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ABSTRACT
This study examines the use of charge-discharge method for determining the capacity of
the sensor, represented by an equivalent RC circuit of a series type. Analyzed the modes of
measuring transducers and defined their transfer functions when the sensor is activated by the
voltage source and current source. The results show that in both cases to determine the capacity
of the sensor is necessary to have preliminary information on its resistance.
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Въведение
Проблемите, които възникват при измерването на капацитет в промишлени условия,
винаги са били обект на засилен интерес. Основната причина за това е факта, че голям брой
технологични величини (като геометрични размери, ускорение, ниво, влажност, налягане и
т.н.) могат да се възприемат и следят с помощта на капацитивни сензори (КС) [2,4,7,15]. За
съжаление поведението на реалните сензори понякога съществено се различава от това на
идеален кондензатор [2,5,6,12]. Прилагането на класическите методи за измерване на
капацитет в тези случаи, не винаги е възможно или е съпроводено с възникване на
значителни грешки. Настоящата работа анализира подобни проблеми за КС, представен с
двуполюсна RC електрическа верига от последователен тип [5,6,8,9,12], когато е използван
метод за измерване чрез определяне на времето за
зареждане - разреждане на капацитет [3, 4, 10, 11,
13, 14]. В практиката този метод, обикновено се
реализира в два основни варианта. В първия,
зарядът прехвърлян към капацитета се осигурява
от източник на напрежение, а във втория от
източник на ток.

Фиг.1 Опростена схема на измервателен
преобразовател реализиращ ЗРМ. Тук сензора Se
се активира от източници на постоянно
напрежение, със големина ±Е1.
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Определяне на капацитет на сензор
активиран от източник на напрежение
На фиг.1 е показана типична схема на
измервателен преобразувател (ИП), реализиращ
зарядно - разрядния метод (ЗРМ). Към входa ab на
ИП е свързан сензор Se, който освен капацитет C,
притежава и активно съпротивление R. За да се
изясни по какъв начин R влияе върху резултата
получен за C, ще се анализира поведението на
схемата.
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Нека приемем, че в момента t'0, ключът Sw се намира в позиция 1. Източника +Е1
започва да прехвърля заряд през RE към Se. В резултат напрежението uab нараства. Когато uab
достигне една предварително избрана стойност +Е2, компаратора Comp превключва Sw в
позиция 2. Sw присъединява източника -Е1 към RE. Напрежението uab намалява и когато
достигне една предварително избрана стойност -Е2, компаратора Comp връща Sw в позиция
1. След това процеса се повтаря. Токът i през Se може да се определи от II закон на Kirchhoff:
t

( RE + R).i +

1
i.dt + uC (t0′ ) − uab =0 ,
C t∫0′

(1)

където uC(t'0) е напрежението на изводите на кондензатора в момента t=t'0. След като
диференцираме двете страни на (1) и умножим с C се получава:

( RE + R).C.

di
+i =0.
dt

(2)

Хомогенното диференциално уравнение (2) има решение [1]:
i = I1 . exp((t 0′ − t ) / T ) , t 0′ ≤ t

(3)

T = ( RE + R ).C .

(4)

където

Интеграционната константа I1 при
стационарен режим на работа, може да
се
определи
ако
е
известно
напрежението uC(t'0+). От II закон на
Kirchhoff
(5)
RE .i + u ab = ucb ,

E1
I1
i
I2
0
-I2

Δt"

t'0

t

t"0
Δt'

R.i + uC = uab

(6)

записан за t=t'0- (фиг.2) намираме
-I1
-E1

I 2 = i (t0′ −) =

ucb

Фиг.2 Графичен вид на напрежението ucb и тока i във входната
верига, при стационарен режим на работа на измервателния
преобразовател.

E1 − E2
и
RE

uC (t0′ −) = − E2 + R.

