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I. Plošný spoj výkonového budiče a stabilizátoru 

 

 

 
Obrázek 1 Strana spojů 

 

 
Obrázek 2 Strana součástek 



 II 

 
Obrázek 3 Osazení součástek stabilizátoru a výkonového budiče 



 III 

 

II. Seznam součástek 

 

Modul výkonového budiče a stabilizátoru 

 

Rezistory 
R1, R2, R3, R4    3,1kΩ 

R5     1 kΩ 

R6     6,8 kΩ 

 

Kondenzátory 
C1, C2, C3, C4, C5, C6  100 nF, keramický kondenzátor 

C7     100 nF, foliový  

C8     1μF, elektrolytický 

C9, C11, C12   100μF, elektrolytický 

C10    10μF, elektrolytický 

 

Polovodiče 
IC1    LM317 

Q1, Q2, Q3, Q4   IRF3706 

D1, D2    1N4004 

 

Ostatní 
US1, US2    IRS2003(S) 

1     Napájení driveru US1 

2     Napájení driveru US2 

3     Napájení +12V 

4     Vývod na zem 

5     Vývod na zem 

VP1    Výstup na Peltier č.2 

VP2    Výstup na Peltier č.2 
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III. Fotografie části laboratorní úlohy 

 

Konstrukce pro měření parametrů tenzometrů 

 

 
Obrázek 4 Konstrukce pro měření parametrů tenzometrů 

 

Měřící karta NI 9219 

 
Obrázek 5 Měřící karta NI 9219 
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Měřící karta NI 6008 

 
Obrázek 6 Měřící karta NI 6008 

 

Výkonový budič a stabilizátor 

 

 
Obrázek 7 Vytvořená a osazená deska výkonového budiče a stabilizátoru
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IV. Zadání laboratorní úlohy 

Laboratorní úloha měření parametrů tenzometrů 

 

1 Cíl úlohy 
  Po prostudování návodu a absolvování cvičení budete umět: 

 provést zapojení měřícího úlohy pro měření mechanické deformace pomocí odporových 

tenzometrů  

 vysvětlit princip činnosti odporových tenzometrů   

 objasnit vliv chybových faktorů na přesnost měření a jejich kompenzaci  

 objasnit funkci tenzometrických vah  

 

2 Zadání 
 Seznamte se s principem funkce odporového tenzometru, chybovými vlivy a způsoby 

jejich kompenzace. 

 Stanovte kalibrační křivku (závislost relativní změny odporu na zatížení) modelu 

tenzometrické váhy.  

 Stanovte vliv teploty na výstupní údaj odporového tenzometru a ověřte teplotní 

kompenzaci tenzometrů 

3 Tenzometry 
Elektrický tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka, která se používá k nepřímému 

měření mechanického napětí na povrchu součásti prostřednictvím měření její deformace. 

Deformaci rozumíme změnu geometrických rozměrů a změnu krystalografické orientace. Podle 

druhu odporového materiálu lze tyto tenzometry rozdělit na: 

 polovodičové 

 kovové 

 fóliové 

3.1 Princip měření tenzometry 

Kovové i polovodičové tenzometry napájené stejnosměrným nebo střídavým proudem mění 

ohmický odpor, jsou-li vystaveny mechanické deformaci působené měřenou veličinou. U kovových 

tenzometrů je změna ohmického odporu způsobena změnou průřezu drátku (fólie) měřicí mřížky a 

její délky. U polovodičových tenzometrů ve tvaru tyčinky je způsobena především změnou jejího 

měrného odporu, což je primární projev piezorezistentního jevu. Rozdílné fyzikální principy vedou 

k odlišným metrologickým a technickým vlastnostem obou druhů tenzometrů, a tedy i k rozdílným 

oblastem jejich hlavního využití v praxi.[1] 

Mřížka kovového tenzometru (tyčinka polovodičového tenzometru) mají věrně sledovat 

deformaci měřeného povrchu, s nímž jsou spojeny velmi tenkou vrstvou tmelu, vytvářející 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivn%C3%AD_sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD_%28mechanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pru%C5%BEnost#Nap.C4.9Bt.C3.AD_a_deformace
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dostatečný izolační odpor (přibližně 10
10

 Ω). Tmely se neřídí Hookeovým zákonem a jejich 

charakteristickou veličinou pro dané použití je tečení.  Používané tmely jsou nejčastěji na bázi 

epoxidové pryskyřice a mohou být zdrojem dominantní chyby měření. [1] 

Kovové tenzometry se uplatňují, kde je zapotřebí velká přesnost. Polovodičové tenzometry 

mají využití tam, kde je třeba velká citlivost, která umožňuje použít je v senzorech miniaturních 

rozměrů s vysokou tuhostí měřicího členu pro měření v širokém frekvenčním rozsahu počínaje 

statickými hodnotami. U obou druhů tenzometrů je dosaženo dostatečně velkého odstupu měřicího 

signálu a šumu. Současná zesilovací elektronika již nezvyšuje chyby měření. [2] 

 

Základní vztah charakterizující funkci tenzometru: 

 

 

 

 (1.1) 

 

kde 

l

dl
 - poměrná deformace vznikající při měření 

R

dR
 - poměrná změna odporu tenzometru 

 

Součinitel deformační citlivosti závisí na provedení tenzometru. Velikost odporu R je určena 

konstrukčním provedením a tvarem tenzometru. Tenzometry určené pro přesná měření jsou 

zapojovány do můstkových obvodů. 

