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Резюме: В работата е разгледана възможността за използването на електроакустичен преобразувател като 
преобразувател на малки премествания в електрически изходен сигнал. Описан е принципът на преобразу-
ване. Дадена е принципната схема. Посочени са резултатите от проведено експериментално изследване на 
функцията на преобразуване както и някой основни метрологични показатели.
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1. Въведение
В съвременната измервателна и автомати-

зираща техника се използват преобразуватели, 
основани на различни принципи на преобра-
зуване. Задачата, която си поставят авторите е 
изследване на възможността за използването 
на електро-акустичен преобразувател  (елек-
тромагнитен микрофон) в качеството на пре-
образувател на малки премествания. Простата 
конструкция, високата надеждност и твърде 
ниската себестойност на такъв преобразувател 
би позволил решаването на редица специ-
фични задачи. Акустичните преобразуватели, 
работещи на принципа дюза-преграда имат 
същественото предимство спрямо сродните им 
пневматични преобразуватели, че не изискват 
захранване със сгъстен въздух и имат електри-
чески изходен сигнал.

2. Принципна схема и принцип на 
действие
Акустичният преобразувател дюза-преграда 

се състои от канал (тръба) 2, в единият край 
на който е разположен източник на акустични 
трептения (електромеханичен преобразувател 
двигателен тип) 1, а в другият и край има дюза 
3 (фиг.1). Към електромеханичният преобразу-
вател 1, който може да бъде микрофон, работещ 
в двигателен режим, се подава променливо 
напрежение с постоянна честота по схема на 
делител чрез резистор. Трептенията на мем-
браната на микрофона възбуждат акустични 
вълни в канала 2 и променливо напрежение от 
индукция в бобината на използвания например 
електромагнитен микрофон, което е аналогично 
на допълнително съпротивление в електриче-
ската веригата. 

 
Фиг.1

Пълното комплексно съпротивление на ве-
ригата е Z=R+Z0+Z1, където Z0 e комплексното 
съпротивление на бобината при неподвижна 
мембрана, а Z1 - комплексното съпротивление 
от електродвижещо напрежение на индукция. 
Отразената от контролирания обект (преграда, 
разположена пред дюзата) вълна въздейства 
върху мембраната и изменя амплитудата на 
нейните трептения. Това води до промяна на Z1 , 
 т.е. на пада на напрежението в бобината и на 
изходното напрежение Uи, стойността на което 
се явява информативен параметър. При промя-
на на хлабината z между дюзата и преградата 
се променя пада на напрежението в бобината 
на електромеханичния преобразувател.

Принципът на действие на преобразувателя 
може да се обясни с промяната на коефициента 
на отражение на звукова вълна от преграда, при 
изменение на площта на проходното сечение 
между дюзата и преградата.

Основна величина, характеризиращи зву-
ковото поле в канала е акустичното налягане 
р. Ако се разглежда канал (тръба) със сечение 
много по-малко от дължината на звуковата 
вълна, на единия край на който действа източ-
ник на принудени трептения, а на другия край 
е разположен отражател може да се определи 
акустичното налягане в точка х по дължината 
на тръбата:
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 ,  (1)

където А и В са амплитудите на акустичните 
налягания на падащата и отразената звукови 
вълни,

c
fk p2

=   е вълновото число

 f – честота на трептене, 
 с – скорост на звука. 

 
Фиг.2

Коефициентът на отражение R се определя 
от съотношението на амплитудите на отразена-
та и падащата вълни R=B/A,

или:

pх= A(ejkx+Re-jkx).  (2)

Ако между отражателя (преграда) и канала 
има малка хлабина z, една част от падащата 
акустична вълна (Aejkx) се отразява (Be-jkx), а 
друга част (Сejkx) преминава през сечението, 
образувано от хлабината, в атмосферата.

