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ПЪРВА ЧАСТ

ВЪВЕДВНИЕ В ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ТЕХНИКА

ПЪРВА ГЛАВА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В МЕТРОЛОГИЯТА

1.1. Величина

Опознаването на природата е свързано със сравняване на предмети, явления, процеси,
сигнали чрез различните им свойства и проявата на тези свойства. Обектите на околната
среда имат безкрайно голям брой свойства, които се проявяват в най-различни отношения в
зависимост от спецификата им. Независимо от тези многобройни прояви на свойствата има и
няколко общи:

а) по отношение на еквивалентност – дадено свойство при различните обекти се
оказва еднакво или нееднакво;

б) по отношение на порядък- еднородните свойства при различните обекти имат
различна интензивност или стойност;

в) по отношение на адитивност- еднородните свойства на различните обекти могат да
се сумират.

Свойствата, които се проявяват само по отношение на еквивалентност, не са величини
(например пол, социален произход и др).

Свойствата, които се проявяват   по отношение на еквивалентност  и порядък ,се
наричат интензивни  величини – например величините в спорта, психологията педагогиката и
др.

Свойствата, които се проявяват   по отношение на еквивалентност, порядък  и
адитивност се наричат екстензивни  величини -   дължина, сила, маса и др.

Всяка величина има определение, което отразява степента на познанието за даденото
свойство. Със задълбочаването на познанията на човека постепенно се уточняват и
определенията за физичните величини. Например температурата се е определяла като степен
на нагрятост на телата и е била причислявана към интензивните величини. Едва след
изследванията на Келвин температурата е включена към екстензивните величини.

1.2. Измерване

В процеса на опознаване на природата се използват различни форми на отразяване на
материалния свят, които включват и формално-логическите понятия, най-удобно от които е
понятието число.

Свойствата, които се проявяват само по отношение на еквивалентност, могат да се
отразят в зависимост от тяхното количество съответно с различни числа. Тази първа форма
на отразяване с количествен числов резултат се използва широко, но не е измерване
(например номерация на идентични обекти). Числата, които отразяват свойствата
проявяващи се само по отношение на еквивалентност,  могат да се използват при
статистическа обработка.

Свойствата, които се проявяват   по отношение на еквивалентност  и порядък, могат
да се изразят със съответстващ естествен ред числа. При това на еднаквите интервали между
близките числа в най- общ случай съответстват нееднакви интервали между съответните
стойности или интензивност на дадено свойство. Естественият ред на числата, който
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определя числовите стойности на величините, съответства в дадения случай на ред величини
с нарастващи стойности.  Тази втора форма на отразяване с количествени числови резултати
е количествено оцеляване. Към нея се отнасят простите форми за контрол, в които
качествената оценка “повече”, “равно” или “по-малко” от нормата има съответен числен
израз. Числата, които отразяват свойствата, проявяващи се   по отношение на еквивалентност
и порядък с нарастваща интензивност могат да се използват  само за статистически операции
като определяне на честота, мода, медиана, квантили и коефициент на рангова корелация. Те
не могат да се използват при аритметични операции за определяне на математично очакване,
дисперсия и др. Като пример за такава форма на отразяване може да се посочи
количествената оценка на величините в психологията, педагогиката, спорта, експертната
оценка на качеството на изделията. Единиците на величините в тези области не могат да се
възпроизвеждат. При оценката наличието на единица формално съществува, тъй- като се
получава количествена характеристика, която се основава на единицата като формално
математично понятие. Следователно при количествената характеристика на свойствата няма
равни интервали, което води до некоректност при определянето на математичното очакване,
дисперсията и др.

По тази причина напълно обоснован е стремежът към осигуряване на
равноинтервалност на количествената характеристика, т.е. към измерване. В случаите на
субективно оценяване стремежът е да се избират най-близките по равноинтервалност групи
субективни оценки за осигуряване на статистическото им осредняване.

Свойствата, които се проявяват   по отношение на еквивалентност, порядък  и
адитивност, могат да се отразят с естествения ред числа, като на еднаквия интервал между
близките числа съответства еднакъв интервал на съответните стойности или интензивност на
дадено свойство. Тази трета форма на точно количествено равноинтервално оценяване
представлява измерване. Числата, които отразяват свойствата проявяващи се   по отношение
на еквивалентност , порядък и адитивност могат да се използват  за  всички статистически и
аритметични операции.

Под измерване (съгласно с БДС 11244 – 73) се разбира съвкупността от
експериментални действия, с които се цели да се определи числената стойност на дадена
величина.

1.3. Физична  величина

Физичната величина в качествено отношение е общо свойство за множеството обекти,
а в количествено отношение е индивидуално свойство за всеки от тях. Всяка величина се
измерва опитно със специални технически средства , наречени средства за измерване
(измервателни уреди и системи). Големината на физичната величина представлява
количествено съдържание на даденото свойство на обекта.

Обективно съществуващите зависимости между обектите се представят чрез
независими уравнения, които са уравнения между величини. При това броят на величините n
е винаги по-голям от броя на уравненията m . По тази причина m величини за дадена система
се определят чрез други величини, а (n – m) величини условно се приемат за независими от
другите. Тези величини се наричат основни, а останалите производни. Теоретично за основна
величина може да се избере всяка една от даден брой величини, но на практика се избират
тези, които най-точно могат да се възпроизведат и измерят. Основна физична величина е
физичната величина на дадена система, условно приета за независима от другите величини
на системата. Производна физична величина е физичната величина на дадена система, която
се определя   чрез основните  величини на тази система. Дадена система от величини се
състои от няколко основни и редица производни величини. Такъв метод за построяване на
система от величини е бил предложен от Гаус през 1832г. Затова и първата система единици
е била наречена на негово име.
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Зависимостта на всяка производна величина от основните величини се изразява чрез
нейната размерност. Размерността отразява връзката на величината с основните величини на
системата при коефициент на пропорционалност, приет за единица.

Понятията физична величина и измерване дават възможност логично да се премине
към едно от основните понятия в метрологията – единица за физична величина. Единица за
физична величина е физичната величина с размер, на който по определение е присвоена
числена стойност 1.

От 1965г. с БДС 3952-65 у нас бе въведа Международната система измервателни
единици SI. Тази система се състои от седем основни единици за физични величини:  маса –
килограм (kg); дължина – метър (m); време – секунда (s); големина на електричен ток –
ампер (A); термодинамична температура – Келвин (K); количество вещество – мол (mol) и
светлинен интензитет – кандела (cg). Съществуват и две допълнителни единици : равнинен
ъгъл – радиан (rad) и пространствен ъгъл – стерадиан (sr). Международната система
измервателни единици SI включва 111 производни единици, някои от които са получили
специално име и собствено означение. Допуска се те да бъдат използвани за изразяването на
производни единици по по- прост начин, отколкото ако се използват само основните
единици.

1.4. Информация и сигнал при измерването

Понятието информация може да се изясни чрез описание на по-съществените му
свойства. При това не е необходимо да се разглеждат подробно някои аспекти на
информацията като семантиката (значението на информационните съобщения за човека) или
прагматиката (функциите, респ. въздействието на информацията върху човека).  В
измервателната техника информацията има смисъл на избор на една стойност (или редица
стойности) от зададено множество стойности.

Свойство на всяка информация е да отстранява несигурността или да я намалява ,
което е в сила и за информацията, получена от измерванията. Преди измерването съществува
несигурност за стойността на дадената величина. След измерването се знае, че стойността на
тази величина е в областта, определена от границите на грешката. Следователно
несигурността (неопределеността) преди измерването се отстранява толкова по-ефективно,
колкото стойността на грешката при измерването е по-малка.

Външната форма на подлежащата на измерване информация е сигналът. Сигналът е
физична величина (променяща се във времето) с параметър, чрез който може да се получава
информация за някоя друга величина. Параметърът на сигнала трябва да може да се
възприема, да се поддава на следваща преработка и да приема достатъчно много стойности,
така че да се получава информация. Този параметър се нарича информационен. Стойностите
на информационния параметър са мярка за стойностите на измерваната величина, т.е.
измерваната величина се преобразува в информационен параметър.

От определението следва, че самата измервана величина може да се разглежда като
сигнал. Следователно процесът на измерване е процес на преобразуване на сигналите.
Сигналът “измервана величина” се преобразува в сигнал “изходна величина”, т.е. “измерена
стойност” (обикновено през много междинни сигнали, които нямат външна
изява).Съществуват два вида сигнали:

а) сигнал във вид на физичен процес (аналогов сигнал) – информацията за него се
съдържа в размера на информационния му параметър;

б) кодов или дискретен сигнал - информацията за него се съдържа в броя на
елементите му или в разположението им във времето и в пространството.
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1.5. Основни измервателни операции

Измерването представлява процедура с много операции, която съдържа както общи за
всички информационни процедури операции (запомняне, предаване, осредняване,
комутация), така и специфични метрологични операции (възпроизвеждане на величина със
зададени стойности, сравнение на величини, измервателно преобразуване, мащабно
преобразуване).

Възпроизвеждане на величина със зададена стойност. Това е най-важната
операция на измервателния процес, която се състои в създаване на изходен сигнал със
зададени размери на информационния му параметър, т.е. на величината. Средството за
измерване, предназначено за възпроизвеждане на физична величина със зададена стойност,
се нарича мярка.

Методите за възпроизвеждане използват различни процеси, които се отличават с най-
голяма стабилност на параметрите. За създаване на най-точни мерки се използват процесите
в микросвета. Например мярката за дължина се основава на постоянната дължина на вълната
на излъчване на свръхчисти газове; мярката за честота на постоянната резонансна честота на
ядрото на молекулата и др.

Възпроизвеждането на величина със зададена стойност може формално да се
представи като преобразуване на цифров код в дадена физична величина, основано на
единицата на дадената физична величина Dхк. “Изход” на мярката в такъв случай е
величината със зададена стойност хN = Nx Dхк, а “вход”- числената стойност на величината
Nx. Следователно преобразувателят “число – аналогов сигнал”, изходната величина на който
има стойност, изразена в единици на дадената величина, е автоматична управляема мярка.
При измерване на величина, която се изменя в широк интервал, изходната величина на
мярката трябва да е многозначна, т.е. трябва да бъде или регулируема или многоканална.

Сравнение на величините. Сравнението служи за определяне на съотношението
между еднородни величини обикновено за да се получи отговор “по-голямо”, “по-малко” или
“приблизително равно”. Величините се сравняват чрез изваждане (взаимно противодействие)
при което се формира разликата Dх, чийто знак съдържа информация за съотношението
между величините. Сравнението се изпълнява и чрез деление и превключване със запомняне.

Към величините, удобни за непосредствено сравнение, се отнасят параметрите на
сигналите с насочено действие: електрически, магнитни, механични. Удобните за сравнение
величини са малко, но и неподдаващите се на непосредствено сравнение величини трябва да
се измерват. Това налага преобразуването им в други величини, което трябва да се извършва
с  нормирана грешка. Към величините, които се сравняват след преобразуване, се отнасят
параметрите на сигналите без насочено действие: температура, обем, площ. Операцията
сравнение се извършва чрез устройство за сравнение (компаратор). Към изхода на
устройството се включва релеен елемент, който реагира на знака на изходната величина sign
Dх.

Измервателно преобразуване. Измервателното преобразуване е операция на
преобразуване на входния сигнал в изходен, като информационният параметър на изходния
сигнал е функционално свързан (със зададена точност) с информационния параметър на
входния сигнал. Физичната същност на измервателното преобразуване е преобразуването
и предаването на енергия, в частност преобразуването на един вид енергия в друг.

Изходните сигнали на измервателните преобразуватели и техните информационни
параметри са стандартизирани. Стандартизирани сигнали са : постоянно напрежение 0 – 10
V, постоянен ток  0 – 5 mA,  0 – 20 mA и  4– 20 mA и честота  400 – 8000 Hz.
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Измервателното преобразуване най-общо включва няколко операции:
- Изменение на физичния вид на сигнала (преобразуване на топлинния процес в

електрически в термодвойката).
- Функционално преобразуване. Осигурява обикновено необходимата линейна

зависимост между информационния параметър на входния и изходния сигнал.
- Съгласуване на изходното съпротивление на източника на сигнал с входното

съпротивление на средството за измерване. Осигурява минимална промяна на изследвания
физичен процес.

- Съгласуване по ниво на даден параметър на входния сигнал – операция мащабно
преобразуване.

- Съгласуване по време. Включва съгласуване на честотен интервал, временен
интервал, начален момент на отчитане на времето. Представлява операция  за мащабно
преобразуване на временната координата на сигнала.

Измервателният преобразувател, в който се извършва изменение на вида на входния
сигнал, функционално преобразуване на сигнала, съгласуване на обобщените съпротивления,
дава възможност значително да се намали боят на средствата за измерване и те да се
изграждат за сигнали, подлежащи на точно измерване, и за такива техни характеристики, при
които се осигурява най-ефективната им работа.

Мащабно преобразуване. Мащабното преобразуване е операция, при която се
получава изходен сигнал, еднороден с входния, като стойността на информационния
параметър на изходния сигнал е пропорционална к пъти на стойността на информационния
параметър на входния сигнал. Коефициентът кмп е основна характеристика на мащабния
преобразувател.
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ВТОРА ГЛАВА

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

2.1. Общи свойства на измервателните преобразуватели

Фиг. 2.1. Условен елемент на структурната схема

Всяка система за измерване или измервателен преобразувател могат условно да се
изобразят, както е показано на фиг. 2.1. Тук процесът (или съставящите го отделни процеси
), който се извършва в преобразувателя, условно е представен чрез връзката на входните
въздействия с характеристиките на резултата на процеса – изходните параметри. Какво се
разбира под вход и изход на условния елемент, зависи от конкретния преобразувател. В
случая е важно това, че между входовете и изходите съществува причинна връзка.
Състоянието на входовете и изходите на условния елемент може да се представи с числа.

Мигновените стойности на входовете могат да се изразят чрез числата х1, х2,… ,хl  .
Тези числа образуват вектора Х = (х1, х2,… ,хl). По аналогичен начин може да се представи
състоянието на отделните изходи чрез вектора Y = (у1, у2,… ,уm). Ако конструктивните
особености на преобразувателя (системата) и функционирането на дадения условен елемент
се характеризират чрез величините z1, z2,… ,zn  , които съставят вектора Z  =  (z1, z2,… ,zn),
съществува системата уравнения:

(2.1) f1 (X, Y, Z, t) = 0;
f2 (X, Y, Z, t) = 0;

 ………………..
fk (X, Y, Z, t) = 0,

която описва връзката между X, Y, Z във времето t . Ако тази система уравнения е затворена
спрямо Y (т.е. m = k), отношението между състоянието на входовете и изходите на условния
елемент се изразява като преобразуване на вектора Х във вектора Y и символично се записва
във вида :

(2.2)             Y = ПXYX (t);        ПXY =F (X,Y, t),
където ПXY е векторът – функцията на преобразуването. Ако системата е линейна спрямо Х и
Y, за стойностите ще се получи решение от вида:

(2.3) у1 (t) = П11 x1 (t) + П21 x2 (t) + … Пl1 xl (t);
у2 (t) = П12 x1 (t) + П22 x2 (t) + … Пl2 xl (t);
……………………………………………….
уm (t) = П1m x1(t) + П2m x2 (t) + … Пlm xl (t).

    Z1,Z2,…Zn

уm

х1

х2
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Тук Пji представляват функциите на преобразуване на стойностите на отделните
входове xj в стойности на изходи уi и са равни на

(2.4) Пji = f (Z).
За нелинейните системи могат да се запишат аналогични символични изрази, в които

функциите на преобразуване са
(2.5) Пji = f (Х,Z).
Съвършенството на процесите в конкретното устройство се оценява обикновено чрез

коефициента на преобразуване на основния процес, за който то е предназначено.
Определянето на числените стойности на коефициента на преобразуване не е достатъчно за
оценка на степента на съвършенство на устройството. За това е необходимо да се въведе
понятието достижим максимум на съвършенство. В този случай свойствата на условния
линеен елемент, които отразяват процесите в реалното устройство, се сравняват с със
свойствата на еталонен условен елемент, в който протичат същите процеси, но без загуба на
енергия или маса  (фиг.2).

фиг. 2.2. Определяне на съвършенството на структурния елемент

Измервателният преобразувател е предназначен за изпълнение единствено  на
зададеното преобразуване у1 = П11 х1 ,  обаче на процесите в него оказват влияние и други
въздействия от страна на обекта или външната среда. Почти всеки топлотехнически уред е
чувствителен към измененията на външната температура, налягане, влажност и др. или към
натоварванията, които възникват в процеса на работа на обекта (вибрации, инерционни сили
и др.). Тези въздействия увеличават броя на компонентите на вектора Х, променят нивото на
изходния сигнал у1  и са източници на грешки при измерването. За да може да се разделят
ефектите на входните въздействия, измервателният преобразувател трябва да има линейни
свойства по отношение на вектора Х, т.е. неговата вектор – функция  ПXY трябва да бъде
независима от Х.

Наличието на някои изходни сигнала от измервателният преобразувател е допустимо
в този случай, когато нито един от използваните изходни сигнали уi  не зависи от
стойностите на останалите сигнали, които съставят вектора Y. Подобно разделяне е
възможно само при линейност на системата спрямо Y. Еднозначна връзка между х1 и у1 при
динамичен режим е възможна само при линейност на диференциалните уравнения, които
описват процесите в преобразувателя. Следователно към изискванията за независимост на
функцията  ПXY от Х  се добавя и изискването за линейност по отношение на производните
х1 и у1. Или като измервателни преобразуватели могат да бъдат използвани само системи, за
които

(2.6) Пji = F (Z,p),
където р е символ на оператора  d /dt, а измервателния сигнал се определя като

 (2.7) å=
j

jji txПty ).()(1

          Пji
реален елемент

          Пji ЕТ

еталонен  елемент

Уi

Уi  обр.

xj
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В редица случаи системите за измерване съдържат междинни преобразуватели, които
изпълняват определени математични операции с входния сигнал. Тогава (2.7) придобива
вида:

(2.8) å=
j

jjji txПty )].([)(1 j

Особеностите на функциите jj  често се използват за класификационен признак. В
общ случай функцията jj  може да се запише като

(2.9) )]}.([{)]([)]([)]([ 3322
0

tx
dt
dStxSdttxStx jjjjjjj

t

ijijjj yyyj ++= ò
Преобразувателите, които имат подобни функции jj , се наричат решаващи или

операционни.
Примери за прости операционни преобразуватели са интеграторът ,1( 1 =jП

)032 == jj SS и диференциаторът ,1( 1 =jП ).021 == jj SS
Ако )031 == jj SS , операционният преобразувател се превръща във функционален. На

свой ред функционалните преобразуватели могат да бъдат разделени на линейни и
нелинейни в зависимост от вида на функцията j2y .

При практическата реализация на измервателните уреди и входящите в тях
преобразуватели е необходимо да се изключи неопределеността на връзката на измерваната
величина с изходния сигнал. За целта се използват мероприятия, които определят свойствата
на преобразувателите и възможността за повишаване на качеството на измерване.

На първо място е необходимо вътрешните параметри да се стабилизират във времето,
което се постига чрез подходящ избор на материалите и  формата на елементите, а също така
чрез намаляване на механичните и топлинните натоварвания. Остатъчният некомпенсиран
дрейф на стойностите Z периодично се контролира чрез повторно експериментално
определяне на функцията на преобразуване. Изменението на функцията на преобразуване в
периода между две проверки, предизвикано от нестабилността на вътрешните параметри, се
отнася към полето на грешките при измерването.

На второ място е необходимо да се намали чувствителността на преобразувателя към
входните смущаващи въздействия, т.е. коефициентът на преобразуване на входната
измервана величина да бъде значително по-висок от коефициента на  преобразуване на
входните смущаващи въздействия. На практика не е възможно построяването на уред, който
да не е чувствителен към външните въздействия, обаче в повечето случаи се постига
инвариантност в определен интервал на изменение на тяхното ниво.

По-нататък се предполага, че измерваният уред се състои от верига преобразуватели,
които имат свойства, близки до линейните и единствен изходен сигнал 1у , а неговото
уравнение на преобразуване се записва във вида:

(2.10) ).(
)(
)(

1)()( 1
*
11

2 111

1
1111 txП

txП
txП

txПty
l

j

jj =ú
û

ù
ê
ë

é
+= å

=

На реалния преобразувател съответства еталонен прототип, в който  се извършва
преобразуването:

(2.11) ).()( 1,11,1 txПty етет =

При подаване на еднакво въздействие )(1 tx  към двата преобразувателя разликата
между сигналите )(,1 ty ет  и )(1 ty  представлява абсолютната грешка на измерването

(2.12) ,
)(

)(
1)()()(

,1

1
,11,1

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-=-=D

ty
tуtytyty

ет
етет

а отношението
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)()( 1,11,1 txПty етет

D
=

D
=d

е безразмерната относителна грешка на измерването. За характеризиране свойствата на уреда
често се използва приведената относителна грешка:

 (2.13) ,
1Н

пр y
D

=d

където Нy1  е нормиращата стойност на изходния сигнал.
Устройството на измервателния уред условно се представя като верига от определен

брой елементарни преобразуватели. Общия коефициент на преобразуване на веригата зависи
от нейната структурна схема. Коефициентът на преобразуване на последователно свързани
елементи, т.е.  съединение, при което изходният сигнал на първия преобразувател се подава
на входа на втория, изходният сигнал на втория - на  входа на третия и т.н., е равен на
произведението от  коефициентите на преобразуване на отделните елементи:

 (2.14)
****

0 ... mIII ПППП =  ,

тъй – като *1-= ll уx
Последователното съединение на преобразувателите често се използва за

линеаризация на характеристиката на измервателното устройство. Ако първичния
преобразувател има нелинейна характеристика у1=f1 (x1)  и към него последователно се
включи втори преобразувател, ще се получи изходния сигнал

(2.15) у2=f2 [f1 (x1)].
Ако при това f2 е обратна по форма на f1 , характеристиката на съединението е

линейна.
Коефициентът на преобразуване на паралелно съединение от няколко

преобразувателя, т.е. съединение, при което всичките преобразуватели са подложени на
еднаквото общо въздействие на измерваната величина, а техните изходни сигнали се
сумират, е равен на сумата от коефициентите на преобразуване:

 (2.16)
****

0 ... mIII ПППП +++=
Голямо значение в измервателната техника имат два вида паралелни схеми на

свързване на преобразувателите. Първата от тях е диференциалната, която има два
еднотипни преобразувателя с независими входове, а изходните сигнали у1 и у2 се изваждат
един от друг (фиг. 2.3а). Втората е логометричната схема, която се отличава от
диференциалната по това, че вместо да се изваждат сигналите у1 и у2 се делят, т.е. получава
се у1 / у2. Ако последователно към паралелните клонове се включат логаритмуващи
преобразуватели, логометричната схема се превръща в диференциална с изходен сигнал,
равен на  lg (у1 / у2). Двете схеми имат много предимства. При диференциалната схема
съществено се намалява влиянието на външните въздействия, ако това влияние за двата
преобразувателя е еднакво, тъй-като то е пропорционално на разликата х1 и х2, която може да
бъде достатъчно малка. При равенството х1 = х2 в схемата се извършва пълна компенсация
на тези въздействия, което се използва д схемите за сравнение на измерваната величина х1

(подавана на първия вход) със стойността на еталонното въздействие х2 (подавано на втория
вход).  При логометричната схема с линейни и минаващи през началото на координатната
система характеристики на преобразувателите еднаквите външни въздействия могат напълно
да се компенсират в целия интервал на изменение на измервателната величина. Освен това в
диференциалните схеми при използване на два преобразувателя с еднакво несиметрични
характеристики постоянната съставяща у0 се изключва и като следствие на това П11 е
постоянна величина. Чувствителността на диференциалната схема е по-висока от
чувствителността на включените в нея преобразуватели. Свързването на преобразувателите в
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диференциалната схема дава възможност също така за линеаризация на характеристиките
им. Ако на входа постъпват въздействията х1 и х2 във вида (х0 + х2) и (х0 - х2),  където х0 е
постоянна величина, при квадратични характеристики на преобразувателите се получава
напълно линейна характеристика на веригата (фиг. 2.3.б):

фиг. 2.3а х1 y1

yВ = y1 – y2

y2

х2

x0

x1

x0

y
y1 = П11(x0 + x1)2

-y1 = -П11(x0 - x1) 2

yВ = y1 - y2

x0

x1

y

x0

yВ = y1 - y2

y1 = П11

x0 - x1

x0 - x1

П11-y2 =

 (2.17) ( ) ( ) 101
2

1022
2

101121 4 ххПххПххПyyy ВВ =--+=-=  ,
тъй-като .12211 ВППП ==

При хиперболични характеристики на преобразувателите при същите условия се
получава приблизително линейна характеристика, толкова по-добра, колкото 0x е по-голямо
от 1x . В този случай (фиг.2.3в):

(2.18) 2
1

2
0

1

10

1

10

1
21

2
xx

П
xx

П
xx

Пyyy ВВВ
В -

=
+

-
-

=-= 12
0

1
1 2 x

x
Пx В» .

За определяне на коефициента на преобразуване на затворена едноконтурна, при
която на входа на всеки елемент постъпва изходния сигнал от предишния (фиг. 2.4),
обратната връзка мислено се прекъсва. Тогава за отворената верига от първия до последния
елемент се получава:

  П11

  П22

фиг. 2.3 б фиг. 2.3 в

фиг. 2.3. Схема и характеристика на диференциална верига
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(2.19) IImIIIIII xПxППППy 11... == .
След добавяне към последния израз на уравнението на елемента в обратна връзка
(2.20) yПxПy ВВВВ 0000 ==

и условието за затварянето на системата
(2.21) ВI yxx 0±=

и след изключване на Ix и Вy0 се получава:
(2.22) 110111111 .)( ПyПxПyПxПxПy ВOBI ±=±== ,

откъдето

(2.23) x
ПП

Пy
В 110

11

1m
= .

Пmx

П0B

ПI
xI ПII

xIII xm

y
y0B

Двойният знак в знаменателя на полученото уравнение съответства на двата варианта
на обратната връзка. Ако ВI yxx 0+= , такава връзка се нарича положителна, а когато

ВI yxx 0-=  - отрицателна. Включването на положителна обратна връзка води до
увеличаване на коефициента на преобразуване, а на отрицателна – до неговото намаляване.

Принципът на обратната връзка намира приложение в компенсационните схеми на
измервателните устройства. В този случай измерваната величина 1x  постъпва на единия от
входовете на диференциалната схема, а на втория вход се подава усиленият сигнал 1y . При

голяма стойност на коефициента на преобразуване 11П  се получава
ВП

xy
0

» , т.е. точността

на компенсационната схема се определя само от точността на компенсиращия
преобразувател.

2.2. Измерване на постоянна физична величина

Постоянни физични величини се срещат много рядко при топлотехническите
измервания. Физичните величини, като налягане, температура, скорост на потоците и др. са
постоянни само относно средната си стойност даже и при т.нар. статични режими. Поради
това измерването на постоянна физична величина е идеализация, която се реализира само
при мигновено безинерционно измерване на физичния параметър. Като се има предвид това,
се предполага че 1x  не зависи от времето и в момента на измерването има точно определена

фиг. 2.4. Вариант на схема за свързване на преобразувателите в
измервателната верига
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стойност (очевидно, че в този случай )(ZfП ji = . Абсолютната грешка на измерената
величина е равна на:

(2.24) 1
2 111,11

11
,111

*
11,11 11)( x

xП
xП

П
ППxПП

l

j

jji

ет
етет

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+-=-=D å

=

.

От (2.24) се вижда, че грешката при измерването се определя от отклонението на
отношението етПП ,1111 /  от единица и отклонението на сумата в кръглите скоби от нула.
Първото отклонение  е свързано с технологията на изработване и контрол на вътрешните
параметри nzzz ,...,, 21 . Размерите на детайлите, свойствата на материалите, от които те са
изработени, характеристиките на електромагнитните полета и други параметри на  реалния
преобразувател се различават от зададените номинални стойности. Следователно първата
съставяща на грешката на измерването зависи преди всичко от “вътрешните” причини –
качеството на изпълнение или настройката на уреда. Втората съставяща характеризира
влиянието на външните въздействия в момента на измерването. Отклонението от нула на
сумата в (2.24) характеризира степента на потискане на влиянието на външните въздействия
върху резултата от измерването или на степента на отклонение на въздействието на
измерваната величина 1x  над нивото на въздействие на външните шумове. При прецизно
конструираните уреди тази сума обикновено е малка, но най-често тя не е пренебрежима в
сравнение с единицата. Пълното отчитане на всички възможни въздействия на външната
среда не е възможно поради слабото им влияние големия им брой. Най-съществените
въздействия на външната среда могат отделно да се изучат, техните коефициенти на
преобразуване 1jП  да се определят и в момента на измерването да се компенсират.  В този
случай е необходимо тези въздействия допълнително да се измерват и компенсират, което
усложнява системата за измерване. По-радикален метод за намаляване на влиянието на jx  е
повишаването на относителната възприемчивост на уреда спрямо въздействието на
измерваната величина, т.е. осигуряване на условието:

(2.25) 111xП È å
=

l

j
jj xП

2
1 .

Уравнение (2.24) може да се представи във вида:

(2.26) å
=

--=D
l

j
jjет xПxПП

2
1111,11 )( ,

откъдето следва, че грешката на измерването се състои от мултипликативна съставяща
(зависима от 1x ) и адитивна съставяща (независима от 1x ).  При всяко измерване на
постоянната 1x  двете съставящи на грешката имат конкретна стойност, но при повторни
измервания стойностите на съставящите на грешката не се възпроизвеждат. Това се обяснява
с изменение на нивото на външните въздействия и на вътрешните параметри nz , при всеки
от които има някаква технологична грешка. Затова при повторни измервания на една и съща
величина 1x  грешката на измерването се разглежда като реализация на случайна величина
със закон на разпределение толкова по-близък до нормалния, колкото повече фактори
определят стойностите на коефициента на преобразуване *

11П . В тези случаи, когато
влиянието на определени външни въздействия е съществено (слабо потискане на шумовете),
от състава на грешката Dможе да се определи систематична постоянна съставяща и тя да се
представи във вида:

(2.27) .. случсист D±D=D
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2.3. Измервания в статичен режим

Всеки реален измервателен уред е предназначен за измерване в някакъв обхват от
стойности на 1x , който е ограничен от долната Дx и горната Гx граница на измерваната
величина. Статични условия на работа на уреда има тогава, когато измерваната величина
заема последователно редица стойности в интервала ГД xxx ££ 1 , всяка от които по време на
измерването остава постоянна. в този случай измерваното въздействие 1x  и изходния сигнал

1y  не зависят от времето и (2.10) добива вида:

(2.28) 1,11
2 111

1
1111

*
111 )1)((1 xZП

xП
xП

xПxПy стет

l

j

jj d-=ú
û

ù
ê
ë

é
+== å

=

.

Зависимостта )( 11 xfy = при указаните условия се нарича статична характеристика
на уреда. Тъй-като при реалните уреди не е възможно пълно компенсиране на външните
въздействия jx , не съществува и единствена статична характеристика. При всяко съчетание
на външните условия функцията )( 11 xfy =  приема определена стойност. За описание на
свойствата на уредите е прието да се ползват статичните характеристики при такова

съчетание на външните въздействия, което осигурява минимум на сумата å
=

l

j 2

в интервала

ГД xx - . Отговарящата на това условие съвкупност от стойности на параметрите на
външните въздействия определя нормални условия на работа, а интервалът ГД xx -  -
нормален обхват на работа на уреда. В този обхват (2.28) има вида:

(2.29) mSxПy += 1111 ,

където
min2

1 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= å

=

l

j
jjm xПS .

Създаването на реален уред, който се състои от вериги с преобразуватели, чието
действие е основано на различни физични принципи при отчитане на изискването за
линейност спрямо въздействията jx , представлява практически неизпълнима задача. Затова
пълното изключване на влиянието на Х върху коефициентите на преобразуване

),...,2,1(1 ljП j =  не е възможно. Съществуват редица нелинейни ефекти, които съпровождат
процесите при различните физични системи.  Тук ще се разглеждат само тези,  които са
характерни за широк клас вътрешни параметри и предизвикват не само линейност, но и
двузначност на характеристиките на измервателните преобразуватели. Към тях се отнасят
хистерезис (вариация), еластично и пластично последствие.

Понятието хистерезис обединява множество явления, които влошават работата на
измервателните преобразуватели, като триене в лагерите, недостатъчно затегнати винтове,
хлабини, наличие на части с корозия или пукнатини и др. Тези явления имат случаен
характер и не се поддават на предварително определяне.

Механичният хистерезис в елементите, които са подложени на деформация
(мембрани, пружини и др.), възниква в резултат на несъвършенството на микроструктурата
на материала. Например при циклични натоварвания на стоманена пружина увеличаването
на напрежението в нея е съпроводено с увеличаване на броя на деформираните и частично
преместени кристали, които не се възстановяват напълно при отстраняване на натоварването.
Стойността на остатъчната деформация зависи от стойността на максималното напрежение в
материала, но не зависи от времето. Хистерезисната крива (фиг.2.5) ограничава площ, която
е правопропорционална на топлината, разсейвана от деформируемото тяло.
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фиг.2.5. Причини за двузначност на статичните характеристики
а – механичен хистерезис;  б – еластично последействие (1 – права еластична деформация; 2 – еластично

последействие; 3 – обратна еластична деформация; 4 – възвратноеластично последействие);
в – пластично последействие (1 и 3 – права и обратна еластична деформация; 2 – пластично последействие;

4 – остатъчна необратима деформация)

Ако към еластична система се приложи постоянно усилие или момент, системата ще
има малко допълнително преместване (деформация), което изчезва след отстраняване на
въздействието.

За всеки материал пластичното последействие се увеличава с нарастване на
натоварването и температурата. Материалите с ниска температура на топене в много случаи
имат недопустимо голямо пластично последействие даже при стайна температура. За разлика
от еластичното последействие деформацията, която е предизвикана от пластичното
последействие, се увеличава с течение на времето и остава след отстраняване на
натоварването.

При измервателните уреди забележима нееднозначност на статичните характеристики
е недопустима и тя се изключва или намалява още при разработване на уреда. Следователно
към определението за нормални условия на работа на реалния уред трябва да се добави и
изискването за осигуряване на най-голяма стабилност на 11П  и mS , които в общия случай са
функции на всички входящи въздействия jx . Уравнението на статичната характеристика при
нормален обхват на работа на уреда:

(2.30) ),(),( 1111 XZSxXZПy m+= ,
представлява крива, която малко се отличава от правата линия и обикновено се апроксимира
с полином или многочлен спрямо 1x :

(2.31) n
n

q
q xaxaxaxaaxP 11

2
121101 ......)( ++++++= .

Тъй като при нормален режим на работа статичната характеристика (2.30) малко се
отличава от правата линия, стойностите на коефициентите qa  много бързо намаляват с
увеличаване на q и членовете с висока степен на 1x  стават пренебрежимо малки. По тази
причина най-често се апроксимира с полиноми )( 1xP  с по-ниска степен (обикновено втора
или трета). Извън границите на нормалния обхват на работа зависимостта ),...,1(1 ljП j = от Х
е съществена, а външните въздействия ),...,2( ljx j =  са значителни, поради което
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коефициентите qa  в (2.31)  при високите степени на 1x  също са съществени, а степента на
полинома е висока.

Уравнение (2.31) може да се представи във вида:
(2.32) )1()( 1101101 нн xaaxaaxP d++=D++= .
Тук величините

q
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q
qн xa 1

2
å
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=D      и
11xa

н
H

D
=d

характеризират абсолютната и относителната нелинейност на статичната характеристика във
функция от променливата 1x .  Както беше отбелязано,  в нормалния обхват на уреда 1<нd ,
(но не е пренебрежимо малка), поради което линеаризацията на (2.32) е възможна. Замяната
на (2.32) с линейна зависимост

(2.33) 1101 xbby +=
значително опростява пресмятанията и на практика широко се използва. Качеството на
линеаризацията се оценява чрез стойността и начина на изменение на абсолютната лD  и
относителната лd  грешка на линеаризация по 1x :

(2.34) 11 )( yxPл -=D ;
11xa

л
л

D
=d .

След заместване на (2.32) и (2.33) в (2.34) се получава:
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Тъй като при повечето технически измервания грешката от линеаризацията не се
коригира, а се отнася към общото поле на неопределеност на измерваната величина, трябва
да се прилага този метод на линеаризация, който има най-малка грешка лD  в целия интервал
на измерване.

Стойността на коефициента на преобразуване при фиксирана стойност на 1x  се
нарича чувствителност на измервателния преобразувател. Чувствителността на
измервателната верига се определя от чувствителността на включените в нея
преобразуватели и от структурата на самата верига.

На практика при атестирането на измервателните уреди се въвежда понятието
нормирана грешка. За изясняване на това понятие статичната характеристика )( 11 xfy = се
изразява чрез апроксимиращата зависимост

(2.36) n
n xbxbxbby 1

2
121101 ...++++= .

При точно определена стойност на 1x  възможната грешка се определя от уравнението
(2.37) )(...()( 1

2
121101

n
n xbxbxbby D++D+D+D=D .

За 01 =x широчината на интервала на грешката се определя само от адитивната
съставяща

(2.38) 001 D=D=D by ,
която се нарича грешка на нулата на уреда.  Тъй като за много уреди стойността на 0D  е
постоянна в целия интервал,  широчината на полето на допуска на грешката се приема за
постоянна, а за числена характеристика на точността на уреда се приема приведената грешка
на уреда, изразена в проценти:
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(2.39) %100.0

дг
N xx -

D
=d .

Този прост метод на нормиране на грешката е основан на предположението за
отсъствие на грешка при останалите коефициенти в (2.36). Стойността на изходния сигнал,
която е равна на абсолютната стойност на грешката на нулата 0D , се нарича граница на
чувствителност на измервателния преобразувател.

При отчитане на мултипликативната съставяща на грешката (2.38) придобива вида:
(2.40) )( 1101 xby D+D=D .
Вторият член на (2.40) характеризира грешката на чувствителността. Тя се нормира

относителната величина:

(2.41)
1

11
1

)(
x

xbb D
=d .

2.4. Измервания в динамичен режим

При непрекъсната измерване на величината 1x , която се променя във времето,
уравнението на преобразуване се записва във вида:

(2.42) )()( 1
*
111 txПty = ,

където *
11П  е функция на dtdp /= .

Разглежда се случаят, когато нивото на въздействие на външните шумове е
пренебрежимо малко по отношение на въздействието на измерваната величина. Връзката
между 1y  и 1x  може да се представи във вид на линейно диференциално уравнение

(2.43) )()()()( 11 txpMtypN = ,
където )( pN  и )( pM  са полиноми спрямо p от вида:

(2.44) n
n pppN aaa +++= ...)( 10 ,

n
n pppM bbb +++= ...)( 10 .

След разделяне на 0a  (2.43) се привежда в стандартна форма на записване:
(2.45) )()...()()1...( 1

22
2101

11
1 txpSpSpSStypTpT mm

m
nn

n
nn

n +++=+++ --
- .

Тук многочленът 1...)1...()( 1

0

1

0

+++=++= -- nnnnnn
n pppTpD

a
a

a
a

 се нарича собствен

оператор на структурния елемент, а многочленът mm pppK
00

1

0

0 ...)(
a
b

a
b

a
b

+++=  е оператор

на въздействието или операторен коефициент на усилване.

Формата на операторите се използва като класификационен признак за структурните
модели на преобразувателите. Най-често се срещат измервателни преобразуватели от вида:

- апериодични от първи ред - 1)( 1 += pTpD ;
- апериодични от първи ред - 1)( 1

22
2 ++= pTpTpD при 21 2TT ³ ;

- астатични - pTpD 1)( = ;
- колебателни - 1)( 1

22
2 ++= pTpTpD при 21 2TT < .

При измервателните преобразуватели най-често въздействието е 0)( SpK = .
Сравнително по-рядко се срещат оператори от вида pSS 10 + и 22

210 pSpSS ++ .
Теорията на динамичните процеси в линейните системи дава възможност (2.43) да се

интегрира със сравнително прости методи. Най-често (поради добре разработената
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формализация) се използва операторният метод, който е основан на преобразуването на
Лаплас. Ако в (2.43) при нулеви начални условия се премине към преобразуване на Лаплас,
се получава

(2.46)
][
][

)(
)()(

1

1

xL
yL

pN
pMpП == ,

където ][ 1yL , ][ 1xL  са символично означени образи на 1y и 1x  в областта на Лаплас.
Ако )( pП  се разглежда като отношение на два полинома, символът p има смисъл на

dtd / , а ако се разглежда като отношение на образите на 1y и 1x  по Лаплас - p  е оператор на
преобразуване на Лаплас. И при двете форми на записване се получава тъждествен по
структура израз )( pП , който се нарича предавателна функция.

Тъй като повечето измервателни преобразуватели по смисъла на изпълняваните
функции трябва да реагират преди всичко на статичното въздействие )(1 tx , величината

)( pП  често се представя във вида:
(2.47) )()( 0 pSSpП = ,

където 110 ПS =  е статичният коефициент на преобразуване (чувствителност на
преобразувателя); )( pS - операторната съставяща на коефициента на преобразуване.

Грешката на измерване,  която е резултат на особеностите на динамичния режим,  за
реалните измервателни преобразуватели се определя като разлика на сигналите )(,1 ty ет  и

)(1 ty  при постъпване на еднакво въздействие )(1 tx  на входа на реалния и еталонния
преобразувател:

(2.48) )(
)(
),(

1)()()( 1
,11

11
,111,1 tx

ZП
pZПZПtyty

ет
етeтд

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-=-=D .

Тъй като изборът на свойствата на еталонния прототип е произволен, за отделяне на
динамичната съставяща на грешката се приема

(2.49) 11,11 )( ПZП ет = ,
т.е. сравняват се свойствата на реалния инерционен преобразувател с неговите свойства при
статичен режим. Тогава за абсолютната динамична грешка, отчитана от нивото на сигнала на
дадения уред при установения режим, се получава:

(2.50) )()](1[)(
)(

1 1111
11

11
11 txpSПtx

П
pППд -=ú
û

ù
ê
ë

é
-=D ,

dtdp /=  е символ за диференциране. Ако символът p  се разглежда като оператор на
Лаплас,

(2.51) )]([
)(

1)]([ 1
11

11
11 txL

П
pППtL д ú
û

ù
ê
ë

é
-=D .

Уравненията (2.50) и (2.51) представляват две форми на записване на динамичната
грешка, които дават възможност тя да се определи при произволно въздействие )(1 tx  и
зададена предварителна функция.

Предварителната функция на измервателния преобразувател е основа за динамични
пресмятания, когато свойствата на всички елементи на измервателната верига са зададени с
достатъчно точни диференциални уравнения. Често процесите в отделните елементи не са
достатъчно точно изучени и не може да се разчита на числените стойности на коефициентите
в уравнението или самата форма на уравнението изисква опитно проверка. В тези случаи за
основа при пресмятането се използват динамичните характеристики, които сравнително
лесно се получават експериментално.
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В зависимост от вида на изменение на входната величина )(1 tx  условно е прието
динамичните характеристики да се разделят на честотни и временни.

2.4.1. Честотни характеристики

При подаване на входа на линейния преобразувател на хармонично въздействие от
вида

(2.52) tAtx x wsin)(1 =
на изхода му се получават установените колебания

(2.53) )sin()(1 jw += tAty y .
Отношението

(2.54)
)(
)(

)(
xA

A
A

x

y ww =

е мярка за коефициента на преобразуване, зависи от честотата на колебание w и се нарича
амплитудно-честотна характеристика. Фазовото преместване j  също зависи от честотата
и се нарича фазово-честотна характеристика. При линейните преобразуватели
амплитудата yA  е пропорционална на xA , поради което честотните им характеристики не
зависят от xA . Ако преобразувателят е нелинеен, формата на колебание на изходния сигнал

)(1 ty  е различна от синусоидалната и амплитудата му yA  не е пропорционална на xA .
Колебанията на изходния сигнал в този случай може да се представят чрез ред на Фурие и
след това за всеки хармоник да се построят честотните характеристики.

Кривите )(wA и )(wj  могат да се обединят в една плоскост на комплексната
променлива, ако се използват като модул и аргумент на израза, който се нарича комплексен
коефициент на преобразуване.

(2.55) )()()( wjww ieAiП = .
На фиг. 2.6 са показани видът на амплитудно-честотната, фазово-честотната и

комплексната характеристика на линейна динамична система.

A( к)
( к)

а
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2

-

0

32
1

к

A  ( )

( )
0

вб

( к)

П(i )

0

2

1

A2

3
( )

iI  ( )

1

-  ( )

к

3
( ) = 0
R ( )

фиг.2.6. Амплитудно-честотна (а), фазово-честотна (б) и комплексна (в) характеристика на
измервателните преобразуватели с неколебателни (1), колебателни (2) и идеални (3) свойства
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2.4.2. Временни характеристики

В тази група са обединени зависимостите )(1 tfy =  при подаване на входа на
измервателния преобразувател на различни по форма изпитвателни въздействия )(1 tfx = .
Най-широко се използват два вида типови въздействия )(1 tfx = . Единият е скок с единична
височина (единичен скок или функция на Хевисайд), който се подава на входа на
измервателното устройство в момента t = 0. Това въздействие се изразя с уравнението:

(2.56)
î
í
ì

=
=

=
0)(
1)(

)(1
1

1

tx
tx

t

Прието е реакцията при това въздействие да се нарича преходна функция
(характеристика) )(th  (фиг. 2.7 а). Ако нивото на скока не е равно на единица, а има
стойност 0A , реакцията )(1 ty  се изразява с простото съотношение:

(2.57) )()( 01 thAty = .
Като втори вид изпитвателно въздействие се използва краткотраен импулс с височина

0A  и продължителност tD . При това се въвежда нормирането

(2.58) ò
¥

=
0

0 1dtA ,

където ¥®0A  и 0®Dt  (идеализация). Такова изпитвателно въздействие се нарича
единичен импулс )(td  или функция на Дирак. Реакцията на системата при входно
въздействие единичен импулс се нарича импулсна функция (характеристика) )(tg (фиг. 2.7 б).
Единичният импулс представлява производна на единичната функция. При реални
изследвания пълната идеализация на импулса не се достига, поради което за линейни
системи е в сила зависимостта:

(2.59) ò
¥

=
0

01 )()( dtAtgty ,

където интегралът изразява площта на ненормирания импулс.

h (t)

а
t = 0 t

1 x1(t)

б
t = 0

g (t)

t

A0

x1(t)

фиг.2.7. Примери за реакция на линеен измервателен преобразувател при типови входни въздействия
а – единичен скок;   б – единичен импулс

Временните и честотните характеристики са равностойни, тъй като те могат взаимно
да се преобразуват една в друга. Връзката на временните характеристики с операторната
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форма на коефициента на преобразуване се представя нагледно при използването на Лаплас.
Ако функцията )(tf  е равна на нула при t  < 0 и различна от нула при t ³ 0, интегралът на
Лаплас на тази функция се нарича интегралът

(2.60) ò
¥

-==
0

)()}({)( dtetftfLpF pt ,

където p е комплексно число.
Уравнение (2.60) е правото преобразуване на Лаплас. Обратното преобразуване, т.е.

определянето на )(tf  по нейния образ )( pF , се извършва чрез уравнението:

(2.61) ò
+

-

- ==
ws

wsp

i

i

pt dpepF
i

tfLtf )(
2
1)}({)( 1 .

Съгласно с (2.46) и (2.61) за )(1 ty  се получава
(2.62) )]}([)({)( 1

1
1 txLpПLty -= .

Като се приложи (2.60) за единичната стъпаловидна функция и единичния импулс се
получава:

(2.63)
p

tL 1)](1[ =    и 1)]([ =tL d .

След заместване на (2.63) в (2.62):

(2.64)
þ
ý
ü

î
í
ì

= -

p
pПLth 1)()( 1    и )}({)( 1 tПLtg -= .

В редица случаи (при експериментална определени временни характеристики)
получените връзки е удобно да се представят във вида:

(2.65) ò
¥

-=
0

)()( dtethppП pt    и ò
¥

-=
0

)()( dtetgpП pt .

Тъй-като )]([)( tgLpП = , от (2.62) се получава:
(2.66) )]}([)]([{)( 1

1
1 tgLtxLLty -= .

Уравнение (2.66) може да се изрази във временната област чрез следното интегрално
уравнение:

(2.67) tttttt dgtxdtgxty
tt

)()()()()(
0

1
0

11 -=-= òò .

За оценка на реално пропусканата област на честоти на входното въздействие
амплитудно-честотната характеристика )(wA на измервателния преобразувател се сравнява
с амплитудно- честотната характеристика на еталонния преобразувател )(wеmA . При това се
поставя изискването разликата между ординатите A и еmA  да не надвишава по стойност
допустимото отклонение допAD±  или emдопдоп AAA /D=d , %. Като се има предвид това
изискване се определя т. нар. област на работни честоти. Ограничаващите я отгоре )( г

грw

и отдолу )( д
грw гранични честоти са важни критерии за оценка на измервателния

преобразувател.

На фиг. 2.8 са дадени примери за определяне на граничните честоти за
измервателните преобразуватели. В измервателната техника е прието допустимото
отклонение да има стойност )%105( ¸±=допAd . Критерият грw  характеризира честотната
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област, в която уредът е приложим, и затова широко се използва за сравняване на уредите с
различен принцип на действие. Но чрез грw  не може да се определи динамичната грешка
вътре в областта на работните честоти.

а
0

1

б
гр

А, Ает

1,1

0,9
А

Ает

-  Ад

+ Ад

гр.г0

А, Ает

0,9

1
Ает

-  Ад А

гр.д

Към елементите на измервателната верига се предявяват различни изисквания. Във
всички случаи бавното затихване на изходния сигнал не е желателно. За първичните
преобразуватели е важно преходните процеси да са без колебания, които могат да бъдат
усилени от следващите елементи. За изходните елементи на веригата, особено при
използване на индикатори със стрелки, колебанията, около стационарното положение са
напълно допустими.

фиг.2.8. Определяне на граничните честоти на реален измервателен преобразувател
а – уред за измерване в статичен и динамичен режим;

б – уред за измерване само в динамичен режим (пиезоелектрически преобразувател)
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ТРЕТА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

3.1. Въведение

Измерваната физична величина се възприема от чувствителния елемент на системата
за измерване и се преобразува в електрическа, хидравлична или пневматична величина въз
основа на физичен закон, който еднозначно определя връзката между тези две величини.
Това преобразуване може да се извърши многократно. Например механичната сила, която
действа върху дадена пружина, я деформира. Деформацията на пружината се преобразува от
тензометричен преобразувател в промяна на съпротивление, което след това се преобразува с
мостова схема в промяна на напрежение или ток. Обаче и тази величина не е удобна за
извеждане на измервателната информация (показание или регистрация). При следващото
преобразуване в друга величина или след усилване измерваната физична величина се
привежда във вид, който е удобен за извеждане на информация или за следваща обработка.

Неелектрическите величини се преобразуват в електрически по няколко начина.
1.  Активно преобразуване на енергията от един вид във друг,  в резултат на което се

получават електрически величини: напрежение, ток, заряд.
2. Въздействие на електрическите величини (пасивно преобразуване), при което е

необходима допълнителна енергия:
а) въз основа на непосредствено приложение на физичните зависимости; в частност

могат да се използват зависимости от измерваната величина на такива физични величини
като съпротивление, проводимост, магнитна и диелектрическа проницаемост, индуктивност,
напрежение, интензивност на зарядите и излъчване;

б) чрез механични въздействия – тези въздействия дават възможност да се променят
такива величини, като съпротивление, индуктивност, капацитет;

в) чрез компенсация (с този метод може да се измерва силата на тока); компенсацията
може да бъде ръчна или автоматична.

Неелектрическите величини   могат да се преобразуват не само в електрически, но и в
други величини например пневматични, механични и др.

Измервателното преобразуване може да се извърши непосредствено, като
чувствителният елемент преобразува измерваната физична величина във величина, която е
удобна за следващата обработка (например пиезоелектрическия метод за измерване на сила).
В друг случай изходният сигнал на чувствителния елемент представлява преместване, което
след това се преобразува в електрическа или пневматична величина.

3.2. Чувствителни елементи с механични изходни сигнали

В много случаи е целесъобразно пред механично-електрическите измервателни
преобразуватели да се включат механично-механични преобразуватели на мащаба или вида
на величините (табл. 3.1).

При измерване на температура често се използва чувствителен елемент, който
преобразува температурата в преместване (за сметка на температурното разширение), което
може да се измери след това електрически – например при биметалните и манометричните
чувствителни елементи.

Усилията и удълженията могат да се определят по тяхното въздействие върху
честотата на механичен вибратор. На този принцип е изградено измервателно устройство за
измерване на плътността на газовете. Честотата се измерва електрически.
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Измервателни преобразуватели

таблица 3.1
Наименование Входна величина Изходна величина

Преобразуватели на мащаба
Лост от I и II род
Зъбна предавка

преместване,  сила,  ъгъл на
завъртване, въртящ момент,
честота на въртене

преместване, сила, ъгъл на
завъртване, въртящ момент,
честота на въртене

Преобразуватели на вида на
величините
Зъбен гребен
Верига и верижно колело

ъгъл на завъртване, линейно
преместване

линейно преместване, ъгъл на
завъртване

Плоска пружина
Винтова пружина
Спирална пружина

деформация, сила
-

ъглово преместване,момент

сила, деформация
-

момент, ъглово преместване

3.3. Чувствителни елементи с пневматичен изходен сигнал

При хидростатичното измерване на нивото (фиг.3.1) през течността непрекъснато се
подава газ. Налягането на газ е мярка за нивото на течността в контролирания обем. Входна
величина за преобразувателя е нивото (линейна величина), а изходна – налягането на газа,
което се измерва по механичен или електричен начин.

При измерване на разход на газове и течности чрез пад на налягане мярка за разхода е
разликата на налягането до и след стесняващото устройство. Входна физична величина за
преобразувателя е разходът на флуида, а изходна – падът на налягане, който може да се
измери чрез всеки метод за измерване на налягане.

h

манометър

ротаметър

регулиращ вентил

сгъстен въздух

P

P = r.g.h

фиг.3.1. Схема на пневматичен нивомер
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3.4. Чувствителни елементи с електрически изходни сигнали

3.4.1. Активни чувствителни елементи

Пиезоелектрически чувствителни елементи
Принципът на действие на пиезоелектрическите чувствителни елементи е основан на

свойството на някои кристали да образуват на повърхността си електрически заряди под
действието на механични сили или деформации. Този пиезоелектрически ефект най-силно се
проявява в т. нар. сегнетодиелектрици, например сегнетова сол; бариев титанат и др.
Сегнетоелектриците са кристални или керамични вещества, които имат подчертан
пиезоелектрически ефект и много голяма диелектрична проницаемост.

Широко приложение за измервателни цели има кварцът (SiO2) тъй-като освен тези
свойства той е механично як, има добри изолационни свойства и независима от
температурата характеристика. Кристалите на кварца представляват шестоъгълни призми
(фиг.3.2а) с оси z-z, която се нарича оптична ос, х-х, която се нарича електрическа ос и у-у –
неутрална или механична ос. Изрязаният от кварцовия кристал правоъгълен паралелепипед
(пластина), чиито повърхности са перпендикулярни на осите y-у и x-х, има
пиезоелектрически свойства. Силата с направление по оста z-z на паралелепипеда не
възбужда електрически заряди по неговите повърхности. Под действието на опън или натиск
с направление по електрическата ос х-х на перпендикулярните на тази ос повърхности
възникват заряди с различен знак, които се определят от уравнението:

(3.1) CAkpkFQ xxxx ,== ,
където Qx е електрическият заряд, С, Fx – силата с направление по оста х-х, N; px – налягането
по оста х-х, N/m2; к – постоянен коефициент (пиезомодул), С/N.

Коефициентът к не зависи от размера на кристала, но неговите стойности са различни
за различните видове кварц. За използвания вид 1210.1,2 -=к  С/N.

Когато силите Fy (фиг.3.2  б),  действат върху стените с площ Аy, са насочени по
механичната ос у-у, зарядите Qy също възникват по стените с площ Ах. При това знаците са
обратни на тези, които възникват при действие на силите Fх. Следователно ефектът от опън
по едната ос е равен на ефекта от натиск  по другата ос. Установено е, че стойността на
заряда Qy, който възниква на стените Ах, в резултат на действието на силата Fу е:

(3.2) .,CAkpAp
a
bkF

a
bkQ xyyyyy -=-=-=

Пиезоелектрическият ефект се нарича надлъжен, ако зарядът на стените Ах възниква в
следствие на силите Fх, и напречен, ако зарядът на същите стени Ах възниква под действието
на силите Fу.

При напречния ефект зарядът Qy зависи от размерите на кристала,  но условията за
якост не позволяват да се получат големи заряди за сметка на увеличаване на b и намаляване
на а. Затова на практика се използва само надлъжния ефект.

При температури над 500 °С пиезоелектрическият ефект изчезва. Температурата 537
°С, при която структурата на кварца преминава в структура без пиезоелектрически ефект, се
нарича точка на Кюри.
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Fz

FxFx

Fz Fy

Fy

y

z

x

a

б

SiO2 a

c

b
c

b a

фиг.3.2. Кварцов кристал

Електродинамични чувствителни елементи
При промяна на магнитния поток, който протича през дадена намотка, в нея се

индуктира напрежение, пропорционално на броя на навивките n и изменението на магнитния
поток dF/dt. При постоянна плътност на магнитния поток В и дължина на проводниците на
намотката l напрежението е пропорционално на скоростта на тяхното взаимно преместване.
Тъй-като значение има само относителното (по отношение на намотката) изменение на
потока,  безразлично е дали магнитният поток се променя при неподвижна намотка или
обратно, намотката се премества в постоянно магнитно поле.

Стойността на индуктираното напрежение се определя съгласно със закона за
магнитната индукция:

(3.3)
dt
dфnU = , V,

където Ф е магнитният поток,  Wb; n – броят на намотките.
При постоянен магнитен поток с направление, перпендикулярно на плоскостта на

намотката, се индуктира напрежение:

(3.4) vlBnU ...= ,  V.

Електромагнитният метод е приложим за измерване не само на линейни, но и на
ъглови скорости. В този случай конструкцията е с въртяща се намотка или с въртящо се
магнитно поле. Подобни тахометрични генератори създават напрежение, което е
пропорционално на честотата на въртене на ротора. Поради трудностите, свързани с
необходимостта от колектор и износване на четките, често се използват тахогенератори с
променливо напрежение и следващото му изправяне.

Магнитоиндуктивният метод се прилага за измерване на разход на проводими
течности, чрез генериране на електродвижещо напрежение (ЕДН), пропорционално на
скоростта на флуида (фиг.3.3).
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Електромагнит

   Електрическа
изолация

Термоелектрически чувствителни елементи
Термоелектрическият чувствителен елемент представлява два проводника от

разнородни метали или сплави,  двата края на които са споени,  а другите –  свободни.  Тези
преобразуватели се наричат още термодвойки поради участието на двата разнородни
проводника А и В. При температура на свободните краища tо и на спойката t възниква
термоелектродвижещо напрежение:

(3.5) ЕАВ = f (t) – f (to)  , mV.
При to = const термоелектродвижещото напрежение ЕАВ зависи от температурата на

работния (горещия) край на термодвойката:
(3.6) ЕАВ = f (t) – С = F (t)to = const = SТДt  , mV,
Където SТД  е чувствителността на термодвойката, която най-често е функция на t,

mV/K.
Зависимостта ЕАВ = F (t) представлява статичната характеристика на термодвойката. Най-
широко използваните термоелектрически чувствителни елементи са дадени в табл.3.2, а
статичните им характеристики – на фиг.3.4.

СТОЙНОСТИ НА ТЕРМОЕЛЕКТРОДВИЖЕЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА СТАНДАРТНИ ТЕРМОДВОЙКИ
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фиг.3.4.  Статични характеристики на термодвойките

фиг.3.3. Принципна схема на електромагнитна индукция при преминаване на
проводими течности.
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Параметри на най-употребяваните термодвойки
таблица 3.2

Електродвижещо напрежение; mV
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-200.0 -6.153 -5.603 -7.890 -8.824 -5.892
-100.0 -3.715 -3.378 -4.632 -5.237 -3.553

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
100.0 4.721 4.277 5.268 6.880 6.317 4.095 0.645 1.330
200.0 9.286 10.777 14.590 13.419 8.137 1.440 2.869
300.0 14.860 16.325 22.880 21.033 12.207 2.323 0.431 4.519
400.0 20.869 21.846 31.490 28.943 16.395 3.260 0.786 6.209
500.0 27.388 40.280 36.999 20.640 4.234 1.241 7.909
600.0 33.096 49.110 45.085 24.902 5.237 1.791 9.598
700.0 39.130 57.850 53.110 29.128 6.274 2.430 11.273
800.0 45.498 66.470 61.022 33.277 7.345 3.154 12.929
900.0 51.875 68.783 37.325 8.448 3.957 14.556
1000.0 41.269 9.585 4.833 16.136
1100.0 45.108 10.754 5.777 17.666
1200.0 48.828 11.947 6.783 19.146
1300.0 52.398 13.155 7.845 20.576
1400.0 14.368 8.952 21.963
1500.0 15.576 10.094 23.303
1600.0 16.771 11.257 24.590
1700.0 12.246 25.820
1800.0 13.583 26.999
2000.0 29.177
2200.0 31.136
2500.0 33.636

Извеждането на сигнал от термоелектрическите термометри е посредством
компенсационни проводници произвеждани за съответния тип по DIN – 437222.

При използването на унифициращи преобразуватели за термоелектрически
термометри, отпада необходимостта от използването на компенсационни проводници.
Корпусът на термоелектрическите термометри и начина на присъединяване е същия както
при термосъпротивителните термометри. Термодвойки за високи температури > 100 оС се
произвеждат с керамични защитни гилзи.

Фотоелектрически чувствителни елементи
Към активните фотоелектрически чувствителни елементи се отнасят вентилните

фотоелементи. Те представляват полупроводников диод, един от електродите на който е
полупрозрачен (фиг. 3.5 а). Светлинният поток Фе преминава през полупрозрачния електрод
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1, тънкия слой 2 на полупроводника тип n и се поглъща от пластината 3 на полупроводника
тип р. Вследствие на фотоефекта в пластината 3 се образува повишена концентрация на
двойки електрони и дупки. Електроните се увличат от потенциалната бариера на границата р
– n прехода и безпрепятствено проникват в слоя 2.

Съпротивлението на р –  n прехода в обратна посока Rобр има стойност десетки
килоома, затова излишъкът на основните носители (дупки) е принуден да протича през по-
малкото съпротивление r на слоя 3 и товарното съпротивление Rт. Съпротивлението Rобр
рязко се намалява с увеличението на Фе, понеже височината на потенциалната бариера се
понижава до стойността на фото-електродвижещата сила. Оттук следва, че фото-
електродвижещата сила не може да бъде по-голяма от потенциалната бариера, т.е. 0,1 ¸ 0,2
V.

Вентилните фотоелементи могат да се разглеждат като източници на ток Iф = k.Фе, но
при натоварване протича токът

(3.7) )(/)(1
.

)(
)(

еобрТ

е

Теобр

еобр
ФТ ФRrR

Фk
RrФR

ФR
II

++
=

++
= .

Токът при натоварване линейно зависи от светлинния поток само при малки
стойности на потока Фе, и малки стойности на товарното съпротивление (Rт » 102 ¸103 W).
При големи светлинни потоци Rобр < r статичната характеристика на преобразувателя е
нелинейна даже в режим на късо съединение. На фиг. 3.5 б са показани статичните
характеристики на силициев фотоелемент, които намира най-голямо приложение в
измервателната техника.

T
n

SiO2 pK

600 200

0

S

300

100

200

3 400

500

2,00,5 1,0 1,5 lm

1000

2000

400

Фе

1

Ik

A

700
Rн = 3

2

фиг.3.5. Силициев фотоелемент

Фе – интензивност на светлинен поток, Lx;  К – контактен пръстен; р – р-проводима област; n – n-
проводима област; SiO2 – кварц; S – бариерен слой;  Т – метална основа; Ik – фототок.
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3.4.2. Пасивни чувствителни елементи

Електросъпротивителни чувствителни елементи
Това са преобразуватели (резистори), чието съпротивление при дължина на

проводника l, площ на сечението f и специфично съпротивление на материала r се определят
по известната зависимост:

(3.8) f
lR .r

= , W.

От (3.8) следва, че промяната на съпротивлението може да се предизвика от промяна
на специфичното съпротивление, дължината или площта на сечението на проводника.
Всичките три възможности се използват в конструкциите на чувствителните елементи.

Реостатни чувствителни елементи
Прост метод за промяна на съпротивлението на резистора чрез промяна на дължината

е преместването на подвижния контакт (плъзгача). Реостатните чувствителни елементи
(потенциометрите) се изпълняват с линейно или кръгово преместване (фиг.3.6). При
прилагане към плъзгача на сила или въртящ момент неговото линейно или ъглово
преместване се преобразува в промяна на съпротивлението и след това в промяна на пада на
напрежение или на протичащ ток. Линейна зависимост между преместването на плъзгача и
пада на напрежение при включването му по схемата на делител се осигурява само при
достатъчно високоомни уреди за измерване на напрежението. Затова основно се използва
компенсационния метод на измерване.

Често в измервателната техника се използват потенциометри, при които изменението
на съпротивлението е свързано чрез нелинейна зависимост с преместването на плъзгача.
Тези функционални потенциометри могат да имат квадратична, синусоидална или друга
характеристика, която отговаря на специалните изисквания.

За осигуряване на минимална обратна реакция трябва необходимите за преместването
на плъзгача сили или моменти да бъдат минимални, което се постига в прецизните
потенциометри. Съществуват конструкции на реостатни чувствителни елементи, при които
необходимият момент за преместване на плъзгача е равен на 4 mN.cm. Това дава възможност
в повечето случаи обратната реакция да се пренебрегне.

Голямо значение има разрешаващата способност на чувствителния елемент (зона на
нечувствителност), която се определя от промяната на съпротивлението между две съседни
намотки.

l
Rl

a

R
б

Rr Rr

фиг.3.6. Реостатни елементи
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Тензочувствителни елементи
Това са преобразуватели (резистори), чието съпротивление R се променя вследствие

на деформирането им. При опън или натиск на проводник се променят неговата дължина,
площта на сечението и специфичното съпротивление, т.е. от трите величини, които
определят съпротивлението, нито една не остава постоянна. Тези изменения зависят от
посоката на приложената сила и са пропорционални на силата в границите на еластичност.

Когато действащата сила е равна на нула, съпротивлението на проводника се
определя от (3.8). При действие на приложената сила неговата дължина l и сечението f се
определят от зависимостите:

(3.9) ÷
ø
ö

ç
è
æ D
+=

l
lll 10 ,   m;

(3.10) ÷
ø
ö

ç
è
æ D
-=

l
lff m210 ,  m2,

където l0 e дължината на проводника при нулева стойност на силата, m; f0 - сечението на
проводника при нулева стойност на силата, m; m - коефициентът на Пуасон, който определя
отношението на напречното свиване и относителното удължение (за повечето метали m =
0,3).

Специфичното съпротивление също се променя. Ако относителното изменение на
специфичното съпротивление се означи с g и относителното изменение на дължината с e,
съпротивлението на разтегления проводник е:

(3.11)
( ) ( )

( )me
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21
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00
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Ако в (3.11) се въведе стойността на съпротивлението преди деформацията R0, с
голяма степен на приближение се получава:

(3.12) R = R0 (1 + e) (1 + g) (1 + 2m e), W.

След умножение и отхвърляне на членовете, които са безкрайно малки от по-висок
порядък се получава:

(3.13) R = R0 (1 + e + 2ge + g) , W,

откъдето относителното изменение на съпротивлението е:

(3.14) mege 2
0

0 ++=
-

=
R

RRr .

Означаваната обикновено с коефициента k кривина на характеристиката на
чувствителния елемент (тензочувствителност) е:

(3.15)
e
gm

e
++== 21rk .

При използването на проводник от константан влиянието на изменението на обема и
проводимостта се сумират и k = 2. Тази сплав е най-подходяща за изработване на
тензорезистори.

В таблица 3 са дадени характеристиките на най-често използваните материали за
тензорезистори.
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Температурния коефициент на съпротивление на сплавта е малък, а температурният
коефициент на разширение обикновено добре съвпада с коефициента на изследваните
материали. Възникващата при контакт с мед термоелектродвижеща сила изкривява
резултатите само при измервания, които се извършват при постоянен ток и при наличие на
големи температурни разлики.

