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ABSTRACT: Lucrarea de faţă are drept scop 

prezentarea unei sistem numeric, respectiv a unui 
software corespunzător, prin intermediul cărora pot fi 
măsurate presiuni din diverse puncte ale unui sistem 
hidraulic, respectiv pot fi  determinate pierderile de 
presiune dintr-un  circuit hidraulic. 

 
1. Descrierea generală a sistemului 

numeric de monitorizare a presiunilor şi a 
pierderilor de presiune din instalaţiile 
hidraulice 

 
Pentru înţelegerea modului de lucru al 

sistemului de monitorizare al presiunilor 
proiectat pornim de la următoarele date 
iniţiale: 

      - schema bloc a sistemului de moni- 

torizare a presiunii în sistemele hidraulice 

prezentată în Fig. 1; 

- în circuitul fluidic din Fig. 1, sunt 
montate elemente fizice de circuit care 
determină apariţia unor pierderi locale de 
presiune (robineţi, coturi, lărgiri progresive, 
îngustări progresive), aşa cum vom vedea 
într-un subpunct al acestei lucrări; 

- în acelaşi circuit sunt montate 14 
manometre cu tub Burdon (M1…M14) 
pentru indicarea locală  a presiuni, respectiv 6 
traductoare de presiune (T1…T6) pentru 
achiziţionarea în calculator a valorii presiunii 
în diferite puncte ale circuitului ; 
      - manometrele folosite au un   domeniu de 
măsură cuprins în intervalul 0÷10 bar; 
       - traductoarele de presiune folosite sunt 
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ABSTRACT: This paper presents a numeric 

system , respectively  an appropriate software, through 
which pressure can be measured in different points of 
a hydraulic system, and can be determined pressure 
losses from a hydraulic circuit. 

 
 1. General description of the 
numerical system for monitoring the 
pressures and pressure losses of hydraulic 
installations 
 

To understand how working pressure 
monitoring system designed, must start from 
the following initial data: 

   - the block diagram of monitoring system of 

pressure in hydraulic systems presented in 

Fig. 1; 

    - in the fluidic circuit presented in Fig. 1, 
are mounted physical circuit elements which 
causes local pressure losses (valves, elbows, 
progressive enlargement, progressive 
narrowing), as we shall see in a subsection of 
this paper; 
     - in the same circuit are mounted 14 
Burdon tube manometers (M1 ... M14) for 
local pressure indication and 6 pressure 
transducers (T1 ... T6) to acquire in the 
computer pressure value at different points of 
the circuit; 
    - gauges used have a measuring range 
between 0 ÷ 10 bar; 
     - pressure transducers used are 
MPX5010AP type with a measuring range 
between 0 ÷ 1 bar, 5 VDC supply voltage and 
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de tip MPX5010AP, având un domeniu de 
măsură cuprins în intervalul 0÷1 bar, tensiune 
de alimentare 5 Vcc şi tensiunea de ieşire 
cuprinsă în intervalul 0÷5 V; 
       - valoarile presiunilor furnizate de către 
traductoarele de presiune vor fi achiziţionte 
prin intermediul unei sistem de achiziţie cu 
şase canale analogice de intrare; 
        - întrucât domeniul de variaţie al 
tensiunii la ieşirea traductorului este cuprins 
în intervalul 0÷5 V, iar domeniul de variaţie 
al tensiuni la intrarea canalului analogic al 
sistemului de achiziţie folosit este cuprins în 
intervalul 0÷4 V, rezultă necesitatea utilizării 
unui modul de adaptare a celor două semnale. 
 

 
Fig. 1. Schema bloc a sistemului 

numeric de monitorizare a presiunilor 
 în circuitele hidraulice 

 
1.1. Sistemul de achiziţie 
 

Sistemul de achiziţie folosit este unul cu 8 
intrări analogice. Dintre cele 8 intrări 
analogice ale sistemului de achiziţie în cadrul 
implementării sistemului de monitorizare a 
presiunii se folosesc doar 6. Schema electrică 
a sistemului de achiziţie utilizat este 
prezentată în fig. 2. 

 

output voltage in the range 0 to 5 V; 
     - pressure value given by the pressure 
transducers will be acquired through a 
acquisition system with six analog input 
channels; 
     - because the variation output voltage of 
transducers is in the range 0 to 5 V, and the 
variation range of the voltage at the input of 
analog channel of the acquisition system used 
is in the range 0 to 4 V, result that is 
necessary to use an module for adaptation of 
the two signals. 