(7)

E1 − E2
.
RE

(8)

Тогава от уравнението (5) и (6), записано за момента t=t'0+ и uC(t'0+)=uC(t'0-) получаваме
I1 = i (t0′ +) =

E1 + E2 ⎛
R E1 − E2 ⎞
⎟.
.⎜⎜1 −
.
RE + R ⎝ RE E1 + E2 ⎟⎠

(9)

Тъй като източниците -Е1, +Е1 и праговете на превключване -Е2, +Е2 са съответно равни по
големина и противоположни по знак
I 2 = −i (t0′ −) = i (t0′ + Δt ′) ,

(10)

за момента t=t'0+Δt от (3), (9) и (10) се получава
I 2 = I1. exp(−Δt ′ /T ) ,
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(11)
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E1 − E2 E1 + E2 ⎛
R E1 − E2 ⎞
⎟. exp(− Δt ′ / T ) .
=
.⎜⎜1 −
.
RE
RE + R ⎝ RE E1 + E2 ⎟⎠

(12)

От (12) и (4) определяме
C=

1
⎛ RE E1 + E2
R ⎞
⎟⎟
( RE + R ). ln⎜⎜
.
−
⎝ RE + R E1 − E2 RE + R ⎠

.Δt ′

(13)

По аналогичен начин, вземайки под внимание процесите в интервала (t"0;t"0+Δt")
може да се докаже:

C=

1
⎛ RE E1 + E2
R ⎞
⎟⎟
( RE + R). ln⎜⎜
.
−
⎝ RE + R E1 − E2 RE + R ⎠

.Δt ′′

(14)

От последните две уравнения се вижда, че Δt'=Δt". Тъй като, периодът на изменение на
напрежението uab е ТЕ=Δt'+Δt", то:
C=

1
⎛ RE E1 + E2
R ⎞
⎟⎟
2.( RE + R). ln⎜⎜
.
−
R
R
E
E
R
R
+
−
+
E
1
2
⎝ E
⎠

.TE .

(15)

Съгласно уравнението (15), за да бъде определен капацитета C освен периода TE, е
необходимо предварително да се знае стойността на съпротивлението R.
Определяне на капацитет на сензор активиран от източник на ток
Типична блокова схема на ИП, реализиращ ЗРМ, когато КС се активира от източник на
ток е показана на фиг.3. Тя е подобна на схемата показаната на фиг.1, но тук липсва
резистора RE, а източниците на напрежение са заменени с източници на ток +I1 и -I1.
Напрежението uab на изводите на сензора
Se, в интервала (t'0; t'0+Δt'0), може да се определи,
като се използва II закон на Kirchhoff:
t

1
R.i + ∫ i.dt + uC (t0′ +) − ubc = 0 ,
C t0′ +

(16)

при
Интеграционната
константа
uC(t'0+)
стационарен режим на работа (фиг.4), се намира
от уравнението
u ab = R.i + uC ,

(17)

записано за момента непосредствено преди
комутацията:
uC (t0′ +) = uC (t0′ −) = I1.R − E2 .
Фиг.3 Опростена схема на измервателен
преобразовател реализиращ ЗРМ. Тук сензора Se се
активира от източници на постоянен ток, със
големина ±I1.
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(18)

Тогава от (16), записано за t=t'0+Δt', и (17) се
получава:
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E2 = R.I1 +

I1
E2

Δt"

C=

uab
0

t'0

t

t"0

Δt'
-E2
-I1

1
C

t0′ + Δt ′

∫ i.dt + R.I

1

− E2 ,

(19)

t0′ +

I1
.Δt ′ .
2.( E2 − R.I1 )

(20)

По аналогичен начин, вземайки
под внимание процесите в интервала
(t"0;t"0+Δt")
може да се докаже, че

i

C=

Фиг.4 Графичен вид на напрежението uab и тока i във
входната верига, при стационарен режим на работа на
измервателния преобразовател.

I1
.Δt ′′ .
2.( E2 − R.I1 )

(21)

Този резултат е очакван, тъй като
източниците -I1, +I1 и праговете на
превключване -Е2, +Е2 са съответно равни по големина и противоположни по знак (фиг.4).
От последните две уравнения се вижда, че Δt'=Δt". Тогава, отчитайки, че периода на
изменение на напрежението uab е ТЕ=Δt'+Δt", може да се запише:
C=

I1
.TE
4.( E2 − R.I1 )

(22)

C=

1
.TE .
4.( E2 I1 − R)

(23)

или

Съгласно уравнението (23) за да бъде определен капацитета C освен периода TE, е
необходима предварително да се знае стойността на съпротивлението R.
Заключение
Настоящото изследване разглежда приложението на зарядно - разрядния метод за
определяне на капацитета на сензор, представен с еквивалентна RC схема от последователен
тип. Разгледани са случаите, при които сензорът се активира от източник на напрежение и
източник на ток. От получените резултати (15) и (23) се вижда, че и в двата случая
определянето на капацитета е възможно, но за тази цел е необходимо да се разполага с
предварителна информация за неговото активното съпротивление.
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