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Abstract 

Purpose of this exercise is to introduce the device , principle of operation and testing equipment to measure 
hydrostatic pressure. 

 
Keywords: laboratory exercise, hydrostatic pressure 

 

Въведение 
За управлението на редица процеси в 

промишлеността е нужно да се определи 
налягането. Контролът за протичането на 
повечето технологични процеси в енергетиката, 
хранително-вкусовата, металургичната и 
химическата промишленост е свързано с 
измерване на налягане или на разликата в 
налягането на газови и течностни среди. 
Широкият диапазон на изменение определя и 
голямото разнообразие от методи и средства за 
неговото измерване. В зависимост от 
измерваната величина – абсолютно налягане, 
свръхналягане, атмосферно налягане, 
диференциално налягане или вакуум се 
използват барометри, манометри, вакуумметър и 
т.н.  
 
Цел на разработвания стенд 
Разработен е стенд, с помощта на който 

студентите се запознават с устройството, 
принципа на действие и изследване на точността 
на уредите за измерване на хидростатично 
налягане, както и да се придобият практически 
познания по отношение употребата на такъв тип 
апаратура при измерване на хидростатичното 
налягане и при измерване на ниво на флуид в 
съд. Разгледани са някои основни методи за 
измерване на хидростатично налягане както и за 
измерване на ниво течност в съдове за 
извършване на технологични процеси. 
 

Кратки теоретични сведения 
Хидростатичното налягане това e налягането 

упражнявано от стълб с течност върху стените на 
съда или тяло намиращо се в него. 
Хидростатичното налягане върху произволна 
повърхност в даден флуид е пропорционално на 
плътността ρ на флуида, земното ускорение g и 
височината h на стълба флуид над нея 
 

 
 

 
Фиг.1. Пример за хидростатично 

налягане 
 

Хидростатичното налягане върху произволна 
повърхност на дадена течност зависи единствено 
от височината на стълба течност над нея. 
Следователно хидростатичното налягане върху 
дъното на един съд не зависи от формата на съда 
и от площта на дъното, а зависи само от 
височината на стълба течност в съда. Този факт е 
установен от Стевин (1548-1620), холандски 
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майстор по водно строителство, и се нарича 
хидростатичен парадокс.  
 
Методи за  определяне на хидростатичното 

налягане 
Хидростатични манометри 
В техническите измервания се използват два 

типа течностни манометри: U - образни и 
чашкови. Двата типа манометри са намерили 
приложение за измерване на над налягане, под 
налягане и разлика в налягане на течности и 
газове. Чувствителният елемент, който 
възприема измененията на измерваната величина 
е работната течност. За работна течност при тези 
манометри се използва вода, живак, етилов 
алкохол, трансформаторно масло и др.  
Двутръбен хидростатичен манометър 

Той представлява U – образна стъклена тръба, 
запълнена до половината си с работна течност. 
Стълб течност с височина 21 hhh +=  уравновесява 
разликата в налягането ( 21 PP − ). За този случай 
може да се запишe:  

 
ghPP 121 ρ=−  

откъдето следва, че: 

).(
1

21
1

PP
g

h −=
ρ

 

където: 1ρ  е плътността на работната течност, 
3mkg ; g – земното ускорение, 2sm  Скалата на 

двутръбните хидростатични манометри е 
градуирана в единици за налягате в съответствие 
с горните уравнения. 
Чувствителността на манометъра зависи обратно 
пропорционално от плътността на работната 
течност. Ако плътността на средата над 
работната течност 2ρ  е съизмерима с тази на 
работната течност 1ρ , тогава: 

ghPP )2121 ( ρρ −=−
 

 
Фиг. 2. Двутръбен хидростатичен манометър 

 
При стойност на едно деление на скалата mm1  

грешката на измерване ще бъде mm2± , която 
включва и грешката, допусната при градуирането 
на скалата. 

Еднотръбен хидростатичен манометър 
За повишаване на точността при отчитане на 

височината на нивото се използват еднотръбни 
(чашкови) манометри. При тях тръбата е 
заменена с широк съд, в който се подава по-
високо от измерените налагяния. Тръбата, 
закрепена към скалата е измервателна и е 
свързана с атмосферата, при измерване на 
разлика на налягания към нея се подава по-ниско 
налягане. Манометърът се запълва с работната 
течност до нулево деление.  

Под действието на налягането част от 
работната течност преминава от широкия съд в 
измервателната тръба. Тъй като обемът на 
течността, преминала от широкия съд в 
измервателната тръба, не се изменя, височината 

1h  може да се запише: 

F

f
hh 21 =  

където: f  и F  са лицата на сечението на тръбата 

и на широкия съд, 2m . Ако 400≥fF , 
изменението на нивото в широкия съд може да се 
пренебрегне и при отчитането да се отчита само 
нивото в измервания съд: 

221 ghPP ρ=−  
Измерването на височината само на един 

стълб  работна течност води до намаляване на 
грешката, която с отчитане на грешката при 
градуировка на скалата не надвишава mm1± . 
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Фиг. 3. Еднотръбен хидростатичен 

манометър 
 

Минималният обхват на измерване на 
еднотръбни манометри с работна течност вода е 
до MPa6.1  (160 OH  mm 2 ), при това 

относителната грешка не надвишава %1± . 
Конструктивното изпълнение на манометрите 
зависи от статичното налягане, за което са 
пресметнати. 