 

 

 

 
Fig. 1. Block diagram of numerical 

monitoring system of  
pressure from hydraulic circuits 

 
1.1.  Acquisition system 
 
Acquisition system used is one with 8 

analog inputs. Of the 8 analog inputs of the 
acquisition system, for implementation of the 
monitoring system of pressure are used only 
6. Electrical diagram of the acquisition 
system used is shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Schema electrică a sistemului de 

achiziţie 
 
 
 

1.2. Adaptarea semnalelor primite 
de la traductoarele de presiune 

Întrucât tensiunea de ieşire a 
traductoarelor de presiune are un domeniu de 
variaţie cuprins între 0 – 5 V corespunzător 
unui domeniu de variaţie a presiunii 0,15 – 
1,15 bar, iar domeniul de variaţie al 
semnalului în tensiune la intrările analogice 
ale sistemului de achiziţie este cuprins în 
intervalul 0 – 4 V, se impune utilizarea unui 
modul pentru adaptarea acestor semnale. 

Schema electrică a modulului pentru 
adaptarea semnalului primit de la un singur 
traductor este prezentată în Fig.3. 
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Fig. 3. Schema electrică a modulului 
pentru adaptarea semnalului primit de la 
traductorul de presiune 
 
 
Semnalul în tensiune transmis de către un 
traductor de presiune (0÷5V) se aplică la 
intrarea unui divizor rezistiv format din 
rezistenţele 1R  şi 3R  astfel încât tensiunea la 
ieşirea divizorului rezistiv care se aplică pe 
intrarea neinversoare a unui amplificator 
operaţional este: 

 
Fig. 2. Electrical diagram of the 

acquisition system 
 
 
 

1.2. Adapting signals from pressure 
transducers 

Since the output voltage of the 
pressure transducer has a range of variation 
between 0 - 5 V corresponding to a variation 
in the pressure range from 0.15 to 1.15 bar, 
and the variation of the voltage signal at the 
analog inputs of the acquisition system is in 
the range 0-4 V, must be used an module for 
adaptation of these signals. 

Electrical diagram of the module for 
adapting the signal received from a single 
transducer is shown in Fig. 3. 
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Fig. 3. Electrical diagram of the 
module for adapting the signal received from 

a pressure transducer 
 
 

Voltage signal transmitted by a 
pressure transducer (0 to 5V) is applied to  
resistive divider consisting of resistors 1R  and 

3R  so resistive divider output voltage that is 
applied to the noninverting input of 
operational amplifier is: 
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U2 = [R3/(R1+R3)]·U1=0,5·5=2,5 V  (1) 
 

Această tensiune (0÷2,5V) este mai 
apoi amplificată de către amplificatorul 
operaţional 1U  din Fig. 3. cu o valoare 
determinată astfel: 
A= 1 + (R4+P1)/R5=2    (2) 
  Astfel se produce o prelucrare în două 
etape a semnalului furnizat de traductorul de 
presiune, şi anume:  mai întâi acesta este 
divizat de la 0÷5V la 0÷2,5V, iar mai apoi 
amplificat de la 0÷2,5V la 0÷4V. 
 

1.3. Prezentarea interfeţei grafice a  
sistemului de monitorizare a presiunii în 
circuitele hidraulice  
 

Interfaţa grafică a sistemului 
numeric de monitorizare a presiunilor 
într-un circuit fluidic, implemenată cu 
ajutorul mediului de dezvoltare 
LabWindowsCVI este prezentată în Fig. 
4. 

