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Abstrakt 

 

JANČÁR, Peter. Meranie tlaku s využitím digitálneho multimetra. (bakalárska práca). 

Univerzita Komenského. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedra teoretickej 

fyziky a didaktiky fyziky. Učiteľstvo akademických predmetov. Školiteľ: PaedDr. Peter 

Horváth, PhD. Bratislava 2010. 42 s. 3 prílohy. 

Cieľom bakalárskej práce bolo vyrobiť tlakomer, ktorý po pripojení na digitálny 

multimeter, pri určitom rozsahu meracej škály zobrazuje hodnotu tlaku vzduchu 

pôsobiaceho na senzor tlakomeru. V prvej kapitole sme sa snažili podať obraz o súčasnom 

stave a dostupnosti tlakomerov na školách, možnosti ich využitia na hodinách fyziky 

a zdôraznili sme dôležitosť žiackych aktivít so zameraním na meranie pomocou tlakomeru. 

V druhej kapitole sme stanovili ciele bakalárskej práce a uviedli sme podmienky, za 

ktorých budeme považovať ciele práce za splnené. Základné technické rozdelenie 

tlakomerov a stručný prehľad princípov merania tlaku, s ktorými sa žiaci stretávajú na 

hodinách fyziky uvádzame v tretej kapitole. Ťažiskovou časťou bakalárskej práce je štvrtá 

kapitola. V nej sme podrobne rozpísali proces návrhu zariadenia a zobrazovania tlaku na 

displeji multimetra, princípy fungovania základných technických súčiastok tlakomeru a ich 

zapojenie, celý proces konštrukcie a cenovú kalkuláciu zhotoveného tlakomeru. 

V záverečnej kapitole sme uviedli jednoduché meranie, ktorým sme sa snažili 

demonštrovať spoľahlivú činnosť nami vytvoreného tlakomeru. 

Predkladaná bakalárska práca môže byť inšpiráciou všetkým, ktorých daná téma zaujíma 

a tiež tým, ktorí si budú chcieť podobný tlakomer skonštruovať sami. 

 

Kľúčové pojmy: tlakomer, meranie tlaku, tlakový senzor, digitálny multimeter 
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Úvod 

 

Fyzika ako veda vyučovaná na základných a stredných školách sa často podáva veľmi 

nezrozumiteľne a žiaci sú vystavovaní hlavne veľkému množstvu abstraktných poznatkov. 

V súčasnosti je cieľom viacerých vyučujúcich zatraktívniť fyziku vyučovanú na školách do 

takej miery, aby vyhoveli novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, z ktorého 

zatraktívnenie fyziky priamo vychádza. 

Zatraktívnenie fyziky v tomto zmysle súvisí hlavne s aktívnym zapájaním žiakov do 

procesu vyučovania pomocou získavania a interpretácie poznatkov, modelovaním 

fyzikálnych dejov, návrhom jednoduchých experimentov a v neposlednom rade meraním 

rôznych fyzikálnych veličín. S meraním, ako empirickou skúsenosťou by mali mať žiaci 

osobný kontakt, nie iba pozorovať učiteľa, ktorý im vysvetľuje, ako možno tú ktorú 

fyzikálnu veličinu merať. 

O rozšírenie možností merania fyzikálnych veličín sme sa usilovali aj prostredníctvom 

vytvorenia tlakomeru, ktorý považujeme za jednoduché meracie zariadenie, s ktorým sa 

žiaci často stretávajú. Je pravda, že tlakomerov ako školských pomôcok je dostupných 

veľmi veľa, ale často sú veľmi drahé a školy si ich nemôžu dovoliť toľko, aby maximálne 

traja žiaci mali k dispozícii pri meraní aspoň jeden tlakomer a mohli tak pomocou 

konkrétneho merania lepšie porozumieť sprístupňovanému učivu. Dôvod aktívnej práce 

žiakov na hodinách a snaha o popularizáciu fyziky medzi žiakmi nás motivovala 

k vytvoreniu spoľahlivého a finančne dostupného tlakomeru. 