В този случай връзката между амплитудите 
на падащата (А), отразената (В) и преминалата 
(С) вълни ще бъде:

A + B = С                                                            

S2 (A - B) = Sz С,                                                   

където S2=pd2/4 – напречно сечение на дюзата 
с диаметър d,

Sz=pdz - проходното сечение, образувано 
между челото на дюзата и преградата. 

От тези две уравнения може да се определи 
съотношението В/А, т.е. коефициента на отра-
жение R:

R=(S2-Sz)/(S2+Sz)    (3)

Тогава коефициентът на отражение може да 
се изрази като функция на z:

zd
zdR

+
−

=
25,0
25,0  (4)

В два гранични случая - при z=0 (отражение 
от абсолютно твърда преграда) коефициентът 
на отражение ще е R=+1 и фазата на отразената 
вълна не се променя, а при z=∝  (отражение от 
абсолютно мека преграда) R= -1 (вълната на 
налягане се отразява в противофаза).

На фиг.3 е показан характера на изменение 
на коефициента на отражение R в зависимост 
от z, определен по (4).

Фиг. 3

Изменението на акустичното налягане в 
тръбата, вследствие на изменение на коефици-
ента на отражение, променя еластичността на 
мембраната на акустичния излъчвател, ампли-
тудата на нейните трептения и на комплексното 
съпротивление от електродвижещо напрежение 
на индукция Z1, което води да промяна на пада 
на напрежението в бобината.

3. Експериментални резултати
За експериментално изследване е разработен 

опитен образец (фиг.4) с d=3mm, L=18mm, като 
в качеството на акустичен излъчвател е из-
ползван серийно произвеждан диференциален 
електромагнитен микрофон КМ70, включен 
към източник на променливо напрежение 3V 
и честота 2 kHz по схема на делител чрез ре-
зистор 1,2kW. 

 
Фиг.4

Предавателната характеристика на опитния 
образец е показана на фиг.5. Тя по характер не 
противоречи на зависимостта на коефициента 
на отражение от z (фиг.3), но има значителна не-
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линейност, което налага разделянето на обхвата 
поне на две части: 0,04-0,15mm и 0,16-0,41mm.  

 
Фиг.5

 
Фиг.6

В първия интервал 0,04-0,15mm (110 mm) 
чувствителността е 1,1 mV/mm, средно-ква-
дратичната повторяемост на изходния сигнал е 
s=0,001V, а приведената нелинейност, опреде-
лена като отношение на абсолютната нелиней-
ност към номиналния интервал на изменение на 
изходния сигнал е 3%. Предавателната харак-
теристика в този интервал е показана на фиг.6, 
а на фиг.7 е дадена нелинейността.

 
Фиг.7

Във втория интервал 0,16-0,41mm (250 mm) 
чувствителността е 0,33mV/ mm, средноква-
дратичната повторяемост на изходния сигнал 
е s=0,0005V, а приведената нелинейност – 6%. 
Предавателната характеристика в този интервал 
е показана на фиг.8.

 
Фиг.8

4. Заключение
В резултат от проведеното изследване може 

да се направи заключението, че електроакус-
тични преобразуватели могат да се използват 
и като преобразуватели на малко преместване. 
Въпреки нелинейната характеристика, поради 
ниската си себестойност и висока надежд-
ност такива преобразуватели са подходящи 
за използване в автоматиката като дискретни 
индикатори за близост (детектори), както и в 
контролно-измервателната техника за безкон-
тактен контрол на геометрични параметри.
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Abstract: In this article the use of electroacoustic transducer to convert small displacements into electrical output 
signal has been researched. The principle of conversion and the principal scheme are described.  The results of an 
experimental study of the function of conversion as well as some basic metrological parameters are presented.
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Резюме: В работе рассматривается возможность использования электоакустического преобразователя как 
преобразователь малых перемещений в электрический выходной сигнал. Описан принцип преобразования. 
Приводится  принципиальная схема. Указаны результаты проведенного экспериментального исследования 
функции преобразования как и некоторые основные метрологические показатели.

Ключевые слова: контроль, измерение, автоматизация, сензоры, преобразователи.