Pe interfaţa de comunicaţie a 
sistemului prezentată în Fig. 4, se observă 
următoarele obiecte grafice: 
   - butonul START – la a cărui apăsare 
începe achiziţionarea datelor de la cele 
şase traductoare de presiune; 
    - butonul PORNIRE AFIŞARE – la a 
cărui apăsare începe afişarea datelor 
achiziţionate de la cele şase traductoare 
de presiune, în graficele aferente; 
     - butonul OPRIRE AFIŞARE – 
determină după apăsarea lui oprirea 
afişării în grafice a celor şase presiuni, 
însă  achiziţionarea acestora continuă; 
      - butonul QUIT – determină ieşirea 
din interfaţă; 

De asemenea pe interfaţă se mai 
observă 6 graph-uri necesare pentru 
afişarea  celor şase presiuni primite de la 
cele şase traductoare (Traductor 
1...Traductor 6), precum şi 3 graph-uri 
necesare pentru afişarea pierderilor de 
presiune pe elementele monitorizate ale 

U2 = [R3/(R1+R3)]·U1=0,5·5=2,5 V   (1) 
 

This voltage (0 to 2.5 V) is then 
amplified by operational amplifier 1U  (Fig. 
3.) with a specified value: 
A= 1 + (R4+P1)/R5=2     (2) 
  This produces a two-step processing 
of the signal provided by the pressure 
transducer:  first it is divided  
from 0÷5V to 0÷2.5 V, and then amplified 
from 0÷2.5 V at 0÷4V. 
 
 
 
1.3. Graphical interface presentation 
of the pressure monitoring system in 
hydraulic circuits 
 

Graphical interface of the numeric 
system for monitoring pressures in a fluidic 
circuit, implemented with LabWindowsCVI 
development environment is presented in Fig. 
4. 

On the communication interface of 
the system, shown in Fig. 4, is observed 
following graphical objects: 

- START button - to whose press 
start acquiring data from six pressure 
transducers; 

- ON DISPLAY button - press to 
begin displaying data which purchased 
the six pressure transducers (in the 
corresponding graphs); 

- DISPLAY OFF button –  
pressing this button stops the graphical 
display of the six pressures, but still 
continues their acquisition; 

- QUIT button – determines  
leaving the interface. 
Also on the interface is observed 6 graphs 
necessary to display the six pressure from 
the six pressure transducers (Transducer 
Transducer 1 ... 6), and 3 graphs 
necessary to show pressure losses on the 
monitored elements of the fluidic  circuit 
(loss on elbow 1, loss the elbow 2, Loss 
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circuitului fluidic (Pierdere pe cotul 1, 
Pierdere pe cotul 2, Pierdere pe lărgire 
bruscă). 
 

 
Fig .4 Interfaţa grafică a sistemului numeric de 
monitorizare a presiunilor într-un circuit fluidic 

 
 

1.4 Tipuri de pierderi de presiune 
 
În circuitele fluidice, pierderile de 

presiune sunt de două feluri: 
      - pierderi de presiune în linie (distribuite 
de-a lungul conductelor uniforme sau 
neuniforme); 
       - pierderi de presiune locale (concentrate 
) care se produc în anumite puncte ale 
circuitului fluidic, acolo unde au loc pierderi 
de energie cinetică, de exemplu: 

a) variaţii bruşte ale secţiunii de 
curgere (Fig.5). 

b) modificări bruşte ale direcţiei 
de curgere (Fig.6). 

 
       Fig. 5  Variaţii bruşte ale secţiunii de curgere 
 

 
       Fig. 6  Modificări bruşte ale direcţiei de curgere 

 
Vom prezenta în continuare foarte pe 

scurt posibilitatea de calcul a pierderilor de 
presiune în linie. 

S-a convenit pe baza numeroaselor 

on sudden expansion). 
 
 
 

 
         Fig .4 Graphical interface of the 
         numeric system for monitoring  

pressures in a fluidic circuit 
 

1.4 Types of pressure losses 
 
In the fluidic circuits, pressure losses 

are of two kinds: 
        - pressure losses in line (distributed 
along the uniform pipes or uneven); 
        -local pressure losses (concentrated) 
occurring in some points of the fluidic circuit, 
where the kinetic energy losses occur, for 
example: 

a) sudden variations in flow 
path (Fig.5). 

b)  sudden changes in flow 
direction (Fig.6). 