Dôvodov, prečo som si vybral práve meranie tlaku, ako neelektrickej fyzikálnej veličiny, je 

viacero. Najdôležitejším je fakt, že na základnej a strednej škole som nemal možnosť 

prakticky si vyskúšať meranie tlaku, napriek tomu, že sme sa o tlaku a rôznych 

tlakomeroch učili podstatne veľa. Tlak som pomocou školských pomôcok meral prvý krát 

až na vysokej škole a prostredníctvom merania som naozaj lepšie pochopil dávnejšie 

naučenú skutočnosť. Druhý dôležitý dôvod, je uľahčiť situáciu žiakom základných 

a stredných škôl. Bol by som veľmi rád, keby žiaci mali možnosť odmerať si veľkosť 

atmosférického tlaku vzduchu a iných závislostí, ktoré im pomôžu si preberané učivo 

lepšie zapamätať a aplikovať do praktického života. 
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1 Analýza súčasného stavu, využitie a možnosti využitia tlakomerov 

vo vyučovaní 

 

„Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti aj na fyzike je hľadanie zákonitých 

súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a procesov, ktoré nás 

obklopujú v každodennom živote.“ (Štátny vzdelávací program, 2009, s. 1) 

„Tieto procesy a objekty sa snažíme spoznávať prostredníctvom rôznych meraní. Meranie 

ako empirická činnosť, ktorej výsledkom je určenie nejakej fyzikálnej veličiny 

vykonávame prostredníctvom meracích prístrojov.“ (Mechlová, 1999, s. 31) 

V bakalárskej práci sa zaoberáme meraním tlaku. Našim cieľom je vytvoriť zariadenie, 

pomocou ktorého môžeme názorne merať tlak. 

Meracie prístroje – analógové alebo digitálne alebo senzory počítačom podporovaných 

prírodovedných laboratórií, analyzujeme nielen z hľadiska ich schopnosti merať tlak 

(rozsahu), dostupnosti na trhu, ale aj finančnej náročnosti ich zaobstarania. 

V analýze súčasného stavu je zahrnuté aj využitie tlakomerov vo vyučovaní a návrh iných 

použití tlakomerov na hodinách fyziky. Taktiež sa zameriavame aj na vyzdvihnutie 

dôležitosti aktivít žiakov na hodinách fyziky. Analýza súčasného stavu nie je cieľom 

bakalárskej práce, je však potrebná na získanie prvotného prehľadu. 

 

1.1 Prehľad tlakomerov 

Trh so školskými pomôckami ponúka veľké množstvo tlakomerov. Najčastejšie sa vo 

webových katalógoch predajcov vyskytujú zariadenia počítačom podporovaných 

prírodovedných laboratórií. Merací interfejs a k nemu pripojiteľné senzory tlaku od 

výrobcov CMA, Phywe, 3B Scientific, Altay alebo Kvant sa líšia iba veľkosťou, 

konektormi, softveovým spracovaním, rozsahom meracích senzorov, typom použitých 

senzorov, presnosťou merania a cenou. 

I keď sa v súčasnosti vo veľkej miere do vyučovania zavádza používanie informačných 

a komunikačných technológií, čomu na fyzike zodpovedá meranie fyzikálnych dejov 

pomocou interfejsov a senzorov počítačom podporovaných prírodovedných laboratórií, na 

školách a v praxi, žiaci stále používajú na meranie tlaku klasické zariadenia. 
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Klasickým zariadením v tomto prípade rozumieme U-trubicu, deformačný (ručičkový) 

tlakomer alebo ortuťový tlakomer. U-trubicou a deformačným tlakomerom sme schopní so 

žiakmi merať atmosférický tlak a tlak plynov v uzavretých nádobách. Okrem tlakomerov, 

z ktorých odčítavame hodnotu tlaku na stupnici v závislosti od výšky výstupu použitej 

kvapaliny alebo tlakomerov zobrazujúcich hodnotu tlaku prostredníctvom softvéru na 

monitore počítača, sú na trhu dostupné aj iné druhy tlakomerov. 

