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Lucrare  de laborator  N3 

Încercarile traducatoarelor de nivel capacitative pentru lichide . 

Scopul lucrarii  – a face cunostinta cu variantele constructive si performante                    

acestor traductoare. 

  - a  face cunostinta cu modalitatile de prelucare a semnalelor furnizate de aceste   

traductoare. 

1. Generalitati.  

Traductoarele de nivel capacitative fuctioneaza pe principiul dependentei 

capacitatii electrice a elementului sensibil a acestuia, care prezinta un 

condensator,  în dependenta de nivelul lichidului din recipient. 

Se folosesc diferite variante constructive a acestui traductor. 

Cea mai simpla constructie consta din doua placi metalice paralele 

scufundate în recipient. 

La variatia nivelului se schimba  valoarei constante dielectrice a 

condensatorului din cauza lichidului dintre placi. 

Acest traducator poate fi folosit în cazul controlului nivelului unor lichide cu 

o conductibilitate specifica mai mici decît 10-6Sm/m (lichide izolatoare ca uleiul 

de transformator) o constructie mai complicata a acestui traductor este cea cu 

electrozii coaxiali (fig.2) care se scufunda partial în lichidul controlat. 

Electrozii formeaza trei condensatoare conectate în paralel: 

- un condensator cu o capacitate constanta C 1 ce este formata din electrozi si 

izolatorul de trecere dintre ei. 

- un al doilea condesator cu capacitatea C2 este format din aceias electozii, 

avînd în calitate de dielectric un amestec de aer si vapori de lichid  cu înaltimea 

de H-h . 

- un al treilea condesator cu capacitatea C3 este format din aceias electrozi, 

avînd în calitate de dielectric lichidul investigat cu înaltimea de h. 

Capacitatea sumara a acestui condensator se determina din relatia: 

210 cccc ++=  
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În cazul lichidelor cu conductibilitate electrica mai ridicata (conductibilitatea 

specifica mai mare decât 10-4 Sm/m) pentru masurarea nivelului se folosesc 

traductoare capacitative, constructia carora este prezentata în fig.1.3. 

Traductorul consta dintr-un electrod 1acoperit cu o izolatie ftoroplast 2 

electrodul este partial scufundat în lichid investigat. În calitate de al 2-lea 

electrod se foloseste peretii recipientului daca sunt metalici sau alt electrod daca 

recipientul este din plastic. În acest caz capacitatea sumara a traductorului se 

determina din relatia:             
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Unde Co-capacitatea izolatorului de trecere  

         C1-capacitatea condesatorului format din electrodul central si suprafata 

lichidului care contacteaza izolatia electrodului 

       C2-capacitatea condesatorului format de suprafata lichidului care 

contacteaza cu izolatia electrodului si peretii rezervorului, 

Condesatoarele C1 si C2 sunt conectate consecutiv. 

Transformarea capacitatii variabile a traductorului capacitativ într-un semnal 

informativ de masurare se poate face prin metoda puntilor electrice, prin 

metoda rezonantei sau metoda masurarii frecventei unui generator cu capacitate 

variabila a traductorului. 

Metoda puntii consta în includerea traductorului capacitativ în unul din 

bratele puntii si echilibrarea ulterior a puntii. 

Metoda de masurare a capacitatii traductorului în functie de nivelul cu 

ajutorul puntii este  exacta însa este dificila de folosit în conditiile industriale, 

timpul de echilibrare a puntii fiind destul de mare. 

Metoda rezonantei consta din conectarea consecutiva cu capacitatea 

variabila a traductorului a unei inductivitati si determinarea frecventei de 

rezonanta a acestui contur în functie de schimbare nivelului si determinare 

dependentei h=f(C). Dar fiindca valoarea lui C=f(frez) are loc si dependenta 

h=f(frez). Schema de efectuare a masurarilor este prezentata în fig. 4. 
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Metoda rezonantei desi este mai expeditiva are neajunsul ca frecventa de 

rezonanta cu ajutorul milivoltmetrului sau a oscilografului nu se  determina  

exact. 

  O a  treia metoda  de transformare capacitatii variabila traductorului 

capacitativ intr-un semnal informativ este metoda generatorului, care consta  în 

masurarea frecventei acestuea în functie de schimbare a capacitatii traductorului  

introdus în circuitul datator de frecventa. Schema de conectare a traductorului 

capacitativ este prezentata în fig. 5. Performantele   acestei  metode se explica 

prin faptul  ca marimea de iesire - frecventa–se poate masura cu mare precizie. 

În al doilea rând  pentru  marirea sensibilitatii in acest caz, nivelul se determina 

folosind dependenta  

H = f(∆f) unde ∆f  = fo - f, fo - fiind frecventa, corespunzatoare nivelului      

h = 0, iar ,, f ”, este frecventa corespunzatoare nivelului masurat . 