Характеристики на най-често използваните материали
за тензорезистори

таблица 3.3
Коефициент на тензочувствителност (k) на използваните материали

Материал Означение в % Осреднен k - фактор
Константан

Хромел-Алумел
Никел-Хром V

Платина-Волфрам
Платина-Иридий

Cu57Ni43
Ni73Cr20 (Fe + Al)

Ni80Cr20
Pt92W8
Pt90Ir10

2.05
2.1
2.2
4.0
6.0

k -фактор С-факторПолупроводник
r = 0.2 mWm

p - силиций
(Ga-примеси) » 120 4000

За осигуряване на достатъчно голямо изменение на съпротивлението, което може да
се измери, чувствителният елемент се изработва от тънък проводник или фолио и се залепва
зигзагообразно на хартия.

В последно време за изработване на тензочувствителни елементи се използват
полупроводникови материали, при които заедно с промяната на геометричните размери
значително се променя и специфичното съпротивление и тензочувствителността достига до
180 и повече.

На фиг.3.7 е показана конструкция, която се използва при тензорезистори, изработени
от проводник. Диаметърът на проводника е 20 – 30 mm, което осигурява голяма стойност на
съпротивлението и достатъчна еластичност като дава възможност да следва деформацията на
изследвания материал.

3

1 2

3

1
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41
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а б

фиг.3.7. Тензорезистор, изработен от проводник
1- подложка;  2- измервателен проводник;  3- присъединителен проводник;  4- лепило – синтетична смола
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На фиг.3.7 б са показани надлъжен и напречен разрез на тензорезистора, а също и
методите за закрепването му. Като подложка се използва хартия, която е покрита с
изкуствена смола.

На фиг.3.8 е показан тензорезистор, изработен от фолио. Дебелината на
константовото фолио е 2-10mm.

1

4

43 5 2

1

3

фиг.3.8. Тензорезистор, изработен от фолио
1- метално фолио;  2 – хартия;  3 – изводи;  4 – заваръчен шев;  5 – твърд елемент

Механичните напрежения обикновено се изследват в областта на еластичност, поради
което измененията на съпротивленията са много малки. Максималното удължение едва
достига 0,001. При k = 2 съпротивлението на тензочувствителния елемент се увеличава с не
повече от 1/500 от първоначалната си стойност. Практически трябва да се измерват малки
стойности на удължението и съответно малки стойности на изменение на съпротивлението,
което от гледна точка на измервателната техника е много трудно. Независимо от този
недостатък тензорезисторите осигуряват възможност с достатъчна точност да се измерват
относителни изменения на линейни размери при отчитане на неизбежните шумови
въздействия.

Елемент на Хол и магниторезистори
При поставяне на твърдо тяло (пластина от полупроводников материал) с дебелина d

в магнитно поле, през което протича електрически ток, носителите на заряда се отклоняват в
направление, перпендикулярно на направлението на тока и магнитното поле. В резултат на
това отклонение на страничните повърхнини на тялото (пластината) възниква потенциалната
разлика UH – електродвижещото напрежение на Хол (фиг. 3.9), което се определя от израза:

(3.16)
d
IBkU HH = , V,

където I е силата на тока, А;  В – магнитната индукция, Т; d - дебелина на пластината, m; kн
– коефициентът на Хол, m3/A.s.
Стойността на коефициента на Хол за обикновените полупроводникови материали
приблизително е равна на 200 сm3/A.s.

Чрез сонда с елемент на Хол, разположена в магнитно поле, ъгловото преместване може
да се преобразува в напрежение. Чрез профилиране на полето е възможно да се получи
линейна зависимост.
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фиг.3.9.  Ефект на Хол

Важна област на приложение на елементите на Хол е измерването на положението на
движещи се части без механичен контакт с тях. Изходният сигнал е напрежение, чиято
амплитуда не зависи от скоростта на движение.

На фиг.3.10 е показана характеристиката на такъв чувствителен елемент за
положение. Положението на нулевата стойност на напрежението на Хол се възпроизвежда с
точност 0,01mm. Елементът на Хол дава възможност кодирано да се измери преместването,
например чрез намагнитен по определен код въртящ се феромагнитен диск и редица
елементи на Хол.

 ± 0,01

Uн

S
N

x

фиг.3.10. Характеристика на чувствителен елемент за положение

с преобразувател на Хол
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Описаният ефект на отклонение на електроните под действието на магнитно поле
води до нарастване на съпротивлението и се използва в т. нар. магниторезистори. Те
представляват омични съпротивления, които са чувствителни към магнитното поле; при това
при изменение на индукцията с 1  Т омичното съпротивление се изменя повече от 20  пъти.
Магниторезисторите могат да се използват не само за измерване на индуктивност на
магнитни полета, но и като крайни изключватели на преместване.

Чувствителни елементи, чието съпротивление се изменя под действието на
светлината

Фоторезистори се наричат полупроводникови конструктивни елементи, които
изменят своята проводимост под действието на светлината. Стойността на
термосъпротивлението на тъмно при високоомните видове фотоелементи е около 108 W,  а
при осветеност 100 lx намалява до 105 W. Съпротивлението на нискоомните видове
фотосъпротивления се изменя в интервала 104 – 10 W.  Като материали за
светлочувствителния слой се използват селен, сулфиди на цинка, олово, кадмий, германий,
силиций, меден окис и др. За целите на измерването най-подходящи са селено-кадмиевите
фотосъпротивления. Стабилността на работа на фотосъпротивлението се повишава при
намаляване на мощността на разсейване.

Фотодиодите представляват полупроводникови конструктивни елементи, при които
чрез обратно на р – n-прехода външно напрежение задържащия слой се разширява и се
създава по-силно електрическо поле. По този начин неосновните токови носители се
прехвърлят по-лесно и чувствителността се повишава.

При фототранзисторите фотоелектрическият ефект на фотодиода се сумира с ефекта
на усилване на транзистора и чувствителността се увеличава повече от 30 пъти. Граничната
честота обаче е по-ниска от честотата на фотодиодите.

Термосъпротивителни чувствителни елементи
Действието на термосъпротивителните чувствителни елементи (терморезисторите) е

основано на свойството на проводниците и полупроводниците да променят своето
електрическо съпротивление при промяна на температурата.

Металите, които са предназначени за изработване на термосъпротивителни
чувствителни елементи, трябва да отговарят на много изисквания. Те трябва да не се
окисляват и да имат висока възпроизводимост на стойността на електрическото
съпротивление в работния температурен интервал. Избраният метал трябва да има
монотонна зависимост на съпротивлението от температурата R = f (J) в температурния
интервал на приложение и достатъчно висока стойност на температурния коефициент на
съпротивление a. Този коефициент в общ вид може да се изрази с уравнението:

(3.17)
J

a
d
dR

R
1

=  , oC-1.

Прието е температурният коефициент на електрическо съпротивление да се определя
за интервала от 0 до 100 oC. В този случай (3.16) придобива вида:

(3.18)
100.0

0100
100,0 R

RR -
=a  , oC-1.

Изследванията показват, че колкото металът е по-чист, толкова възпроизводимостта
на термометричните му свойства е по-добра и стойностите на отношението R100 /R0 и на a са
по-големи. Затова чистите метали, предназначени за изработване на взаимозаменяеми
термосъпротивителни чувствителни елементи трябва да имат нормирана и при това висока
чистота.

Чистата платина отговаря в най-голяма степен на всички основни изисквания, които
се предявяват към металите за изработване на чувствителни елементи. Терморезисторите с
платинен проводник с диаметър от 0,05  до 0,1  mm  се използват в лабораторната и
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промишлената практика за измерване на температура от –260 до 750 оС, а в някои случаи и
до 1400 оС. Платината има сравнително високо специфично съпротивление. Зависимостта на
съпротивлението RJ от температурата J в сравнително широк температурен интервал се
описва достатъчно точно с уравнението:

(3.19) RJ = R0 [1 + АJ + ВJ2] , W,
където R0 е съпротивление при 0 оС, W;  А,  В са константи,  които се определят за три
постоянни температурни точки, регламентирани от международната температурна скала,оС-1.

При температури от 0 до – 20 оС зависимостта на съпротивлението RJ от
температурата J се описва с формулата:

(3.20) RJ = R0 [1 + АJ + ВJ2 + С (J - 100) J3] , W.
Тук константите А и В са както в (3.19),  а константата С се определя за постоянна

температурна точка в областта на ниските температури.
Платинените терморезистори измерват средната температура на средата, в която са

поставени поради големите размери на чувствителния елемент. Платиненият проводник се
навива на тяло, изработено от слюда, керамика или кварц. При високи температури слюдата
започва да отделя газове газове, чиито атоми дифундират в кристалната решетка на
платината. Това води до изменение на нейното специфично съпротивление и до грешки при
измерването. По тази причина телата от слюда не се препоръчват за високотемпературни
терморезистори.

Чувствителният елемент се поставя в защитна гилза от легирана стомана или
огнеупорна керамика.

Никелът е сравнително слабо чувствителен към примеси и има висок температурен
коефициент на съпротивление a = 6,17.10 -3 оС-1. При температура около 370 оС претърпява
структурни изменения. Никеловият проводник бързо корозира при допир с парите на
амоняка, оцетната и солната киселина. Зависимостта на съпротивлението на никела от
температурата е нелинейна и трудно се изразява аналитично. Когато не се изисква висока
точност, може да се използва апроксимационният израз:

(3.21) RJ = R0 (1 + АJ + ВJ2) , W.
По-голяма точност може да се получи с апроксимационната формула:
(3.22) RJ = R0 (1 + АJ + ВJ2 + СJ3) , W.
Медните терморезистори се изработват от меден проводник, който е изтеглен от чиста

електролитна мед. Те имат температурен коефициент на съпротивление a = 4,26.10 -3 оС-1.
Зависимостта на неговото съпротивление от температурата в обхвата от 0 до 180 оС може да
се изрази с уравнението:

(3.23) RJ = R0 (1 + aJ) , W.
Основното предимство на медните терморезистори е добрата им линейност. Те обаче

нямат високи метрологични показатели поради ниската химична устойчивост на медта.
Както беше отбелязано, механичните напрежения в проводника оказват голямо

влияние върху точността на терморезисторите. За да се избегне това, е предложено да се
използват течни метали (например живак). За целта те се поставят в тънки капилярни тръби,
които са затворени херметично и са снабдени с подходящи изводни проводници. За
намаляване на температурните разширения на капиляра той се изработва от кварц.
Зависимостта на съпротивлението на живака от температурата J се описва с уравнението:

(3.24) RJ = R0 (1 +  8,89.10-4J +10-6J2   ) , W.
При втвърдяване на живака съпротивлението му се намалява скокообразно с една

четвърт. След това (до преминаването му в състояние на свръх проводник) живакът е много
добър материал за терморезистори. Неговото приложение се ограничава от трудностите по
конструирането и съхранението на такива терморезистори.

Въглеродът е един от малкото проводящи материали с отрицателен температурен
коефициент на съпротивление. Получени са различни модификации – пировъглерод,
влакнести въглеродни структури и въглеродни нишки. При много ниски температури
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съпротивлението продължава да се увеличава (до температура 1 К). Тъй-като въглеродът не
губи своите механични свойства до температура 2300 К, той е особено перспективен за
измерване на температури от 1 до 2300 К.

Най-широко приложение в измервателната техника са намерили терморезисторите от
платина, никел, и мед, статичните характеристики на които са показани на фиг.3.11.

- 100- 200- 300  0 300 200 100 400

200

 300

 100
R0

Ni, Fe

Cu, Pt

CuO2  (полупроводник)

C

(R /R0).100, %

,

фиг.3.11. Статични характеристики на термосъпротивителните чувствителни елементи

Защитната гилза и материалът на тялото, върху което е навит проводникът,
акумулират топлина. В резултат на топлинната инерционност времеконстантата има
стойност 1 – 2 min, затова тези терморезистори се прилагат за измерване на бавно изменящи
се във времето температури. Грешката на измерването на термосъпротивителните
термометри зависи от нелинейността на статичната характеристика, влиянието на
температурата на съединителните проводници и колебанието на захранващото напрежение.

Полупроводникови термосъпротивителни чувствителни елементи
Полупроводниковите термосъпротивителни чувствителни елементи се изграждат на

основата на полупроводникови терморезистори. Характерна тяхна особеност е наличието на
голям температурен коефициент на съпротивление. Полупроводниковите резистори с
отрицателен температурен коефициент на съпротивление се наричат термистори. Те се
изработват от окисите или сулфидите на различни метали, полупроводници и редки химични
елементи.  Конструктивно те могат да се изработят с много малки размери (под 1  mm).
Следователно термисторите имат малка инертност и могат да се използват за измерване на
нестационарни и сравнително бързопроменящи се топлинни процеси.

В полупроводниците за разлика от металите количеството на свободните електрони
не е постоянно, а нараства с температурата по експоненциален закон. Ето защо,
термисторите имат голям температурен коефициент на съпротивление. Зависимостта на
съпротивлението на термисторите от температурата (фиг. 3.11) се описва достатъчно точно с
апроксимационната формула:

(3.25) ÷
ø

ö
ç
è

æ
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ø
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ç
è
æ=

J15,273
expexp BA

T
BAR  , W,

където Т е температурата, К; J - температурата, оС; А – константа с размерност W, която
зависи от количеството свободни електрони, от повърхнината им, от заряда на електрона и
от геометричните размери на термистора; В – коефициент с размерност К, често се нарича
енергиен коефициент, защото е свързан с работата, която е необходима за създаването на
свободен електрон. Коефициентът В нараства заедно със специфичното съпротивление. От
друга страна, колкото коефициентът В е по-голям, толкова по-голям е температурният
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коефициент на съпротивление. Очевидно е, че не може да се получи нискоомен термистор с
достатъчно голям температурен коефициент на съпротивление. Затова, обикновено
термисторите са винаги високоомни.

Температурният коефициент на съпротивление зависи от температурата:

(3.26) 2

1
T
B

RdT
dR

-==a  , K-1.

Енергийният коефициент В може да се определи по резултатите от две измерени
стойности на съпротивлението и съответните стойности на температурите:
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Коефициентът В не е постоянна величина, но неговото изменение е забележимо при
по-високите температури.

Въпреки добрите си метрологични показатели – голяма чувствителност и малка
инертност, термисторите имат съществени недостатъци. Температурните им характеристики
са нелинейни, а основните им параметри А и В за един вид имат голям толерансен допуск ( ±
20  %  за А и ± 17 % за В). Това е основната причина за ограниченото им приложение в
промишлено произвежданите термометри. В последните години тяхното приложение се
увеличава.

Съществуват полупроводникови терморезистори с положителен температурен
коефициент в определен температурен интервал, които се наричат позистори. Извън този
интервал температурният им коефициент е отрицателен, т.е. те се превръщат в термистори.
Обикновено температурният интервал, в който температурният коефициент на
съпротивление е положителен е малък и затова, позисторите се използват по-рядко. Важно
тяхно предимство е голямата стойност на температурния коефициент на съпротивление (a =
0,3 ¸ 0,5 К-1).

Други видове чувствителни елементи с промяна на съпротивлението:

· Въглеродни чувствителни елементи за измерване на налягане. Тези чувствителни
елементи се състоят от стълб, който е съставен от въглеродни дискове. При промяна на
налягането, което действа на дисковете, контактното съпротивление между тях се променя.
Зависимостта на съпротивлението от товара има хистерезис от 1 до 3 %.

Въглеродните чувствителни елементи са конструктивно прости, допускат значително
претоварване, имат мощни изходни сигнали и добри динамични свойства (гранична честота
около 30 kHz). Грешката на измерване е 3 ¸ 5 %, поради което тези чувствителни елементи
се използват за решаване на прости измервателни задачи.

· Термоанемометрични чувствителни елементи. Проводник,който има
съпротивление R и през който протича ток I, разсейва за единица време при стационарни
условия топлина.

(3.28) RIQ .2= , W.
При постоянна скорост на потока, който обтича проводника, се установява

определена разлика между температурите на проводника и околната среда. Промяната на
скоростта на потока, а също така на температурата на околната среда, предизвиква промяна
на температурата на проводника, която от своя страна влияе на съпротивлението му.
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Термоанемометричните чувствителни елементи намират приложение при измерване
на скоростта на потоците, при определяне на тяхната посока, а също така за динамични
измервания на температурата.

Индуктивни чувствителни елементи
Уравнението, което определя индуктивността на бобината има следния вид:

(3.29)
mR

nL
2

= ,

където n е броят на навивките; Rm – магнитното съпротивление,
При магнитно съпротивление

(3.30)
A
lRm m

= , Н-1,

където l е дължината на магнитната верига, m; А – площта на напречното сечение на
магнитната верига, m2; m - магнитната проницаемост, H/m, за индуктивността се получава:

(3.31)
l

AnL ..2 m
= , Н.

От (3.31) следва, че индуктивността може да се промени чрез промяна на дължината l
(въздушната междина), напречното сечение А или магнитната проницаемост m. Дължината и
сечението са геометрични параметри, а магнитната проницаемост може да бъде изменена
чрез механични въздействия.

Чувствителни елементи с подвижна котва
При преместване на желязната котва 1 (фиг.3.12) в бобината 2, броят на силовите

линии, които минават през котвата или по въздуха се преразпределя. Това от своя страна
променя магнитното съпротивление Rm, а следователно и индуктивността L. Промяната на
индуктивността зависи нелинейно от преместването на котвата s.

s

1 2

s
F

L2

c

L1

m

Обикновено се използва устройството,  което е показано на фиг.3.13.  При него е
реализирано диференциално изпълнение. При ход на котвата s, индуктивността на едната
бобина се увеличава с + DL, а индуктивността на другата бобина се намалява със същата
стойност (- DL). При свързване в мостовата схема промяната на индуктивностите L2 – L1 =
2DL може да се преобразува в електрическо напрежение. Чрез определено конструктивно
изпълнение е възможно да се получи линейна зависимост на напрежението от преместване
на котвата в границите да 80 % от дължината на бобината.

фиг.3.13. Индуктивен чувствителен елемент
за измерване на сила

фиг.3.12. Индуктивен чувствителен
елемент
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За разлика от разгледаните индуктивни елементи, чиято изходна величина е
промяната на индуктивността със следващо преобразуване в напрежение, чувствителните
елементи от диференциално-трансформаторен вид позволяват непосредствено да се получи
изходен сигнал във вид на напрежение DU (фиг.3.14).

Чувствителният елемент се състои от първичната бобина 1, към която се подава
променливо напрежение и две вторични бобини 2, в които при симетрична конструкция и
средно положение на котвата се индуктират еднакви напрежения. Тъй-като вторичните
бобини са свързани диференциално, напрежението на изходните клеми е равно на нула. При
преместване на котвата възниква напрежение DU, което зависи линейно от хода на котвата.
Чрез съответно профилиране на бобините и котвата е възможно тези чувствителни елементи
да се използват за измерване на ъгъла на наклона.

~ U
1

 U

s 2

Чувствителни елементи с напречно преместване на котвата
Индуктивният чувствителен елемент с напречно преместване на котвата (фиг.3.15) е

предназначен за измерване на малки премествания. За постигане на висока чувствителност и
линейна характеристика чувствителният елемент се изпълнява във вида на сдвоени бобини с
въздушна междина. Бобините 1 и 2 са еднакви, а котвата е разположена между двата
магнитопровода с междина s. Наличието на две диференциално включени индуктивности
осигурява удвояване на чувствителността, повишаване на линейността на характеристиката и
компенсиране на влиянието на температурата.

s

L2

L1

1

2

F

 s

фиг.3.16. Магнитоеластичен
чувствителен елемент

фиг.3.15. Индуктивен чувствителен елемент
         с напречно преместваща се котва

фиг.3.14. Индуктивен чувствителен
елемент с диференциален трансформатор
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Магнитоеластични чувствителни елементи
Магнитната проницаемост m на много вещества, особено на желязно-никеловите

сплави, които съдържат около 80 % никел се променя под действието на механични
въздействия (сили), фиг.3.16. За някои сплави механичното напрежение 100 N/mm2 променя
магнитната проницаемост с 40 %, като при това зависимостта е близка до линейната.

Капацитивни чувствителни елементи
Капацитетът на плосък кондензатор се определя от уравнението:

(3.32)
d

ee AС r.0= ,

където 0e = 8,8542.10-12

m
F  е абсолютната диелектрична проницаемост във вакуум; re  -

относителната диелектрична проницаемост на средата, която се намира между пластините на
кондензатора; d  -  разстоянието между пластините на кондензатора,  m;  А –  площта на
пластините на кондензатора, m2.

От (3.32) следва, че капацитетът на кондензатора може да се променя при промяна на
площта на пластините, разстоянието между тях и диелектричната проницаемост на средата
между пластините.

Чувствителни елементи с променливо разстояние между пластините
При промяна на разстоянието d  между пластините на кондензатора (фиг.3.17) със

стойност dD  за капацитета му се получава:
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фиг.3.17. Плосък кондензатор с фиг.3.18. Диференциален кондензатор
           променливо разстояние

Само при малки относителни изменения dd /D  зависимостта между СС /D  и dd /D  е
практически линейна. При dd /D =  0,1,  нелинейността е 10  %,  а при dd /D  = 0,01
нелинейността е 1 %. За осигуряване на линейност в широк интервал се използват
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диференциални кондензатори (фиг.3.18). При преместването на средната пластина на
разстояние dD  в съответната схема на включване (мостовата схема) промяната на
капацитета е:

(3.34)
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В случая диференциалният принцип осигурява удвояване на чувствителността и
разширяване на линейния интервал. При dd /D = 0,1 нелинейността на характеристиката за
такъв кондензатор е 1%.

Чувствителен елемент с променлива площ на пластините
В (3.33) стойността на А се определя от взаимното покриване на пластините.

Преместването на двете пластини една спрямо друга на разстояние s може да измени площта
на припокриването им, като за пластини с правоъгълна форма зависимостта А = b.s е
линейна (фиг.3.19). Тъй-като величината А се намира в числителя на (3.33), капацитетът на
кондензатора зависи линейно от преместването s. При използване на пластини с различна
форма е възможно да се получат квадратични, логаритмични и други зависимости.
Кондензаторът с променлив капацитет, който се състои от кръгли въртящи се пластини е
приложим за измерване на ъгъла на завъртане.
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Чувствителни елементи с промяна на диелектричната проницаемост между
пластините

Капацитивните чувствителни елементи , които са основани на принципа на измерване
на изменението на диелектричната проницаемост e  на средата между пластините, се
използват за определяне на състава на веществата (при запълване на междината между
пластините с контролираното вещество) и за измерване на нивото при променящо се
запълване на междината. Нивото може да се измерва както надлъжно, така и напречно на
пластините. При контролиране на състава на твърди вещества (например пясък, прах и др.) и
на течни вещества (пари, газове или влажни материали) те могат да се поставят вътре в

фиг.3.19. Плосък кондензатор
с променливо припокриване

фиг.3.20. Капацитивен чувствителен елемент
за   измерване на ниво

1 – резервоар; 2, 3 – стоманени тръби (електроди);
4 – изолатор.
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плосък или цилиндричен кондензатор. При запълнен кондензатор съществува
пропорционалната зависимост:

(3.35)
1

2

1

2

e
e

=
С
С ,

където С2 е стойността на капацитета при запълнен с изследваното вещество кондензатор, F;
С1 – стойността на капацитета при еталонна среда между пластините на кондензатора, F;

1e  и 2e  - относителната диелектрична проницаемост за двете среди.
В сравнение с въздуха, водата има значително по-голяма диелектрична проницаемост

и чрез (3.35) може да се определи влагосъдържанието на различни изолационни материали.
При сравнителните измервания е важно диелектричните проницаемости на изследваните
материали да се различават значително.

Съществената разлика на диелектричната проницаемост на въздуха от диелектричната
проницаемост на много течни и твърди материали и преди всичко на водата дава възможност
нивото в даден съд да се измери с капацитивни чувствителни елементи В този случай се
разглеждат два паралелно свързани кондензатора, като относителната диелектрична
проницаемост на въздуха може да се приеме Вe  = 1 (фиг.3.20). За относителното изменение
на капацитета се получава:

(3.36) )1(
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-=
D

rH
h

С
С e ,

където h е височината на стълба измервано вещество, m; Н – работната височина на
кондензатора (максималният интервал на измерване), m; ; re  - относителната диелектрична
проницаемост на измервания материал.

Капацитивният метод за измерване на ниво е безинерционен, тъй-като капацитетът се
променя едновременно с промяна на нивото h.

При измерване на дебелината на слоя електроизолационни материали (пластини,
тъкани, лакови покрития и др.) изследваният материал се пропуска между измервателните
пластини на кондензатора. Този метод е безконтактен. Чрез него може да се определи
съдържанието на въздух в пенопласти и други материали.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

4.1. Въведение

Не винаги съществува скала (мярка) за сравнение на измерваната величина, поради
което тя трябва да се преобразува в друга, по-удобна за сравнение физична величина.
Необходимост от преобразуване възниква и когато измерваната величина не може да се
предаде на разстояние в нейния изходен вид. Това е характерно за повечето задачи за
дистанционно измерване.

Измервателното преобразуване е задача, чието решение е свързано с много области на
науката и за което се използват много методи. Тук ще бъдат разгледани само някои типични
примери.

Изходните сигнали на първичните измервателни преобразуватели са разнообразни и
по принцип не се поддават на стандартизиране, ако не се разглеждат нормираните сигнали на
междинните измервателни преобразуватели. Броят на физичните величини, които се
използват за изходни сигнали, е ограничен. За най-често използваните величини
(напрежение, големина на ток и налягане) в съответните стандарти съществуват указания,
които регламентират амплитудния интервал и временните характеристики на величините.
Различават се аналогови, честотни и дискретни изходни сигнали. Аналоговите електрически
сигнали най-често са напрежение и ток. Аналоговопроменящите се съпротивления са
характерни за първичните преобразуватели (чувствителни елементи).

В зависимост от характера на изходния сигнал преобразувателите могат да бъдат
източници на напрежение (обикновено с много малко вътрешно съпротивление) или
източници на ток ( по възможност с безкрайно голямо изходно съпротивление). При тях
напрежението не трябва да се влияе от натоварването, а токът не трябва да се влияе от
съпротивлението на изходната верига. Често нулевата стойност на измервателната величина
съответства на положителната крайна стойност на изходния сигнал, например 4 mA за
токовите сигнали. Това дава възможност за контролиране на изправността на
преобразувателя и осигурява възможност за неговото захранване чрез верига на изходния
сигнал. Преобразувателят може да бъде и пневматичен елемент, представляващ източник на
налягане на сгъстен въздух, което зависи от стойността на входния сигнал и незначително
изменящо се при промяна на разхода на сгъстен въздух. В измервателните преобразуватели с
електрически изходен сигнал, изходният сигнал може да бъде постоянен ток, чиито
моментни стойности са пропорционални на изменението на измерваната величина, а също
променлив ток и променливо напрежение с постоянна честота и променлива амплитуда или
фаза.

За представянето на измерваната величина във вид на аналогов и във вид на
дискретен сигнал се извършва преобразуване, при което честотата на изходното напрежение
или последователността на импулсите са пропорционални на входния сигнал.

4.2. Механични величини

Като например за механични величини, които постъпват на входа на преобразувателя,
се разглеждат преместването и силата. Зависимостта между преместването  s и силата F се
определя от закона на  Хук:

(4.1) F = c . s, N,
където с е коефициент на еластичност.
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Преобразуването може да се извърши чрез метода на сравнение на силите и чрез
метода на сравнение на преместванията.

При метода на сравнение на преместванията електрическият сигнал възниква в
резултат на изменение на положението между два елемента. На фиг.4.1 е показана
неподвижна система,  която се състои от две бобини 1 и 2.  Между тях може свободно да се
премества металната пластина 3, която е свързана с контролирания обект. Резонансната
честота на бобините се настройва с кондензаторите. Лявата бобина заедно с един от
кондензаторите реализира зададената честота на колебателния контур на генератора, а
дясната бобина е свързана с този контур чрез кондензатора 4. При средно положение на
металната пластина собствените честоти на двата контура са равни, фазата на напрежението
на десния контур е преместена на 90о спрямо напрежението на генератора 5 и изходният
сигнал на дискриминатора 6 е равен на нула.

1 2

3

4

5 6 7

фиг.4.1. Метод на сравнение на преместванията

При преместване на пластината наляво самоиндукцията на лявата намотка се
намалява, дясната се увеличава. Съответно честотата на колебание на генератора се
увеличава и собствената честота на десния контур се намалява. Фазовото преместване
превишава 90о и на изхода на дискриминатора се генерира постоянен ток с определен
поляритет и стойност. Ако пластината се премества надясно, възниква изходен сигнал с
противоположна полярност. В определен интервал зависимостта на изходния сигнал от
преместването на пластината е линейна. При това няма значение дали се премества
пластината или се преместват бобините. Изходният сигнал зависи от относителното осово
преместване на елементите от системата. При преместване на двете звена спрямо изходното
им положение на разстояние si изходният сигнал се определя от зависимостта:

(4.2) Uизх  = f (s2 – s1),  V,
която характеризира метода на сравнение на преместванията.

Устройството, което е показано на фиг.4.2 илюстрира принципа на сравнение на
силите. В този случай пластината 3 е присъединена към паралелните пластинчати пружини
8, които имат коефициент на еластичност с. Върху пластината действа външната сила F и я
премества на разстояние s, в резултат на което на изхода на усилвателя 7 възниква постоянен
ток I, който възбужда в съединената с пластината подвижна бобина 9 компенсираща сила Fk.

Изходният сигнал I на преобразувателя се определя от входния сигнал F:
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където
c

k 1
1 = е коефициент, който характеризира еластичността на пружината;

s
Ik =2 - предавателният коефициент на системата, която преобразува преместването в ток;

I
Fk k=3 - предавателният коефициент на електродинамичната системата.

5 6 7

3

4

1 2

8

mA

9
F

фиг.4.2 Метод на силова компенсация

Зависимостта между I и F зависи основно от коефициента k3.
Смущаващите сили Fz изцяло се включват в изходния сигнал и не могат да

бъдат компенсирани. Преместването от нулево положение sz може да се разглежда
като допълнително усилие:

(4.4) zs s
k

F
1

1
= .

От (4.4) следва, че колкото стойността на k1 е по-голяма, толкова влиянието на тази
грешка е по-малко. Изменението на коефициента k3 се включва в изходния сигнал във вид на
мултипликативна грешка:

(4.5)
3

3

k
k

I
I D
=

D .

Особено внимание трябва да се обръща на постоянството на коефициента k3.
Систематичните грешки са резултат на промяната на магнитната индукция (под влияние на
температурата и стареенето), изменението на параметрите на бобината и положението й във
въздушното пространство. При повишени изисквания към точността са необходими
коригиращи мероприятия. Неуравновесената част на външната сила се определя от
уравнението:

(4.6) F
kkk

F
kkk

F k
321321

11
»=D .

При k1 k2 k3 » 1  отношението DF/F е много малко и отклонението Ds  = k1 DF  е
незначително.

На фиг.4.3 е показан друг вид преобразувател на преместване в електрически сигнал.
В конструкцията му е включен чувствителният елемент 1 (силфонна мембрана), която
преобразува разликата на налягането в сила и след това в преместване. Това преместване се
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преобразува в опън и натиск от плоската мембрана 2 със залепени на нея тензоелементи 3,
които го преобразуват в електрически ток.

1 2 3

P1

P2

фиг.4.3. Преобразувател на разлика в наляганията с тензорезистори

4.3. Топлинни величини

При преобразуването на топлинните величини сигналът от чувствителният елемент
(от термодвойката или от терморезистора) постъпва в усилвателя, който най-често е
операционен усилвател и след това в показващото устройство или в устройството за
обработка на резултатите. Тук ще бъдат разгледани само два метода, при които
температурата се преобразува в честота.

На фиг.4.4 е показан преобразувател на температура в честота. Терморезисторът RJ се
използва като чувствителен елемент, който определя честотата в схемата на генератора.
Паралелно и последователно свързаните към RJ съпротивления позволяват да се измени
неговата характеристика така, че да се осигури линейна зависимост на честотата от
температурата.

C2

Rp

C1

R1

R

УСИЛВАТЕЛ

Rs

 фиг.4.4. Линейно преобразуване на температурата в честотен сигнал

Вторият метод е основан на зависимостта на честотата на кварцов генератор от
температурата. Зависимостта на честотата f на кварца от температурата може да се опише с
уравнението:

(4.7) f (J) = f0 (1+aJ +bJ2 + lJ3), Hz.
При използване на специално ориентиран срез на кристала на кварца е възможно да се

получат оси на кристала, за които най-големият коефициент a е равен на нула. Поради това
честотата на колебание на такъв кристал практически не зависи от температурата. Може да
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се намери и срез на кристала, за който коефициентите от по-висок ред изчезват. Тогава
резонансната честота почти линейно зависи от температурата. Този срез е получил
наименованието LC – срез. Кварцовите резонатори с LC – срез имат температурно честотна
характеристика с отклонение от правата линия под 0,05 % за температурния обхват от – 40
до 230 оС.

На фиг. 4.5 е показана блоковата схема на температурен преобразувател с кварцов
резонатор. Кварцът Q1 в съчетание със схемата на генератора представлява чувствителен
елемент. За да се потисне честотата f (J =  0),  честотата f  (J) се наслагва в смесителя към
постоянна честота f0 и периодът на биене се отчита през постоянен период от време. В края
на интервала на броене, който може да се определи чрез честотата f0, в брояча се получава
стойността на температурата в цифров вид. Например при интервал на броене 10 ms
цифровият индикатор показва температурата с точност до стотни от градуса. Ако вместо
независещия от температурата генератор Q3 се включи втори чувствителен елемент Q2 (със
същите свойства като Q1), може да се измери температурната разлика.

41

Q2

Q3

2

f 0

Q1

3

5

 f ( 1)

 f ( 1)

фиг.4.5. Блокова схема на кварцов термометър
1-смесител;  2- генератор на временни импулси;  3- сравняващо устройство;  4- брояч на импулси;

 5- индикатор

4.4. Акустични величини

При преобразуването на звука в електрически сигнал звуковото налягане се
преобразува в електрически сигнал с широк честотен интервал. Областта на чуващия се звук
е от 16Hz до 16kHz. Използва се и измерване на звуковото налягане, чиято амплитуда Dр0 е
свързана с амплитудата на скоростта на постъпателното движение u0 на частиците на
предаващата среда чрез съотношението:

(4.8) Dр0 = с r u0, Ра,
където с е скоростта на звука, m/s; r - плътността на средата, kg/m3; u0-  скоростта на
движение на частиците на средата, m/s.

Във всички разработени за измерване на звуковото налягане микрофони възбуденото
от звука движение на лека мембрана, която е поставена в масивен корпус, се преобразува  в
електрически сигнал. При това входната величина може да бъде преместване, скорост или
сила.

При определяне на акустичните свойства на материалите (скоростта на
разпространение на звука) се използва метод за преобразуване в аналогов честотен сигнал.
Принципът на действие на преобразувателя е показан на фиг. 4.6. Между изхода на
излъчвателя 1 и приемника 3 се намира изследваната среда 2. Наличието на линия за обратна
връзка осигурява възникване на колебания с честота f при съответната фаза.
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Широколентов усилвател

3 2 1

                    фиг.4.6. Преобразувател на скоростта на звука в честота

Времето за преминаване на разстоянието l между източника на звука и приемника при
скорост на звука с е:

(4.9) c
ltl = , s.

Това време съответства на фазовото преместване:
(4.10) lftpj 2= , rad.

При pj 2n= , където n е произволно цяло число, възникват колебания с честота

(4.11) l
ncf = , Hz,

пропорционална на скоростта на разпространение на звука в изследваната среда. Методът е
приложим също така при измерване на скоростта на потока на средата.

4.5. Преобразуване на електрическите сигнали в механично преместване

Преобразувателите на електрически величини в механично преместване
представляват основен елемент на измервателните уреди за непосредствена оценка и са
съставна част на някои регистриращи и компариращи устройства. Те преобразуват
електромагнитната енергия, която е свързана с измерваната величина (напрежение или ток),
в механична енергия на преместване на подвижната част. При това преобразуване върху
подвижната част действа двигателният момент Мд,  който може да се определи като
производна на електромагнитната енергия Wе по отношение на изходната величина (ъгъла на
завъртане или линейното преместване)

(4.12) ( )a
a

fXWМ n

constx

e
Д =÷

ø
ö
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è
æ
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=

,

където Х е измерваната входна величина; n – цяло положително число (най-често n =
1 или 2).

Противоположно на двигателния момент върху подвижната част действа
съпротивителният момент Мс, който е пропорционален на ъгъла на завъртане a. Обикновено
този момент се създава от еластични съпротивителни елементи – спирални пружини,
опънати нишки (опори) или окачвателни нишки (подвески):

(4.13) Мс = W a,  Nm,
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където W е специфичният съпротивителен елемент, Nm /rad, свързан с геометричните
размери и модула на еластичност на материала.

Съществуват преобразуватели, при които съпротивителният момент зависи освен от
ъгъла a и от друга електрическа величина: )(: 22 afXMX n

c = . Тези механизми се наричат
логометрични и тяхното показание се определя от отношението на двете електрически
величини.
От уравненията за двигателния и съпротивителния момент  (4.12) и (4.13) при установен
режим (МД = Мс) се получава функцията на преобразуване:

(4.14)
W
fX

W
M n

Д )(aa == , rad.

Магнитоелектрическите преобразуватели работят на принципа на взаимодействието
между магнитното поле на постоянен магнит и токов контур във вид на бобина (фиг.4.7).
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Функцията на преобразуване на тези преобразуватели е линейна, а чувствителността
SI e постоянна за целия работен обхват

(4.15) ISI
W I==
y

a , rad,

където y е специфичен въртящ момент или моментът за единица ток, Nm/A.
Електромагнитните преобразуватели се състоят от една или няколко неподвижни

бобини,  във вътрешността на които може да се движи ядро от магнитно мек материал.
Двигателният момент при тях се определя от действието на електромагнитните сили върху
ядрото, които възникват при протичане на ток през неподвижната бобина. Тези сили се
стремят да завъртят тялото така, че магнитната енергия на системата да бъде максимална.
Електромагнитните преобразуватели се изпълняват конструктивно в две разновидности – без
магнитопровод и с магнитопровод. Електромагнитните преобразуватели без магнитопровод
са обикновено с плоска (фиг.4.8 а) или цилиндрична (фиг.4.8 б) бобина.

Функцията на преобразуване на електромагнитните преобразуватели е квадратична:

(4.16) )(
2
1 2 aa fI
W

= , rad.

фиг.4.7. Магнитоелектрически преобразувател
1- магнит; 2- полюсни накрайници; 3- ярем; 4- феромагнитно ядро; 5- подвижна бобина
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фиг.4.8. Електромагнитни преобразуватели
1-бобина; 2- ядро

Чрез подходящо оформяне на подвижното ядро тя може да се линеаризира за
стойности 15¸100% от номиналния ток.

Електродинамичните преобразуватели работят на принципа на взаимодействието
между магнитните потоци на няколко токови контура,  единият от които е подвижен
(фиг.4.9). Функцията на преобразуване за двете конструкции е

(4.17) jaa cos)(
21II

W
f

= , rad,

където j е фазовата разлика между токовете I1 и I2.

2

1

3

2

1

а б

I1
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I1

фиг.4.9. Електродинамични преобразуватели
1- неподвижна бобина; 2- подвижна бобина; 3- магнитопровод

Действието на електростатичните преобразуватели се основава на взаимодействието
на два или повече заредени електроди.  Един от тези електроди е подвижен и неговото
преместване предизвиква изменение на капацитета на системата (фиг.4.10). Функцията на
преобразуване е квадратична
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(4.18) 2)(
2
1 Uf
W

aa = , rad,

но чрез подходяща форма на електродите може да се линеаризира за работния обхват на
преобразувателя.

фиг. 4.10. Електростатични преобразуватели

Логометричните преобразуватели се използват за преобразуване на отношение на две
електрически величини (токове или напрежения) в ъглово отклонение (фиг.4.11). Функцията
на преобразуване е

(4.19) ( )nXXf 21 /=a rad,
където n е цяло число, което зависи от вида на преобразувателя.
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фиг. 4.11. Принципна схема на логометър с външен постоянен магнит

Характерно за логометрите е, че двигателният М1 и съпротивителният М2 момент се
създават по електрически начин. Освен това те трябва да зависят по един и същ начин от
входните величини Х1 и Х2 и да са различни функции на отклонението a на подвижната част.
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ПЕТА ГЛАВА

СИСЕМИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ НА РАЗСТОЯНИЕ

5.1. Предаване на сигналите на разстояние

Сигналите могат да се предават на разстояние както в аналогов, така и в цифров вид,
като по продължение на цялата линия първоначалните им параметри трябва да се запазват. В
промишлените предприятия, където широко се използват системите за събиране на данни и
управление на процесите, обикновено съществува високо шумово ниво. В този случай за
осигуряване на качествено предаване на информацията трябва да се използват специални
методи за предаване на сигналите в зависимост от характеристиките на сигнала, вида на
линията за предаване и дължината й.

Аналогови сигнали във вид на напрежение се предават само на сравнително къси
разстояния (до 30 ¸40 m) поради значителната грешка, която възниква от пада на
напрежението.

Ако трябва да се предава аналогов сигнал, за предпочитане е той да бъде токов по
следните две причини:

- стойността на тока във всички точки на линията е една и съща, с което се отстранява
грешката от пада на напрежението;

- пълното съпротивление на електрическия товар обикновено е малко и шумът, причинен
от външни смущения се намалява.

Максималното разстояние за предаване на токови аналогови сигнали е около 300 m.
То зависи главно от изискванията, които се поставят към възможните смущения и
възникналия от тях шум.

В зависимост от вида на смущенията, възникнали при предаването на сигналите,
източниците на смущения обикновено се разделят на две групи:

- източници на смущения с нормално разпределение;
- източници на смущения от общ вид.
Източниците на смущения, които са включени последователно на източника на

полезния сигнал, се отнасят към източниците на смущения с нормално разпределение. Те
генерират електрически сигнали, които се наслагват с полезния сигнал и по този начин
внасят шум при предаването му. Източници на смущения с нормално разпределение могат да
бъдат:

- мястото на съединяване на отделни части на веригата (термоефект);
- различните части на веригата (топлинен шум);
- източникът на полезни сигнали, усилвателите, собствените шумове и пулсации.
Източниците на смущения, които се намират в други, външни по отношение на

полезния сигнал вериги, се отнасят към източниците на смущения от общ вид. Това са
трансформатори, разпределителни табла, електропредавателни линии, електродвигатели,
релета, дъгови пещи, силови кабели, заземявания и др. Източници на смущения от общ вид
може да има и в канала на  полезния сигнал, например захранващите устройства.
Паразитните връзки имат голямо значение при възникване на смущения от общ вид.

Паразитна електромагнитна връзка на линиите и каналите за предаване с източника на
смущения възниква в случаите, когато линията или каналът попадне в електромагнитното
поле на източника на смущения. Паразитната електростатична връзка на отделни части от
канала с източника на смущения действа като кондензатор, т.е. при увеличаване на
напрежението и честотата на смущението се увеличава и амплитудата на паразитния сигнал.

Потискането на смущенията е най-ефективно, когато се извършва в мястото на
тяхното генериране, т.е. в самите източници на смущения. Това е възможно само в случаите
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на “технически добре организирани” източници на смущения, каквито са захранващите
устройства, релейните контакти, дъговите пещи и др. Начините за потискане на смущенията,
генерирани от такива източници, са добре изследвани. Най-често се използват филтри,
включително и капацитивни филтри в електроразпределителната мрежа (обикновено
свързани към разпределителните линии) за намаляване на смущенията към кабелите за
предаване на информационни сигнали.

За намаляване на паразитните връзки между източниците на смущения и сигналните
кабели се използват следните ефективни методи:

- пространствено разделяне;
- екраниране;
- използване на кабели с усукани жила;
- галванично разделяне чрез импулсни трансформатори или оптрони;
- симетриране на сигналната линия с четирираменен мост;
- правилно заземяване.
При проектиране на кабелните трасета трябва да се имат предвид няколко препоръки:
1. Силовите и информационните кабели трябва да се пресичат под ъгъл 90о.
2. При използване на канали за полагане на кабели на дъното на канала се монтират

силовите кабели с най-високо напрежение, а най-отгоре – информационните (сигналните)
кабели.

3.  Сигналните кабели трябва да се полагат на разстояние,  по-голямо от 30  m  от
металните конструкции.

Екранирането на кабелите е задължително при всички случаи, като се препоръчва
екраниране със стоманени тръби. Правилното заземяване на екрана (т.е. само в единия му
край) е много важно.

Използването на многожилни кабели с усукани жила за предаване на сигнали от
датчици се оказва ефективно от гледна точка на шумоустойчивостта. Много добри резултати
се получават при предаване на аналогови сигнали по кабел, който има 33 усуквания на 1 m,
докато за дискретни сигнали е достатъчно използването на кабел с 16 усуквания за 1 m. Най-
добра защита от смущения се получава при кабел, който се състои от индивидуални усукани
и екранирани двойки жила, обхванати от общ екран.

Галваничното разделяне представлява физична преграда за разпространение на
смущенията по информационните канали. Технически то се реализира чрез импулсни
трансформатори, а в последно време и с оптрони, чийто паразитен капацитет е по-малък от 1
pF (при импулсните трансформатори този капацитет е няколко пикофарада).

Симетрирането на сигналната линия с четирираменен мост се прилага в редки случаи
за много важни сигнали, чийто шум по други начини не може да се сведе до необходимото
ниво. Използва се свойството за независимост на режимите на диагоналите при
четирираменния мост. Към единия диагонал се включва източникът на смущения, а към
другия – входът на периферните модули на информационната система.

5.2. Реостатна система за предаване на сигналите

Реостатната система за предаване на сигналите обикновено се изпълнява като мостова
схема. Механичното преместване на чувствителния елемент се преобразува в изменение на
съпротивлението (а), което чрез проводници с регламентирана дължина се включва в едно от
рамената на мостовата схема на уреда (фиг.5.1). Потенциалната разлика в моста в резултат на
разбалансирането му се подава на индикатора на разсъгласуването (ИР) (усилвателя).
Усиленият сигнал се подава на реверсивния двигател (РД), който премества плъзгача на
реохода, включен в противоположното рамо (b) на моста. По този начин мостовата схема се
уравновесява. Показващата система на вторичния уред е свързана с реверсивния двигател.

Реостатите системи се характеризират с недостатъчна надеждност вследствие на
подвижния контакт. Приложението им е ограничено.
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фиг. 5.1. Реостатна  система за предаване на сигнали

5.3. Диференциално-трансформаторна система за предаване на сигналите.

Диференциално- трансформаторната система се използва за преобразуване и
предаване на информация за малки премествания (1-2mm). Принципната схема е показана на
фиг.5.2.

M

I II

M

3

1 2Е1 Е2

E
РД

фиг. 5.2. Диференциално-предавателна система за предаване на сигнали

Първичният преобразувател I има един, а вторичният уред II – два диференциални
трансформатора. Диференциалният трансформатор е с една първична и две противоположно
съединени вторични намотки. Първичната и вторичната намотка са навити в обща бобина, по
оста на която се придвижва метална сърцевина. При средно положение на сърцевината 1
електродвижещото напрежение Е1 на вторичната намотка на първичния преобразувател е
равно на нула, като при всяко друго положение стойността и фазата зависят от отклонението
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и посоката на преместване на сърцевината от средното положение. Сърцевината 2 на
бобината на вторичния уред е свързана механично чрез гърбичен механизъм с реверсивния
двигател РД. С двигателя са свързани показалецът и печатащото устройство на вторичния
уред. Вторичните намотки на диференциалния трансформатор на първичния преобразувател
и вторичния уред са съединени последователно, противоположно. Разликата в напреженията
DЕ =  Е1 –  Е2 се подава на входа на електронния усилвател. При въртене на реверсивния
двигател сърцевината 2 на вторичния уред се премества чрез гърбицата, докато DЕ стане
равно на нула. Диференциалният трансформатор със сърцевината 3 е предназначен за
настройване на схемата.

Системата работи най-добре при сравнително малки премествания на сърцевината 1
(2…4mm). При тези условия изменението на напрежението на захранване и на
съпротивлението на съединителните линии (ако то не превишава 5 W) не оказва влияние
върху резултатите на измерването.

Грешката, която е резултат от разликата в параметрите на диференциалните
трансформатори (фазовата грешка), може да окаже съществено влияние върху работата на
системата за предаване на сигналите. Колкото разликата в параметрите е по-голяма, толкова
по-забележимо се проявява влиянието на допълнителната грешка от изменение на
напрежението на захранване и съпротивлението на съединителните линии.

Към първичния преобразувател с диференциален трансформатор може да се включи
само един вторичен уред. При свързването на диференциално-трансформаторните системи
към информационни и управляващи машини трябва да се използват междинни
преобразуватели със стандартен изходен сигнал 0 – 5 mA (0 – 20 mA). Освен това системите
с диференциално-трансформаторни преобразуватели, както и всички системи за предаване
на променливотокови сигнали, са чувствителни към влиянието на външните магнитни полета
и съседните съединителни линии.

5.4. Феродинамична система за предаване на сигналите

Принципната схема на феродинамичната система за предаване на сигналите е
показана на фиг.5.3. Възбуждащите намотки 1 и 2 на предаващия и компенсиращия
преобразувател са включени последователно, за да се изключи влиянието на изменението на
амплитудата и честотата на възбуждащия ток върху показанията на уреда. Рамките 3 и 4 са
включени противоположно, вследствие на което на входа на усилвателя постъпва разликата
DЕ между електродвижещите напрежения на предаващия Е1 и компенсиращия Е2

преобразувател.
При DЕ = 0 на входа на усилвателя няма сигнал и двигателят РД е в покой. При

изменение на измерваната величина се изменя положението на чувствителния елемент на
първичния преобразувател и стойността на Е1 се променя. На входа на усилвателя постъпва
сигналът DЕ, който се усилва и привежда в движение вала на реверсивния двигател РД.
Валът на РД е свързан кинематично с рамката на компенсиращия преобразувател и стрелката
на уреда.

Двигателят променя положението на рамката до изравняване на Е1 и Е2.  В този
момент двигателят спира и стрелката на уреда показва стойност, която съответства на
стойността на измерваната величина. При еднакви характеристики на предаващия и
компенсиращия преобразувател в момента на компенсация рамките им заемат еднакво
положение спрямо неутралната линия.

Феродинамичните системи за предаване на сигналите имат същите недостатъци като
диференциално-трансформаторните системи.
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фиг. 5.3. Феродинамична система за предаване на сигнали

5.5. Постояннотокови системи със стандартен изходен сигнал

Системите за предаване на данни с постояннотоков сигнал се изграждат най-често на
основата на компенсационни схеми, които осигуряват висока точност при измерването и
предаването на сигналите на големи разстояния. Развитието на тези системи е свързано със
системите за мониторинг и управление на технологичните процеси. Системите за
централизиран контрол изискват унификация на входните сигнали. За формиране и
предаване  на такъв сигнал е удобно да се използва постоянният електрически ток в диапазон
от 0,0...20,0 mA.

Първичните преобразуватели със силова компенсация са комбинирани с
диференциално-трансформаторен преобразувател (т.нар. индикатор на разсъгласуване),
усилвател с постояннотоков сигнал изходен сигнал и електромеханична обратна връзка,
блоковата схема на който е показан на фиг.5.4. Измерваният параметър (налягане)
въздейства на чувствителния елемент 1 и се преобразува в силата Fи, която чрез лостовата
система 2 и 4 се уравновесява със силата на обратната връзка Fов,  създадена от
електромагнитна система 5.
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фиг. 5.4. Принципна схема на постояннотокова система със стандартен изходен сигнал
иелектросилов първичен преобразувател
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При промяна на входния сигнал, лостовата система 2 и 4 и свързаната с нея котва b на
индикатора на разсъгласуване 3 се преместват. Индикаторът на разсъгласуване представлява
диференциално-трансформаторен преобразувател, изходният сигнал на който зависи от
положението на котвата b. Сигналът на разсъгласуване постъпва на входа на усилвателя 6,
където се усилва и преобразува в постояннотоков сигнал Iизх в диапазон от 0,0...20,0 mA.
Този ток се извежда като изходен сигнал по двупроводна линия към процес-индикатори.
Същият ток преминава и през електромагнитната система, която представлява цилиндрична
бобина, разположена в пръстеновидна въздушна междина на постоянен магнит, за да се
формира компенсираща сила Fов. Действието на силите от измервателният сензор Fи и силата
от обратната връзка Fов са в динамично равновесие.

Диапазонът на преобразувателя се настройва чрез преместване на подвижната опора
по дължината на лостовата система 2. Нулевият коректор 7 служи за установяване на
изходен сигнал, съответстващ на началната стойност на измерваната величина.

Вторичните преобразуватели от сензори с електрически изходен сигнал представляват
прецизни операционни или инструментални усилватели с галванично разделяне между входа
и изхода за постигане на високи метрологични показатели: чувствителност, стабилност на
предавателната характеристика и минимален температурен дрейф, минимална консумация на
допълнителна енергия и минимални габаритни размери. Блоковата схема на преобразуване
на сигнал от термоелектрически термометър е показана на фиг.5.5.

фиг. 5.5. Принципна схема на постояннотокова система с термоелектрически
сензор и стандартен изходен сигнал

Разликата DU, която се получава при сравняване на електродвижещото напрежение от
термодвойката Ех и напрежението на обратната връзка U1 (DU = Ех – U1) постъпва на входа на
инструменталния усилвател, работещ на принципа модулатор-демодулатор. По този начин се
постига висока чувствителност и минимален температурен дрейф, чрез усилватели на
променливо напрежение и висок коефициент на усилване. Изходното напрежение U2

формира отрицателна обратна връзка чрез резисторите Rт и Rо.в..  U1 =  Rо.в./(Rо.в.+  Rт)U2 и
компенсира електродвижещото напрежение от термодвойката Ех.  По този начин изходното
напрежение U2 е пропорционално на стойността на входното напрежение Ех и изцяло зависи
от точността и температурната стабилност на резисторите Rт и Rо.в..

На фиг. 5.6 е показана блокова схема на термосъпротивителен преобразувател със
стандартен изходен сигнал - ток от 0,0...20,0 mA.
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Термосъпротивителният сензор 1 преобразува изменението на физическата величина
температура в изменение на активното му съпротивление. Той е включен в четирираменния
мост 2, който се захранва от източника за стабилизирано напрежение 5. Изходното
напрежение на мостовата схема е пропорционално на изменението на съпротивлението на
първичния преобразувател. Този сигнал се усилва от диференциалния усилвател 3 и
управлява генератора на ток 4. Общият коефициент на преобразуване се настройва така, че
при изменение на температурата за диапазон от 0 до 100 %, изходният токов сигнал се
изменя от 0,0... 5,0 mA или от 0,0...20,0 mA. По съединителната линия 6 изходният токов
сигнал се измерва от вторичния уред 7 (милиамперметър) и формира напрежение на
обратната връзка в резистора Rо.в. за компенсиране на разсъгласуването в мостовата схема 2.

Линейността на статичната характеристика на преобразувателя зависи от линейността
на статичната характеристика на първичния преобразувател. Пълното съпротивление на
съединителната линия 6 и вътрешното съпротивление на последователно включените към
нея измервателни уреди 7   не трябва да надвишават 750 W. Захранването трябва да се
осигури от стабилизиран източник, за да се изключи влиянието му върху изходния сигнал.
Когато консумираният от електронната схема ток е равен или по-малък от 4 mA това дава
възможност за реализиране на двупроводни схеми на преобразуватели с диапазон от 0...100
%, съответстващ на изходен сигнал 4,0...20,0 mA. Двупроводните схеми на унифициращи
преобразуватели спестяват проводници необходими за захранване и са удобни за полеви
монтаж.

На фиг. 5.7 е показана електрическата схема на постояннотокова система със
стандартен изходен сигнал и първичен преобразувател термосъпротивление (терморезистор).
Захранването се осигурява от външен стабилизиран източник с постоянно напрежение 15 V.
То се подава на клемите 3 и 6. Чрез стабилизатора интегралната схема ИС1-mА 723 се
осигурява допълнително стабилизирано напрежение от 7 V, което е необходимо за
захранване на мостовата схема.

фиг. 5.6. Блокова схема на постояннотокова система със стандартен
изходен сигнал и първичен преобразувател термосъпротивление
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 фиг. 5.7. Електрическа схема на постояннотокова система със стандартен изходен сигнал и
първичен преобразувател термосъпротивление от платинен (меден) проводник

Мостовата схема се състои от елементите R3,  R4,  R5,  P1,  Rм и терморезистора Рt-100,
който е включен между клемите 1 и 2. Същото напрежение се явява изкуствена средна точка
за операционния усилвател ИС2 – МА-741. Сигналът за температурата се получава от
плъзгача на потенциометъра Р1 и клемата 2 и се подава на диференциалния вход на
усилвателя, който заедно с транзистора Т1 представлява преобразувател напрежение – ток.
Коефициентът на преобразуване се определя от потенциометъра Р2 и резистора R8. Токовата
линия се включва към клемите 4 и 5. Резисторът R10 представлява ограничително
съпротивление. Влиянието на околната температура върху точността на преобразуване се
компенсира с терморезистора Rм. Съпротивлението на съединителната линия и
измервателните уреди между клемите 4 и 5 не трябва да бъде по-голямо от 750 W.

Схемите на свързване с четирипроводна и двупроводна линия са показани на фиг. 5.8.
При двупроводната схема на свързване (фиг.5.8 б) е необходимо собствената консумация на
ИС1, ИС2 и измервателния мост да бъде по-малка от 4 mA.
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фиг. 5.8. Схема на свързване на преобразувателя температура-ток в
системата за предаване на сигналите
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Развитието на микроелектрониката и микропроцесорната техника позволява
производството на специализирани интегрални схеми за преобразуване на електрическите
сигнали температурни и тензорезисторни и термоелектрически сензори. Малките габаритни
размери и високата им температурна стабилност на тези преобразуватели дават възможност
за вграждането им в главите на термометрите или за полеви монтаж.

За линеаризиране на входните сигнали, логаритмичните аналогови усилватели се
заместват от аналого-цифрови преобразуватели и програмируеми микроконтролери и
последващо цифрово аналогово преобразуване. По този начин се постига линейност на
преобразуване по-добра от 0,1 %, стабилност на коефициента на преобразуване по-малък от
0,1%  за година, компенсиране на влиянието на температурата на околната среда за диапазон
от –40 ...+85 оС и устойчивост на електромагнитни смущения от общ характер.

Типични характеристики на съвременен унифициращ преобразувател за температура
са показани по-долу.

Описание на техническите параметри на преобразувател за температура ТМТ
162 на фирма E+H GmBH

         Универсален температурен преобразовател за 2 сензорни входа - съпротивителен
термометър,термоелементи,съпротивителен сензор и сензор за напрежение, настроен за
HART –Protocol.

Област на приложение:
1.Температурен преобразувател с HART-Protocol за преобразуване на различни

входни сигнали в един аналогов, настройваем от 4 до 20 mA сигнал.
2.Входният сигнал се програмира за:
- съпротивителен термометър (RTD);
- термоелементи (TC);
- съпротивителен сензор (W);
- сензор напрежение(mV).
3.  HART-Protocol   за обслужване на уреда на място със ръчен комуникатор или от

операторски пункт  със PC.

 Характеристики:
- осветен дисплей, въртящ се през 90о;
- свободно програмируем;
- двупроводна схема на свързване с аналогов изход от 4 до 20 mA;
- идентифициране на ниско захранващо напрежение;
- висока прецизност в целия температурен обхват на околната среда;
- диагностика на сигнала от сензорите – за прекъсване на линията, за повреди в

съответствие с NAMUR NE 89;
- устойчивост на електромагнитни смущения в съответствие с NAMUR NE 21СЕ;

фиг. 5.9. Унифициращ преобразувател
за температура – полеви монтаж тип ТМТ 162.
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- взривобезопасност в съответствие с AТЕХ (EEx ia, EEx d и Staub-Ex), FM и CSA (IS,
NI, XP и DIP);

- надеждност в съответствие на SIL2;
- галванично разделяне;

Пример за приложение и свързване на  преобразувателя за температура е показана на
фиг. 5.10.

фиг. 5.10. Приложениеу на преобразувателя за температура

Температурния полеви предавател iTEMP HARD TMT 162 e един двужичен
измервателен преобразувател с аналогов изход,два измервателни входа за съпротивителният
термометър и за съпротивителният сензор в 2,3 или 4 проводникови връзки,термоелементи и
сензор за напрежение LC –дисплея показва цифрово актуалната стойност на измерване като
барограф със сигнализиране на крайната стойност на повреждане.
Обслужването на ТМТ 162 се провежда чрез HART-Protocol  с ръчен комуникатор (DXR
275/375) или PC (обслужващ софтуер COMMUWIN II, Feld Care  или RealWin2000)

Входни сигнали: - температура, съпротивление и напрежение.

Вход Означение Диапазон Мин.
обхват

1.Съпротивителен термометър(RTD)
по IEC 751 (a=0,00385)
по JIS C1604-81 (a=0,003916)
по DIN 43760 (a=0,006180)
по Edison Coppper Winding № 15
(a=0,004274)
по SAMA (a=0,003923)
по Edison Curve (a=0,006720)
по GOST (a=0,003911)
по GOST (a=0,004278)

Pt-100
Pt-200
Pt-500
Pt-1000
Pt-100
Ni-100
Ni-1000
Cu-10
Pt-100
Ni-120
Pt-50
Pt-100
Cu-50, Cu-100
Полином
RTD Pt-100
(Calendar-van Dusen)

-200÷850 ºC (328÷1562 ºF)
-200÷850 ºC (328÷1562 ºF)
-200÷250 ºC (-328÷482 ºF)
-200÷250 ºC (-328÷482 ºF)
-200÷649 ºC (-328÷1200 ºF)
-60÷250 ºC (-76÷482 ºF)
-60÷150 ºC (-76÷302 ºF)
-100÷260 ºC (-148÷500 ºF)
-100÷700 ºC (-148÷1292 ºF)
-70÷270 ºC (-94÷518 ºF)
-200÷1100 ºC (-328÷2012 ºF)
-200÷850 ºC (-328÷1562 ºF)
-200÷200 ºC (-328÷392ºF)
-200÷850 ºC (-328÷1562 ºF)
-200÷850 ºC (-328÷1562 ºF)

10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
10К
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Вход Означение Диапазон Мин. обхват
Съпротивителен сензор Съпротивление (Ω) 10 до 400 Ω

10 до 2000 Ω
10 Ω

100 Ω
Термоелементи според
монограф 175 IEC 584

Според АSTM E988

Според DIN 43710

B (PtRh30-PtRh6)
E (NiCr-CrNi)
J (fe-CuNi)
K (NiCr-ni)
N (NiCrSi-NiSi)
R (PtRh13-Pt)
S (PtRh13-Pt)
T (Cu-CuNi)

C (W5Re-W26Re)
D (W3Re-W25Re)

L (Fe-Cuni)
U (Cu-CuNi)

0÷1820 ºC (32÷3308 ºF)
-270÷1000 ºC (-454÷1832 ºF)
-210÷1220 ºC (-346÷2192 ºF)
-270÷1372 ºC (-454÷2501 ºF)
-270÷1300 ºC (-454÷2372 ºF)
-50÷1768 ºC (-58÷3214 ºF)
-50÷1768 ºC (-58÷3214 ºF)
-270÷400 ºC (-454÷752 ºF)

0÷2320 ºC (32÷4208 ºF)
0÷2495 ºC (-32÷4523 ºF)

-200÷900ºC(-328÷1652ºF)
-200÷600ºC(-328÷1112ºF)

500 К
50К
50К
50К
50К

500К
500К
50К

500К
500К

50К
50К

Сензор за напрежение (mV) източник (mV) -20 ÷ 100 mV 5 mV

Ако съпротивлението на линията към сензора  е >10 Ω се извежда съобщение за
грешка според NAMUR NE 89.

Изходни параметри:
- изходящ сигнал - аналогов от 4 ÷ 20 mA или 20 ÷ 4mA;
При загуба на входен сигнал -  минимален изходен ток до 3,8  mA  или максимален

изходен ток до 20,5mA.
- съпротивление в изходящата линия -R max = (Vзахр. –11V)/0.022 W;
- линеаризация - линейна температура, линейно съпротивление, линейно напрежение;
- филтър - цифров филтър 0 ÷ 60 s;
- галванично разделяне – U = 2 kV AC (вход/изход);
- собствена консумация на ток  ≤ 3,5 mA;
- максимален ток ≤ 23 mA;
- закъснение при включване  – 4 s (по време на процеса на включването Ia = 4 mA;
- захранващо напрежение - Ub=11 до 40V (8 до 40 V без  дисплей), предпазване от

погрешно включване.

Точност на преобразуване:
- период на сканиране -1 сек. на канал;
- препоръчителни условия - температура: +23°C ± 5 K.

Грешка при измерване
Сензор Означение Измерв. точност

абсолютна
Измерв.точност

относителна
Cu-100, Pt-100, Ni-100, Ni-120 0.1 K 0.02 %Термосъпротивление

Pt-500
Cu-50, P-t50, Pt-1000, Ni-1000
Cu-10, Pt-200

0.3 K
0.2 K
1.0 K

0.02 %
0.02 %
0.02 %

K, J, T, E, L,U 0.25 K 0.02 %Термоелементи
N, C, D
S, B, R

0.5 K
1.0 K

0.02 %
0.02 %
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Сензор Диапазон Измерв. точност
абсолютна

Измерв.точност
относителна

Съпротивление 10 до 400 Ω
  10 до 2000 Ω

± 0.04 Ω
± 0.80 Ω

0.02 %
0.02 %

Напрежение                      -20 до 100 mV ± 10 Ω 0.02 %

- повторяемост - 0,0015 % на  физически вход спрямо диапазона;
- влияние на захранващо напрежение ≤ 0,005 % / V,  отклонение от 24 V;
- дълготрайна стабилност - ≤ 0.1 К /година или  ≤0.05 % година;
- влияние на температурата на  околната среда – общият температурен дрейф =
входния температурен дрейф + изходния температурен дрейф.

Влияние на температурата на
околната среда с 1К

Влияние на температурата на  околната
среда с 1К

Вход 10 до 400 Ω 0.001 % от измерв.стойност
Вход 10 до 2000 Ω 0.001 % от измерв.стойност
Вход  -20 до 100 mV Тип.0.001 % от изм.ст.(мах.ст. = 1,5 х тип)
Вход –5 до 30 mV Тип.0.001 % от изм.ст.(мах.ст. = 1,5 х тип)
Изход  4 do 20 мV Тип.0.001 % от изм.ст.(мах.ст. = 1,5 х тип)

5.6. Пневматична система за предаване на сигналите

В основата на пневматичната система е преобразувателят “дюза-пластина” (фиг.5.11),
който преобразува входния сигнал в налягане на сгъстен въздух от 0,02 до 0,1 МРа.
Сгъстеният въздух с постоянно налягане р1 се подава от съответната компресорна станция
през дросела 1, който има постоянно съпротивление в камерата 2. От камерата въздухът
изтича през дюзата 3 в атмосферата. Съпротивлението на дюзата може да се променя чрез
промяна на положението на пластината 4. Камерата 2 е свързана чрез съединителните линии
5 с вторичния уред 6. Положението на пластината 4 се определя от силата Fx,  която е
еквивалентна на измерваната величина. При изменение на измерваната величина
разстоянието s се увеличава или намалява, при което налягането р2 се намалява или
увеличава. За да се измени налягането р2 в границите от 0,02 до 0,1 МРа е необходимо
пластината да се премества на разстояние от 0,02 до 0,05 mm.
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фиг. 5.11. Принципна схема на преобразувател “дюза – пластина”
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Преобразуването на измерваната величина с висока точност при такова малко
преместване е трудно. В реалните конструкции измерваната величина се преобразува от
чувствителния елемент в преместване от няколко милиметра или в сила до 10 N. За следващо
преобразуване в пропорционален пневматичен сигнал се прилага компенсационният метод.

Компенсационният метод за преобразуване се свежда до компенсиране на входното
преместване или сила чрез изходния сигнал (фиг.5.12).

2

4

5

6

3

Fи

Fов

Рзахр.

