномери се използват два поплавъка, с които се 

осъществява температурна корекция, като плътността на изследания разтвор се 

сравнява  плътността на еталонна течност. ТТооззии  ввиидд  ппллъъттннооммееррии  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  

ссввъъррззааннии  сс  ррееггииссттрриирраащщоо  ууссттррооййссттввоо  ии  вв  ссииссттееммаа  ззаа  ппррееддааввааннее  ннаа  ппооккааззаанннниияяттаа  ннаа  

ррааззссттоояяннииее. 

 

 ХИДРОСТАТИЧЕН МЕТОД. ТТооззии  ммееттоодд  ссее  ииззппооллззвваа  ззаа  ииззммееррввааннее  ннаа  ппллъъттннооссттттаа  

ннаа  ттееччннооссттии. Основава се на закона на Паскал, според който натискът на течността 

върху плоскост, потопена в нея, е равен на теглото на стълб от същата течност с основа 

лицето на плоскостта и височина, равна на дълбочината на потапянето, т.е. 

F = Shγ + Spатм, 

където F е хидростатичния натиск, N; 

  S - лицето на потопената с течността плоскост, m2; 

  h -дълбочината на потапяне на плоскостта, считана от нивото на течността, m; 

  γ - обемно тегло на изследваната течност, N/m3; 

  pатм - атмосферно налягане, Ра. 

 Налягането, което течността упражнява върху единица площ, е 

p = F/S = hγ + pатм = hρg + pатм, 

където ρ е плътността на изследваната течност, kg/m3; а g - земното ускорение, m/s2. 

 Очевидно плътността ρ може да се определи чрез измерване на 

хидростатичното налягане р. Това налягане може да се измери по няколко начина. 
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фиг. 58 

 На фиг. 58 е показана схема на хидростатичен плътномер, при който отчитането 

на налягането става чрез 

диференциален манометър 1. 

Изследваната течност се намира 

в съда 4. Чрез две тръби с 

различна дължина (2 и 3) се 

подава газ с еднакво налягане, 

контролирано от винтилите 5. 

Манометърът отчита разли-

ката в налягането в двете 

тръби. Тъй като височината h е 

постоянна, отчетеното наля-

гане е пропорционално на 

плътността ρ на изследвана-

та течност. ССккааллааттаа  ммоожжее  ддаа  

ббъъддее  ррааззггррааффееннаа  вв  ееддиинниицции  ззаа  

ппллъъттнноосстт. 

   

 ПИКНОМЕТРИЧЕН (ТЕГЛОВИ) МЕТОД. При него се измерва теглото на определен, 

предварително известен обем от разтвора. Използва се предимно в лабораторната 

практика при точни измервания. 

 МЕТОД НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА КИПЕНЕ НА РАЗТВОРА. Измерването на 

тепературата на кипене на разтвора и разликата в налягането на на парите на разтвора 

и разтворителя при една и съща темпаратура, дават стойностите на плътността на 

изследваната течност. 

 ОПТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА РАЗТВОРИТЕ зависят от плътността. Това се използва 

при рефрактометрите. Те изерват ъгъла на пречупване на светлинен лъч при 

преинаването му през разтвора. ССккааллааттаа  ссее  ггррааддууиирраа  вв  ппррооццееннттии  ссууххоо  ввеещщеессттввоо. 

 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МЕТОД. ППррии  ооппррееддееллееннаа  ттееммппееррааттуурраа  ии  ссъъссттаавв  ннаа  ииззссллееддвваанниияя  

ррааззттввоорр  ееллееккттррооппррооввооддииммооссттттаа  ммуу  ззааввииссии  оотт  ппллъъттннооссттттаа. Вече разгледахме уреди, 

основани на този принцип при измерването на концентрация - солемери.  

 



Професионална гимназия по елктротехника и електроника – гр. Пловдив 

Стр. 92 от 93  събрал, подредил и  украсил инж. Богомил Иванов Петков 
 

фиг. 59 

 ИИ  ннааккррааяя  ннееккаа  ррааззггллееддааммее  ееддиинн  ссъъввррееммеенн  уурреедд - ссеерриияяттаа  DDIIMMFF  оотт  ссееннззооррии  ззаа  

ппллъъттнноосстт,,  ккоояяттоо  ооссииггуурряявваа  ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  ннееппррееккъъссннааттоо  ииззммееррввааннее  ннаа  ппллъъттннооссттттаа  

ии  ккооннццееннттрраацциияя  ннаа  ттееччннооссттии,,  ттееччннии  ссммеессии  ии  ммннооггооффааззннии  ттееччннооссттии - фиг. 59. 

 Централният елемент на серията от сензори DIMF е виброчестотен елемент - 

трептяща "вилица" (DIMF 1.3) или трептяща тръба (DIMF 2.0 и DIMF 2.1). Потокът 

течност, която ще бъде изследван, минава през виброчестотния елемент. ППррооммееннииттее  вв  

ппллъъттннооссттттаа  ввооддяятт  ддоо  ппррооммяяннаа  вв  ччеессттооттааттаа  ннаа  ттррееппттееннее. Измерват се честотните 

промени. Честотата се регистрира директно от TR предавател и се превръща в сигнал, 

пропорционален на плътността и концентрацията. В същото време температурен 

сензор измерва температурата на материала. След това тази температура се използва за 

направа на корекции. По този начин е взето предвид влиянието на температурата върху 

вибриращия елемент и плътността на течността. Корекциите се извършват директно в TR 

предаватела. ЧЧеессттооттааттаа  ии  ттееммппееррааттууррааттаа  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ииззппррааттееннии  ннаа  

ккооммппююттъърр  ииллии  ппррееооббррааззууввааттеелл  ии  ттаамм  ддаа  ббъъддаатт  ддооппъъллннииттееллнноо  ооббррааббооттееннии. 

Principle - принцип  
 Pick up coil - неподвижна 

бобина 

Oscillator coil - осцили-

раща  бобина 

Oscillation element - 

трептящ елемент  

 Uncorrected density - 

некоригирана плътност 

Constants - константи 

Period - период 

parallel flow- паралелен 

поток 

serial flow - последова-

телен  поток 
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 Приключихме и с III. ТС ЗА КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЕЛИЧИНИ ☺! 

В този раздел се запознахе с принципа на действие на уреди за измерване и техни реални 

конструкции. Материалът е разнообразен и обемист, но в никакъв случай не чак толкова труден за 

усвояване. Вече имате достатъчно опит, за да го усвоите, а и вече знаем, че началото на всяка 

система за автоматизация, започва с измерване!  

 И за десерт - долната картинка! Разгледайте я. Поразсъждавайте... ККрраассииввоо  ее,,  ннааллии   ☺! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