3.2 Teplotní kompenzace tenzometrů 

Tenzometr umístěný na místě měření mění svůj odpor v určité závislosti na teplotě. Tuto 

změnu odporu tenzometru v závislosti na změně teploty můžeme vyjádřit vztahem: 

 

(1.2) 

 

 

 

R   - teplotní součinitel elektrického odporu materiálu mřížky tenzometru 

S  a V - teplotní součinitel délkové roztažnosti materiálu součásti, na níž je tenzometr 

nalepen 

V  - teplotní součinitel roztažnosti materiálu vinutí mřížky tenzometru 

 

Poměrné změně odporu odpovídá poměrné prodloužení: 

l

dl
k

R

dR

TTk
R

R
CVSR

T
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       (1.3) 

Poměrné prodloužení se projeví na výstupním napětí zapojení jako teplotní chyba, kterou se 

snažíme zmenšit, v nejlepším případě zcela odstranit. Tuto teplotní chybu můžeme zmenšit nebo 

úplně odstranit použitím samokompenzačních tenzometrů, které jsou vyrobeny z materiálu, který 

má v rozsahu teplot při měření velmi malou hodnotu poměrné změny odporu 
TR

R
, nejlépe 

téměř nulovou. Vložením kompenzačního tenzometru do měřícího můstku, u kterých dochází ke 

změně odporu pouze v důsledku změny teploty. Kompenzační tenzometry jsou v podstatě stejné 

jako aktivní tenzometry. Kompenzační tenzometry se umisťují blízko aktivních tenzometrů, aby 

teplotní změny aktivních tenzometrů byly stejné i pro kompenzační tenzometry. Na kompenzační 

tenzometry však nesmí působit žádná deformační síla jako na aktivní tenzometry. Dokonce i 

aktivní tenzometry v sousedních větvích můstku plní funkci kompenzačních tenzometrů. [2] 

 

3.3 Druhy můstkových zapojení tenzometrů 

Tenzometry je možné zapojit do Wheastonova můstku zapojit několika způsoby a tím 

dosáhnout určité hodnoty výstupního signálu nebo teplotní kompenzace na výstupní signál. podle 

počtu aktivních tenzometrů tyto základní druhy zapojení dělíme na: 

 

 Čtvrtmůstek: Tento druh zapojení má jen jeden aktivní tenzometr. Další tři odpory 

jsou tvořeny buď pouze kompenzačními tenzometry, nebo jedním kompenzačním 

tenzometrem, obvykle zabudovaným ve vyhodnocovací aparatuře, a dvěma odpory a 

nebo třemi odpory. V případě použití třech odporů není kompenzován vliv teploty na 

výsledek měření. Pro výstupní signál z tohoto druhu můstkového zapojení platí vztah: 

 

    1

1

1

44
k

U

R

RU
U BB
m   (1.4)  

kde 

BU  -  napájecí napětí tenzometrického můstku 

1R  - odpor tenzometru 

1R  - změna odporu způsobená mechanickou deformací 
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Obrázek 8 Tenzometr v zapojení čtvrtmůstek 

 

 Půlmůstek: Ten je tvořen dvěma aktivními tenzometry a zbylé dva odpory mohou 

být buď konstantní odpory, nebo kompenzační tenzometry. Pro výstupní signál z 

tohoto druhu můstkového zapojení platí vztah: 

 

       

  (1.5) 

 

 
Obrázek 9 Tenzometr v zapojení půlmůstek 

 

 Celý (plný) můstek: Plný můstek tvoří čtyři aktivní tenzometry. Vliv teplotu u 

celého můstku je plně kompenzován. Pro tenzometry se stejnými vlastnostmi a 

místem umístění platí pro výstupní signál tento vztah: 

 

      

  

 (1.6) 
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Obrázek 10 Tenzometr v zapojení celý (plný) můstek 

 
Tenzometry je možné nalepit na součásti a zapojit je do můstku různým způsobem podle účelu 

měření, pokud chceme měřit normálová napětí v určitém místě, tlakovou nebo tahovou sílu, ohyb 

atd. Poté vztah pro výsledný signál je ve tvaru: 

 

 

 (1.7) 

 

3.4 Konstrukce tenzometrů 

Odporový tenzometr je základní částí siloměrného tenzometrického čidla a jeho úkolem je 

reagovat příslušnými odporovými změnami na mechanickou deformaci vyvolanou působící silou. 

Odporový tenzometr je pasivní čidlo nalepené na povrchu součásti (páskové tenzometry) nebo 

pevně spojené s měřeným tělesem (průmyslové tenzometry pro váhy nebo pro trvalé sledování 

mostních konstrukcí). Hlavní částí odporového tenzometru je odporový vodič, který sleduje 

měrnou deformaci. Základní konstrukce odporových tenzometrů je taková, že odporový vodič nebo 

polovodič je nalepen na podkladový materiál a s tímto podkladným materiálem je nalepen na 

vlastní měrný člen v místě vzniku maximálních deformací. [1] 

 
Obrázek 11 Druhy konstrukce tenzometrů (zleva drátkový, fóliový a polovodičový tenzometr) 

 
 

 

 

)( 4321kUU Bm



 XI 

Druhy konstrukce odporových tenzometrů: 

 

 Kovové tenzometry - Kovové tenzometry se nejčastěji vyrábějí se slitin Cu – Ni 

(nichrom). Drátkové snímače jsou vinuté z drátků o průměru 10 až 40 mikronů, 

foliové se vyrábějí odleptáním napařené folie. Kovové tenzometry se používají k 

měření povrchových deformací kriticky namáhaných součástek. [1] 

 

 Drátkové tenzometry - Na podkladovém papíru je nalepen meandrovitě vinutý 

odporový drát. Pro tyto účely musí mít vodič velmi malý průměr a používá se 

drátků o průměru kolem 0,025 mm. Meandrovitě vinutí zvětší celkovou aktivní 

délku vodiče bez délkových rozměrů tenzometrů. Na konci měrného vinutí jsou 

přívodní vodiče. Tenzometr se přilepuje speciálním lepidlem, jehož hlavní 

vlastností musí být minimální prokluz při účinku smykových sil, které vznikají při 

přenosu deformace z deformované (zatížené) součásti, na niž se tenzometr nalepí, 

na vinutí tenzometrů. [1] 

 

 Fóliové tenzometry - Jsou nejnovějším druhem odporových tenzometrů. 