Изходен сигнал

1

фиг. 5.12. Принципна схема на пневматични системи за предаване на сигналите

Измерваната величина действа на чувствителния елемент на измервателния блок 2 и
се преобразува в пропорционална сила Fи, която чрез лостовата система 1 на пневмосиловия
преобразувател се уравновесява със силата Fов от силфона 3. При изменение на измерваната
величина лостовата система, а също така и пластината 4 се преместват спрямо дюзата 5.
Индикаторът на разсъгласуване “дюза-пластина” преобразува това преместване в
управляващ сигнал – налягане на въздуха, който постъпва на входа на пневматичния
усилвател 6. Сигналът се усилва и постъпва в линията за предаване на сигнала и в силфона
на обратната връзка, където се преобразува в силата Fов. Тази сила уравновесява измерваната
сила Fи чрез лостовата система. Следователно мярка за измерваната сила е налягането на
изходния пневматичен сигнал.
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ВТОРА ЧАСТ

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОПЛИННИ,
ХИДРАВЛИЧНИ И МЕХАНИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

ШЕСТА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА ТОПЛИННИ ВЕЛИЧИНИ

6.1. Измерване на температура

Единицата за измерване на температура по СИ е градус Келвин – К, представляваща
1/273,16 част от скалата, ограничена от абсолютната нула и термодинамичната температура
на тройната точка на водата, при която трите й агрегатни състояния са в равновесие,
независещо от барометричното налягане. Като единица за температура се използва градус
Целзий – С, представляваща 1/100 от скалата, ограничена от точката на топене на леда и
точката на кипене на водата при атмосферно налягане. Връзката между двете единици е: q  =
(Т – 273,15 К) оС. (Точката на топене на леда е с 0,01 К по-ниска от тройната точка на
водата.)

По принцип за измерване на температурата може да се използва всяко свойство на
твърдите, течните и газообразните вещества, което се променя в зависимост от
температурата: промяна на физичното или химичното състояние, размерите, електрическите
свойства, скоростта на звука и др. За използването на много от тези ефекти е необходима или
сложна апаратура, или много добра стабилизация на параметрите на околната среда.

- 200  0 500 1000 1500 2000

 Радиационни термометри
 Кварцови

 Полупроводникови

 Термосъпротивление Cu

 Термосъпротивление Ni

 Термосъпротивление Pt

 Термоелектрически
 Парни манометрични

 Газови манометрични

 Течностни манометрични

 Стъклени течностни

 Биметални

 Дилатометрични

° С

фиг. 6.1. Температурен диапазон на приложение на най-разпространените видове термометри
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На фиг.6.1 са показани ориентировъчно областите на приложение на най-
разпространените видове термометри. Границите на тези области не са еднакви за
различните заводи и фирми-производители. С прекъсвана линия са показани областите,
където термометрите трябва да се използват краткотрайно. В противен случай точността на
измерване се намалява или механичните свойства на чувствителния елемент се нарушават.

6.1.1. Температурни скали

Съгласно с втория принцип на термодинамиката температурата може да се определи
от съотношението:

(6.1)
12

2

12

2

QQ
Q

TT
T

-
=

-
,

където Т1 и Т2 са температурата на студения източник и нагревателя; Q1 и Q2 – количеството
топлина, получена от работното вещество от нагревателя и отдадено на студения източник.
Ако Т2 е температурата на кипене на водата, а Т1 – температурата на топене на леда и
разликата им се означи със 100, а количеството топлина, което отговаря на тези температури
съответно с Q0 и Q100 , за  всяка температура на нагревателя е в сила зависимостта

(6.2) 100.
0100

0

QQ
QТ
-

= .

Уравнение (6.2) е уравнението на термодинамичната температурна скала.
Преди създаването на термодинамичната скала температурните скали са строени по

един и същ начин – на две постоянни температурни точки се присвоява определена числена
стойност, а за ограничения по този начин интервал се приема, че термодинамичните
свойства на веществото в термометъра са линейно свързани с температурата J:

(6.3) bXk += .J ,
където k е коефициентът на пропорционалност; Х – параметърът, определящ
термодинамичното свойство; b – константа.

Опитът показва, че с изменение на температурата коефициентът k в (6.3) се изменя,
при това различно за различните термодинамични вещества.
        През 1954 г. е приета термодинамичната температурна скала, която се дефинира с
една реперна точка – тройната точка на водата. Това е температурата, при която съществуват
едновременно трите фази на водата – твърда, течна и газообразна. Тройната точка се намира
на 0,01 оС над точката на топене на леда. Термодинамичната скала започва от абсолютна
нула. Единицата за термодинамична температура – келвин (К), се дефинира като 1/273,16 от
температурата на тройната точка на водата. Термодинамичната скала съвпада със скалата на
газов термометър, запълнен с идеален газ, който е калиброван при тройната точка на водата.

Измерването на температурата с газов термометър е твърде сложно и в повечето
случаи неприложимо на практика. Използва се само за точно определяне на
термодинамичната температура на реперни точки, с които по-нататък се еталонират
използваните точни термометри за различни обхвати на температурата. Чрез тези реперни
точки се дефинира Международната практическа температурна скала (МПТС). Тя
представлява практическа реализация на теоретичната термодинамична скала с възможно
най-точно приближение.

Последната корекция на МПТС е извършена през 1990 г., като съответната скала се
означава с ITS – 90. Тя се основава на 12 реперни точки, чиито стойности са дадени в
табл.6.1.

Интерполацията между температурите на реперните точки се извършва чрез
уравнения, които изразяват връзката между показанията на уредите и стойностите на
температурата.
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Реперни точки на МПТС – 68
Табл.6.1.

Реперна точка Температура Абсолютна грешка,
Т68, К J68, оС К

Тройна точка на водорода 13,81 -259,34 0,01
Точка на кипене на водорода при
налягане 33330,6 Ра

17,042 -256,108 0,01

Точка на кипене на водорода* 20,28 -252,87 0,01
Точка на кипене на неона* 27,102 -246,048 0,01
Тройна точка на кислорода 54,361 218,789 0,01
Точка на кипене на кислорода 90,188 -182,962 0,01
Тройна точка на водата** 273,16 0,01 точно по дефиниция
Точка на кипене на водата* 373,15 100 0,005
Точка на втвърдяване на калая* 505,1181 231,9681 0,015
Точка на втвърдяване на цинка* 692,73 419,58 0,03
Точка на втвърдяване на среброто* 1235,08 961,93 0,2
Точка на втвърдяване на златото* 1337,58 1064,43 0,2

Забележка:   * При нормално налягане 101325 Ра.
                                  ** Изотропният състав на водата трябва да отговаря на водата на океаните.

За различните температурни области се използват различни интерполационни
уравнения и уреди.
        1. От 13,81 до 903,89 К (от – 259,34 до 630,74 оС) температурата се измерва с
еталонен платинен съпротивителен термометър. Интерполационната формула за интервала
от 0 до 630,74 оС е:

(6.4) RJ = R0 (1 + AJ +BJ2), W,
където RJ е съпротивлението на еталонният термометър при температура J, W;
R0 - съпротивлението на еталонният термометър при 0 оС, W; А и В се определят по данни от
измерването на съпротивлението на термометъра RJ при температурите на тройната точка на
водата, на кипене на водата и на втвърдяване на цинка.

За интервала от 13,81 до 273,16 К (от – 259,34 до 0,01 оС) интерполационната формула
се  видоизменя:

(6.5) RJ = R0 [1 + AJ +BJ2 + C (J - 100) J3], W.
Допълнителната константа С се определя по данните от измерването на RJ  при

температурата на кипене на кислорода.
        2. От 903,89 до 1337,59 К (от   630,74 до 1064,44 оС) температурата се измерва с
еталонен термоелектрически термометър. Електродите на термодвойката са от платина и
платино-родий. Интерполационната формула има вида

(6.6) E = a + bJ +cJ2, mV,
където Е е термоелектродвижещото напрежение на еталонната термодвойка при температура
на свободния край 0 оС и съответна температура J на работния край.  Стойностите на
константите a, b и c се определят като се използва термоелектродвижещото напрежение на
термодвойката при температурите на втвърдяване на антимона, среброто и златото.
        3. От 1337,59 до 6300 К (от 1064,44 до 6026,85 оС) температурата се определя чрез
излъчването на абсолютно черно тяло, измерено с монохроматични оптични пирометри.

 Въпреки, че Международната система измервателни единици SI е приета от почти
всички държави, все още се използват скалите в градуси Фаренхайт (oF) и в градуси Ренкин
(oR). Между тях и приетите в SI единици съществуват съотношенията:
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       (6.7) 1K = 1 oC =
5
9 oF =

5
9  oR или 1 oF = 1 oR =

9
5  oC =

9
5 K,

а за изчисляване на съответните стойности се използва равенството:

      (6.8) T = 273.15 +J =273.15 +
9
5 (JF – 32) =

9
5
JR, K,

където Т е температурата в келвини, К; J - в градуси Целзий, oC; JF – в градуси Фаренхайт,
oF;
JR - в  градуси Ренкин oR.

6.1.2. Контактни методи за измерване на температура

При контактните методи за измерване на температура топлообменът се извършва чрез
топлопроводност и конвенция. В зависимост от вида на изходния сигнал, контактните
термометри се разделят на механични и електрически.

Механичните термометри намират широко приложение в практиката. Те се основават
на принципа на топлинното разширение на телата или по-точно на различното разширение
на две различни тела. Тези тела могат да бъдат твърди, течни и газообразни. Механичните
термометри се отличават с якост, сигурност, сравнително добра точност, надеждност, ниска
цена и са удобни за обслужване. Показанията обикновено се отчитат в мястото на
измерване.Недостатък на тези термометри е, че техните сигнали не могат да се предават на
голямо разстояние и не могат да се обединяват с други информационни сигнали за следваща
обработка. Затова в промишлената практика температурата се измерва основно чрез
термометри, които са основани на изменението на някои електрически свойства на телата.
При използването на електрически термометри, разходите са по-големи, но тези термометри
са по-точни, имат по-добри динамични свойства и по-широк обхват на приложение.

Дилатометрични термометри
Дилатометричните термометри са основани на принципа на удължаването на метален

прът при нагряването му. Удължението се определя от зависимостта
(6.9) Dl = al DJ, m  или  lJ = l0 (1+aJ), m,

където l,  l0,  lJ са дължините на пръта съответно при началното състояние,  при 0 оС и при
температура J оС; a - коефициентът на линейно разширение, m/mK.

В зависимост от материала коефициентът a зависи в по-голяма или в по-малка степен
от температурата (табл.6.2).

Табл.6.2.

Обикновено като чувствителен елемент на дилатометричния термометър се използва
метална тръба с максимално възможен коефициент a (например от месинг), вътре в която се

Материал Линеен температурен коефициент
на удължението a1      [m.m-1.K-1]

Температурен диапазон на
приложение

Алуминий 23,8 . 10-6 до 300 о С
Чугун 10,4 . 10-6 до 600 о С
Стъкло 5,9 . 10-6 до 300 о С
Инвар 1,5 . 10-6 до 500 о С
Мед 16,5 . 10-6 до 100 о С
Месинг 18,4 . 10-6 до 300 о С
Никел 13,0 . 10-6 до 750 о С
Порцелан 3,5 . 10-6 до 1200 о С
PVC 80 . 10-6 до 60о С
Кварцово стъкло 0,5 . 10-6 до 1200 о С
Легирана стомана 15 . 10-6 до 500 о С
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намира прът с много малък коефициент a (например от инвар, порцелан, кварц). Тръбата и
прътът са свързани неподвижно в единия край (фиг.6.2).

фиг.6.2. Чувствителен елемент на дилатометричен термометър

Тъй-като по конструктивни съображения дължината на чувствителния елемент не
може да бъде голяма, използваната за измерване разлика между разширението на пръта и
тръбата е много малка. Лостовият предавателен механизъм увеличава отклонението, но при
това могат да възникнат механични дефекти – триене, хлабина и др.

Дилатометричните термометри се използват за измерване на температура в интервала
от 0 до 1000 оС. Измерената температура е осреднена по цялата им дължина и те не могат да
се използват за измерване на температурата в дадена точка. Минималната грешка при
измерването е в границите от ± 1 до ± 3 %. Дилатометричните термометри често се използват
като регулатори на температура с пряко действие, тъй-като изходният сигнал може да бъде
значителна по стойност сила. В най-простото си изпълнение дилатометричните
терморегулатори са снабдени с електрически контакти за двупозиционно регулиране
(фиг.6.3).

1 2

3 4

5

6

7

фиг.6.3. Дилатометричен терморегулатор
1- ограничител на отклонението; 2 – контакти; 3 – прът с малък коефициент на линейно разширение; 4 –

тръба с голям коефициент на линейно разширение; 5 – скала – задание; 6 – указател на заданието; 7 –
предавателен механизъм (лост).

Биметални термометри
 Биметалните термометри също са основани на различното разширение на два

разнородни материала при увеличаване на температурата. Чувствителният им елемент се
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изработва от пластини,  които се състоят от два или повече разнородни метали,  плътно
закрепени по цялата си допирна повърхност. Пластината може да бъде деформирана. На
фиг.6.4 са показани най-разпространените конструктивни изпълнения на чувствителните
елементи на тези термометри.

а б

L

L

h

h

s

гв

фиг.6.4. Чувствителни елементи на биметални термометри

 Вариантите а и б се използват преди всичко като реле за температура,  а също и за
температурна компенсация при някои механични термометри. Вариантите в и г се използват
като показващи и регистриращи уреди за измерване на температура.

Единият край на чувствителния елемент е закрепен неподвижно, а другият е свързан
чрез предавка или непосредствено с показващото устройство. Биметалните термометри се
използват преди всичко като показващи и регистриращи уреди и значително по-рядко в
системите за преобразуване и предаване на показанията. Обхватът им на измерване е от – 50
до 600 оС.

Биметалната пластина е термично стабилна до 500 оС, поради което до 600 оС трябва
да се използва само краткотрайно. Грешката на измерването е в границите от ± 1 до ± 3 %.
При разширение на обхвата на измерване коефициентът a се изменя в зависимост от
температурата и показанията стават нелинейни. Биметалните термометри без масивни
защитни обвивки поради голямата външна повърхност на чувствителния елемент реагират
сравнително бързо на изменението на температурата на околната среда и по тази причина
намират широко приложение в климатичната техника.
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Течностни термометри:

Стъклени течностни термометри. При тях се използва относителното разширение
на течността, която се намира в резервоара. Основната част на термометричната течност се
намира  в кълбовиден или цилиндричен резервоар,  който е чувствителен елемент на
термометъра (фиг.6.5).
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фиг.6.5. Стъклени течностни термометри
а – с вградена скала; б – с вложена скала; в – електроконтактен с променливо задание;

г – максимално-минимален; д – електроконтактен; е – Бекманов термометър.

Резервоарът е свързан с дълга стъклена капилярна тръбичка, която в горния край има
разширение за събиране на термометричната течност при нагряване на термометъра над
горната граница на измерване. При липса на такова разширение капилярната тръбичка може
да се разруши при превишаване на максималната температура, в резултат на високото
вътрешно налягане. Ако долната граница на обхвата на измерване е по-висока от 0 оС, такова
разширение се прави в долния край на капилярната тръбичка.

За термометрична течност могат да се използват практически всички течности. При
това се различават мокрещи (органични) и не мокрещи (живак) течности. При понижаване на
температурата мокрещите течности създават допълнителна грешка. За удобство при
отчитането органичните течности трябва да се оцветяват. Поради по-малкия коефициент на
разширение на живака, резервоарът на живачните термометри е по-голям от резервоара на
термометрите запълнени с други течности. Разширението се подчинява на следната
зависимост:

(6.10) DV = bV DJ, m3  или  VJ = V0 (1+ bJ), m3,
където V, V0, VJ са обемите на термометричната течност в първоначалното състояние, при 0
оС и при температура J, m3; b е коефициентът на обемно разширение.

Коефициентът b е около три пъти по-голям от коефициента на линейно разширение.
В зависимост от термометричната течност коефициентът b зависи в по-голяма или в по-
малка степен от температурата.
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Скалата на термометъра може да бъде нанесена на пластина, която се поставя зад
капилярната тръбичка. Това са термометри с вложена скала (фиг.6.5б). При термометри с
вградена скала тя е нанесена непосредствено на външната повърхност на дебелостенната
капилярна тръбичка фиг.6.5а). В зависимост от обхвата на измерване и необходимата
течност стойността на едно деление е равна на 0,1;  0,2;  0,5;  1,0  К или кратна на тези
стойности.

Макар, че стъклените течностни термометри, с изключение на някои специални
термометри, нямат висока точност, те са най-разпространените уреди за измерване на
температурата в лабораторната практика. В промишлеността се прилагат по-малко, тъй като
показанията им не могат да се предават на разстояние.

Обхватът на измерване зависи от свойствата
на термометричната течност:

изопентан (-195) – 35 оС
пентан (-130) – 35 оС
етилов алкохол (-110) – 210 оС
толуол (-90) – 110 оС
живак във вакуум (-30) – 150 оС
живак под налягане (-30) – 630 оС
живак в кварцово стъкло (-30) – 1000 оС

При температура под  – 60 оС се използват само мокрещи течности и точността на
измерване се намалява. При високи температури кипенето на течността трябва да се
предотврати. По тази причина при температура над 150 оС пространството в капилярната
тръбичка над живачния стълб се запълва със сух инертен газ под налягане до 10 МРа. При
по-ниска температура живакът се намира във вакуум.

Особен вид стъклен живачен термометър е термометърът на Бекман. С този
термометър се измерва изменението на температурата, а не абсолютната й стойност.
Термометърът се използва при измерване на калоричност. Стойността на едно деление на
скалата е 0,01 оС. Собственият обхват на измерване е 5 оС. Към края на капилярната тръбичка
е присъединен резервоар, в който може да се прелее част от живака. По този начин обхватът
на измерване може да се измества от  - 10…100 оС. Спомагателната скала на горния
резервоар облекчава установяването на началната температура (фиг.6.5 е).

Екстремалните термометри се използват, когато е необходимо да се фиксира
минималната или максималната стойност на температурата в определен интервал от време
(фиг.6.5г). Основната термометрична течност е етилов спирт, който измества тънките
живачни стълбове или стоманени указатели.

Живачните електроконтактни термометри се използват за предаване на една
дискретна стойност на температурата, която може да се използва за регулиране или за
сигнализация. Стълбът живак е единият контакт, а проводникът в капилярната тръбичка –
другият. В простите конструкции на такъв термометър вторият контакт е неподвижен
(фиг.6.5д), като точката на включване остава постоянна. Променлива точка на включване се
получава чрез преместване на проводника в капилярна тръбичка (фиг.6.5в). Проводникът е
закрепен към гайката на микровинт, който може да се върти чрез магнита, разположен в
горната част на термометъра. Максималният ток през контакта не трябва да бъде по-голям от
50 mA при променливо напрежение 220 V.

Съществуват два вида термометри: термометри с пълно потопяване и термометри с
частично потопяване в средата, чиято температура се измерва. При градуиране и използване
термометрите трябва да се потопяват в измерваната среда до съответното показание на
температурата. Ако това не е изпълнено, при измерване на средната температура на
излизащия от средата стълб термометрична течност може да се въведе съответната корекция
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  (6.11) J = Jи + DJк  = Jи + klст (Jи - DJср),
където J е действителната стойност на температурата, оС; DJк  - поправката; DJср –
средната температура на излизащия стълб, оС;   lст – дължината на излизащия стълб, оС;   k -
коефициентът на видимо разширение на термометричната течност за конкретния
термометър, 1/К.

Стойността на коефициента k е:
за живак в боросиликатно стъкло 0,16.10-3, 1/К
за живак в кварцово стъкло 0,18.10-3, 1/К
за органични течности в стъкло 1,30.10-3, 1/К

Най-често при експлоатацията средната температура на излизащия стълб течност се
различава от температурата при градуирането. В този случай за определяне на
действителната температура се използва зависимостта

(6.12) J = Jи + DJк  = Jи + klст (Jгр - DJср),
където Jгр е средната температурата на излизащия стълб при градуирането, оС. Тази
температура е указана на самия термометър.

Ако стъкленият термометър е подложен на външно налягане, трябва да се отчита и
влиянието, което оказва това налягане чрез еластичността на стъклото. Това влияние се
оценява като 1 – 2 К/МРа.

Течностни манометрични термометри. Течностният манометричен термометър се
състои от чувствителен елемент – стоманен термобалон (термоприемник) 1, в който се
намира основната част на термометричната течност, капилярната тръбичка 2 с вътрешен
диаметър 0,1 – 0,2 mm, която свързва термобалона с тръбната манометрична пружина 3
(фиг.6.6а). Тръбната манометрична пружина, свързана със стрелката 4 на термометъра, може
да бъде едновиткова или многовиткова, оформена като плоска или винтова спирала.
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фиг.6.6. Течностни манометрични термометри, термокомпенсиращи устройства

За запълване на термосистемата термоприемник – капилярна тръбичка –
манометрична пружина се използват живак, ксиол, метилов спирт глицерин. Дължината на
съединителната капилярна тръбичка е от 0,6 до 10 m. Обхватът на измерване е от – 30 до 600
оС и е различен за различните термометрични течности. Скалата на термометъра е линейна.
При живачните манометрични термометри началното налягане е от 8 до 10 МРа, а в края на
скалата достига до 15 – 25 МРа. Термометрите с органична течност се запълват при налягане
от 0,5 до 5 МРа.
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При налягане на термобалона от началната Jн до крайната Jк температура течността
се разширява, а термобалонът увеличава своя обем. От термобалона се изтласква течност с
обем

(6.13) DV =  V (b - 3 a) (Jк - Jн),
където V е вътрешният обем на термобалона, m3; b - обемният коефициент  на разширение
на течността, К-1; a - коефициентът на линейно разширение на метала на термобалона, К-1.

Изтласканият от термобалона обем DV се охлажда от температурата Jк до
температурата но околния въздух Jв и намалява до стойност DVв. При това с тази стойност се
увеличава вътрешният обем на манометричната пружина DVп. Следователно

       (6.14)
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Ако (6.14) се реши спрямо обема V, ще се получи
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От (6.15) се вижда, че при еднакви условия с увеличаването на обхвата на измерване
обемът на термобалона се намалява.

За течностните манометрични термометри определящо значение има DVп , тъй-като
при манометричните пружини с различна якост необходимата стойност на DVп може да се
постигне при различни налягания.

За намаляване на допълнителната температурна грешка от влиянието на околната
температура Jв върху термометричната течност, която запълва обема, определен от
капилярната тръбичка и манометричната пружина, се използва частична компенсация чрез
биметалния компенсатор 5 (фиг.6.6б) или пълна компенсация чрез създаване на
противомомент с капилярната тръбичка 7 и манометричната пружина 6 (фиг.6.6в).

Изменението на атмосферното налягане практически не влияе на показанията на
термометъра. Обаче, ако термоприемникът се монтира без защитна гилза, в резултат на
деформацията му ще възникне грешка,  равна на +  0,7  % от обхвата на скалата за всеки 10
МРа свръх налягане.

Течностните манометрични термометри обикновено се градуират при еднакво ниво на
термоприемника и измервателния механизъм. Ако измервателният механизъм е монтиран
по-високо или по-ниско от термоприемника, възниква грешка, която е резултат на
хидростатично налягане на стълба течност. Стойността на тази грешка зависи от еластичната
деформация на термоприемника и в някои случаи от наличието на въздушни мехурчета в
термометъра. За живачните термометри грешката може да се приеме 0,05 - 0,08 % от обхвата
на скалата за всеки метър разлика във височините.

Газови и паро-течностни манометрични термометри:

Газови термометри. С тях може да се измери температурата в интервала от – 150 до
+ 600 оС. Като работно термометрично вещество се използва неутрален газ – азот или хелий.
Дължината на капилярната съединителна тръбичка е от 0,06 до 60 m.

При постоянен обем на газа зависимостта на неговото налягане от температурата се
определя от уравнението

(6.16) рJ =  р0 (1 +bJ), Ра,
където р е налягането на газа при температура оС, Ра; b - термичният коефициент на
налягането на газа, К-1 (за идеален газ b =  1/Т0 = 0,00361 К-1,  а за азот газ b = (0,003661 –
01000013)К-1).

При промяна на температурата на газа в термобалона на термометъра от Jн до Jк
налягането също ще се промени:
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където рН  и рК са наляганията на газа при температура, която съответства на началната Jн и
крайната Jк стойност на скалата на термометъра, Ра.

За интервала на измерване на налягането в термосистемата на газовия термометър от
(6.17) се получава
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Газовият термометър се запълва с азот при дадено начално налягане рН в зависимост
от обхвата на измерване на температурата (при обхват 0 – 100 оС началното налягане е рН =
3,8 МРа, а при обхват 0 – 600 оС началното налягане е рН = 1,5 МРа). По тази причина
колебанията на атмосферното налягане не оказват влияние върху показанията на
термометъра.

За намаляване на влиянието на околната температура върху показанията на
термометъра се използва частична компенсация (фиг.6.6б), а също така увеличаване на обема
на термобалона в сравнение с обема на капилярната тръбичка и измервателната пружина.

Газовите термометри имат практически линейна скала, тъй-като налягането на газа
нараства линейно в зависимост от температурата (6.16). Незначително отклонение от
линейността може да се получи като резултат от отклонението на свойствата на реалния газ
от свойствата на идеалния, изменението на обема на термобалона и еластичната деформация
на манометричната пружина. За да се пренебрегне влиянието на температурата на околната
среда върху показанията е необходимо обемът на термобалона да бъде 40 пъти по-голям от
обема на капилярната тръбичка и измервателната (манометрична) пружина. Тъй-като
топлинният капацитет на газа е много малък, инерционността на газовите термометри е
значително по-малка от тази на другите манометрични термометри.

Паро-течностни термометри. Паро-течностните манометрични термометри се
отличават от течностните по това, че при тях резервоарът на термоприемника е запълнен
само частично с лесно изпаряваща се течност.

Налягането на парите нараства експоненциално с повишаване на температурата и не
зависи от количеството течност в термобалона. Налягането на парата въздейства на
манометричната пружина, деформацията на която под действие на разликата между
вътрешното и атмосферното налягане е показател за температурата.

Термометричните течности се избират така, че началната стойност на обхвата на
измерване да бъде по-висока от температурата на кипене на течността. Отгоре обхватът е
ограничен от критичната температура или термичната устойчивост на течността. Като
термометрични течности се използват фреон 22, метилов хлорид, бензол, ацетон и др.

Формата на термобалона и методът на неговото запълване зависят от това, дали
температурата на термобалона е по-ниска от температурата на околната среда. В повечето
случаи температурата на термобалона е по-висока от околната. За такива измервания се
използва конструкцията, показана на фиг.6.7а. Съединителната капилярна тръбичка и
манометричната пружина са запълнени с течност.

Ако измерваната температура е по-ниска от околната, при големи колебания на
температурата на термоприемника в капилярната тръбичка могат да се образуват парни
мехури, които да доведат до нерегулярни прекъснати скокове на стрелката. В този случай се
използва буферна течност с голяма плътност. Термометричната течност се поставя над
буферната. Буферната течност запълва капилярната тръбичка и манометричната пружина. За
по-голяма сигурност буферната течност се разделя от парите на манометричната течност
чрез мембрана (фиг. 6.7б).
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Паро-течностните манометрични термометри са нечувствителни към колебанията на
температурата на околната среда. При тях е възможно предаване на показанията на
разстояние, определено от дължината на капилярната тръбичка – от 0,6 до 25 m. С
увеличаване на дължината на капилярната тръбичка се увеличава инерционността на
системата. Взаимното разположение по височина на термоприемника и манометричната
пружина оказва влияние върху показанията на паро-течностните манометрични термометри.
Степента на влияние на атмосферното налягане върху показанията се определя от налягането
в измервателната система, което е 0,5 до 2,5 МРа. Обхватът на измерване на паро-
течностните манометрични термометри е от – 40 до 350 оС. В зависимост от
конструктивното изпълнение точността достига до ± 1 – 3 %.
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фиг.6.7. Паро-течностен манометричен термометър
а – нормално изпълнение; б – с мембрана в термобалона;

1 – манометрична пружина; 2 – съединителна капилярна тръбичка; 3 – мембрана;
4 – термобалон; 5 – течност; 6 – пара; 7 – стрелка.

Особени видове термометри:

Конуси на Зегер (пироскопи). Намират приложение в керамичната промишленост.
Представляват конуси от различни керамични смеси, състоянието на които зависи от
температурата. Например, ред от 60 такива конуса последователно се размеква и деформира
с нарастване на температурата от 585 до 2015 оС със стъпка на дискретизация 25 или 45 оС.
Съществуват таблици за набиране на конусите. В тях е указана скоростта на нагряване –
параметър, към който те се особено чувствителни.

Термочувствителни бои. При измерване на температурата с термочувствителни бои
се използва тяхното свойство да променят цвета си при промяна на температурата. При
някои бои това става непрекъснато, така че температурата може да се определи чрез
сравняване с цветова скала (обхват на приложение 120 – 400 оС). По-широко приложение са
получили боите, които рязко променят своя цвят при една или няколко температури и след
това го запазват при обратното преминаване през същите температури. Следователно
промяната на цвета е показател за достигане или превишаване на определена температура.
Съществуват термочувствителни бои, които се използват от 40 до 1350 оС. Боите на основата
на синтетични смоли се разтварят със спирт и се нанасят с четка или пулверизатор на
повърхността. Смяната на цвета зависи от скоростта и продължителността на нагряване.
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Термочувствителният лак изпълнява две функции при химичните апарати – защита от
корозия и контрол на температурата.

Термочувствителни моливи. Боите във вид на термочувствителни моливи се
използват за бързо определяне на температурата на повърхността. Повърхността се
защрихова с моливите и след 1 ¸ 2 s цветът се променя и се запазва за продължителен
интервал от време. Такива термомоливи се произвеждат за температура 65 – 675 оС с
градация през 50 К или до 870 оС с равномерна градация.  Термомоливите са удобни за
експресен контрол на температурата, а термочувствителните бои се използват за изследване
на разпределението на температурата върху голяма повърхност (изотермична фотография). С
тези методи може да се определи температурата на движещи се части. Те могат да се
използват и като сигнални методи за превишаване на определена температура.

Термосъпротивителни термометри.Чувствителните елементи на металните
термосъпротивителни термометри се състоят от проводник или лента, които са навити на
тяло от стъкло, кварц, керамика, слюда или пластмаса. От чувствителният елемент излизат
проводници до клемите, монтирани в клемната кутия на термометъра, към които чрез
съединителни проводници се свързва измервателният уред. Вариант на първичния
преобразувател е показан на фиг.6.8.
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Чувствителният елемент е изпълнен във вид на спирала от проводника 1, поставен в
четириканалното керамично тяло 2. За защита от механични повреди и вредно въздействие
на околната среда чувствителният елемент е поставен в защитната обвивка 3, която е
уплътнена с керамична втулка 4. Изводите 5 на чувствителният елемент преминават през
изолиращата керамична тръба 6. Всички тези елементи са поставени в защитната гилза 7,
която се закрепва към обекта чрез щуцера 8. На края на защитната гилза е разположена
клемната кутия 11 на термометъра. В нея се намират изолационната поставка 10 и буксите 9,
към които се включват съединителните проводници. За намаляване на влиянието на
външните електрически и магнитни полета чувствителните елементи се изработват с
безиндуктивна намотка.

фиг.6.8. Устройство на първичен преобразувател
 на термосъпротивителен термометър



- 84 -

Чувствителният елемент на медните термосъпротивителни термометри се състои от
меден изолиран проводник с диаметър 0,1 mm, навит на няколко слоя върху цилиндрично
метално или пластмасово тяло. Намотките са свързани помежду си и към тялото чрез лаково
покритие. Към двата края на проводника се запояват медни изводни проводници с диаметър
1 – 1,5 mm. Чувствителният елемент е поставен в защитна гилза.

Чувствителният елемент на медните платинени термометри се състои от две или
четири платинени спирали 1, които са разположени в капилярните канали на керамичното
тяло 2 (фиг.6.9). Каналите са запълнени с керамичен прах 3, който служи за изолация и дава
възможност за пружиниране на спиралите. Към краищата на спиралите са запоени изводните
проводници 4, които се изработват от сребро, платина или иридиево-родиева сплав.
Чувствителният елемент се херметизира със специалната глазура 5.

2 1

3 5

4

Използват се също така чувствителни елементи на платинени термосъпротивителни
термометри със слюдена пластина, върху която е навит платиненият проводник. Използват
се чувствителни елементи с кварцово или стъклено стъкло.

При измерване на температурата с термосъпротивителен термометър чувствителният
елемент се свързва към измервателният уред чрез съединителни проводници. Следователно
включеното към измервателният уред съпротивление е по-голямо от съпротивлението на
чувствителния елемент. Съпротивлението на съединителните проводници трябва да се
изравни със стойността, при която е градуиран уредът.

Използват се дву-, три- и четирипроводни схеми за свързване на
термосъпротивлението към измервателния уред (фиг.6.10). При двупроводната схема на
включване термосъпротивлението и съединителните проводници се включват
последователно към един от клоновете на измервателната схема (фиг.6.10а).
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фиг.6.10. Схеми на свързване на чувствителния елемент

За определяне на стойността на допълнителното съпротивление Rд във веригата се
включва еквивалентното съпротивление Rекв (фиг.6.11а). Стойността на еквивалентното

фиг.6.9. Чувствителен елемент на платинен
термосъпротивителен термометър



- 85 -

съпротивление отговаря на определена температура, например 50, 100 или 250 оС.
Термосъпротивлението RJ се изолира с къса връзка,  а късата връзка на еквивалентното
съпротивление Rекв се отваря (фиг.6.11б).
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фиг.6.11. Схеми на настройка на съпротивлението на съединителните проводници

Включва се измервателната схема и стойността на съпротивлението Rд се променя,
докато стрелката застане на делението от скалата, което отговаря на еквивалентното
съпротивление. В този случай най-висока точност ще има при температура на околната
среда, при която е определена стойността на съпротивлението Rд.  Ако температурата на
околната среда се променя в процеса на експлоатация, и стойността на съпротивлението на
съединителните проводници ще се променя. Грешката, предизвикана от неточност при
определянето на Rд и промяна на температурата на околната среда, може да се определи от
уравнението

(6.19)
S

RR гр
л

ек
л )( -

=DJ , оС,

където DJ е грешката при измерването, оС; ек
лR - стойността на съпротивлението на линията

при експлоатация, W; гр
лR - стойността на съпротивлението на линията при градуирането, W;

S – чувствителността на термосъпротивлението при измерваната температура, W/К.
За намаляване на грешката, определена от несъответствието на съединителните

проводници спрямо градуировъчната стойност се използва трипроводна схема на свързване
на чувствителния елемент (фиг.6.10б). Съединителните проводници при тази схема се
свързват към измервателния клон, сравнителния клон и източника на захранване. При
симетричните измервателни схеми, където съпротивленията на измервателния и
сравнителния клон са еднакви, промяната на стойността на съпротивлението на
съединителните проводници не оказва влияние върху точността на измерване. Стойността на
съпротивлението на съединителните проводници се изравнява с необходимото
съпротивление, указано на скалата на уреда, чрез последователно измерване на свързаните
по двойки проводници.

Четирипроводната схема на свързване на чувствителния елемент (фиг.6.10в) се
използва най-често при компенсационния метод на измерване на съпротивлението, при
който влиянието на съпротивлението на съединителните проводници напълно се изключва.
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При измерване на стойността на термосъпротивлението трябва да се отчита и
влиянието, което оказва протичащият през него ток. Съгласно със закона на Джаул-Ленц се
отделя топлина, която нагрява чувствителния елемент до температура, по-висока от
температурата на измерваната среда и съответно изменя съпротивлението му.

При промишлени условия измервателният ток се пресмята така, че грешката от
самонагряване да не бъде по-голяма от 0,1 % от стойността R0 на термосъпротивлението при
0 оС.

За измерване на съпротивлението на чувствителния елемент се използват следните
методи и измервателни схеми: мостови схеми, логометри и компенсационен метод.

Мостови схеми. Измервателният мост е съставен от четири резистора R1, R2, R3 и R4
които се захранват от източник на захранване, включен в диагонала a – b (фиг.6.12).
В измервателния диагонал на моста c – d се включва измервателен уред със съпротивление
Rг. Токът, който протича в диагонала c – d се определя от уравнението

(6.20)
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От (6.20) се вижда, че са възможни два режима на работа на моста:
а) уравновесен, когато чрез изменението на съпротивлението на един или няколко

резистора се изпълнява условието I = 0, при което се получава
(6.21) R1R3 = R2R4.

б) неуравновесен, когато
(6.22) I = f (U, R1, R2, R3, R4, Rг).
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фиг.6.12. Принципна мостова схема

В този случай, ако е необходима еднозначна зависимост на измервателния ток от
съпротивлението на някой от резисторите (например R3), всички останали членове в (6.21)
трябва да имат постоянни стойности.

В съответствие с режимите на работа възникват схемни и конструктивни различия. В
мостовете, които използват равновесен режим на работа (уравновесени мостове), за
измерване на съпротивлението е необходимо мостът да се уравновеси и да се изпълни (6.21).
За тази цел едно или две от рамената се правят променливи и техните съпротивления могат
да бъдат определени. При равновесно състояние се определя неизвестното съпротивление
чрез останалите три, които са известни.



- 87 -

R1

ЕУ R3R2

U

Rр

Rл Rл Rл

R

  °

РД m

3 2 1

фиг.6.13. Автоматичен уравновесен мост с три-проводна схема на свързване

На фиг.6.13 е показана схемата на автоматичен уравновесен мост. Ако потенциалите в
точките на измервателния диагонал не са равни, в него протича ток, който постъпва на входа
на електронния усилвател ЕУ. Изходният сигнал от усилвателя задвижва реверсивния
двигател РД, който премества плъзгача на реохорда Rp дотогава, докато мостът се
уравновеси. Съпротивлението Rp се пресмята и изработва по такъв начин, че при промяна на
измерваната температура от минимална до максимална стойност за уравновесяването на
моста плъзгачът на реохорда трябва да се премести от едното крайно положение до другото.
Параметърът m определя положението на плъзгача в части от Rp.

От уравненията за равновесие в началната и междинната точка

(6.23) (RJ,H + Rp)R2 = R1R3

(RJ,H + DRJ + Rp - mRp)R2 = (R1 + mRp) R3
се получава уравнение на скалата:

 (6.24)
)( 32

2

RRR
RRm

p +
D= J .

Показанията на моста m са пропорционални на изменението на съпротивлението DRJ.
При включване на чувствителния елемент към прилежащото към реохорда рамо уравнението
на скалата е линейно спрямо относителното изменение на съпротивлението. Този вариант е
получил най-голямо разпространение. В схемата на фиг.6.13 чувствителният елемент е
включен по трипроводна схема. Представената схема има следните предимства:

а) показанията на моста не зависят от захранващото напрежение (това е валидно за
всички уравновесени мостове);

б) показанията на уреда са линейно свързани с изменението на измервания параметър;
в) измерването (уравновесяването) е автоматично;
г) трипроводната схема дава възможност съществено да се намали или да се изключи

влиянието на съединителните проводници.
Недостатъците на схемата са:
а) необходимост от устройство за уравновесяване;
б) трудност или невъзможност за измерване на малки стойности на съпротивлението.
При неуравновесени мостови схеми, в случая когато измерваното съпротивление е  R3

= RJ, а всички останали съпротивления са равни – R2 = R3 = R4 = R (фиг.6.14а), уравнението
на скалата има вида:
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фиг.6.14. Схеми на неуравновесен мост

При измерване на много малки съпротивления или малки изменения на
съпротивлението възниква необходимост от увеличаване на чувствителността на мостовата
схема. За тази цел два аналогични преобразувателя, които се намират при еднакви условия,
се включват в противоположните рамена на моста (фиг.6.14б). Уравнението на скалата в този
случай е
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т.е. чувствителността се увеличава приблизително два пъти.
В много случаи възниква необходимостта за измерване на разликата на

съпротивленията на два чувствителни елемента. В този случай чувствителните елементи се
включват в противоположните рамена на неуравновесения мост (фиг.7в). Уравнението на
скалата в този случай има вида:

(6.27) )(
21 JJ RRkI -» .

Силата на тока I е практически пропорционална на разликата на съпротивленията

21 JJ RR - .
Чувствителният елемент може да се свърже към неуравновесените мостови схеми по

трипроводна схема, която позволява да се намали или изключи влиянието на съединителните
проводници.

Предимствата на неуравновесените мостови схеми са простотата на схемата,
възможност за измерване на малки стойности на съпротивлението. Недостатъците са
зависимост на показанията от захранващото напрежение, нелинейна скала.

За обединяване на предимствата на уравновесените и неуравновесените мостови
схеми е разработена двумостова компенсационна измервателна схема, която се нарича още
компаратор на напрежение (фиг.6.15).
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фиг.6.15. Двумостова компенсационна измервателна схема

Схемата се състои от измервателния I и сравнителния II мост, които се захранват
паралелно от един източник на захранване. В измервателния мост едно или две от
съпротивленията представляват измервателни преобразуватели, така че при промяна на
тяхното съпротивление спрямо началното възниква потенциална разлика, която при R1 = RJ

се определя от израза

(6.28)
))(( 432

423

RRRR
RRRR

UU ab ++
-

==
J

J

или при два измервателни преобразувателя R1 = RJ и R3 = RJ, а R2 = R4 = RJ,min:

(6.29) 2
min,

2
min,

2

)( JJ

JJ

RR
RR

UU ab +

-
==   .

В сравнителния мост съпротивленията R5 ¸ R8 са постоянни и подбрани така, че R6 =
R8 = RJ, min, а  R5 = R7 = RJ, max.

(6.30) 2
min,max,

2
min,

2
max,

8765

8675

)())(( JJ

JJ

RR
RR

U
RRRR

RRRRUU cd +
-

=
++

-
== .

Схемата е изпълнена по такъв начин, че чрез реохорда Rp, който изпълнява функцията
на делител на напрежение, се компенсира потенциалната разлика Uab или се изпълнява
равенството:

(6.31) abef UU = .
Ако условието за компенсация (6.31) не е изпълнено, на входа на усилвателя постъпва

сигнал, който задвижва реверсивния двигател, докато това условие се изпълни. Работата на
схемата не зависи от захранващото напрежение, тъй-като при промяна на напрежението U се
променя потенциалната разлика Uab,  а също така и Ucd. Скалата е практически линейна,
независимо че сигналите Uab и Ucd са свързани нелинейно със стойността на съпротивлението
на чувствителния елемент, тъй-като те се уравновесяват помежду си и положението на
плъзгача на реохорда е линейно свързано с изменението на съпротивлението.

Логометри. Магнитоелектрическият логометър е едно от средствата за измерване,
които често се използват в комплект с термосъпротивителния чувствителен елемент за
измерване на температура. На фиг. 6.16 е показана принципна схема на магнитоелектрически
логометър,  който се състои от двете рамки 1  и 2,  неподвижно свързани една с друга и със
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стрелката 3 и поставени във въздушната междина между полюсите 4 и 5 на постоянния
магнит 6 и сърцевината. Въздушната междина е неравномерна и затова стойността на
магнитната индукция в различните точки на междината е различна. С намаляване на
въздушната междина от центъра към края на полюсите магнитната индукция се увеличава.

Двете рамки се захранват от един източник на постоянен ток Е и са включени така, че
въртящите им моменти са противоположни. Стойностите на въртящите моменти се
определят от уравненията:

(6.32) 1111 IBkМ = ,

(6.33) 2222 IBkМ = .
Подвижната система е в равновесие, когато моментите са равни.

(6.34) 21 ММ = .

Обикновено 21 kk = и от (16) се получава

(6.35) 2211 IBIВ =
или

(6.36)
1

2

2

1

B
B

I
I

= .

Отношението на магнитната индукция В2/В1 за конкретните конструкции логометри
зависи от положението на рамките, т.е. еднозначно се определя от ъгъла на завъртане a:

(6.37) )(
1

2 af
B
B

= .

Отношението на тока I1/I2 зависи от съпротивлението на резисторите в двата клона.

R1 R2

EI1 I2

0
100  °C

200
300

M1 M2

R

 °C

3
6

4 51

7 2

фиг.6.16. Схема на магнитоелектрически логометър

Двата клона на електрическата верига се захранват паралелно от един източник на
захранване Е. Съпротивлението на единия от клоновете се определя от съпротивлението на
рамката Rp1 и съпротивлението на допълнителния резистор R1. Токът в този клон е
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(6.38)
11

1 RR
EI

p +
= .

Съпротивлението в другия клон се определя от съпротивлението на втората рамка Rp2,
допълнителния резистор R2 и термосъпротивлението RJ . Токът в този клон е

(6.39)
JRRR

EI
p ++

=
22

2 .

От (6.38) и (6.39) за отношението се получава:

 (6.40)
11

22

2

1

RR
RRR

I
I

p

p

+
++

= J
.

Ако стойностите Rp1, Rp2, R1и R2 са постоянни, се получава:

(6.41) )(
2

1
Jy R

I
I

= .

Или като се има  предвид (6.37):
(6.42) )( Ja RF= .

Компенсационен метод на измерване. За точни измервания, когато грешката трябва
да бъде изключена или сведена до минимум, а също така за измерване на малки стойности на
съпротивлението се използва компенсационния метод на измерване. Същността на метода се
състои в сравнение на пада на напрежение на измервания резистор и еталонния (мярката),
който е включен последователно на измервания (фиг.6.17). Падът на напрежение се измерва
с потенциометър. При този метод напрежението на захранване не оказва влияние върху
резултата от измерването, а влиянието на съединителните проводници се изключва, тъй като
в момента на измерване токът в проводниците, които свързват потенциометъра с резистора, е
равен на нула.

Е

t °C

Rет

Ru

Rизм

ПОТЕНЦИОМЕТЪР

фиг.6.17. Схема на компенсационен уред за измерване на съпротивлението

При използването на компенсационния метод измервания и еталонния резистор имат
четири извода: два токови – за свързване към захранването, и два напреженови – за
включване към потенциометъра.

Токът се определя по пада на напрежение на еталонния резистор:
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(6.43)
ET

ET

R
UI = ,

където UET е падът на напрежение на еталонния резистор, mV;  RET - съпротивление на
еталонния резистор, W.

От друга страна,

(6.44)
ИЗМ

ИЗМ

R
UI = ,

където UИЗМ е падът на напрежение на измервания резистор,  mV;  RИЗМ - неизвестното
съпротивление на измервания резистор, W.
От (6.43) и (6.44) се получава стойността на измервания резистор:

(6.45)
ET

ИЗМЕТ
ИЗМ U

URR = , W.

Разгледаният вариант на компенсационния метод е неудобен за технически
измервания, тъй-като трябва последователно да се измерва падът на напрежение на
измервания и еталонния резистор. За технически измервания се използват автоматичните
компенсационни уреди, принципната схема на които е показана на фиг.6.18.

 °

Ir Ir Rша
Т.тр

Rн
b

Rр

ЕУ

m

РД

R

фиг.6.18. Схема на автоматичен компенсационен уред за
измерване на малки съпротивления

Термосъпротивлението RJ се захранва от източника на променлив ток IT.
Измервателната схема се захранва от токовия трансформатор ТР по такъв начин, че
измервателният ток е IИ = k IT. Ако падът на напрежение на термосъпротивлението RJ не е
компенсиран от напрежението Uab, на входа на усилвателя постъпва сигнал, който задвижва
реверсивния двигател РД и плъзгача на реохорда дотогава, докато напрежението Uab стане
равно на пада на напрежение на RJ. В този случай се изпълнява равенството

(6.46) );( ПРНTabИabT mRRkIRIURI +===J

ШР

ШР
ПР RR

RRR
+

= .

От (6.46) за измерваното съпротивление се получава
(6.47) )( ПРН mRRkR +=J , W.
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Резистора RН служи за установяване на началната стойност на скалата на уреда, а RШ
– за установяване на обхвата на измерване. Тъй-като коефициентът на трансформация k е
практически постоянен, показанията на уреда m са независими от колебанията на
захранващото напрежение и съпротивлението на съединителните проводници.

Термоелектрически термометри
Основните видове термоелектрически чувствителни елементи са дадени в таблица 6.3.

Коефициенти за определяне на допустимите гранични отклонения на термоелектродвижещото
напрежение на работните термодвойки

Табл.6.3.

Термодвойка Клас на
точност

Работен обхват,
оС

а, оС b . 103 с, оС

Мед - копел - -200 ¸ 0
0 ¸ 100

1,3 -1,1
0

0
0

Мед – мед – никел
(мед – константан)

- -200 ¸ -100
-100 ¸ 400

3 -20
0

-100
0

Желязо – мед – никел
(желязо – константан) -

-200 ¸ -100
-100 ¸ 400
400 ¸ 900

3
-20
0

7,5

-100
0

400
Хромел – копел - -50 ¸ 300

300 ¸ 800
2,5 0

6,0
0

300
Никел - хром – мед – никел
(хромел – константан)

- -100 ¸ 400
400 ¸ 900

4 0
7,5

0
400

Никел - хром – никел - алуминий
(хромел – алумел)

-
-200 ¸ -100
-100 ¸ 400
400 ¸ 1300

4
-10
0

7,5

-100
0

400
1 0 ¸ 300

300 ¸ 1600
1,5 0

2
0

300Платинородий (10%) – платина
2 0 ¸ 600

600 ¸ 1600
3 0

5
0

600
Платинородий (30%) – платинородий
(6%)

- 300 ¸ 600
600 ¸ 1800

3 0
5

0
600

-
0 ¸ 1000

1000 ¸ 1800
5 0

6,0
0

1000Волфрам – рений (5%) - Волфрам –
рений (20%) 1800 ¸ 2500 10 11,5 1800

Допустимите отклонения на измерваните стойности на термоелектродвижещото
напрежение на работните термодвойки от основните стойности трябва да се определят по
уравнението

(6.48)
J

J
d
dEcbaE )]([ -+±=D ,  mV,

където а, b, c са коефициенти,  които се определят от таблица 6.3.
JJ d

dES =  е

чувствителността на термодвойката, определена при температура J от табл.6.4.
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Стойности на електродвижещото напрежение за стандартни термодвойки
Табл.6.4.
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-200.0 -6.153 -5.603 -7.890 -8.824 -5.892
-100.0 -3.715 -3.378 -4.632 -5.237 -3.553

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
100.0 4.721 4.277 5.268 6.880 6.317 4.095 0.645 1.330
200.0 9.286 10.777 14.590 13.419 8.137 1.440 2.869
300.0 14.860 16.325 22.880 21.033 12.207 2.323 0.431 4.519
400.0 20.869 21.846 31.490 28.943 16.395 3.260 0.786 6.209
500.0   27.388 40.280 36.999 20.640 4.234 1.241 7.909
600.0   33.096 49.110 45.085 24.902 5.237 1.791 9.598
700.0   39.130 57.850 53.110 29.128 6.274 2.430 11.273
800.0   45.498 66.470 61.022 33.277 7.345 3.154 12.929
900.0   51.875 68.783 37.325 8.448 3.957 14.556

1000.0 41.269 9.585 4.833 16.136
1100.0 45.108 10.754 5.777 17.666
1200.0 48.828 11.947 6.783 19.146
1300.0 52.398 13.155 7.845 20.576
1400.0 14.368 8.952 21.963
1500.0 15.576 10.094 23.303
1600.0 16.771 11.257 24.590
1700.0 12.246 25.820
1800.0 13.583 26.999
2000.0 29.177
2200.0 31.136
2500.0 33.636

Допустимите отклонения в К (оС) се определят от израза в квадратните скоби на (6.48)
(6.49) )]([ cba -+±=D JJ ,  К.
Например за границата на допустимите отклонения термодвойка хромел-копел в

интервала 50 ¸300 оС при използване на данните от табл.6.3 се получава DJ = ± [2,5 + 0 (J -
0)] = ± 2,5 оС.

В интервала 300 ¸ 800 оС границата на допустимите отклонения зависи от стойността
на измерваната температура.

Например за J = 600 оС се получава DJ = ± [2,5 + 6.10-3 (600 - 300)] = ± 4,3 оС, което
съответства на DЕ = ± 4,3 . 0,0878 = ± 0,38 mV.
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За удобство при използването на термоелектрическите чувствителните елементи те се
армират. По този начин се изпълняват следните изисквания: електрическа изолация на
термоелектродите, защита от замърсяване и механични повреди, придаване на необходимата
механична якост на чувствителния елемент, осигуряване на удобство при монтаж и
свързване на съединителните проводници. На фиг.6.19 е показан термоелектрически
чувствителен елемент. Термоелектродите 1 са разположени така, че тяхната спойка 2 се
допира до защитната гилза 3. Термоелектродите са изолирани с изолационните мъниста 4. На
края на защитната гилза е закрепена клемната кутия 5 на чувствителния елемент. В нея е
поставена изолационната подложка 6 с буксите 7 за термоелектродите и съединителните
проводници 8.

8

6

1

2

3

4 7

5

фиг.6.19. Устройство на термоелектрически чувствителен елемент

Работната спойка на термоелектродите най-често се получава чрез заваряване. В
някои отделни случаи се използва припой, а за волфррам-рениевите термодвойки – усукване.
При някои конструкции на чувствителния елемент работният край на термодвойката се
заварява към защитната гилза.

За електрическа изолация на термоелектродите се използват материали, които
запазват изолационните си свойства при съответните температури и не замърсяват
термоелектродите. Най-широко разпространение при температури до 1300 оС са получили
порцелановите тръби и мъниста. При по-високи температури се използват мъниста от
алуминиеви окиси и от други изолационни материали.

За защита на термоелектродите от въздействието на измерваната среда те се поставят
в защитни гилзи от газонепроницаеми материали, които издържат необходимите високи
температури и налягания на средата. Защитните гилзи се изработват предимно от различни
марки стомана за температури до 1000 оС. При по-високи температури се използват гилзи от
труднотопими съединения.

Широко разпространение в последно време имат термодвойките от кабелен вид.  Те
представляват два термоелектрода, които са поместени в тънкостенна обвивка (фиг.6.20)
пространството между термоелектродите и обвивката се запълва със специален изолационен
материал (прах от MgO или Al2O3). Обвивката се изработва от неръждаема или
огнеустойчива стомана. Външният диаметър на обвивката е от 0,5 до 6mm, а дължината – до
25 m. Кабелните термодвойки се изработват с изолирани (фиг.6.20 а) и неизолирани
(фиг.6.20 б) спойки. Те се използват в интервала от – 50 до 900 оС и в обвивка от
огнеустойчива стомана до 1100 оС при налягане до 40 МРа. Съществено предимство на
кабелните термодвойки е тяхната радиационна устойчивост, поради което те намират
приложение за измерване на температура в ядрените реактори в АЕЦ, а също така
повишената им устойчивост към топлинни удари, вибрации и механични натоварвания.
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а

б

фиг.6.20. Устройство на кабелна термодвойка

Свободните краища на термодвойката, трябва да имат температура, равна на 0 оС или
постоянна стойност, която да се компенсира. Ако разположим свободните краища в
клемната кутия на чувствителния елемент, където свършват термоелектродите, то не е
възможно да се осигури тяхната постоянна температура. Във връзка с това възниква
необходимостта да се удължат термоелектродите, без да се деформира
термоелектродвижещото напрежение, за да се отведат свободните краища на такова място,
където ще бъде удобно да се термостират или да се постави устройство за автоматична
корекция. Тъй като температурата на клемната кутия на чувствителния елемент и на
околната среда е значително по-ниска от измерваната, то не е задължително удължаващите
(компенсационните) проводници да бъдат изработени от материала на термодвойките. Обаче
тези удължаващи проводници трябва да създават същото термоелектродвижещо напрежение,
както термодвойката към която са присъединени, в температурния интервал от 0 до 200 оС.
При свързването на удължаващите проводници към термоелектродите задължително трябва
да се спазва полярността. В противен случай ще се появят паразитни термоелектродвижещи
напрежения, които ще доведат до грешки в показанията на уреда.

В таблица 6.5 са дадени препоръчваните удължаващи проводници. Всеки материал на
проводника има определен цвят на изолацията на оплетката.

Препоръчвани удължаващи (компенсационни) проводници
Табл.6.5.

Удължаващи проводнициТермодвойка Означение Двойка проводници Оцветяване
Мед - копел МК мед - копел червено (розово) –

жълто (оранжево)
Мед – константан М мед – константан червено (розово) –

кафяво
Хромел – копел ХК хромел – копел виолетово (черно) –

жълто (оранжево)
Хромел – алумел М

МТ-НМ
мед – константан
мед-титан-никел-мед

червено (розово) –
кафяво; червено +
зелено - червено +
синьо

Платинородий (10%) – платина П мед-сплав ТП червено (розово) -
зелено

Волфрамрений - волфрам рений М-МН Мед-сплав МН 2,4 червено (розово) –
синьо (гълъбово)
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Както се вижда от таблицата, в някои случаи за изработване на удължаващите
проводници се използват същите материали от които е изработена термодвойката. В таблица
6.6 са приведени стойностите на термоелектродвижещото напрежение, което се създава от
двойката удължаващи проводници при определена стойност на температурата.

Термоелектродвижещо напрежение (ТЕДН) на двойка удължаващи проводници
Табл.6.6.

ТЕДН, mV Температура, оС
Удължаващи проводници Означение номинална

стойност
допустимо
отклонение

работна
спойка

свободни
краища

Мед - копел МК 4,79 ± 0,10 100 0
Мед – константан М 4,10 ± 0,15 100 0
Хромел – копел ХК 6,88 ± 0,20 100 0
Мед – медноникелова сплав
МН 2,4

М
МТ-НМ

1,40 ± 0,03 100 0

Мед – медноникелова сплав
ТП

П 0,64 ± 0,003 100 0

Мед-титанова сплав-никел-
медна сплав

МТ-НМ 4,10
10,15
12,21

± 0,12
± 0,12
± 0,12

100
250
300

0
0
0

В общ случай структурата на термоелектрическия термометър има вида, който е
показан на фиг.6.21. Основно звено в нея е термоелектрическия измервателен
преобразувател (ТИП) – термодвойката. От неговите метрологични качества се определят и
качествата на термометъра.

Значително влияние върху точността оказва и коригиращият измервателен
преобразувател (КИП). Той внася необходимата поправка за изменение на нулевата
температура на студения край на термодвойката. Полученото термоелектродвижещо
напрежение, което съответства на градуировъчната характеристика на термодвойката,
постъпва на входа на измервателен преобразувател за електродвижещо напрежение (ИП). В
съвременните термоелектрически термометри изходната величина на ИП представлява или
преместване a (Jх) на показалец (стрелка) по подходящо градуирана скала, или цифрово
показание N (Jх).

КИП

N( x )

0

 x

 ( x )
EAB EAB0

EAB0  ( 0)

ТИП ИП

фиг.6.21. Обща структурна схема на термоелектрически термометър

Входна величина на коригиращия измервателен преобразувател е температурата J0, при която
се намира студеният край на термодвойката, а изходна – напрежението, което съответства на
градуировъчната характеристика ЕАВ0 (J0). Обикновено коригиращият измервателен преобразувател е
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вграден в термоелектрически термометър. Правят изключение само някои уреди за промишлени
нужди и някои по-стари модели. За тях се произвеждат отделни коригиращи преобразуватели, които
са оформени в отделни блокове.

При съвременните коригиращи преобразуватели се използват различни термочувствителни
елементи – терморезистори, термистори, термодиоди и термотранзистори. Конструктивно за
термочувствителните елементи и за студените краища на термодвойката се осигурява еднаква
температура във всеки момент по време на измерването. Самите термоелементи са включени в
подходящи електрически вериги, които позволяват  на изхода на коригиращия преобразувател да се
получи желаното напрежение. Обикновено се използват четирираменни мостови схеми в
неравновесен режим. Принципната електрическа схема на коригиращ преобразувател е показана на
фиг.6.22. Тя представлява мостова схема, която се захранва от постоянен ток. Трите рамена на моста
R1, R2, R3 са изпълнени от манганинов проводник, който има много малък температурен коефициент
на съпротивление, а четвъртото (R4) – от меден проводник. При температура 0 оС мостът се намира в
равновесие. Ако температурата на моста се отличава от 0 оС, между точките a и b възниква
потенциална разлика Uab. При това трябва да е изпълнено условието

(6.50) Uab = Е (J0, 0),  mV.
Резисторът R5 може да се използва за коригиране на сигнала Uab,  а също така за неговото

съществено изменение при преминаване от една градуировка на термодвойката към друга.
Коригиращият измервателен преобразувател е свързан последователно към термоелектрическия
преобразувател така, че поправката ЕВА0 (J0) се сумира с термоелектродвижещото напрежение на
термодвойката. По такъв начин на изхода се получава сигнал, равен на Е (J0, 0).

0

)  (E , 0   (E )0,R3 R2

R4 R1

a b

Към измервателния уред

фиг.6.22. Принципна схема на коригиращ преобразувател

Трябва да се отбележи,  че по този начин се получава пълна компенсация само за две
стойности на околната температура, тъй-като не е възможно идеално възпроизвеждане на
градуировъчната характеристика на термодвойката. Допълнителните температурни грешки се
нормират със съответни стандарти. У нас това са БДС 6053  - 75 и БДС 3033 – 71.

За компенсация на влиянието на изменението на околната температура някои производители
използват термостатиране на студените краища на термодвойките при J0 =  50 оС. По този
универсален начин се постига ограничаване на допълнителната грешка до около 0,1о /10 оС. Главен
недостатък при термостатирането е значителното повишаване на консумацията на уреда, което не е
допустимо при съвременните тенденции в уредостроенето, особено при малогабаритните,
автономните и преносими уреди. При тях обикновено се използват схеми от вида на фиг.6.22.

Втората операция – превръщане на коригираното термоелектродвижещо напрежение ЕАВ0 (Jх)
в подходящо за непосредствено отчитане показание, се извършва от измервателен преобразувател
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(ИП) за електродвижещо напрежение (фиг.6.21). Съществуващите измервателни преобразуватели
могат да се систематизират в пет групи, както е показано на фиг.6.23.

Първата група (фиг.6.23а) обхваща термометрите, чиито измервателни
преобразуватели са магнитоелектрически преобразуватели са магнитноелекрически
преобразуватели (миливолтметри). Смята се, че миливолтметърът има достатъчно високо
изходно съпротивление и измерваното напрежение е приблизително равно на
термоелектродвижещото напрежение. Тези уреди са най-прости, използват се главно за
промишлени цели, имат основна грешка от 1 до 2,5 % + dтд (dтд е грешката на използваната
термодвойка). Техен основен недостатък е необходимостта да се отчита дължината на
термоелектродите и промяната на съпротивлението им.

AK
) ( x EAB0 ) ( x A

i
ИУ

УЦИ
EAB0

ФАЦПAK
i

( u )

nx Nx =  x K

 АЦП
EAB0

ИУ
( u )

i nx'
УЦИ

 xNx = Knx
 ЦЛ

(Тx)

а вб

г

д

mV
EAB0

 ( )x
EAB0

фиг.6.23. Видове измервателни преобразуватели
а – магнитоелектрически миливолтметри;  б – автоматични компенсатори (АК) за постоянно напрежение;  в –

измервателни усилватели (ИУ) за постоянно напрежение;  г – цифров измервателен преобразувател за
постоянно напрежение с функционален аналогово-цифров преобразувател (ФАЦП) и устройство за цифрова
индикация (УИЦ); д – цифров измервателен преобразувател за постоянно напрежение с аналогово-цифров

преобразувател (АЦП) и цифров линеаризатор (ЦЛ)

Обикновено съпротивлението във веригата на термодвойката и на коригиращия
измервателен преобразувател Rв се посочва в паспортните данни на уреда. Отклонението на
Rв от паспортната стойност се компенсира чрез промяна на регулируем резистор R1, който е
включен последователно във входната верига на уреда. Принципната електрическа схема на
тези уреди е показана на фиг.6.24. Допълнителният резистор Rд намалява допълнителната
температурна грешка, която възниква вследствие на влиянието на температурата върху Rв и
съпротивлението на магнитоелектрическия механизъм. Увеличаването на Rд намалява
температурната грешка и чувствителността на уреда. Този вид уреди служат най-често за
ориентировъчна оценка при някои технологични процеси.

Втората група обхваща термоелектрическите термометри, в които
термоелектродвижещото напрежение ЕАВ0 се измерва с автоматични компенсатори АК
(фиг.6.23б). Вследствие на компенсационния метод тези уреди нямат недостатъците,
характерни за уредите от първа група.  При тях точността не зависи от съпротивлението и
съответно от дължината на термоелектродите. Тези уреди широко се използват при
измерване и регистриране на температура в промишлеността. Скалите им се градуират на



- 100 -

основата на стандартните градуировъчни характеристики за дадения вид термодвойки.
Основната грешка на уреда се дава по отношение на термоелектродвижещото напрежение,
поради което при оценка на грешката на термометъра трябва да се прибавя и грешката на
използваната термодвойка. Този подход е общ за всички термоелектрически термометри.
Изключение правят само някои уреди с индивидуални незаменяеми термодвойки.

mV
КИП

( x)

R1

Re
 x +

RД

Опростена принципна схема на термометър с автоматичен компенсатор е показана на
фиг.6.25. Принципът на неговото действие е следният. Разликата между напреженията

(6.51) DU = U1,2 – Uab = EAB – Uab =  ЕАВ0 (Jx) - ЕАВ0 (J0) - Uab(a, J0)
постъпва на входа на усилвателя У, който задвижва реверсивния двигател РД. Той е
механично свързан с реохорда Rp, показалеца на скалата на уреда и регистриращото
устройство РУ. Напрежението Uab(a, J0) се определя от уравнението

(6.52)  Uab(a, J0) = I1 Rpe
Мa
a - Uк ( J0), mV,

където I1 е токът през еквивалентното съпротивление Rpe на шунтирания с Rш реохорд Rp; aм

– максималното отклонение на стрелката; Uк ( J0) – изменението на напрежението Uab
вследствие от промяната на температурата на студения край на термодвойката.

Напрежението Uab се променя, докато двигателя се движи. Той спира, когато
разликата DU на входа на усилвателя стане равна на нула. Тогава стрелката заема
установеното положение и за уравнението на скалата от (6.51) и (6.52) се получава

(6.53) a =
pe

хАВМ

RI
Е

1

)(
0
Ja

= a (Jх)    при условие, че Uк ( J0) = ЕАВ0 (J0).

Rp+

РДУ РУ

 ( )xRш

Rс
 0

x I1

R4

R3
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Eс

Rф Сфа
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н к

R2 )0 (

2

R1

фиг.6.24. Принципна схема на термометър с миливолтметър

фиг.6.25. Опростена електрическа схема на термоелектрически
термометър с автоматичен компенсатор
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При разглеждания пример в схемата на компенсатора подходящо е вградена и схемата
на КИП от вида, показан на фиг.6.22.

Трета група образуват термоелектрически термометри с измервателни усилватели ИУ
(фиг.6.23 в). усилвателите позволяват до се намалят габаритните размери и да се повиши
чувствителността и точността на термометрите. Те трябва да отговарят на следните
изисквания:

- нисък праг на чувствителност – 0,1 ¸ 1,0 m V;
- малък температурен дрейф – 0,5 ¸ 5 m V/10 оС;
- високо входно съпротивление – над  50 ¸100 кW;
- стабилен коефициент на усилване по ток кI (или по напрежение кU).

В съвременните термоелектрически термометри най-често измервателният усилвател
е полупроводников, постояннотоков. Той се реализира на основата на усилвател за
постоянно напрежение, който е обхванат от отрицателна обратна връзка. Принципната
електрическа схема на такъв термометър е показана на фиг.6.26. Действието се състои в
следното. Към входовете на диференциалния усилвател У са приложени напреженията

(6.54) U+ = U2  = U2,1 – Uк (J0) =  -  ЕАВ0 (Jx) - U (J0)
и

(6.55) U- =  – Rов (I + I0) =  U ов ,
където  Uк (J0) е напрежението от КИП; U ов – напрежението върху резистора Rов = R0 || R3 за
последователна отрицателна връзка; I – токът на изхода на У; I0 – токът от източника на ток
Т2.

Към входа U+ на усилвателя е включен филтърът RфСф, който е предназначен за
намаляване на влиянието на паразитните напрежения, индуктирани по електромагнитен път
във веригата на термодвойката. Ако входното съпротивление и коефициентът на усилване по
ток кI на усилвателя са достатъчно големи, може да се приеме (с точност до допустимата за
уреда грешка), че напреженията U+ и U-  са равни помежду си и от (6.54) и (6.55) за тока I се
получава

(6.56) 0
0

)(
0 I

R
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R
E

I
овов

xAB -+=
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.