 
Технически средства за измерване 
В практиката основно се измерва налягането 

на течности и газове. За целта са разработени 
множество сензори, най-общо отчитащи 
налягането посредством няколко основни метода. 
- с абсолютно измерване - при този вид сензори 
налягането се определя спрямо вакуум; 
 

 
 
Фиг. 4. Сензор за абсолютно налягане 

 
- калибрирани сензори - този тип сензори 
измерват налягането спрямо атмосферното. Като 
опорно налягане се използва атмосферното 
налягане. Разновидност на този тип сензори са 
тези, които определят налягането спрямо 
атмосферното налягане на морското ниво. 

 
 

Фиг. 5. Калибриран сензор 
 

- с диференциално измерване - този тип сензори 
измерват налягането спрямо дадено опорно 
налягане. Тези сензори имат принцип на работа, 
подобен на калибрираните сензори, но опорното 
налягане се различава от атмосферното и при 
измерването със сензора се измерва разликата 
между приложеното и опорното налягане. 
 

 
Фиг. 6. Сензор за диференциално измерване 

 
Манометрите могат да се класифицират по 

вида на измерваното налягане и по принципа на 
действие. 

Барометрите са уреди за измерване на 
атмосферното налягане.  

Вакуумметри се наричат уредите за измерване 
на вакуум. 

 Ако горната граница на измерване на 
налягането не надвишава 40kPa, манометрите се 
наричат напорометри или тягометри. 
Мановакуумметрите са уреди за измерване както 
на свръхналягане, така и на вакуум.  

Ако горната граница при измерване на 
мановакуумметрите не надвишава 20kPa, те се 
наричат тягонапорометри.  
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Уредите, предназначени за измерване 
разликата мажду  две налягания се наричат 
диференциални манометри. 

По принципа на действие средствата за 
измерване на налягане биват: 

- хидростатични – основани на 
уравновесяване на измерваното налягане с 
хидростатичното налягане на съответен стълб 
течност; 

- деформационни – налягането се измерва чрез 
величината на деформацията на различни 
еластични чувствителни елементи или по 
развиваната по тях сила; 

- тежестнобутални – измерваното налягане се 
уравновесява с налягането, създадено от масата 
на бутало и тежести; 

- електрически манометри – основани на 
преобразуването на измерваното налягане в 
електрическа величина, която е в определена 
зависимост от налягането. 

Материали и методи 
Измерване на хидростатично налягане 
 

 
Фиг. 7. Схема на опитната постановка 

 
С цифри са обозначени:1 е посочено 

нивопоказателното стъкло,  2 – сензор за 
налягане тип PSE550, 3 – диференциален 
контролер тип PSE303, контролера и сензора 
работят при ниско напрежение от 12 до 24 V. 
Използва се вода от водопроводната мрежа.  

За измерване на хидростатичното налягане 
се използва сензора PSE550 на японската фирма 
SMC. Той е калибриран спрямо атмосферното 
налягане наляганетоатмосферноPREF  =  Той 
е сензор за ниско диференциално налягане. 

 
Фиг. 8. Cензор PSE550 

 
Разпознава диференциално налягане от 0 до 

2 kPa в диапазона -50 до 50 kPa.  

 
Фиг. 9.Начин на свързване на диференциалния 

манометър 
 

Методиката за провеждане на 
експеримента се извършва по следния начин: 
 

1. Студентите се запознават с опитната 
постановка  

2. Манометричният контролер PSE201 се 
захранва с напрежение. Установява се долно 
ниво (0%) на водата в резервоара с помощта на 
ръчните кранове; 

3. Плавно се увеличава нивото на водата от 
0 до 100% през 10%. Действителната стойност 
на нивото се отчита по нивомерното стъкло; 

4. Получените стойности от манометричния 
контролер измерващ диференциалното 
налягане mP  се нанасят в таблица. 
Теоретичната стойност за хидростатичното 
налягане се изчислява по формула: 

ghPteor ρ=  
За плътността на водата се приема стойността 

й при 20 C0  - 3998.0
2

cmgOH =ρ   
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5. Изследването продължава с плавно 
намаляване на нивото от 100% до 0%, също през 
10%. Резултатите се нанасят в таблица. 
 

Опитни резултати:  
Проведено е изследване сравняващо 

показанията на уреда с теоретично изчислените, с 
цел установяване на точността на изследваната 
система. От данните са построени графики. 
 
При пълнене на съдa: 
 
Таблица 1 Пълнене на съда 

 

 
Фиг. 10. Статична х-ка 

 
При празнене на съдa 
 
Таблица 2 Празнене на съда 

 

 
Фиг. 11. Статична х-ка 

 
 

Измерване на ниво 
 

По зададени стойности на хидростатичното 
налягане от ръководителя на упражнението да се 
изчисли нивото на водата в съда Низч,%. 
Действителната стойност НД,% се отчита по 
нивомерното стъкло. 

Приведената грешка се изчислява по 
формула: 

100
minmax HH

HH ди

−
−=ε . 

Построява се статичната характеристика на 
диференциалния манометър   Pm= f(H) 
 
Таблица 3 Измерване на ниво 

 

 
Фиг. 12. Статична х-ка 

Резултати и обсъждане 

От графиките се вижда,че 
експериментално получените стойности са 
близки до теоретично изчислените. 
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