
Traductoare 

  

Structura generală a unui traductor: 

 

 

 

 

 

 

Traductoarele sunt montate de regulă pe bucla de reacţie a SRA. 

 

Elementul sensibil  numit şi detector, efectuează operaţia de măsurare propriu-zisă, 

luând contact cu mediul al cărui parametru se măsoară;  

 

Adaptorul numit şi transmiter asigură transformarea (adaptarea) semnalului măsurat 

într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce se pretează 

pentru transmiterea la distanţă. 

 

De obicei, adaptorul cuprinde şi sursa de energie care face posibilă convertirea mărimii  

Xo în mărimea Xe. 

 

Funcţionare:  

Mărimea de intrare Xi (de exemplu: presiune, nivel, forţă etc.) este convertită de către 

elementul sensibil într-o mărime intermediară X0 (deplasare liniară sau rotire), care este 

transformată în mărimea de ieşire Xe (tensiune electrică, rezistenţă electrică, inductanţă, 

capacitate etc.), aplicată circuitului de automatizare cu ajutorul adaptorului. 

 

Mărimea de ieşire a traductoarelor în sistem unificat:  

 pentru sistemul electronic unificat - semnal electric în gama 2 – 10 mA sau 4 – 20 mA 

 pentru sistemul unificat pneumatic - presiunea de 0,2 – 1daN/cm2. 

   

Caracteristicile generale ale traductoarelor 

 

 caracteristica statică a traductorului - este reprezentarea grafică a relaţiei generale de 

dependenţă dintre mărimea obţinută la ieşirea traductorului şi mărimea aplicată la 

intrarea sa;  Xe = f(Xi)                                               

 

 

Element 

sensibil 
Adaptor 

Xi Xo Xe 

             Traductor 
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 puterea consumată la intrare şi cea transmisă elementului următor  

 

 liniaritatea  

 

 sensibilitatea absolută sau panta Ka - este raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi a 

mărimii de intrare:  %100
i

e
a

X

X
K        

 pragul de sensibilitate – cea mai mică variaţie a mărimii de intrare pe care o poate 

detecta traductorul          

 

 domeniul de măsurare - intervalul în care variază mărimea de intrare şi în care 

traductorul are precizia cerută 

 

 precizia – definită în funcţie de eroarea relativă a traductorului, exprimată în procente: 

%100
e

e

X

X
P                                                  

 rapiditatea sau timpul de răspuns -  reprezintă intervalul de timp în care un semnal 

aplicat la intrare se va resimţi la ieşirea elementului  

 

 

CLASIFICAREA  TRADUCTOARELOR  

 

 după natura 

mărimii de 

intrare 

traductoare de 

mărime 
mărimi neelectrice 

temperatură 

debit 

presiune 

nivel 

umiditate 

viteză  etc. 

X 
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mărimi electrice 

tensiune 

curent 

rezistenţă 

frecvenţă etc. 

traductoare de calitate (caracteristici ale 

compoziţiei corpurilor) 

analizoare de gaz 

traductoare de pH 

spectrografe etc. 

după natura 

mărimii de 

ieşire 

 

traductoare  parametrice – transformă o 

mărime neelectrică într-un parametru de 

circuit electric 

 

rezistive 

inductive 

capacitive 

fotoelectrice etc. 

traductoare  generatoare – transformă o 

mărime neelectrică într-o tensiune sau 

forţă electromotoare. 

 

de inducţie 

magnetostrictive 

piezoelectrice 

termoelectrice etc. 

 

 

 

TIPURI DE TRADUCTOARE UTILIZATE LA MĂSURAREA UNOR MĂRIMI 

 

 

Mărimea 

măsurată 
Traductoare parametrice 

Traductoare 

generatoare 

Deplasare 

(poziţie) 

- rezistive; 

- inductive; 

- capacitive; 

- magnetorezistive; 

- fotoelectrice; 

  

  bazate pe efect Hall 

Forţă 

- tensorezistive (timbre sau mărci tensometrice 

din materiale conductoare); 

- piezorezistive (timbre sau mărci tensometrice 

din materiale semiconductoare); 

- magnetorezistive. 

 

  piezoelectrice 

  magnetostrictive 

Temperatură 
- termorezistenţe (din materiale conductoare); 

- termistoare (din materiale semiconductoare); 

 

  termoelectrice 

(termocupluri) 
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Radiaţie 
- fotoelectrice; 

- detectoare în infraroşu; 

 

 

Activitate individuală 

Folosind sursele de documentare pe care le aveţi la dispoziţie notaţi în caiete semnificaţia 

noţiunilor: 

 efect Hall 

 efect tensorezistiv 

 efect piezorezistiv 

 efect magnetorezistiv 

 efect piezoelectric 

 efect fotoelectric 

 efect magnetostrictiv 