Тогава уравнението на скалата на уреда е

(6.57) )()( 00 xxAB
ов

I
I E

R
SIS JaaJa =-== ,

където SI е чувствителността по ток на магнитоелектрическия микроамперметър mА, a0 = SI

(I0 -  U0
1-

свR - началото на скалата. От (6.57) се вижда, че видът на скалата се определя от
градуировъчната характеристика на използваната термодвойка. При промяна на
съпротивлението на резистора Rов се променят чувствителността и обхватът на уреда по
температура и началото на скалата. По този начин се получава възможност да се използва
една обща линейна скала за всички обхвати – например от 0 до 100 оС, от 100 до 200 оС и т.н.
За тази цел превключвателят на обхватите П е с двоен ключ – П1,1 и П1,2. Той превключва
едновременно резистора за обратна връзка Rов и резисторите R6,  R7,  R8. те променят
стойността на тока I0 и следователно началото на скалата.
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фиг.6.26. Принципна схема на коригиращ преобразувател

Транзисторът Т1 е източник на ток Iк за коригиращия измервателен преобразувател, а
резисторът RIk служи за регулиране на този ток при настройка. Диодът Д е полупроводников
стабилитрон. Той създава стабилно напрежение, което Т1 и Т2 превръщат в ток чрез
съпротивленията в емитерните си вериги. За постигане на висока точност и малък дрейф
усилвателят се изпълнява с амплитудно-импулсен модулатор на входа, променливо-токов
усилвател и демодулатор. Същите метрологични показатели могат да бъдат получени и при
използване на интегрален операционен усилвател. В този случай обаче се налага да се
използват две захранващи напрежения вместо едно общо.

Значително повишаване на точността, чувствителността и удобствата при измерване
на температура се получава с цифровите термоелектрически термометри. В зависимост от
структурата се разделят на две групи: с функционални аналогово-цифрови преобразуватели
(ФАЦП) (фиг.6.23 г) – четвърта група и с цифрови линеаризатори (ЦЛ) (фиг.6.23 д) – пета
група. По принципа на действието си те се основават на широко използваните в практиката
цифрови волтметри.

Основно звено на всеки цифров волтметър е аналогово-цифровият измервателен
преобразувател (АЦП), който преобразува стойността на входната величина (ток или
напрежение) в брой импулси nx,  т.е.  в числов вид.  Броят  на импулсите се превръща в
обикновена десетична цифрова индикация Nx от устройство за цифрова индикация (УИЦ).
Ако по този начин се направи цифров термометър,  той може да работи или в много тесни
температурни обхвати или само с термодвойки, които имат линейни или линеаризирани
градуировъчни характеристики. По нелинейна зависимост между ЕАВ0 (Jx)  броят на
импулсите nx от АЦП ще бъде свързан нелинейно със стойността на измерваната
температура. Това няма да позволява непосредствено измерване. За да се осигури линейна
връзка между стойностите на измерваната температура и броя на импулсите се използват
ФАЦП. Те имат нелинейна характеристика, която е обратна функция на зависимостта ЕАВ0

(Jx), така че на изхода им се получава брой на импулси, числово съответен и
пропорционален на стойността на измерваната температура (nx º Jx ). Броят на импулсите се
преобразува в УЦИ в десетично число Nx, което съответства на измерваната температура в
оС или К.

Схемите на свързване на термоелектрическия преобразувател към измервателния
преобразувател са показани на фиг.6.27.
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Особени видове електрически контактни термометри:

Кварцов термометър. Чувствителният елемент представлява кварцов резонатор,
който при 0 оС има честота 28,2 MHz. Чувствителността в широки граници е постоянна и
равна на 1 кНz/К. Честотата на колебание се измерва с брояч на импулси. Кварцовите
термометри имат много висока точност. Обхватът на приложение е от – 80 до 250 оС,  а
абсолютната им грешка – 0,02 К. Динамичните характеристики зависят от размерите на
чувствителния елемент. За средна стойност на времеконстантата на чувствителния елемент
при измерване на температурата на вода, която се движи със скорост w » 0,5 m/s, може да се
приеме Т » 2,5 s. Кварцовият термометър независимо от високата точност е много удобен за
експлоатация и има универсално приложение. Тъй като се измерва честотата, дължината на
проводниците и шумовите въздействия не оказват влияние. Непосредственото цифрово
показание дава възможност резултатът от измерването да се получи бързо. За получаването
на такава точност при използване на другите методи са необходими много по-големи
разходи.

Термометър с нагреваема нишка. Чувствителните елементи с нагреваема нишка се
използват преди всичко за измерване на скоростното поле на газови потоци и течности. При
съответно разположение на датчика чрез специални методи за обработка може също така да
се измери и температура. Съществуват два метода.

фиг.6.27. Схема на свързване на термодвойките
а – свързване с минимални разходи;  б – нормално свързване;  в – свързване при измерване на температурна

разлика;  г – последователно свързване (термобатерия);  д – паралелно свързване;   е – превключване на
измервателните точки; ж – автоматична компенсация на температурата на студените краища;

1 – термодвойка;  2 – място за свързване на термоелектродите към удължаващите проводници;
3 – удължаващи проводници;  4 – място на свободните краища на термодвойката;  5 – медни проводници.
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1. Чувствителният елемент представлява платинена нишка с дебелина няколко
микрометра, която е опъната между два държача. Тя се използва като обикновен
термосъпротивителен преобразувател.

2.  Всеки от двата разположени един до друг чувствителни елемента с нагреваема
нишка подава в обработващото устройство сигнал за количеството топлина, отдавано на
околната среда, което е функция на скоростта и температурната разлика между нишката и
околната среда. За да се изключи влиянието на скоростта, двата сигнала се разделят един на
друг в обработващото устройство. При това остава само зависимостта от температурата на
движещата се среда.

Предимство на този метод са добрите му динамични свойства, а недостатък –
значителните разходи и чувствителност към механични въздействия.

Грешки  при контактните методи за измерване на температурата
При измерване на температурата на течности, газове или пари термометърът се

монтира в тръбопровода,  газохода или в други елементи на съоръженията.  Между
термоприемника, измерваната среда, околната среда и елементите на съоръженията възниква
сложен топлообмен, от който зависи точността на измерваната температура. На фигура 6.28
е показан схематично термометър, който е монтиран в тръбопровод.
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Термометърът 1 е поставен в защитната гилза 2 и чрез фланеца 3 е закрепен към
тръбопровода 4, в който протича измерваната среда 5. на края на гилзата е разположена
клемната 6. предполага се, че температурата на измерваната среда е по-висока от
температурата на околната среда, както се наблюдава в повечето случаи при измерване на
температура.

Всички приведени по-нататък изводи са валидни и в случая, когато температурата на
околната среда е по-висока от температурата на измерваната среда. Температурата в
клемната кутия на термометъра е по-висока от температурата на околната среда.
Следователно от клемната кутия и издадената част на гилзата ще има топлоотдаване към
околната среда (съответно потоците Q1 и Q2). Температурата на стената на тръбопровода е
по-ниска от температурата на измерваната среда, затова от гилзата и термометъра към
стената на тръбопровода ще се образува топлинният поток Q3. В зависимост от
топлоотдаването към околната среда и тръбопровода в защитната гилза и термометъра
възникват топлинните потоци Q4 и Q5. Тъй като температурата на гилзата J1 не е равна на
температурата на стената на тръбопровода J3, от гилзата към стената ще има лъчист

фиг.6.28. Схема на топлообмена за термометър, монтиран в тръбопровод
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топлообмен Q6. В резултат на отдаваната от гилзата и термометъра топлина от измерваната
среда към гилзата ще протича топлинния поток Q7. Следователно температурата на гилзата
J1 ще бъде по-ниска от температурата на измерваната среда Jс. Температурната разлика J1 -
Jс определя грешката на измерването. Трябва да се отбележи, че топлоотдаване през гилзата
и термометъра винаги съществува и в резултат на него – несъответствие между измерваната
и действителната стойност на температурата. В тази система топлинните потоци са свързани
със следните равенства:

(6.58) Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5,      Q7 = Q4 + Q5 + Q6 = Q1 + Q2 + Q3 + Q6.
Съставящите  Q1 и Q2 определят конвективния топлообмен  Q3,  Q4 и Q5 – топлообмена чрез
топлопроводност, а Q6 –  топлообмена чрез излъчване.  При това колкото Q1,  Q2,  Q3 и Q6 са
по-малки, толкова разликата J1 - Jс е по-малка, а следователно и грешката на измерването.

При реални условия не е възможно практически да се определят всички съставящи
при отчитане на конструктивните особености на термометъра. Ако се приеме, че
топлопредаването е само за сметка на топлопроводност, при разглеждане на термометъра
като полуограничен прът трябва да се реши и анализира уравнението на топлопроводност:
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където Jс е температурата на измерваната среда, оС; Jт (х) – температурата на термометъра
на разстояние х от края, оС;  х – разстоянието от края на термометъра, m; Р – периметърът на
термометъра, m;  S – сечението на термометъра, m2; aк – коефициентът на конвективен
топлообмен между термометъра и измерваната среда, W/m2.K; l - коефициент на
топлопроводност на гилзата,  W/m2.K.
Решението на (2) е:
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където Jст е температура на стената на тръбопровода в мястото на монтажа на термометъра
(х = l), оС; l – дължината на термометъра от края до стената на тръбопровода, m.

Приблизително може да се приеме, че топлопредаване само за сметка на
топлопроводност е възможно при измерване на температурата на течности, които запълват
изцяло пространството, в което разположен термометърът.

При измерване на високи температури на газови потоци може да се приеме, че
определящо влияние има лъчистият топлообмен. Ако се приеме, че има само лъчист
топлообмен, Q6 = Q7 и уравнението на топлообмена има вида
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където С0 = s.108; s е константата на Стефан Болцман; С0 = 5,67 W/m2.К4; eпр – приведеният
коефициент на топлинно излъчване на системата термометър-стена при Ат «  Аст;  Ат и Аст –
повърхността на термометъра и стената, m2;  Тт – температурата на термометъра, К; Тст –
температурата на стената, К.

Решението на (6.61) дава уравнение за грешката:
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Най-често грешката е резултат от едновременното действие на топлопредаването за
сметка на топлопроводност, излъчване и конвенция. В този случай топлинният баланс на
термометъра може да се представи във вида

(6.63) Qт + Qл  = Qк,
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където Qт, Qл, Qk са съставящите на топлообмена за сметка на топлопроводност, излъчване и
конвенция. Като се имат предвид означенията от фиг.6.28 се получава

(6.64)                 Q4 + Q5 + Q6  = Q7.
Ако се приеме опростеният модел на термометъра (еднороден метален прът, единият

край на който е закрепен към тръбопровода), за оценка на грешката се получава уравнението:

(6.65)
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От анализа на (6.65) могат да се направят някои изводи за методите, които водят до
намаляване на грешката.

Увеличаването на дължината l на термометъра увеличава термичното съпротивление
и намалява грешката. Тъй-като в много случаи размерите на тръбопровода са ограничени,
увеличаването на дължината на термометъра е възможно чрез монтирането му в коляното на
тръбопровода (фиг.6.29).

L

Увеличаването на коефициента на конвективен топлообмен aк намалява грешката на
измерването. Обаче увеличаването на aк за сметка на скоростта не винаги е възможно при
конкретното съоръжение. Понякога се използват специални конструкции засмукващи
термометри (фиг.6.30). Измерваният газ с голяма скорост се засмуква през специалния
керамичен филтър 1 и обтича термометъра 2. едновременно с това е предвидено и
водоохлаждащото устройство 3. По такъв начин, от една страна aк се увеличава, а от друга
страна, съставящата Qл се намалява.

Възможността за намаляване на сечението S или увеличаване на периметъра Р се
определя в зависимост от ограниченията за механична и термична якост на гилзата на
термометъра. Аналогични ограничения съществуват и при избора на материала за гилзата,
когато стремежът  е да се намали коефициентът на топлопроводност l.

Лъчистият топлообмен може да се намали чрез намаляване на коефициента eпр. За
тази цел повърхността на гилзата се полира до огледален вид. При реални условия тази
повърхност много бързо се окислява и eпр се увеличава.  Затова този метод може да се
използва само при някои отделни случаи.

фиг.6.29. Схема на термометъра в коляното на  тръбопровода
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фиг.6.30. Схема на засмукващ термометър

Доближаването на температурата на стената (Jст,  Тст) до температурата на
термометъра Jт или на средата Jс намалява топлообмена чрез топлопроводност и излъчване.
В много случаи чрез поставянето на топлинна изолация на тръбопровода грешката може да
се пренебрегне. Например топлинната изолация на паропроводите е такава, че температурата
на стената се различава от температурата на измерваната среда с не повече от 2 – 3 оС. В този
случай грешката не е по-голяма от 0,01 – 0,02 оС.

Използването на такава изолация не винаги е възможно. Затова един от методите за
доближаване на температурата на стената до температурата на средата е използването на
екрани (фиг.6.31). За намаляване на лъчистия топлообмен около термометъра се разполага
дву- или трислоен екран (фиг.6.31а). Използването на екраниращата пластина 1 (фиг.6.31 б)
намалява топлопредаването чрез топлопроводност.

Газ

 1

a б

Газ
 1

6.1.3. Измерване на температурата на телата чрез топлинното им излъчване

Горната граница на приложение на контактните методи за измерване на температура
има стойност 1800 ¸ 2200 оС. В много случаи в промишлеността и научните изследвания е
необходимо да се измерват значително по-високи температури. Освен това непосредственият
контакт на чувствителния елемент на термометъра с измерваната среда или тяло често е

фиг.6.31. Схема на екранирани термодвойки
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недопустим. В тези случаи се използват безконтактни методи за измерване на  температурата
чрез топлинното излъчване. Такива средства за измерване се наричат пирометри.

Всички тела, чиято температура е по-висока от абсолютната нула, излъчват
електромагнитни вълни с различна дължина l или честота n. Електромагнитното излъчване,
което е предизвикано от топлинното движение на молекулите, се нарича топлинно
излъчване. Това излъчване е характерно за температури до 4000 оС и е резултат на
колебателното или въртеливото движение на молекулите. При по-високи температури
излъчването е резултат от процесите на дисоциация и йонизация.

Ако излъчваната от даденото тяло енергия попадне върху друго, непрозрачно за това
излъчване тяло, тя се поглъща от повърхността и се превръща в топлина. Изобщо процесите
на поглъщане и излъчване са взаимообратими. Лъчистата енергия, която пада на
повърхността на тялото, може напълно или частично да се отрази от повърхността, да се
погълне от тялото или да премине през него.

Отношенията на отразения, погълнатия или пропуснатия поток лъчиста енергия към
падащия върху тялото се наричат коефициенти на отражение r = Фотр /Ф0, поглъщане a = Фп

/Ф0 и пропускане t =  Фпр /Ф0. При монохроматичното излъчване (излъчване с определена
дължина на вълната) тези коефициенти се наричат съответно спектрални коефициенти на
отражение rl, поглъщане al и пропускане tl. Те зависят от материала на телата, метода на
обработка, състоянието на повърхността, температурата и редица други фактори. Между
коефициентите съществуват следните съотношения:

(6.66) r + a + t = 1; rl + al + tl= 1.
 Тяло, което поглъща напълно падащата върху него лъчиста енергия, се нарича

абсолютно черно тяло. Съгласно закона на Кирхоф отношението на спектралната енергийна
яркост на произволен източник на излъчване L(l, Т) към неговият спектрален коефициент на
поглъщане a(l, Т) е равно на спектралната енергийна яркост на абсолютно черното тяло
L0(l, Т) при една и съща дължина на вълната l и температура Т:

(6.67)
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Енергийната яркост на телата L0(Т) при температура Т може да се определи от
спектралната енергийна яркост при интегриране в целия обхват на дължината на вълната:
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законът на Планк дава следната връзка между абсолютната температура Т и спектралното
разпределение на енергийната яркост на телата:
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където :
С1 = 2phC2 = 3,7418.10-16 W.m2 е първата константа на лъчението;
С2 = hc/k = 1,43897.10-2 m.K е втората константа на лъчението;
h = 6,62617.10-34 J/Hz  (h/2p = 1,05458.10-34 J.s) - константа на Планк;
k = 1,38066.10-23 J/K - константа на Болцман;
с- 2,997925.108 m/s – скоростта на светлината във вакуум;
l - дължината на вълната, m; Т – абсолютната температура, К.

За малки стойности lТ < 2.10-3 m.K  формулата на Планк може да се замени с
формулата на Вин:
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За големи стойности lТ > 0,2 m.K формулата на Планк може да се замени с
формулата:
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На фиг.6.32 е показана зависимостта на спектралната излъчвателната способност на
абсолютно черно тяло М0(l,  Т)  от дължината на вълната l при различни стойности на
температурата, построени по закона на Планк (6.69), където М0(l, Т) = pL0(l, Т).

Анализът на стойностите показва, че изометрите на спектралната излъчвателна
способност имат максимум, който зависи от стойността на температурата. Съгласно със
закона на Вин положението на максимума се определя от

(6.72) lmaxT = 0,28978.10-2 m.K.

Спектрална излъчвателна способност на абсолютно черно тяло
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фиг.6.32. Спектрална излъчвателна способност за различни
 стойности на температурата

С увеличаване на температурата максимумът на спектралната излъчвателна
способност се измества към по-късите вълни. Като следствие от закона на Планк при
интегриране на спектралната енергийна яркост се получава законът на Стефан Болцман:

(6.73)
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Фактически L0(Т) характеризира мощността на излъчване в ъгъл, равен на 1 sr.
Законите (6.69) ¸ (6.73) са валидни за абсолютно черно тяло. Реалните тела имат по-

малка излъчвателна способност, която се определя от коефициента на поглъщане a(l, Т) или
от коефициента на топлинно излъчване e(l, Т). Тези коефициенти зависят от дължината на
вълната и от температурата на телата. Много реални тела се доближават по своите
излъчвателни способности до сивите тела, при които коефициентът на поглъщане е по-малък
от единица, но не зависи от дължината на вълната и температурата.

От приведените закони следват следните основни проблеми на пирометрията:
а) при намаляване на температурата топлинното излъчване намалява пропорционално

на абсолютната температура, повдигната на четвърта степен;
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б)  при ниски температури максимумът на излъчване се измества в областта на
дългите вълни;

в) коефициентът на излъчване на реалните тела зависи от температурата им,
дължината на вълната, материала и състоянието на повърхността;

г)  в пирометъра може да попаднат лъчисти потоци от външни източници, което води
до грешка при измерването на температурата.

Температурата J на излъчващата повърхност може да се определи чрез измерване на
топлинното излъчване, попаднало върху определена повърхност на чувствителния елемент.
Следователно чувствителният елемент заедно с оптичната система е важна съставна част на
пирометъра.

Черни и сиви (топлинни) чувствителни елементи. Към тях се отнасят
термодвойките и терморезисторите, които са разположени на почернени пластини от злато
или платина. В широки граници чувствителността на тези елементи не зависи от дължината
на вълната, включително в ултравиолетовата и инфрачервената област на излъчване. Затова
те са много удобни за измерване на ниски температури, при които излъчването е в областта
на дългите вълни.

Селективни чувствителни елементи. Към тях се отнасят фотоелектрическите
чувствителни елементи: фотоелементи, фоторезистори, фотодиоди и фототранзистори. Те са
чувствителни само в тесен спектрален обхват Dl и характеристиките им силно зависят от
дължината на вълната l. Чувствителността при тях е много по-голяма отколкото при
топлинните чувствителни елементи.

Топлинните и фотоелектрическите чувствителни елементи определят промяната на
електрически ток, напрежение или съпротивление. Тази промяна е свързана чрез степенна
зависимост с промяната на лъчистия ток.

Ако температурата е по-висока от 650 оС, може да се използва и окото. В резултат на
субективно сравняване на измервания източник на топлинно излъчване с еталонен източник
се определя стойността на измерваната температура.

Оптичната система концентрира топлинното излъчване върху чувствителния елемент
и по този начин прави възможно измерването в широк обхват независимо от разстоянието.
Ако площта на източника на топлинно излъчване е няколко милиампера и разстоянието до
него не може да се намали, се използва специална оптична система, тъй-като полето на
визиране трябва напълно да се препокрива с измерваното поле.

Лещите филтрират измерваната лъчиста енергия. Коефициентът на пропускане t
зависи от дължината на вълната и използването на лещите при измерване на ниски
температури (в областта на дългите вълни е невъзможно).

Обикновено пирометрите се характеризират със спектралния обхват на
чувствителност, който има значение и при определянето на корекцията на температурата в
зависимост от степента на чернота. От тази гледна точка пирометрите се разделят на
монохроматични, за спектрално отношение, интегрални.

Монохроматични пирометри. Монохроматичните пирометри са чувствителни само
в тесен интервал от дължината на вълната Dl, в границата само на една единствена стойност
на дължината на вълната l. Това ограничение се постига чрез използването на специален
селективен филтър. Топлинното излъчване на обекта се определя или непосредствено от
чувствителния елемент, или чрез сравняване с еталонен източник. Най-известни са
пирометрите с изчезваща жичка поради простотата на тяхното приложение и сравнително
добрата им точност.
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Пирометри с изчезваща нажежена жичка. При тези пирометри наблюдателят
субективно сравнява в тесен интервал от дължината на вълната (във видимата област на
спектъра) яркостта на измерваното излъчване с яркостта на еталонен източник – нажежена
волфрамова жичка.

Двете плътности на излъчване могат да се сравнят по два начина. Първият е чрез
изменение на енергийната яркост на еталонния източник 4 при промяна на мощността на
нагряване на жичката в широк обхват (фиг.6.33а). Вторият е чрез изменение на енергийната
яркост на измерваният топлинен източник при преместване на сивия оптичен клин 9
(фиг.6.33б). Във втория случай мощността на нагряване на жичката трябва да бъде
постоянна. Благоприятна за чувствителността на окото дължината на вълната (l » 0,65 mm)
се осигурява чрез червения сфетофилтър.
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фиг.6.33. Пирометри с изчезваща нажежаема жичка
1 – измервано излъчване;  2 – леща на обектива;  3 – поглъщащо стъкло;  4 – нажежаема жичка;  5 – селективен

филтър (черен светофилтър);  6 – леща на окуляра;  7 – око;  8 – показващ уред;  9 – сив оптичен клин; 10 –
въртящо се огледало;  11 – приемник на излъчването;  12 – усилвател;  13 – електродвигател

Ако в процеса на сравняване се достигне равенство на двете енергийни яркости, ще се
получи ефект на изчезване на горния край на нажежената жичка на фона на образа на
измервания топлинен източник 2 (фиг.6.34). Мощността на нагряване на жичката или
положението на оптичния клин в полето на потока на измерваното излъчване е мярка за
измерваната температура.

1 2 3

фиг.6.34. Изображение на жичката на пирометъра
1 – завижена;  2 необходима;  3 – завишена температура на жичката
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Максималната стойност на температурата на нажежаване на жичката е ограничена. За
волфрам максималната допустима температура е 1500 оС. Ако е необходимо да се измерват
по-високи температури, в полето на потока на измерваното излъчване може да се постави
поглъщащо (сиво) стъкло с известна пропускателна способност.

За много малки обекти на измерване са разработени пирометри със специална
оптична система, която дава възможност да се измерва поле с диаметър 1 mm от разстояние 5
m. При поле с диаметър 0,01 mm разстоянието трябва да се намали до 5 mm.

Във връзка с това, че излъчвателните способности на реалните тела са разнообразни и
зависят от температурата, дължината на вълната и състоянието на повърхността не е
възможно пирометрите да се градуират по топлинното излъчване на реалните тела. По тази
причина всички пирометри се градуират по топлинното излъчване на черното тяло,
излъчвателните свойства на което се доближават до свойствата на абсолютно черно тяло.
Следователно оптическият пирометър измерва някаква условна псевдотемпература (яркостна
температура), която се отличава от действителната толкова повече, колкото по-голяма е
разликата между излъчвателните свойства на реалното и абсолютното черно тяло. Яркостна
температура се нарича температурата на абсолютно черно тяло Тя, при която спектралните
енергийни яркости на абсолютно черно тяло Lо (l, Тя) при температура Тя и на реалното тяло
L (l, Т) при температура Т са равни. Съгласно с (6.67) и (6.69):
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След елементарно преобразуване от (6.74) се получава:
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Това уравнение дава зависимостта на действителната температура Т от яркостната
температура Тя, коефициента на излъчване e (l, Т) и дължината на вълната l. Една от
основните съставящи на грешката е грешката от неопределеността на коефициента на
топлинно излъчване e (l, Т). При реални условия e (l) се определя с грешка от 10 до 20 %.
Грешката при преминаване от яркостната температура Тя към действителната температура Т,
предизвикана от неточната стойност на e (l),  може да се оцени по уравнението,  получено
чрез диференциране на (6.75) по Т и e (l):
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При неточно подбиране на числената стойност на e (l) с грешка ± % (De (l) /e (l) = ±
0,15) и стойност на l = 0,65 mm и С2 = 14,38.103 mmK от (12) се получава:

Т, К .....         1100        2000  3000
DТ, К ..... ± 8,2 ± 27,1 ± 6,1
DТ, Т, % ..... ± 0,75 ± 1,35 ± 2
Недостатък на монохроматичните пирометри с изчезваща нажежена жичка е

субективната оценка на резултатите. Затова са разработени пирометри с обективен
чувствителен елемент (например селективен фотоелектрически чувствителен елемент),
който заменя окото.  От въртящо се огледало вместо измерваното топлинно излъчване към
чувствителния елемент периодично постъпва еталонно излъчване. Регулиращото устройство
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променя мощността на нагряване на жичката така, че на изхода на чувствителния елемент да
не се получи променлива съставяща на тока (фиг.6.33 в).

Долната граница на обхвата на измерване на температурата за субективните методи
на измерване е 650 оС,  а за обективните -  200 оС. Горната граница практически не е
ограничена, тъй-като измерваното топлинно излъчване винаги може да се намали с
поглъщащо стъкло. Обикновено измерваната температура е до 2500 оС,  а в някои случаи
достига до 10 000 оС.

Пирометри за спектрално отношение. Особена разновидност на спектралните
пирометри са пирометрите за спектрално отношение. Те определят яркостта на измервания
обект при две различни дължини на вълната l1 и l2. Ако стойностите на съответните
коефициенти на излъчване e (l1)  и e (l2) са достатъчно близки, измерването на
температурата не зависи от абсолютната стойност на коефициента на излъчване, тъй-като за
мярка на измерваната температура се използва не яркостта на излъчване, а отношението на
яркостите. При тези пирометри чрез два светофилтъра (например червен и син) се подават на
отделни фотоелектрически чувствителни елементи и след това се формира отношението на
изходните сигнали от тях (фиг.6.35).
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фиг.6.35. Цветови фотоелектрически пирометър
НТ – нагрято тяло;  О – обектив;  О1,  О2 – огледала;  ОБ – обтуратор;  СД – синхронен двигател;  СФ1,  СФ2 –

червен и син сфетофилтър;  Ф1,  Ф2 – фотоелементи;  ЕУ – електронен усилвател;  ИУ – изчислително
устройство;  ИУ – измервателен уред

За изчислително устройство може да се използва логаритмично делително
устройство. При него логаритъмът на отношението на спектралните енергийни яркости е
пропорционален на реципрочната стойност на температурата:
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Недостатък на схемата, показана на фиг.6.35 а, е зависимостта на характеристиките от
стабилността на преобразуващите елементи на всеки канал. В схемата на фиг.6.35 б има
дисков обтуратор, който модулира потока лъчиста енергия. Това дава възможност да се
използват по-стабилните усилватели на променлив ток.
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С тези пирометри се измерва т.нар. цветова температура Тц, която е равна на
температурата на абсолютно черното тяло, отношението на спектралните яркости на което
при дължини на вълните l1 и l2 е равно на отношението на спектралните яркости на
реалното тяло при същите дължини на вълните l1 и l2 и температура Т.

При пирометрите за спектрално отношение грешката от неопределеността на
отношението e (l1) /e (l2) е значително по-малка, независимо че структурата на уравнението
за относителната грешка е аналогична на (6.77) и има вида:
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След сравняване на (6.77) и (6.79) може да се направи изводът, че (6.79) зависи в по-
голяма степен от D(e (l1) /e (l2)) отколкото (6.77) от De (l). Ако се отчете обаче, че e (l1) » e
(l2) и e (l1) /e (l2) » 1, а D(e (l1) /e (l2)) е много малко, отношението DТ/Т също така ще има
много малка стойност.

Радиационни пирометри. Радиационните пирометри са чувствителни в целия обхват
на дължината на вълната. При тях се използва зависимостта на температурата от
интегралната енергийна яркост (6.73) и затова се наричат още пирометри за пълно
излъчване.

Тъй-като лещите, стъклата, чувствителните елементи имат ограничен работен обхват
на дължина на вълната, в пирометъра се използва не пълният спектър, а само определена
ивица на спектъра. Прието е, че пирометърът е радиационен (за пълно излъчване), ако в него
се използва не по-малко от 90 % от пълното излъчване, което постъпва от измервания обект.

При радиационните пирометри могат да се използват само топлинни чувствителни
елементи (термодвойките 3 и терморезисторите 9) и специални материали за лещите 2 и 4
(фиг.6.36 а). най-близки до идеалните са оптичните свойства на вдлъбнатото огледало 6,
което фокусира излъчването върху чувствителния елемент 9  (фиг.6.36  б).  в този случай за
защита на уреда от прах се използва тънка прозрачна преграда 8, която пропуска
инфрачервеното излъчване. Тези уреди се използват за измерване на ниски стойности на
температурата.

а
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3 4 5

6 7
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фиг.6.36. Радиационни пирометри
1 – измервано излъчване;  2 – леща на обектива;  3 – термодвойка (термобатерия);  4- леща на окуляра;

5 – око;  6 – усилвател;  7 – показващ уред; 8 – прозрачна тънка преграда;  9 – терморезистор;
10 – вдлъбнато огледало
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Радиационните пирометри имат широко приложение. В зависимост от съставните им
елементи с тях може да се измерва температурата от – 50 до 2000 оС.

Поради това, че пирометърът се градуира по излъчването на черното тяло, при
измерване на температурата на реално тяло той ще покаже т. нар. радиационна температура,
която е равна на температурата на абсолютно черното тяло ТR чиято интегрална енергийна
яркост е равна на интегралната енергийна яркост на реалното тяло:

(6.80) L(T) = L0 (TR).

С отчитане на (2) от (15) се получава:

(6.81) e (T) L0 (T) = L0 (TR),

където e (T) е интегралният коефициент на топлинно излъчване. След заместване на (6.73) в
(6.81) се получава:

(6.82)
44)( RТТТ

p
s

p
se = ,

откъдето

(6.83) 4
)(

1
Т

ТТ R e
= .

За определяне на действителната температура Т по измерената температура TR трябва
да се знае само стойността на интегралния коефициент на топлинно излъчване:

(6.84) llee dТТ ),()(
0
ò
¥

= .

Практически определянето на e (T) е свързано с по-големи трудности от определянето
e (l, Т). Разхвърлянето на стойностите на e (Т) в зависимост от състоянието на повърхността
за един и същи материал е много голямо. Затова грешката при определяне на температурата
на телата с радиационни пирометри е значителна.

На практика е много трудно да  се реализира чувствителен елемент, който да поглъща
излъчването в целия обхват на дължината на вълната от 0  до ¥. Затова много пирометри
възприемат излъчването в определена област от l1 до l2 и фактически  измерват енергийната
яркост в ограничен интервал на дължина на вълната:

(6.85) llll
l

l

dТLТL ),(),,(
2

1

0210 ò= .

В този случай за описване на зависимостта L0(l1, l2 , Т) не трябва да се прилага нито
законът на Стефан-Болцман, нито на Планк. Тези пирометри се наричат се наричат
пирометри за частично излъчване и в повечето случаи се нуждаят от индивидуалллна
градуировка.

При радиационните пирометри грешката на измерената температура от
неопределеността на интегралния коефициент на топлинно излъчване e (T) се определя от
зависимостта:

(6.86)
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Т
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Грешката e (T) може да достигне до 20 – 30 % и повече. Следователно относителната
грешка на измерената температура от неопределеността на e (T) може да достигне до 5 – 8 %
и повече.

Освен грешките, които са свързани с неопределеността на коефициента на топлинно
излъчване при измерване на температурата с пирометри, могат да възникнат грешки и от
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влиянието на средата между обекта и чувствителния елемент. Намаляването на топлинното
излъчване от междинната среда оказва влияние върху крайния резултат при всички
пирометри, но степента на това влияние може да бъде различна. Например запрашеността и
задимеността на междинната среда влияе най-силно на показанията на радиационните
пирометри. Съществено влияние върху точността на показанията на радиационните
пирометри оказват водните пари и въглеродният двуокис.

При монохроматичните пирометри влиянието на междинната среда обикновено е по-
малко. Изключение правят случаите, когато спектрите на поглъщане на веществата, които се
съдържат в междинната среда, съвпадат с дължината на вълната при която се измерва. Също
така прах с размери на частиците, по-малки от ефективната дължина на вълната (l = mm),
оказва влияние на от измерването. Трябва да се отчете обаче, че броят на частиците с такива
размери е много малък.

Страничните източници на топлинното излъчване оказват влияние върху показанията
на всички пирометри.  Пресмятането на грешката от това влияние е много трудно,  затова е
желателно при измерването тази съставяща на грешката да се изключи.

Практически всички пирометри имат стъклена или кварцова оптична система.
Промяната на температурата на тази система може да доведе до промяна на коефициента на
пропускане. Например промяната на температурата на поглъщащото стъкло от 25 до 35 оС
предизвиква допълнителна грешка при Т = 3000 К с около 0,4 %.

Изборът и приложението на различните методи за измерване на температурата чрез
топлинното излъчване на телата трябва да бъдат предшествани от задълбочен анализ на
излъчващите свойства на обекта на измерване, условията на измерване, междинната и
околната среда, страничните източници на излъчване и други фактори, които могат да
повлияят на възприемането на топлинно излъчване от пирометъра.

Проверка на пирометрите
Някои от елементите на пирометрите са подложени на стареене, поради което през

определен интервал от време те се проверяват с еталонен уред. В много случаи е достатъчна
само проверката с по-точен пирометър или контактен термометър.

На фиг.6.37а е показано просто устройство за проверка при ниски температури.
Устройството представлява термостат и в зависимост от използваната течност с него могат
да се получават температури в интервала от – 30 до + 200 оС. За получаване на температури,
по-ниски от околната среда, устройството трябва да се свърже към хладилен агрегат или да
се запълни със смес от лед и вода. Дължината L на излъчващата тръба трябва да бъде 10 пъти
по-голяма от диаметъра d, за да може дъното на тръбата да се разглежда като абсолютното
черно тяло.

За получаване на по-високи температури (до1500 оС) се използва електрически
нагревател (фиг.6.37 б). Температурата на тръбата се регулира чрез промяна на мощността на
нагревателя. Показанията на проверявания пирометър до 600 оС се сравняват с показанията
на прецизен стъклен термометър, а при по-високи температури – с показанията на
термоелектрически термометър или оптичен пирометър.

Точността на проверката зависи от равномерността на разпределението на
температурата, от коефициента на излъчване на тръбата и от използвания еталонен
термометър. Грешката на измерване може да се изменя от 0,1 до 3 оС. Измерванията за всяка
температура трябва да се извършват при установен режим.

Друго просто устройство за проверка  на оптичните пирометри е лампата с
волфрамова жичка, за която зависимостта на температурата на жичката от мощността за
нагряването й е известна. С тази лампа могат да се получат температури от 800 до 2300 оС,
но точността на проверката в значителна степен зависи от наблюдателя. Грешката може да
достигне 0,5 – 10 К.
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1 – пирометър;  2 – нагревател;  3 – охладител;  4 – бъркалка;  5 – еталонен термометър;  6 – термостат;  7 –
електронагревател; 8 – термодвойка

6.1.4. Приложение на термометрите и пирометрите при специални измервания
на температура

Практически измерването и температурата се отличава с голямо разнообразие по
отношенията на условията на измерване и изискванията, които се предявяват към средствата
за измерване. Това определя необходимостта от внимателен анализ и усъвършенстване на
методите и средствата за измерване в зависимост от конкретните условия и изисквания. В
повечето случаи стремежът е да се използват термометри и пирометри, които са в серийно
производство. Обаче в някои случаи поради особените условия на измерване на
температурата се налага да се използват термометри със специално предназначение.

Измерване на повърхностна температура
Повърхностната температура се измерва както чрез контактни, така и чрез

безконтактни методи. При измерване на повърхностна температура с контактни
чувствителни елементи обикновено съществуват следните два проблема:

1. Осигуряване на равенство между температурата на чувствителния елемент и
температурата на повърхността.

2. Изключване на възможността за изкривяване на температурата или на
температурното поле на повърхността в мястото на измерване.

За осигуряване на равенство на температурите на чувствителния елемент и на
повърхността е необходимо да се създадат добри условия на топлопредаване от
повърхността на обекта на измерване към чувствителния елемент. Даже най-малките
въздушни междини или слоеве на материала с ниска топлопроводност между повърхността и
чувствителния елемент могат съществено да променят резултатите от измерването. За
осигуряването на добър топлинен контакт е желателно специално изработеният
чувствителен елемент да се залепва, запоява или заварява към повърхността. Той може да се
закрепи и механично към повърхността на обекта, но само в случай на неокисляеми
повърхности на обекта и чувствителния елемент в условията на измерване.

фиг.6.37. Принципна схема на устройствата за проверка на пирометрите
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Промяната на температурата или на температурното поле на повърхността на обекта
може да е в резултат на допълнителен приток или отвеждане на топлина от чувствителния
елемент на термометъра. По тази причина трябва да се създадат условия, при които не
възниква допълнителен топлообмен в мястото на измерване. Когато не е възможно
топлообменът през чувствителния елемент да се избегне, той се пренася от точката (мястото)
на измерване в друга точка. На фиг.6.38 е показано изменението на температурата на
повърхността за сметка на отвеждането топлина чрез електродите на термоелектрическия
чувствителен елемент.

х

oc

A

т

п

п

l

В точка А на допиране на електродите към повърхността на температурата
J '

П съществено се отличава от стойността JП.  Възможно е даже температурата в т.  А да се
доближи до температурата на околната среда JОС. На разстояние l от т. А температурата на
повърхността и равната на нея температура на чувствителния елемент има стойност JТ.
Температурата на повърхността в този случай практически е равна на температурата на
повърхността без чувствителния елемент.

При непрекъснатото измерване на температурата на повърхността (например на
тръбопровод) чувствителния елемент се закрепва към повърхността чрез специални щифтове
(фиг.6.39). Наличието на изолация върху тръбопровода изключва отвеждането (или
подаването) на топлина в мястото на измерване и затова чувствителният елемент не променя
температурното поле, а добрият топлинен контакт между чувствителния елемент и
повърхността осигурява равенство на температурите.

фиг.6.39. Чувствителен елемент, закрепен към повърхността със специални щифтове

За измерване на изотермична температура на метални повърхности е удобно да се
използва термоелектрически чувствителен елемент от вида, показан на фиг.6.40. При него
двата термоелектрически проводника 1 са заострени и проникват през окисления слой на

фиг.6.38. Изменение на температурата на
повърхността при отвеждаждане на топлина
чрез термоелектродите
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повърхността. Устройството работи безупречно само тогава, когато се осигурят добър
електрически контакт и добро топлопредаване.

1

фиг.6.40. Чувствителен елемент със заострени термоелектрически проводници

При игловидните термоелектрически чувствителни елементи, в съответствие с
фиг.6.41, работната спойка на термодвойката е разположена в игла. Острият чувствителен
елемент се вкарва под наклон непосредствено под измерваната повърхност (например при
измерване на температурата на пластмаси, тъкани, растения и др.). Поради малките размери
(диаметър 0,3  –  0,5  mm)  се получава малка грешка в резултат от минимално отвеждане на
топлината.

1 2 3 4 5

фиг.6.41. Игловиден термоелектрически чувствителен елемент
1 – корпус;  2 – регулираща гайка;  3 – дръжка;  4 – защитна гилза;  5 – игла с термодвойка

Много малки грешки при измерването се получават, ако чувствителният елемент,
например термодвойка или терморезистор,  се нанесе във вид на тънък слой или фолио
непосредствено на измерваната повърхност (фиг.6.42). С допълнителни покрития се достига
точно съответствие между топлопроводността на междинните слоеве и излъчвателната
способност на ненарушения участък. Необходимо е обаче да се отчита, че в много случаи
физичните свойства като термоелектродвижещо напрежение и електрическо съпротивление
на нанесения слой значително се отличава от свойствата на съответните пластични
материали. Термоелектродвижещото напрежение, а също така и температурният коефициент
на съпротивление зависят от коефициента на топлинно разширение на основния материал,
дебелината на слоя на нанесения материал и от допълнителната термична обработка.
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1 – работна спойка;  2 – термоматериал и електроден извод;  3 – термоматериал и електроден извод

На фиг.6.43 е приведена зависимостта на температурния коефициент на
съпротивление на никелов слой, нанесен върху стъкло, от дебелината на слоя. От тази
зависимост се вижда, че при по-голяма дебелина на слоя се постига приблизително такъв
температурен коефициент на съпротивление, както и при съответния пластичен метал.
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фиг.6.43. Температурен коефициент на съпротивление на нанесе върху стъкло никелов слой в
зависимост от дебелината му

Когато е необходимо да се определи повърхностната температура на еднороден
материал, по-добри резултати могат да се получат, ако няколко подходящи чувствителни
елемента се разположат на различна дълбочина и се определи градиентът на температурата в
еднородния материал (фиг.6.44).

фиг.6.42. Лентова термодвойка
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фиг.6.44. Определяне на температурата на повърхността по градиента на температурата
1,  2,  3,  4,  5  -  работни спойки на термодвойката

При термоелектрическия чувствителен елемент, който е показан на фиг.8, работната
спойка на термодвойката се притиска към повърхността с пружина.

фиг.6.45. Термоелектрически чувствителен елемент с пружина

При изпъкнали повърхности много добри резултати дава лентовият
термоелектрически чувствителен елемент (фиг.6.46).

Разработени са също така термометри за измерване на повърхностна температура, при
които грешката от отвеждане на топлината се изключва чрез нагряване на чувствителния

фиг.6.46. Термоелектрически чувствителен елемент за изпъкнали
повърхности
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елемент и съединителните проводници до температура, равна на повърхностната. На
фиг.6.47 е показана схемата на такъв термометър. За измерване на температурата се използва
никелхром-никелова термодвойка, работната спойка на която е едновременно и работна
спойка на диференциалната термодвойка. Студената спойка на диференциалната
термодвойка е разположена на външната страна на обвивката на чувствителния елемент и
измерва температурата на околната среда. Термоелектродвижещото напрежение, което е
резултат от температурната разлика между работната спойка и обвивката на чувствителния
елемент, се използва за регулиране на мощността на намотката, която нагрява обвивката на
чувствителния елемент до температура, малко по-ниска от температурата на работната
спойка. Малка разлика на температурите е необходима, за да не се получи прегряване даже и
при лошо топлоотдаване от обекта към работната спойка на термодвойката. Обхватът на
приложение на този вид термометри е от стайна температура до 650 оС.  Времето на
измерване е около 1,5 s.

2

4

3
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NiCr

NiCr

NiC
r Ni

фиг.6.47. Уред за измерване на повърхностна температура
1 – работна спойка (никелхром-никелова термодвойка);  2 – регулатор на допълнително нагряващо устройство;

3 – нагревател;  4 – показващ уред;  5 – студена спойка на диференциалната термодвойка

Измерването на температурата на движещи се повърхности има свои специфични
особености. Желателно е за тази цел да се използват безконтактните методи – чрез измерване
на топлинното излъчване. В много случаи обаче безконтактните методи не могат да се
използват,  например когато няма пряка видимост на измерваната повърхност или по други
причини. Поради това широко се използват контактните методи. При тях възникват
проблеми, свързани с осигуряването на топлинен контакт между термометъра и движещите
се части или с предаването на измервателния сигнал от движещото се тяло към
стационарната измервателна система.

При измерване на температурата на движещи се повърхности с контактни термометри
се използват основно три метода.

1. Твърдо закрепеният на повърхността на обекта чувствителен елемент предава
резултатите от измерването по гъвкави съединителни проводници до контактите или до
контактните пръстени на стационарната измервателна система.

2. Разположеният на движещата се повърхност на обекта твърдо закрепен
чувствителен елемент предава резултатите от измерването на движещо се заедно с него
телеметрично устройство. Сигналите от чувствителния елемент се приемат, обработват и
показват от стационарно приемащо устройство.

3. Чувствителният елемент е разположен стационарно над движещата се повърхност,
а температурата се предава от обекта към чувствителния елемент от междинна среда. Към
тази група се отнасят също така и измервателните устройства, при които чувствителният
елемент се плъзга по движещата се повърхност на обекта.
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При измервателните устройства от първия вид гъвкави съединителни проводници
могат да се използват само при възвратно-постъпателно движение на обекта, чиято
повърхностна температура се измерва. Синхронно преместващи се контакти се използват
само при малки скорости на преместване на обекта, когато е трудно да се разположат
контактни пръстени.

Значително по-широко приложение имат контактните пръстени, които се използват
преди всичко в схемите на термосъпротивителните термометри. Произвеждат се
измервателни системи с четки и с живачни токосъединители. При такива системи е трудно са
се избегнат паразитните термоелектродвижещи напрежения, а също така и променливите
контактни съпротивления.

Тъй.като захранващите вериги и галванометърът на измервателната система могат да
имат голямо изходно съпротивление, променливото контактно съпротивление практически
няма да оказва влияние върху резултата от измерването. Термоелектродвижещото
напрежение, което възниква в контактните пръстени, значително по-малко влияе на
резултатите от измерването при термосъпротивителните термометри, тъй-като изходният
сигнал на измервателния мост надвишава термоелектродвижещото напрежение на
термодвойката около 10 пъти.

При системите от втора група резултатите се предават с телеметрична система. по
принцип са възможни всички методи за телеметрично предаване, но на практика най-често
се използват индуктивните методи. Резултатите от измерването много по-лесно се предават
индуктивно при използването на термосъпротивителни чувствителни елементи.

Уредите от третата група работят без сложна предавателна система. в простите
устройства се използват термоелектрически термометри с лентови чувствителни елементи
(термодвойки) или със специална форма на контактната повърхност. Чувствителният
елемент се плъзга по движещата се повърхност на обекта, така че под действие на отделената
топлина при триенето възниква грешка. По тази причина методът може да се използва само
при малки скорости на плъзгане. Съществено подобрение се постига при използването на
специални смазки, с които триенето се намалява, а топлопредаването се увеличава.

Използването на въздуха за предаваща система е показано на фиг.6.48.
Измервателната камера, в която е поставен чувствителен елемент, е изработена от материал с
малка топлоакумулираща способност (малък коефициент на топлопроводност).

ЕД

1

2

3

4

5

1 – перка на вентилатора;  2 – измервателна камера;  3 – въздушен вихър;
 4 – термодвойка;  5 – повърхност на обекта

Разположената в измервателната камера перка на вентилатора създава завихряне и по
този начин привлича към чувствителния елемент (термодвойката) граничния слой въздух,

фиг.6.48. Чувствителен елемент за измерване на
температурата на въртяща се повърхност
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който се намира в непосредствен контакт с движещата се повърхност на обекта и има
приблизително същата температура.

Измерване на температурата на твърдите тела
Изкривяването на температурното поле при поставянето на чувствителния елемент в

твърдото тяло зависи от следните фактори:
а) диаметър и дълбочина на отвора;
б) разлика на коефициента на топлопроводност на тялото и чувствителния елемент;
в) градиент на температурата в тялото;
г) конструкция на чувствителния елемент.
Малките отвори изкривяват по-малко температурното поле, затова се предпочитат

чувствителни елементи с малък диаметър, например миниатюрни терморезистори,
изолирани термоелектрически проводници и кабелни термодвойки. Дълбочината на отвора
при тела с висок коефициент на топлопроводност трябва да бъде 5 пъти по-голяма от
диаметъра, а при тела с нисък коефициент на топлопроводност 10¸15 пъти. Само при тела с
много добра топлопроводност и при малък температурен градиент могат да се използват
отвори с по-голям диаметър.  Ако топлопроводността е различна и в тялото съществува
градиент на температурата, по-благоприятна се оказва използването на топлинна изолация.

Измерване на  температура на пламъка
Измерването на температурата на пламъка има свои специфични особености и

трудности. Изборът на метода за измерване зависи от нивото на измерваната температура,
необходимата точност и вида на пламъка. Температурата на горене на природния газ,
течното гориво и въглищата е по-ниска от 2100 оС. Изключение прави температурата на
обогатен с кислород пламък, която може да достигне по-високи стойности. Температурата на
факела или на пламъка при повечето промишлени инсталации се намира в границите от 1600
до 1900 оС.

Пламъкът представлява частично прозрачна среда с пространствено температурно
поле, което се променя във времето. Температурата на пламъка може да се измери с
пирометри или с контактни термометри. При измерване на температурата на пламъка чрез
топлинното излъчване се получава пространствено усредняване на температурата по оста на
визиране на пирометъра. Върху резултатите оказват влияние излъчващите компоненти
(сажди, въглероден двуокис, водни пари и други твърди частици), които се намират м
пламъка. Съществено значение има изборът на дължината на вълната, която се възприема от
пирометъра. Неизлъчващите горещи или студени зони на газовете не могат да бъдат
измерени без специалното им оцветяване.

Ще бъдат разгледани някои методи за измерване на температурата на пламъка,
техните особености и възможните грешки. Един от тези методи е методът излъчване-
поглъщане. Идеята на метода се състои в изравняване на спектралната енергийна яркост на
топлинна лампа, наблюдавана през пламъка и непосредствено (фиг.6.49).

Ако с Lпл се означи спектралната енергийна яркост на пламъка, а с Lтл – спектралната
енергийна яркост на топлинната лампа, за спектралната енергийна яркост на лампата,
наблюдавана през пламъка, може да се запише:

(6.87) Lпл + Lтл (1 - aпл),
където aпл е коефициентът на поглъщане на пламъка (стойността на aпл е

неизвестна).
Чрез промяна на температурата на лампата може да се изпълни условието:
(6.88) Lпл + Lтл (1 - aпл) = Lтл,

от което се получава:

(6.89)
ПЛ

ПЛ
ТЛ

LL
a

= .
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Lтл Lтл

Lпл -Lтл (1-    пл)

фиг.6.49. Измерване на температурата на пламъка по метода излъчване – поглъщане

Следователно температурата на пламъка е равна на яркостната температура на
лампата. Този метод позволява коефициентът на поглъщане на пламъка да остане
неизвестен. При реални условия този коефициент е практически неопределим, затова
методичната грешка е незначителна. Практическата реализация на този метод при
промишлените инсталации е свързана с трудности при създаването на оптичната система,
двата канала на която трябва не само да имат еднакви спектрални характеристики, но и
промяната им в процеса на експлоатация трябва да бъде еднаква. Този метод предвижда
използването на квазимонохроматичен пирометър и затова пламъкът трябва да излъчва при
дължина на вълната, за която пирометърът е чувствителен. Като разновидност на този метод
може да се използва пирометър за пълно излъчване, но тук възникват методични грешки,
които зависят от отклонението на излъчвателните свойства на пламъка от излъчвателните
свойства на сивото тяло.

При измерване на температурата на несветещ пламък или нагрети газове те се
оцветяват чрез поставяне на натриеви соли, например готварска сол, които ги оцветяват в
жълт цвят. След това се използва топлинна лампа и пирометър, като спектралната енергийна
яркост се изравнява за дължината на излъчване на натрия. Температурата на лампата е равна
на температурата на пламъка при равенство на спектралните енергийни яркости. При всички
случаи пламъкът не трябва да бъде оптически плътен, за да може да се наблюдава през него.

Цветовите пирометри (пирометрите със спектрално отношение) могат да се използват
за измерване на температурата на светещ пламък. Трябва да се отбележи, че прилагането на
методите за измерване на температурата на пламъка чрез топлинното излъчване изисква
предварително изследване на спектралните характеристики на пламъка и условията, при
които се извършват измерванията, с цел да се определят факторите, оказващи влияние върху
резултатите от измерването.

Методът на Шмит е основан на принципа на сравняване на излъчването на пламъка с
излъчването на дадено тяло, поставено зад него. С радиационен пирометър с малък ъгъл на
отвора могат да бъдат измерени следните три величини (фиг.6.50).
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фиг.6.50. Схема за измерване на температурата на пламъка по метода на Шмит
1 – пламък;  2 – горивна камера;  3 – горещ заден фон;  4 – студен заден фон;  5 – пирометър

L1 – енергийната яркост на излъчване на пламъка – при това измерване излъчващият
заден фон се закрива с черна охлаждана пластина, към която през слоя пламък се насочва
пирометърът; L2 – сумата на енергийната яркост на излъчване на пламъка и горещото тяло,
което е разположено зад него;  L3 – енергийната яркост на излъчване само на задния фон.

Връзката между измерените величини се определя от уравненията:

(6.90) 4
1 ПЛПЛ ТL

p
se= ,

(6.91) L2 = L1 + (1 - aпл) L3,

(6.92) 4
333 ТL

p
se= .

От (6.91) за коефициента на поглъщане на пламъка се получава:
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Ако пламъкът се проявява като сиво тяло, неговата поглъщателна и излъчвателна
способност са равни (aпл = eпл).  Следователно в този случай от (6.90)  и (6.93)  за
температурата на пламъка се получава:
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Описаният метод е приложим само за пламъци, които се проявяват като сиви тела,
разсейват се и имат равномерна температура. Пламъците с висока стойност на излъчване
могат да се разглеждат като сиви. С достатъчна точност това е приложимо за пламъци на
течни горива, които излъчват главно чрез саждите.

При прахообразно изгаряне на въглищата пламъкът също е сив,  но в резултат на
сравнително по-големите от дължината на вълната въглищни частици излъчването на задния
фон не само се поглъща от тях, но в определена степен и се разсейва. В този случай
коефициентът на поглъщане е сравнително по-голям и измерената температура е по-ниска.

В резултат на изразения селективен характер на излъчване на газовете приемането на
несветещите пламъци като сиви тела може да доведе до груби грешки. В този случай е
необходимо задният фон да излъчва като сиво или черно тяло с температура,  равна на
температурата на пламъка. Ако температурата на задния фон е много висока, измерената
температура на пламъка ще се окаже завишена и обратно.
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На практика при точното измерване на L3 се срещат трудности, които са свързани с
точното измерване на температурата на задния фон. Към предимствата на този метод трябва
да се отбележат възможностите за измерване както на температурата на пламъка, така и на
коефициента на излъчване и на излъчваната от пламъка топлина.

Един от недостатъците при измерване на температурата на пламъка с пирометри е
осредняването на температурата по оптичната ос, поради което не може да се определи към
каква точка на пламъка се отнася полученият резултат. В това отношение приложението на
термоелектрическите чувствителни елементи има определени предимства. Обаче
температурата на такъв чувствителен елемент може съществено (със 100 – 200 оС)  да се
отличава от температурата на газа, тъй-като тя зависи от топлинния баланс на чувствителния
елемент. При въвеждане на корекция по изчислителен начин е необходима информация за
скоростта на газа (пламъка) в точката на измерване, за коефициента на излъчване на пламъка
и термометъра, кото се определят трудно. Най-широко приложение са получили методите за
измерване, които позволяват тези параметри да се изключат от изчислителните зависимости.
Използват се два чувствителни елемента с различни диаметри на термоелектродите, които се
поставят в една и съща точка на пламъка (газа). Тогава действителната стойност на
температурата на пламъка е
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където d е диаметърът на термоелектродите; индексът “1” се отнася за по-тънките електроди;
индексът “2” – за по-дебелите; индексът “ст” – за стената на горивната камера. Това
уравнение отчита лъчистия топлообмен между термоелектродите и стената и не отчита
топлообмена между чувствителния елемент и пламъка. То е валидно при прозрачни пламъци
и газове. При оптически плътните пламъци термометърът “не вижда” стената и затова
приложението на (9) е нецелесъобразно.

Грешките, свързаните с лъчистия топлообмен могат да се изключат при използване на
засмукващи термометри. При използването им за измерване на температурата на пламъка
трябва да се отчитат обстоятелствата, че процесът трябва да е изокинетичен и има опасност
от последствие на сондата.

Засмукващите сонди са предназначени за локални измервания. За потискане на
лъчистия топлообмен скоростта на газовия поток трябва да бъде по-голяма от 150 m/s, обаче
точни локални измервания са възможни, само когато процесът е изокинетичен.

Измерване на температура в ядрените енергийни реактори
Измерването на температури в ядрените енергийни реактори и активната зона е

свързано със следните особености:
а) въпросите за радиационната безопасност изискват използването на методи и

средства за измерване на температура, които са с висока надеждност;
б) необходимо е да се осигури продължителна работа на средствата за измерване при

стабилни или практически стабилни характеристики.
Въпросите за надеждност на средствата за измерване на температура се свеждат

основно до създаване на такава конструкция, която да осигурява безотказна работа както в
продължителен период на експлоатация, така и при аварийни ситуации.

Едни от най-важните и топлинно най-натоварени части на реактора са
топлоотделящите елементи. Допустимата температура на горивото и обвивката се определя в
зависимост от използваните материали. Дебелината на обвивката е от 0,1 mm за стоманените
обвивки до 1 mm за циркониевите сплави. Стойностите на температурата в зависимост от
вида на реактора и неговите конструктивни особености са от 350 до 1200 оС. Понижаването
на температурата на обвивката спрямо изчислителната води до намаляване на мощността на
реактора. Повишаването на температурата може да предизвика разрушаване на обвивката и
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възникване на аварийни ситуации. Затова измерването на температурата на обвивката на
топлоотделящите елементи е една от най-важните задачи при измерване на температура в
ядрените енергийни реактори. Най-удобни за тази цел са кабелните термоелектрически
чувствителни елементи, които имат повишена устойчивост към топлинни натоварвания,
вибрации, механични натоварвания. Важно качество на кабелните чувствителни елементи
(термодвойки) е възможността за получаване на малки диаметри (до 0,5 mm), различно
напречно сечение – кръгло, плоско, овално и др., а също възможността за изработването им с
променлив по дължина диаметър. Кабелните термодвойки имат достатъчна дължина и
гъвкавост за монтирането им и в най-труднодостъпните места. В зависимост от
конструкцията на топлоотделящите елементи се използват различни методи за монтиране на
кабелните чувствителни елементи в обвивката им. Чувствителният елемент 1 (фиг.6.51 а)
може да бъде поставен в специалното ребро 2 на обвивката 3, в която се намира горивото 4.
Вариантите на закрепване и размерите на чувствителния елемент зависят от размерите  на
обвивката, а също така от необходимостта за осигуряване на минимално изкривяване на
температурата в мястото на измерване (фиг.6.51 б).
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Освен обикновените кабелни термодвойки се използват още многозонни кабелни
термопреобразуватели с диаметър 3 и 6 mm, брой на работните спойки 3 и 5, разстояние
между спойките 1000 и 1500 mm и максимална дължина на термопреобразувателя 25 m. Те
представляват няколко термодвойки с диаметър на електродите 0,25 – 0,5 mm, които са
поместени в метален тънкостенен кожух с отвори за извеждане на работните спойки. С
многозонните кабелни термодвойки може да се измери температурата в различни точки на
активната зона. Температурата е важен параметър, който характеризира свойствата на
графитния забавител. Особеностите на нейното измерване са свързани  със сравнително
високата й стойност (до 800 оС), йонизиращото излъчване и практическата невъзможност за
достъп до мястото на измерване. От друга страна, важно значение има изборът на най-
характерните точки на измерване.

За измерване на максималната стойност на температурата на графита се използва
термоелектрическият чувствителен елемент 3, разположен чрез направляващото устройство
1 в цилиндъра на канал 2 (фиг.6.52). При това трябва да се отчита грешката, която може да
възникне в резултат от термичното съпротивление на слоя газ между работната спойка и
повърхността на графита.

За контролиране на температурните режими на устройствата за топлинна и
биологична защита, а също на металната конструкция на реактора се използват предимно

фиг.6.51. Термоелектрически чувствителни елементи за измерване на
температурата на обвивката на топлоотделящите елементи
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кабелни термоелектрически чувствителни елементи, които понякога се армират
допълнително със защитни гилзи.

Температурните измервания се използват и за контрол на температурата на
топлоносителя в различни точки на първия и втория контур. За тази цел се използват
различни конструктивни варианти на “класическите” термоелектрически преобразуватели.
Изискванията за радиационна безопасност налагат разработването на специални
конструктивни решения за херметичност при извеждане на термоелектрическите
проводници от реактора. Термоелектрическите чувствителни елементи се поставят в
херметични тръби. Съединителните линии се извеждат чрез специални тръби.
Херметичността се контролира и при нарушаването й в действие влиза резервно уплътнение.
За осигуряване на херметичност на контура с активната среда и висока надеждност на
средствата за измерване широко приложение са намерили много елементите
термоелектрически преобразуватели и многозонните кабелни термодвойки, които позволяват
броят на отворите в тръбопроводите и в другите елементи на съоръженията в ядрените
електроцентрали да се намали.

3

1

2

фиг.6.52. Чувствителен елемент за измерване на температурата в графита

Както беше отбелязано, голямо значение при измерване на температурата в
реакторите има стабилността на статичните характеристики на чувствителните елементи в
условията на йонизационни излъчвания с голяма мощност. Чувствителните елементи, които
са разположени в активната зона, са подложени на въздействието на неутронния поток,
продуктите на деление, електронните и други частици на g - излъчването. В резултат от това
въздействие могат да настъпят структурни изменения в състава на чувствителните елементи
и съответно изменение на физичните свойства и метрологичните им характеристики. В
термоелектрическите чувствителни елементи под действието на радиацията могат да
възникнат временни и продължителни или интегрални отклонения на изходния сигнал.
Временните отклонения се наблюдават при въздействие на излъчването и изчезват при
прекратяването му при постоянна стойност на измерваната температура. Продължителните
или интегралните отклонения възникват при продължително въздействие на излъчването,
когато чувствителният елемент е “погълнал” определено количество йонизационни частици.
Тези отклонения на изходния сигнал остават и при прекратяване на излъчването при
постоянна стойност на измерваната температура. Отклонението не може да се ликвидира
чрез термична обработка на електродите.

Както са показали изследванията, временните отклонения на изходния сигнал на
термоелектрическите чувствителни елементи в повечето случаи не превишават 1 % от
измерената стойност на температурата. Предполага се, че тези отклонения са резултат от
загряването на чувствителния елемент под въздействие на g - излъчването. Това отклонение
може да се намали чрез намаляване на топлоотделянето в самия чувствителен елемент.
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Анализът на интегралните отклонения на изходните сигнали е показал, че
практически такива отклонения нямат хромел- алумеловите термоелектрически
чувствителни елементи, които са били облъчвани с плътност на потока йонизационни
частици до 4,5.1024 m-2.s-1 при температура 1000 оС. При същите условия интегралното
отклонение на платино-платинородиевите чувствителни елементи е достигнало 30 оС. Тези
резултати се потвърждават и от изследванията на радиационното преобразуване на
материалите на термоелектродите и са свързани с преобразуването на родия. Най-малко
изменение на състава е отбелязано при термодвойка хромел-алумел, което се обяснява с
устойчивостта на никела към радиоактивното разпадане. Следователно използването на
термоелектрически чувствителни елементи от хромел-алумел при измерване на температури
в ядрените енергийни реактори позволява практически да се изключат интегралните
отклонения на изходния сигнал.

Термосъпротивителните чувствителни елементи не се използват за измерване на
температури в ядрените реактори поради същественото изменение на електрическото им
съпротивление под действие на йонизационното излъчване. В резултат на ядреното
преобразуване електрическото съпротивление нараства и показанията на термометъра се
повишават. За измерването на температура извън активната зона може да се използват и
термосъпротивителни чувствителни елементи, като се предпочитат термосъпротивления от
платина поради по-добрата им стабилност и големия обхват на измерване. Медни
термосъпротивителни чувствителни елементи не се използват за измерване на температури в
ЯЕЦ.

Измерване на температурата на високоскоростни газови потоци
При измерване на температурата на високоскоростни газови потоци грешката от

топлоотдаване е много по-малка в сравнение с грешката при измерване на неподвижни
газове или газове, които се движат с малка скорост. В този случай обаче възникват други
грешки, свързани с факта, че слоевете газ, които се намират непосредствено до
чувствителния елемент, в резултат от триенето се спират и се загряват. Следователно
термометърът измерва температурата на тези слоеве, която се нарича температура в точката
на заприщване или пълна температура Jр. За да се определи действителната температура Jw,
трябва да се знае предизвиканото от спирането на газа превишаване на температурата DJ:

(6.96) Jр = Jw+ DJ.
В съответствие с теорията на подобието отношението R на повишаването на температурата
DJ към повишаването DJад, което се получава при адиабатно превръщане на енергията на
потока в потенциална енергия за идеалните газове, е функция на числото на Рейнолдс (Re),
числото на Max (Ма) и числото на Прандтл (Pr). Следователно (6.96) може да се представи
във вида

(6.97) Jр = Jw+ R DJ ад.
Повишаването на температурата на идеалните газове при адиабатно превръщане е:

(6.98) DJад » 2.10-3

рс

2w
,

където w е скоростта на газовия поток, m/s; ср – специфичната топлина на газа при постоянно
налягане, kJ / kg k.

Практически R зависи само от числото на Прандтл (Pr) и за ламинарни потоци е
пропорционално на Pr 0,5, а за турбулентни - Pr 0,333. При Pr = 1 се получава R = 1.
Изчисленото повишаване на температурата DJад за въздуха е скорост на потока w, m/s  25  50
150  200; DJад, К   0,3  1,2  5  11  20.

За пластини, които се обтичат надлъжно от ламинарен граничен поток, е изчислено
отношението R  =  0,85,  което е потвърдено и експериментално.  За турбулентни гранични
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слоеве, които се образуват на определено разстояние от началото на пластината при Re =5.10
5, това отношение нараства до 0,89.

За цилиндри, които се обтичат в напречно направление, отношението R зависи от
скоростта на потока, така че подобни чувствителни елементи не трябва да се използват за
точни измервания на температурата. Изследването на разпределението на температурата по
периметъра на цилиндър от нетоплопроводим материал показва, че в точката на заприщване
се достига температура на заприщване Jр и обратно, в точката на откъсване на струята
температурата може да се понижи под действителната температура Jw на протичащия газ.

Температурата в точката на заприщване се измерва с обикновен термоелектрически
чувствителен елемент в съответствие с фиг.6.53 а или надлъжно обтичан ъглов чувствителен
елемент (фиг.6.53 б). В турбулентни потоци, при които грешка може да възникне в резултат
на турбулентното движение, температурата в точката на заприщване се измерва с дифузорен
чувствителен елемент (фиг.6.53  в),  който е изпълнен във вид на тръба на Пито.  За
определяне на малки температурни разлики (от порядъка на 0,01 К) при осовите компресори
се използват също такива дифузорни чувствителни елементи с малки размери.
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фиг.6.53. Чувствителни елементи за измерване на температура на
високоскоростни газови потоци

а – обикновен термоелектрически чувствителен елемент;    1 – термодвойка;  2 – изходен отвор;
3 – защитна гилза;

       б – ъглов термоелектрически чувствителен елемент;  1 – термоелектроди;  2 – защитна гилза;
3 – работна спойка на термодвойката в обтекаем меден накрайник;

       в – чувствителен елемент с дифузор;   1 – изходни отвори;  2 – никелирана защитна гилза;
3 – термодвойка;  4 – дифузор.

Статичната температура може да се определи, ако се използва ефектът на охлаждане на
газовете в центъра на вихровия поток. При такъв вихров термометър повишаването на
температурата се компенсира от охлаждането в центъра на вихровия поток. В тръба,
единият край на която е затворен, газът влиза по допирателната, така че в нея се създава
газов поток. Той се върти в свободен вихър. Термоелектрическият чувствителен елемент
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се разполага по оста на тръбата близо до входния отвор. Статичната температура може да
се определи и без използването на термометър, чрез измерване на налягането и разхода
на газа.

