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na i impedance [2]. Kapacitní snímač, kte-
rý má velkou impedanci, je s měřicím obvo-
dem propojen speciálním měřicím kabelem. 
Při měření je na elektrody kapacitního sní-
mače přiváděn vysokofrekvenční budicí sig-
nál, a tím se vyvolává nepatrný střídavý proud 
mezi elektrodami, který protéká nevodivým 
dielektrikem. Změny parametrů kapacitního 
snímače způsobené změnami polohy měře-
ného média ovlivňují velikost 
vysokofrekvenčního proudu 
mezi elektrodami. U snímačů 
vyráběných v současné době 
jsou elektronické vyhodnoco-
vací obvody zpravidla řízeny 
mikroprocesorem a bývají za-
budovány přímo v připojovací 
hlavici snímače [8]. Tyto ob-
vody lze naprogramovat tla-
čítky z panelu jednotky nebo 
dálkově z PC prostřednictvím 
rozhraní HART [13]. Hladino-
měry pro spojité snímání polo-
hy hladiny poskytují analogo-
vý nebo číslicový signál vhodný pro přenos 
na dálku a k dalšímu zpracování. U spínačů 
je výstupní signál dvouhodnotový.

Inteligentní převodníky některých kapacit-
ních snímačů hladiny bývají vybaveny auto-
matickou kompenzací změn permitivity mě-
řeného média. Změny permitivity nastávají 
buď vlivem kolísání teploty, nebo změnou slo-
žení média. Kompenzace při změnách teplo-
ty média je poměrně jednoduchá; teplotu mé-
dia měří vhodný senzor teploty a elektronika 
převodníku zajišťuje potřebnou korekci signá-
lu. Kompenzace při změnách složení média je 
podstatně náročnější. Měřicí zařízení musí být 
doplněno pomocným kapacitním senzorem 
se známými vlastnostmi. Tento senzor musí 
být vždy zcela ponořen do měřeného média 
a může být umístěn ve spodní části nádrže 
nebo bývá součástí dolní části měřicí elektro-
dy. Signál referenčního senzoru, jehož geome-
trie je známa, je využíván k vyhodnocení per-
mitivity média a poskytuje příslušný korekč-
ní signál pro automatickou kompenzaci [7].

Kapacitní snímače hladiny pro spojité mě-
ření se kalibrují ve dvou krocích. Nejprve se 
vyprázdní nádrž na minimální hladinu a se-
řizovacím prvkem na převodníku se nastaví 

počáteční hodnota signálu (např. 4 mA). Poté 
se nádrž naplní do maximální úrovně a seři-
zovacím prvkem se nastaví odpovídající ze-
sílení tak, aby signál odpovídal horní hranici 
rozsahu (např. 20 mA). Jestliže není možné 
naplnit nádrž do maximální úrovně, lze vy-
užít jakoukoliv zjistitelnou úroveň a vypočí-
tat odpovídající hodnotu výstupního signálu. 
U inteligentních převodníků je možné kali-

brace provádět s libovolnými dvěma body, 
které odpovídají dvěma polohám hladiny, jež 
mohou být stanoveny v libovolném pořadí. 
Jestliže je známa hodnota permitivity média, 
je možné nastavit měřicí rozsah převodníku 
na základě výpočtu, k němuž je třeba znát ka-
pacitu hlavice snímače a kapacity při neza-
plavené a zaplavené elektrodě (hodnoty bý-
vají součástí dokumentace snímače). Některé 
typy kapacitních hladinoměrů jsou dodávány 
již kalibrované od výrobce.

Uplatnění kapacitních hladinoměrů 
a spínačů

K přednostem kapacitních snímačů lze po-
čítat jejich jednoduchou a robustní konstrukci 
bez pohyblivých částí, dobrou odolnost pro-
ti korozi, snadné čištění a použitelnost v pro-
středí s nebezpečím výbuchu. K nedostatkům 
patří nebezpečí pokrývání povrchu sondy vo-
divým materiálem (nánosy, kaly) a závislost 
na relativní permitivitě materiálu, měnící se 
zejména vlivem teploty a vlhkosti. Kapacitní 
snímače vyráběné v různých modifikacích jsou 
vhodné pro spojité i limitní měření vodivých 
i nevodivých kapalin a sypkých látek v nádr-

žích, trubkách, zásobnících, silech, jímkách 
apod. Elektrody, které jsou potaženy izolací, 
jsou používány k měření v médiích, jež jsou 
elektricky vodivá, agresivní a ulpívající na po-
vrchu sondy. Kapacitní snímače jsou vhodné 
k měření různých druhů sypkých materiálů 
(pelety, dřevěná štěpka, granuláty, obiloviny, 
písek, štěrk apod.) v nejrůznějších kovových 
a plastových zásobnících, kontejnerech, si-
lech apod. Měřicí elektrody jsou k dispozici 
v širokém rozmezí délek: od asi 0,2 do 30 m, 
a pro teploty –40 až +400 °C. Vhodné jsou 
i pro snímání mezihladiny dvou nemísitelných 
kapalin (např. rozhraní vody a oleje). Ne jsou 
vhodné k měření pěnících médií a měření může 
rušit i kondenzace par na elektrodě a vzlínavost 
vodivé kapaliny.
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Obr. 8. Umístění kapacitních spínačů v potrubí
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y   Mezinárodní výzkumný 
projekt v oboru  analýzy 
a ověřování vestavných systémů

Pod zkratkou MBAT se skrývá meziná-
rodní projekt Combined Model-based Ana-
lysis and Testing of Embedded Systems, 
součást programu Artemis, s 38 zúčastně-
nými subjekty z osmi zemí Evropy (Česká 
republika, ač je jinak v programu Artemis 
aktivní, mezi nimi není). Cílem projektu je 

vyvinout účinné a cenově přijatelné meto-
dy a nástroje pro analýzu založenou na mo-
delech a pro testování vestavných systémů, 
zejména určených pro dopravní prostředky 
a techniku. Vestavné systémy zde často plní 
řídicí funkce a jejich selhání může být vel-
mi nebezpečné. Proto jsou na jejich správné 
fungování a spolehlivost kladeny velké po-
žadavky. Pro ověření, že vestavné systémy 
splňují všechny požadavky, je třeba vykonat 
mnoho složitých testů a analýz. Při vývoji 
systému se zpravidla provádí statická ana-
lýza modelu, která musí postihnout všechny 

možné konfigurace a příčiny selhání činnos-
ti. U složitých systémů je to časově nároč-
né, proto se přistupuje k dynamickému testo-
vání prototypu. Ovšem testovat prototyp ve 
všech situacích, které mohou nastat, je také 
velmi zdlouhavé a finančně náročné. Pro-
jekt MBAT proto hledá cestu, jak obě me-
tody vhodně zkombinovat, a snaží se vyvi-
nout referenční technickou platformu (RTP) 
použitelnou pro efektivní a cenově přijatelné 
testování vestavných systémů. 

Další informace: www.mbat-artemis.eu.
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