Konstrukce je stejná jako u drátkových tenzometrů, rozdíl je pouze v technologii 

výroby. Základem pro výrobu je tenká odporová fólie, ve které je meandrovité 

vinutí vyleptáno fotochemickou cestou. Fólie používaná pro výrobu je tloušťky 

0,01 až 0,02 mm a po vyleptání meandru se nalepuje hlavně na podklady z 

plastických hmot, ale i na podkladový papír jako u drátkových tenzometrů. 

Předností fóliových tenzometrů je větší plocha meandru a tím lepší odvod tepla 

vyvolaného průtokem proudu. Z tohoto důvodu je možné fóliové tenzometry 

napájet vyšším proudem. Díky tomu je výstupní signál větší, než u drátkových 

tenzometrů. [1] 

 

 Polovodičové tenzometry - Základem polovodičového tenzometrů je tenká fólie 

z polovodičového materiálu, vytvořená z krystalu polovodiče. Polovodičové fólie 

bývají vyráběny z křemíku nebo germania. Fólie nemá vyleptaný meandr, protože 

i krátká aktivní délka stačí k získání silného signálu. Konstanta citlivosti 

polovodičových tenzometrů dosahuje běžné hodnoty k = 120. Kromě velké 

citlivosti mají polovodičové tenzometry některé nevýhody. Například na ně velmi 

působí změny teploty a vlhkosti a při jejich nalepování se nepříznivě projevuje 

malá pružnost polovodičového materiálu. Polovodičové tenzometry se výhradně 

používají v senzorech mechanických veličin. K měření deformace se používají jen 

při měření malé deformace na malé ploše (např. vědecké přístroje). [1] 
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4 Program Labview 
V laboratorní úloze se ke snímání naměřených hodnot, výpočtům a nastavování teploty 

využívá vývojového prostředí Labview. 

4.1 Čelní panel programu 

Na čelním panelu programu vytvořeného pro laboratorní úlohu jsou vytvořeny dvě záložky. V 

první záložce pod názvem "Popis laboratorní úlohy" je sepsán veškerý postup při měření 

laboratorní úlohy. Dále také obsahuje kontrolní otázky, které jsou jednou z částí odevzdaného 

protokolu. Záložka také obsahuje popis jednotlivých funkcí tlačítek a zobrazovacích prvků, které se 

nachází ve druhé záložce. Obrázek obsahu první záložky je zobrazen na obrázku 28. 

 

 
Obrázek 12 Čelní panel zadání laboratorní úlohy 

 
Druhá záložka pod názvem "Měření" již obsahuje všechny prvky k měření laboratorní úlohy. 

Tato záložka je zobrazena na obrázku 29. 
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Obrázek 13 Čelní panel pro měření 

 

Čelní panel měření pak obsahuje tyto prvky jak pro snímání, tak i k nastavování jednotlivých 

funkcí programu: 

 Konfigurace zapojení: V této funkci si nastavujeme požadované nastavení 

tenzometrů v můstkovém zapojení. Zde je možnost volby mezi čtvrtmůstkem, 

půlmůstkem a celým můstkem. 

 Napětí: Zde se nám zobrazuje výstupní hodnota napětí tenzometrů při jejich 

deformaci. 

 Teplota a Teplota tenzometrů: Zde se zobrazují hodnoty teploty okolí (konstrukce) 

a teploty působící na tenzometry. 

 Nulování: Tlačítko sloužící k vynulování hodnot napětí při nezatížené planžetě. 

 Uložení jednotky závaží: Slouží k uložení hodnoty deformace tenzometrů při 

položení jednoho závaží na ocelovou planžetu. 

 U 1 závaží: Uložená hodnota napětí při deformaci tenzometrů jedním kusem závaží. 

 Cesta k uložení: Výběr místa uložení, kde se budou ukládat jednotlivé výsledky 

úlohy 

 Výpočet: Toto tlačítko slouží k vypočtení dR/R a Epsilon pro jednotlivé měření 

deformace tenzometrů. 

 Archivace: Slouží k uložení vypočtených hodnot do vytvořeného adresáře. 

 dR/R a Epsilon: Zobrazovací pole, kde se zobrazí jednotlivé hodnoty při měření 

deformace. 

 Nastavení teploty: Díky tohoto otočného tlačítka nastavuje požadovanou teplotu 

tenzometrů. 

 LED uklidnění: Tato LED dioda zobrazuje, kdy je celá konstrukce bez jakýchkoliv 

vibrací. 
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 LED ustálení teploty: Zobrazuje, kdy nastavená teplota v programu se shoduje s 

teplotou na tenzometrech 

 Počet jednotek závaží: Ukazuje jak binárně, tak i číselně počet jednotlivých závaží 

umístěných na planžetu. 

 Graf: Zobrazuje grafický průběh změn při různých stupních deformací po celou dobu 

měření. 

 Smazání grafu: Vynulování grafického záznamu. 

 Rozlišení: Slouží k nastavení rozlišení grafického záznamu měření. 

 

5 Pracovní postup 
 

Druhy můstků zapojené na konstrukci laboratorní úlohy: 

 čtvrtmůstek: Zapojení je bez propojovacích vodičů. Měřící kartu připojte následovně: 

červený - konektor 1, modrý - konektor 2. 

 půlmůstek: Použijte jeden propojovací kabel mezi konektory 1 a 6. Měřící kartu 

připojte následovně: žlutý - konektor 1, modrý - konektor 2, červený - konektor 5. 

 celý můstek: Propojovací kabely spojte konektory 1 a 6, 2 a 7, 3 a 8, 4 a 5. Měřící 

kartu připojte následovně: žlutý - konektor 1, modrý - konektor 2, bílý - konektor 3, 

červený - konektor 4. 