Измерване на криогенни температури
Криогенни се наричат температурите, които са по-ниски от 90 К. Измерването на

такива температури има специфични особености и трудности, които нарастват с
приближаването към абсолютната нула. Най-широко приложение за измерване на ниски
температури са получили термосъпротивителните и термоелектрическите чувствителни
елементи.

Термосъпротивителните чувствителните елементи се използват за измерване на
температури, по-високи от 0,01 – 0,02 К. Особеност на металните терморезистори
представлява намаляването на съпротивлението им при ниски температури, което
съществено затруднява измерването му. При това се намалява и температурният им
коефициент на съпротивление, което влияе върху точността на измерването. При ниските
температури влиянието на дефектите на кристалната решетка върху електрическото
съпротивление нараства.

Изменението на топлофизичните свойства на материалите при ниски температури
може да доведе до съществена разлика между температурата на чувствителния елемент и
температурата на измерваната среда в резултат от самонагряване и приток на топлина от
съединителни проводници и защитната арматура.

От металните терморезистори широко приложение за измерване на температури над
10 К са получили платинените. За измерване на ниски температури е разработена специална
конструкция на платинен терморезистор (фиг.6.54). Платиненият проводник 1 с диаметър
0,05 mm, изолиран с лаково покритие е намотан върху платинен прът 5, единият край на
който е запресован в специален изолатор 4. Платинените изводи 2 са присъединени към
съединителните щифтове 3. За намаляване на притока на топлина съединителните
проводници имат малко сечение (диаметър 0,1 mm). Чувствителният елемент с такава
конструкция има малки размери: дължина 8 mm (Ro = 100 W), диаметър 1,6 mm, диаметър на
защитната гилза 2 – 3 mm. В някои страни са получили разпространение никеловите (за
интервала 77 – 300 К) и мангановите (за интервала 4,2 – 300 К)  терморезистори.

1 2 3

45

Всички метални терморезистори изменят своето съпротивление под влиянието на
магнитно поле, при това с понижаването на температурата влиянието се засилва. При
платинените терморезистори това влияние е най-голямо, например при температура 13 К
поле с магнитна индукция до 2 Т предизвиква увеличаване на съпротивлението с 40 %,
докато при 50 К увеличението на съпротивлението при същата магнитна индукция

фиг.6.54. Платинен терморезистор за измерване на ниски температури
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представлява части от процента. При другите метални терморезистори това влияние е около
10 пъти по-малко.

За измерване на температури в интервала от 0,1 до 300 К се използват германиеви
терморезистори. Съпротивлението на германия се увеличава с понижаване на температурата.
Магнитните полета влияят също така и на германиевите терморезистори. Това влияние е по-
малко, отколкото при платинените терморезистори, но при поле с магнитна индукция 10 – 15
Т и температура 4,2 К грешката може да достигне до 0,15 – 0,2 К и повече.

При съществуването на магнитни полета за измерване на ниски температури е
целесъобразно използването на въглеродни терморезистори. Влиянието на магнитни полета с
магнитна индукция 15 Т изменя показанията им с около 4 – 7 % за температури от 0,01 до 1,5
К. Въглеродните терморезистори имат (също така и германиевите) отрицателен
температурен коефициент на съпротивление и се изработват от каменни въглища чрез
специална термообработка. Едно от главните предимства на въглеродните терморезистори е
това, че коефициентът им на преобразуване практически е обратнопропорционален на
температурата. От недостатъците трябва да се отбележи нестабилността на статичната им
характеристика.

От термоелектрическите чувствителни елементи най-широко приложение в интервала
от 20  до 300  К са получили мед-константановите.  Обаче техният коефициент на
преобразуване съществено се намалява с понижаване на температурата. Ако при стайна
температура той има стойност около 40 mV/K, при 20 К стойността му е само 5 mV/K. Затова
измерването на температури около 20 К е свързано с трудности, а при по-ниски температури
е практически невъзможно.

За промишлени измервания в интервала 1 – 50 К се използват термодвойки от злато +
0,07 % желязо – хромел, които имат практически линейна характеристика и добра
стабилност.

Независимо от предимствата на термоелектрическите чувствителни елементи те
отстъпват на термосъпротивителните чувствителни елементи по точност и стабилност на
статичните характеристики.

Манометричните термометри (газовите и паро-течностните) намират широко
приложение при лабораторни и технически измервания на криогенни температури. Главно
предимство на газовите манометрични термометри е възможността за приложение в широк
интервал без предварителна градуировка, например за хелиев термометър от 1 до 90 К.
Обхватът на паро-течностните термометри е сравнително тесен, например за хелиев
термометър 1 – 5 К, а за водороден – 15 - 35 К.

При измерване на криогенни температури особено внимание трябва да се обръща на
методичните грешки, които са резултат от топлообмена с измерваната и околната среда.

6.2. Калориметрия

6.2.1. Общи въпроси

Почти всички физични и химични процеси протичат при изменение на количеството
топлина Q. Стойността на това изменение се определя от свойствата на веществата и
условията на топлообмен. Задача на калориметрията е определянето на влиянието на
различните параметри при преобразуване на топлината. Устройствата, в които протичат
подлежащите на изследване процеси, се наричат калориметри.

При избора на калориметричните методи и вида на уредите трябва да се отчитат
редица фактори: област на налягане и температура, физични свойства на веществата, които
участват в процеса, количествена енергия, допустим топлообмен с околната среда, а също
необходима точност и възпроизводимост. Сложните и с висока точност калориметри имат
разнообразни и широки области на приложение. Тясно специализираните калориметри имат
проста конструкция и лесно се обслужват.
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Калориметърът обикновено работи по такъв начин, че при протичането на даден
процес пробата отдава на калориметъра или отнема от него неизвестно количество топлина
DQ. При това се вземат специални мерки за предотвратяване на топлообмена с околна среда.
В съответствие с изменението на енталпията на калориметъра с DQ неговата температура се
увеличава или намалява с DJ. Това изменение на температурата е мярка за количеството
топлина DQ. Топлинният баланс за идеална система може да се запише по следния начин:

(6.99) DQ = Ск DJ + Qзаг,
където Ск е топлинният еквивалент на всички съставящи части на калориметъра,  които
участват в топлинния процес (константата на уреда), J/K; Qзаг – са загубите на топлина , J.

Стойността на коефициента Ск може да се определи експериментално при условия,
които отговарят на следващите опити, като точно определено количество топлина се подава
в калориметъра чрез електрически нагревател или чрез известна реакция на еталонни
вещества.

Началната температура и масата на пробата се избират така, че нарастването на
температурата DJ да бъде само няколко градуса. Ако изследваният процес е прекъснат,
желателно е температурата на калориметъра J1 преди опита да бъде по-ниска от
температурата на околната среда Jос с толкова градуса, с колкото ще бъде по-висока от нея
след опита. В този случай влиянието на топлообмена на калориметъра с околната среда е
минимално.

6.2.2. Видове конструкции калориметри

Полученото в резултат на реакцията количество топлина DQ (фиг.6.55) се предава
отначало на съда 1, в който протича реакцията, а след това на течността във ваната 3.
течността във ваната непрекъснато се разбърква с механична бъркалка 2, което ускорява
изравняването на температурата. Ваната трябва да бъде добре топло изолирана от околната
среда. Изменението на температурата DJ на течността във ваната, измерено с термометъра 4,
е мярка за количеството топлина DQ. Топлинният капацитет на течността във ваната не
трябва да бъде много голям, за да се осигури достатъчен градиент на температурата и да се
намалят продължителността на процеса и топлинните загуби.

За измервания при ниски температури (до – 150 оС) като охлаждаща среда се използва
течен азот. При това трябва да се обръща внимание в съда с пробата да не попадне част от
околния въздух, тъй-като това може да окаже влияние на следващия измервателен процес. За
тази цел, когато съдът е открит, пробата и съдът се обдухват със студен газообразен азот.

2

1

M
3

4

фиг.6.55. Устройство на течностен калориметър
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Когато е необходимо да се извършат калориметрични изследвания при високи
температури, се използват калориметри с метално тяло (фиг.6.56). Отделеното от пробата 3
количество топлина се поглъща от металното тяло 2 (сребърно, медно алуминиево), което
първоначално има температура, обикновено равна на температурата Jос на околната среда.
Металният блок е поставен в дюаровия съд 1,  в който се поддържа вакуум чрез тръбата 6.
Калориметърът е изолиран от околната среда чрез контейнера 4.

0

4 5
6

1

3

2

фиг.6.56. Устройство на калориметър с метално тяло

Този калориметър е предназначен предимно за определяне на специфичната топлина
c  J/kg K на течни и твърди тела. за целта отначало пробата се охлажда в хладилна камера
или се загрява в пещ до установено състояние и след това се вкарва в канала на металния
блок през подвижния капак 5. Количеството топлина, предавано от пробата с параметри (m1,
c1, J1), на металния блок с параметри (m2,  c2, J2), предизвиква изменение на температурата
на металния блок до стойност J, която се измерва. При предположение, че не съществува
топлообмен с околната среда, може да се определи неизвестната стойност на специфичната
топлина с1 на пробата:

(6.100)
JJ
JJ
-
-

=
1

2

1

22
1 m

mcc .

Металният блок се намира в дюаров съд, а при някои случаи в течностна вана. В
последния случай топлинният капацитет на калориметъра Ск се определя от сумата на
топлинните капацитети на металния блок С2 и на ваната Сw:

(6.101) Ск = С2 + Сw = c2m2 + cwmw .

6.2.3. Калориметрични методи

Най-често измерването с калориметрите се извършва при неизменни условия на
околната среда. Това се отнася за калориметрите при определяне на топлината на изгаряне,
където времето на протичане на реакцията е много малко. В някои случаи за околна среда се
използва термостатирана вана , при това външните шумове, като колебание на
температурата, излъчване, вятър не оказват влияние. Предимствата на този метод са по-
малките разходи за апаратура, а недостатък – топлообменът на калориметъра с околната
среда.

Ако е възможно топлообменът с околната среда да се изключи, провеждането на
експеримента и изчисленията се опростяват, а крайните резултати са по-точни, тъй-като
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необходимостта от въвеждането на поправки в зависимост от температурата на околната
среда отпада.

За да се изключи топлообменът с околната среда (обикновено течностна вана),
температурата на ваната трябва да се коригира в съответствие с изменението на
температурата на съда. Със система за автоматично регулиране разликата между тези
температури може да се поддържа практически равна на нула. Това изисква допълнителни
разходи, които зависят от необходимата точност.

Адиабатният метод е удобен за изследване на бавно протичащи процеси с топлинни
ефекти. При бързо изменение на количеството топлина в резултат на инерционността при
изравняването на температурите точността ще бъде по-ниска от точността при обикновените
неадиабатни методи.

При използване на диференциални или сдвоени калориметри, основани на принципа
на компенсацията е възможно в значителна степен външното въздействие да се изключи. Два
еднакви калориметрични съда с еднакви спомагателни устройства се намират при еднакви
условия. В единия протича основния процес с топлинен ефект, а другият със следяща
система се нагрява така, че да има същите топлинни загуби. Следователно подаваната
мощност за нагряване DР се намира в съответствие с количеството топлина, което се отделя
при процеса. При този метод проблемът за измерване на температурата се свежда до точно
измервана на подаваната електрическа мощност.

Диференциалният метод се използва тогава, когато се очаква много малко или много
бавно изменение на количеството топлина. Основен недостатък са по-големите разходи за
апаратура.

Калориметри за определяне на топлината на изгаряне на горивото
От съществено значение при изследването на горивните процеси е определянето на

топлината на изгаряне на горивото Q’, J/kg. Тази величина се използва за определяне на
коефициента на полезно действие и за оптимизация на горивния процес. Колебанията в
състава на горивото определят необходимостта от непрекъснато контролиране на топлината
на изгаряне.

При пълното изгаряне на горивото се отделя количеството топлина Q.  Ако то се
раздели на масата m (или на обема при нормални условия VН) на сухото вещество, ще се
получи топлината на изгаряне:

(6.102)
m
QQ =' , J/kg    или

Н
Н V

QQ =' , J/m3.

В зависимост от състоянието на горивото се различават два вида топлина на изгаряне:
горна Р

ГQ и долна Р
ДQ . При определянето на долната топлина на изгаряне Р

ДQ  образуваната

при реакцията вода трябва да се намира в парообразно състояние. Разликата Р
ГQ  - Р

ДQ
съответства на топлината за изпарение на кондензиралата вода (индекс “ко”). Следователно
връзката между двете топлини на изгаряне се определя от уравнението:

(6.103) Р
ГQ  = Р

ДQ  + r
m

mko , (r = 2,441.106 J/kg).

При твърдите и течните горива отделящото се количество вода mко се определя чрез
елементарен анализ, а при газообразните – чрез измерване на количеството кондензат.

В промишлените горивни камери температурата на продуктите на горене е винаги по-
висока от температурата на кипене на водата. По тази причина обикновено представлява
интерес само долната топлина на изгаряне, тъй-като топлината на кондензация не може да се
използва.

За бързо протичащия процес на горене е разработена особена разновидност на
течностния калориметър, като съдът, в който протича реакцията, се нарича калориметрична
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бомба (фиг.6.57). Малкото гориво 1 изгаря при постоянен обем в атмосфера на максимално
чист кислород с налягане, например 3 МРа.

Твърдите горива обикновено се пресоват във вид на брикет с малки размери и много
точно се претеглят. Лошо горящите горива се смесват  с добре горящи течни горива с
известна топлина на изгаряне. Течните горива се поставят в чаша от платина или кварц. На
капака, който се закрепва към бомбата с болтове или чрез резба, се намират всички
необходими устройства: вентилите за подаване на кислород 3 и за отвеждане на продуктите
на горене 5, държачът на пробата, а също електрическата запалка 4. Запалването е
електрическо, чрез тънък платинен проводник 2. Подадената за запалване топлина трябва да
се измери точно, за да може да се отчете при обработката на резултатите от експеримента.

43 5

2

1

фиг.6.57. Устройство на калориметрична бомба

За определяне на топлината на изгаряне на газообразните горива се използват
различни методи, но за разлика от калориметричната бомба при тях измерването е
непрекъснато. Принципът на измерване е прост. Изследваният газ се изгаря непрекъснато в
горелка при постоянно налягане. Цялото количество топлина, отделено при изгарянето, се
отдава или на поток охлаждаща среда в топлообменника (фиг.6.58 а), или на определено
количество въздух чрез смесване (фиг.6.58б). Обикновено се определя долната топлина на
изгаряне Р

ДQ .
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фиг.6.58. Устройство на влажен (а) и сух (б) калориметър за газово гориво
1 – кондензат;  2 – изходящи газове;  3 – вход на охлаждащата среда;  4 – изход на охлаждащата среда;  5 –

въздух;  6 – газ;  7 – охлаждащ въздух и димни газове;  8 – охлаждащ въздух
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Подготовката на газа за изгаряне при всички калориметри е еднаква. Преди запалване
газът се очиства от механични примеси, насища се с влага (до j = 100 %), привежда се към
определено налягане чрез редуктор и към температурата на охлаждащата среда на входа.
Необходимият за горенето въздух също се насища с влага и се привежда към същата
температура на охлаждащата среда.

В зависимост от необходимата точност и разходи за апаратура едно или някои от
указаните мероприятия може да не се изпълняват. Калориметрите трябва да се проверяват с
еталонен газ (например водород) за установяване на отклоненията от идеалното уравнение
на калориметъра.

За топлообменния калориметър идеалното уравнение може да се представи в следния
вид:

(6.104) oo
rt

ot
Д c

m
m

Q JD=
,

,'
  ,

където mt,o,  mt,r са масовите разходи на охлаждащата среда и горивото,  kg/s;   со е
специфичната топлина на охлаждащата среда, J/kg; DJо – нарастването на температурата на
охлаждащата среда, К.

Повишаването на температурата DJо обикновено е около 5  –  15  К.  Грешката на
калориметрите  е в границите от 0,25 до 2 %. Отделните конструкции се различават
предимно по спомагателните устройства, устройствата за безопасност, чувствителните
елементи и изчислителните устройства.

6.3. Измерване на топлинни потоци

6.3.1. Измерване на топлинен поток при топлопроводност

Предаването на топлина през топлопроводни стени има голямо значение в много
области на техниката.  При това най-голям интерес представлява не текущия контрол,  а
резултатите от еднократни измервания, които се използват за оценка на натоварването,
надеждността, икономичността.

При стационарна топлопроводност топлинния поток през плоскопаралелна пластина с
външна повърхност А и дебелина d се определя от уравнението

(6.105) )( 21 JJ
d

l -=
AФ   ,W,

а при цилиндрична тръба с дължината l, вътрешен радиус r1 и външен радиус r2 – от
уравнението

(6.106) )(
ln

2
21

1

2
JJpl -=

r
r
lФ   ,W.

Тъй-като коефициентът на топлопроводност l, W.m-1.K-1 на стената, а също нейните
геометрични размери са известни, измерването на топлинния поток Ф се свежда до
измерване на температурната разлика. Този метод изисква много точно измерване на
температурите J1 и J2 на двете повърхности. Грешките, свързани с изменението на условията
на топлопредаване при поставянето на чувствителни елементи на външните повърхности,
могат да се окажат съществени. Затова за по-точни измервания се препоръчва методът на
измерване на топлинен поток при топлопредаване.

6.3.2. Измерване на топлинен поток при топлопредаване
За плоскопаралелната стена е валиден следният закон за топлопредаване:
(6.107) )( 21 JJ -= кАФ ,W,
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където к е коефициентът на топлопредаване, W.m-2K-1. Той зависи от коефициента на
топлопроводност l и от коефициентите на топлопредаване a1 и a2 , W.m-2K-1, за двете страни
на стената.

Върху плоската стена се закрепва малка тънка пластина, температурите на
повърхностите на която се измерват с вградени тънколентови термоелектрически
чувствителни елементи. Предимството на този метод е, че при него не е необходимо да се
знаят топлофизичните свойства на стената, а чрез градуиране топлофизичните свойства на
пластината могат да се сведат до една постоянна величина. Размерите на пластината са
например 30 х 30 х 0,5 mm. Обхватът на измерване е от 10 до 100 000 W / m2. Грешката е от 2
до 5 %.

Развивайки този принцип на измерване, Е. Шмит е използвал гумена лента вместо
пластини (фиг.6.59). Чрез залепването на лентата или обвиването й е възможно да се
определи топлопредаването от големи повърхнини, например от тръби, резервоари и др.
Термоелементите се поставят на външните повърхности на лентата по такъв начин, че
горещите 3 и студените 2 спойки да се намират една над друга. Термоелементите са
включени последователно във вид на термобатерия и са покрити отгоре с тънкия защитен
слой 1.  И в този случай плътността на топлинния поток j,  W  /  m2, в съответствие с
градуировката е пропорционална на разликата на температурите. Поставянето на гумената
лента върху повърхността нарушава до известна степен първоначалния топлообмен. Това се
забелязва при точни измервания. Затова методът се използва главно при определянето на
топлофизичните константи на веществата, тъй-като нарушаването на топлинния поток не
оказва влияние върху точността на резултата от измерването.

1
1

6.3.3 Измерване на топлинен поток в движеща се среда.  Топломери

Голяма част от топлината се пренася чрез среда (пара, вода и др.), която се движи  в
затворена тръбна мрежа. В сравнение с пренасянето на електрическата енергия разстоянието,
на което топлината може да се пренася, е много ограничено. При топлотехническите
изследвания на нагревателните и хладилните системи е необходимо да се измерват
топлоотделянето и консумацията на топлина. Топлинният поток Ф [W], който се пренася от
топлоносител с масов разход mt [kg/s] се определя от топлинния баланс в зоната на процеса
(фиг.6.60).

фиг.6.59. Устройство за измерване на топлинен поток
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ПРОЦЕС

 Ф
 Ф2 Ф1

(6.108) Ф = Ф1 - Ф2 = mt i1 – mt i2 = mt (i1 – i2) = mt Di, W.
Количеството топлина Q, J, което се консумира за определен интервал от време t2 – t1,

се определя от уравнението

(6.109) òò D== 2

1

2

1

t

t t

t

t
idtmФdtQ , J,

където i1, i2 са енталпиите на топлоносителя на входа и на изхода в зоната на процеса.
Енталпията може да се изрази чрез съответната температура J и специфичната

топлина с на топлоносителя.
(6.110) i = c J,  J/kg.

Ако специфичната топлина не се изменя съществено в процеса на измерване,
измерването на топлинния поток се свежда до измерване на температурната разлика и
масовия разход на топлоносителя:

(6.111) Ф =  mt c (J1 – J2) = mt cDJ , W.
В много случаи се измерва обемният разход Vt, при което полученият резултат се

отличава със стойността на плътността r на топлоносителя. Специфичната топлина с и
плътността r на топлоносителя са функция на налягането р и температурата J и когато тази
зависимост е голяма, а налягането и температурата на топлоносителя се променят в широки
граници, топлинният поток трябва да се определя от уравнението

(6.112) Ф =  mt  (i1 – i2 ) = r Vt (i1 – i2), W.
За целта е необходимо да се измерват налягането р и температурата J на

топлоносителя на входа и на изхода и по апроксимационни зависимости да се определят
стойностите на енталпията
 i  =  f  ( p, J), а когато се измерва обемният разход Vt –  и на плътността r =  f  ( p, J).
Възможен е и друг подход, например определяне на топлинния поток при стойности на
параметрите с0 и r0 за нормални условия и въвеждане на корекция в зависимост от
отклонението от тези условия.

Изборът на измервателните уреди за измерване на отделните величини зависи от
желаната точност и допустимите разходи. Най-точно топлинният поток може да се измери с
електрически измервателни уреди. Произвеждат се и съвременни микропроцесорни системи
за измерване на разхода на топлина (топломери) с корекция по плътност и специфична
топлина на топлоносителя.

фиг.6.60. Топлинен баланс при измерване на топлинен поток
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На фиг.(6.61) всяка величина – падът на налягане в стесняващото устройство 1,
абсолютното налягане, температурите J1 и J2, се измерва поотделно.

ПРОЦЕС

1m

1

cp1

p2

Q1 Вход

1 2

I

I
р

р

4

5 1

Q2

2

cp2

2 m

3

6

Изход

p2

v

p

cp1

Q

m

Q

m

8

7

9

4

4

1 2

2

3

3

6

6

5

5

7

7

8

8

1 – стесняващо устройство;  2,  3  – сензори за температура;  4 – преобразувател на диференциално налягане в
електрически сигнал;  5 – преобразувател налягане – електрически сигнал;  6 – изчислително устройство;

7 – към брояч;  8 – към показващ уред;  9 – захранване

Сигналите от тези величини заедно със сигналите за параметрите с0 и r0 постъпват в
изчислителното устройство, което определя топлинния поток и количеството топлина. Този
метод изисква много големи разходи и се използва само в редки случаи. На практика често
не се отчитат някои величини, които в една или друга степен остават постоянни и се
ограничават  с просто електромеханично умножение и интегриране. Точността на
електрическите уреди в зависимост от изпълнението достига до ± 0,5 % (при използване на
прецизни уреди) и ли ± 1,5 % (при използване на прости производствени уреди). Като
чувствителни елементи могат да се използват разходомери с въртележка, които при всяко
завъртане подават един електрически импулс, а също уреди, основани на измерване на
разхода по пад на налягане в стесняващото устройство. За измерване на температурата са
подходящи всички електрически контактни термометри.

Прости топломери, за които не е необходима допълнителна енергия, са механичните.
При тях разходът се измерва с въртележка, а температурата – с манометрични течностни
термометри със спирална измервателна пружина. Умножаването и интегрирането се
извършват с механични предавателни устройства. Точността на тези уреди 2 %.

6.3.4. Измерване на топлинен поток при топлинно излъчване

Като приемник при измерване на топлинен поток при топлинно излъчване може да се
използва почернено фолио,  на обратната страна на което е затворен работният край на
термодвойката. Измерваната величина е температурата в центъра на фолиото, тъй-като под
въздействие на топлинното излъчване температурата във фолиото се разпределя кръгово по
параболичен закон, а върхът на параболата се намира в средата. Температурата в тази точка
се изменя линейно с изменението на интензивността на топлинното излъчване. Свободната
спойка се намира извън елементите, които са подложени на излъчване. За да не се нагрява с

фиг.6.61. Принципна схема за измерване на топлинен поток
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течение на времето от погълнатото количество топлина и за да се предотврати постъпването
на топлина от съседните елементи към приемника на излъчването, околната среда на
чувствителния елемент се охлажда непрекъснато (фиг.6.62 а). Недостатък на такъв уред е
неудовлетворителната защита на фолиото, което може да се замърси или повреди в
зависимост от околната среда.

Приемникът на излъчването може да се постави в корпус с проходен прозорец от
кварцово стъкло (фиг.6.62 б).

1 1
 4

 3

 2

 4

 5  6

а б

6.3.5. Измерване на топлинен поток в пещна камера

Балансът на обменената топлина между единица повърхност и съвкупността от
пламъка и стените на пещта може да се запише с уравнението

(6.113) qA = aA Ee - eAs T 4
A  + aK (TГ - ТA), W/m2,

където qA е повърхностната плътност на топлинния поток, който загрява елемент с
повърхност А чрез топлопроводност,  W/m2; eA - излъчвателната способност на елемента с
повърхност А; aА –  поглъщателната способност на елемента с повърхност А;  при сива
повърхност aA = eA; ТA -  абсолютната стойност на температурата на повърхността, К; aK -
коефициентът на топлопредаване, функция на физични характеристики на газа и потока и на
температурата, Wm-2K-1;  ТГ - абсолютната стойност на температурата на газа около
повърхността А, К; Ee – повърхностната плътност на лъчението, което пада върху
повърхността А, W/m2;   qК = aK (TГ -  ТA)  -  повърхностната плътност на топлинния поток,
който се предава чрез конвенция на елемент с повърхност А.

В (6.113) се приема, че температурите  TГ и ТA са известни, а aA почти винаги равна
на eA,  се отчита от таблици или се измерва. Тъй-като съществуват методи за директно
измерване на величините qA и Ee ,  величината qК може да се определи по изчислителен
начин.

За един от методите за измерване на топлинния поток в пещната камера са
необходими елипсовиден радиационен пирометър (топлинен разходомер) и разходомер,
който измерва пренесената чрез топлопроводност топлина. С първия уред се измерва
стойността на Ee,  а с втория –  на qA. Следователно единствената неизвестна величина в
(6.113) е qК:

(6.114) qК = aK (TГ - ТA) = qA + eAs T 4
A  - eA Ee , W/m2.

фиг.6.62. Чувствителни елементи за измерване на топлинен поток при излъчване
1 – топлинен поток;  2 – почернено фолио;  3 – охлаждаем метален блок;

4 – термодвойка; 5 – прозорец;  6 – рефлектор
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От (6.114) може да се определи стойността на коефициента на топлопредаване aK.
Другият широко разпространен метод се състои в измерване на топлинния поток при

топлопроводност с топлинен разходомер по такъв начин, че получените стойности за qA да
отговарят на различна повърхностна температура ТA. Уравнение (6.113) може да се
представи във вида

 (6.115) qA (ТA ) + eAs T 4
A =  - aК ТA  + aА Ee  + aK TГ .

От (6.115) се вижда, че сумата от топлинните потоци в лявата страна трябва да се
изменя по права линия при изменение на температурата ТA. Наклонът на правата линия е (-
aК),  а при  ТA =  TГ ординатата е равна на aА Ee  (фиг.6.63). Изменението на aА и aК като
функция на температурата се пренебрегва. При този метод се използва топлинен разходомер,
чиято повърхностна температура може да се повишава чрез електрическо загряване.

x

Температура на повърхността, ТА

То
пл

ин
ен

 п
от

ок
, q
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фиг.6.63. Графика на повърхностната плътност на топлинния поток на елемент,
поставен в пещната камера

Елипсовидният радиационен пирометър измерва повърхностната плътност на лъчение
Ee, което пада върху елемент от плоската повърхност.

Излъчената топлина, попаднала върху малкия кръгъл отвор 1 (фиг.6.64), се фокусира
от елипсовидното огледало 2 върху термоелектрическия чувствителен елемент, като
индуктираното термоелектродвижещо напрежение е линейна функция на получената
лъчиста енергия. Отворът 1 е с малка дебелина на стените, което позволява цялото лъчение
да влезе без отразяване, независимо от ъгъла на падане. Термоелектрическият чувствителен
елемент се състои от полусферичната поглъщаща пластина 3, цилиндъра 4 и охладената
метална маса 5. Трите компоненти са изпълнени като общ блок от неръждаема стомана (25 %
никел, 25 % хром), за да се получи постоянен топлинен поток. Пластината 3 практически
поглъща чрез почернената си и окислена повърхност пълното лъчение (от 95  %  до 98  %),
което постъпва през отвора 1. Константановите проводници, които са запоени в т. А (гореща
спойка) и в т. В (студена спойка), заедно с цилиндъра 4 образуват термодвойка.
Индуктираното термоелектродвижещо напрежение е пропорционално на погълнатото
лъчение за времето, докато температурата на пластината не се е повишила твърде много, т.е.
докато е възможно да се пренебрегват загубите от излъчване и конвенция. Отворът 1 и
поглъщащата пластина 3 са центрирани във фокусите F и F’. Дисперсията поради нулевия
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отвор 1 не поражда трудности, тъй-като пластината 3 има полусферична форма с диаметър,
малко по-голям от диаметъра на отвора. Цялото лъчение се поглъща най-много след две
отражения на огледалото. Елипсовидното огледало с ексцентритет 1/2 е изработено от мед и
е покрито с тънък полиран златен слой (0,05 mm). Коефициентът на отражение е близък до
единица и не зависи от ъгъла на падане и дължината на вълната. Изработката от огледалото
трябва да бъде много точна, за да се избегне дифузията на лъчението. Попадането на
запалителни газове и частици в уреда се предотвратява чрез поток сух азот, който се
инжектира през малки отвори (от 2 до 8), които са разположени в равнината на малката ос на
елипсоида. Размерите и броят на отворите трябва да са достатъчно малки, за да не влияят на
ефективността на огледалото.

Охлаждаща вода

Охлаждаща вода
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A

4

5

1

2

F

Азот
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3
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20 - 25

Константанови
проводници

фиг.6.64. Принципна схема на елипсовиден радиационен пирометър

Елипсовидният радиационен пирометър с известна характеристика на
термоелектрическия чувствителен елемент  не осигурява точни показания и трябва да се
тарира с еталонно лъчение при различни температури (фиг.6.65). Разходът на инжектиран
азот трябва да се контролира и да бъде постоянен през цялото време на измерването и
тарирането. Грешката при измерването достига до 5 %.

Сигнал, mV

ТермодвойкаНагревател

N2
L0 (T)

Елипсоиден пирометър

Охладен чувствителен
           елемент

фиг.6.65. Тариране на елипсовиден радиационен пирометър
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При постоянни условия топлинният поток, който се пренася чрез топлопроводност
през единица площ, се определя от уравнението:

(6.116)
dx
dq Jl= ,

където l е коефициентът на топлопроводност, който зависи от свойствата на използвания
материал и температурата, W.m-1K-1;   dJ/dx – температурният градиент по посока на
топлинния поток, K/m.

Ако топлопренасянето се извършва само по посока на оста, която минава през
цилиндъра със сечение А (фиг.6.66), познаването на закона lА(J) позволява да се определи
топлинният поток qA чрез измерване на температурата в две известни точки х1 и х2. След
интегриране на (6.116) в границите от х1 до х2 и от J1 до J2 се получава

(6.117) ò-
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Ако средната стойност lА,m между J1 и J2 се определя от

(6.118)
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за повърхностната плътност на топлинния поток се получава:

(6.119)
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Термокондуктометричният топлинен разходомер (фиг.6.66) се състои от цилиндъра 1
със сечение А, защитните пръстени 2, които осигуряват топлинен поток само по оста х,
термодвойките 3 и 4  за измерване на температурите J1 и J2 в точките х1 и х2. Единият край
на цилиндъра се загрява от постъпващия топлинен поток чрез излъчване и конвенция (ФТ =
ФR + ФK), а другият се охлажда с течаща вода.

X2

1

4

1

Стена на пещ

X

2

A

X1

3

Wr,Tr
2

Фт = ФR + Фк

Вода

фиг.6.66. Принципна схема на кондуктивен топлинен разходомер
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Материалът, от който  е изработен цилиндърът, се избира в зависимост от дължината
на уреда и повърхностната температура JА – мед за ниска температура, неръждаема стомана
за средна температура, алуминий за висока температура. Термодвойките са от хромел-
алумел и са вкарани през отвори с диаметър 1 mm по дължината на оста на цилиндъра, като
едната е близо до поглъщащата повърхност, а другата е на няколко милиметра над равнината
на свързване на защитните пръстени и цилиндъра.

Радиалният топлообмен може да се пренебрегне, когато има най-малко два защитни
пръстена, разделени от тънък слой въздух. За повърхностната плътност на топлинния поток
qA се получава:

(6.120)
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Следователно изчисляването на qК е възможно ако се познава законът lА(J),
коефициентът на излъчване eA, температурата на повърхността ТA, а повърхностната
плътност на лъчението Ее е измерена с елипсовиден радиационен пирометър.

Съществуват три метода за определяне на коефициента топлопроводност:
а) лабораторно, при което се постига точност до ± 1 %;
б) чрез средната стойност lА,m, отчетена от таблици за съответния материал в

температурния интервал от J1 до J2  (точност ± 10 %);
в) чрез еталонен топлинен поток, който се излъчва от черно тяло (фиг.6.65),
(точност ± 5 %).
При измерванията трябва да се внимава температурата на метала да не бъде много

висока, тъй-като е възможно да настъпят структурни изменения, а следователно и
нееднозначност на зависимостта lА(J). Затова периодично стойността на lА,m трябва се
проверява.

Повърхностната температура JА може да се определи чрез линейна екстраполация с
измерените стойности за J1 и J2 :

(6.121)
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По-точна оценка се получава при използването на закона lА(J).
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Грешката при това определяне на JА  е няколко градуса при условие, че радиален
топлинен поток не съществува, което не винаги е вярно в близост до поглъщащата
повърхност.

Преди използването на уреда повърхността му се окислява, като той се поставя в
окисляваща атмосфера за няколко часа при висока температура. В този случай коефициентът
на излъчване на неръждаемата стомана е около 0,85 и се изменя слабо при промяна на
температурата. Стойността на коефициента на излъчване може да се промени от
наслагването на пепел или сажди. В този случай е необходимо eА  да се определя
експериментално с еталонен източник на излъчване (фиг.6.65) по зависимостта:
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(6.123)
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където Те е температурата на еталонния източник (пещта); а aк (Те –  ТА)1,25 определя
топлинния поток при естествена конвенция в пещта. Установено е, че в този случай може да
се приеме aк = 5,47 W.m-2K-1.

Когато повърхността е покрита със сажди, те изгарят във въздуха по време на
експерименталното определяне на eА. Затова измерването при определяне на eА трябва да се
извърши в неутрална атмосфера или да се приеме, че eА = 0,98 без риск да се получи голяма
грешка. Получената точност за eА е около ± 5 %.

Времето за реагиране на термокондуктометричния топлинен разходомер зависи от
размерите му и вида на използвания материал. За уреди, изработени от неръждаема стомана,
то е около 10 min. Точността на измерване на топлинния поток е много близка до точността
при измерване на lА и е около 2 % при условие, че законът на изменение lА(J) е определен
при лабораторни условия. Когато повърхностната плътност на лъчението Ее се измерва с
точност до ± 5 %, повърхностната плътност на конвективния топлинен поток qк може да се
определи със задоволителна точност (± 25 %).



- 148 -

СЕДМА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНИ И ХИДРОДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

7.1. Методи и средства за измерване на налягане и разлика на налягане

7.1.1. Общи сведения и единици за налягане

Налягането се отнася към разпространените измервани физични величини. Контролът
за протичане на повечето технологични процеси в топло и ядрената енергетика,
металургията, химията е свързан с измерване на налягане или на разлика на налягане на
газови и течни среди.

Налягането е широко понятие, което характеризира нормално разпределена сила, с
която едно тяло въздейства върху единица повърхност на друго тяло. Ако действащата среда
е течност или газ, налягането характеризира вътрешната енергия на средата и е един от
основните параметри на състоянието й. Единицата за измерване на налягане в системата SI е
паскал (Ра), който е равен на налягането, създавано от сила 1 N, действаща на площ 1 m2

(N/m2). Широко се използват кратните единици кРа и МРа. Извън систематаSI съгласно със
СТ СÝВ 1052 –78 съществуват единиците килограм-сила на квадратен сантиметър (kgf /cm2)
и на квадратен метър (kgf /m2), която числено е равна на милиметър воден стълб (mm H2O),
милиметър живачен стълб (mm Hg), бар (bar) и тор (torr). В таблица 7.1. са дадени единиците
за налягане и съотношението между тях.

Единици за измерване на налягане
Табл. 7.1.

Единица Ра Bar kgf /cm2 kgf /m2

(mm H2O)
mm Hg
(torr)

Паскал 1 10-5 1,0197. 10-5 0,10197 7,506. 10-3

Бар 105 1 1,0197 1,0197.104 750,06
Килограм-сила на квадратен
сантиметър

9,8066.104 0,98066 1  104  735,56

Килограм-сила на квадратен
метър (милиметър воден
стълб)

9,8066 0,98066.104 10-4 1 7,3556. 10-2

Милиметър живачен стълб
(тор)

133,32 1,3332. 10-3 1,3595. 10-3 13,595 1

Единиците за измерване на налягане се възпроизвеждат с най-висока точност в
областта от 106 до 2,5.108 Ра, с държавни първични еталони, които включват бутални
манометри със специален набор от мерки за маса и уредба за поддържане на налягането. За
възпроизвеждане на единиците за налягане извън посочения интервал от 10-8 до 4.105 Ра и от
109 до 4.109 Ра,  а също на разлика на налягане се използват специални еталони.

При измерването се различават абсолютно налягане, свръхналягане (манометрично
налягане), атмосферно (барометрично) налягане, вакуум (разреждане) и разлика на
налягания (диференциално налягане). Под абсолютно налягане ра се разбира пълното
налягане, което е равно на сумата от свръхналягането рм и атмосферното налягане рб:

(7.1) ра = рб + рм.
Понятието вакуум рв се въвежда при абсолютно налягане, по-малко от атмосферното:
(7.2) ра = рб – рв или  рв = рб – ра.
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Вакуумът се изразява също и като относителна величина А в проценти от
атмосферното налягане:

(7.3)
б

в

р
р

А=  . 100, %.

Атмосферното налягане рб е резултат от теглото на стълба въздушна атмосфера. То е
функция на геодезичните параметри и метеорологичните условия. Очевидно е, че това
налягане е много променливо.

Под диференциално налягане Dр се разбира разликата между две налягания при
едновременното им преместване.

Средствата на измерване на налягане се наричат манометри.  Те се разделят на
барометри, манометри за измерване на свръх-налягане, вакуум-метри и манометри за
абсолютно налягане в зависимост от измерваното от тях съответно атмосферно, свръх-
налягане, вакуум и абсолютно налягане. Манометрите за измерване на налягане или
разреждане в интервала до 40 кРа (0,4 kgf/cm2) се наричат напоромери и тягомери.
Тягонапоромерите имат двустранна скала с граници на измерване до ± кРа (±0,2 kgf/cm2).
Диференциалните манометри се използват за измерване на разлика на налягане.

В зависимост от принципа, който се използва за преобразуване на силовото
въздействие на налягането върху чувствителния елемент в показания или пропорционални
изменения на друга физична величина, средствата на измерване на налягане се разделят на
хидростатични, бутални, деформационни, йонизационни и топлинни.

Определен е следният ред класове на точност на средствата за измерване на налягане:
0,005;  0,01;  0,02;  0,05;  0,1;  0,15;  0,16;  0,2;  0,25;  0,4;  0,5;  0,6;  1,0;  1,5;  1,6;  2,5;  4,0;  6,0.

По класа на точност може да се определи допустимата основна грешка на
манометъра, изразена в проценти от неговия измервателен обхват.

7.1.2. Хидростатични уреди за измерване на налягане

При хидростатичните манометри измерваното налягане или разлика на налягане се
уравновесява с налягането, което се създава т стълб течност. В тези уреди се използва
принципът на скачените съдове, в които нивата на течността съвпадат при равенство на
наляганията над тях, а при неравенство заемат такова положение, при което разликата на
налягане се уравновесява от хидростатичното налягане на образувания стълб течност.
Повечето хидростатични манометри имат видимо ниво на работната течност, по което
показанията се отчитат непосредствено. Тези уреди се използват в лабораторната практика и
при промишлените експериментални изследвания. Съществува група хидростатични
манометри, при които изменението на нивото предизвиква преместване на поплавък или
изменение на параметрите на друго устройство, което осигурява непосредствено показание
на измерваната величина или преобразуване и предаване на разстояние.

Двутръбни хидростатични манометри
За измерване на налягане и разлика на налягания се използват двутръбни манометри с

видимо ниво на работната течност, често наричани U-образни. Принципната схема на такъв
манометър е показана на фиг.7.1. Двете вертикални стъклени тръби 1 и 2 са свързани
помежду си и са закрепени на метална или дървена основа 3, към която е прикрепена скалата
4.  Тръбите се запълват с работна течност до нулево деление.  Към тръбата 1  се подава
измерваното налягане, а тръбата 2 е свързана с атмосферата. При измерване на разлика на
налягания, измерваните налягания се свързват към двете тръби.
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Стълбът течност с височина h уравновесява разликата на наляганията

(7.4) ;21 ghрр r=- ),(1
21 рр

g
h -=

r
където r е плътността на работната течност, kg/m3;   g  –  земно ускорение в мястото на
измерването, m/s2.

0
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фиг.7.1. Схема на двутръбен манометър

За работната течност се използват вода, живак, алкохол, трансформаторно масло. При
хидростатичните манометри чувствителен елемент, който възприема измененията на
измерваната величина, е работната течност. Входна величина представлява налягането р или
разликата на наляганията )( 21 рр - , а изходен сигнал – разликата на нивата h.  В
съответствие с (7.4) наклонът на статичната характеристика зависи от плътността на
работната течност. С увеличаването на плътността чувствителността (коефициентът на
преобразуване) намалява, тъй-като

(7.5) .1
gp

hS
r

=
D
D

=

Ако плътността на средата над работната е съизмерима с плътността на работната
среда, (4) се видоизменя:

(7.6) ))(()( 21212121 hhgghрр --=-=- rrrr ,
където 21, rr са съответно плътностите на работната течност и на средата над нея, kg/m3.

Височината h на стълба се определя като сума от височините 1h  и 2h . За изключване
на влиянието  на капилярните сили се използват стъклени тръби с диаметър 8 – 10 mm. Ако
работната течност е спирт, вътрешният диаметър на тръбите може да се намали.

Двутръбните манометри с работна течност вода се използват  за измерване на
налягане, разреждане, разлика на налягания на въздух и неагресивни газове в интервала ± 10
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кРа. При запълване на манометъра с живак обхватът на измерване се разширява до 0,1 Мра,
като измерваната среда може да бъде вода, неагресивни течности и газове.

При използване на хидростатичните манометри за измерване на разлика на налягане
на среди, които се намират под статично налягане до 5 МРа, в конструкцията се включват
допълнителни елементи, които са предназначени за защита на уреда от едностранно действие
на статичното налягане и проверка на началното положение на нивото на работната течност.

Съгласно с (7.6) източници на грешки при двутръбните манометри са отклоненията от
изчислителните стойности на земното ускорение в мястото на измерването, плътностите на
работната течност и на средата над нея, грешки от неточно отчитане на височините 1h  и 2h .

Земното ускорение в мястото на измерване е
(7.7) ]10.2)2cos(0026,01[ 7 Hgg H

--D-= j ,
където gH e  нормалното земно ускорение (gH = 9,80665 m/s2); Dj - отклонението на
географската ширина от 45 оС, която съответства на нормалното земно ускорение; Н –
надморската височина на мястото на измерването, m.

Плътността на работната течност и на средата над нея се отчитат от таблици за
топлофизичните свойства на веществата в зависимост от температурата и налягането.
Грешката от неточно отчитане на височините 1h  и 2h зависи от стойността на едно деление на
скалата. Без допълнителни оптични устройства при стойност на едно деление 1 mm грешката
е ± 2mm, като се включва и грешката, допусната при градуирането на скалата. При
използването на допълнителни устройства за повишаване на точността при отчитането на 1h
и 2h  е необходимо да се отчита  разликата между температурните коефициенти на
разширение на скалата, стъклото и работната течност. Ако височината на стълба работна
течност при температура J се означи с Jh , височината 0h при температура 0J = 4 оС за вода
( 0J = 0 оС за живак) и 20J = 20 оС за скалата се определя от уравнението

(7.8) )]}20()([1{ 00 -+--= JaJJbJhh ,
където b е средният температурен коефициент на обемно разширение на работната течност,
К -1; a -  температурният коефициент на линейно разширение на материала,  от който е
изработена скалата,
К -1.

Стойността  на поправката за привеждане на отчетената височина J,gh към нормално
земно ускорение е

(7.9) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=D 1,

H
gg g

ghh J ,

където g е земното ускорение на мястото на измерването, m/s2;  gH  = 9,80665 m/s2 –
нормалното земно ускорение.

Стойността  на поправката за привеждане на отчетената височина J,gh  към
посочените температурни условия е

(7.10) )]()20([ 0, JJbJaJJ ---=D ghh .
За живак коефициентът b е 0,00018 К –1,  за вода  -  0,0002 К –1,  за етилов алкохол – 0,0011 К
–1. Коефициентът a за месинг е 0,000019 К –1,  за стомана – 0,000012 К –1,   за стъкло –
0,000008 К -1.

За действителната стойност на височината на стълба работна течност hH , която
съответства на нормални условия, в съответствие с (9) и (10) се получава:

(7.11) JJ hhhh ggН D+D+= , .
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Еднотръбни (чашкови) манометри
За повишаване на точността при отчитане на височината на нивото се използват

еднотръбни (чашкови) манометри (фиг.7.2). При тях едната тръба е заменена  с широк съд, в
който се подава по-високото от измерваните налягания. Тръбата, закрепена към скалата е
измервателна и е свързана  с атмосферата, а при измерване на разлика на налягания към нея
се подава по-ниското налягане.  Манометърът се запълва с работна течност до нулевото
деление.

p2

2h

p1

h1

фиг.7.2. Схема на еднотръбен манометър

Под действие на налягането част от работната течност преминава от широкия съд в
измервателната тръба. Тъй-като обемът на течността, преминала от широкия съд в
измервателната тръба, не се изменя, за височината h1 може да се запише

(7.12)
F
fhh 21 = ,

където f и F са лицата на сечението на тръбата и на широкия съд, m2.
Ако F /  f ³ 400, изменението на нивото в широкия съд може да се пренебрегне и при

измерването се отчита само нивото в измервателния съд:
221 ghрр r=- .

Ако за повишаване на точността на измерването е необходимо да се отчита и
изменението на h1, скалата се градуира в единици за налягане в съответствие с уравнението

(7.13) ÷
ø
ö

ç
è
æ +=+=-

F
fghhhgрр 1)( 22121 rr .

Измерването на височината само на един стълб работна течност води до намаляване
на грешката, която с отчитане на грешката при градуировка на скалата не превишава ± 1 mm
при стойност на едно деление, равна на 1 mm.

Минималният обхват на измерване на еднотръбните манометри с работна течност
вода е до 1,6  кРа (160  mm  H2O), при това относителната грешка не надвишава ± 1  %.
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Конструктивното изпълнение на манометрите зависи от статичното налягане, за което са
пресметнати.

Микроманометри
За измерване на налягане и разлика на налягания до 3 кРа (300 kgf /m2) се използват

микроманометри,  които са разновидност на еднотръбните манометри и са снабдени със
специални приспособления или за намаляване на стойността на едно деление на скалата, или
за повишаване на точността при отчитане на нивото при използване на оптични или други
устройства. Най-широко разпространени са лабораторните микроманометри с променлив
ъгъл на наклона на измервателната тръба (фиг.7.3). показанията на микроманометъра се
определят чрез дължината на стълба течност n в измервателната тръба 1, която има ъгъл на
наклона a. Като се има предвид равенството на обема работна течност, преминала от
широкия съд 2 в измервателната тръба 1, се получава

(7.14)
F
fnh =1 ,

където h1 е изменението на нивото в широкия съд, m; F, f са лицата на напречното сечение на
широкия съд и измервателната тръба, m2.

Тъй-като h2 = n sin a, за измерваното налягане се получава:

(7.15) ÷
ø
ö

ç
è
æ +=+=- arr sin)( 2121 F

fgnhhgрр .

При известна плътност на работната течност rр,  за каквато най-често се използва
алкохол, и нормално земно ускорени gH  всички множители на n в  (7.15) се изразяват с един
коефициент k,  който се изменя от 0,2  до 0,8.  при изменение на плътността на спирта в
резултат на промяна на температурата или при използване на работна течност с плътност r =
rр, а също при земно ускорение в мястото на измерването g, различно от gH ,

измерваното налягане се пресмята чрез показанията n на микрометъра:

(7.16)
HP g
gknрр

r
r

=- 21 .

h

h2

°0,8
°0,6

°0,4

°0,3

°0,2

p2 -

2

4

1

3

p+ 1

фиг.7.3. Схема на микроманометър с променлив ъгъл на наклона на тръбата

На фиг. 7.3 скалата 3 заедно с измервателната тръба 1 се закрепва на сектора 4 в едно
от петте фиксирани положения, които съпътстват на стойности за k = 0,2;  0,3;  0,4;  0,6;  0,8 и
пет обхвата на измерване на уреда от 0,6 кРа (60 kgf / m2)  до 2,4  кРа (240  kgf  /  m2).
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Относителната грешка на измерване не надвишава 0,5 %. Минималната стойност на едно
деление при k = 0,2 е 2 Ра (0,2 kgf / m2).

По-точни уреди са компенсационните микрометри. Грешката при отчитане на
височината на стълба течност при тях не надвишава ± 0,05mm  в резултат на използваната
оптична система за установяване на началното ниво и микрометричния винт за измерване на
височината на стълба работна течност.

Барометри
Барометрите се използват за измерване на атмосферно  налягане. Най-широко

разпространение са получили чашковите живачни барометри, градуирани в mm Hg (фиг.7.4).
грешката при отчитане на височината на живачния стълб не надвишава ± 0,1mm,  което се
постига чрез конуса 1. При точно измерване на атмосферното налягане трябва да се въвеждат
поправки за отклонението на земното ускорение от нормалното и за стойността на
температурата на барометъра, която се измерва с термометъра 2. При диаметър на тръбата
по-малък от 8 – 10 mm, се отчита капилярната депресия, определена от повърхностното
напрежение на живака.

h

1

2

фиг.7.4. Схема на чашков живачен барометър

Поплавъкови диференциални манометри
Принципът на уравновесяване на измерваното налягане чрез теглото на стълб работна

течност се използва в течностните поплавъкови диференциални манометри, които са
разновидност на еднотръбните манометри, но за разлика от разгледания еднотръбен
манометър този вид няма видимо ниво на работната течност. Схема на поплавъков
диференциален манометър е показана на фиг.7.5. В широкия съд 1, където се подава по-
високото налягане, е поставен поплавъкът 2. Неговото преместване, което се определя от
разликата на наляганията, се предава на показващата стрелка или на регистриращото
устройство.

Преместването на поплавъка h1 е свързано с измерваното диференциално налягане Dр
чрез уравнение, което следва от (7.14):

(7.17) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+=-=D

f
Fghррр 1121 r .

Ходът на поплавъка h1 зависи от съотношението на площите на двата съда. Тесният
съд 3 е сменяем. Тъй-като
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(7.18)

f
F

p
g

h
+

D
=

1

1
1 r

,

за сметка на промяната на сечението на сменяемия съд може да се получи еднакъв ход на
поплавъка при различни обхвати на измерване на диференциалния манометър.

3

2

1

p1 p2

+

фиг.7.5. Схема на поплавъков диференциален манометър

Диференциалните поплавъкови манометри ДП (съветско производство) са снабдени
със седем типоразмера сменяеми съдове за измерване на диференциално налягане от 6,3 кРа
(630 kgf /cm2)  до 0,1  МРа (1  kgf  /cm2) при статично налягане до 25 МРа. Максималната
грешка при тези уреди не превишава ± 2 %.

7.1.3. Бутални манометри

При тези манометри измерваното налягане се уравновесява от налягането, което се
създава от тежести и бутало, поместено в работен цилиндър. Стойността на измереното
налягане се определя от теглото на приложените тежести и буталото и ефективната площ на
буталото.

На фиг.7.6 е показана схемата на бутален манометър. Той се състои от цилиндъра 3,
буталото 4, устройството за поставяне на тежести 5 и комплектът тежести 6. Измерваното
налягане при равновесие на системата е

(7.19)
А
G

А
GGр =

+
= 21 ,

където G1 и G2  са  теглата на буталото с товароподемния диск и на допълнителните тежести,

N;  А е ефективна площ на буталото, m2; ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=

r
r BmgG 1 ;  m – общата маса на буталото

с диска и тежестите, kg;  g – земното ускорение на измерването, m /s2; rв – плътността на
въздуха, kg / m3; r - плътността на материала на тежестите, буталото и товароподемния диск,
kg / m3.

Буталната система трябва да има устройство за отчитане на положението на буталото.
Манометърът трябва да е снабден с нивелирно устройство за нивелиране на буталото  във
вертикално положение.  Буталото трябва да се върти леко в цилиндъра и да се измества по
осовата му линия. Работния ход на буталото е не по-малък от 8 mm.
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фиг.7.6. Схема на бутален манометър
1 – щуцер;  2 – масло;  3 – измервателен цилиндър;  4 – измервателно бутало;

5 – товароподемен диск;  6 – тежест

Буталните манометри се използват предимно за проверка на хидростатичните
манометри и манометрите с еластичен чувствителен елемент. Най-често те се комплектоват с
устройство за създаване на налягане и за монтиране на манометри от различен вид за
проверка (фиг.7.7). Този комплект е известен под названието манометрична преса.

Устройството, което създава налягането е винтовата преса 8. Тя се състои от
цилиндър, в който е поместено буталото 6, задвижвано от маховика 7. Буталният манометър
4 се състои от цилиндъра 3, в който се движи буталото 2 с лице на напречното сечение 0,5
cm2. В горния край буталото завършва с товароподемен диск, върху който се поставят
контролните тежести 1, с които се създава точно определено налягане в хидравличната
система. Теглото на буталото 2 заедно с товароподемния диск (без тежестите) създава
налягане 0,1 МРа. Уредът има клас на точност 0,02 или 0,05 и 0,2 след износване.

Проверяваният манометър се монтира към вентила 9. Чрез въртене на маховика 7 в
системата се създава налягане, което повдига буталото 2 до определена височина, маркирана
към съответен знак. След това върху товароподемния диск се поставят последователно
контролни тежести, които създават налягане, съответстващо на проверяваните стойности от
скалата.

При проверка на манометри с голям измервателен обхват на свободния вентил 11 се
монтира еталонен пружинен манометър. При налягания, близки до граничното работно
налягане на буталния манометър 4, той се изолира чрез вентила 5, а по-нататъшното
повишаване на налягането се постига чрез въртене на маховика, като през определен
интервал показанията на проверявания и еталонния манометър се сравняват.

Като работна течност се използват турбинно, трансформаторно или рициново масло,
керосин и др. Тя се подава в системата от резервоара 10 чрез вентила 12.
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фиг.7.7. Схема на манометрична преса

7.1.4. Деформационни манометри

При деформационните манометри се използва 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 и
диференциални манометри имат еластични чувствителни елементи, които преобразуват
измерваното налягане в пропорционално преместване на работната точка.

Най-разпространените еластични чувствителни елементи са показани на фиг.7.8. Към
тях се отнасят тръбните пружини (фиг.7.8а), силфоните (фиг.7.8б), плоските и гофрираните
мембрани (фиг.7.8в, г), мембранните кутии (фиг.7.8д), неметалните мембрани с еластичен
център (фиг.7.8е).
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фиг.7.8. Еластични чувствителни елементи
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Статичната характеристика на еластичния елемент, която определя зависимостта на
преместването на работната точка от налягането, има начална област на пропорционалност, в
която деформацията е еластична, и нелинейна област, в която възникват пластични
деформации. Несъвършенството на еластичните свойства на материалите, от които са
изработени чувствителните елементи, определят наличието вариация (хистерезис) на
статичната характеристика и еластичното последействие. То се изразява в закъснение на
преместването на работната точка по отношение на приложеното налягане и бавното й
връщане в начално положение при снемане на налягането.

Формата и наклонът на статичната характеристика зависят от конструкцията на
чувствителния елемент, материала и температурата. На фиг.7.9 са показани кривите, които
дават обща представа за влиянието на гофрирането на мембраната върху статичната й
характеристика. Плоската мембрана (Н = 0) има нелинейна характеристика, а недълбокото
гофриране (Н = 0,6) води до известно линеаризиране. Следващото увеличаване на
дълбочината на гофриране води практически до линеаризиране на статичната
характеристика.
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фиг.7.9. Влияние на дълбочината на гофриране върху статичната
характеристика на мембраната
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Работният обхват се избира в областта на еластичните деформации при осигуряване
на запас в случай на претоварване на чувствителния елемент. Еластичните свойства  на
чувствителните елементи се определят от коефициента на еластичност:

(7.20)
dd

e
F

A
pFk == N/m,

където F е силата, която действа върху чувствителния елемент, N;  Ае – ефективна площ на
чувствителния елемент, m2; d - преместването на работната точка, m.

Едновитковите тръбни пружини (фиг.7.8а) имат елипсовидно или плоскоовално
сечение. Единия край, в който постъпва измерваното налягане е закрепен неподвижно, а
другият може да се премества. Под действие на разликата между измерваното налягане и
външното атмосферно налягане тръбната пружина се деформира. Малката ос на сечението се
увеличава, голямата се намалява и свободния край на тръбната пружина се премества с 1 – 3
mm. За измерване на налягане до 5 МРа тръбните пружини се изработват от месинг и бронз,
а за по-високи налягания – от легирани стомани и никелови сплави.

Силфонните и мембранните чувствителни елементи имат по-големи възможности за
увеличаване на ефективната площ с цел да се получи необходимата сила, което позволява те
да се използват за измерване на малки свръхналягания и разреждания. Силфонът (фиг.7.8б)
представлява тънкостенна тръбичка с напречни пръстеновидни гофри на вътрешната страна.
Еластичността на силфона зависи от материала, външния и вътрешен диаметър, дебелината
на стената, радиуса на закръгление r и ъгъла на уплътнение a на гофрите и броя на гофрите.

Най-разнообразни по конструкция са мембранните чувствителни елементи.
Показаната на фиг.7.8в плоска мембрана представлява гъвкава тънка пластина, която е
закрепена неподвижно по окръжност. Под действие на разликата на наляганията от двете
страни на мембраната нейният център се премества. Плоската мембрана има нелинейна
статична характеристика (фиг.7.9) и малко преместване на работната точка, поради което тя
се използва основно като преобразувател на налягането в сила при пиезоелектрическите
преобразуватели или в деформация при тензопреобразувателите.

За подобряване на статичната характеристика се използват гофрирани мембранни и
мембранни кутии, (фиг.7.8в, д). По-широко приложение намират мембранните кутии, които
представляват заварени или споени по външния си ръб мембрани. Якостта на мембранната
кутия е два пъти по-малка от якостта на всяка мембрана. В диференциалните манометри се
използват мембранни блокове, които включват две мембранни кутии.

При напорометрите и тягомерите се използват неметални мембрани (фиг.7.8е), които
са изработени от специална тъкан, покрита с гума или пластмаса. В центъра на мембраната
се закрепват метални пластини, в една от които  се опира винтовата пружина, изпълняваща
функциите на еластичен елемент.

Еластичността на чувствителните елементи намалява с увеличаване на температурата,
поради което те трябва да се защитят от въздействието на високите температури. С течение
на времето при еластичните чувствителни елементи се натрупват пластични деформации и
еластичните деформации се намаляват. Това намалява наклона на статичната характеристика
и я измества. Процесът на изменение на статичната характеристика се ускорява при
повишаване на температурата и пулсациите на измерваното налягане. В конструкцията на
деформационните  манометри и диференциални манометри обикновено са предвидени
възможности за корекция на отклоненията на показанията или на изходния сигнал, които са
предизвикани от стареенето на еластичния чувствителен елемент.

В зависимост от използваните видове чувствителни елементи деформационните
манометри се разделят на тръбно пружинни, силфони и мембранни.
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Манометри с тръбна пружина
Схемата на манометър с едновиткова тръбна пружина е показана на фиг.7.10.

Едновитковата тръбна пружина 1 е закрепена в единия край към носача 2. Долната част на
носача завършва с шестоъгълна глава и щуцер, с който към манометъра се свързва тръбата за
подаване на налягането.  Свободния край на пружината 1  е запоен към пробката 3,  която е
свързана шарнирано с щангата 4. При преместване на свободния край на пружината щангата
завъртва зъбния сектор 5 спрямо оста О, който завърта зъбното колело 6 и поставената на
една ос с него показваща стрелка 7. Пружината, която не е показана на фигурата, осигурява
непрекъснато сцепление на зъбното колело и зъбния сектор, като отстранява хлабината.
Статичната характеристика може да се коригира чрез изменение на точката на закрепване на
щангата 4 в прореза на сектора 5. На фиг.7.10 е показано радиално разположение на щуцера.
Произвеждат се също така манометри с осово разположение на щуцера.
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фиг.7.10. Показващ манометър с едновиткова тръбна пружина

Показващи манометри с тръбна пружина се произвеждат с горна граница на обхвата
на измерване от0,1 МРа до 103 МРа в съответствие със стандартен ред. Пружинните
вакуумметри имат обхват на измерване 0,1 – 0 МРа, а мановакуумметрите при долна граница
0,1 МРа имат горна граница на измерване на свръхналягане от 0,1 до 2,4 МРа. Еталонните
показващи манометри имат клас на точност 0,15;  0,25 и 0,4; работните манометри – 1,5; 2,5;
4, а работните с повишена точност – 0,6 и 1.

Произвеждат се механични показващи и самопишещи манометри с едновиткова (вид
МТ) и многовиткова (вид (МТМ) тръбна пружина. Принципната схема на самопишещ
манометър с многовиткова пружина е показана на фиг.7.11. Под действие на измерваното
налягане свободният край на многовитковата тръбна пружина 1 се премества и завъртва оста
2 и свързания към нея лост 3. Лостът е свързан с щангата 4, която чрез лоста 5 завъртва оста
6. Върху оста е поставен П-образният лост 7, към който неподвижно е свързан писецът 8. В
показващите уреди на оста 6 е закрепен лостът 9, който чрез щанга задвижва механизма на
показващата стрелка. Дисковата диаграма 10 извършва едно завъртане на 12 или 24 h, като се
задвижва или чрез електрически двигател, или с часовников механизъм. Класът на точност
на показващите и самопишещите манометри е 1; 1,5.

Както показващите, така и самопишещите манометри могат да имат допълнителни
устройства, които затварят електрическа верига при определена стойност на измерваното
налягане или преобразуват преместването в електрически или пневматичен сигнал.
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фиг.7.11. Самопишещ манометър с многовиткова тръбна пружина

За сигнализация при гранични стойности на налягането в системите за защита и
позиционно регулиране широко се използват електрическите контактни манометри. Схемата
на такъв манометър от вида ЭКМ  е показана на фиг.7.12.  В показващия манометър са
поставени допълнително две стрелки 2 и 3, към които с гъвкави проводници са закрепени
електрическите контакти 4. Стрелките 2 и 3 се поставят чрез специален ключ на граничните
стойности, при които трябва да се подаде необходимата сигнализация. Показващата стрелка
1 е снабдена също така с електрически контакт 5. Ако налягането е в границите на работния
обхват, електрическите вериги за сигнализация са отворени. При достигане на показващата
стрелка до една от стрелките на граничните стойности  веригата се затваря и
сигнализиращото устройство се задейства.
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фиг.7.12. Електроконтактен манометър

На фиг.7.13 е показана схемата на манометър с тръбна пружина МЭД с
диференциално-трансформаторния преобразувател 1, който има изходен сигнал – променлив
ток с честота 50 Hz. Класът на точност на този вид манометри е 1, а горната граница на
измерване е от 0,1 до 160 МРа. В последно време на основата на манометри от вида МЭД се
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произвеждат манометри тип МП, които имат изходен стандартен токов сигнал. За неговото
получаване в уреда е вграден усилвател, който преобразува изменението на взаимната
индуктивност в пропорционален токов сигнал. Максималната относителна грешка на
надвишава 1 %.

фиг.7.13. Схема на манометър МЭД с
 диференциално-трансформаторен преобразувател

Преобразувателите на налягане със силова компенсация се характеризират с увеличен
брой елементи, които са обхванати с обратна връзка. Схема на пружинен манометър със
силова компенсация МП-Э е показана на фиг. 7.14а. Силата от манометричната пружина 1,
приложена към Т-образния лост 2, се компенсира от силата на електросиловия механизъм на
обратната връзка, включваща постоянния магнит 7 и подвижната бобина 8, през която
протича ток I. Лостовата система се установява в начално положение чрез пружината 3 с
регулиращия вентил 9 (фиг.7.14б).

При неравенство на моментите, които се създават от манометричната пружина и
електросиловия механизъм на обратната връзка, лостовете 2 и 4 заедно с подвижната опора 5
се преместват и отклоняват сърцевината на диференциално-трансформаторния
преобразувател 6, като предизвикват последователно изменение на входния и изходния
сигнал на усилвателя УП, а също на силата, която се създава от електросиловия механизъм
на обратната връзка.

Предимство на преобразувателите със силова компенсация е, че предавателният
коефициент не зависи от характеристиките на чувствителния елемент и елементите, които са
обхванати от обратната връзка. Това е дало възможност да се създадат еталонни
преобразуватели на налягане от вида ИПД с клас на точност 0,6. Недостатък на тези уреди е
ниската им виброустойчивост.

Манометри със силова компенсация от вида МП-Э се произвеждат с горна граница на
обхвата на измерване от 4 до 100 МРа, изходен сигнал – постоянен ток 0 – 5 (20) mA,
сумарно съпротивление на външната верига до 2,5 kW, клас на точност 0,6;  1;  1,5.
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фиг.7.14. Схема на манометър със силова компенсация МП-Э

Силфонни манометри и диференциални манометри
Силфонните чувствителни елементи се използват в механичните показващи и

самопишещи уреди от вида МСП, МСС (манометри), МВСС (мановакуумметри), ВСП, ВСС
(вакуумметри), ДСП, ДСС (диференциални манометри), НСП, НСС (напорометри), ТмСП,
ТмСС (тягомери), ТНСП, ТНСС (тягонапоромери). При тези уреди вътре в силфона се
намира пружина, която определя обхвата на измерване. Силфонните манометри имат много
по-тесен обхват на измерване от пружинните. Горната му граница е от 0,025 ¸ 0,4  МРа,  а
класът на точност – 1;  1,5.

Вакуумметрите и мановакуумметрите имат долна граница на измерване 0,1 МРа,
горна граница – в първия случай 0, а във втория – свръхналягане 0,06 ¸ 0,3 МРа, клас на
точност 1,6;  2,5. Напорометрите и тягометрите се произвеждат съответно с горна и долна
граница на измерване от 0,25 до 25 kPa,  а тягонапоромерите с граници на измерване от ±
0,12 до ± 12 kPa, клас на точност 2,5. При механичните силфонни диференциални манометри
чувствителния елемент представлява силфонен блок, схемата на който е показана на
фиг.7.15а. На фиг.7.15б е показан външният вид на диференциалния манометър.

Под действие на разликата на налягане работният силфон 1, който се намира в
плюсовата камера на диференциалния манометър, се свива и течността 2, която запълва
вътрешното пространство на силфона 1, частично се изтласква във вътрешното пространство
на силфона 3, който се намира в минусовата камера на диференциалния манометър. При това
щангата 4, свързана неподвижно с дъното на силфона 3, се премества. Работещите на опън
пружини 5 са свързани в единия край към неподвижната чаша 6, а в другия край – към края
на щангата 4. С щангата 4 е съединен краят на лоста 7 и чрез торсиона 8 се завъртва оста 9,
която е свързана с пишещото или показващото устройство.  Гумените пръстени 10
ограничават хода на щангата 4 при едностранно претоварване. Първите три гофри 11
представляват термокомпесатор, който възприема изменението на вътрешния обем на
течността 2 при промяна на температурата на уреда.
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Диференциалните манометри ДС имат горна граница на измерване от 6,3 kPa до 0,16
МРа при статично налягане 16 и 32 МРа, клас на точност – 1;  1,5.

