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МЕХАНИЧНИ НЕЕЛЕКТИЧЕСКИ ДАТЧИЦИ 

Използват се за измерване на различни неелектически 

величини – налягане, температура, тегло, сила, ниво – 

чрез преобразуването им в еквивалентни механични 

премествания.Типични представители от този клас са: 

еднонавивковата тръбна пружина, мембранният, 

силфонният, дилометричният и биметалният 

датчик. 



1.ЕДНОНАВИВКОВА ТРЪБНА ПРУЖИНА 

Еднонавивковата тръбна пружина, 
известна като тръба на Бурдон се 
разгъва при увеличаване на 
налягането xвх=р над атмосферното и 
се свива – при намаляване на р. Тя е 
основният елемент в конструкцията на 
манометрите и течностните 
манометрични термометри. 



2.МЕМБРАНЕН ДАТЧИК 

Кръгла плоска еластична пластина 
/мембрана/ 

Камера 

Лост 

Отвор на камерата 

1 

2 

3 

4 



3.СИЛФОНЕН ДАТЧИК 

Силфонният елемент  се използва като 
датчик за налягане на течности и газове. 
Когато налягането на течността в 
камерата се изменя силфонът 
/тънкостенен метален цилиндър/, чиято 
околна повърхнина е нагъната във вид на 
хармоника, изменя формата си и 
придвижва неподвижно закрепения към 
дъното на цилиндъра лост надолу и 
нагоре. 

1 – Камера 
2 – Силфон 
3 – Лост 
 



     1 - Тръба 

2 - Сърцевина 

3 - Лост 

4 - Пружина 

4.ДИЛАТОМЕТРИЧЕН ДАТЧИК 



При дилатометричните датчици тръбата е изработена от материал с 

голям коефициент на линейно разширение, а сърцевината /металният 

лост/, изработена от инвар или кварц, който е материал с малък 

коефициент на линейното разширение. Чрез пружината лостът притиска 

плътно сърцевината до дъното на тръбата. При изменение на 

температурата ϴ се променят дължините на тръбата и на лоста. 

Вследствие на различните коефициенти на линейно разширение се 

получава разликата Δl и лостът се отклонява от началното си 

положение. 



5.БИМЕТАЛЕН ДАТЧИК 

Основен елемент на биметалните 
датчици е двуслойна пластина, 
изработена от споени по цялата си 
дължина метални сплави 1 и 2 с 
различни коефициенти на линейно 
разширение. При изменение на 
температурата пластината се огъва в 
посока на сплавта с по –малък 
коефициент на линейното разширение, 
т. е. налице е зависимостта  α= f(ϴ). 



На какво се основава действието на дилатометричните 
и биметалните  датчици? 

Действието на дилатометричните и биметалните датчици се 
основава на свойството на твърдите тела да изменят линейните си 
размери при промяна на температурата ϴ на околната среда (Хвх =ϴ). 




