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Sensor de pressió piezoresistive de la marca KellerTras determinant el tipus de pressió que cal mesurar, es pot decidir quina tecnologia de sensors serà. En el sensor de pressió Piezor, la pressió exerceix força sobre l'element sensor, fent que la seva resistència canviï. Sensors de pressió piesor són altament sensibles, fiables i proporcionen una bona
resistència a la calor; No obstant això, el seu senyal de sortida és feble. En el sensor de pressió piezoelèctrica, la pressió exerceix força sobre l'element del material piezoelèctric, creant estrès a través de l'element. Aquests sensors poden tenir un rang de mesura molt ampli i molt bona resistència tèrmica. No obstant això, el seu senyal de sortida és feble i
menys precís que els sensors Piesoric. En el sensor de pressió capacitiva, la membrana és una de les plaques del condensador. Sota pressió, la membrana es deforma, de manera que la capacitat del condensador canvia. Aquests sensors proporcionen una bona precisió i alta sensibilitat i poden mesurar baixa pressió, fins a un mbar. No obstant això, les
seves mesures poden ser inestables a causa de les vibracions. Sensor digital de pressió de l'aire Sensor de pressió baromètrica digital, sensor de pressió en miniatura és un dispositiu capaç de mesurar el gas o la pressió líquida. En aquest context, la pressió és una expressió de la força necessària per evitar l'expansió de fluids. Això s'expressa
generalment en termes de força per àrea d'unitat. Els sensors de pressió solen funcionar com un avís; és a dir, generen un senyal basat en la pressió a la que estan exposats. A l'efecte d'aquest article, aquest senyal és elèctric. Els sensors de pressió s'utilitzen en milers d'aplicacions diàries de monitorització i monitorització. També es poden utilitzar per
mesurar indirectament altres variables com el flux de fluids / gas, la velocitat, el nivell de l'aigua o l'altitud. Els sensors de pressió també es poden anomenar previsualitzacions de pressió, transmissors de pressió, gravadores de pressió, sensors de pressió, piròmetres i sensors de pressió, entre altres noms. Hi ha moltes opcions per a sensors de pressió en
termes de tecnologia, disseny, rendiment, idoneïtat i cost d'aplicació. Segons estimacions conservadores, hi ha més de cinquanta tecnologies i almenys tres-centes empreses que produeixen sensors de pressió a tot el món. També hi ha una categoria de sensors de pressió dissenyats per mesurar dinàmicament i detectar canvis de pressió molt ràpids.
Aquests sensors s'utilitzen, per exemple, per mesurar la pressió interna de combustió en un cilindre de motor o turbina de gas. Aquest tipus de sensors es produeixen habitualment en piezoelèctric, com el quars. Alguns sensors de pressió actuen com interruptors de pressió i contacte elèctric obert o proper quan s'arriba a una certa pressió. Per exemple,
una bomba d'aigua es pot controlar amb un interruptor de pressió, de manera que la bomba comença en un moment en què el sistema comença a alliberar aigua i la reducció de pressió es registra en el tanc. Els tipus de mesures de pressió Sensors de pressió piezoresistive de Silici sensors de pressió es poden classificar en funció del rang de pressió que
mesuren, depenent del seu rang de temperatura de treball i, el més important, depenent del tipus de pressió que mesuren. Obtenen diferents noms en funció del seu propòsit. La mateixa tecnologia es pot utilitzar sota diferents noms. Els sensors de pressió absoluta mesuren la pressió en relació amb un buit perfecte. Els sensors de pressió manomètrica
mesuren la pressió relativa a la pressió atmosfèrica. Les lectures de pressió dels pneumàtics són un exemple de mesurament de la pressió de l'indicador: quan el sensor de pressió apunta a zero, significa que la pressió que mesura és igual a la pressió de l'entorn. Sensors de pressió de buit o vacuòmetres Aquest terme es presta a la confusió. Es pot
referir a un sensor que mesura la pressió per sota de la pressió atmosfèrica i mostra la diferència entre la baixa pressió i la pressió atmosfèrica, però també pot descriure un sensor que mesura la pressió absoluta en relació amb un buit. Els sensors de pressió diferencial mesuren la diferència entre dues pressions, cadascuna connectada a un extrem del
sensor. Els sensors de pressió diferencials s'utilitzen per mesurar múltiples propietats; per exemple, la pressió cau a través d'un filtre d'oli o filtre d'aire, nivell de fluid (comparació de pressió per sobre i per sota del líquid) o el cabal (mesurament del canvi de pressió abans i després de la limitació). Tècnicament, la majoria dels sensors de pressió són en
realitat sensors de pressió diferencials. Per exemple, un sensor de pressió és un sensor de pressió diferencial amb un extrem obert a la pressió ambiental. Sensors de pressió segellats Aquest sensor és similar al sensor de pressió de mesurador, excepte que mesura la pressió relativa a la pressió fixa que no sigui la pressió atmosfèrica (la pressió
atmosfèrica varia en funció de la ubicació i les condicions meteorològiques). La tecnologia de sensors de pressió a la part davantera i posterior del sensor de pressió muntat en un xip de silici. L'atenció ataca la depressió gravada al front; La zona sensible és molt fina. A la part posterior es poden veure els diagrames, a més de quatre superfícies de contacte
rectangulars amunt i avall. Mida: 4x4 mm. Hi ha dues categories Sensors de pressió analògica: capturadors de força Aquest tipus de sensor de pressió utilitza un dispositiu receptor de força (per exemple, membrana, pistó, tub Burdon, o pells) per mesurar la deformació (o desviació) que es produeix a la superfície com a resultat de l'ús de la força (pressió).