 

 
Fig.5  Sudden variations in flow path 

 

 
    Fig.6 Sudden changes in flow direction 

 
We will present briefly the possibility 

of calculating the pressure losses in line. 
I was agreed based on numerous research 
studies, that the energy losses can be  
expressed in relation to kinetic term 
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studii şi cercetări, ca pierderile de energie să 
se exprime în raport cu termenul cinetic 
calculat ca viteza  medie pe secţiune, sub 
forma generală: 

            
2vhr      

2g
= ξ              (3) 

unde: 
 ξ - este coeficientul pierderilor de 
sarcină  sau  coeficientul  de  rezistenţă 
hidraulică. 
 Pentru pierderile de sarcină liniare s-a 
ajuns la forma de exprimare pentru ξ: 

l
D

ξ = λ    (4) 

obţinând relaţia pierderilor liniare : 
2

lin
l vhr
D 2g

= λ ⋅              (5) 

unde  
 λ - este coeficientul Darcy-Weisbach, 
în regim laminar fiind:  
            64 / Re.λ =    (6) 
 Pierderile liniare în conductele cu 
diametrul constant se pot exprima pe baza 
pantei hidraulice: 
         linhr jl=     (7) 
unde:                                                  

        
2vj

D 2g
λ

= ⋅    (8) 

 
La fel se procedează şi pentru 

determinarea pierderilor de presiune locale pe 
diverse elemente de circuit (coturi, lărgiri de 
secţiune, îngustări de secţiune, etc). 

 
2. Rezultate experimentale 
 
Utilizând formulele de calcul 

prezentate în subcapitolul 1.4 al lucrării, 
precum si datele primite de la traductoarele 
montate în diverse puncte ale circuitului 
fluidic studiat, sistemul proiectat poate 
determina pierderile de presiune locale pe trei 
elemente ale circuitului fluidic, pierderi care 
sunt şi afişate în cele trei grafice din partea 

calculated as average speed on section, in 
general form: 
 

2vhr      
2g

= ξ                (3) 

where: ξ - is the coefficient of load loss or 
hydraulic resistance coefficient.  
 
 
 For linear load losses,  ξ is given by: 

             l
D

ξ = λ               (4) 

resulting the  expression for losses linear: 

             
2

lin
l vhr
D 2g

= λ ⋅   (5) 

where: λ - is Darcy-Weisbach coefficient, 
whose expression in laminar regim is:  
 
 

   64 / Re.λ =               (6) 
 Linear losses in pipes with constant 
diameter can be expressed on the hydraulic 
slope: 
                linhr jl=    (7) 
 

where:  
2vj

D 2g
λ

= ⋅    (8) 

The same applies for determining the 
local pressure losses on various circuit 
elements (elbows, enlargement of section, 
section narrowing, etc.).           

 
 
 
2. Experimental results  
 

Using the formulas presented in section 1.4 of 
this paper, and date received from transducers 
mounted in various points of fluidic circuit 
studied, the system designer can determine 
the local pressure losses on three elements of 
the fluidic circuit, losses are displayed in 
three graphs on the right side of the interface 
system shown in fig. 4. 
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dreaptă a interfeţei sistemului prezentată în 
fig. 4.  

 
3. Concluzii 
Sistemul numeric de monitorizare a 

presiunilor si a pierderilor de presiune dintr-
un circuit fluidic proiectat, prezintă ca 
principal avantaj posibilitatea de a fi extins 
pentru monitorizarea unui număr cât de mare 
de presiuni dintr-un sistem, acest lucru 
obţinându-se prin extinderea numărului de 
canale de intrare ale sistemului de achiziţie a 
cărei schemă electrică este prezentată în fig. 
2, precum şi prin utilizarea unui număr 
corespunzător de traductoare de presiune.  
De asemenea discutând despre un sistem 
numeric de monitorizare, acesta prezintă 
avantajul de a putea memora date pe o 
perioadă extinsă de timp, date ce pot fi 
stocate pe un hard disk al sistemului de calcul 
pe care rulează programul aplicaţiei, şi care 
apoi pot fi accesate şi analizate în orice 
moment ulterior al achiziţiei şi stocării lor.  
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3. Conclusions 
The numeric system for monitoring of 

pressures and pressure losses of a fluidic 
circuit design, has the main advantage can be 
extended to monitor a large number of 
pressure in a system, achieving this by 
extending the number of input channels of the 
acquisition system whose electrical scheme is 
shown in Fig. 2 and using an appropriate 
number of pressure transducers. 

Also, analyzing a numeric system of 
monitoring, it has the advantage of being able 
to memorize date over an extended period of 
time, and these date can be stored on a hard 
drive of computer system running the 
application program, and then the date can be 
accessed and analyzed any time subsequent to 
their acquisition and storage. 
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