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Příloha A: Proměření tlakového senzoru 
Zadání úlohy/měření 

Úkolem tohoto měření je otestovat a vybrat vhodnou metodu pro proměření optického 

tlakového senzor FOP-M, který byl dodán s měřícím systémem FTI-10. 

Schéma zapojení, postup a použité přístroje 

Schéma zapojení: 

 

Postup měření 

Pro proměření tohoto senzoru jsem si zvolil metodu, při které budu měnit atmosférický tlak v 

nádobě. Snímací čidlo FOP-M senzoru jsem omotal papírem, aby se nepoškodilo a aby bylo uprostřed 

trubičky, do které jsem ho následně vložil. Konec trubičky s vloženým senzorem jsem následně 

zatmeloval a nechal schnout 1 den.  

Zapojil jsem FTI-10 do napájení, začistil jsem ST konektor a připojil daný FOP-M senzor do 

vstupu FTI-10. Po zapnutí bylo nutné zadat do přístroje FTI-10 tzv. gauge factor přes 

MENU>GAGE>ADD, zvolit ho jako aktivní senzor a kalibrovat senzor na momentální atmosférický 

tlak. V měření jsem také použil měřicí přístroj Hydrotechnik M5000 s tlakovým snímacím čidlem 

PR15. I zde jsem provedl kalibraci a v měření jsem používal tento přístroj jako referenční, podle 

kterého jsem dále odečítal hodnoty z FTI-10. 

Ke zdroji tlaku jsem připojil pomocí trubiček následující prvky: redukční ventil, 3/2 rozvaděč, 

nádobu. Poté jsem připojil měřicí čidla obou měřicích přístrojů. Tlak v nádobě jsem reguloval 

redukčním ventilem.  Měření pro každou hodnotu jsem prováděl 5x za sebou pomocí 3/2 rozvaděče, 

který umožňuje odvzdušnit tlak v nádobě. Po odvzdušnění pak redukční ventil opět dorovná původně 

nastavený tlak. Tento způsob zpřesní, umožní a usnadní opakované měření.  Nakonec jsem vypočítal 

aritmetický průměr ze všech měření a zjistil nejistoty měření. 
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Parametry použitých měřicích systému 

Senzor FOP-M-PK 

 rozsah 0 do +50 psi (3,448 bar) 

 gauge factor: 6012077 

 rozlišení <0.2% z celého rozsahu 

 přesnost ±0.5% z celého rozsahu 

 

Snímač Hydrotechnik PR15 

 rozsah -0,1 do +6 MPa (6 bar) 

 přesnost ±0.2% z celého rozsahu 

Hydrotechnik M5000 

 přesnost ±0,1 % z celého rozsahu 

Nastavené parametry, naměřené a vypočtené hodnoty  

Naměřené hodnoty FOP-M 

 Tabulka naměřených tlaků [bar] 

M 5000 FOP-M 

0,231 0,23 

0,42 0,407 

0,556 0,54 

0,705 0,7 

0,847 0,85 

1,059 1,065 

1,245 1,245 

1,473 1,46 

1,721 1,705 

2,042 2,03 

2,237 2,224 

2,4 2,39 

2,589 2,573 

2,727 2,706 

2,982 2,963 

Vypočítané nejistoty měření pro FOP-M  [bar] 

Nejistoty A Nejistoty B Výsledná nejistota 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0017 0,0036 ± 0,004 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0014 0,0036 ± 0,0039 

0,0000 0,0036 ± 0,0036 

0,0017 0,0036 ± 0,004 

0,0014 0,0036 ± 0,0039 

0,0017 0,0036 ± 0,004 
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Výpočet průměru z 5 měření 

 

Příklad výpočtu nejistoty A  

 

Příklad nejistoty B: tyto nejistoty jsou nedokonalosti způsobené technikou měřicího přístroje 

FTI-10 a senzorem FOP-M. 

Příklad výpočtu výsledné nejistoty 
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Zhodnocení měření 

Tímto proměřením jsem si ověřil funkčnost tlakového senzoru FOP-M-PK. Působením tlaku 

na čidlo senzoru dochází ke stlačování Fabry-Perotovi dutiny. Naměřené výsledky měřcími systémy 

FTI-10 a Hydrotechnik M5000 se od sebe lišily někdy i v setinách baru. Při měření systémem FTI-10 

nemůžeme spoléhat na přesné měření v tisícinách barů, protože minimální jednotka je 0,005 baru. 