Силфоните диференциални манометри с магнитна компенсация се произвеждат в
следните модификации: напоромери ДСЭН с горни граници на измерване от 1 до 4 kPa,
тягомери ДСЭТ със същите долни граници на разреждане и тягонапоромери ДСЭТН с
обхват на измерване 200 kРа. Класът на точност на уредите е 1;  1,5. Силфоните
диференциални манометри – разходомерите ДСЭР, имат изходен токов сигнал, който зависи
от разхода през стесняващото устройство. При това токът (mA) е свързан с разликата на
налягане на входа на диференциалния манометър Dр:

(7.21)
maxp
pI

D
D

= ,

където maxрD  е горната граница на измерване на диференциалния манометър.
Квадратичната зависимост между разликата на налягане и изходния ток се реализира

за сметка на нелинейната характеристика на усилвателя, постигната чрез структурата на
обратната връзка. Силфонните диференциални манометри ДСЭР имат горна граница на
измерване от 1 до 4 kPa и  клас на точност 1,5.

Силфоните електрически и пневматични преобразуватели със силова компенсация се
произвеждат в следните модификации: напоромери НС-Э с горна граница на измерване от
0,4 до 40 kPa, тягомери ТС-Э с долна граница на измерване от 0,4 до 40 kPa,  тягонапоромери
ТНС-Э, П с обхват на измерване от – 200 до 200 kРа и от – 20 до 20 kPa, манометри МС-Э, П
с горна граница на измерване от 0,04 до 2,5 МРа. С тази горна граница и долна граница 0,1
МРа се произвеждат мановакуумметри МВС-Э, П. Класът на точност на уредите е 0,5; 1.

В манометрите за абсолютно налягане МАС-Э,  П които се произвеждат с горна
граница на измерване от 6 kPa до 2,5 МPa, към Т-образния лост са присъединени два
силфона, единият от които е вакуумиран, а в другия се подава измерваното налягане. Класът
на точност зависи от горната граница на измерване и се намира в границите 0,6 – 2,5.

фиг.7.15. Силфонен диференциален манометър ДС
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Мембранни манометри и диференциални манометри
Мембранните чувствителни елементи най-често във вид на мембранна кутия се

използват в уредите за измерване на напор и разреждане. Схемата на напоромер от вида
НМП и неговият външен вид са показани на фиг.7.16. Измерваното налягане чрез щуцера 1
се подава във вътрешното пространство на мембранната кутия 2. С лостовата система и
щангата 3, които са показани на схемата в опростен вид, преместването на центъра на
мембранната кутия се преобразува в пропорционален ъгъл на завъртане на оста 4, към която
е закрепена показващата стрелка 5, преместваща се по скалата 6. За настройка на началното
положение на стрелката се използва коректорът 7. Тези уреди се произвеждат като тягомери
и тягонапоромери. Обхватът на измерване достига до 25 kPa в съответствие със стандартен
ред при клас на точност 1,5;  2,5.
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фиг.7.16. Мембранен напоромер НМП

На фиг.7.17 е показана схемата на мембранен диференциален манометър ДМ с
вграден диференциално-трансформаторен преобразувател 1. Чувствителният елемент
представлява мембранен блок, горната мембранна кутия 2 на който се намира в минусовата
камера, където постъпва по-ниското от измерваните налягания. Долната мембранна кутия 3 с
намира в плюсовата камера на диференциалния манометър. Тръбата 4 свързва вътрешните
пространства на мембранните кутии 2 и 3, които са запълнени с дестилирана вода.

Под действие на разликата на налягане мембранната кутия 3 се свива и част от водата
се изтласква в мембранната кутия 2, което предизвиква нейната деформация и преместване
на сърцевината 5. Сърцевината 5 се намира в разделителната тръба 6, която е изпълнена,
както и прътът 7 от немагнитен материал. Отвън на тръбата 6 се намира бобината и
диференциално-трансформаторния преобразувател 1. Мембранните кутии 2 и 3 имат еднакъв
профил и при едностранно претоварване от статичното налягане чувствителния елемент
запазва еластичната си характеристика. Изменението на обема на течността в резултат от
промяната на температурата се компенсира чрез долната мембранна кутия.

В съответствие със стандартния ред диференциалните манометри ДМЭ имат горна
граница на измерване от 1,6 kPa до 0,63МРа при статично налягане 6,3;  25 и 63 МРа, клас на
точност 1;  1,5.
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 фиг.7.17. Схема на мембранен диференциален манометър

Със същия мембранен блок се произвеждат диференциални манометри ДМЭ и ДМЭР
с магнитна компенсация. Те имат горна граница на измерване от 4 до 25 kPa и 0,04 до 0,63
МРа в съответствие с определен стандартен ред,  статично налягане до 40 МРа, клас на
точност 1. Диференциалните манометри – разходомери ДМЭР имат клас на точност 1,5 и
изходен сигнал постоянен ток 0 – 5 mA, който е свързан с измервания пад на налягане Dр
чрез (2).

Чувствителен елемент във вид на мембранна кутия се използва в мембранните
електрически манометри ММЭ с магнитна компенсация и в манометрите за измерване на
абсолютно налягане МАДМЭ. Първите уреди имат горна граница на измерване от 0,16 до 2,5
МРа, а вторите – 0,01 и 0,06 МРа.
В електрическите и пневматичните диференциалните манометри със силова компенсация от
вида ДМЭ, П;  ДМ-ЭР като чувствителен елемент се използва  неметална мембрана с твърд
център и еластична винтова пружина. Обхватът на измерване е 0,16 – 6,3kPa при статично
налягане до 0,25 и 1 МРа, а класът на точност –1; 1,5.

При топлофизичните експериментални изследвания манометрите с мембранни
чувствителни елементи се използват за измерване на бързо променящи се налягания и
пулсации. Мембраната е с малък диаметър и висока якост и има резонансна честота 10 – 15
kHz и гранична честота fгр = 2 – 4 kHz. За преобразуване на преместванията в електрически
сигнал се използват индуктивни и капацитивни преобразуватели. Схемата на индукционен
преобразувател на налягане е показана на фиг.7.18. При промяна на хлабината между
мембраната 1 и индуктивния преобразувател 2 индуктивното съпротивление се променя по
хиперболична зависимост и се измерва с променливотоков мост. Мостът се включва към
датчика чрез съединителя 3. За изключване на влиянието на динамиката на съединителната
тръбна линия датчикът се завива направо към тръбопровода, в който се измерва налягането.
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фиг.7.18. Схема на индукционен преобразувател на налягане

Камбанни диференциални манометри
Особено място сред уредите за измерване на налягане заемат камбанните

диференциални манометри (фиг.7.19). Разглеждането на този уред към групата на
деформационните манометри е обосновано от използването на пружинния еластичен
елемент 1, към който е закрепена камбаната 2, плаваща в разделителната течност 3.
Камбаната име тънки стени,  към долната й част е закрепен пръстенът 4,  в който е
съсредоточена основната маса на камбаната. По тази причина изменението на разликата във
височините на разделителната течност извън камбаната и вътре в нея практически не влияе
на изтласкващата сила, която действа на камбаната. Когато не съществува разлика на
налягане, камбаната се намира в крайно долно положение, а нивата на разделителната
течност извън камбаната и вътре в нея съвпадат. При подаване на по-високото налягане под
камбаната тя изплува, при което балансът на действащите сили се определя от уравнението:

(7.22) прпрkk cAppG d=-- )( 21 ,

където kG  и kA са съответно силата и теглото на камбаната и площта на дъното й; прc и прd
- коефициентите на еластичност и разтягане на пружината.

Съгласно (7.22) преместването прdD  на свързаната с дъното на камбаната сърцевина
5 на диференциално-трансформаторния преобразувател 6 линейно зависи от действащата
разлика на налягане

(7.23)
пр

k
пр c

ppA )( 21 -=Dd .

Преместването на сърцевината 5 предизвиква изменение на изходния
променливотоков сигнал на диференциално-трансформаторния преобразувател 6.
Камбанните диференциални манометри ДК имат граници на измерване от ± 0,2  до ± 1 kPa
при клас на точност 1,5. В камбанните диференциални манометри ДКОФ се използват
феродинамични преобразуватели.
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фиг.7.19. Схема на камбанен диференциален манометър

7.1.5. Други видове манометри

Пиезоелектрически манометри
Принципът на действие на тези манометри е основан  на пиезоелектрическия ефект,

същността на който се състои във възникване на електрически заряди на повърхността на
кварцова пластина, към която е приложена сила. Схемата на пиезоелектрическия манометър
е показана на фиг.7.20. Измерваното налягане се преобразува чрез мембраната 1 в сила,
която натиска кварцовата пластина 2. Електрическият заряд, който възниква на
метализираните повърхности 3  под действие на силата F  от страна на мембраната 1,  се
определя от уравнението:

(7.24) kApkFQ ==  ,
където р е налягането, което действа на мембраната, Ра;  А – ефективната площ на
мембраната, m2; k – пиезоелектрическата константа, C/N.

pизм

1

2 3

фиг.7.20. Схема на пиезоелектрически манометър
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Напрежението на входа на усилвателя, който е включен към изхода на пиезо-
преобразувателя, се определя от общия капацитет на измервателната верига. Тъй-като Q =
CU, за напрежението на кристала се получава:

(7.25)
спсп CC

kpA
CC

kF
C
QU

+
=

+
==

00
 , V,

където 0С  е капацитетът на кварца, F; спС  - капацитетът на съединителните проводници и
включените устройства, F.

Обикновено капацитетът спС превишава капацитета на пиезокристала 0С , което
рязко понижава полезния ефект. Затова капацитетът 0С  изкуствено се увеличава чрез
паралелно съединение на няколко пластини. Изборът на броя на пластините позволява
обхватът на измерване да се изменя. Величината спС  отчита и капацитета на кабела, затова
съединителните проводници се доставят от производителя, а числената стойност на
капацитета им се отчита при калибрирането.

Всеки измервателен уред за напрежение има крайна стойност на съпротивлението

иR , следователно напрежението намалява по експоненциален закон:

(7.26) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-=
)(

exp
0

0
спи CCR

tUU , V,

където иR ( 0С + спС ) е времеконстантата (Т), s.
След време t = T напрежението се намалява до 37 % от началната стойност на 0U .

Това ограничава използването на пиезокристала за контрол само на краткотрайни и бързо-
променящи се  налягания. Практически пиезоелектрическият ефект може да се смята за
безинерционен и достатъчно стабилен.

Кварцът е механично як и има голяма твърдост,  което изключва влиянието на
еластичната характеристика на мембраната 1 върху предавателния коефициент на
пиезоелектрическия преобразувател. Резонансната честота на преобразувателя достига
десетки килохерца, поради което тези преобразуватели се използват  широко при
изследвания на двигатели и други технологични съоръжения, които се характеризират с
високочестотни изменения на налягането.

За повишаване на чувствителността няколко кварцови пластини се включват
паралелно. Горната граница на измерваното с тези уреди налягане достига до 100 МРа.

Манометри с тензопреобразуватели
Манометрите с тензопреобразуватели по бързодействие се доближават до

пеизоелектлическите манометри. Те представляват мембрана, върху която са поставени
тензорезистори, изработени от проводник, фолио или полупроводник
Схемата на преобразувател “Сапфир-22” от вида ДИ, който е предназначен за измерване на
налягане с горна граница 0,4 МРа и повече е показана на фиг.7.21. Чувствителен елемент на
манометъра е двуслойната мембрана 1. Измерваното налягане действа на металната
мембрана, към която отгоре е запоена сапфировата мембрана с тензорезисторите.
Елементите на измервателната схема и усилвателя се намират в блока 2.
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фиг.7.21. Схема на тензопреобразувател на налягане ДИ

Принципната схема на разположение на резисторите върху повърхността на
сапфировата мембрана е показана на фиг.7.22а. При деформация на мембраната в
съответствие с кривата на фиг.7.22 б тангенциалните напрежения st имат постоянен знак, а
радиалните напрежения sr – променлив. Във връзка с това съпротивлението на радиално
поставените резистори близо до края на мембраната намалява с увеличаване на налягането, а
съпротивлението на тангенциално поставените резистори се увеличава. Чрез подходящ избор
на точките, в които се разполагат тензорезисторите, чувствителността на измервателната
схема може да се увеличи и да се въведе температурна компенсация.

R +

R +
R -  +

 +

R -

- -

a б

фиг.7.22. Схема на разположение на тензорезисторите

Преобразувателите “Сапфир-22” имат на изхода токов сигнал 0 – 5 mA (0 – 20, 4 – 20
mA) при съпротивление на външната верига до 2,5 kW (1 kW), максимална грешка 0,25;  0,5
%, захранващо напрежение 36 V. Преобразувателите се произвеждат в няколко
модификации, които са предназначени за измерване на свръхналягане (ДИ), вакуум (ДВ),
свръхналягане и вакуум (ДИВ),  абсолютно налягане (ДА),  разлика на налягане (ДД),
хидростатично налягане (ДГ).
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В преобразувателите ДД с обхват на измерване до 0,4 МРа (фиг. 7.23) чувствителният
елемент представлява блок от две силициеви мембрани 1 и 2, свързани помежду си.
Мембранния блок 3 предава импулса по налягане по линиите 4 и 5 към сензора. Усилвателят
и елементите на измервателната схема се намират в обособен блок.

фиг.7.23. Конструкция на диференциален сензор за налягане

Основното предимство на преобразувателите с тензорезистивни мембрани се състои в
малките деформации на чувствителните елементи, което повишава надеждността и
стабилността на характеристиките им, а също така осигурява виброустойчивост на
преобразувателите. При прецизна температурна компенсация грешката на уреда може да се
понижи до 0,1 %.

Електросъпротивителни манометри
Действието на тези манометри се основава на свойството на някои вещества да

изменят електрическото си съпротивление под действие на налягането. Към тях се отнасят
полупроводниците, платината, манганът, константанът, волфрамът и др. за целите на
измерването и за изработване на първичните преобразуватели най-подходяща сплав е
манганинът. Зависимостта между електрическото съпротивление и налягането при
манганина остава линейна до налягане 300 МРа. От друга страна манганинът има малък
температурен коефициент на линейно разширение, което го прави удобен за работа при
променливи температури.

Статичната характеристика на манганиновия електросъпротивителен чувствителен
елемент се изразява чрез уравнението:

(7.27) )1(0 kpRR p += ,
където pR  е съпротивлението на проводника при налягане р; 0R  - съпротивлението при
налягане
р = 0;  k – коефициентът на изменение на съпротивлението на манганина ( 2,39.10-11 до
2,55.10-11 Ра-1).

Ниската чувствителност на преобразувателя ограничава използването на този
манометър само за измерване на свръхвисоки налягания (над 100 МРа). От друга страна,
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коефициентът на изменение на съпротивлението на манганина е в границите от 2,39.10-11 до
2,55.10-11 Ра-1, което налага всеки манометър да се градуира отделно.

На фиг.7.24. е показана схемата на чувствителния елемент на манганинов манометър.
В корпуса 1 на двата метални пръта 3 е монтиран манганиновият резистор 2. Металните
пръти, които са едновременно изводи, се изолират електрически от корпуса на
преобразувателя. Прътите са закрепени чрез гайката 4. Нипелът 5 служи за присъединяване
на преобразувателя към обекта. Грешката на измерване достига до ± 1 %.
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фиг.7.24. Схема на манганинов съпротивителен манометър

Капацитивни манометри
В устройствата за измерване на налягане с капацитивни преобразуватели

чувствителен елемент е мембраната, която представлява една от пластините на кондензатора.
Под действие на налягането мембраната се деформира и променя стойността на капацитета
на кондензатора. Максималното изменение на капацитета може да достигне до 20 % от
стойността на пълния капацитет на преобразувателя. Втората пластина на кондензатора е
неподвижна и се закрепва към корпуса.

Обхватът на измерване се определя от дебелината на мембраната и началното
разстояние между пластините на кондензатора. Обхватът на измерване може да се измести в
областта на малките налягания чрез намаляване на началното разстояние между пластините.

Сумарната стойност на капацитета на преобразувателя С се определя от уравнението:
(7.28) JСССС p ++= 0 ,

където 0С е стойността на капацитета преди въздействие на налягането, F; рС - стойността на
капацитета, която зависи от приложеното налягане, F; JС - стойността на капацитета, която
зависи от изменението на температурата, F.

Характерът на зависимостта )( pfС p = се определя от свойствата на мембраната,
условията на закрепване и отношението на дебелината към диаметъра й. Стойността на JС
зависи от линейните температурни деформации на материала, които изменят  хлабината
между пластините, и от изменението на формата на мембраната вследствие на вътрешните
напрежения За изключване на влиянието на температурата се използват специални
конструкции охлаждаеми капацитивни преобразуватели (фиг.7.25). Охлаждаемата мембрана
1 е изпълнена заедно с корпуса на измервателното устройство. Вътре в корпуса върху
изолатора 3, който е поставен в регулиращата втулка 4, е разположена неподвижната
пластина 2 и екранираната бобина 5 на температурната компенсация. Основното
предназначение на бобината 5 е да намалява изместването на нулевата точка, което възниква
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при изменение на температурния режим. Еластичният елемент се състои от две мембрани,
които са свързани помежду си. Едната мембрана има специални издатъци, върху които е
поставена втората, плоска мембрана, охлаждащата течност протича между двете мембрани
по лабиринта, образуван от тези издатъци. Поради интензивното охлаждане и наличието на
компенсационна бобина изменението на температурния режим не оказва влияние на
крайните резултати.
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фиг.7.25. Охлаждаем капацитивен преобразувател

За преобразуване на изменението на капацитета в пропорционално изменение на
напрежението в повечето случаи се използват електрически схеми, в които
висококачественият синусоиден електрически сигнал се подлага (в съответствие с
изменението на капацитета) на амплитудна или честотна модулация. В един от вариантите
включеният  в резонансен контур капацитет предизвиква изменение на резонансната честота
и съответно изменение на амплитудата на тока в контура.

Йонизационни манометри
За измерване на налягането на газови среди в интервала 10-1 ¸ 10-8 Ра се използват

йонизационни манометри. Схемата на уреда е показана на фиг.7.26. Основен елемент на
манометъра е стъклената манометрична лампа, която включва катода 1, разположен в
анодната решетка 2. Тя е обкръжена от цилиндричния йонен колектор 3. Излъчените от
нажежения катод електрони се ускоряват от положителното напрежение, приложено между
анода и катода. При движението си електроните йонизират молекулите на разредения газ.
Положителните йони попадат на отрицателно заредения колектор 3. При постоянни анодно
напрежение и електронна емисия стойността на колекторния ток Ik зависи от измерваното
налягане.

Еталонните уреди за измерване на малки абсолютни налягания е прието да се наричат
манометри, а промишлените уреди – вакуумметри.

В магнитните електроразрядни манометри със студен катод, за намаляване на долната
граница на измерване до 10-10 Ра траекторията на движение на електроните в лампата се
формира за сметка на външно магнитно поле, при това с увеличаване на пробега на
електроните се увеличава и броят на ударите им с молекулите на газа. Към групата на
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магнитните електроразрядни манометри се отнасят вакуумметрите ВМБ - 2,3 с
манометрични преобразуватели ММ – 8, ММ – 3М4 и ВИМ с манометрични
преобразуватели ММ – 14М.

150 V  50 V

ризм

IkIA

mA

2

1

3

+ +

фиг.7.26. Схема на йонизационен манометър

Топлинни манометри
За измерване на налягането на газови среди в интервала 1 – 104 Ра (10-2 – 102 mm Hg)

се използват топлинни манометри, които включват манометричен преобразувател и
измервателен блок. Принципната измервателна схема на топлинния манометър е показана на
фиг.7.27. Тя представлява неуравновесен мост, който се захранва от стабилизиран източник
на захранване ИЗ. В трите рамена на моста са включени постоянните резистори R1 ¸ R3, а в
четвъртото е включена нагрята до 200 оС волфрамова жичка, която се намира в камерата, за
подаване на измерваното налягане. При посочените налягания в резултат на  намаляване на
броя на молекулите дължината на свободния пробег на молекулите е съизмерима с
разстоянието между топлопредаващите повърхности на камерата, във връзка с което
топлопроводността при налягания, по-ниски от 103 Ра (10  mm  Hg),  линейно намалява в
зависимост от намаляването на налягането.

ИЗ

R1

R2 R3

МВ

измр

фиг.7.27. Схема на топлинен манометър

Долната граница на измерване е ограничена от нарастващото влияние на лъчистия
топлообмен за сметка на намаляването на топлопроводността, което става определящо при
налягания, по-ниски от 10-1 Ра.

Съществува промишлено производство на топлинни преобразуватели от вида МТ – 6,
които се използват в комплект с вакуумметъра ВСБ – 1.
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За измерване на температурата на жичката могат да се използват и термодвойки. В
този случай топлинните манометри се наричат термоелектрически. Схемата на
манометричен преобразувател (лампа) на вакуумметър от вида ВТ – 2 е показана на фиг.7.28.
Вътре в стъкления балон 1, който се присъединява плътно с горната си част към обекта, се
намира платиненият нагревател2, чиято температура се измерва с термодвойката 3.

1

2
3

фиг.7.28. Термоелектрически манометричен преобразувател

Общи указание и правила при измерване на налягане и разлика на налягане
Грешката на измереното налягане зависи от инструменталната грешка на

измервателните устройства, условията на експлоатация на манометрите, методите за
отвеждане на налягането и неговото предаване до измервателните уреди.

При избора на обхвата на измерване на манометъра определящи са стойностите на
измерваното налягане и характерът на неговото изменение.при стабилно налягане неговата
номинална стойност трябва да отговаря на ¾ от обхвата на измерване на уреда, а при
променливо налягане – на 2/3 от обхвата.

Показващите манометри и манометрите с дистанционно предаване на показанията
обикновено се монтират близо до точката за отвеждане на налягането, на удобно за
обслужване място. Изключение правят манометрите, които се използват за
вътрешнореакторен контрол и контрол на налягането в ЯЕЦ в зони с ограничен достъп.
Съвременните серийни преобразуватели на налягане не трябва да се поставят вътре в
активната зона, затова те се намират на значително разстояние от точката за отвеждане на
налягането, което увеличава инерционността на уредите. При това трябва да се отчита, че
наличието на стълб течност в импулсната линия създава систематична грешка на
показанията, която е отрицателна или положителна в зависимост от това, дали манометърът
е по-високо или по-ниско от точката на отвеждане на налягането. Импулсната линия на
диференциалните манометри има дължина, максималната стойност на която е 50 m.

Налягането се отвежда с тръби, които се присъединяват към тръбопровода или
вътрешното пространство на обекта. Тръбата трябва да бъде изравнена с вътрешната стена,
за да не се създава завихряне на потока. При измерване на налягане и разлика на налягане на
течни среди не се препоръчва налягането да се отвежда от долната или горната точка на
тръбопровода, за да не попаднат утайки или газове в импулсните линии, а при газови среди –
от долната точка на тръбопровода, за да не попадне кондензат в импулсните линии.

При измерването на вакуум често се използват манометри с работна течност живак. За
изключване на възможността токсичните пари на живака да попаднат в системата на входа
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на манометрите се установява специално устройство (фиг.7.29). Парите на живака
кондензират при съприкосновение с охлаждащата повърхност на колбата 1, която е
запълнена с течен азот 2 и се стичат в манометъра.

12

фиг.7.29. Схема на устройство за кондензиране на живачни пари

На фиг.(7.30) е показано циклонното устройство 1, което е монтирано на линията за
отвеждане на налягането от прахопровода 2 с метална стена 3. Прахо-въздушната смес се
подава към циклона чрез тръбата 4 тангенциално, а налягането се отвежда от циклона от
средната му част чрез тръбата 5. Твърдите частици се сепарират в циклона и периодично се
отделят от него през отвора 6. За изглаждане на пулсациите пред измервателното устройство
се поставя дросел. Дължината на импулсната линия от точката на отвеждане на налягането
до уреда трябва да осигурява охлаждане на измерваната среда до температурата на околния
въздух. Чрез превключващ вентил един  напоромер или тягомер може да бъде включван към
няколко точки за отвеждане на налягане или разреждане.

П
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ок
а 
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45 °

2
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фиг.7.30. Схема на циклонно устройство за отвеждане на налягането

Схемата на свързване на преобразувателя 1 към тръбопровода е показана на фиг.7.31.
При изключване на импулсната линия за продухване и за включване на контролен
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манометър се използва трихидовият вентил 2. При измерване на налягане над 10 МРа, а също
при контрол на налягането на радиоактивен топлоносител на изхода от тръбопровода се
монтира допълнителният спирателен вентил. При измерване на налягане на среда с
температура по-висока от 70 оС тръбата 3 се огъва в формата на окръжност, където водата се
охлажда, а парата кондензира.

фиг.7.31. Схема на свързване на манометър към тръбопровод

На фиг. 7.32 е показана схемата на манометър с мембранен разделител. Агресивната
среда 1 се подава под мембраната. Пространството 2 над мембраната и вътрешният обем на
манометричната пружина са запълнени с буферна течност. За да има съответствие между
измерваното налягане и налягането над мембраната е необходимо твърдостта на мембраната
да бъде по-малка от твърдостта на чувствителния елемент.

1

2

фиг.7.32. Схема на манометър с мембранен разделител

1

2

3
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При използване на течностни разделители (фиг.7.33) неутралната (буферна) течност,
която запълва част от разделителния съд 2, измервателната камера на уреда и линията между
тях 3, трябва значително да се отличава по плътност от измерваната среда 1 и да не се смесва
с нея. На фиг.7.33а плътността на агресивната среда е по-малка от разделителната, а на фиг.
7.33 б – по-голяма.

 3

 2

 1

 1

 2

 3

a б

фиг.7.33. Схема на манометър с течностен разделител

При измерване на разлика на налягане диференциалните манометри трябва да се
включат по такъв начин, че средата, която запълва импулсните линии, да не създава
допълнителна грешка в резултат от разлика между плътностите или на височината на
стълбовете течност в тях. Импулсната линия не трябва да има  хоризонтален участък,
минималният ъгъл на наклона трябва да бъде по-голям от 5 о. При измерване на разлика на
налягане на вода и пара измервателните камери на диференциалния манометър трябва
предварително да бъдат запълнени с вода.

Манометрите и другите уреди за налягане се подлагат на периодичен контрол и
проверка. За проверка се използват еталонни уреди и устройства, които възпроизвеждат
налягането. Най-често това са бутални манометри.

При проверка на манометри, предназначени за измерване на налягане на химични
активни газове, не трябва да се използват бутални манометри запълнени с масло.

7.2. Измерване на скоростта на флуиди

При измерване на скоростите на движещи се флуиди може да се определят както
абсолютната стойност на скоростта, така и нейната посока. За измерване на местната скорост
се използват механични, пневматични, термоанемометрични и магнитни методи.

7.2.1. Механични методи
Ако във флуида се постави разнородно тяло, което се премества безинерционно

заедно с него, скоростта на флуида може да се определи чрез измерване на времето за
преместване на тялото на определено разстояние. Този метод има ограничено приложение
при промишлените измервания, но сравнително широко приложение при научните
изследвания. С лазерни анемометри е възможно да се измери скоростта на течни и газови
флуиди в интервала от 0,01 до 1000 m/s. Разредените газови флуиди, които се движат с
висока скорост, могат да се отбележат чрез местна йонизация на газа.
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Принципът на действие на чашковия анемометър (фиг.7.34) се основава на разликата
между съпротивленията при обтичане на вдлъбнатата и изпъкналата част на полусферична
чаша. Съпротивлението при обтичане на вдлъбнатата част е три пъти по-голямо от
съпротивлението при обтичане на изпъкналата част. Ако съпротивлението нараства
пропорционално на квадрата на скоростта на флуида, чашковият анемометър трябва да се
върти със скорост, равна на 1/4 от скоростта на флуида. Тъй-като съпротивлението зависи от
числото на Рейнолдс, при измерване на високи скорости е необходима индивидуална
градуировка. Обикновено ръчните чашкови анемометри се използват за измерване на
скорости от 2 до 30 m/s с относителна грешка 2,5 %. Уредите с преобразуване в електрически
сигнал се използват в интервала от 1,2 до 60 m/s.

1
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5

x 100 x 100

фиг.7.34. Схема на чашков анемометър
1 – турбина;  2 – ос;  3 – сумиращ механизъм;  4 – лост за включване и изключване;

5 – винт за закрепване

При идеален случай в крилатите анемометри (фиг.7.35) между скоростта на флуида

fw  и периферната скорост на турбината Rw съществува зависимостта:

(7.29) aww tgfR = ,
където a е ъгълът между положението на крилата и направлението на потока флуид.
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3

1

2

4

фиг.7.35. Схема на крилчат анемометър
1 – корпус;  2 - пропелер;  3 – ос;  4 – индикатор

При различна плътност на флуида в резултат от триенето възниква грешка, която се
увеличава с намаляване на плътността.

На фиг.7.36 са показани градуировъчните криви на крилчат анемометър за въздух с
различна плътност. Поради наличието на кожух около турбината действителната
характеристика на анемометъра при голяма плътност на газа (r = ¥) е по-ниска от идеалната.
За намаляване на триенето на ротора се използват специални рубинови лагери. Използването
на фотоелектрически методи за преобразуване на скоростта на въртене на ротора в
миниатюрните крилчати анемометри дава възможност да се измерят скорости 0,2 – 0,3 m/s, а
при измерване на скоростта на вода даже 1,27 mm/s.
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фиг.7.36. Зависимост на периферната скорост Rw  на крилчатия анемометър
от скоростта на флуида fw  при различна плътност
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Вихровият метод за измерване на скоростта на флуида е основан на зависимостта
между скоростта на флуида и честотата на възникващите вихри, наблюдавана в определен
интервал на скоростите. Регулярно откъсване на вихрите зад поставеното във флуида тяло
предизвиква колебания на скоростта в предната част на тялото, като честотата на тези
колебания може да се измери с термоанемометричен чувствителен елемент.

7.2.2. Пневматични методи
Ако флуидът обтича тяло със специален профил или протича през намиращия се в

него канал, в различни точки на повърхността на това тяло възниква пад на налягането,
който може да се използва за мярка за скоростта на потока.

Налягането, което ще се измери от сонда, която се движи заедно с флуида с равна на
него скорост, се нарича статично налягане стр . Ако потокът течност или газ адиабатно и
изоентропно се приведе в състояние на покой, налягането ще достигне максимална стойност,
която се нарича пълно налягане пр . Разликата между пълното налягане и статичното се

нарича динамично налягане др . За несвиваеми флуиди съгласно с уравнението на Бернули:

(7.30)
2

2rw
=-= стпд ррр  .

За газови потоци с голяма дозвукова скорост динамичното налягане се определя от
зависимостта:

(7.31)
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където Ма е числото Мах;  k – отношението на специфичните топлини (показател на
адиабатата), за въздух k = 1,405.
Множителят rw 2/2 се нарича кинетично налягане.

За измерване на пълното налягане в повечето случаи се използват поставени срещу
потока отворени тръби (тръба на Пито). При малки стойности на числото на Рейнолдс (Re),
т.е. при измерване на малки скорости или на скорости на поток от разредени газове,
налягането в тръбата на Пито превишава пълното налягане със стойност, която зависи от
вискозитета на флуида.
При измерване на скоростта на флуид, който се движи със свръхзвукова скорост (Ма > 1)
пред тръбата на пито се образува зона на компресия, която определя пълното налягане. При
Ма > 1 налягането в тръбата на Пито рр  се определя от зависимостта:
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Разликата между налягането в тръбата на Пито и статичното налягане е прието да се
нарича динамично налягате на уреда удр , . На фиг.7.37 е дадена зависимостта на
отношението на динамично налягане на уреда към кинетичното от стойността на числото на
Мах.
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фиг.7.37. Зависимост на отношението на динамично налягане на уреда към
кинетичното налягане от числото на Мах

Най-прост уред за измерване на пълното налягане е тръбата на пито. Тъй-като
сондите за измерване на пълното налягане най-често са комбинирани със сондите за
измерване на статичното налягане, формата на тези сонди е различна (фиг.7.38). Тръбата на
Прандтл (фиг.7.38  а)  и Г-образната напорна тръба (фиг.7.38  б)  имат полукръгла глава и се
отличават само по своята форма. Тръбата на Брабе е показана на фиг.7.38 в, а тръбата с
елипсовидна глава – на фиг.7.38 г. Сондата с аеродинамична форма (фиг.7.38 д) е снабдена с
дълга дръжка и е предназначена за измерване на скоростни профили в тръби с големи
сечения. Предимството на цилиндричните сонди (фиг.7.38 е) се състои в удобството, което
създават при поставянето им в тръбопровода.
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фиг.7.38. Видове тръби на Пито
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Тръбите на Пито не са много чувствителни към промяната на ъгъла между оста им и
направлението на потока. Ако краят на сондата е изпълнен във вид на тънкостенна тръба,
едва при изменение на ъгъла с ± 23 о пълното налягане се изменя с 1 % от кинетичното. В
тръбите с полукръгла глава (фиг.7.38 а,б) такова изменение се получава при изменение на
ъгъла с ± 12 о.  При измерване на скоростите в пограничния слой или на скоростите на
флуиди,  които се движат в тръбопроводи,  възникват грешки,  които са предизвикани от
намаляването на скоростта при стената. Тези грешки могат да се компенсират чрез “мнимо”
преместване на точката на измерване по посока на по-високото налягане на разстояние 0,15
D (D – диаметър на тръбата на Пито) спрямо центъра на тръбопровода. Ако разстоянието на
тръбата от стената е по-малко от 2 D, измерената скорост на потока ще бъде по-ниска от
действителната.

Използват се три вида сонди за измерване на статичното налягане на флуида: сонди
тръби, при които направлението на потока съвпада с оста на тръбата;  цилиндрични сонди,
при които оста е перпендикулярна на направлението на потока;  дискови сонди, които се
поставят така, че направлението на потока да съвпада с плоскостта на диска. На външната
повърхност на сондата тръбата има отвори, които са разположени на достатъчно разстояние
от главата на сондата. Използването на сонди с полуелипсовидна глава изключва
откъсването на потока от главата на сондата. При цилиндричните сонди отворите за
отвеждане на налягането трябва да са разположат под ъгъл 72,8 о един спрямо друг.

При съгласуване на съпротивленията на двата канала с цилиндричната сонда може да
се осигури нечувствителност спрямо направлението на потока в интервала ± 30 о при
допустима грешка 1 % от кинетичното налягане (фиг.7.39).
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фиг.7.39. Аеродинамични характеристики на цилиндричните сонди
1 – при некачествено изпълнение;  2 – при точно изпълнение;  3 – при сонди тръби; рст – действително статично

налягане;  р’ст – измерено статично налягане

При дисковите сонди този интервал е ± 4 о (фиг.7.40). Модификация на дисковата
сонда е отвеждането на налягането от стената на тръбопровода. Сондите тръби са
чувствителни към изменението на направлението на потока.
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фиг.7.40. Зависимост на показанията на дисковата сонда от ъгъла и скоростта на потока

Напорните тръби се използват за измерване на динамичното налягане (напора) и
представляват комбинация от сондите за измерване на пълното и статично налягане
(фиг.7.38).  Изработваните по данни на Прандтл напорни тръби имат полукръгла глава с
централен канал с диаметър 0,3 D за отвеждане на пълното налягане и пръстеновиден отвор
за отвеждане на статичното налягане, който е разположен на разстояние 3 D от главата на
тръбата (фиг.7.38). Тъй-като неточностите при изработването на пръстеновидния отвор са
неизбежни, най-често той се заменя с редица отвори. Тези тръби са предназначени за
изследване в областта на дозвуковите и свръхзвуковите скорости съответно при стойности
на числото на Мах до 0,9 и до 3, при което отклонение от закономерностите не са
наблюдавани.

Показанията на напорните тръби зависят от направлението на потока. Тази
зависимост е най-малка при тръбата на Прандтл, тъй-като при нея влиянията върху пълното
и статичното налягане взаимно се компенсират.

В някои случаи се използват усилватели на напора, при които статичното налягане се
заменя с разреждане, създавано от дюза. Чрез обикновена дюза скоростният напор може да
се увеличи от 4 до 5 пъти, а при използване на двойна дюза – увеличението е от 8 до 14 пъти.
Коефициентът на усилване силно зависи от направлението и скоростта на потока.
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7.2.3. Термоанемометрични методи
Поток газ или течност, който обтича електрически загряван чувствителен елемент го

охлажда така, че при постоянна мощност на нагряване на температурата на чувствителния
елемент служат за мярка на скоростта на потока. За чувствителни елементи се използват
тънки проводници и ленти с малка топлинна инерционност.

Обикновено термоанемометричните чувствителни елементи се изработват от
волфрамов платиниран проводник с диаметър около 0,005 mm и дължина 1 mm (фиг.7.41а).
При работа в тежки условия е целесъобразно да се използва чувствителен елемент с тяло от
огнеупорно стъкло, върху което е напластено платинено фолио с размери 0,2 ´ 1  mm
(фиг.7.41 б).

1 
m

m

a

1
2

б

фиг.7.41. Термоанемометриичен чувствителен елемент
1 – платинено фолио;  2 – сребърно покритие

Този метод осигурява голяма чувствителност, но негов недостатък са намаляването на
чувствителността при увеличаване на скоростта на потока и невъзможността за осигуряване
на оптимален режим на работа на чувствителния елемент.

Поради малката механична якост на чувствителните елементи с проводник и
сравнително сложните електрически схеми са изработени сонди с вградени съпротивления.
Използват се в интервала от 0,02 до 5m/s, имат относителна грешка ± 5  %  и обхват на
работни температури от 0 до 40 оС.

7.2.4. Определяне на посоката на скоростта
Тъй-като скоростта е векторна величина, за пълното й определяне е необходимо да е

известна и нейната посока. Съществуват механични, пневматични и термоанемометрични
методи, които позволяват да се определи посоката или само в една равнина, или в две
взаимноперпендикулярни равнини.

За определяне на посоката на скоростта на вятъра се използва подвижно крило, което
под действие на динамичния напор заема установено положение, съответстващо на посоката
на скоростта на вятъра (фиг.7.42). Положението на крилото 1 се преобразува в електрически
сигнал чрез потенциометричния преобразувател 2.

Ако в сондата има една или две двойки отвори, действащият поток под наклон спрямо
сондата създава пад на налягане на отклонението на сондата от направлението на потока.
Този пад на налягане може да се използва също така за автоматично ориентиране на сондата
по направлението на потока.

За определяне на направлението на потоците в една равнина се използват
цилиндрични сонди с два отвора. Сондата се завъртва около своята ос, докато налягането в
двата канала се изравни. Експерименталните изследвания са показали, че при измерване на
малки скорости най-голяма чувствителност се получава при разположение на отворите под
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ъгли ± 45 о спрямо хоризонталната ос на сечението на сондата. При големи дозвукови числа
на Мах този ъгъл се увеличава, при Ма = 0,7 достига до около ± 68 о.

1

2

фиг.7.42. Схема на устройство за измерване на посоката на вятъра

За определяне на посоката на потока в пространството най-удобни са сондите със
сферична глава, тъй-като при тях взаимното влияние на отворите е най-малко. Показаните на
фиг.7.43 сонди се различават основно по своята форма. Експериментално е доказано, че ако
отворите на сферичната глава (фиг.7.43 а,б,в) са разположени под ъгъл ± 30 о спрямо
централната ос, взаимното влияние на налягането се изключва. В този случай посоката на
потока се определя по пада на налягане в двойките спрегнати отвори по една и съща
градуировъчна крива. Изработването на сондата съществено се опростява, ако отворите се
разположат на полусферична глава (фиг.7.43 г).

ф 2 mm

а б в

г

фиг.7.43. Кълбовидни и полукълбовидни сонди
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Ако нагрят проводник се обдухва от поток, чиято посока е под наклон спрямо
проводника, с известно приближение може да се смята, че неговата температура се определя
само от нормалната към направлението на проводника съставяща на скоростта на потока. По
тази причина за определяне на посоката на потока в дадена равнина се препоръчва
използването на два кръстосани нагряти проводника, които след установяването на сондата в
потока сключват с направлението му ъгъл ± 45о.

7.2.5. Измерване на пулсациите на скоростта
Най-разпространеният метод за измерване на пулсациите на скоростта при изследване

на турбулентните характеристики на изотермични и неизотермични потоци е
термоанемометричният. Чувствителният елемент на такъв термоанемометър представлява
нагрята жичка с диаметър 1 ¸ mm и висока чувствителност, малка инерционност и
устойчивост към вибрации. За осигуряване на необходимата чувствителност към
пулсирането на скоростта температурата на жичката трябва да бъде значително по-висока от
температурата на потока. Обикновено температурата на жичката е с около 200 ¸ 300 К по-
висока. Това намалява възможностите за приложение на метода и той се използва при
температури на потока, не по-високи от 700¸800 К.  Освен това високата чувствителност на
жичката по отношение на нейното замърсяване затруднява измерването в запрашени потоци.

Сондите за пълно и статично налягане могат също така да се използват за измерване
на турбулентността. Турбулентността променя показанията на пълното налягане в сравнение
с ламинарното течение при еднаква средна скорост. Стойността на това изменение може да
характеризира интензивността на турбулентността. В резултат на експериментално
изследване на влиянието на различните фактори върху такъв чувствителен елемент е
установено, че с комбинирана сонда, съставена от две тръби за пълното налягане с различна
конфигурация на отворите е възможно да се измери турбулентното изменение на скоростта,
ако сондата отговаря на следните изисквания:

а) числото на Рейнолдс за вътрешния диаметър на сондата и скоростта на потока
трябва да бъде по-голямо от 1000;

б) мащабът на турбулентността трябва да превишава диаметъра на тръбата с повече от
5 пъти;

в) влиянието на градиента на скоростта в границите на диаметъра на тръбата трябва
да бъде пренебрежимо малко.

Анализът на тези изисквания, приложен към потоци с различна температура (300 и
1300 К) и средна скорост, по-висока от 5 m/s е показал, че диаметърът на отвора на тръбите
трябва да бъде съответно не по-малък от 2,5 и 35 mm (при незначителни градиенти на
средните скорости в граници на сечението на сондата), а линейните мащаби на
турбулентните пулсации в изследваните потоци – съответно не по-малки от 12 и 175 mm. От
анализа следва, че тези изисквания значително ограничават приложението на сондите за
пълно налягане при експерименталното изследване на турбулентните пулсации на скоростта
в неизотермични струйни течения.
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ОСМА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОДА НА ФЛУИДИ

8.1. Общи сведения
При измерванията, които са свързани с отчитане на количеството веществото, важни

понятия са разходът и количеството вещество.
Разходът е количество вещество, което протича през дадено сечение за единица

време.
Количеството вещество може да се измери или в единици за маса –килограм (kg), тон

(t) или в единици за обем- кубичен метър (m3),  литър ( l ). В съответствие с избраните
единици може да се измери или масовият разход tm  в kg /s, kg /h, t/h или обемен разход tV  в
m3/s, l /s, m3/h. Единиците за маса дават по-пълни сведения количеството и разхода на
веществата, тъй-като обемът на веществата, особено на газовете зависи от налягането и
температурата. При измерване на обемните разходи на газовете за получаване на
съпоставими стойности резултатите от измерването се привеждат към определени условия,
които се наричат нормални условия. При промишлени те измервания нормални условия са
температура НJ  = 20 oC,  налягането Нр  = 101325 Ра и относителна влажност j = 0. В този
случай обемния разход се означава с Vt,H и се изразява в обемни единици.

Съществува голямо разнообразие от методи за измерване на разход и от конструкции на
уредите за измерване (разходомери). Най-широко приложение са получили следните
разновидности на разходомери: чрез измерване на пада на налягане, който се създава при
протичане на потока флуид през стесняващо устройство – разходомери с променлив пад на
налягане;  чрез измерване на обтичано от потока флуид тяло - разходомери с постоянен пад
на налягане;  тахометрични (скоростни) разходомери;  електромагнитни разходомери;
ултразвукови разходомери.

8.2. Измерване на разхода на течности, газове и пари чрез пада на налягане в
стесняващо устройство

8.2.1. Теоретични основи
Методът за измерване е основан на зависимостта на пада на налягане в неподвижното

стесняващо устройство, поставено в тръбопровода, от разхода на измерваната среда. Това
устройство трябва да се разглежда като първичен преобразувател на разхода. Създаваният в
стесняващото устройство пад на налягане се измерва с диференциални манометри, скалата
на които се градуира в единици за разход. При необходимост от дистанционно предаване на
показанията диференциалният манометър трябва да бъде снабден с преобразувател.

Разглежданият принцип на измерване се заключва в това, че като протича през отвора
на стесняващото устройство, флуидът увеличава скоростта си. Увеличаването на скоростта, а
следователно и на кинетичната енергия намалява потенциалната енергия и съответно и
статичното налягане. Разхода може да се определи по пада на налягане Dр, който се измерва
с диференциалния манометър в съответствие със статичната характеристика Dр=f(mt) или
Dр=f(Vt). Приложението на този метод на измерване не е възможно, ако са изпълнени
следните условия: течението трябва да бъде турбулентно и стационарно; флуидът трябва да
бъде еднофазен и да запълва цялото сечение на тръбопровода; фазовото състояние на флуида
не трябва да се променя при преминаването му през стесняващото устройство; не трябва да
се образуват утайки пред и след стесняващото устройство; на повърхността на стесняващото
устройство не трябва да се натрупват отлагания, които довеждат до промяна на геометрията
му.
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Стесняващите устройства се разделят условно на стандартни и нестандартни.
Стандартни се наричат тези устройства, които са изработени съгласно с нормативните
документи на дадения стандарт. Статичните характеристики на стандартните стесняващи
устройства могат да се изчислят без индивидуална градуировка. Статичните характеристики
на нестандартните стесняващи устройства се определят чрез индивидуална градуировка.

Като стесняващи устройства за измерване на разхода на течности, газове и пари се
използват бленди, дюзи и дюзи на Вентури. Блендите (фиг.8.1а) представляват тънък диск с
кръгъл отвор, оста на който съвпада с оста на тръбата. Предната (входна) част на отвора има
цилиндрична форма с диаметър d,  а след това преминава в конично разширение.  Предният
ръб трябва да бъде остър, без закръгления и издатъци. Стандартните бленди се изработват за
тръбопроводи с диаметър, по-голям от 50mm.

a б

d D D

в

d d

P1 P2 P2P1 P1

P2

Дюзите (8.1 б) имат плавно стесняваща се входна част и цилиндрична изходна част с
диаметър d. Изходният ръб трябва да отговаря на същите условия както предния ръб на
блендите. Той се предпазва от случайни повреди чрез защитния праг, образуван на изходната
част на дюзата. При измерване на разхода стандартните дюзи се използват за тръбопроводи с
диаметър, по-голям от 50 mm.

Дюзата на Вентури има стесняваща се входна част, цилиндричен участък и конична
разширяваща се изходна част (фиг.8.1 в). Минималният диаметър на тръбопровода за
стандартните тръби на Вентури е 50mm.

На (фиг.8.1)  с р1 и р2 са отбелязани точките за отвеждане на налягането към
диференциалния манометър.

На (фиг.8.2) са показани профила на потока, който преминава през блендата, и
разпределението на налягането по дължина на стената на тръбата (плътната линия) и по оста
на тръбата (линията от чертички и точки). След сечението А струята се свива и средната
скорост на потока се увеличава.  В резултат на инерционността струята продължава да се
свива до определено разстояние след блендата, като мястото на най-голямото свиване се
намира в сечението В. Увеличаването на скоростта в участъка АВ е съпроводено със
съответно намаляване на статичното налягане от първоначалната му стойност рА  до
минималната му стойност рВ. След сечението В започва разширяване на струята, което
завършва в сечението С. Този процес е съпроводен с намаляването на скоростта и
увеличаването на статичното налягане. В сечението С скоростта придобива първоначалната
си стойност, но налягането рс  е по-малко от налягането рА в резултат от на загубата на
налягане в стесняващото устройство. Загубата на налягане се определя от загубата на

фиг.8.1. Стандартни стесняващи устройства
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енергия в мъртвите зони, които се намират зад блендата, където се създава силно
вихрообразуване.

P1

P1

PA

P

A

PC

PB

P2

P2

P3

B C

P

фиг.8.2. Характер на потока и разпределение на статичното налягане

При определяне на общата зависимост между разхода и пада на налягане
първоначално се приема, че плътността на флуида не се изменя при преминаването му през
стесняващото устройство, няма топлообмен с околната среда и тръбопроводът е
хоризонтален. В този случай законът за запазване на енергията за сеченията А и В може да
се запише във вид на уравнението на Бернули:

(8.1)
222

222
BB

B
BA

A
A kpkp w

x
w

r
w

r
++=+ ,

където kА  и kB са поправъчните коефициенти за неравномерността на разпределение на
скоростите в сеченията А и В; vА  и vВ  - средните скорости на потока в сеченията А и В; x  е
коефициента на съпротивление в участъка АВ, отнесен към скоростта vВ.

Масовият разход mt  на непрекъснатата струя несвиваема течност с плътност r, която
се движи със скорост v  в тръба със сечение F, може да се изрази с уравнението:

(8.2)  mt = rv F.
От (8.2) лесно може да се получи
(8.3) FAv А = FBvB ,

където FA  и FВ  са площите на струята в сеченията А и В.
Отношението на площта на отвора на стесняващото устройство F0 към площта на

тръбопровода F се нарича относителна площ (модул) на стесняващото устройство:

(8.4) 2

2
0

D
d

F
Fm ==

където d и D са диаметри на стесняващото устройство и на тръбопровода.
Отношението

(8.5)
0F

FB=m

се нарича коефициент на свиване на струята.
След като се вземат предвид (8.4) и (8.5), от (8.3) се получава:
(8.6) v А =mmvB.
След заместване на стойността за vА  от (8.6)  в (8.1)  се получава:
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(8.7) )(21
22 BA

AB

B pp
mkk
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-+

=
rmx

w

Обикновено падът на налягане се измерва непосредствено преди и след стесняващото
устройство Dр =  р1 -  р2. Този пад на налягане се различава по стойност от (рA -  рB). Ако
отношението на тези падове на налягане се изрази чрез коефициента

(8.8)
21 pp

pP BA

-
-

=y    ,

за vВ се получава:

(8.9) )(2
2122 pp

mkk AB
B -
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=

rmx
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w .

След като се отчете, че
(8.10) 0FFm BBBt mrwrw == ,

за масовия разход се получава окончателно

(8.11) )(2)(2 21021022
ppFppF

mkk
m
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= rar
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ym
.

Коефициентът a се нарича коефициент на разхода  и се определя от зависимостта

(8.12)
22mkk AB mx

ym
a

-+
= .

За обемният разход израза има вида

(8.13) )(2
210 ppF

m
V t

t -==
r

a
r

.

Формулите (8.11) и (8.13) са валидни за независими флуиди. При измерване на
разхода на газове и пари  плътността r се променя при преминаване на стесняващото
устройство в резултат на промяна на налягането. Затова във формулите се включва
коригиращият множител e, който отчита разширението на измервания флуид в зависимост от
пада на налягане. В този случай за масовия tm и   обемния tV  разход се получава:

(8.14) )(2 210 ppFmt -= rae

(8.15) )(2
210 ppFVt -=

r
ae ,

където r е плътността на флуида в сечението А (т.е. в несмутения поток преди стесняващото
устройство).

Изразите (8.14) и (8.15) са основни уравнения на разхода за разходомери със
стесняващи устройства. Те се използват както за свиваеми, така и за несвиваеми флуиди,
като за несвиваеми флуиди e = 1. Използването на тези уравнения предполага, че
стойностите на r, 0F , a и e не зависят от разхода. Тогава те могат да се запишат във вида:

(8.16) pkm mt D=

(8.17) pkV Vt D= ,

където mk  и Vk са постоянни коефициенти.
Съществуващите конструкции стесняващи устройства осигуряват практически

постоянна стойност на a само в определен  ограничен интервал на изменение на разхода или
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по-точно в определен интервал на изменение на числото на Рейнолдс (Re). Коефициента на
разхода a слабо зависи от Re при Re > Remin,  затова стесняващите устройства могат да се
използват само при тези стойности на Re.

Коригиращият множител e зависи от отношението Dр/р1, а тъй-като с изменение на
разхода се изменя и Dр, e също зависи от измерения разход.  При градуировката на
разходомера обикновено се приема e = eср, което съответства на най-вероятната стойност на
разхода, наречен среден разход. Обикновено този разход характеризира номиналния режим
на работа на съоръжението.

Квадратичната зависимост между разхода и пада на налягане в стесняващото
устройство позволява скалите на диференциалните манометри да се градуират в единици на
разхода. Такива диференциални манометри се наричат разходомери.  За получаване на
линейна скала в кинематичната или електронна схема на диференциалния манометър се
включват устройства, които извличат корен квадратен. Наличието на такива устройства е
един от недостатъците на този метод за измерване на разхода.

Друг сериозен недостатък на метода е стесненият обхват на измерване за всеки
конкретен разходомер, който обхваща интервала от 30 до 100 % от максималния измерван
разход. Това означава, че използването на разходомера в интервала от 0 – 30 % от неговата
скала не се препоръчва, тъй-като в тази област не може да се гарантира достатъчна точност
на измерването. Точността на разходомера се гарантира само в границите на скалата от 30 до
100 %.

При експлоатационни условия плътността r на флуида може да се променя, което
оказва влияние на коефициентите mk  и Vk  и на статичната характеристика. Съществено
изменение на плътността на средата обикновено се наблюдава при изменение на
температурата и налягането на газовете и парите. Ако изменението на плътността на флуида
е съпроводено и с изменение на множителя e, което се наблюдава при промяна на налягането
на флуида, показанията на масовия разходомер трябва да се умножават с корекционния
множител

(8.18)
гргр

mc
r
r

e
e

= ,

а на обемния разходомер – с множителя

(8.19)
r
r

e
e гр

гр
Vc = ,

където r  и rгр, e  и eгр са действителните и градуировъчните стойности на плътността и e.
Обикновено изменението на e се пренебрегва и се използват коригиращите

множители

(8.20)
гр

mc
r
r

= ,

(8.21)
r
r гр

Vc = .

При значителни и чести колебания на плътността трябва да се използват разходомери
с автоматична компенсация на грешката.
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8.2.2. Определяне на статичната характеристика на стесняващите устройства
Уравненията на разхода (8.14) и (8.15) се преобразуват във вида:
(8.22) pmDpdmt D=D= -- raerae 2323 10.998,310.998,3 ,

(8.23)
r

ae
r

ae pmDpdV t
D=D= -- 2323 10.998,310.998,3 .

Влизащите в тези уравнения величини трябва да имат следните размерности: d и D –
mm;
r - kg/m3; tm - kg/h; tV  - m3/h.

За определяне на обемния разход на газа нtV ,  при нормални условия нJ  и нр  в

зависимост от измерения обемен разход на газа tV  при работни условия J  и р трябва да се
използва уравнението:

(8.24)
kTp

TpVV
н

н
tнt

.
, = ,

където k е коефициентът на свиваемост на газа, който характеризира отклонението му от
идеалния газ.

При определянето на разхода на влажен газ (8.22) изразява общия разход на газа tm ,
като включва и съдържащата се в него влага. За определянето на масовия разход на сухия газ
(8.22) трябва да се умножи с множителя rсг /r:

(8.25) сгct
pdm r
r

ae D= - 23
, 10.998,3 .

За получаване на обемния разход на газа в нормално състояние масовият разход на
сухия газ трябва да се раздели на плътността rн на газа при нормални условия:

(8.26)
н

сг
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r
r

r
ae D= - 23

, 10.998,3 .

Плътността r на влажния газ в работно състояние при налягане р и температура J е
(8.27) нпсгвпсг jrrrrr +=+= ,

(8.28) kТр
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ннп
нпсг

)( j
rr

-
= ,

където rсг е плътността на сухата част на газа при парциално налягане, равно на р -j рнп и
абсолютна стойност на температурата Т, kg/m3; rвп – плътността на водните пари при
парциално налягане, равно на j рнп и абсолютна стойност на температурата Т, kg/m3; j -
относителна влажност на газа; rнп – плътността на наситената водна пара при температура J,
kg/m3; рнп - налягането на наситената водна пара при температура J, Ра; Т = J + 273,15 –
абсолютната стойност на температурата, К.

Ако работната температура J на газа превишава температурата на насищане Jн на
водната пара, rнп е равно на плътността на прегрятата водна пара при температура J и
налягане р, а рнп = р.

След заместване на (8.28) в (8.26) се получава:

(8.29)
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където вtV , е измереният обемен разход на влажния газ при работни условия J и р, m3/h.
Определянето на статичната характеристика на стесняващото устройство е свързано с

определяне на числените стойности на a, e, d, r за работни условия при известни стойности
на диаметрите на отвора d20 и на тръбопровода D20 за нормални условия.  След като чрез
(8.22)  и (8.23)  се установи количествено съотношение между разхода и пада на налягане,  е
възможно определянето на разхода при измерване на пада на налягане с какъвто и да е
диференциален манометър.

Коефициент на разхода
В съответствие с теорията на подобието коефициентите на разхода на две стесняващи

устройства ще бъдат равни, ако те са геометрично подобни и ако съществува
хидродинамично подобие на протичащите през тях потоци.

Две стесняващи устройства са геометрично подобни, ако имат еднаква форма и
модулите им m са равни. Два потока са подобни, ако имат еднакви стойности на числото на
Рейнолдс и еднакви профили на скоростите. От тук следва , коефициентът a за даден вид
стесняващо устройство е функция на m и на Re. Установено е,  че при стойности на Re, по-
големи от дадена стойност Remin коефициентът на разхода a не зависи от свойствата на
измервания флуид, слабо зависи от стойността на Re и основно се определя от стойността на
модула m. Влияние върху потока оказва грапавостта на тръбопровода, като степента на това
влияние се определя от диаметъра на тръбопровода. Освен това за реалните бленди входните
ръбове не са идеално остри, което прави невъзможно идеалното геометрично подобие на две
бленди с еднакъв модул m. Затова се въвежда понятието изходен коефициент на разхода aи,
който представлява коефициентът на разхода на идеално стесняващо устройство, поставено
в гладък тръбопровод при предположение,  че Re  >  Remin. Следователно изходният
коефициент на разхода aи зависи само от m и Re, при това aи расте с увеличаването на m и
намаляването на Re.

Експериментално е установено, че при големи числа на Рейнолдс коефициентът на
разхода aи    практически зависи само от m и почти не се променя при изменение на Re, ако
Re е по-голямо от дадена гранична стойност Reгр.

Коефициентът на разхода a, който влиза в (8.22) и (8.23) се нарича изчислителен. Той
характеризира реалните условия на работата на стесняващото устройство: наличие на
грапавост и неострота на входния ръб. Стойностите на a  могат да се пресметнат чрез aи  с
използване на коригиращи множители за грапавост на тръбопровода и неострота на входния
ръб.

Реално съществуваща грапавост на тръбопровода заостря профила на скоростите и
увеличава коефициента на разхода, особено при малки стойности на диаметъра на тръбата.
Това се отчита чрез умножаване на изходния коефициент на разхода с коригиращия
множител k2. за всички видове стесняващи устройства стойността на k2 се увеличава при
намаляване на диаметъра на тръбопровода и увеличаване на модула m. Тръбите с диаметър D
³ 300 mm имат малка относителна грапавост и затова при тях k2 = 1. Трябва да се знае, че при
тръбопроводи с груби неравности и израстъци на вътрешната повърхност точно измерване
на разхода не е възможно.

Изменението на a, предизвикано от неостротата на входния ръб, се отчита чрез
коригиращия множител k3, чиято стойност зависи от диаметъра на тръбопровода и модула m.
Изчислителният коефициент на разхода a при Re > Remin се определя от формулите:

(8.30) a =aи k2 k3                -   за бленди,

(8.31) a =aи k2                   -   за дюзи.
При пресмятане на статичната характеристика Dр = f (mt) или Dр =  f  (Vt)  е

целесъобразно да се задават стойности на разхода, по които да се определят стойностите на
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коефициента a (при известни стойности на m).  При това стойностите на km и kv в (8.16)  и
(8.17) зависят от разхода. Ако не се изисква високата точност на измерването, a може да се
определи за средната стойност на разхода. Стойностите на коефициента a могат да се
определят само за тези разходи, при които  Re > Remin (за бленди при 0,05 £ m £ 0,20,   Remin =
5.103;  при 0,20 < m £ 0,59,   Remin = 104;  за 0,59 < m £ 0,264,     Remin = 2.104;  за дюзи при 0,05
£ m < 0,20,  Remin = 7.104;  при 0,20 £ m < 0,60,   Remin = 2.104).

По-удобно на практика е Re да се определя не по скоростта, а по разхода на
измервания флуид:

(8.32)
m
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t
e 354,0354,0 == ,

(8.33)
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t
e 354,0354,0 == ,

където Vt е обемният разход,  m3/h;   mt – масовият разход, kg/h; r -  плътността на флуида,
kg/m3;  D  –  вътрешният диаметър на тръбопровода,  mm; m - динамичният вискозитет на
флуида, Pa.s; n - кинематичният вискозитет на флуида, m2/s.

Коригиращ множител e
Коригиращият множител e  зависи от отношението на пада на налягане Dр към

абсолютното налягане р на флуида пред стесняващото устройство, модула m, вида на
стесняващото устройство и показателя на адиабатата À  на флуида

(8.34) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
À

D
= ,, m

p
pfe .

Степента на изменение на плътността на флуида при преминаването му през
стесняващото устройство зависи основно от отношението Dр /  р, като при увеличаване на
отношението стойността на e намалява. При малки стойности на Dр /  р стойността на e е
близка до единица. В повечето случаи Dр / р £ 0,05, при което за дюзи e > 0,94 и за бленди e
> 0,97.

При изменение на разхода се изменя и падът на налягане Dр, а следователно и
отношението Dр / р и множителят e. При определяне на статичната характеристика за всяка
стойност на разхода може да се определи стойността на множителя e, обаче, най-често  в
(8.22) и (8.23) се използва стойността eср, която отговаря на средната стойност на разхода. В
този случай необходимото за определяне на eср отношение Dрср / р се определя (за всички
диференциални манометри, освен за камбанните) от
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където mt,ср, Vt,ср са средният масов обемен разход; mt,г, Vt,г е горната граница на измервания
разход; Dр – граничният номинален пад на налягане на диференциалния манометър, който
съответства на разхода mt,г или Vt,г.

При използването на (8.35) Dр и р трябва да имат еднаква размерност. На практика
често Dр се изразява в kgf/m2,  a p –  в kgf/cm2. Ако се използват тези размерности,
уравнението ще има вида:

(8.36)
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Очевидно е, че при този метод за определяне на eср при всички разходи, които се
отличават от средния ще се появи допълнителна грешка в резултат на отклонението на
действителната стойност на e от средната стойност. Тази грешка зависи от отношението
Dрср/р и намалява с намаляване на това отношение.

Диаметри на стесняващото устройство и на тръбопровода
Стойностите на диаметрите на стесняващото устройство и на тръбопровода

обикновено се задават при стойност на температурата 20 оС и се означават с d20 и D20.
Входящите в уравненията на разхода диаметри при работна температура се определят от
уравненията:

(8.37) '
20 Jkdd = ,

(8.38) ''
20 JkDD = ,

където '
Jk и ''

Jk са коригиращи множители на разширението на материала на стесняващото
устройство и тръбопровода.

Коригиращите множители зависят от материала и температурата на флуида и се
определят по формули или таблици.  Ако температурата на флуида е в интервала от – 20 до
60 оС обикновено се приема '

Jk = ''
Jk = 1.

Плътност на измервания флуид
Плътността на флуида се определя по състоянието му преди стесняващото

устройство, затова чувствителния елемент за измерване на температурата на флуида се
поставя пред стесняващото устройство и на такова разстояние от него, че да не се получи
изкривяване на скоростния профил (на разстояние от 5D20 до 20D20 в зависимост от m и
диаметъра на гилзата). Поставянето на чувствителния елемент за измерване на температура
след стесняващото устройство се допуска само тогава, когато съществува пълна увереност,
че температурата на флуида не се променя при преминаването му през стесняващото
устройство.

Свръхналягането рм трябва да се измерва непосредствено пред отвора на
стесняващото устройство, като отворът за отвеждане на налягането не трябва да се използва
за измерване на пада на налягане. Абсолютната  стойност на налягането на флуида се
определя като сума от свръхналягането рм и барометричното налягане pd. За течности pd се
приема равно на 0,1  МРа,  за газове то се приема също равно на 0,1  МРа,  ако е изпълнено
условието:

(8.39) 001,01,0
£

-

мр
рd ,

където pd и рм са измерените стойности на барометричното налягане и свръхналягането,
МРа.

От измерените стойности на налягането и температурата по таблици се определя
плътността на флуида. Ако плътността rн на течността е дадена в таблицата за нормалните
условия Jн, стойността на плътността r при работна температура J се определя от
уравнението:

(8.40) )](1[ нн JJbrrJ --= ,
където b е средният коефициент на обемно разширение на течността в интервала от Jн  до J,
К-1.

Плътността на сухия газ при температура J и работно налягане p може да се определи
по известна плътност rн на газа при нормални условия.

(8.41)
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н
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Плътността r на влажния газ в работно състояние се определя от (8.27).

8.2.3. Методични указания при използване на стесняващи устройства

Конкретният вид на стесняващото устройство се избира в зависимост от
необходимата точност на измерване и загубата на налягане. Точността на измерване на
разхода на газове и пари при използването на дюзи е по-висока, отколкото при използването
на бленди. Освен това изменението или замърсяването на входния профил на стесняващото
устройство в процеса на експлоатация оказва по-малко влияние върху коефициента на
разхода на дюзите.

При монтирането на стесняващите устройства трябва да се спазват редица условия,
които оказват силно влияние на грешката при измерването. Стесняващите устройства трябва
да се поставят перпендикулярно на оста на тръбопровода. Отклонението от правия ъгъл не
трябва да превишава 1о.  Оста на стесняващото устройство трябва да съвпада с оста на
тръбопровода. Изместването на оста на отвора на стесняващото устройство по отношение на
оста на тръбопровода не трябва да бъде по-голямо от

(8.42) 2
20

3,21,0
005,0

m
D

+
=d ,  mm,

където D20 е диаметърът на тръбопровода при 20 оС,  mm.
Участъкът от тръбопровода с дължина 2D20  до и след стесняващото устройство

трябва да има цилиндрична форма, да бъде гладък и да няма никакви издатъци. Най-често
този участък се обработва на струг заедно с поставеното на него стесняващо устройство.

За осигуряване на установен режим на движение на потока е необходим прав участък
преди и след стесняващото устройство. На тези участъци не трябва да се монтират
устройства, които биха нарушили хидравличния режим. При това трябва да се знае, че по-
голямо значение има изкривяването на потока пред стесняващото устройство и значително
по-малко -  след него, поради което се препоръчва вентилите, особено регулиращите, да се
монтират след стесняващите устройства. Дължината L1  на правия участък пред
стесняващото устройство зависи от модула m, диаметъра на тръбопровода D20 и  вида на
местното съпротивление. В таблица 8.1 са дадени относителните дължини  L1 /  D20 в
зависимост от m за някои видове местни съпротивления.

Таблица 8.1
Минимална относителна дължина  L1 / D20 на правия участък пред

стесняващото устройство

Вид на местното съпротивление           m
0,05 0,3 0,5 0,64

Коляно или тройник 10 16 28 46
Група колена в една равнина 14 22 36 50
Група колена в различни равнини 34 44 62 80
Напълно отворен вентил 12 14 20 30
Конусни стеснявания 10 10 14 34
Конусни разширения 16 20 30 54
Гилза на термометър с диаметър 0,03 mm 5 5 5 5

Дължината  L2 на правия участък след стесняващото устройство зависи само от
модула m. За m = 0,05, L2 = 4D20 и при m = 0,64,  L2 = 8,2D20 .