Stručný prehľad dostupných a používaných tlakomerov uvádzame v Prílohe 1 – Prehľad 

dostupných tlakomerov. V prílohe uvádzame výber dvanástich tlakomerov, ktoré je možné 

zakúpiť na Slovenskom a Českom trhu so školskými pomôckami. Z dvanástich tlakomerov 

sú dva analógové, tri digitálne a zvyšných sedem tlakomerov zobrazuje hodnotu tlaku 

pomocou špeciálnych interfejsov alebo na monitore pripojeného počítača. V prílohe taktiež 

uvádzame technické parametre jednotlivých tlakomerov do takej miery, do akej boli 

prístupné v katalógoch na webových stránkach výrobcov a cenu v eurách.  

Po finančnej stránke medzi najdrahšie tlakomery patria tie, ktoré zobrazujú hodnotu tlaku 

pomocou pripojených interfejsov. Ich cena sa pohybuje v rozmedzí od 300 do 500 €. 

Digitálne tlakomery nie sú finančne až tak náročné, ich priemerná cena je okolo 150 €. Je 

však veľmi dôležité spomenúť, že v školskej praxi sa často stretávame so situáciou, že 

kvôli cene sa digitálny multimeter použije často na učiteľskú demonštráciu, menej však na 

žiacke experimenty. Najlacnejšou školskou pomôckou na meranie tlaku je U-trubica. 

Napriek výhodnej cenovej dostupnosti U-trubice (cca 35 €) a pomerne jednoduchému 

a ľahko pochopiteľnému princípu jej činnosti, má niekoľko nevýhod. Medzi nevýhody U-

trubice patrí napríklad horšia manipulácia a nutnosť pripraviť si ju na meranie pred 

každým meraním. Veľkou nevýhodou U-trubice je jej krehkosť. 

Veľmi dôležitým faktorom porovnávania tlakomerov okrem cenovej dostupnosti je rozsah 

tlakomeru. Väčšina tlakomerov, ktoré sme uviedli v Prílohe 1, má maximálny rozsah od 

250 do 700 kPa. 

Napriek širokému výberu tlakomerov, žiaci na stredných školách najčastejšie merajú tlak 

pomocou interfejsu CMA Coach 6 alebo U-trubicou. Meranie U-trubicou, ako sme už 

spomenuli, je názorné a ľahko pochopiteľné. Systém CMA Coach 6 možno použiť iba 

s počítačom, ku ktorému je pripojená zbernica dát. Softvér dodávaný k meraciemu 

interfejsu a senzorom počítačom podporovaného prírodovedného laboratória, zaznamenáva 

namerané hodnoty do tabuliek, vykresľuje do grafov sledované závislosti a meria s oveľa 
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väčšou presnosťou, čo v konečnom dôsledku žiakom uľahčuje ich prácu. Princíp merania 

týmto spôsobom, je však oveľa zložitejší na pochopenie, nevidíme presne, ako tlakomer 

meria. Nevýhodou je tiež nutnosť mať k dispozícii počítač, zbernicu dát a komerčný 

softvér. 

 

1.2 Využitie tlakomerov vo vyučovaní  

V Prílohe 1 sme uviedli viacero rôznych druhov tlakomerov, ktoré by mohli využívať žiaci 

na meranie tlaku na základných a stredných školách. Zo skúsenosti však vieme povedať, že 

žiaci tlakomery často vôbec nemajú k dispozícii. Tlakomery často nebývajú do vyučovania 

zaradené tak, aby žiaci prostredníctvom nich lepšie pochopili preberané učivo. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu by mali všetci absolventi štvorročného 

gymnaziálneho štúdia vedieť, čo je to atmosférický tlak a prečo so vzrastajúcou 

nadmorskou výškou klesá. Pri skúmaní vlastností plynov by sa mali presvedčiť, že plyn 

(vzduch) možno stlačiť, napr. injekčnou striekačkou. Žiaci by si mali osvojiť zákony 

ideálneho plynu prostredníctvom vykonania experimentov s izotermickým dejom a 

meranie tlaku plynu v závislosti od jeho objemu. Úlohou je vysvetliť, prečo usudzujeme 

z tvaru grafu na tvar závislosti: 
V

konšt
p

.=  a kvalitatívne poznať vzájomnú závislosť 

objemu, tlaku, teploty a množstva plynu v uzatvorenej nádobe. 