Není proto určen pro velmi přesné měření malých tlaků.  
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Příloha B: Proměření tahového senzoru 
Zadání úlohy/měření 

Úkolem tohoto měření je otestovat a vybrat vhodnou metodu pro proměření optického 

tahového senzor FOS-N, který byl dodán s měřicím systémem FTI-10. 

Schéma zapojení, postup a použité přístroje 

Schéma zapojení: 

 

Postup měření 

Pro proměření tohoto senzoru jsem si zvolil metodu, při které jsem využil síly vznikající 

působením závaží na určitou plochu. Snímací část tohoto senzoru jsem umístil mezi dvě kovové 

destičky a část optického kabelu jsem přilepil k pevnému předmětu (stolu), aby se senzor nehýbal a 

nedocházelo tak k výrazným změnám ve měření z důvodu změny polohy senzoru mezi destičkami. 

Zapojil jsem FTI-10 do napájení, začistil jsem ST konektor a připojil daný FOS-N senzor do 

vstupu FTI-10. Po zapnutí bylo nutné zadat do přístroje FTI-10 tzv. gauge factor přes 

MENU>GAGE>ADD a zvolit ho jako aktivní senzor. Vrchní destička položená na senzor už 

způsobovala změny v senzoru, bylo tedy zapotřebí nastavit Lzero. Toho jsem docílil nastavením 

v MENU>GAGE>CALL>NULL. 

Měření pro tento senzor jsem prováděl 8x, nakonec jsem vypočítal aritmetický průměr ze 

všech měření a zjistil nejistoty měření. Poté jsem za pomocí lineární regrese spočítal ideální hodnoty 

pro toto měření a vyjádřil jsem je spolu s naměřenými hodnotami do grafu. 

Parametry použitých měřicích systému 

Senzor FOS-N 

 rozsah -1000 do +1000 µε 

 gauge factor: 1002031 

 rozlišení 0.01 % z celého rozsahu 

 citlivost <0.1 % z celého rozsahu 
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Poměrná deformace 

Vlivem zatížení nebo změny teploty se tělesa deformují, což lze popsat pomocí poměrných 

deformací . E je modul pružnosti a  je napětí. Mechanické napětí lze vyjádřit jako poměr síly 

působící na určitou plochu S. 

 

 

Nastavené parametry, naměřené a vypočtené hodnoty  

Naměřené hodnoty FOS-N 

Tabulka naměřených a spočítaných hodnot pro FOS-N 

Hmotnost 
 m [g] 

Poměrná 
deformace  

[µɛ] 

Nejistoty 
A 

Nejistota 
B 

Výsledná 
nejistota 

 [µɛ] 

Ideální hodnoty 
 [µɛ] 

25 49,00 2,74 2,06 ± 3,4 68,23 

55 78,81 12,03 2,06 ± 12,21 76,01 

94 95,38 10,45 2,06 ± 10,65 86,12 

163 112,13 5,31 2,06 ± 5,7 104,01 

239 128,38 12,28 2,06 ± 12,45 123,71 

315 147,63 34,36 2,06 ± 34,42 143,41 

439 165,75 20,86 2,06 ± 21 175,56 
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Výpočet průměru z 8 měření 

 

Příklad výpočtu nejistoty A  

 

Příklad nejistoty B: tyto nejistoty jsou nedokonalosti způsobené technikou měřicího přístroje 

FTI-10 a senzorem FOS-N. 

Příklad výpočtu výsledné nejistoty 

 

Zhodnocení měření 

Při měření touto metodou došlo k jednotlivým odchylkám. Důvodem bylo ne vždy 100% 

stejné umístění závaží na vrchní destičce. Tlak závaží se proto mohl na destičce rozložit odlišně. 

Měřením jsem si ověřil pružnost snímacího čidla tahového senzoru a tedy jeho schopnost podléhat 

deformaci pokud je na něj vyvíjeno napětí nebo tlak o určité velikosti. Tímto způsobem se dají 

monitorovat specifické vlastnosti použitých materiálů ve stavebnictví a dosáhnout tak větší kvality a 

bezpečnosti při jejich používání. Příkladem využití těchto typů senzorů může být výstavba budov, 

mostů a tunelů nebo také použití senzorů k monitorování změn napětí v nádržích, přehradách nebo 

nosných pilířích. 

 


