
Traductoare de forţă şi presiune 

 

A. Traductoare de forţă şi cupluri 

Pentru măsurarea forţei se pot folosi fie traductoare specifice, fie traductoare de deplasare care captează 

forţa şi o transformă într-o deplasare. 

1) Traductoare elastice –  se bazează pe modificarea reversibilă a formei unei structuri de bază 

(bară, inel) sub acţiunea forţei aplicate; măsurând alungirea sau contracţia structurii respective, se 

obţin informaţii despre mărimea forţei care a determinat-o. 

2) Traductoare tensorezistive 

Odată cu modificările de natură mecanică (lungime l, secţiune S) ale unui corp metalic sau 

semiconductor, supus unei forţe, are loc şi o modificare a rezistivităţii acestuia ( ) – efectul tensorezistiv –  a 

cărui aplicaţie o reprezintă  timbrele tensorezistive (tensometrice). 

Acestea sunt realizate dintr-un fir conductor dispus în zig-zag sau dintr-o folie conductoare foarte subţire 

ce se depune pe un suport izolator şi se lipeşte pe piesa solicitată.  

 

 

 

 

 

       Caracteristica de transfer a unui timbru metalic 

 

Un timbru tensometric are rezistenţa nominală între 100 şi 500 Ω şi poate măsura deformaţii de la câţiva 

milimetri până la câţiva centimetri. 

 

Tipuri de mărci (timbre) tensometrice  

 

a) Mărci tensometrice din conductor metalic 

 

 MT cu capetele libere  

 MT aderente prin lipire   

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul pentru filamentul (firul) mărcii sunt: 

 să ofere o sensibilitate  cât mai mare şi o bună liniaritate; 

 coeficientul ( ) de variaţie a rezistivităţii cu temperatura să fie cât mai mic; 

 filamentul să aibă o rezistenţă mecanică ridicată; 

 coeficientul de dilatare să fie cât mai apropiat de cel al materialului piesei pe care se lipeşte marca; 

 limita de elasticitate să fie cât mai ridicată. 

 

b) Mărci tensometrice din folii metalice 

suport izolator 

fir (folie) 

terminal  

 

              Δl  

ΔF 
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c) Mărci tensometrice obţinute prin depuneri metalice 

 

d) Mărci tensometrice semiconductoare - funcţionează pe baza fenomenului piezorezistiv întâlnit la 

semiconductoare.  

 Principalul avantaj oferit de mărcile tensometrice semiconductoare este sensibilitatea foarte mare. 

Dezavantajul este datorat neliniarităţilor pronunţate; se poate compensa prin utilizarea unor mărci care au 

coeficient negativ de variaţie a rezistivităţii.  

 

3) Traductoare magnetostrictive  

 

Aceste traductoare folosesc elemente sensibile realizate din materiale care au proprietatea de a-şi 

schimba caracteristicile magnetice (adică permeabilitatea magnetică) sub acţiunea unei forţe.  

Materialele magnetice utilizate sunt : nichelul pur şi permalloy (aliaj din fier cu 68  nichel); la nichel 

panta caracteristicii de histerezis scade cu creşterea efortului (magnetostricţiune negativă), iar la permalloy 

această pantă creşte (magnetostricţiune pozitivă).  

Schema de principiu a traductorului magnetostrictiv  

 

 

 

 

 

 

 

Elementele sensibile magnetostrictive sunt de tip generator. Variaţia permeabilităţii magnetice, 

produsă la aplicarea forţei (F) asupra miezului feromagnetic, provoacă o variaţie de inductanţă în bobina 

asociată.  

4) Traductoare piezoelectrice  

 

Element sensibil piezoelectric pentru un traductor de forţă: 

 

 

 

U.E. – unităţi elastice de tip coloană care transmit efortul la 

cristalele piezoelectrice;  

 

C – cristale pizoelectrice (supuse la compresiune).  

 

Unităţile elastice care preiau efortul au, de obicei, 

forma unei coloane având încastrat în centrul acesteia 

elementul sensibil (cristalul piezoelectric). 
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Cristalele piezoelectrice, care preiau forţa, au între ele un electrod pentru captarea sarcinilor electrice 

(diferenţa de potenţial). 

 

B. Traductoare de presiune 

 

Presiunea se defineşte prin relaţia:                                                                        

 

Elementele sensibile ale traductoarelor de presiune pot fi:  

membrane elastice                                tuburi elastice                      pistoane cu resort 
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