Ďalšie možnosti využitia tlakomeru na vyučovaní na strednej škole vyplývajú z analýzy 

Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky, vydaných v roku 

2008. Z Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky v časti 3.2 

Štruktúra a vlastnosti plynov sme vybrali tie, pri ktorých môžu maturanti aspoň čiastočne 

využiť tlakomer. Pomocou tlakomeru by maturanti mohli: určiť molárnu plynovú 

konštantu, určiť prácu plynu pri rôznych tepelných dejoch, demonštrovať zmenu teploty 

plynu pri jeho stláčaní a rozpínaní, experimentálne overiť platnosť Boyle – Marriotovho 

zákona. 

Tlakomer by sme mohli vo vyučovaní použiť aj pri overovaní charakteristiky izobarického 

deja. Keďže izobarický dej je dej, pri ktorom je tlak plynu konštantný, tlakomer nám 

poslúžil ako ukazovateľ, pomocou ktorého sa usilujeme udržiavať tlak plynu na približne 

konštantnej úrovni. 
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Pri určovaní závislosti tlaku od hĺbky v kvapalinách by sme mohli pomocou digitálneho 

tlakomeru overiť závislosť tlaku pôsobiaceho na teleso od hĺbky ponoru. Stačí, ak budeme 

hadičku pripojenú k tlakomeru ponárať do rôznych hĺbok. 

Zníženie tlaku v mieste s rýchlym prúdením kvapaliny, tzv. Hydrodynamický paradox pre 

vodnú trubicu s nerovnakými prierezmi, pri ktorom v zúženej časti trubice dochádza 

k poklesu tlaku, môžeme demonštrovať aj použitím tlakomera merajúceho tlak vzduchu. 

Stačí, keď pred začiatkom prúdenia kvapaliny spojíme tlakomer hadičkou s trubicami 

v ktorých pozorujeme výšku výstupu hladiny. Ak začne voda prúdiť celým systémom, 

výšku výstupu hladiny kvapaliny v trubiciach môžeme pozorovať aj zmenou tlaku 

v „uzavretej nádobe“. Takýmto spôsobom môžeme odvodiť závislosť rýchlosti prúdenia 

kvapaliny a tlaku v rôznych častiach trubice. Meranie môžeme uskutočniť pomocou 

Pamäťového tlakomeru od výrobcu Phywe. 

Tlakomer môžeme použiť aj ako súčasť školskej meteorologickej stanice a so žiakmi sa 

zamerať na meranie atmosférického tlaku vzduchu v závislosti od počasia alebo ročného 

obdobia. Na tento účel by sme mohli využiť tlakomer Barometer „inno“ (NTL), ktorého 

technické parametre sú uvedené v prílohe. Myslíme si, že tento tlakomer je vhodný hlavne 

kvôli presnosti, veľkému displeju a umelohmotnému obalu, ktorý môže odolávať aj 

náročnejším poveternostným podmienkam. 

Pomocou tlakomeru môžeme demonštrovať rôzny tlak vzduchu nad a pod modelom krídla 

lietadla. Úlohou žiakov by bolo zhotoviť model krídla, ku ktorému by následne z hornej 

a dolnej strany prilepili hadičky pripojené na dva nezávisle tlakomery. Takto zhotovený 

model krídla by sme umiestnili do miesta  súvislého prúdenia vzduchu (postavenie pred 

ventilátor) a empiricky si overili fakt vzniku podtlaku nad hornou stenou krídla. 

Tlakomerom merajúcim tlak plynu vieme demonštrovať aj Pascalov zákon. Ten hovorí, že 

tlak kvapaliny vyvolaný vonkajšou silou, pôsobiacou na kvapalné teleso v uzavretej 

nádobe, je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký. V tomto prípade by sme mohli využiť 

plastovú fľašu, do ktorej  spravíme diery rôznych priemerov a tieto upcháme hadičkami 

pripojenými k tlakomeru. Na druhú stranu hadičky pripojíme tlakomer a stláčaním fľaše 

pozorujeme na displeji tlakomera zmenu tlaku kvapaliny na piest injekčnej striekačky. Na 

tento experiment nám stačí aj jednoduchší digitálny tlakomer, napr. Tlakomer MESURA® 

(Pierron Praha). 
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Tlakomerom môžeme skúmať aj závislosť tlaku od výtokovej rýchlosti. Experiment 

overenia výtokovej rýchlosti by sa dal rozšíriť a pomocou tlakomerov pripojených 

hadičkami k nádobe, z ktorej voda vyteká, pokúsiť sa odvodiť závislosť medzi výtokovou 

rýchlosťou a tlakom. 