   2. Metoda de rezonanta si efectuarea lucrarii. 

Schema de realizare a metodei rezonantei este prezentata  în fig 4. Un 

traductor  capacitatea de nivel este introdus într-un recipient cu lichid izolator 

(ulei de transformator) pentru a determina  nivelul h. Schema consta din 

traductorul  capacitativ si o inductivitate L conectata consecutiv si alimentate de 

generatorul G de semnale sinusoidale avînd  frecventa, de cîteva sute de 

kHz,masurata de frecventmetral F. Marind frecventa generatorului putem 

constata  ca la o anumita frecventa apare fenomenul de rezonanta  a tensiunilor 

caracterizat prin cresterea tensiunii la traductorul capacitativ pîna la maximum 

si apoi daca  continuam sa marim frecveta tensiunea  va scadea. Frecventa 

corespunzatoare  amplitudinii  maximale a tensiunii la bornele traductorului se 

numeste frecventa de rezonanta si poate fi determinata cu ajutorul 

oscilografului si frecventmetrului. Cu ajutorul oscilografului se determina 

momentul cind amplitudinea devine maximala. Pentru aceasta se mai poate 

folosi milivoltmetrul electronic.  Se masoara nivelul lichidului cu ajutorul scarii 

gradate si a frecventei de rezonanta  frez începînd de la nivelul h=0 pîna la 



Nicolae Beldiman 4 

valoarea maximala a nivelului. Pentru construirea graficului se inregistreaza  6-

7 puncte. 

Datele se introduc introduc in tabela 1 

N 

Curent 

H 

(cm) 

fr ∆fr = fr0 

–frn 

 

 

1 0 Fr 0   

2 1 Fr1 ∆f1=  

     

 

Pentru a mari sensibilitatea  metodei este util ca dependenta nivelului h de 

fregventa sa fie construita în functie de ∆f =  f0 – fh,  unde f0 – e fregventa de 

rezonanta corespunzatoare nivelului h = 0, iar fh - fregventa de rezonante 

corespunzatoare nivelului h. De remarcat ca cu cresterea nivelului lichidului în 

recipient capacitatea condensatorului  se mareste si respectiv  frecventa de 

rezonanta scade .  

 

3.  Metoda generatorului si efectuarea lucrarei. 

        

Acasta metoda consta în faptul ca în generatoare  sau  multivibratoare 

fregventa este detirminata de obicei de un contur RC (format dintr-un 

condensator cu capacitatea C si un resistor R). Daca în acest contur  

condensatorul C se înlocuieste cu un traductor  de nivel capacitativ  atunci 

scimbarea  nivelului va provoca schimbarea capacitatii traductorului si deci si 

frecventa generatorului. Deci masurînd frecventa generatorului putem 

determina indirect si nivelul lichidului din  recipient. Metoda este foarte simpla 

si poate fi realizata  cu ajutorul schemii prezentate în fig. 5. Generatorul este 

montat într-o cutie metalica prevazuta cu borne pentru conectarea sursei de 

alimentare BA, cu un conector  de esire unde se poate conecta  oscilograful  si 
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frecventmetrul si un regulator  de frecventa. Condesatorul generatorului 

C(reprezentat punctat) este înlocuit prin traductorul capacitativ TC cu ajutorul 

unui cablu coaxial. Efectuarea lucrarii se face prin îndeplinirea  urmatoarelor 

operatii  

-Se conecteaza la retea, blocul  de alimentare BA frecventmetrul F si 

oscilograful O; 

-regulatorul de frecventa se fixeaza în pozitia  corespunzatoare unei 

frecvente maximale; 

-se umple recipientul cu ulei pîna la nivelul h=0 si cu ajutorul 

frecventmetrului F se determina frecventa f0; 

-se ridica treptat nivelul uleului din recipient si se determina frecventele  

generatorului f1,f2,f3...fn  si nivelele corespunzatoare h1,h2,h3...hn (nu mai putin 

de 7-8 puncte). Datele experimentale se înscriu în tab.2 

 

No.             

curent 

h,cm          f ∆f=fo-fn  

        1         1         f0   

        2          2         f1   

        3         3         f2   

 

-se determina diferenta   ∆f=fo-fn, si se construeste graficul h=f(∆f) si se 

compara cu rezultatele obtinute  prin  metoda precedenta. 

În general capacitatea electrica a unui condensator cilindric se determina din 

relatia 
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=                                                                (1) 

 

 unde Eo si Er-constantele absolute  respective relative a dielectricului 

condensatorului 

Înlocuind în (1) valorile capacitatilor 1C  si 2C btinem  
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     unde  εe si εg –constantele relative a lichidului si a gazului, care serveste 

în calitate de dielectric  

Aceasta relatie poate fi tranformata sub forma: 
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Care arata dependenta liniara a capacitatii electrice a traductorului 

capacitativ de nivelul h a lichidului din recipient.  Primii doi termeni fiind 

marimi constante .  

 