           
Obrázek 14 Ukázky můstkových zapojení ( čtvrtmůstek, půlmůstek, celý můstek) 

5.1 Stanovte kalibrační křivku (závislost relativní změny odporu na zatížení) 

modelu tenzometrické váhy.  

V tomto bodě úlohy ze za úkol zjistit kalibrační křivku tenzometrů při teplotě laboratoře. 

 

A. Před zapnutím programu přepojte na konstrukci zapojení na požadované měření typu 

můstku. 

B. Zapněte program Labview 

C. Nejdříve se nutné si vytvořit adresář, kde se uložené výsledky budou ukládat. To se 

provede pomocí vybrání cesty k uložení. V programu klikněte na obrázek složky a 
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zadejte název svého adresáře (např. vysledky.txt). Nesmíte zapomenout napsat i 

příponu .txt, jinak program nenajde cestu k adresáři. 

D. Z výběru "možnosti zapojení" vyberte zapojení "čtvrtmůstek". 

E. Pro rozsvícení LED "Ustálení" proveďte pomocí tlačítka "nulování" nulování hodnot 

při nezatížené planžetě. 

F. Vložte na planžetu jedno závaží a po rozsvícení LED "ustálení" stiskněte tlačítko 

"uložení jednotky závaží".  

G. Po uložení jednotky závaží stiskem tlačítka "Výpočet" program vypočte hodnoty 
R

R
 

a . Následně klikněte na tlačítko "Archivace", tím se vypočtený výsledek uloží do 

vámi vytvořeného adresáře. 

H. Krok D opakujte a zaznamenejte hodnoty pro 2 - 5 jednotek závaží. 

I. Kroky C až F opakujte i pro další dva druhy zapojení ( půlmůstek a celý můstek). 

Nezapomeňte změnit zapojení i na konstrukci!!! 

J. Výsledky zaznamenejte do tabulek. 

 

5.2 Stanovte vliv teploty na výstupní údaj odporového tenzometru a ověřte teplotní 

kompenzaci tenzometrů 

Jako v předešlém bodě úlohy budete vypočítávat hodnoty  R

R

 a , ale jen pro jednu jednotu 

závaží. Hlavním úkolem v této části úlohy je ověření teplotní kompenzace tenzometrů v 

můstkovýchch zapojení. 

 

Zapojení čtvrtmůstek: 

A. Před zapnutím programu přepojte na konstrukci zapojení na měření čtvrtmůstku. 

B. V programu Labview z "možnosti zapojení" vyberte zapojení "čtvrtmůstek". 

C. Nastavte v programu Labiview v okénku "Nastavená teplota" teplotu 10˚C. Poté 

počkejte, až zobrazovaná teplota tenzometrů se bude shodovat s nastavenou teplotou. 

Po ustálení teploty se rozsvítí LED " ustálení teploty". 

D. Poté na planžetu umístěte jedno závaží. Po ustálení jak vibrací planžety, tak i k 

ustálení teploty stiskněte tlačítko " Vypočet" a poté stiskněte tlačítko "Archivace" k 

zaznamenání hodnoty R

R

 a  do adresáře. 

E. Po uložení hodnot přidejte další závaží a celý proces opakujte až do odměření 5ti kusů 

závaží. 

F. Po naměření hodnot pro danou teplotu zvyšte "Nastavenou teplotu"  40˚C a po 

ustálení teploty celé vážení opakujte. 

G. Takto měření opakujte i pro nastavenou teplotu 70˚C. 
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Zapojení půlmůstek: 

H. Před zapnutím programu přepojte na konstrukci zapojení na měření půlmůstku. 

I. V programu Labview z "možnosti zapojení" vyberte zapojení "půlmůstek". 

J. Nastavte v programu Labiview v okénku "Nastavená teplota" teplotu 10˚C. Poté 

počkejte, až zobrazovaná teplota tenzometrů se bude shodovat s nastavenou teplotou. 

Po ustálení teploty se rozsvítí LED " ustálení teploty". 

K. Poté na planžetu umístěte jedno závaží. Po ustálení jak vibrací planžety, tak i k 

ustálení teploty stiskněte tlačítko " Vypočet" a poté stiskněte tlačítko "Archivace" k 

zaznamenání hodnoty R

R

 a  do adresáře. 

L. Po uložení hodnot přidejte další závaží a celý proces opakujte až do odměření 5ti kusů 

závaží. 

M. Po naměření hodnot pro danou teplotu zvyšte "Nastavenou teplotu"  40˚C a po 

ustálení teploty celé vážení opakujte. 

N. Takto měření opakujte i pro nastavenou teplotu 70˚C. 

 

Zapojení celý můstek: 

O. Před zapnutím programu přepojte na konstrukci zapojení na měření celý můstek. 

P. V programu Labview z "možnosti zapojení" vyberte zapojení "celý můstek". 

Q. Nastavte v programu Labiview v okénku "Nastavená teplota" teplotu 10˚C. Poté 

počkejte, až zobrazovaná teplota tenzometrů se bude shodovat s nastavenou teplotou. 

Po ustálení teploty se rozsvítí LED " ustálení teploty". 

R. Poté na planžetu umístěte jedno závaží. Po ustálení jak vibrací planžety, tak i k 

ustálení teploty stiskněte tlačítko " Vypočet" a poté stiskněte tlačítko "Archivace" k 

zaznamenání hodnoty R

R

 a  do adresáře. 

S. Po uložení hodnot přidejte další závaží a celý proces opakujte až do odměření 5ti kusů 

závaží. 