Tlakomer môžeme samozrejme využiť aj na meranie tlaku v lopte, alebo pneumatike 

bicykla. V tomto prípade však musíme dávať pozor, či meriame absolútnym alebo 

diferenciálnym tlakomerom. Rozdiel medzi týmito tlakomermi je v tom, že diferenciálny 

tlakomer meria tlak v pneumatike oproti atmosférickému, zatiaľ čo absolútny tlakomer 

meria reálnu veľkosť tlaku pôsobiaceho v duši bicykla alebo lopte. Meranie takéhoto tlaku 

by bolo možné uskutočniť klasickým tlakomerom – Barometer aneroid (NTL). 

Veľmi zaujímavým experimentom by bolo meranie tlaku vo vnútri zaváraninového pohára. 

 

1.3 Dôležitosť žiackych aktivít 

P. Horváth (2006) uvádza, že zníženie záujmu žiakov o prírodné vedy vedie k nedostatku 

odborníkov v oblastiach výskumu a technickej praxe. Podobne klesá aj záujem žiakov 

o pedagogické smery zamerané na vyučovanie prírodovedných predmetov. 

„Za jednu z príčin sa považuje to, že prírodné vedy, medzi nimi aj fyzika, sa na strednej 

škole podávajú prevažne teoreticky, s množstvom „ťažko stráviteľných“ informácií. 

V prípade, že sa v rámci vyučovacích hodín realizujú pokusy, majú skôr demonštračný 

charakter, žiaci dostávajú hotové poznatky, a teda nie sú vedení k tomu, aby získavali 

vedomosti vlastnou samostatnou prácou. Dôsledkom toho je, že fyzika sa vo všeobecnosti 

považuje za ťažkú a nezaujímavú a v živote málo využiteľnú.“ (Horváth, 2006, s. 7) 

Podľa Pišúta (2006) bola vo viacerých rozvinutých krajinách bola situácia podobná ako na 

Slovensku. Učebné osnovy boli predimenzované, žiaci sa učia memorovaním, získané 

poznatky boli iba povrchné a žiaci ich často nevedeli použiť pri riešení úloh aplikačného 

charakteru. Vo vyspelých krajinách však od 70. rokov kontinuálne prebiehali a stále 

prebiehajú reformy vyučovania a dnes je tam situácia podstatne iná. 

„Za hlavné ciele reforiem v týchto krajinách možno považovať: 

- rozvoj schopností (kompetencií) žiakov, 

- vzdelávanie založené na aktívnej činnosti žiakov (len pri nich sa rozvíjajú 

schopnosti žiakov), 
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- vzdelávanie zamerané na oblasti, ktoré žiak pozná z vlastnej skúsenosti, alebo na 

tie, ktoré bude pravdepodobne v živote potrebovať, 

- vyššiu voliteľnosť študijnej cesty (výberové predmety a semináre), 

- vyššiu autonómiu škôl a učiteľov pri tvorbe obsahu vzdelávania a pri tvorbe 

rozvrhu hodín.“ (Pišút, 2006, s. 19) 

Autor ďalej uvádza niekoľko kompetencií, ktoré sú dôležité vo fyzike. Pozornosť sme 

sústredili na tie, ktoré súvisia s meraním tlaku a aktívnou prácou žiakov na hodinách 

fyziky: 

- pozorovanie určitého javu,  

- hľadanie závislostí medzi veličinami,  

- návrh jednoduchého experimentu a jeho uskutočnenie,  

- formulácia a overovanie hypotéz, zápis závislosti dvoch veličín pomocou grafu 

alebo funkcie,  

- pozorovanie analógií a ich využitie,  

- vysvetlenie fungovania jednoduchého zariadenia (hračka, domáce spotrebiče, 

v našom prípade funkciu tlakomeru a pod.),  

- približné odhady veľkosti niektorých veličín. 