Наляганията р1 и р2  обикновено се отвеждат чрез отделни цилиндрични отвори
(фиг.8.3 а) или чрез две пръстеновидни камери, всяка от които се съединява с вътрешността
на тръбопровода чрез пръстеновиден отвор (фиг.8.3 б) или с група равномерно разположени
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по окръжност отвори. Пръстеновидните камери осигуряват изравняване на налягането, което
позволява по-точно да се измерва падът на налягане при скъсени прави участъци на
тръбопровода, правилен монтаж и надеждна експлоатация на стесняващото устройство. На
фиг.8.3 а, б налягането се отвежда непосредствено преди и след стесняващото устройство.
Възможно е наляганията да се отвеждат така, както е показано на фиг.8.3в, когато
стесняващото устройство е бленда. В този случай отворите са разположени на разстояние l1
= l2 = 25,4 mm, а коефициентът на разхода aи има различна стойност.

a б в

D
20

D
20

D
20

Z1 Z2

Диференциалният манометър се свързва към стесняващото устройство чрез две
съединителни линии (импулсни тръби) с вътрешен диаметър, не по-малък от 8 mm. Допуска
се дължина на съединителните линии до 50 m, но поради възникването на големи динамични
грешки не се препоръчва да се използват линии с дължина, по-големи от 15 m.

Налягането, което се създава от стълба флуид в двете съединителни линии, трябва да
бъде еднакво, за да има равенство между пада на налягането в стесняващото устройство и на
входа на диференциалния манометър. При реални условия е възможно това равенство да се
наруши, ако има еднакво натрупване на кондензат в съединителните линии при измерване на
разхода на газ и нееднакво натрупване на газ в съединителните линии при измерване на
разхода на течности. За да се избегне това, съединителните линии трябва да са вертикални
или под наклон с ъгъл не по-малък от 1:10, като в края на наклонените участъци трябва да се
монтират утаителни съдове или газосъбирателни съдове. Освен това двете импулсни тръби
трябва да бъдат разположени една до друга, за да се избегне влиянието на нееднаквото им
нагряване или охлаждане, в резултат на което плътността на запълващата ги течност може да
се окаже различна, а това от своя страна да доведе до допълнителна грешка. При
измерването на разхода на пара е важно да се осигури равенство и постоянно ниво на
кондензата в двете импулсни тръби, което се постига чрез изравнителни съдове.

Към едно стесняващо устройство могат да се включат няколко диференциални
манометъра. При това всеки диференциален манометър трябва да има независими една от
друга съединителни линии, които се свързват чрез отделни отвори към пръстеновидната
камера на стесняващото устройство. На фиг.8.4 е показано разположението на четири двойки
отвори в пръстеновидната камера на стесняващото устройство при измерване на разхода на
вода и пара в хоризонтални и вертикални тръбопроводи.

фиг.8.3. Методи за отвеждане на наляганията
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вa б

фиг.8.4. Разположение на четири двойки отвори за отвеждане на наляганията
при измерване на разхода на вода (а  и в) и пара (б  и в)

Измерване на разхода на течности
При измерване на разхода на течности се препоръчва диференциалният манометър да

се поставя по-ниско от стесняващото устройство 1, което изключва попадането на газ в
съединителните линии (фиг.8.5а). При хоризонтални и наклонени тръбопроводи
съединителните линии трябва да се включват чрез спирателните вентили 2 към долната
половина на тръбата. Ако диференциалният манометър е поставен над стесняващото
устройство (фиг.8.5 б), в най-високата точка на съединителните линии трябва да се монтират
газосъбирателите 4, снабдени с вентили за продухване. Ако съединителните линии се
състоят от няколко отделни участъка, газосъбирателите се монтират в най-високата точка на
всеки участък.

При измерването на разхода на течности с висока температура ( J ³ 100 оС) за
изключване на допълнителната грешка от промяната на средната температура в импулсните
тръби се монтират изравнителните съдове 3 (фиг.8.5 в), които представляват вертикални
цилиндри с достатъчно голямо сечение. Голямото сечение позволява да се намали
изменението на височината на стълба течност в съединителната линия, чиято температура се
изменя и съответно да се минимизира допълнителната грешка.

При измерването на разход на агресивни течности в съединителните линии, по
възможност по-близо до стесняващото устройство, се включват разделителни съдове.
Включително на разделителните съдове 5 в случая, когато плътността на контролираната
течност е по-малка от плътността на разделителната течност е показано на фиг.3а.
Разделителната течност се избира така, че да не взаимодейства химически с контролираната
среда, да не се смесва с нея, да не предизвиква отлагания и да не е агресивна по отношение
на разделителния съд, съединителните тръби и диференциалния манометър. Най-често като
разделителна течност се използват вода, минерално масло, глицерин, водо-глицеринова смес.
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фиг.8.5. Схеми на съединителните линии при измерване на разхода на течности

Измерване на разхода на газове
При измерване на разхода на газове се препоръчва диференциалният манометър да се

разполага над стесняващото устройство 1,  за да може кондензатът,  който се образува в
съединителните линии, да се стече в тръбопровода (фиг.8.6а). Съединителните линии се
включват чрез спирателните вентили 2  към горната половина на тръбопровода.  Ако не е
възможно да се използват само вертикални съединителни линии трябва да се изпълняват с
наклон към тръбопровода или към утаителните съдове 5, когато диференциалният
манометър е разположен по-ниско от стесняващото устройство (фиг.8.6 б). Съединителните
линии се продухват с вентилите 3, 4, 6.
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фиг.8.6. Схеми на съединителните линии при измерване на разхода на газове
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Измерване на прегрята водна пара
При измерване на разхода на пара диференциалният манометър се разполага под

стесняващото устройство 1 и изравнителните (кондензационните) съдове 2 (фиг.8.7а),  за да
може въздухът да се отдели по-лесно от съединителните линии.  Възможно е
диференциалният манометър да бъде разположен над стесняващото устройство 1, но в този
случай в най-високата точка на съединителните линии трябва да се поставят
газосъбирателите 5 (фиг.8.7 б). С позиция 3 са отбелязани спирателните вентили, а с 4 –
вентилите за продухване.
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фиг.8.7. Схеми на съединителните линии при измерване на разхода на пара

При измерване съединителните линии са запълнени с кондензат и за да се елиминират
допълнителните грешки, които бяха възникнали при промяната на нивото и на
температурата на кондензата, близо до стесняващото устройство се включват
изравнителните (кондензационните) съдове 2.

 8.2.4. Оценка на грешката при измерване на разхода

При измерване на разхода на течности, газове и пари чрез пада на налягане в
стесняващото устройство трябва да се отчитат неизбежните грешки при определяне на
отделните величини, които влизат в уравненията на разхода )(2 210 ppFmt -= rae    и

)(2
210 ppFVt -=

r
ae , тъй-като общата грешка при измерване зависи от грешките на тези

величини. Средноквадратичната относителна грешка при измерване на разхода с показващ
диференциален манометър се определя от уравнението:

(8.43)
22222

4
14 rea ssssss ++++=

Dpdmt  .

Ако са известни средноквадратичните грешки sa , se , sd , pDs , dr на отделните

величини от (8.43), може да се определи средноквадратичната грешка на измервания разход.
Независимо от простотата на уравнението, неговото използване за оценка на грешката
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изисква определени допускания. Тези допускания се налагат от обстоятелството, че

)(2 210 ppFmt -= rae    и )(2
210 ppFVt -=

r
ae  съдържат две групи величини, които се

различават по метода на получаване на стойностите. Към първата група се отнасят a  и e,
чиито стойности се получават чрез обработка на голям брой измервания и за които са
известни средноквадратичните грешки sa  и se.  Към втората група се отнасят d, r и Dp,
които се определят чрез еднократни измервания и максималните им грешки dd, dr, dDp са
известни. Сумирането на средноквадратичните грешки с максималните грешки по (8.43) е
недопустимо. Затова при използването на (8.43) се приема, че средноквадратичната грешка
за втората група величини е равна на половината от максималната грешка.

При изработването на стесняващите устройства се приемат много малки стойности на
допуските на диаметъра на отвора d, поради което стойността на sd е пренебрежимо малка в
сравнение с останалите съставящи и може да бъде изключена. В този случай (8.44)
придобива вида

(8.44)
2222

4
1

rea sssss +++=
Dpmt  .

Максималната относителна грешка на разхода tms се определя като удвоена

tt mm ss 2= . Не е правилно тази грешка да се определя чрез класа на точност на
вторичния уред kву и неговата горна граница на измерване mt,г по зависимостта dmt = kв.у m t,г
/mt, тъй-като класът на уреда определя максималната грешка на изходната величина на
вторичния уред. Тази грешка е съставяща на грешката pDs при измерване на пада на

налягане.

Оценка на грешката на коефициента на разхода
Средноквадратичната грешка на коефициента на разхода на бленди се определя по

уравнението:

(8.45) 22
Re

222 )()(
32 Dkки aaaa ssssss ++++=  ,

а за дюзи:

(8.46)
22

Re
22 )()(

2 Dки aaaa sssss +++=  .

За бленди стойностите на средноквадратичните грешки иa
s , 2ks и 3ks , съответно

за изходния коефициент aи, коригиращия множител на тръбопровода k2 и коригиращия
множител за недостатъчната острота на входния ръб k3 са дадени на фигури 8.8, 8.9 и 8.10;

за дюзи и дюзи на Вентури стойностите за иa
s и 2ks - на фигури 8.11 и 8.12.
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фиг.8.8. Средноквадратична грешка на изходния коефициент на разхода за бленди
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фиг.8.9. Средноквадратична грешка на коригиращия множител за грапавост при бленди
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фиг.8.10. Средноквадратична грешка на коригиращия множител за недостатъчна острота при бленди
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фиг.8.11. Средноквадратична грешка на изходящия коефициент на разхода за
 дюзи и дюзи на Вентури
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фиг.8.12. Средноквадратична грешка на коригиращия множител за грапавост
 при дюзи и дюзи на Вентури
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Средноквадратичната грешка Re)( as = 0,15 % отчита неточността на поправката Dmt

за влияние на числото на Рейнолдс или грешката от пренебрегването на тази поправка. Ако
при разход mt = mt,ср , ReD > ReDгр, грешката Re)( as  не се отчита.

Средноквадратичната грешка D)( as  отчита грешката при определянето на

коефициента aи  в резултат от отклонението на диаметъра на тръбопровода от номиналния и
се определя от зависимостта:

(8.47)
и

D
m
a

s a

2

3,0)( = .

Оценка на грешката на коригиращия множител e
Средноквадратичната грешка на коригиращия множител e  се определя по

уравнението:

(8.48)
22 )(

1eee sss +=
ср .

 Средноквадратичната грешка срes  се определя по уравнението:

(8.49) p
p

n ср
ср

D
=es ,

където n е множител, равен на 1 % за дюзи, 2 % за бленди при m £ 0,56 и 4 % за бленди при
m > 0,56.

Отклонението на действителната стойност на e от eср  се отчита със

средноквадратичната грешка 1e
s :

(8.50)
e

ee
s e 2

100
1

-
=

ср
, % ,

където e съответства на Dp / p.

Оценка на грешката на показанията на диференциалния манометър
Средноквадратичната грешка на показанията на диференциалния манометър се

определя по уравнението:

(8.51)
t

гtt
p m

mm
2

,d
d =

D , %,

където tmd е основната допустима грешка на показанията на диференциалния манометър,%.

Оценка на грешката на плътността на измервания флуид
При пресмятане на плътността средноквадратичната грешка е:

(8.52) 2

2222

)](1[
)()()(

н

н

н

н

JJb
JbbJJ

r
rd r --

D+D-+÷÷
ø

ö
çç
è

æ D= , %,
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където Drн и Db са максималните абсолютни грешки на табличните стойности rн и Db,
равни на половин единица от последната значеща цифра; DJ- основната допустима
абсолютна грешка на температурата, оС.

За пресмятането на средноквадратичната грешка на плътността на сухия газ r се
използва уравнението:

(8.53)
2222
kТн

sssss rrr +++=  ,

Средноквадратичната грешка нr
s на стойността rн  се определя от:

(8.54)
н

н
Н r

rs r 2
100 D

= ,

където Drн е максималната абсолютна грешка на rн, равна на половин единица от
последната значеща цифра на табличната стойност rн .

Средноквадратичната грешка  при измерване на налягане се определя от уравнението:

(8.55) p
p pг

p 2
d

s = ,

където pг е горната граница на обхвата на измерване на манометъра; p – измерената стойност
на налягането; d p – основната допустима грешка на манометъра, %.

Грешката на измерваната температура зависи от класа на точност на използвания уред
и от условията на измерване. Ако абсолютната допустима грешка на измерената температура
е DJ, средноквадратичната грешка е:

(8.56) ТТ 2
100 Js D

= ,  %.

Когато r се определя по таблици в зависимост от измерените стойности на налягането
p и температурата J, средноквадратичната грешка се определя от уравнението:

(8.57)
2222
kТТАБ

sssss rrr +++= .

Средноквадратичната грешка на табличната стойност ТАБrs  се определя от:

(8.58) r
r

s r 2
100 D

=
ТАБ ,

където Dr е максималната абсолютна грешка на  табличната стойност на r, равна на половин
единица от последната значеща цифра.

Стойността на sp се определя по (8.55), а на sJ по уравнението:

(8.59) J
J

s J 2
100 D

= .

8.2.5.Особени случаи при измерване на разхода

Приложение при малки числа на Рейнолдс
На практика често се налага да се измерват разходи при малки стойности на числото

на Рейнолдс Re < Remin, например при измерване на разхода на флуиди с голям вискозитет,
на газове с малка плътност, при измерване в тръбопроводи с малък диаметър и др.

Съществуват голям брой стесняващи устройства за измерване на разхода на флуиди
при малки и средни стойности на Re (фиг.8.13).
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Най-простите стесняващи устройства са блендите с входен конус (фиг.8.13а).
Характеристиката на този преобразувател зависи от отношението d /  D, ъгъла j на входния
конус и отношението d  /  b.  Областта им на приложение е от Re  =  40  до Re  =  50  000;
диаметърът на тръбопровода D ³ 12,5 mm. Тези бленди имат постоянен коефициент на
разхода при d / D = 0,1 ¸ 0,2.

Друг вид бленда с коничен входен отвор е блендата с двоен конус или двойно
скосяване (фиг.8.13 б). При тези бленди входният ъгъл j и широчината b на входния участък
оказват силно влияние на зависимостта на коефициента на разхода от числото на Рейнолдс.
При j = 50о и b = 0,06d коефициента на разхода е постоянен в интервала на изменение на Re
от 20 до 30 000. Препоръчва се стойностите на m за тези бленди да бъдат в интервала 0,06 ¸
0,12. При j = 15о и b = 0,3d допустимият интервал на изменение на Re е от 3000 до 10 000
при m = 0,16 ¸ 0,25. Удобна за приложение се смята блендата с входен ъгъл j = 40о, за която
се препоръчва m = 0,09 ¸ 0,25 и d > 10 mm при допустим  интервал на изменение на числото
на Рейнолдс Re = 200 до 10 000. При намаляването на диаметъра на отвора d на блендата се
увеличава трудността при нейната изработка, но прекомерното увеличение на m е
нецелесъобразно, тъй-като в този случай профилът на скоростите и коефициентът на разхода
a силно се променят.

Дюзата с профил ’’четвърт кръг’’ (фиг.8.13в) има постоянна стойност на коефициента
a в интервала на изменение Re от 200 - 700 до 56 000 - 200 000 (в зависимост от m).
Относителната площ m може да се изменя в границите от 0,05 до 0,49, но най-целесъобразно
е стойностите на m бъдат в интервала от 0,25 до 0,36. Радиусът на закръгление на проточната
част трябва да бъде по-голям от 0,6 mm.

Дюзата с профил ’’полукръг’’ (фиг.8.13г) се препоръчва да се използва при r/d = 0,125
и m £ 0,2 в област на Re от 80-300 (в зависимост от m) до 10 000.

За измерване на разхода при средни стойности на Re може да се използва двойна
бленда (фиг.8.13д), при която двете бленди са разположени на определено разстояние l една
от друга. Обикновено l = (0,2 ¸0,8)D , като се препоръчва l = 0,5D. Налягането р1 се измерва
на предната повърхност на първата бленда, налягането р2 – на задната повърхност на втората
бленда. Двойната бленда се използва  при m = d 2 / D2 = (0,1 ¸0,6), j = (14 ± 2o) за Re = 3000 ¸
300 000. Недостатък на тези бленди е възможността за замърсяване на вътрешното
пространство между тях.

a б в г z д

P1 P2

d

b

d

b

d

D d1

d

r

фиг.8.13. Стесняващи устройства за измерване на разход при малки числа на Рейнолдс
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За всички стесняващи устройства е необходима индивидуална градуировка в
интервала на тези стойности на Re, при които се предполага, че те ще се използват.

Измерване на разхода на замърсени флуиди
При измерване на разхода на замърсени течности и особено на газове със стандартни

бленди на хоризонтални или наклонени тръбопроводи се използват сегментни бленди
(фиг.8.14), отворите на които се разполагат на долната част на тръбопровода.

P1 P2

фиг.8.14. Сегментна бленда

В този случай примесите преминават свободно през отвора и не се натрупват около
блендата.  Входният ръб на отвора трябва да бъде остър.  Обикновено наляганията преди и
след блендата се отвеждат от горната страна на блендата (от страната, противоположна на
отвора). Най-често блендите се разполагат по вертикалната ос на сечението, но се допуска
отклонение до 20о при големите стойности на m. Препоръчителните стойности за m при
сегментните бленди са в интервала 0,1 – 0,5. Стойностите за Remin за m = 0,1 и m = 0,5 са
съответно 10 000 и 120 000.

Дължините на правите участъци пред сегментните бленди се избират също както при
стандартните нормални бленди. Недостатъчната острота на входния ръб оказва по-малко
влияние върху коефициента на разхода a при сегментните бленди.

При измерване на разхода на течности, от които се отделят газове, също се използват
сегментни бленди, обаче техния отвор се разполага в горната част на сечението на
тръбопровода.

Измерване на разхода   при входа тръбопровода или на изхода от него
При измерване на разхода при входа в тръбопровода на разстояние не по-малко от 20

D  по оста на тръбопровода и 10  D  перпендикулярно на тази ос,  не трябва да има никакви
препятствия, страничната повърхност на блендата или дюзата трябва да бъде гладка в
областта на кръг с диаметър, по-голям от 1,5 d. При спазване на тези условия изходният
коефициент на разхода не зависи от относителната площ m на стесняващото устройство и е
равен на 0,60 за бленди и 0,99 за дюзи (за всички m  Remin = 55 000).

Коригиращият множител на не острота на входния ръб на блендата се определя по
същия начин както за бленди, разположени вътре в тръбопровода. Наляганията p1 и p2 се
отвеждат пред стесняващото устройство, т.е. от пространството, от което се засмуква
флуидът, и непосредствено след стесняващото устройство. Налягането p2 може да се отведе
както през отвор, така и чрез пръстеновидна камера.

При Re < 55 000 стандартните стесняващи устройства не могат да се използват, тъй-
като aи не е постоянен.
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При измерване на разхода на изхода от тръбопровода не трябва да има никакви
препятствия на изтичането на разстояние, не по-малко от 10 D по оста на тръбопровода и 5
Dперпендикулярно но нея.

Наляганията p1 и p2 се отвеждат съответно пред стесняващото устройство и от
пространството, в което изтича флуидът.

Ако средата в тръбопровода и извън него е еднаква (например изтичане на газ в газов
обем), за измерване на разхода могат  да се използват стандартни бленди и дюзи, като
стойностите на коефициента на разхода a за бленди се определят както при нормални
условия, а за дюзи a се намалява с 5 %. Граничните числа на Remin са както при нормалните
условия на измерване.

При измерване на разхода на изтичане на течности в газово пространство не трябва да
се използват стандартни дюзи, тъй-като е възможно откъсване на струята от стената на
дюзата в нейната цилиндрична част. В този случай трябва да се използват стандартни
бленди, които се изчисляват по методиката за нормални бленди.

Измерване на разхода на флуиди с променлива плътност
Ако съставът на измервания флуид или неговите параметри се променят, това

предизвиква промяна на плътността на флуида, а следователно и на стойността на
измервания пад на налягане.

За изключване на тази грешка се използват различни методи. Най-често показанията
се умножават с коригиращите множители cm и cv, като действителните стойности на r се
определят на основата на показанията на самопишещите манометри и термометри.

Възможно е въвеждането на автоматична корекция на показанията в зависимост от
стойностите на налягането и температурата. Този метод се използва при системите за
измерване с електронни цифрови изчислителни устройства.

Трети метод е използването на специални стесняващи устройства, при които площта
на проходния отвор се променя автоматично, обратно пропорционално на cm. В този случай
показанията на диференциалния манометър не зависят от изменението на плътността на
средата.

Такива устройства, предназначени за измерване на разхода на газ се използват за
измерване на разхода до 27 t/h при налягане 6,3 МРа и температура от – 45 оС до 260 оС.

Измерване на разхода на двуфазни флуиди
Експериментално получените резултати показват, че при ограничени стойности на y

на тежката фаза в потока е възможно да се използват стандартни бленди при измерване на
разхода mt,дв на двуфазни флуиди. В този случай разходът се определя от уравнението:

(8.60) )(2 210, ррFkm двдвдвt -= rae ,
където kдв е коригиращият множител за двуфазност на флуида; rдв – плътността на
двуфазната смес, kg/m3.

Разходът mt,л  на леката фаза е:

(8.61) )(2 210, ррFkm лдвлt -= rae ,
където rл е  плътността на леката фаза, kg/m3.

За оценка на областта на приложимост на (8.60) и (8.61) е необходимо да се отчитат
физичните свойства на тежката фаза. Например при измерване на разхода на влажна пара
тези уравнения дават добър резултат при у £ 0,2 ¸ 0,25. В повечето случаи влажността на
парата не превишава тази стойност.

При измерване на разхода на влажни пари е целесъобразно да се използват
стандартни бленди в посочената област на влажност. Общият разход на сместа в този случай
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се определя по (8.60), ако е известна влажността у на парата, а на сухата част по (8.61)
независимо от у. Коригиращият множител се определя в зависимост от влажността на парата:

(8.62)
у

kдв
-

=
1
1

.

Многобройните опити,  проведени с влажни пари с влажност от 1  до 20  %  са
потвърдили приложимостта на (8.62). Разликата между пресметнатия коригиращ множител
kдв по (8.62) и експериментално определения множител не превишава 0,6 %.

При прахообразно гориво поради малкия участък на стесняване на падът на налягане
в блендата зависи само от разхода на въздух, който може да се определи по (8.61). Но в
съчетание с измерването на пада на налягане в друг вид стесняващо устройство, например
дюза или дюза на Вентури, който реагира на присъствието на потока на твърдата фаза, може
да бъде определен и разходът на прахообразно гориво. Колкото концентрацията на твърдата
фаза в потока е по-голяма, толкова по-голямо количество енергия ще се изразходва за
нейното ускоряване в тези стесняващи устройства и толкова по-голям ще бъде падът на
налягане Dpдв в тях. Разликата Dpп между този пад на налягане и пада Dpв в блендата, който
зависи само от разхода на въздух, е мярка за разхода на прахообразно гориво.
Експериментално е доказано, че тази разлика е правопропорционална  на концентрацията у0

на твърдата фаза по отношение на леката и на пада Dpв :

(8.63) в
вt

пt
пвпвдвп p

m
m

kpуkppp D=D=D-D=D
,

,
0 ,

където kп е коефициент на пропорционалност, който зависи от свойствата на твърдата фаза и
геометрията на стесняващото устройство и се определя експериментално.

За разхода mt,п на прахообразното гориво от (8.63) се получава:

(8.64) вt
в

п

п
пt m

p
p

k
m ,,

1
D
D

= .

Разходът mt,в на въздуха в зависимост от пада на налягане Dpв в блендата се определя от
уравнението:

(8.65) )(2 210, ррFkm вдввt -= rae .
След изразяване на плътността на въздуха чрез налягането p и температурата Т и
обединяването на всички коефициенти в един общ коефициент k от (8.64) и (8.65) за разхода
на прахообразното гориво се получава:

(8.66) Тp
pppk

Тp
ppkm

в
вдв

в
ппt D

D-D=
D

D= )(, .

8.3. Разходомери с постоянен пад на налягане

Разходомерите с постоянен пад на налягане се отнасят към средствата за измерване на
разхода чрез обтичане на тела с определена форма. При тях разходът се преобразува във
вертикално преместване на обтичаното тяло (чувствителен елемент). При това с
преместването на тялото се изменя и площта на проходния отвор, в резултат на което падът
на налягане остава постоянен. Противодействащата сила при разходомерите от този вид е
силата на тежестта на чувствителния елемент, който се изпълнява във вид на поплавък или
бутало.

Към разходомерите с постоянен пад на налягане се отнасят ротаметрите, буталните и
поплавъковите разходомери.
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Ротаметри
Ротаметрите са предназначени за измерване на обемния разход на чисти и

слабозамърсени с дисперсни включвания на разнородни частици течности и газове и широко
се използват за лабораторни и промишлени нужди.те се използват също така като
индикатори на разхода при газоанализаторите и някои други измервателни устройства.
Максималните стойности на измервания разход на вода с ротаметрите се намират в
границите от 0,04 до 16m3/h, а на въздух - от 0,063 до 40 m3/h.

Ротаметърът представлява вертикална конична стъклена тръба 1 (фиг.8.15), вътре в
която е разположен поплавъкът 2. Поплавъкът може да има различна форма. Една от
формите е цилиндрична с долна конична част и горен борд с изрязани в него наклонени
канали. При протичането на флуида през тези канали се осигурява въртене на поплавъка, в
резултат на което той се центрира по оста на тръбопровода и триенето му в стената на
тръбата се отстранява.

В В

А А

1

2

фиг.8.15. Схема на ротаметър

Между борда на поплавъка и стената на тръбата се образува пръстеновиден отвор със
сечение f0. При преминаването през него флуидът се свива и възниква разлика между
налягането p1 в сечение АА и налягане p2 в сечение ВВ на пръстеновидната струя.
При преместването на поплавъка нагоре площта се увеличава, което при постоянен разход
намалява (p1 - p2). Силите на тежестта на поплавъка се уравновесяват със силите, които са
резултат от въздействието на флуида върху поплавъка. При това вертикалното положение на
поплавъка определя еднозначно разхода.

Силата на тежестта на поплавъка се определя от зависимостта:
(8.67) G = VrП d,  N,

където V е обемът на поплавъка, m3; rП - средната плътност, kg/m3; g - ускорението при
свободно падане, m/s2.

Под въздействието на флуида се образуват следните сили:
а) сила, която се определя от разликата на наляганията p1 - p2:
(8.68) F = (p1 - p2) f,

където f е най-голямото сечение на поплавъка, m2;

б) динамичен напор

(8.69) fW
2

2
1rw

j= , където j е коефициентът на съпротивление на

поплавъка; r - плътността на флуида, kg/m3; w1 – скоростта на флуида в сечение АА, m/s.

в) сила на триене в страничната повърхност на поплавъка
(8.70) сп

n fkN 2w= ,
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където k е коефициент, който зависи от числото на Рейнолдс и грапавостта на поплавъка; w2
– средната скорост на флуида в пръстеновидния отвор, m/s; n – степенен показател, който
зависи от скоростта; fСП – страничната повърхност на поплавъка, m2.

В резултат на равенството на силите
(8.71) G = (p1 - p2) f + W + N

поплавъкът ще виси неподвижно във флуида.
Ако силите W и N се пренебрегнат, от (5) се получава:

(8.72)
f
Gpp =- 21 ,

т.е. падът на налягане не зависи от разхода. Затова ротаметрите се отнасят към
разходомерите с постоянен пад на налягане.

Нека се предположи, че при даден разход Vt поплавъкът заема изходно положение,
което се характеризира с площ на пръстеновидния отвор f0,1.  При това върху поплавъка
действа падът (p1 - p2)  при който се изпълнява равенство (8.72).  С увеличаване на разхода
(8.72) се нарушава поради увеличаването на (p1 - p2) и поплавъкът започва да се движи
нагоре, сечението f0 се увеличава, а разликата (p1 - p2) намалява. Повдигането на поплавъка
ще продължи, докато не се изпълни равенство (8.72).

Зависимостта на разхода Vt  от сечението f0 се изразява с уравнение,  което е
аналогично на уравнението на разхода на разходомерите с променлив пад на налягане:

(8.73)
f

gVfV п
t r

rr
a

)(2
0

-
= .

От (8.73) следва, че при a = const между Vt  и f съществува линейна зависимост.
Обаче при конична форма на тръбата между разхода Vt  и преместването на поплавъка h няма
да има линейна зависимост, тъй-като зависимостта на сечението f от преместването h е
нелинейна. Освен това при реални условия с преместването на поплавъка малко се променя и
коефициентът a. Затова използването на линейна скала при ротъметъра е свързано с появата
на допълнителна грешка.

Положението на поплавъка, както се вижда от (8.73), зависи не само от разхода, но и
от плътността на флуида, т.е. ротаметърът трябва да се градуира за конкретна стойност на
плътността. Тъй-като съществува голямо разнообразие на измерваните флуиди, ротаметрите
се разделят на две групи: за течности, които се градуират за вода и за газове, които се
градуират за въздух.

Ако тези ротаметри се използват за измерване на разхода на други среди, техните
показания трябва да се умножат с коригиращият множител k. Когато вискозитетът на
измервания флуид е близък до вискозитета на градуировъчния флуид, коригиращият
множител се определя от зависимостта:

(8.74) )(
)(

грп

пгрk
rrr
rrr

-
-

= ,

където rгр и r са градуировъчната и действителната плътност на флуида, kg/m3.
Обикновено при газовете r << rп и в този случай за k се получава:

(8.75)
r
r грk = .

Най-голямо влияние върху грешката на ротаметрите оказват изменението на
коефициента a, грешката при определяне на плътността на флуида, отклонението на
действителните размери на тръбата и поплавъка от изчислителните, отклонението на масата
на поплавъка от изчислителната й стойност. Тези влияния определят сравнително висока
стойност на грешката, поради което класът на точност на ротаметрите с промишлено
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предназначение е нисък (обикновено 2,5). Грешката на ротаметрите може да бъде намалена
от 2 до 3 пъти чрез индивидуална градуировка.

Ротаметрите със стъклена тръба се използват за измерване на разхода на газове и
прозрачни течности, които се намират под налягане до 0,6 МРа.

За измерване на разхода на флуиди под налягане до 6,4 МРа се използват ротаметри с
метална конусна тръба. Обикновено тези ротаметри са снабдени с диференциално-
трансформаторни или пневматични преобразуватели за дистанционно предаване на
показанията.

Поплавъкът се изработва от стомана, алуминий, бронз, ебонит или пластмаса и не
трябва да корозира  при контакт с измервателния флуид.

8.4. Скоростни и обемни разходомери

Скоростни разходомери
Скоростни се наричат разходомерите, при които скоростта на движение на първичния

преобразувател е пропорционална на обемния разход на измервания флуид. В повечето
случаи първичния преобразувател, който е изпълнен във вид на турбина, топче и др. се върти
под действието на флуида.

Скоростните преобразуватели се използват като измерватели за разход и количество.
При измерване на количество преобразувателят на разхода е свързан със сумиращото
устройство. Скоростните разходомери имат преобразувател на честота на въртене на
чувствителния елемент в електрически сигнал, който се измерва от показващия уред.
Скоростните разходомери измерват обемния разход. За измерване на масовия разход те
трябва да бъдат снабдени с устройства за измерване на плътността и с изчислителни
устройства. Скоростните разходомери се използват за измерване на разхода на течности и
по-рядко за измерване на разхода на газове. Съществуват и някои конструкции разходомери
за измерване на разхода на замърсени течности.

Грешката на измерване и загубата на налягане не зависят от разхода и вискозитета на
течността. Важни технически данни за тези разходомери са минималният измерван разход и
загубата на налягане в тях.

  На фиг.8.16 е показано схематично устройство на турбинен преобразувател на
разхода на течността. Корпусът на преобразувателя 1 представлява тръбен участък с два
фланеца за присъединяване към тръбопровода. Вътре в тялото са поставени обтекателите 2 и
3, съединени с неподвижна ос, на която е разположена турбината 4. Честотата на въртене на
турбината,  която е пропорционална на обемния разход,  се преобразува в честота на
изходното напрежение на преобразувателя 5, а след това чрез специална схема – в аналогов
изходен сигнал. Турбините разходомери се разделят на аксиални и тангенциални. При
аксиалните (фиг.8.16а) оста съвпада с направлението на потока, а при тангенциалните
турбини (фиг.8.16 б) е перпендикулярна на потока.

2 4 3

1

а
б

5

фиг.8.16. Устройство на турбинен преобразувател
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Приложение в ТЕЦ са намерили скоростните разходомери ТМ-1 за мазут с турбинен
преобразувател. Тези разходомери имат преобразувател с електрически изходен сигнал 0 – 5
mA.  Те се изработват с условен диаметър от 32  до 200  mm  за налягане до 6,4  МРа и
температура от 50 до 150 оС.  Разходомерите могат да имат скала с горна граница от 6,3 до
240 m3/h. Грешката на измерване е ± 2 %.

Турбинните разходомери са едни от най-точните. Съществува серийно производство
на разходомери с грешка 0,5 %. Предимство на турбинните разходомери е възможността за
измерване на разход в широк интервал (5.10-9 ¸ 2 m2/s) на тръбопроводи с диаметър от 4 до
750 mm при налягания до 250 МРа и температури от 240 до 700 оС.

Недостатъците на турбинните разходомери са свързани с влиянието на вискозитета на
измервания флуид, износване на опорите. Не трябва да се измерва разходът на течности,
които съдържат твърди частици с абразивни свойства.

Схема на скоростен разходомер с топков преобразувател е показана на фиг.8.17. При
измерване на средни и големи разходи (фиг.8.17а) потокът течност се завърта в завихрителя
1 задвижва топчето 2 по окръжност. Придвижването на топчето по оста се възпрепятства от
ограничителя 3, след който е разположен обтекателят 4 за успокояване на струята. На
външната страна на немагнитния корпус е разположен преобразувателят 5 за преобразуване
на честотата на въртене на топчето в честотен електрически сигнал.

За измерване на малки разходи се използва конструкцията, показана на фиг.18.7 б.
Тук топчето се завъртва от тангенциално подаваната течност.

1

а
2

б

1

3 4

фиг.8.17. Схема на разходомер с топков преобразувател

Поради триенето на топчето в тръбата и ограничителя периферната му скорост wТ  ще
изостава от периферната скорост на флуида w, което се оценява с коефициента на триене:

(8.76)
w
ww Тs -

= ,

откъдето
(8.77) )1( sТ -= ww .
Честотата f на импулсите преобразувателя е свързана скоростта на топчето чрез

съотношението:

(8.78)
r

f Т

p
w
2

= ,

където r е радиусът на въртене на центъра на топчето.
След като се отчете, че
(8.79) tkV=w ,

където k е коефициент на пропорционалност, се получава:
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(8.80)
r

skV
f t

p2
)1( -

= .

Следователно за осигуряване на еднозначна зависимост между честотата f и обемния
разход Vt трябва стойността на s да остава постоянна. Този коефициент най-малко се изменя
при стойности на числото на Рейнолдс от 103 до 105, затова тези разходомери се проектират
за работа в такъв интервал на Re.

Разходомерите с топков преобразувател се използват за измерване на разхода на
течности с плътност от 700 до 1400 kg/m3 и вискозитет (0,3 ¸ 12).10-6 m2/s. Поради липса на
лагеруване тези разходомери могат да се използват за измерване на разхода на течности с
твърди частици и на агресивни течности.

В ЯЕЦ се използват разходомери с топкови преобразуватели от вида ШТОРМ-32М с
горна граница на измерване 50 m3/h и ШТОРМ-8 с горна граница на измерване 8 m3/h  и
грешка на измерване ± (1,5 ¸ 2,5) %.

Обемни разходомери
Обемните разходомери имат един или няколко подвижни елемента,  които при

движението си измерват определен обем от флуида. Обикновено тези елементи се движат
постоянно със скорост, която е пропорционална на обемния разход. Най-широко приложение
са намерили камерните обемни разходомери. Те имат висока точност (0,5 – 1 % за течности и
1 – 1,5 % за газове), достатъчно голям обхват на измерване и резултатите от измерването
много слабо зависят от вискозитета на измервания флуид. С тях се измерва разходът на
течности с кинетичен вискозитет до 3.10-4 m2/s.

Схемата на един вид камерен обемен разходомер е показана на фиг.8.18. Подвижните
му елементи представляват овални зъбни колела, които при движението си изтласкват
течност с определен обем. Въртящият момент на подвижните елементи възниква под
действието на разликата на налягане (p1 - p2).  При схемата,  която е показана на фиг.8.18а
водещо е дясното колело, а на фиг. 8.18 б – лявото. За едно завъртане измервателните камери
два пъти се напълват и изпразват, т.е. за едно завъртане преминалият обем е равен на четири
обема на измервателната камера. Този вид разходомери се използват за измерване на разхода
на течности, които имат кинематичен вискозитет от 55.10-6   до 3.10-4 m2/s, температура от –
40 до + 120 оС и налягане до 640 Ра, в тръби с диаметър до 100 mm. Те имат основна грешка
0,5 %.

а б

фиг.8.18. Схема на обемен разходомер с овални зъбни колела
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8.5. Елекромагнитни разходомери

В електропроводима течност, която протича в тръба от не магнитен материал и
преминава през магнитно поле, се индуктира електродвижещо напрежение, което е
пропорционално на скоростта на течността. На този принцип са построени
електромагнитните разходомери.

Серийните електромагнитни разходомери са предназначени за измерване на разхода
на течности, които имат електропроводимост, не по-голяма от 10-3 S/m. Има разработени
специални разходомери, с които може да се измери разходът на течности с
електропроводимост до 10-5 S/m.

Принципната схема на електромагнитен разходомер с външен магнит е показана на
фиг.8.19а. Корпусът (тръбата) 1 на преобразувателя е изработен от не магнитен материал и е
покрит от вътрешната страна с електрическа изолация 2 (гума, емайл и др.). Той е
разположен между полюсите на магнита,който на фигурата е изобразен като постоянен
магнит. През стената на тръбата 1 преминават електродите 3, които са изолирани
електрически от нея, но осъществяват електрически контакт с течността. Магнитносиловите
линии са перпендикулярни на равнината, която преминава през оста на тръбата и в която са
разположени електродите.

а

S

S

2

ИУ

Na

Б

A
1

3
А

Na

A

N    S

A - A

б

21 3
4

фиг.8.19. Схема на електромагнитен разходомер

При осовосиметричен профил на скоростта в течността между електродите възниква
електродвижещо напрежение, което се определя от зависимостта:

(8.81) wBDE = , V,
където В е магнитната индукция на полето, Т; w -  средната скорост на течността,  m/s; D –
диаметърът на тръбата, m.

След като се отчете, че

(8.82) 2

4
D
Vt

p
w = ,

от (8.81) се получава:
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(8.83) tV
D
BE

p
4

= .

От (8.83) следва, че електродвижещото напрежение е правопропорционално на
измервания обемен разход. Индуктираното електродвижещо напрежение се измерва с
измервателен уред със строги изисквания по отношение на входното съпротивление zИ. За
осигуряване на минимално влияние на вътрешното съпротивление на преобразувателя  zП е
необходимо да се изпълнява условието:

(8.84) 500100 ¸=
п

и

z
z

.

Вътрешното съпротивление на преобразувателя нараства с намаляване на
електропроводимостта на течността, което определя необходимостта от увеличаване на
входното съпротивление. От друга страна капацитивното съпротивление на съединителните
проводници възпрепятства това увеличение. По тази причина изпълнението на (8.84) налага
ограничения на минималната електропроводимост на течността.

Използването на постоянни магнити дава възможност влиянието но външните
електромагнитни полета да се намали и бързодействието на уреда да се увеличи. Основен
недостатък в този случай е поляризацията, която води до нееднозначност на статичната
характеристика на преобразувателя. Затова електромагнитните разходомери с постоянен
магнит не се използват при измерване на разхода на течности с йонна проводимост. Широко
приложение те са намерили за измерване на разхода на разтопени материали, при които няма
поляризация. Типична област на приложение на тези разходомери е измерването на разхода
в ЯЕЦ с течнометални топлоносители.

В тези инсталации се използват малки електромагнитни преобразуватели, които
измерват местната скорост на течния метал. При известен скоростен профил по изходния
сигнал на такъв преобразувател може да се определи разходът. На фиг.8.19 б е показана
схема на такъв преобразувател. Основни елементи са обтичащият корпус 1, магнитът 2 във
формата на цилиндър и електродите 3. обикновено електродите се заваряват към вътрешната
повърхност на корпуса и се извеждат от него чрез кабела 4.

За измерване на разхода на течности с йонна проводимост се използват разходомери с
променливи магнитни полета, които се създават от електромагнити (фиг.8.20). При
синусоидално изменение на магнитната индукция с амплитуда Вм и честота f
електродвижещото напрежение е:

(8.85) t
м V

D
ftBE

p
p2sin4

= .

ИУR

фиг.8.20. Схема на електромагнитен разходомер с променливо магнитно поле
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При достатъчно висока честота f поляризация почти няма, но се появява паразитно
трансформаторно електродвижещо напрежение ЕТ. Стойността на ЕТ може да се намали чрез
разполагане на съединителните проводници А и Б (фиг.8.20) в една равнина, успоредна на
силовите линии на магнитното поле.

Предимства на електромагнитните разходомери:
а) могат да се използват за измерване на произволни разходи без ограничение на

диаметъра на тръбата;
б) показанията им не зависят от вискозността и плътността на флуида;
в) скалата на уреда е линейна;
г) измерването практически е безинерционно;
д) загубата на статично налягане на флуида е незначителна;
е) преобразувателят може да се използва, без да е необходимо да се осигурява прав

участък преди и след него.
Недостатъци на електромагнитните разходомери:
а) ограничение по отношение минималната стойност на електропроводимостта на

измервания флуид;
б) сложност на измервателната схема;
в) чувствителност към външните шумове, което затруднява изработването на

разходомери с клас на точност, по-висок от 0.5.
Електромагнитните разходомери могат да се използват в много случаи – при

измерване на разхода на агресивни, абразивни и вискозни течности и пулп; при измерване на
разхода на течни метали и др.

8.6. Ултразвукови разходомери

Ултразвуковият метод на измерване на разхода е основан на зависимостта на
ултразвука спрямо тръбата от скоростта на флуида. Приложението на този метод е свързано
с редица трудности, които са резултат от зависимостта на скоростта на звука от физико-
химичните свойства на флуида, температурата и налягането. Освен това значително по-
голямата скорост на ултразвука от скоростта на флуида намалява чувствителността на
метода. Налага се използването на специални методи за компенсация на грешките, което
усложнява схемата на измервателното устройство.

Ултразвуковите разходомери се използват предимно за измерване на разход на
течности, тъй-като в газовите среди интензивността на ултразвуковата вълна е по-малка, а
коефициента на поглъщане на ултразвука е по-голям. Основни елементи на ултразвуковите
разходомери са източникът на излъчване и приемникът на ултразвуковите колебания.
Ултразвуковите колебания, които попадат на приемника, предизвикват в него механични
деформации, които се преобразуват в променливо електрическо напрежение. Ултразвуковите
разходомери се делят на две групи:

Към първата група се отнасят разходомерите с излъчване, което е перпендикулярно на
потока (фиг.8.21). Пиезоелементът 1, който се възбужда от генератора 2, създава
ултразвукови колебания, перпендикулярни на оста на тръбата. При увеличаването на
средната скорост на флуида wср ултразвуковият лъч все повече се отклонява по посока на
скоростта w. Ъгълът на отклонение е:

(8.86)
сс
срср ww

j »= arcsin ,

където с е скоростта на ултразвука в неподвижна среда.
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2

43
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1

фиг.8.21. Ултразвуков разходомер с перпендикулярно на потока излъчване

Линейното отклонение на лъча в приемниците 3 и 4 има стойност

(8.87)
с

Dtg срw
jd »= .

С увеличаване на wср количеството енергия, която постъпва на пиезоелемента 3 се
намалява, а постъпващата енергия на пиезоелемента 4 се увеличава, като по този начин
разликата между сигналите, които постъпват в усилвателя 5 нараства. Разходомерите от този
вид имат просто устройство, но ограничена точност поради малкото отклонение на лъча.
Към втората група се отнасят разходомерите, при които се измерва изменението на скоростта
на ултразвука по посока на потока и срещу него. Обикновено векторите wср и с сключват
помежду си ъгъл a, като при намаляване на a чувствителността на разходомера се
увеличава. Разходомерите могат да бъдат изпълнени по едноканална (фиг.8.22а,в) и
двуканална (фиг.8.22 б,г) схема.

в г

a б

Wcp

c

фиг.8.22. Ултразвуков разходомер с излъчване по посока на потока
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При едноканалните схеми всеки пиезоелемент работи последователно като източник
на излъчване и като приемник, което се осигурява от превключвателя. В двуканалните схеми
пиезоелементите работят само при един определен режим. Двуканалните схеми са по-
прости, но тяхната точност е по-малка поради възможната акустична несиметрия на двата
канала.

При запълване на камерите, в които са поставени пиезоелементите с твърд материал
(фиг.8.22в) или при монтиране на източниците и приемниците извън тръбата (фиг.8.22г),
ултразвуковият лъч се пречупва на границата на различните среди, което в много случаи се
използва за компенсация на влиянието на температурата на средата.

Принципът на действие на този вид разходомери се свежда до измерване на разликата
между времето за преминаване на ултразвуковите импулси по посока на потока и срещу
него.

Ако с l се означи разстоянието между източника на излъчване и приемника и с a -
ъгълът между векторите на скоростта на потока wср и ултразвука с, времето t1 за
разпространение на импулсите по посока на потока може да се определи от зависимостта:

(8.88) ÷
ø

ö
ç
è

æ -»
+

= a
w

aw
t cos1

cos1 cc
l

c
l l

l
,

където wl е средната скорост на флуида по посока на лъча от излъчвателя до приемника.
Времето за преминаване на импулсите срещу потока е:

(8.89) ÷
ø
ö

ç
è
æ +»

+
= a

w
aw

t cos1
cos2 cc

l
c

l l

l
.

Следователно за разликата Dt се получава:

(8.90) l
c

l wattt 212
cos2=-=D .

От (8.90) се вижда, че показанията на ултразвуковия разходомер зависят от скоростта
на потока wl, осреднена по хода на лъча, а не по диаметъра, което е характерна особеност на
този вид ултразвукови разходомери. В най-общия случай w l и wср са свързани със
съотношението:

(8.91) w l = k wср.
При установено турбулентно движение и симетричен спрямо оста поток k зависи от

Re. Това определя линейността на статичната характеристика при индивидуалната
градуировка на ултразвуковите разходомери.
В зависимост от метода на измерване на Dt ултразвуковите разходомери се разделят на
импулсни, честотни и фазови.

При импулсните разходомери периодично се измерва разликата Dt при
преминаването на импулси с продължителност 0,1 – 0,2 ms. Стойността на времето Dt е
много малка (10-6 ¸ 10-7 s) даже при измерване на максимални разходи, което налага времето
да се измерва с грешка 10-8¸ 10-9 s чрез сложни електронни схеми. Освен това показанията на
разходомера зависят от изменението на скоростта c.

При честотните разходомери всеки следващ импулс се излъчва след достигането на
предишния импулс до приемника. Следователно при време t между импулсите за честота f се
получава:

(8.92)
t
1

=f ,  Hz.

Разликата между честотите на импулсите, излъчвани по посока на потока и срещу
него се определя чрез диференциална схема и зависи от скоростта и обемния разход на
флуида. Показанията на честотните разходомери не зависят от физико-химичните свойства
на флуида.
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При фазовите разходомери се измерва разликата на фазите на ултразвуковите
колебания с честота f,  които се разпространяват по посока на потока и срещу него.

Недостатък на тези разходомери е зависимостта на показанията от изменението на
скоростта с.

Основната допустима грешка на ултразвуковите разходомери без корекция на
скоростта на звука се намира в границите ± (2 ¸ 4)  %.  Едноканалните разходомери с
корекция на скоростта на звука позволяват тази грешка да се намали до ± 1 %. Съществуват
и отделни уреди, при които грешката е не по-голяма от 0,3 %.
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ДЕВЕТА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО

Измерването на нивото на течности е от съществено значение при автоматизацията на
технологичните процеси. Нивомерите могат да се използват за контрол на отклонението на
нивото от номиналната му стойност или за определяне на количеството течност при известен
обем и размери. В зависимост от условията на измерване и характера на измерваната среда
се използват различни методи за измерване на ниво. Когато е не обходимо резултатите да се
предават на разстояние се използват визуалните методи. При дистанционни измервания се
използват по-сложни нивомери: - хидростатични, поплавкови, капацитивни, индуктивни,
радиоизотопни, вълнови, акустични, термокондуктометрични.

9.1. Нивомери с визуално отчитане

Тези нивомери са основани на визуалното измерване на височината на нивото на
течността. При ниски налягания височината на нивото се измерва в стъклена тръба, свързана
с течността и газовото пространство в резервоара (фиг.9.1). при високи налягания се
използват плоски стъкла. От изискванията за якост не се препоръчва използването на
нивомерни стъкла с дължина, по-голяма от 0,5 m, затова при по-голям обхват на измерване
се използват няколко нивомерни стъкла, които са разположени в шахматен ред.

h2h1

фиг.9.1. Схема на нивомер с визуално отчитане

 Основен източник на грешки при тези измервания е различната плътност на
течността в резервоара и в нивомерното стъкло в резултат на различните температури, при
които се намира течността. Абсолютната грешка може да се изчисли по уравнението:

(9.1) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=-=D

1
2

212 r
rhhhh ,

където r1 и r2 са плътностите на течността в резервоара и нивомерното стъкло.
Грешката може да има съществени стойности и за нейното намаляване нивомерът

трябва да бъде топлинно изолиран или течността в него да се продухва преди измерването.
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9.2. Хидростатични нивомери

При този вид нивомери височината h на нивото на течността, която има постоянна
плътност r, се измерва чрез хидростатично налягане рH:

(9.2) рH  = r gh.

Хидростатичното налягане рH  може да се измери с диференциални манометри (след
преобразуването му в налягане на въздуха) или с пневматични нивомери. Разновидност на
пневматичните нивомери са барботажните, при които въздухът който постъпва от външен
източник барботира през слоя течност (фиг.9.2).

Бленда
Въздух

фиг.9.2. Пневматично устройство за измерване на нивото на течности в открити резервоари

Схемата на включване на диференциалния манометър към открит резервоар е
показана на фиг.9.3.

+
h1 h2

h 1

2

p1 p2

00

фиг.9.3. Схема на включване на диференциален манометър
при измерване на ниво в открити резервоари
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Двете импулсни тръби на диференциалния манометър 2 са запълнени с
контролируемата течност. Диференциалният манометър измерва разликата на налягане:

(9.3) ghghhppp 221121 )( rr -+=-=D .
Ако r1 и r2 на течността в двете тръби е еднаква и има стойност r  и ако h1 = h2 , за

пада на налягане от (9.3) се получава:
(9.4) ghp r=D .
От (9.3) и (9.4) се вижда, че показанията на нивото зависят от плътността на

контролираната течност. Грешка на показанията ще има и при разлика между плътностите r1

и r2 . За изключване на тази грешка импулсните тръби се поставят една до друга. Уравнение
(9.4)  е изпълнено само когато нивото h2 остава постоянно при изменение на измерваното
ниво h. За осигуряване на постоянно ниво h2  се използва изравнителният съд 1.

При измерване на нивото на агресивни течности в импулсните линии се монтират
разделителни устройства. В този случай диференциалният манометър и импулсните тръби се
запълват с неагресивна течност.

На фиг.9.4 е показана схема за измерване на нивото на водата в барабана на
парогенераторите при използване на еднокамерен изравнителен съд.
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фиг.9.4. Схема на нивомер с еднокамерен изравнителен съд

Изравнителният съд 1 е свързан с парното пространство, при това съдът 1 и тръбата 2
не се покриват с топлинна изолация. Тръбата 3 се свързва непосредствено с водното
пространство на барабана. Разликата на налягане Dp, която се измерва от диференциалния
манометър 4, може да се получи чрез изразяване на наляганията р1 и р2 със съответните
хидростатични налягания:

(9.5)
ghHghHghgHgHHppp ввв )]"'()"([]")([)( 0021 rrrrrrrr ---=-+¢+-+=-=D ,

където rв  е плътността на водата в изравнителния съд и импулсните тръби 2 и 3, kg /m3; r’ –
плътността на водата в барабана, kg /m3; r’’ - плътността на парата в барабана, kg /m3.

От (9.5) може да се направи изводът, че показанията на нивомера зависят не само от
текущата стойност на h, но и от плътността на водата r’ и на парата r’’, които от своя страна
зависят от температурата и налягането в барабана. Затова скалите на диференциалните
манометри-нивомери се градуират при работно(номинално) налягане в барабана. Освен това
върху резултатите от измерването оказва влияние и изменението на плътността на водата rв
в импулсните тръби, което може да възникне при промяна на температурата на околната
среда или на температурата в барабана.
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На фиг.9.5 е показана графичната зависимост, която илюстрира изменението на
показанията на нивомера при отклонения на налягането в барабана от номиналната му
стойност р = 16 МРа и при температура на водата в тръбата 2 (фиг.9.4), равна на 20 оС.

Нивомерът измерва отклонението на нивото в барабана от номиналното ниво в
интервала ± 315 mm, следователно номиналното ниво на фиг.9.5 ще съответства на нулевата
стойност. От графиката се вижда, че изменението на параметрите в барабана съществено
променя показанията на нивомера, а грешката на измерването зависи от текущата стойност
на нивото. Изменението на параметрите оказва минимално влияние при стойност на нивото,
която съответства на точката на пресичане на линиите, но това ниво има по-ниска стойност
от номиналната.
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фиг.9.5. Изменение на показанията на нивомер с еднокамерен изравнителен
съд при промяна на налягането в барабана

Отклонението на температурата на околната среда от изчислителната (20 оС)
предизвиква изменение на rв  и на показанията на нивомера. Влиянието, което отклоненията
на rв  оказват върху показанията на нивомера, може да се намали при използването на
двукамерен изравнителен съд (фиг.9.6).
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фиг.9.6. Схема на нивомер с двукамерен изравнителен съд

Външната повърхност на изравнителния съд 1 е покрита с топлинна изолация, поради
което плътността на водата в него и във вътрешната тръба 2, свързана с водното
пространство на барабана е равна на плътността на водата в барабана и нивото h в тръбата 2
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е равно на действителното ниво hд.  При тази схема изразът за пада на налягане,  който
действа на диференциалния манометър 3, има вида:

(9.6) ghHghHghgHp )]"')((]")([' rrrrr --=-+¢+=D .
И при тази схема показанията на нивомера зависят от плътността на водата и парата

или най-общо от режима на работа на парогенератора.
На фиг.9.7 е дадена графичната зависимост, която характеризира изменението на

показанията на такъв нивомер при отклонение на режима на работа на парогенератора от
номиналния. За номинално налягане в барабана е прието  р = 10 МРа. При двукамерния
изравнителен съд грешката на измерване зависи също така от текущата стойност на нивото.
Грешката няма да зависи съществено от режима на работа само в областта на пресичане на
линиите, но както се вижда от фиг.9.7, тази област е значително по-висока от номиналната
стойност на нивото.
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фиг.9.7. Изменение на показанията на нивомер с двукамерен изравнителен
съд при промяна на налягането в барабана

За нуждите на експлоатацията е удобно използването на нивомер, при който
влиянието на режима на работа върху показанията му е минимално в областта на
номиналната стойност на нивото. При този нивомер линиите, които характеризират
зависимостта на показанията от нивото при различни налягания трябва да се пресичат в
началото на координатната система. такива характеристики имат нивомерите с комбинирани
изравнителни съдове (фиг.9.8).
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фиг.9.8. Схема на нивомер с комбиниран изравнителен съд
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Съдът се отличава от двукамерния по това, че импулсната тръба 2 на изравнителния
съд 1 не минава през целия съд 3, а на определена височина е изведена извън него и стълбът
вода с височина h1 се намира в студено състояние, тъй-като тръбата 2 не се изолира.
Външната повърхност на съда 3 е покрита с топлинна изолация. В този случай падът на
налягане се определя от уравнението:

(9.7)
ghhHghHhghhHp вв )]'()"')([(]")([]')[( 111 rrrrrrrr -+--=-+¢-+-=D ,

където rв  е плътността на водата в тръбата 2 на участъка h1, kg /m3.
От (9.7) се вижда, че стойността на  h1  оказва влияние върху зависимостта Dр = f (h).
Препоръчва се стойността на h1 да се избира от съотношението:
(9.8) h1 = 1,222 (Н – hср ),

където hср е номиналната стойност на нивото на водата в барабана спрямо нулевата линия на
фиг.9.8.

На фиг.9.9 е показана графичната зависимост на показанията на нивомера от
стойността на нивото при отклонения от номиналното налягане р = 16 МРа. Изменението на
налягането оказва минимално влияние в областта на номиналната стойност на нивото.
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фиг.9.9. Изменение на показанията на нивомер с комбиниран изравнителен съд
при промяна на налягането в барабана

За осигуряване на независимост на показанията на нивомера от изменението на
налягането в широк интервал на изменение на нивото е необходимо да се използват
измервателни схеми, при които се измерва и компенсира изменението на (r’ - r’’) или се
измерва налягането в барабана и с изчислително устройство се определят стойностите на (r’
- r’’). При използване на информационни измервателни системи корекцията може да се
въведе програмно. В този случай стойностите на (r’ - r’’) се определят с апроксимиращи
зависимости (r’ - r’’) = F (p) и измервателна информация за налягането р в барабана,  а
нивото h при двукамерен измервателен съд например се пресмята по уравнението:

(9.9)
)'''( rr -

D
-=

g
pHh ,

където H и g са константи, Dр се измерва.
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Всичките разгледани схеми на свързване на диференциалните манометри-нивомери
могат да се използват за измерване на нивото на течности в обектите на електроцентралите и
промишлените предприятия, но всяка конкретна схема за измерване трябва да се избира в
зависимост от условията на работа на обекта и необходимата точност на измерване. При
измерване на нивото в подгревателите за подхранваща или мрежова вода в
електроцентралите най-често се използват еднокамерните изравнителни съдове (фиг.9.10).
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фиг.9.10. Схема за измерване на нивото на кондензата в подгревателите

Схемата за измерване на нивото в кондензатора е показана на фиг.9.11.
Еднокамерният изравнителен съд 1 е свързан с парното пространство на кондензатора 3 чрез
тръбата 2. За поддържане на постоянна стойност на нивото Н в изравнителния съд 1 и за
стабилизиране на температурата по тръбата 4 през ограничителната бленда 5 непрекъснато
се подава кондензат от напорната линия на помпата за кондензат. Излишъкът от кондензат се
стича по тръбата 2 в кондензатора. Тръбата 6 е свързана към смукателната страна на
помпата, при която нивото в тази тръба съответства на измерваното ниво в кондензатора.
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фиг.9.11. Схема за измерване на нивото на водата в кондензатора
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9.3. Поплавъкови нивомери

Поплавкови са нивомерите, при които нивото се измерва чрез положението на
поплавък, потопен частично в течността. Стойността на нивото се определя от положението
на указателя, който е свързан с поплавъка чрез гъвкава или твърда механична връзка.
Поплавъкът се премества вертикално заедно с нивото на течността и стойността на нивото
може да се определи в зависимост от положението му. При движението на поплавъка върху
него действат следните сили: сила на тежестта на поплавъка G; подемна сила на газовата и
течната фаза; сила на съпротивлението Rc в подвижните елементи на ниво мера Тъй-като
поплавковите ниво мери се използват за измерване на ниво при сравнително малки свръх
налягания, подемната сила на газовата фаза може да се пренебрегне. В този случай силите,
които действат на поплавъка са свързани със съотношението:

(9.10) G ± Rc = VTrT g,
където VT е обемът на потопената в течността част на поплавъка, m3; rT - плътността на
течността, kg/m2.

Силата на съпротивлението Rc има противоположна посока на движението на
поплавъка и затова нейният знак се променя при промяната на посоката на движение. От
(9.10) следва:

(9.11)
g
RGV

T

c
Т r

±
= .

Обемът VT еднозначно определя дълбочината на потапяне на поплавъка. При
изменение на плътността на течността с DrT ще се измени и дълбочината на потапяне на
поплавъка,  т.е.  ще се появи допълнителна грешка.  От (9.11)  може да се получи изразът за
изменението на потопения обем DVT  в зависимост от изменението на плътността DrT .

(9.12)
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Следователно потопеният обем VT е параметър, който определя допълнителната
грешка, предизвикана от изменението на плътността на течността. За да се намали тази
грешка е целесъобразно да се намали обемът на потопената част чрез увеличаване на площта
на напречното сечение на поплавъка, чрез намаляване на силата Rc или чрез намаляване на
масата на поплавъка.

Размерът на поплавъка се ограничават от размерите на нивомера, а масата на
поплавъка не може много да се намали поради необходимостта от известно опъване на
гъвкавия елемент и преодоляване на силата на триене. Стойността на съпротивителната сила
Rc  се определя от избора на схемата на свързване на поплавъка с измервателната схема на
нивомера.

Най-широко разпространение са получили нивомерите с механична връзка между
поплавъка и измервателната система, която може да бъде гъвкава или твърда. Използването
на гъвкава връзка е изключено при измерване на ниво в резервоари под налягане, поради
трудностите свързани с херметизация. По-лесно се херметизират лостовите нивомери, но при
тях обхватът на измерване е няколко десетки сантиметра, докато при нивомерите с гъвкава
връзка той може да достигне до 12 m.

Известно разпространение са получили нивомерите с немеханична връзка на
поплавъка и измервателната схема. Например поплавъкът може да носи ампула с
радиоактивен изотоп, а поставеният на горната част на съда детектор да регистрира
интензивността на излъчването, което е пропорционално на разстоянието от поплавъка до
детектора.

Обхватът на измерване на индуктивните поплавкови нивомери може да се увеличи
при използването на дискретни схеми. В този случай в изолирана от течността тръба се
разполагат малки по височина бобини. Премествайки се по дължината на тръбата,
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поплавъкът ще променя индуктивността на тази бобина до която се намира, което се фиксира
от измервателната схема.

Съществуват поплавкови нивомери при които поплавъкът е по-тежък от течността.
Чувствителният елемент (поплавъкът) на тези нивомери представлява масивно тяло
(например цилиндър), окачено на еластичен елемент (пружина) и частично потопен в
течността (фиг.9.12).
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фиг.9.12. Изчислителна схема на поплавъков нивомер с по-тежък от течността поплавък

При увеличаване на нивото от нулево положение до h ще се увеличи подемната сила,
която от своя страна ще издигне чувствителният елемент на разстояние х. При това силата, с
която еластичният елемент действа на поплавъка ще се измени, тъй-като потопената част на
поплавъка ще се увеличи с (h – x). Стойността на това изменение се определя от
уравнението:

(9.13) xc = (h – x)rT gF - (h – x) )rГ gF,
където с е коефициентът на еластичност на пружината; rT  и rГ са плътността на течността и
газовата фаза, kg/m3; F е площта на напречното сечение на поплавъка.

От (9.13) може да се получи статичната характеристика на нивомера:

(9.14)

gF
c

hx

ГT )(
1

rr -
+

= .

От (9.14) следва, че статичната характеристика на този вид нивомери е линейна, а
чувствителността им може да се увеличи чрез увеличаване на площта F или намаляване на
коефициента на еластичност с на пружината.
Изменението на стойностите на параметрите с, F,  (rT  - rГ ) при използването на конкретен
нивомер ще доведе до допълнителни грешки, като най-голяма ще бъде грешката,
предизвикана от изменението на (rT  - rГ ). Причина за изменението на тези параметри може
да бъде изменението на температурата и налягането в съда.

9.4.Капацитивни нивомери

Конструкцията на кондензаторните преобразуватели е различна за
електропроводимите и неелектропроводимите течности. Електропроводими са течностите,
които имат относително съпротивление r < 106 W.m и диелектрична проницаемост eТ ³ 7.
Разликата между преобразувателите се състои в това, че единият от електродите на
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нивомерите за  електропроводимите течности е покрит с изолационен слой, а електродите на
преобразувателите за неелектропроводимите течности не са изолирани.
Електродите могат да бъдат изпълнени във вид на плоски пластини или да имат цилиндрична
форма. За електрод може да се използва и метална стена на съда. Цилиндричната форма на
електродите осигурява по-добра шумоустойчивост на преобразувателя и по-голяма якост на
конструкцията.

На фиг.9.13а е показана схема на кондензаторен преобразувател за
неелектропроводими течности, който се състои от два коаксиално разположени електрода 2
и 3, поставени в резервоара 1, в който се измерва нивото на течността. Взаимното
разположение на електродите е фиксирано от проходния изолатор 4. Електродите образуват
цилиндричен кондензатор, част от пространството между електродите на които е запълнено
на височина h с контролираната течност, а останалата част с височини H – h – с нейните пари.
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фиг.9.13. Схема на капацитивен нивомер за неелектропроводими течности

В най-общ вид капацитетът С на цилиндричния кондензатор се определя от:

(9.15)
)/ln(

2

12

0

dd
HC pee

= ,

където e0 = 8,85.10-12 F/m е диелектричната проницаемост на вакуума; e - относителната
диелектрична проницаемост на средата, която запълва пространството между електродите; Н
– височината на електродите, m;      d1,  d2 са диаметрите на вътрешния и външния електрод.

От (9.15) могат да се получат изрази за капацитета С1 на частта на преобразувателя,
която се намира в течността и за капацитета С2 на частта в газовото пространство:

(9.16)
)/ln(
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(9.17)
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,

където eТ и eГ  са относителните  диелектрични проницаемости  на течността и газа над нея.
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Сумарното изходно съпротивление на преобразувателя zПР оставен от капацитетите С1
и С2 зависи също и от капацитета и активното съпротивление RИ на изходния изолатор и
капацитета СИ и активното съпротивление на съединителния кабел. Електрическата схема на
преобразувателя има вида, показан на фиг.9.13 б. Сумарния капацитет на преобразувателя се
определя от уравнението:

(9.18) СПР  = С1 + С2 + СИ .
тъй-като капацитетът СИ  не зависи от стойността  на h,  а газове eГ » 1,  за сумарния
капацитет на преобразувателя се получава:

(9.19) ])1([
)/ln(
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0

H
hН

dd
СC TИПР -++= e

pe
.

Следователно при eТ  =  const   капацитетът СПР  зависи еднозначно от измерваното
ниво h. При реални условия eТ  може да се променя, например при изменение на
температурата на течността, нейния състав и т.н.

За намаляване на влиянието на изменението на eТ  върху показанията на нивомера
обикновено се използва компенсационен кондензатор (фиг.9.14). Долната част на електрода
3 и допълнителният електрод 1 образуват компенсационния кондензатор, който е потопен
постоянно в течността. Капацитетът на компенсационния кондензатор се използва в
електронната схема като коригиращ сигнал.
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hk
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фиг.9.14. Схема на преобразувател с компенсационен кондензатор

Отрицателно влияние върху работата на капацитивните нивомери оказва активното
съпротивление на преобразувателя, което се определя от активното съпротивление на
проходния изолатор и на контролируемата течност на пространството между електродите. За
намаляване на влиянието на това съпротивление в схемата на нивомера се включва фазов
детектор.

При кондензаторните преобразуватели за електропроводими течности единият
електрод се изолира. Ако резервоарът е метален, неговите стени могат да се използват като
втори електрод. При намален резервоар в течността се поставя втори неизолиран електрод.
На фиг.9.15а е показана схемата на преобразувател, който включва електрода 3, покрит със
слоя изолация 2 и металния резервоар 1 като втори електрод.
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фиг.9.15. Схема на капацитивен нивомер за електропроводими течности

Ако диелектричната проницаемост на газовете над течността се пренебрегне в
сравнение с диелектричната проницаемост на изолацията на електрода, електрическата схема
на преобразувателя може да се представи във вида, показан на фиг.9.15 б. Зависещият от
нивото капацитет на преобразувателя може да се изрази чрез капацитета на двата
последователно свързани кондензатора С1 и С2. Кондензаторът С1  е образуван от
повърхността на електрода 1 и повърхността на електропроводимата течност на границата с
изолатора 2. Диелектрик на този кондензатор е изолационният материал. При увеличаването
на h се увеличава площта на кондензатора, а следователно и капацитетът С1 . Кондензаторът
С2  е образуван от повърхността на течността на границата с изолатора 2 и повърхността на
резервоара 3. С увеличаването на h капацитетът С2 също така се увеличава. Параметърът RT
представлява активното съпротивление на течността, а СИ, RИ – капацитетът и активното
съпротивление на проходния изолатор. Следователно стойността на капацитета СПР на
преобразувателя се определя  от уравнението:

(9.20)
21

21

СС
СССC ИПР +

+= .