T. Po naměření hodnot pro danou teplotu zvyšte "Nastavenou teplotu"  40˚C a po 

ustálení teploty celé vážení opakujte. 

U. Takto měření opakujte i pro nastavenou teplotu 70˚C. 

 

6 Kontrolní otázky 
1. Vysvětlete princip odporových tenzometrů. 

2. Jaké je základní rozdělení tenzometrů? 

3. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými můstkovými zapojeními? 

4. Co znamená teplotní kompenzace tenzometrů? 
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V. Vypracovaná laboratorní úloha 

 

Laboratorní úloha měření parametrů tenzometrů 

1 Zadání 
 

 Seznamte se s principem funkce odporového tenzometru, chybovými vlivy a způsoby 

jejich kompenzace. 

 Stanovte kalibrační křivku (závislost relativní změny odporu na zatížení) modelu 

tenzometrické váhy.  

 Stanovte vliv teploty na výstupní údaj odporového tenzometru a ověřte teplotní 

kompenzaci tenzometrů 

 

2 Použité přístroje 
 

 PC 

 Měřící karta NI 9219 

 Měřící karta NI 6008 

 Program Labview 

 Závaží 

 Propojovací banánky 

3 Teoretický rozbor 
 

Tenzometry 

Elektrický tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka, která se používá k nepřímému 

měření mechanického napětí na povrchu součásti prostřednictvím měření její deformace. 

Deformaci rozumíme změnu geometrických rozměrů a změnu krystalografické orientace. Podle 

druhu odporového materiálu lze tyto tenzometry rozdělit na: 

 polovodičové 

 kovové 

 fóliové 

3.5  Princip měření tenzometry 

Kovové i polovodičové tenzometry napájené stejnosměrným nebo střídavým proudem mění 

ohmický odpor, jsou-li vystaveny mechanické deformaci působené měřenou veličinou. U kovových 

tenzometrů je změna ohmického odporu způsobena změnou průřezu drátku (fólie) měřicí mřížky a 

její délky. U polovodičových tenzometrů ve tvaru tyčinky je způsobena především změnou jejího 

měrného odporu, což je primární projev piezorezistentního jevu. Rozdílné fyzikální principy vedou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivn%C3%AD_sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD_%28mechanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pru%C5%BEnost#Nap.C4.9Bt.C3.AD_a_deformace
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k odlišným metrologickým a technickým vlastnostem obou druhů tenzometrů, a tedy i k rozdílným 

oblastem jejich hlavního využití v praxi.[1] 

Mřížka kovového tenzometru (tyčinka polovodičového tenzometru) mají věrně sledovat 

deformaci měřeného povrchu, s nímž jsou spojeny velmi tenkou vrstvou tmelu, vytvářející 

dostatečný izolační odpor (přibližně 10
10

 Ω). Tmely se neřídí Hookeovým zákonem a jejich 

charakteristickou veličinou pro dané použití je tečení.  Používané tmely jsou nejčastěji na bázi 

epoxidové pryskyřice a mohou být zdrojem dominantní chyby měření. [1] 

Kovové tenzometry se uplatňují, kde je zapotřebí velká přesnost. Polovodičové tenzometry 

mají využití tam, kde je třeba velká citlivost, která umožňuje použít je v senzorech miniaturních 

rozměrů s vysokou tuhostí měřicího členu pro měření v širokém frekvenčním rozsahu počínaje 

statickými hodnotami. U obou druhů tenzometrů je dosaženo dostatečně velkého odstupu měřicího 

signálu a šumu. Současná zesilovací elektronika již nezvyšuje chyby měření. [2] 

 

Základní vztah charakterizující funkci tenzometru: 

 

 

 

 (1.1) 

 

kde 

l

dl
 - poměrná deformace vznikající při měření 

R

dR
 - poměrná změna odporu tenzometru 

 

Součinitel deformační citlivosti závisí na provedení tenzometru. Velikost odporu R je určena 

konstrukčním provedením a tvarem tenzometru. Tenzometry určené pro přesná měření jsou 

zapojovány do můstkových obvodů. 

3.6 Teplotní kompenzace tenzometrů 

Tenzometr umístěný na místě měření mění svůj odpor v určité závislosti na teplotě. Tuto 

změnu odporu tenzometru v závislosti na změně teploty můžeme vyjádřit vztahem: 

 

(1.2) 

 

 

 

R   - teplotní součinitel elektrického odporu materiálu mřížky tenzometru 

S  a V - teplotní součinitel délkové roztažnosti materiálu součásti, na níž je tenzometr 

nalepen 

V  - teplotní součinitel roztažnosti materiálu vinutí mřížky tenzometru 

l

dl
k

R

dR

TTk
R

R
CVSR

T
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Poměrné změně odporu odpovídá poměrné prodloužení: 

    
T

T
R

R

k

1
       (1.3) 

Poměrné prodloužení se projeví na výstupním napětí zapojení jako teplotní chyba, kterou se 

snažíme zmenšit, v nejlepším případě zcela odstranit. Tuto teplotní chybu můžeme zmenšit nebo 

úplně odstranit použitím samokompenzačních tenzometrů, které jsou vyrobeny z materiálu, který 

má v rozsahu teplot při měření velmi malou hodnotu poměrné změny odporu 
TR

R
, nejlépe 

téměř nulovou. Vložením kompenzačního tenzometru do měřícího můstku, u kterých dochází ke 

změně odporu pouze v důsledku změny teploty. Kompenzační tenzometry jsou v podstatě stejné 

jako aktivní tenzometry. Kompenzační tenzometry se umisťují blízko aktivních tenzometrů, aby 

teplotní změny aktivních tenzometrů byly stejné i pro kompenzační tenzometry. Na kompenzační 

tenzometry však nesmí působit žádná deformační síla jako na aktivní tenzometry. Dokonce i 

aktivní tenzometry v sousedních větvích můstku plní funkci kompenzačních tenzometrů. [2] 