Sensors de deformació piezoresistive o sensors de soca piezoresistive Utilitzeu l'efecte piezoresistive d'un o més sensors de deformació enganxats per cola o formats en una estructura per detectar la deformació que es produeix com a resultat de l'aplicació de la pressió. Mesura el canvi de resistència a mesura que es deforma la pressió del material. Les
tecnologies més comunes són el silici (monocristal·lí), la pel·lícula prima de silici policrist·lí, la làmina metàl·lica auxiliar enllaçada, la pel·lícula gruixuda, el silici sobre el safir i una fina capa obtinguda per esprai catòdic. Normalment, els sensors de deformació estan connectats a la forma de la cadena de ponts de Wheatstone, que maximitza la sortida del
sensor i redueix la sensibilitat a l'error. És la tecnologia de detecció més utilitzada per a l'aplicació global de mesurament de pressió. Consisteix en l'ús d'una membrana i una cavitat de pressió per crear un condensador variable, que detecta la deformació causada per la pressió. La capacitat disminueix a mesura que la pressió de membrana es deforma.
Les tecnologies comunes utilitzen membranes metàl·liques, ceràmiques i de silici. Les mesures electromagnètiques mesuren el desplaçament de la membrana utilitzant diferents principis de mesura: canvis en la inducció (reticència), LVDT, efecte hall o parasit. Els piezoelèctrics utilitzen l'efecte piezoelèctric d'alguns materials, com el quars, per mesurar la
deformació d'un element sensible causat per la pressió. Aquesta tecnologia s'utilitza comunament per mesurar la pressió d'alta dinàmica. Els sensors de pressió de tensió amb tecnologia de sensors de tensió tenen un element de detecció de pressió que consisteix en un o més sensors de tensió metàl·lica que estan enganxats per cola, o sensors de
pel·lícula prima que s'apliquen mitjançant esprai catòdic. Aquest element de mesura pot ser una membrana o, en el cas de mesurar òrgans amb sensors de làmina metàl·lica, també es pot utilitzar un element de tipus tubular. Aquest tipus de disseny tubular monolític té l'avantatge d'alta rigidesa i la capacitat de mesurar una pressió molt alta (fins a 15.000
bar). Una connexió elèctrica s'instal·la generalment a través del pont de Wheatstone, que proporciona una bona amplificació del senyal i resultats de mesura precisos i constants. Canvis en l'ús de l'òptica fibra òptica per mesurar la deformació causada per l'ús de la pressió. Un exemple avançat d'aquests sensors són Bragg Mesh Fibres. Aquesta tecnologia
s'utilitza en aplicacions complexes on el punt de mesura està molt lluny, la temperatura és extremadament alta o és interessant utilitzar la tecnologia immune inherent a la interferència electromagnètica. Un altre mètode analògic utilitza una pel·lícula elàstica construïda en diverses capes, que produeix canvis en longituds d'ona reflectides proporcionals a la
pressió aplicada (deformació). Potentiometria Utilitzeu el contacte mòbil compensat al llarg d'un mecanisme resistiu per detectar una deformitat induïda per la pressió. Altres tipus de sensors de pressió electrònica que s'enumeren a continuació utilitzen altres propietats, com ara la densitat, per generar pressió a la qual s'exposa gas o líquid. Ús ressonant de
canvis en la freqüència de ressonància del mecanisme sensorial per mesurar tensions o canvis en la densitat del gas causats per la pressió de l'aplicació. Aquesta tecnologia es pot utilitzar conjuntament amb el poder de l'espectacle, per exemple, en la categoria anterior. A més, la tecnologia ressonant també es pot utilitzar mitjançant l'exposició d'un
element ressonant en un entorn; en aquest cas, la freqüència de ressonància varia en funció de la densitat del medi ambient. S'han construït sensors de filferro vibrants, cilindres vibrants, sistemes microelectromecànics de quars i silici (MEMS). En general, aquesta tecnologia es considera una indicació molt estable a llarg termini. Les tèrmiques mesuren la
pressió dels canvis en la conductivitat tèrmica del gas que es produeixen com a conseqüència dels canvis en la densitat. Un exemple típic d'aquest tipus de sensor és el vacuòmetre Pirani. Canvis en la ionització de la mesura del flux de partícules de gas carregat (ions) causades per canvis en la densitat. Un exemple comú d'aquest tipus de sensor és el
càtode calent i les vistes prèvies de catòdics freds. Aplicacions hi ha nombroses aplicacions per a sensors de pressió: Mesurar la pressió En aquest cas, la pressió és la magnitud d'interès i s'expressa com a força en la superfície de la unitat. És útil en dispositius meteorològics, avions, cotxes o qualsevol altra màquina, la funcionalitat de la qual depèn de la