При капацитивните нивомери за измерване на капацитета се използва резонансния
принцип или мостовите схеми.

На фиг.9.16 е показана схемата на електронен индикатор  на ниво. Мостът се състои
от две вторични намотки І и ІІ на трансформатора Тр, който се захранва от генератора Г,
капацитета на преобразувателя СПР и капацитета на кондензатора С. Мостът е уравновесен
при нулево ниво на течността. При увеличаване на нивото капацитета СПР се  увеличава,
мостът се разбалансира и напрежението на входа на усилвателя нараства. Обхватът на
измерване с нивомерите зависи от преобразувателя и може да се изменя от 1  до 20  m  при
допустима грешка 2,5 %.

I Cпр

II C

ВПГ

фиг.9.16. Принципна схема на електронен индикатор за ниво
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Капацитивните нивомери намират широко приложение поради простотата на
обслужване, удобството за монтаж на първичния преобразувател, липсата на подвижни
елементи, възможността за използване в широк температурен интервал и налягания до 6
МРа. Към недостатъците на тези нивомери се отнасят невъзможността за измерване на
вискозни, утаяващи се и кристализиращи течности, високата чувствителност към
изменението на електрическите свойства на течността и изменението на капацитета на
кабела, който свързва първичния преобразувател с измервателния уред.

9.5. Индуктивни нивомери

Принципът на действие на индуктивните нивомерите е основан на зависимостта на
индуктивността на бобина или на взаимната индуктивност на две бобини от дълбочината на
потапянето им в електропроводимата течност. Тази зависимост се определя от възникването
на вихрови токове в течността под действието на магнитното поле на възбуждащия
променлив ток. Магнитното поле, създадено от вихровите токове оказва размагнитващо
действие на полето, което се създава от възбуждащия ток. Това означава, че индуктивността
на потопената бобина е по-малка от индуктивността на сухата бобина. Следователно, ако
преобразувателят представлява дълга бобина, нейната индуктивност и пълно съпротивление
ще зависят от дълбочината на потапяне. Съществуват индуктивни преобразуватели,
изпълнени от две индуктивно свързани бобини, които образуват трансформатор.
При изменение на индуктивностите L1 и L2 на двете бобини се изменя и тяхната взаимна
индуктивност М:

(9.21) 21LLkM = .
За реалните конструкции на преобразувателите L1 = L2 = L  и k » 1.
От принципа на действие на тези нивомери се вижда, че те са удобни за използване

при електропроводими течности. Освен това зависимостта на вихровите токове от
електропроводимостта ще доведе до появата на допълнителни грешки при промяна на
електропроводимостта в процеса на измерването.
Тези нивомери са намерили най-широко приложение при измерване на нивото на
течнометални топлоносители в ЯЕЦ.

Схема на индуктивен трансформаторен преобразувател е показана на фиг.9.17а.
Преобразувателят се състои от първичната намотка 1, по който протича променлив ток ІВ и
вторичната намотка 2, на изхода на която се измерва напрежението Uизх. Преобразувателят е
поставен метална защитна гилза 3, закрепена херметично към покрива на резервоара. Това
позволява трансформаторният преобразувател да се сменя без да се нарушава
херметичността на контура.

3

1 2

а б
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Uизх
Ib Uизх

Сигнали

Горно ниво

Долно ниво

фиг.9.17. Схема на индуктивен трансформаторен преобразувател на ниво
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Основен недостатък на трансформаторните преобразуватели е зависимостта на
показанията от изменението на температурата на контролируемата среда. Освен това
влияние ще оказват изменението на състава на средата и промяната на свойствата на
материала на гилзата.

Трансформаторните преобразуватели са удобни за използване като сигнализатори при
гранични стойности на нивото. В този случай преобразувателят се състои от два отделни
трансформатора, разположени на разстояние, равно на разликата между горното и долното
ниво (фиг.9.17 б). Първичните намотки на трансформаторите са включени последователно и
се захранват от един източник, а вторичните намотки са свързани насрещно.

Аварийната сигнализация се задейства при нулева стойност на изходното напрежение
Uизх, т.е. когато електродвижещите напрежения във вторичните намотки са равни. Това се
получава, когато двата трансформатора едновременно се окажат или по-ниско от нивото или
по-високо от него. При междинните стойности на нивото Uизх ¹ 0схемата не се задейства.

Посочените фактори оказват значително по-малко влияние на работата на
индуктивните нивомери с дискретно действие. Преобразувателите на индуктивните
нивомери с дискретно действие представляват ред от бобини 1 с малка височина (фиг.9.18а),
поставени във вид на стълб в метална гилза 2,  която ги отделя от средата (фиг.9.18  б).
Индуктивността на бобината зависи от дълбочината на нейното потапяне, затова стойностите
на индуктивността и комплексното съпротивление на бобините, които са разположени под
нивото ще бъдат по-малки,  отколкото при бобините над нивото на течността.  В главата на
преобразувателя 3 са разположени спомагателните бобини, индуктивността на които не
зависи от нивото.  Работните 1,  2,  3,...,  n  и спомагателните бобини са включени в следяща
логическа схема, която открива първата под нивото бобина. Това дава възможност да се
определи положението на нивото, ако са известни размерите на бобините и тяхното
положение спрямо дъното на резервоара.
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фиг.9.18. Схема на индуктивен преобразувател на дискретен нивомер

Важно е обстоятелството, че следящата система не измерва непосредствено
индуктивността на работните бобини,  а търси две съседни бобини с рязко различаващи се
индуктивности, като количествената разлика на индуктивностите не оказва влияние. Това
означава, че следящата система работи в релеен режим, който осигурява висока
шумоустойчивост на индуктивните нивомери с дискретно действие. Стъпката на
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дискретизация е Н2 –  Н1, Н3 –  Н2 и т.н. (фиг.9.18а). Грешката на измерване в резултат на
дискретизация се определя от уравнението:

(9.22)
2

21 ll +
+=D d .

Висока точност на измерването може да се постигне при бобини с малка височината l
и разстояние d между тях.

9.6 Акустични нивомери

Акустичните нивомери се разделят на локационни, с поглъщане и резонансни.
При локационните нивомери се използва ефектът на отразяване на ултразвуковите

колебания от разделителната повърхност между течността и газа. Положението на нивото се
определя в зависимост от времето за преминаване на ултразвуковите колебания от източника
до приемника след отразяването им от разделителната повърхност. При нивомерите с
поглъщане на ултразвуковия сигнал положението на нивото се определя по намаляването на
интензивността на сигнала при преминаването му през слоя течност и газ. При резонансните
нивомери нивото се измерва чрез измерване на честотата на собствените колебания на
стълба газ над нивото на течността, която зависи от положението на нивото.

Най-широко приложение са получили локационните нивомери. Локацията на нивото
може да се извърши или през газовата среда над течността или отдолу през слоя течност.
Недостатък на първия вид нивомери е зависимостта на скоростта на ултразвука от
налягането и температурата на газовата среда и интензивното поглъщане на ултразвука от
газовете, което изисква по-голяма мощност на източника отколкото при локация през
течността. Показанията на този вид ултразвукови нивомери не зависят от изменението на
характеристиките на течността, затова те могат да се използват при измерване на нивото на
нееднородни течности, които съдържат газови мехурчета или кристали. Такива нивомери се
използват за измерване на нивото на течности с температура до 80 оС и налягания до 4 МРа.

Нивомерите с локация през течността могат да се използват при високо налягане. За
тях се изисква по-малка мощност на източника, обаче те са чувствителни към различните
включвания в течността, например към газовите мехурчета при кипене. Затова тези
нивомери са приложими само за еднородни течности. Освен това те са чувствителни към
измененията на температурата и налягането на средата поради зависимостта на скоростта на
разпространение на ултразвука от тях.

На фиг.9.19 е показана опростена схема на акустичен нивомер с локация на нивото от
газовата страна. Източник и едновременно приемник на ултразвукови колебания е
пиезоелементът, който е поставен в акустичния преобразувател 1. Локацията се извършва
чрез ултразвукови импулси, които се излъчват от пиезоелемента, когато към него се подават
електрически импулси от генератора 2. едновременно с това генераторът включва схемата за
измерване на времето 4. Отразеният ултразвуков импулс се връща на пиезоелемента след
време t, свързано с контролираното ниво:

(9.23)
c

hH )(2 -
=t ,

където с е скоростта на ултразвука в газовата среда.
Пиезоелементът преобразува отразения ултразвуков импулс в електрически сигнал,

който се усилва в усилвателя 3  и се подава на схемата за измерване на на времето 4.
Преобразувателят 5 преобразува стойността на времето t  в стандартен изходен сигнал 4...20
mA, който се измерва от вторичния уред 6. за намаляване на влиянието на температурата на
газа се включва блокът за температурна компенсация 7. Ултразвуковите нивомери имат
обхвати на измерване от 0...1 до 0...70  m и клас на точност 1,0.
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фиг.9.19. Схема на акустичен нивомер

Принципната схема на нивомер с локация през течността е аналогична на показанията
на фиг.9.19, като разликата се състои в това, че пиезоелектрическият сензор 1 е разположен
на дъното на резервоара.  Допустимата грешка на тези нивомери не е по-малка от 1,5  % от
обхвата на измерване.

9.7. Термокондуктометрични нивомери

Термокондуктометрични се наричат нивомерите, чийто чувствителен елемент
представлява терморезистор с голям температурен коефициент на съпротивление.
Принципът им на действие е основан на различните условия на топлообмен в течните и
газовите среди.
Чувствителният елемент се поставя в резервоара така, че част от него да се намира в
течността, а останалата част – в газовото пространство (фиг.9.20). Дължините на тези
участъци се изменят при изменение на нивото. Най-често чувствителните елементи се
изработват от платинен или волфрамов проводник и се загряват от протичащия през тях
електрически ток.

h
Н v2

v1
v0

фиг.9.20. Схема на термокондуктометричен преобразувател на ниво

В резултат от различното топлопредаване от загретия терморезистор към течността и
газа частите, които се намират в газовата и течната среда, имат различна температура и
различна стойност на съпротивлението. Следователно нивото на течността може да се
определи по сумарното съпротивление на преобразувателя. Ако се предположи, че
преобразувателят има линейна зависимост на съпротивлението от температурата, лесно може
да се получи изразът з статичната му характеристика.
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При дължина Н на преобразувателя съпротивлението в “сухо” състояние при
температура J1 е:

(9.24) R0 = r0 H,
където r0  е специфичното съпротивление, W /m.

При ниво на течността h потопената част на преобразувателя ще има температура J2,
а “сухата” част – температура J1. В този случай съпротивлението на преобразувателя се
определя от израза:

(9.25) Rh = r0 h[1 + a (J2 - J1)] + r0 (H - h),
където a е температурният коефициент на съпротивление.

Следователно зависимостта на нарастването на съпротивлението DR от нивото h
(статичната характеристика) ще има вида:

(9.26) DR = Rh – R0 = r0 ha (J2 - J1).
От (9.26) следва, че статичната характеристика на преобразувателя е линейна при

линейна характеристика на терморезистора. Коефициентът на преобразуване DR / h расте със
увеличаване на специфичното съпротивление r0 и на температурния коефициент на
съпротивление a. Коефициентът на преобразуване се увеличава също с нарастването на
температурата J1 на “сухата” част, обаче много голямо увеличаване на температурата е
недопустимо поради опасност от нарушаване на режима на топлопредаване, повреда на
терморезистора и подгряване на контролируемата течност.Основна област на приложение на
кондуктометричните преобразуватели е криогенната техника, където те се използват за
измерване на нивото на втечнени газове.
Като вторични уреди се използват измерители на пада на напрежение на терморезистора или
мостови схеми.

Грешката на терморезисторните нивомери се определя от отклонението на
параметрите на статичната характеристика (9.26) от изчислителните им стойности.
Стабилността на r0 и a се осигурява чрез специална обработка на материала и защитно
покритие на проводника, за да се избегне корозията, а следователно и намаляването на
сечението. Изменението на температурите J1 и J2 може да възникне при изменение на
температурата на газовата и течната фаза, а също така при изменение на коефициента на
топлопредаване на сухия и потопения участък на преобразувателя. Влиянието на
температурата на газовата фаза може да се намали чрез повишаване на температурата J1 на
сухия участък на преобразувателя. Температурната грешка може да бъде намалена чрез
използване на компенсационни терморезистори, единият от които се намира постоянно в
течността, а вторият – в газовата среда. Трите резистора се включват към вторичния уред.

9.8.Измерване на нивото на насипни материали

Редица обстоятелства усложняват задачата за измерване на нивото на насипни
материали в сравнение с измерването на нивото на течности. Преди всичко това е
нееднородността на веществата в определен обем, която се определя от наличието на газово
пространство между твърдите частици. Степента на нееднородност зависи от размерите на
частиците и непосредствено влияе на физичните свойства на материала, което усложнява
приложението на методите за измерване на ниво, използващи определени физични свойства.
Друга трудност при измерване на нивото е ограничената подвижност на частиците, поради
действащите сили на триене и сцеплението между тях, в резултат на което хоризонтална
разделителна повърхност между материала и газовата среда над него не съществува.
Повърхността на насипния материал е разположена по отношение на хоризонталната
плоскост под ъгъл, определен от естествения откос, като този ъгъл може да бъде различен
при запълване на определен обем. Ограничената подвижност на частиците води също така до
сводообразуване, което нарушава нормалната работа на измервателните устройства.
Следствие на ограничената подвижност е и зависимостта на налягането вътре в насипния



- 239 -

материал от ориентацията и формата на бункера, коефициента на триене на материала в
стената, което ограничава използването на методите, основавани на зависимостта между
налягането и нивото. Отрицателно влияние оказват също способността на материала да
полепва по стените на бункера и абразивното му действие. Работата на нивомерите се
затруднява и от запрашеността на газовото пространство, което влияе на електрическите
свойства на средата и налага повишени изисквания по отношение на взривобезопасността.

Най-прости методи за измерване на насипни материали са тегловните, основани на
измерването на теглото на бункера заедно със запълващия го материал. Като преобразувател
може да се използва херметично затворена мембрана със закрепено към нея бутало, върху
което се опира опората на бункера. Пространството под мембраната е запълнено с течност и
чрез съединителната линия е свързано с манометър. Манометърът се градуира в единици за
тегло или ниво. Грешката на тези нивомери достига до ± 10 %.

При тегловните нивомери могат да се използват и по-съвършени магнитни
преобразуватели, които осигуряват по-висока точност (тяхната грешка не надвишава ± 5 %).
Основен елемент на тези преобразуватели е металният чувствителен елемент, чиято
магнитна проницаемост се променя при еластичната му деформация. Тези преобразуватели
се поставят под опорите на бункера и се включват в схемата на неуравновесен мост, чийто
изходен сигнал зависи от степента на деформация на преобразувателя, т.е. от количеството
материал в бункера.

От електрическите методи за измерване на ниво най-широко приложение са намерили
капацитивните. Това се обяснява както с простотата на конструкцията на капацитивния
преобразувател, така и с ниската му чувствителност към нееднородностите. Обикновено
преобразувателите са едноелектродни във вид на сонди, а за втори електрод се използва
стената на бункера. Основните трудности при експлоатацията на тези нивомери са свързани
разрушаването на изолационното покритие на електрода на преобразувателя, полепването на
материал и зависимостта на показанията от изменението на електрическите свойства на
материала, което може да бъде резултат от променливият му състав или влажност.

Специфично устройство за измерване на нивото на насипни материали е показано на
фиг.9.21. Чувствителният елемент 1 представлява масивно тяло, което е закрепено на гъвкава
лента 2. В началото на цикъла на измерване чувствителният елемент се намира в горно
крайно положение. Измерването започва в момента на освобождаване на чувствителния
елемент.  В този момент сигналното устройство 3  включва отчитащото устройство 4,  което
регистрира преместването на чувствителния елемент спрямо началното му положение. В
момента на допиране на чувствителния елемент до повърхността опъването на лентата се
намалява и сигналното устройство 3 включва повдигащия механизъм 5, който повдига
чувствителния елемент до изходно положение. Показанията на отчитащото устройство
позволяват да се определи моментната стойност на нивото.

5

43

2

1

фиг.9.21. Схема на нивомер за насипни материали
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За сигнализация при претоварване или изпразване на бункера се използват
сигнализатори на ниво. При електропроводими материали се използват сигнализатори от
вида ИКС (фиг.9.22). Сигнализаторът може да контролира или само горното ниво на
насипния материал в бункера или горното и долното ниво. Принципът на действие на тези
сигнализатори се състои в затваряне на електрическата верига “стена на бункера – материал
– електрод” при допиране на материала до електрода.

ИКС

фиг.9.22. Схема на сигнализатор за ниво на насипни материали

На фиг.9.23 е показана схемата на капацитивен сигнализатор от вида ЭСУ. В този
случай капацитивният преобразувател, който е съставен от електрода 1 и стената на бункера
2, заедно с бобината L образуват колебателен контур, чиято резонансна честота се определя
от капацитивния преобразувател, т.е. от текущата стойност на нивото. При съвпадане на
резонансната честота на контура с честотата от генератора Г, релето Р включва схемата на
сигнализация.

L Г P
1

2

фиг.9.23. Схема на капацитивен сигнализатор за ниво на насипни материали
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ДЕСЕТА ГЛАВА

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪСТАВА И СВОЙСТВАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

10.1. Измерване на влажност

10.1.1. Общи сведения за влажността на газовете и твърдите тела

Влажността на въздуха и газовете при техническите измервания се характеризират
със следните параметри:

а) абсолютна влажност rп –  количеството водна пара,  което се съдържа в единица
обем на газа, kg/m3;

б) влагосъдържание d – масата на водна пара, отнесена към масата на сухия газ,
kg/kg;

в) температура на оросяване Jор – температурата, при която съдържащата се в газа
водна пара достига състояние на насищане, оС;

г) относителна влажност j – отношение на абсолютната влажност към максимално
възможната температура, %.

Влажността на твърдите тела и насипните материали се определя от параметрите:
а) влагосъдържание Wс – отношение на масата на влагата към масата на абсолютно

сухото тяло, kg/kg, %;
б) влажност Wм- отношение на масата на влагата към масата на влажното тяло, kg/kg,

%.
В зависимост от целите и задачите на конкретния технологичен процес се използват

различни параметри, които характеризират влажността.
При измерване на влажността на материалите трябва да се отчита формата на

свързване на влагата с материала и хигроскопичната връзка на материала с околния въздух.
Различните форми на свързване на влагата с материала оказват влияние на неговите физични
свойства, поради което измерването на влажността на твърдите и насипните материали е
свързано с редица трудности и нееднозначност на статичните характеристики.

10.1.2. Методи за измерване на влажността на въздуха и газовете

Най-широко приложение за измерване на влажността на въздуха и газовете са
получили психометричният метод, методът на температурата на оросяване и
хигрометричните методи.

При психометричния метод се измерва психометричната температурна разлика между
“сухия” и “мокрия” термометър. Към мокрия термометър непрекъснато постъпва вода по
специален фитил. Изпарителното охлаждане на термометъра е толкова по-голямо, колкото
влажността на газа е по-малка. Следователно разликата между температурата на сухия и
мокрия термометър ще зависи от влажността на газа.

Методът на температурата на оросяване е основан на определянето на температурата,
при която съдържащата се в газа водна пара достига състояние на насищане. Тази
температура се определя по началото на кондензацията на водната пара върху огледална
повърхност, чиято температура може да се променя в целия обхват на измерване на
влагомера.

Хидрометричните методи са основани на зависимостта на физичните свойства на
хигроскопичните материали от влажността на околната среда. Към тях се отнасят
влагомерите, при които се използва удължаването на чувствителните елементи, изработени
от органични материали, под действие на влажността на околната среда. Електрическите
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хигрометри използват зависимостта на съпротивлението или на диелектричната
проницаемост на хигроскопичния материал от влажността на обкръжаващата го газова среда.
Психометричният метод е основан на зависимостта между парциалното налягане на водната
пара и паро-газовата смес и показанията на сухия и мокрия термометър:

(10.1) pнм – p = Apб (Jc - Jм),
където p е парциалното налягане на парата в паро-газовата смес; pнм - парциалното налягане
на наситената пара при температура на сместа Jм; pб - атмосферното (барометричното)
налягане; А – психометричната константа; Jc, Jм – са температурите на сухия и мокрия
термометър.

От (10.1) може да се получи зависимостта за относителната влажност:

(10.2) )]([100100. .
..
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снсн

Аpp
pp

p JJj --== ,

където pнс е парциалното налягане на наситената пара при температура на сместа Jс.

Тъй-като pнм и  pнс се определят еднозначно по Jм  и Jc, ако А = const,

(10.3) j  = f (Jc - Jм,Jc ).
По тази зависимост могат да се съставят психометрични таблици, които са различни

за различните конструкции на мокрия термометър.
Психометричната константа А зависи от условията на топлообмен между мокрия термометър
и околната среда и затова при различните конструкции тя има различна стойност. За
осигуряване на постоянна стойност на А при всяка конструкция се осигурява такъв режим на
обдухване на мокрия термометър (обикновено w ³ 3 m/s), при който А = const.
Зависимостта (10.3) може да се апроксимира чрез фамилия от прави линии j =  const  в
координатната система Jc, Jм. Ако се предположи, че правите се пресичат с координати Jа,
Jb (фиг.10.1), се получава:
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фиг.10.1. Зависимост на относителната влажност от температурата
на мокрия и сухия термометър

Принципната схема на психометър, при който температурата се измерва с
термосъпротивителни чувствителни елементи е показана на фиг.10.2. При съответен подбор
на рамената на мостовите схеми се получава:
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(10.5) )(1 амab kU JJ -= ,
(10.6) )(2 bccd kU JJ -= ,

а в момента на компенсация
(10.7) cdefab mUUU == ,

където m е относителното положение на плъзгача на реохорда.
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фиг.10.2. Принципна схема на психометър с терморезистори

От (10.5), (10.6) и (10.7) за положението на плъзгача на реохорда се получава:
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Скалата на психометъра се градуира в проценти относителна влажност. Възможни са
различни модификации на измервателната схема, но принципът на действие остава
неизменен.

Към предимствата на психометричния метод се отнасят високата точност на
чувствителност при температури, по-високи от оС. Недостатъците на метода са свързани с
намаляването на чувствителността и точността при ниски температури и грешката, която е
свързана с непостоянството на психометричната константа А.

Чрез температурата на оросяване може да се определи абсолютната влажност или
влагосъдържание, а при измерване на температурата на газа  - и относителната влажност.
Този метод е един от най-точните и позволява влажността да се измери при произволни
стойности на налягането както при положителни, така и при отрицателни температури.
Основен чувствителен елемент при тези влагомери е огледалото, което се обдухва от
измервания газ. Огледалото трябва да се охлажда по такъв начин, че водните пари, които се
намират в анализирания газ да кондензират върху неговата повърхност. При това
температурата, при която започва оросяването (кондензацията) трябва да се фиксира.

За технически измервания са конструирани автоматични влагомери, които използват
метода на температурата на оросяване. Една от схемите на такъв влагомер е показана на
фиг.10.3. В камерата 1 през тръбата 2 постъпва очистеният от примеси и прах измерван газ с
постоянно налягане, който след това се отвежда от тръбата 3. Преминавайки през камерата 1,
газът умива огледалото 4. Към огледалото 4 от лампата 5 през лещата 6 е насочен светлинен
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лъч, който се отразява от огледалото и през лещата 7 попада върху фотоелемента 8. Токът от
фотоелемента постъпва през усилвателя 9 в регулатора 10, който изменя захранването на
нагревателя 11. Огледалото се охлажда от течност, която постъпва през тръбата 12 и излиза
през тръбата 13. Температурата на течността се изменя с нагревателя 11. Температурата на
огледалото се измерва с термоелектрически чувствителен елемент, включен към
измервателния уред 14. Ако на огледалото няма влага, светлинният лъч от него ще попадне
върху фотоелемента без загуби и регулаторът ще намали нагряването на охлаждащата
течност, чиято температура ще намалява, докато огледалото се ороси. В този случай върху
фотоелемента ще постъпва по-слаб светлинен поток и регулаторът ще увеличава нагряването
на охлаждащата течност. Следователно температурата на огледалото ще се поддържа близка
до температурата на оросяване.
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фиг.10.3. Схема на автоматичен влагомер, който работи на
принципа на температурата на оросяване

При практическата реализация на метода на температурата на оросяване възникват
определени трудности, които са свързани с метода за фиксиране на началото на
кондензацията и състоянието на повърхността, върху която се извършва кондензацията.
Например наличието на нефтопродукти върху повърхността понижава съществено
температурата на оросяване.

При хигрометричните влагомери чувствителният елемент трябва да се намира в
хигрометрично равновесие с измервания газ. На практика при техническите измервания
приложение са получили следните разновидности хигрометрични преобразуватели –
електролитни, електролитни с подгряване и сорбционни.

Измервателният преобразувател на електролитните хигрометри представлява
влагочувствителен елемент, който съдържа електролит. Изменението на влажността на газа
води до изменение на количеството влага във влагочувствителния елемент и съответно
изменение на съпротивлението или електропроводимостта. Като електролит най-често се
използва литиев хлорид. Измервателните схеми на електролитните хигрометри
представляват различни варианти на мостови схеми. Към недостатъците на електролитните
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хигрометри се отнасят нестабилността на статичната характеристика и влиянието на
температурата и концентрацията на разтвореното вещество върху показанията.

Електролитните преобразуватели с подгряване са близки по устройство на
електролитните, но по принцип на действие са различни. Изменението на
електропроводимостта на преобразувателя в резултат от изменението на влажността на газа
води до изменение на температурата на преобразувателя. При увеличаване на влажността на
газа електропроводимостта на преобразувателя се увеличава,  в резултат на което токът
нараства, увеличават се температурата на преобразувателя и изпаряването на влага от него.
Това от своя страна намалява електропроводимостта, тока и температурата на
преобразувателя. Следователно автоматично се поддържа режим, който съответства на
равновесното състояние между парциалното налягане на водните пари в газа и парциалното
налягане на парата над наситения разтвор на електролита. Температурата, която съответства
на това равновесие се измерва с термометър. Електролитните хигрометри с подгряване са
сравнително прости и надеждни. Техните характеристики практически не зависят от
запрашването или замърсяването, скоростта и налягането на газа и напрежението на
захранване.

В сорбционните хигрометри се използва зависимостта на физичните свойства на
сорбционните материали от съдържащата се в тях влага, която се определя от влажността на
газа. Обикновено с изменение на влагосъдържанието се изменят и електрическото
съпротивление, капацитетът или някакъв друг параметър на измервателния преобразувател.
Измервателната схема на уреда се определя от изходния сигнал на измервателния
преобразувател. Уредите от този вид имат индивидуални градуировъчни характеристики,
затова широкото им приложение в промишлеността е затруднено.

10.1.3. Методи за измерване на влажността на твърди тела и насипни материали

Методите за измерване на влажността на твърди тела и насипни материали могат да
се разделят на две групи:

а) преки методи, които позволяват да се определи масата на влагата или сухото
вещество в пробата;

б) косвени методи, при които влажността се определя чрез параметри, функционално
свързани с нея.

Преките методи се отличават с висока точност и голям интервал между измерванията
(до 10 – 15 h), а косвените – с бързо действие и сравнително по-малка точност.

При техническите измервания се използват почти само косвените методи. От тях
най-широко приложение са получили електрическите методи за измерване на влажността
като кондуктометрични, капацитивни и др. Както беше отбелязано повечето промишлени
материали са капилярно порести тела. в сухо състояние тези материали са диелектрици със
специфично съпротивление 108 W.m  и повече.  При навлажняването им те могат да станат
проводници със специфично съпротивление 104 W.m. зависимостта на електрическото
съпротивление от влажността за капилярно-порестите тела има вида:

(10.9) nW
kR = ,

където k е константа; W – влажността на материала; n – степенен показател.
Стойностите на k и на степенния показател n се определят експериментално за всеки
материал. Степенната зависимост на съпротивлението от влажността на материала осигурява
висока чувствителност, но приложението но този метод е ограничено поради големия брой
влияещи величини като температурата, структурата на материала, плътността на насипния
материал, химичния състав, наличието на електролити, което практически позволява
използването на метода само при лабораторни условия.
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Капацитивния метод е основан на зависимостта на диелектричната проницаемост на
капилярно-порестите тела от влажността. За сухи тела диелектричната проницаемост е e = 1
¸ 6,  а за вода e = 81. Изменението на  диелектричната проницаемост в резултат от
изменението на влажността на материала се определя чрез измерване на капацитета на
кондензатора, между чиито електроди е разположен анализираният материал.
Преобразувателят на капацитивния влагомер се изпълнява от две плоски пластини или два
концентрични цилиндъра, пространството между които се запълва с анализирания материал
чрез насипване от определена височина. В този случай се получава добра възпроизводимост
на резултатите от измерването. Капацитетът на кондензатора при определени геометрични
размери се определя от уравнението:

(10.10) C = k e,
където e е диелектричната проницаемост на материала, която зависи от неговата влажност;
k – константа, която зависи от геометричните размери и формата на кондензатора.

Капацитивните преобразуватели са по-малко чувствителни към състава на материала,
неговата структура и контактното съпротивление между електродите и материала. Тъй-като
за повечето материали диелектричната проницаемост зависи от температурата, в
промишлените уреди е предвидена автоматична корекция на грешката от изменението на
температурата. Грешката при капацитивните влагомери може да бъде намалена до 0,2 – 0,5
%, но методът на запълване на пространството между електродите на кондензатора с
материал може да окаже съществено влияние върху резултатите от измерването. Например
даже изменението на размерите на частиците на материала съществено влияе на показанията
на влагомера. Поради това приложението им за твърди и насипни материали при
техническите измервания е ограничено.

10.2. Анализ на състава на газови смеси

10.2.1. Общи сведения

Средствата за измерване, които се използват в различните отрасли на
промишлеността и научните изследвания за анализ на газовите смеси, се наричат
газоанализатори. На основата на непрекъснат автоматичен контрол на състава на газовете се
извършва автоматизираното управление на химико- технологичните процеси, които са
свързани с получаването и използването на газовете в металургията, коксохимическото
производство, нефтопреработването, газовата промишленост.

За измерване на концентрацията на една от компонентите на газовата смес се
използва такова физико-химично свойство на газовата компонента, което се различава от
свойствата на останалите.колкото по-рядка и по-специфична е тази разлика, толкова по-
чувствителен ще бъде методът и по-проста ще бъде подготовката на газовата проба.

Повечето промишлени автоматични газоанализатори са предназначени за измерване
на концентрацията на една компонента в газовата смес. В този случай газовата смес се
разглежда като бинарна, при която само измерваната компонента влияе на физико-
химичното свойство, а останалите не оказват влияние и се разглеждат като втора
компонента.

Газоанализаторите се градуират в проценти спрямо обема g/m3 и mg/l. Първата
единица на измерване е най-удобна, тъй-като процентното съдържание на компонентите на
газовата смес се запазва при изменението на температурата и налягането. Единиците на
измерване се възпроизвеждат с еталонни газови смеси.

Газоанализаторите се класифицират в зависимост от физикохимичните свойства,
които се използват за измерване на концентрацията на компонентите в газовата смес.
Основните групи уреди са – механични, топлинни, магнитни, оптични, хроматографичнични,
електрически.
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10.2.2. Обемни химични газоанализатори

При механичните газоанализатори съдържанието на отделните компоненти се
измерва на основата на изменението на механичните параметри на състоянието или на
съответните свойства на газовите смеси. Към броя на измерваните величини при тези уреди
се отнасят изменението на обема или налягането на газовата проба, нейният вискозитет,
плътност, скоростта на разпространение на звука.

Най-широко разпространение са получили обемните газоанализатори.при тях
съдържанието на измерваната компонента се определя по изменението на обема на газовата
смес в резултат на избирателно поглъщане, каталитично окисление или изгаряне на газовата
компонента. Тъй-като за избирателното отделяне на измерваната компонента се използват
химични реакции, тези уреди се наричат обемни химични газоанализатори и се отнасят към
уредите с периодично действие. С тях може да се измерва концентрацията в газовите смеси
на следните компоненти: въглероден двуокис, серен двуокис, кислород, въглероден окис,
водород, въглеводороди, азот.

При измерването на СО2 и SO2 се използва алкален разтвор (калиева основа и
дестилирана вода), при който протичат следните реакции:

(10.11) СО2 + 2КОН = К2СО3 + Н2О;
(10.12) SО2 + 2КОН = К2SО3 + Н2О.
За поглъщане на водорода  и въглеродния окис се използва алкален разтвор на меден

хлорид.  Кислородът се поглъща от алкален разтвор на пирогалол.  Водородът и
въглеводородите могат да се отделят и чрез изгаряне, а въглеродният окис – чрез
каталитично окисляване. Грешката на метода се определя в значителна степен от грешката
при измерването на обема, във връзка с което началният и остатъчният обем на газовата
проба трябва да имат еднакви температури и налягания. Голяма част от газоанализаторите на
този принцип се отнасят към лабораторните уреди за газов анализ, при които вземането на
газовата проба и другите операции се изпълняват ръчно.

На фиг.10.4 е показан анализаторът тип ГХТ-3, предназначен за анализ на три
компоненти. Трите абсорбционни съда 9 служат за определяне на СО2,  О2 и СО в газовата
проба. В съда за анализ на СО2 като абсорбент се използва калиева основа и дестилирана
вода, за анализ на О2 – калиева основа, дестилирана вода и пирогалол (С5Н3 (ОН)3), за анализ
на СО – амонячен разтвор на меден хлорид (Cu2Cl2) или средно кисел разтвор на меден окис
с бета-нафтол.
Измервателната бюрета 8 обикновено е с обем 100 см3.  За да се увеличи точността на
измерването, долната й част  се стеснява с приблизително 20 % от обема, а за да се намали
влиянието на температурата на околната среда, измервателната бюрета се монтира в
стъкления цилиндър 10, запълнен с вода. Чрез еластична тръба бюретата е свързана отгоре с
разпределителната система 4, а отдолу чрез гумен маркуч – с нагревателната стъкленица.
За увеличаване на контактната повърхност между анализираната газова проба и реактива в
абсорбционната стъкленица, която се състои от два скачени съда, са поставени стъклени
тръби или пръстени.
Разпределителната система се състои от стъклените тръби 4, които свързват бюретата,
абсорбционните стъкленици и газовата проба, разделителните стъклени кранчета 5, 6 и 7 и
трипътния кран 3. Филтърът 2 и гумената помпа 11 служат за засмукване и пречистване на
газовата проба.
След неколкократно продухване на системата при затворени кранчета 5, 6 и 7 нагнетателната
стъкленица 1 се вдига, докато водата в измервателната бюрета достигне до стотното деление.
Чрез отваряне на трипътния кран 3 и сваляне на нагнетателния съд 1 газовата проба се
засмуква. Нивото в измервателната бюрета спада малко под нулевото деление, след което
чрез крана 3 уредът се заключва.
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фиг.10.4. Преносим газоанализатор тип ГХП-3

Газовата проба се охлажда в бюретата около една минута, след което чрез издигане на
съда 1 пробата се свива, докато достигне нулевото деление. През крана 3 измервателната
бюрета се свързва с атмосферата за кратко време.

Пробата се анализира в последователността СО2 (RO2), О2 и накрая СО. За целта
пробата от 100 см3 се пропуска неколкократно през съответния абсорбционен съд, след
което нивото на поглъщателния съд се фиксира в изходното положение. Чрез изравняване на
нивата в стъкленицата 1 и в измервателната бюрета 8 се отчита обемът на абсорбираната
компонента.

Предимствата на обемния метод на измерване се състоят във възможността за
измерване на състава на многокомпонентни газови смеси и в простотата на измервателните
устройства Недостатъци на метода са ниската точност на анализа (грешка 0,1 – 0,2 % от
общия обем на пробата), периодичността на измерване, необходимостта от често сменяне на
реактивите, сложността при създаване на автоматични уреди.

10.2.3. Топлинни газоанализатори

При топлинните газоанализатори концентрацията на анализираната компонента се
измерва чрез измерване на зависещите от нея топлинни свойства на газовата смес. Най-
широко приложение са получили уредите, при които се измерва топлопроводността на
газовата смес (термокондуктометричните) и топлината, която се отделя при реакцията на
каталитичното окисляване на анализираната компонента (термохимичните). Тази група
уреди представляват автоматични устройства, които работят в състава на информационно-
измервателните и управляващите системи. Топлинните газоанализатори са предназначени за
непрекъснат анализ на бинарни газови смеси.

Термокондуктометрични газоанализатори
В таблица 10.1 са дадени коефициентите на топлопроводност на различните газове при

температури 100 и 500 оС, отнесени към коефициента на топлопроводност на въздуха.
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Относителни коефициенти на топлопроводност при 100 и 500 о

Таблица 10.1

Газ Относителен коефициент
на топлопроводност Газ Относителен коефициент

на топлопроводност
100 оС 500 оС 100 оС 500 оС

Въздух 1 1 Серен двуокис 0,28 0,53
Азот 0,98 0,97 Кислород 1,02 1,07
Водород 6,84 6,77 Аргон 0,66 0,66
Въглероден двуокис 0,71 0,96 Хелий 5,56 5,32
Въглероден окис 0,94 0,93 Водна пара 0,78 1,16
Метан 1,45 2,13

Анализът на данните, които са приведени в таблица 1 показва, че при температура 100
оС коефициентите на топлопроводност на газовете Н2, СО2, SО2, СН4, Аr, Не се отличават от
коефициента на топлопроводност на въздуха. С нарастването на температурата
коефициентите на топлопроводност на N2,  Н2,  О2, СО, Ar, Не остават практически
постоянни,  докато СО2 се доближава до коефициента на въздуха, а на СН4 се увеличава
около 1,5 пъти. Изменението на относителния коефициент на топлопроводност под влияние
на температурата трябва да се взема под внимание при избора на температурния режим на
работа на чувствителните елементи на газоанализаторите.

Между коефициента на топлопроводност на газовата смес l, коефициентите на
топлопроводност li и концентрациите сi на влизащите в нейния състав n компоненти
съществува зависимост, която е близка до линейната:

(10.13) i
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22111 ... lllll .

При разглеждане на газовата смес като бинарна със сумарната концентрация сн на
компонентите, които не се определят и които имат съвпадащи коефициенти на
топлопроводност lн, съгласно с (10.13) за коефициента на топлопроводност на сместа се
получава:

(10.14) нн сс lll += 00 .
Тъй-като 10 =+ ссн , зависимостта между концентрацията 0с  на компонентата,

която се определя и измервания коефициент на топлопроводност на сместа l  при известни
коефициенти на топлопроводност нl  и 0l има вида:

(10.15)
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Ако в състава на компонентите, които не се определят се съдържа газ и неговото
изменение на концентрацията влияе върху коефициента на топлопроводност на сместа, тази
компонента трябва да се отдели.

За измерване на топлопроводността на газовата смес се използва загрят с
електрически ток проводник, който е поставен в цилиндрична камера, запълнена с
анализираната смес. Ако топлопредаването от проводника към стените на камерата се
извършва основно чрез топлопроводност, съществува зависимостта

(10.16)

d
D

l
Q сп

ln

)(2 JJlp -
= ,

където Q е количеството топлина, която се отнема от проводника; l и d са дължината и
диаметърът на проводника; D е диаметърът на камерата; l - коефициентът на
топлопроводност на газовата смес; пJ  и сJ са температурите на проводника и стената на
камерата.
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При стационарен топлинен режим коефициентът на топлопроводност на газовата смес
еднозначно се определя от температурата на проводника, а следователно и от неговото
съпротивление. Най-често проводниците се изработват от платина, а по-рядко от волфрам,
никел, тантал.

Схемата на два вида чувствителни елементи от платина е показана на фиг.10.5. В
стъкления корпус 1 към платинените съединителни проводници 2 с диаметър 0,15 mm е
запоена откритата платинена спирала 3 с диаметър 0,02 mm (фиг.10.5 а) или покритата със
стъкло спирала 4 (фиг.10.5 б). В първия случай съпротивлението на чувствителния елемент е
10 W, а във втория – 40 W. Чувствителният елемент от втория вид е защитен от агресивното
действие на газовата среда, но има по-голяма инерционност.

2

4

б

a

3 1

1

фиг.10.5. Устройство на чувствителни елементи

За осигуряване на максимална чувствителност по топлопроводност при
газовете СО2, Н2, а също така за намаляване на топлапредаването чрез излъчване,
температурата на платинената спирала трябва да бъде 80 – 100 оС. За да се намали влиянието
на конвективния топлообмен, газът постъпва към чувствителния елемент чрез дифузен
обмен, което увеличава инерционността на газоанализатора.

Една от най-простите и разпространени измервателни схеми при топлинните
газоанализатори е неуравновесената мостова схема (фиг.10.6), захранвана с постоянен ток от
батерия или източник на стабилизирано напрежение (ИСН). Резисторите R1 и R3 са
изпълнени от платинен проводник и се намират в камери, които са запълнени с анализирания
газ. Резисторите R2 и R4  се намират в херметични камери, запълнени с неопределяемите
компоненти на сместа или с въздух. Конструкцията на сравнителните чувствителни елементи
е аналогична на конструкцията на работните елементи, но десният край на стъклената тръба
при тях е запоен.

Анализиран газ

R0

Анализиран газ

a

R1

mV bИСН

R4

R2

R3

фиг.10.6. Измервателна мостова схема
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Модификация на разгледаната схема представлява мостовата схема с едно работно
рамо, рамо за сравнение и две рамена с постоянни съпротивления. И в двата случая
мостовете могат да бъдат уравновесени и неуравновесени. Такива измервателни схеми имат
термокондуктометричните газоанализатори от вида ТКГ, ГЭД, ГЭУК, които са
предназначени за анализ на съдържанието на Н2, СО2, SO2,  Ar,  O2,  NH3 в пещните газове и
газовете при производството на амоняк, хлор, аргон, сярна киселина. Времето за
установяване на показанията достига до 2 min, а грешката до ± 5 %.

Съществуват газоанализатори с по-сложна измервателна схема от вида ТП (фиг.10.7),
при които са включени два моста: работният 1 и мостът за сравнение 2. За измерване на
сигнала се използва компенсационният метод, а източник на компенсиращ сигнал е мостът
на сравнение. Работният мост е аналогичен на неуравновесения мост, показан на фиг.10.6.
Сигналът на разбалансиране Uab зависи от концентрацията на измерваната компонента в
газовата смес. Резисторите R6 и R8 се намират в камери с концентрация на измерваната
компонента, която съответства на долната граница на измерване, а  R5 и R7 –  в камери с
концентрация, която съответства на горната граница. Следователно мостът за сравнение има
изходен сигнал Ubd, равен на максималния сигнал на работния мост. Двете мостови схеми се
захранват с променлив ток от трансформатора Тр. За получаване на компенсиращ сигнал се
използва реохорда R на вторичния уред, който се включва към диагонала на моста за
сравнение. Като вторични уреди се използват автоматичните уравновесени мостове от вида
КСМ и КПМ. Уреди от този вид се използват за измерване на СО2 в димните газове и сложни
газови смеси, Н2 в технологичните газове и системите за водородно охлаждане на
турбогенераторите. Грешката на измерване достига до ± 3 %, а времето за установяване на
показанията до 3 min.
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фиг.10.7. Схема на газоанализатор тип ТП

Термохимични газоанализатори
При термохимичните газоанализатори концентрацията на анализираните компоненти

се измерва чрез количеството топлина, което се отделя при каталитичната окислителна
реакция. Към определяните по този метод газове се отнасят СО, Н2,  О2, NH3, СН4.
Термохимичните газоанализатори се разделят на две групи. В първата група, която има по-
малка чувствителност, окислителната реакция протича на повърхността на нагрята
платинена жичка, която е катализатор. Температурата на платинената жичка, а следователно
и нейното съпротивление се изменят при изменение на количеството топлина, което се
отделя при окисляването на измерваната компонента. Платинената жичка със съпротивление
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R1 се включва в рамото на неуравновесен мост, схемата на който е аналогична на показаната
на фиг.3. Резисторът R2 е изпълнен от платинен проводник както резистора R1, но се намира
в камера, запълнена с компонентите на газовата смес, които не се измерват. Резисторите R3 и
R4 имат постоянни стойности и са изпълнени от манганинов проводник. Времето за
установяване на показанията е около 1 min, а грешката до ± 1 %.

При термохимичните газоанализатори от втората група окислителната реакция на
измерваната компонента протича на повърхността на гранулиран катализатор (60 %
манганов двуокис и 40 % меден окис). Наличието на развита повърхност на катализатора
осигурява възможност за измерване на концентрации, които представляват части от
процента. Количеството отделена топлина се измерва с платинен терморезистор или с
батерия от термодвойки. Тези газоанализатори са по-инерционни, времето за установяване
на показанията достига до 5 min, а грешката ±  5  -  7 %.

10.2.4. Магнитни газоанализатори

При магнитните газоанализатори, които се отнасят към анализаторите на бинарни смеси,
концентрацията на анализираната компонента се измерва чрез изменението на магнитните
свойства на газовата смес. В зависимост от магнитната им възприемчивост газовете се
разделят на парамагнитни, които се привличат от магнитното поле и диамагнитни, които се
отблъскват от магнитното поле. Най-голяма магнитна възприемчивост има кислородът,
който е парамагнитен газ. В таблица 10.2 са дадени относителните стойности на обемната
магнитна възприемчивост на газовете, като знакът минус се отнася за диамагнитните газове.

Относителна обемна възприемчивост на газовете
Таблица 10.2

Газ Относителна магнитна
възприемчивост Газ

Относителна
магнитна

възприемчивост
Кислород  О2 1 Водород  H2 - 0,0011
Въздух  (21 % О2) 0,211 Азот  N2 - 0,004
Азотен окис  No 0,363 Въглероден двуокис

CO2

- 0,0057

Азотен двуокис  NO2 0,0616 Амоняк  NH3 - 0,0057
Метан  CH4 -  0,0123 Водни пари  H2O - 0,004

От таблица 10.2 се вижда, че газовете с изключение на кислорода, азотния окис и
двуокис са практически немагнитни. Тяхната магнитна възприемчивост е с два порядъка по-
ниска отколкото на кислорода. Следователно магнитните свойства на газовата смес се
определят от концентрацията на кислород, тъй-като NO и NO2, които представляват
продукти на високотемпературните окислителни реакции се срещат рядко и в малки
концентрации.
Обемната магнитна възприемчивост À  е свързана с относителната магнитна възприемчивост
c  и плътността r  чрез зависимостта:

(10.17) À  = c  . r.
Тъй като

(10.18)
T
C

=c   и
TR
pM

=r

за Àсе получава:

(10.19)
RT

СpM
2=À ,
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където С е константата на Кюри;  p и Т са абсолютното налягане и температурата на
кислорода с молекулярна маса М;  R е газовата константа.

От (10.19) следва, че магнитната възприемчивост зависи от налягането и намалява с
нарастването на температурата пропорционално на 1 / Т2.

Обемната магнитна  възприемчивост на газовата смес се определя от съотношението:

(10.20) нкккi
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i
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)1(
1

,

където iiс À, са обемните концентрации на компонентите на газовата смес и техните
магнитни възприемчивости; ккс À, - обемната концентрация на кислорода и неговата
магнитна възприемчивост; нÀ  е осреднената магнитна възприемчивост на компонентите,
които не се анализират.
От (10.20) се вижда, че магнитната  възприемчивост на газовата смес се определя от
концентрацията на кислорода при условие, че температурата и налягането са стабилизирани,
тъй-като нÀ  << кÀ .

Съществуват няколко метода за измерване на магнитната възприемчивост на газовата
смес, като най-разпространеният от тях е свързан с използването на термомагнитната
конвенция. Термомагнитната конвенция представлява движение на съдържащия кислород
газ в нееднородно магнитно и топлинно поле. Измервателните схеми на тези
газоанализатори се изпълняват от една или две мостови схеми.

На фиг.10.8а е показана схема на чувствителния елемент на газоанализатор с
термомагнитна конвенция, а на фиг.10.8 б – неговото разположение между полюсите на
магнита. Чувствителния елемент е платиненият проводник 1 с диаметър 0,02 mm, който е
намотан на стъклената капилярна тръба 2 и е покрит със стъклена обвивка 3. Краищата на
спиралата са запоени към съединителните проводници 4. Външният диаметър на
чувствителният елемент е 0,5 – 0,6 mm, а съпротивлението на резистора – 40 W. Газът, който
съдържа кислород и протича по тръбата 7, се засмуква от магнитното поле където се
засмуква от резистора R1 и неговата магнитна възприемчивост намалява. Студеният газ
изтласква нагретия, при което се създава термомагнитен поток q, който охлажда резистора
R1.  Резисторът R2 е поставен в медния блок 6,  който има конфигурация на постоянния
магнит 5, за осигуряване на еднакви условия на топлопредаване.
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фиг.10.8. Схема на чувствителния елемент на кислородомер
с термомагнитна конвенция

В газоанализаторите МН се използва измервателната схема, показана на фиг.10.9.
Първичният преобразувател се състои от две мостови схеми, които се захранват от
вторичните намотки 1  и 2  на силовия трансформатор Тр.  Мостът І е работен.  Неговите
резистори R1, R2, които представляват чувствителни елементи от вида, показан на фиг.10.8а,
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се обдухват от анализирания газ. Резисторът R1 се намира в еднородно магнитно поле, а R2 –
в немагнитен меден блок. Резисторите R3,  R4 имат постоянна стойност и са запълнени от
манганинов проводник.
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фиг.10.9. Схема на автоматичен газоанализатор тип МН

При наличието на кислород в газовата смес мостът І работи в неравновесен режим и
напрежението в измервателния диагонал зависи от концентрацията на кислорода. За
проверка на началната стойност на скалата на вторичния уред първичният преобразувател е
снабден с метален шунт. При неговото спускане действието на магнитното поле се
елиминира, резисторите R1 и R2 попадат при еднакви условия и мостът І се уравновесява. В
схемата на моста е включен променлив резистор за начално балансиране, който не е показан
на фигурата.

Мостът ІІ е мост за сравнение. Неговите рамена R5 и R6, които са изпълнени от
платинен проводник се обдухват от въздух, като резисторът R6 е разположен като R2 в
немагнитен меден блок. Резисторите R7 и R8 са изпълнени подобно на R3 и R4 от магнанинов
проводник. Тъй-като концентрацията на кислород във въздуха е постоянна , мостът ІІ има
постоянна стойност на изходния сигнал Ubd. Колебанията на Ubd се определят само от
отклоненията на напрежението на захранване, температурата и налягането на околната среда.
За измерване на сигнала на работния мост се използва компенсационният метод, като за
компенсиращ сигнал служи напрежението Ubc , което се снема от реохорда:
Ubс = a Ubd ,
където a  се изменя от 0 до 1.

Поради рязката разлика на магнитната възприемчивост на кислорода в сравнение с
останалите газове предварително отделяне на някои от компонентите на газовата смес не се
изисква. За защита на чувствителния елемент обаче е необходимо очистването на газовата
проба от сернистия газ чрез филтър.

10.2.5.Оптични газоанализатори

При оптичните газоанализатори концентрацията на анализираната компонента се
измерва по изменението на оптичните свойства на газовата смес, към които се отнасят
показателите на пречупване на светлинния лъч, спектралното поглъщане и излъчване,
спектралната плътност и др. Най-разпространени са газоанализаторите с инфрачервено и
ултравиолетово поглъщане. Оптичните газоанализатори имат много малка зона на
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чувствителност, поради което се използват за анализ на микроконцентрации на взривоопасни
и токсични примеси в промишлените газове при контрол на въздуха в атмосферата и
производствените помещения.

Всеки газ се характеризира с определен спектър на поглъщане. Газовете, които
съдържат два или повече разнородни атоми като СО, СО2, СН4, NH3,  С2Н2 имат спектри на
поглъщане в инфрачервената област. Едноатомните газове се характеризират със спектри на
поглъщане в ултравиолетовата област.

Законът на Ламберт-Бер определя връзката между намаляването на
монохроматичното лъчение и концентрацията на газа при преминаването на лъчистия поток
през камера, запълнена с анализирания газ:

(10.21) )exp()()( 12 clII lall -= ,

(10.22)
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)(ln)(
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l
l

al l I
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където )(1 lI  и )(2 lI  са интензивностите на монохроматичното лъчение на входа и на
изхода на камерата; l -  дължината на камерата ; с – концентрацията на измерваната
компонента; la  - коефициентът на спектрално поглъщане; )(lD - оптичната плътност на
газовата смес.

За да бъде използван този метод е необходимо измерваната компонента да има
спектър на поглъщане, който се отличава от спектрите на поглъщане на другите компоненти
на анализираната газова смес. Лежащите в инфрачервената област спектри на поглъщане на
СО, СО2, NH3 и СН4 са показани на фиг.10.10. Спектрите на СО2 и СО, СО2 и СН4  се
припокриват частично.
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фиг.10.10.  Спектри на поглъщане на СО,  СО2,  NH3,  СН4 в инфрачервената област (графика)

Принципната схема на приемника за инфрачервено излъчване е показана на
фиг.10.11. Източникът 1 създава излъчване с постоянна интензивност, която чрез въртящия
се диск с отвори 2 и светофилтъра 3 се преобразува в пулсиращо монохроматично излъчване.
Анализираната компонента в камерата 4 поглъща излъчването, при което в камерата
възникват пулсации на температурата, а следователно и на налягането.
Пулсациите на налягането в камерата се възприемат от чувствителния елемент 5
(микрофона) който представлява кондензатор, съставен от подвижна мембрана и неподвижна
пластина. Под действието на налягането мембраната се премества и предизвиква промяна на
капацитета С на кондензатора. Тъй-като първите конструкции уреди са работели при звукови
честоти, те са получили названието оптико-акустични. Това название се е запазило
независимо, че съвременните уреди работят при по-високи честоти.

mml,
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10.2.6. Газови хроматографи

Газовите хроматографи са предназначени за анализ на много компонентни газови
смеси. Хроматографите са уреди с периодично действие и са по-сложни по устройство от
разгледаните газоанализатори.

Процесът на измерване при тези газоанализатори съдържа следните два етапа:
хроматографско разделяне на отделните компоненти и идентификация на компонентите,
която включва качествен и количествен анализ. Хроматографското разделяне на сместа се
извършва за сметка на различната скорост на движение на газовете през слой на сорбента,
определяна от характера на вътрешните и външните междумолекулярни взаимодействия.
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фиг.10.12. Принципна схема на газов хроматограф

Принципната схема на хроматографа и разделянето на газовата смес в колоната са
представени на фиг.10.12 а, б. От балона 1 в хроматографа постъпва газовият носител, чиято

фиг.10.11. Принципна схема на оптико-акустичен приемник
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скорост се поддържа постоянна с регулатора 2. През дозатора 3 в газовия носител
периодично се вкарва пробата от анализирания газ. В разделителната колона 4, запълнена с
твърд или течен сорбент, анализираната смес се разделя на компоненти. През слоя на
сорбента с най-голяма скорост преминава най-малко сорбируемата компонента.
Следователно газовата смес, която съдържа три компоненти А, В и С след преминаването
през слоя сорбент се разделя на отделни съставящи (фиг.10.12 б). След разделянето всяка
компонента образува с газовия носител бинарна смес, която се анализира с детектора 6. За
подобряване на разделянето на отделните компоненти температурният режим на колоната
може да се променя чрез регулатора с програмно управление 5. Изходният сигнал на
детектора 6 се подава на регистриращия уред 7, интегриращото устройство 8 и цифровото
печатащо устройство 9. На диаграмата на пишещия уред 7 се регистрират пиковите на всяка
от компонентите. Графиката, която фиксира изхода на всяка от компонентите се нарича
хроматограма. Използването на електронна цифрова изчислителна машина позволява
обработката на хроматограмата да се автоматизира и да се получи информация за състава на
газа в автоматизираните системи за управление.

Хроматограмата (фиг.10.13) съдържа качествена и количествена информация за вида
на компонентите в газовата смес. Количествената информация се получава чрез площта или
височината h на импулса, а качествената – чрез времето tR за преминаване на газовите
компоненти чрез разделителната колона при постоянна скорост на газовия носител. Времето
на задържане tR е числено равно на интервала от момента на въвеждане на пробата до
момента, който съответства на максимума на съответния изходен импулс.

В
ре

ме
, t

0 20 6040 80

t р
аз

д.

h1

h2

h3

Вкарване на пробата

фиг.10.13. Хроматограма при разделянето на смес с три компоненти

Времето на задържане, както и широчината на импулса могат да бъдат изразени в
единици за време tR, t или в единици за дължина l, m. Широчината на импулса се определя
при неговата основа t, m  или на половината височина t0,5, m0,5. Отношението на времето на
задържане tR, l към t0,5, m0,5 характеризира ефективността на хроматографската колона:
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Ефективността на разделяне на две газови компоненти от газовата смес се определя от
показателя R, който се нарича степен на разделяне:

(10.24)
21

21

5,05,0 tt -

-
= RR tt

R .

Границата на чувствителност на хроматографа е

(10.25)
QS
acVu2

=D ,

където 2а е удвоената амплитуда на високочестотните колебания на нулевата линия на
хроматографа;  с – концентрацията на измерваната компонента; V – обемът на дозата; u –
скоростта на движение на диаграмната хартия; Q – разходът на газовия носител през
детектора;  S – площта на импулса.

Особеност на хроматографския метод за газов анализ е влиянието върху резултатите
на многобройни взаимно свързани фактори, които могат да бъдат разделени на следните
групи:

а) параметри, които характеризират работата на разделителната колона (геометрични
размери, материал, вид на сорбента, температурен режим и др.);

б) параметри, които са свързани с газовия носител (вид и наличие на примеси, скорост
и налягане);

в) параметри, свързани с работата на дозатора (обем на пробата, стабилност, метод на
въвеждане на пробата);

г) параметри, свързани с работата на детектора (чувствителност, инерционност,
линейност, стабилност);

д) параметри, които определят метода за регистриране на изходния сигнал от
детектора и методите за обработка на хроматограмата (грешка, инерционност,
чувствителност, скорост на движение на диаграмата, грешка при пресмятането на
качествените и количествените показатели).

Един от основните фактори, които влияят на ефективността и на степента на
разделяне R е дължината на разделителната колона. И двата показателя се увеличават с
увеличаването на дължината, но при това загубата на налягане нараства, а скоростта на
газовия носител рязко се изменя. Разделителните колони имат обикновено дължина 1 – 5 m, а
дължината на капилярните хроматографи достига до 300 m.

Вътрешният диаметър на колоната е обикновено 0,5 – 5 mm, а при капилярните в
които течният сорбент се нанася непосредствено на вътрешната повърхност на тръбата,
вътрешният диаметър е 0,15 – 0,5 mm.

Като неподвижна фаза в газо-адсорбционните хроматографи се използват следните
материали: активен въглен, силикагел, алюмогел, природни и синтетични цеолити. Размерът
на зърната на адсорбентите е 0,1 – 0,8 mm.

Като газов носител в хроматографите се използва азот, аргон, хелий, въздух, водород.
Детекторът представлява измервателната част на хроматографа. Към най-простите се

отнасят работещите на принципа на топлопроводност и термохимичните, аналогични на
разгледаните топлинни газоанализатори.

10.2.7. Електрически газоанализатори

При електрическите газоанализатори концентрацията на дадена компонента се
определя по изменението на електрическите свойства на определен електролит при
взаимодействието му с измерваната компонента.
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фиг.10.14. Принципна схема на циркониев чувствителен елемент за измерване на
съдържанието на кислород

Към този вид газоанализатори се отнасят циркониевите анализатори с кислород
(фиг.10.14). Стабилизираната циркониева керамика 1 е твърдият електролит и служи като
преграда между двете обемни пространства. От двете страни на циркониевата керамика са
нанесени порьозните платинени електроди 2 и 3. към едното от обемните пространства се
подава анализираният газ, а към другото – еталонен газ с известно съдържание на кислород.
За да се извърши електрохимичният процес и да се постигне по-висока чувствителност,
трябва да се поддържа висока температура (600 – 800 оС), което се осигурява чрез
електрическия нагревател 4 и системата за автоматично регулиране на температурата.
Чувствителният елемент на системата за автоматично регулиране на температурата може да
бъде терморезистор от платина 5, както е показано на фиг.10.14 б или термодвойка.

Ако има разлика в процентния дял на кислорода в газовете от двете страни на
циркониевия чувствителен елемент, между електродите се създава електродвижещо
напрежение. Зависимостта на електродвижещото напрежение от парциалните налягания на
кислород се определя от закона на Нернст:
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където Е е електродвижещото напрежение между двата електрода; R – газовата константа;  Т
– абсолютната стойност на температурата на циркониевия чувствителен елемент; F –
константата на Фарадей;  р2(О2) – парциалното налягане на О2 в еталонния газ;    р1(О2)  –
парциалното налягане на О2 в анализирания газ;   с –  константа,  която зависи от
конструктивното оформяне на чувствителния елемент.

При температура на чувствителния елемент 800 оС и еталонен газ – въздух с обемно
съдържание на кислород 20,95 % (4) добива вида:

(10.27)
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където V1(О2) е процентната част на кислорода в анализирания газ.



- 260 -

Предимството на тези чувствителни елементи се състои в прякото преобразуване на
измерваната концентрация на кислород в електрически сигнал. Недостатъците са свързани с
необходимостта от стабилизация на температурата, което усложнява системата за измерване
и неустойчивостта на статичната характеристика при продължителен период на
експлоатация. Това налага въвеждането на периодичен контрол за състоянието на
чувствителния елемент и сменянето му след определен период на експлоатация. Тези
недостатъци ограничават широкото приложение на метода, но засега той се смята за един от
най-перспективните методи за непрекъснат контрол на съдържанието на кислород в димните
газове и к.п.д. на горивните устройства.
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	В полупроводниците за разлика от металите количеството на свободните електрони не е постоянно, а нараства с температурата по експоненциален закон. Ето защо, термисторите имат голям температурен коефициент на съпротивление. Зависимостта на съпротивлението на термисторите от температурата (фиг. 3.11) се описва достатъчно точно с апроксимационната формула:
	За разлика от разгледаните индуктивни елементи, чиято изходна величина е промяната на индуктивността със следващо преобразуване в напрежение, чувствителните елементи от диференциално-трансформаторен вид позволяват непосредствено да се получи изходен сигнал във вид на напрежение (U (фиг.3.14).
	Капацитивните чувствителни елементи , които са основани на принципа на измерване на изменението на диелектричната проницаемост  на средата между пластините, се използват за определяне на състава на веществата (при запълване на междината между пластините с контролираното вещество) и за измерване на нивото при променящо се запълване на междината. Нивото може да се измерва както надлъжно, така и напречно на пластините. При контролиране на състава на твърди вещества (например пясък, прах и др.) и на течни вещества (пари, газове или влажни материали) те могат да се поставят вътре в плосък или цилиндричен кондензатор. При запълнен кондензатор съществува пропорционалната зависимост:



	Капацитивният метод за измерване на ниво е безинерционен, тъй-като капацитетът се променя едновременно с промяна на нивото h.
	Смущаващите сили Fz изцяло се включват в изходния сигнал и не могат да бъдат компенсирани. Преместването от нулево положение sz може да се разглежда като допълнително усилие:
	Смущаващите сили Fz изцяло се включват в изходния сигнал и не могат да бъдат компенсирани. Преместването от нулево положение sz може да се разглежда като допълнително усилие:
	Смущаващите сили Fz изцяло се включват в изходния сигнал и не могат да бъдат компенсирани. Преместването от нулево положение sz може да се разглежда като допълнително усилие:
	Преобразувателите на електрически величини в механично преместване представляват основен елемент на измервателните уреди за непосредствена оценка и са съставна част на някои регистриращи и компариращи устройства. Те преобразуват електромагнитната енергия, която е свързана с измерваната величина (напрежение или ток), в механична енергия на преместване на подвижната част. При това преобразуване върху подвижната част действа двигателният момент Мд, който може да се определи като производна на електромагнитната енергия Wе по отношение на изходната величина (ъгъла на завъртане или линейното преместване)
	Диференциално- трансформаторната система се използва за преобразуване и предаване на информация за малки премествания (1-2mm). Принципната схема е показана на фиг.5.2.
	Първичният преобразувател I има един, а вторичният уред II – два диференциални трансформатора. Диференциалният трансформатор е с една първична и две противоположно съединени вторични намотки. Първичната и вторичната намотка са навити в обща бобина, по оста на която се придвижва метална сърцевина. При средно положение на сърцевината 1 електродвижещото напрежение Е1 на вторичната намотка на първичния преобразувател е равно на нула, като при всяко друго положение стойността и фазата зависят от отклонението и посоката на преместване на сърцевината от средното положение. Сърцевината 2 на бобината на вторичния уред е свързана механично чрез гърбичен механизъм с реверсивния двигател РД. С двигателя са свързани показалецът и печатащото устройство на вторичния уред. Вторичните намотки на диференциалния трансформатор на първичния преобразувател и вторичния уред са съединени последователно, противоположно. Разликата в напреженията (Е = Е1 – Е2 се подава на входа на електронния усилвател. При въртене на реверсивния двигател сърцевината 2 на вторичния уред се премества чрез гърбицата, докато (Е стане равно на нула. Диференциалният трансформатор със сърцевината 3 е предназначен за настройване на схемата.





	Системата работи най-добре при сравнително малки премествания на сърцевината 1 (2…4mm). При тези условия изменението на напрежението на захранване и на съпротивлението на съединителните линии (ако то не превишава 5 () не оказва влияние върху резултатите на измерването.
	Грешката, която е резултат от разликата в параметрите на диференциалните трансформатори (фазовата грешка), може да окаже съществено влияние върху работата на системата за предаване на сигналите. Колкото разликата в параметрите е по-голяма, толкова по-забележимо се проявява влиянието на допълнителната грешка от изменение на напрежението на захранване и съпротивлението на съединителните линии.

	Характеристики:
	При загуба на входен сигнал - минимален изходен ток до 3,8 mA или максимален изходен ток до 20,5mA.
	- линеаризация - линейна температура, линейно съпротивление, линейно напрежение;
	- линеаризация - линейна температура, линейно съпротивление, линейно напрежение;
	Грешка при измерване


	Сензор
	Означение
	Означение
	Измерв. точностабсолютна
	Термосъпротивление
	Cu-100, Pt-100, Ni-100, Ni-120
	0.1 K
	0.02 %
	Pt-500
	Термоелементи
	K, J, T, E, L,U
	0.25 K
	0.02 %
	N, C, DS, B, R
	Сензор
	Диапазон
	Диапазон
	Измерв. точностабсолютна
	Съпротивление
	0.02 %
	± 0.04 Ω± 0.80 Ω
	Напрежение
	Напрежение
	-20 до 100 mV
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	± 10 Ω
	Реперна точка





	Тройна точка на водорода
	Тройна точка на водорода
	Тройна точка на водорода
	Тройна точка на водорода
	Тройна точка на водорода
	фиг.6.4. Чувствителни елементи на биметални термометри

	Резервоарът е свързан с дълга стъклена капилярна тръбичка, която в горния край има разширение за събиране на термометричната течност при нагряване на термометъра над горната граница на измерване. При липса на такова разширение капилярната тръбичка може да се разруши при превишаване на максималната температура, в резултат на високото вътрешно налягане. Ако долната граница на обхвата на измерване е по-висока от 0 оС, такова разширение се прави в долния край на капилярната тръбичка.
	За термометрична течност могат да се използват практически всички течности. При това се различават мокрещи (органични) и не мокрещи (живак) течности. При понижаване на температурата мокрещите течности създават допълнителна грешка. За удобство при отчитането органичните течности трябва да се оцветяват. Поради по-малкия коефициент на разширение на живака, резервоарът на живачните термометри е по-голям от резервоара на термометрите запълнени с други течности. Разширението се подчинява на следната зависимост:





	Газови и паро-течностни манометрични термометри:
	От уравненията за равновесие в началната и междинната точка
	Стойности на електродвижещото напрежение за стандартни термодвойки
	Термоелектродвижещо напрежение (ТЕДН) на двойка удължаващи проводници
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	Оценка на грешката на коефициента на разхода
	Оценка на грешката на коригиращия множител (
	Средноквадратичната грешка на коригиращия множител (  се определя по уравнението:
	Средноквадратичната грешка  се определя по уравнението:
	Оценка на грешката на показанията на диференциалния манометър
	Средноквадратичната грешка на показанията на диференциалния манометър се определя по уравнението:
	Оценка на грешката на плътността на измервания флуид
	При пресмятане на плътността средноквадратичната грешка е:
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