3.7  Druhy můstkových zapojení tenzometrů 

Tenzometry je možné zapojit do Wheastonova můstku zapojit několika způsoby a tím 

dosáhnout určité hodnoty výstupního signálu nebo teplotní kompenzace na výstupní signál. podle 

počtu aktivních tenzometrů tyto základní druhy zapojení dělíme na: 

 

 Čtvrtmůstek: Tento druh zapojení má jen jeden aktivní tenzometr. Další tři odpory 

jsou tvořeny buď pouze kompenzačními tenzometry, nebo jedním kompenzačním 

tenzometrem, obvykle zabudovaným ve vyhodnocovací aparatuře, a dvěma odpory a 

nebo třemi odpory. V případě použití třech odporů není kompenzován vliv teploty na 

výsledek měření. Pro výstupní signál z tohoto druhu můstkového zapojení platí vztah: 

 

    1

1

1

44
k

U

R

RU
U BB
m   (1.4)  

kde 

BU  -  napájecí napětí tenzometrického můstku 

1R  - odpor tenzometru 

1R  - změna odporu způsobená mechanickou deformací 



 XX 

 
Obrázek 15 Tenzometr v zapojení čtvrtmůstek 

 

 Půlmůstek: Ten je tvořen dvěma aktivními tenzometry a zbylé dva odpory mohou 

být buď konstantní odpory, nebo kompenzační tenzometry. Pro výstupní signál z 

tohoto druhu můstkového zapojení platí vztah: 

 

       

  (1.5) 

 

 
Obrázek 16 Tenzometr v zapojení půlmůstek 

 

 Celý (plný) můstek: Plný můstek tvoří čtyři aktivní tenzometry. Vliv teplotu u 

celého můstku je plně kompenzován. Pro tenzometry se stejnými vlastnostmi a 

místem umístění platí pro výstupní signál tento vztah: 

 

      

  

 (1.6) 
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Obrázek 17 Tenzometr v zapojení celý (plný) můstek 

 
Tenzometry je možné nalepit na součásti a zapojit je do můstku různým způsobem podle účelu 

měření, pokud chceme měřit normálová napětí v určitém místě, tlakovou nebo tahovou sílu, ohyb 

atd. Poté vztah pro výsledný signál je ve tvaru: 

 

 

 (1.7) 

 

3.8  Konstrukce tenzometrů 

Odporový tenzometr je základní částí siloměrného tenzometrického čidla a jeho úkolem je 

reagovat příslušnými odporovými změnami na mechanickou deformaci vyvolanou působící silou. 

Odporový tenzometr je pasivní čidlo nalepené na povrchu součásti (páskové tenzometry) nebo 

pevně spojené s měřeným tělesem (průmyslové tenzometry pro váhy nebo pro trvalé sledování 

mostních konstrukcí). Hlavní částí odporového tenzometru je odporový vodič, který sleduje 

měrnou deformaci. Základní konstrukce odporových tenzometrů je taková, že odporový vodič nebo 

polovodič je nalepen na podkladový materiál a s tímto podkladným materiálem je nalepen na 

vlastní měrný člen v místě vzniku maximálních deformací. [1] 

 
Obrázek 18 Druhy konstrukce tenzometrů (zleva drátkový, fóliový a polovodičový tenzometr) 

 
 

 

Druhy konstrukce odporových tenzometrů: 

)( 4321kUU Bm
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 Kovové tenzometry - Kovové tenzometry se nejčastěji vyrábějí se slitin Cu – Ni 

(nichrom). Drátkové snímače jsou vinuté z drátků o průměru 10 až 40 mikronů, 

foliové se vyrábějí odleptáním napařené folie. Kovové tenzometry se používají k 

měření povrchových deformací kriticky namáhaných součástek. [1] 

 

 Drátkové tenzometry - Na podkladovém papíru je nalepen meandrovitě vinutý 

odporový drát. Pro tyto účely musí mít vodič velmi malý průměr a používá se 

drátků o průměru kolem 0,025 mm. Meandrovitě vinutí zvětší celkovou aktivní 

délku vodiče bez délkových rozměrů tenzometrů. Na konci měrného vinutí jsou 

přívodní vodiče. Tenzometr se přilepuje speciálním lepidlem, jehož hlavní 

vlastností musí být minimální prokluz při účinku smykových sil, které vznikají při 

přenosu deformace z deformované (zatížené) součásti, na niž se tenzometr nalepí, 

na vinutí tenzometrů. [1] 

 

 Fóliové tenzometry - Jsou nejnovějším druhem odporových tenzometrů. 

Konstrukce je stejná jako u drátkových tenzometrů, rozdíl je pouze v technologii 

výroby. Základem pro výrobu je tenká odporová fólie, ve které je meandrovité 

vinutí vyleptáno fotochemickou cestou. Fólie používaná pro výrobu je tloušťky 

0,01 až 0,02 mm a po vyleptání meandru se nalepuje hlavně na podklady z 

plastických hmot, ale i na podkladový papír jako u drátkových tenzometrů. 