pressió. La utilitat mesura l'altitud en avions, coets, satèl·lits, boles de sónar i moltes altres aplicacions. Tots ells utilitzen un vincle entre els canvis en la pressió relativa i l'alçada. Aquesta relació es dóna per la següent equació: 3' h' (1' (P / P r e f) 0.190284) × 145366.45 f t 'display h' (1-p/P_'mathrm 'ref' 145366.45-mathrm -ft- Aquesta equació es calibra per
una alçada d'11.000 metres. Fora d'aquest rang, s'introdueix un error que es pot calcular individualment per a cada sensor de pressió en particular. Aquest càlcul de l'error té en compte l'impacte de la caiguda de la temperatura durant la pujada. Els sensors de pressió baromètrica utilitzats per mesurar l'altitud tenen una resolució de més d'1 metre, que és
molt millor que els sistemes GPS (alçada de resolució d'uns 20 metres). En els navegadors, els altimeters s'utilitzen per distingir carreteres multinivell (navegació de vehicles) i plantes de construcció a diferents nivells (navegació per vianants). Mesurar el flux mitjançant sensors de pressió combinats amb l'efecte Venturi per mesurar la velocitat del flux. Es
mesura la pressió diferencial entre els dos segments del tub Venturi amb diferents seccions. La diferència de pressió entre els dos segments és directament proporcional al cabal a través del tub Venturi. Aquesta diferència de pressió és relativament petita i gairebé sempre requereix l'ús d'un sensor de baixa pressió. El nivell/profunditat del sensor de pressió
es pot utilitzar per calcular el nivell del líquid. Aquest mètode s'utilitza generalment per mesurar la profunditat a la qual es troba el casc submergit (com ara un bussejador o submarí) o el nivell d'ompliment de tancs (per exemple, torre de refrigeració). En la majoria de situacions pràctiques, el nivell de líquid és directament proporcional a la pressió. En el cas
de l'aigua dolça a pressió atmosfèrica 1 pas x 9,81 mm Hg. (1 psi x 27,7 polzades columna d'aigua). Equació bàsica: P s s h 'displaystyle P'rho gh' On és la pressió P', ? La densitat de fluids, la gravetat g s, la columna de fluid d'alçada h en el sensor de pressió Sensor de detecció de pressió es poden utilitzar per detectar la pèrdua de pressió causada per
fuites en el sistema. El principi és comparar una fuita coneguda per la diferència de pressió, o utilitzar un sensor de pressió per mesurar els canvis de pressió al llarg del temps. Correcció logomètrica de l'alliberament dels transductors piezoresistius, configurat com el Pont de Wheatstone, sovint demostra el comportament logo-mètric no només en relació
amb la pressió mesurada, sinó també pel que fa a la tensió del subministrament elèctric del convertidor: V s a l i d a p × K × V s t u l v s i d e l 'displaystyle V_'mathrm' 'Vs_ Vs_ output', on: V s a l'estil de visualització V_ P'displaystyle P' és una pressió mesurada. K:i (K:i) K és el factor d'escala nominal del convertible (per a la potència de tensió ideal) en blocs
de tensió separats per pressió. V s c t u l 'displaystyle Vs_'mathrm' és la tensió de potència real dels convertits. V s s i d e l 'displaystyle Vs_'mathrm' és el voltatge de potència perfecte per al transformador. Per corregir les lectures dels convertidors que han demostrat aquest comportament, cal mesurar la tensió real del subministrament dels convertidors i la
tensió de sortida, i aplicar la següent equació: P's v o u t × v s i d e a l K × s a c t u a l'displaystyle P'V_'mathrm' × vegades c t u a l'exhibició de Vs_ × 'out' de P'V_ una vegada-mathrm-perfect-over-K-times-Vs_-mathrm-current-note: Els senyals de mode general comunament utilitzats són predictors configurats com ponts de Wheatstone no es consideren en
aquesta anàlisi. Vegeu també Altimeter Barometer Links Què és un sensor de pressió?. Hbm. Rebut el 10 d'octubre de 2018. Pàgines d'holograma elàstic 113-117, Proc. d'IGC 2010, ISBN 978-0-9566139-1-2 aquí: Archive 3 de juliol de 2017 a Wayback Machines. L'Associació Nacional Oceànica i Atmosfèrica de Relacions Externes De Wikimedia
Commons té mitjans associats amb el sensor de pressió. Dades: Multimèdia No1261040: Sensors de pressió rebuts de sensor de presión de aceite. sensor de presión arduino. sensor de presión de aceite fallas. sensor de presión diferencial. sensor de presión de aire. sensor de presión del tanque de combustible. sensor de presión de riel de combustible.
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