Předností fóliových tenzometrů je větší plocha meandru a tím lepší odvod tepla 

vyvolaného průtokem proudu. Z tohoto důvodu je možné fóliové tenzometry 

napájet vyšším proudem. Díky tomu je výstupní signál větší, než u drátkových 

tenzometrů. [1] 

 

 Polovodičové tenzometry - Základem polovodičového tenzometrů je tenká fólie 

z polovodičového materiálu, vytvořená z krystalu polovodiče. Polovodičové fólie 

bývají vyráběny z křemíku nebo germania. Fólie nemá vyleptaný meandr, protože 

i krátká aktivní délka stačí k získání silného signálu. Konstanta citlivosti 

polovodičových tenzometrů dosahuje běžné hodnoty k = 120. Kromě velké 

citlivosti mají polovodičové tenzometry některé nevýhody. Například na ně velmi 

působí změny teploty a vlhkosti a při jejich nalepování se nepříznivě projevuje 

malá pružnost polovodičového materiálu. Polovodičové tenzometry se výhradně 

používají v senzorech mechanických veličin. K měření deformace se používají jen 

při měření malé deformace na malé ploše (např. vědecké přístroje). [1] 
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4 Pracovní postup 

4.1 Úloha č.1 

 

V tomto bodě laboratorní úlohy jsme měli za úkol změřit kalibrační křivky tenzometrů při 

různých můstkových zapojení při teplotě laboratoře. Podle návodu jsme nejprve na konstrukci 

pomocí banánků zapojili zapojení "čtvrtmůstek". Poté jsme spustili program Labview a v něm jsme 

nastavili stejný druh zapojení. Po nastavení jsme vytvořili adresář pro výsledná data. Poté jsme 

pomocí tlačítka "Nulování" vynulovali hodnotu napětí při nezatížené planžetě. Poté jsme na 

planžetu umístily jedno závaží a po ustálení jsme zaznamenali hodnotu napětí závaží. Poté jsme 

pomocí tlačítka " výpočet" zjistili hodnoty dR/R a Epsilon. Tyto hodnoty pomocí " Archivace" 

jsme pak uložili do vytvořeného adresáře. Tento postup jsme opakovali stejně, až do přiložení 

pátého závaží. Po změření hodnot pro všechna závaží jsme na konstrukci přepnuli zapojení na 

"půlmůstek" a opakovali jsme celý proces. Stejně jsme pak pokračovali i se zapojením "celý 

můstek" 

 

4.2 Úloha č.2 

 

V této části úlohy jsme měli za úkol ověřit teplotní kompenzaci při různých druzích 

můstkových zapojení. Postup byl takový, že jsme si změřili deformaci při zatížení závažím, a dále 

jsme nastavovali teplotu působící na tenzometry. Tento ohřev nebo chlazení byl zajištěn 

Peltierovým článkem umístěným pod tenzometry. Nejprve jsme si v zapojení "čtvrtmůstek" 

nastavili teplotu na  10˚C. Po ustálení teploty jsme přidali jedno závaží a uložili jsme jeho hodnotu 

deformace. Poté jsme provedli výpočet dR/R a Epsilon. Po zobrazení a uložení hodnot do adresáře 

jsme změřili hodnoty pro další závaží. Po odměření 5ti závaží jsme zvýšili nastavenou teplotu na 

40˚C. Po ustálení vibrací a teploty tenzometrů jsme provedli měření stejně jako u teploty 10˚C. 

Stejným způsobem jsme měřili i teplotu 70˚C. Po změření všech hodnot jsme na konstrukci i v 

programu změnili zapojení na "půlmůstek" a celé měření jsme opakovali. Stejným způsobem jsme 

následovně změřili hodnoty pro zapojení "celý můstek". Z naměřených hodnot jsme pak vytvořili 

grafy zobrazující teplotní kompenzaci v jednotlivých druzích zapojení. 

5 Výsledky 
 

Úloha č.1 

Tabulka 1 Výsledky při zapojení čtvrtmůstek 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 26,2699 -3,4421 -5,6239 -2,6909 

2 26,2719 -4,0245 -6,075 -2,9067 

3 26,2826 -6,1367 -9,5913 -4,5891 

4 26,2899 -10,5482 -15,448 -7,3914 

5 26,2811 -14,8141 -23,4326 -11,211  
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Tabulka 2 Výsledky při zapojení půlmůstek 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 27,6495 -5,804 -4,7281 -2,2623 

2 27,6491 -7,8268 -5,6326 -2,695 

3 27,661 -12,2841 -8,516 -4,0746 

4 27,6673 -17,0711 -12,5736 -6,0161 

5 27,6724 -22,877 -17,2526 -8,2548 

 

Tabulka 3 Výsledky při zapojení celý můstek 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 26,6768 -9,7274 -3,6437 -1,7434 

2 26,7112 -12,4653 -4,7117 -2,2544 

3 26,7336 -18,3112 -6,7702 -3,2394 

4 26,7529 -27,2552 -10,0693 -4,8178 

5 26,7693 -38,5158 -14,1479 -6,7693 

 

Kalibrační křivky tenzometrů v různých druzích můstkových zapojení
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Obrázek 19 Kalibrační křivky tenzometrů 

 

Úloha č.2 

Ověření teplotní kompenzace v zapojení čtvrtmůstek: 
 

Pro 10˚C: 
Tabulka 7 Kompenzace čvrtmůstu při 10˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 10,1022 22,6987 36,31792 17,377 

2 10,2131 21,0635 33,7016 16,12517 

3 10,1245 18,9513 30,32208 14,50817 

4 10,2354 13,2468 21,19488 10,14109 

5 10,1893 8,6287 13,80592 6,605703 
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Pro 40˚C: 
Tabulka 8 Kompenzace čvrtmůstu při 40˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 40,1289 -28,3215 -45,3144 -21,6815 

2 40,2154 -29,3254 -46,9206 -22,4501 

3 40,1963 -30,2654 -48,4246 -23,1697 

4 40,1478 -41,2644 -66,023 -31,59 

5 40,1695 -50,6517 -81,0427 -38,7764 

 

Pro 70˚C: 
Tabulka 9 Kompenzace čvrtmůstu při 70˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 70,1964 -75,3574 -120,572 -57,6899 

2 70,1123 -77,1257 -123,401 -59,0436 

3 70,1987 -83,3248 -133,32 -63,7893 

4 70,1658 -86,4543 -138,327 -66,1851 

5 70,2163 -90,2584 -144,413 -69,0973 

 

Ověření teplotní kompenzace v zapojení půlmůstek: 

 

Pro 10˚C: 
Tabulka 10 Kompenzace půlmůstku při 10˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 10,1364 -0,6584 -0,52672 -0,25202 

2 10,2214 -2,6985 -2,1588 -1,03292 

3 10,2134 -7,3363 -5,86904 -2,80815 

4 10,1897 -13,1235 -10,4988 -5,02335 

5 10,1998 -18,5236 -14,8189 -7,09037 

 

 

 

Pro 40˚C: 
Tabulka 11 Kompenzace půlmůstku při 40˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 40,1485 -11,6985 -9,3588 -4,47789 

2 40,1786 -12,5152 -10,0122 -4,79051 

3 40,1631 -18,3241 -14,6593 -7,01401 

4 40,2054 -22,1269 -17,7015 -8,46963 

5 40,1937 -27,3274 -21,8619 -10,4602 

Pro 70˚C: 
Tabulka 12 Kompenzace půlmůstku při 70˚C 

Počet závaží Teplota [°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 70,2354 -16,1978 -12,9582 -6,20011 

2 70,1532 -18,2649 -14,6119 -6,99135 

3 70,1412 -22,1456 -17,7165 -8,47678 

4 70,1706 -27,3214 -21,8571 -10,458 

5 70,1249 -31,8647 -25,4918 -12,197 
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Ověření teplotní kompenzace v zapojení celý můstek: 

 

Pro 10˚C: 
Tabulka 13 Kompenzace celého můstku při 10˚C 

Počet závaží 
Teplota 

[°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 10,1022 -7,2314 -2,89256 -1,384 

2 10,2131 -9,9654 -3,98616 -1,90725 

3 10,1245 -16,2351 -6,49404 -3,1072 

4 10,235 -25,9842 -10,3937 -4,97305 

5 10,1893 -35,9687 -14,3875 -6,88396 

Pro 40˚C: 
Tabulka 14 Kompenzace celého můstku při 40˚C 

Počet závaží 
Teplota 

[°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 40,1289 -12,2635 -4,9054 -2,34708 

2 40,2154 -14,2547 -5,70188 -2,72817 

3 40,1963 -21,6587 -8,66348 -4,14521 

4 40,1478 -29,4563 -11,7825 -5,63757 

5 40,1695 -41,5687 -16,6275 -7,95573 

 

Pro 70˚C: 
Tabulka 15 Kompenzace celého můstku při 70˚C 

Počet závaží 
Teplota 

[°C] U [uV] dR/R Epsilon 

1 70,1964 -14,2654 -5,70616 -2,73022 

2 70,1123 -17,4987 -6,99948 -3,34903 

3 70,1987 -24,1289 -9,65156 -4,61797 

4 70,1658 -31,6987 -12,6795 -6,06674 

5 70,2163 -43,7987 -17,5195 -8,38253 
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Obrázek 20 Kompenzace čtvrtmůstku 
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Kompenzace půlmůstku při změně teploty
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Obrázek 21 Kompenzace půlmůstku 

 

Kompenzace celého můstku při změně teploty
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Obrázek 22 Kompenzace celého můstku 

 

6 Kontrolní otázky 
 

1. Vysvětlete princip odporových tenzometrů. 

Odporové tenzometry napájené stejnosměrným nebo střídavým proudem mění ohmický 

odpor, jsou-li vystaveny mechanické deformaci působené měřenou veličinou. U kovových 

tenzometrů je změna ohmického odporu způsobena změnou průřezu drátku (fólie) měřicí 

mřížky a její délky. U polovodičových tenzometrů ve tvaru tyčinky je způsobena 

především změnou jejího měrného odporu, což je primární projev piezorezistentního jevu. 

 

2. Jaké je základní rozdělení odporových tenzometrů? 

Základní rozdělení tenzometrů je na polovodičové, kovové a fóliové. Každý z těchto druhu 

tenzometrů pracuje na jiném principu a jejich vlastnosti jsou rozdílné. 

 



 XXVIII 

3. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými můstkovými zapojeními? 

čtvrtmůstek - obsahuje pouze jeden aktivní tenzometr, zbylé 3 jsou kompenzační, nebo jsou 

nahrazeny odpory 

půlmůstek - obsahuje 2 aktivní a 2 kompenzační tenzometry 

celý můstek - obsahuje 4 aktivní tenzometry 

 

4. Co znamená teplotní kompenzace tenzometrů? 

Teplotní kompenzace tenzometrů znamená přesnost měření v závislosti na teplotě. Při správné 

teplotní kompenzaci při měření se měřená veličina při změnách teploty nemění 

 

7 Závěr 
 

V této laboratorní úloze jsme měli za úkol zjistit kalibrační křivky můstkových zapojení 

tenzometrů při jejich deformaci. Dále jsme měli za úkol ověřit teplotní kompenzaci můstkových 

zapojení tenzometrů. V prvním vodě úlohy jsme zjistili, že zapojený celý můstek je nejpřesnější i k 

měření malých deformací. Zapojení čtvrtmůstek je naopak nejhorší. Ve druhém bodě laboratorní 

úlohy při demonstraci teplotní kompenzace jsme si ověřili, že teplotní kompenzace se objevuje u 

zapojení "půlmůstek" a "celý můstek". Při těchto zapojení se výsledné hodnoty příliš neměnily od 

hodnot změřených u kalibrace. Naopak u zapojení "čvrtmůstek" se hodnoty výrazně změnily, 

protože zapojení není teplotně kompenzované. 

 

 

 

 