Kompetencie možno rozvíjať iba aktívnym spôsobom, prostredníctvom samostatných 

žiackych aktivít. So žiackymi aktivitami úzko súvisí aj výraznejšie experimentovanie na 

hodinách fyziky, v rámci ktorého by sa do vyučovania mohli zaviesť aj samostatné žiacke 

merania s tlakomerom. (Horváth, 2006) 
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2 Ciele bakalárskej práce 

 

Vytvoriť zariadenie na meranie tlaku, ktoré bude kompatibilné s digitálnym multimetrom. 

Na základe porovnania výsledkov merania s intefejsom Coach 6, potvrdiť možnosť 

využitia takéhoto tlakomeru na školách. 

V práci uviesť postup vývoja, konštrukcie, cenovú kalkuláciu a dostupnosť súčiastok 

tlakomeru. 

 

Kompatibilnosť tlakomeru s digitálnym multimertom znamená, že po výbere vhodného 

rozsahu bude na multimetri číselná hodnota napätia, napríklad v mV, zobrazovaná na 

displeji digitálneho multimetra, ekvivalentná číselnej hodnote tlaku v kPa. Vytvoriť takéto 

zariadenie znamená zostaviť obvod elektrotechnických súčiastok, osadiť obvod do 

konštrukčnej krabičky a nakalibrovať tlakomer. Po vykonaní troch základných krokov by 

mali byť hodnoty tlaku namerané pomocou nami vytvoreného tlakomeru porovnateľné 

s hodnotami nameranými pomocou iného, komerčne dostupného tlakomeru. Postup 

vývoja, konštrukcie, cenovej kalkulácie a dostupnosti súčiastok použitých na výrobu 

tlakomeru možno uviesť ako námet na zhotovenie podobného tlakomeru. 

Ciele bakalárskej práce budeme považovať za splnené, ak sa nám podarí skonštruovať 

tlakomer kompatibilný s digitálnym multimetrom a nakalibrovať tlakomer pomocou iného 

tlakomeru (ortuťový tlakomer). Výsledky získané z merania izotermického deja pomocou 

nami zostrojeného tlakomeru budú rovnako reprezentatívne ako výsledky získané 

pomocou senzora počítačom podporovaného prírodovedného laboratória Coach 6. V práci 

uvedieme aj náš postup vývoja, konštrukcie, cenovej kalkulácie a návod na získanie 

potrebných súčiastok, ktorý by mohol pomôcť záujemcom v prípade, že si budú chcieť 

sami zostaviť podobný tlakomer. 
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3 Princípy merania tlaku 

 

„Tlakom vzduchu na zemskom povrchu rozumieme silu, ktorou pôsobí stĺpec vzduchu v 

rozsahu (výšky) celej atmosféry kolmo na jednotkovú plochu zemského povrchu. Zemský 

povrch je dno vzdušného oceánu, ktorý sa nachádza nad ním. Vzduch má svoju hmotnosť, 

pôsobí svojou tiažou na povrch Zeme a všetko, čo sa na ňom nachádza.“ (Mackovič, 2008, 

s. 27) 

„Prístroje na meranie tlaku sa nazývajú tlakomery. Bežné tlakomery v zásade využívajú 

dva princípy určovania neznámeho tlaku: 

- vychádzajú zo základného definičného vzťahu 
dS

dF
p =  (podiel elementárnej sily 

dF, ktorá pôsobí v smere normály na element plochy s plošným obsahom dS), 

-  snímajú deformáciu citlivého prvku tlakomera a z nej určujú pôsobiaci tlak. 

Do prvej skupiny patria kvapalinové, zvonové a piestové tlakomery. Do druhej skupiny sa 

zaraďujú tlakomery s rôznymi deformačnými členmi. Zmena geometrie citlivého člena sa 

môže prenášať na stupnicu tlakomera mechanicky, alebo sa môže snímať elektricky.“ 

(Chudý, 1999, s. 323) 

 

3.1 Tlakomery 

„V technickej praxi sa najčastejšie merajú tlaky v rozpätí od 10-12 po 1012 Pa. Žiadny 

tlakomer nemôže merať tlak v celom tomto rozsahu. Preto sa tlakomery rozdeľujú do 

skupín, ktoré sa vzájomne prekrývajú a umožňujú tak vybrať vhodný typ pre každý merací 

rozsah. 

Tlakomery môžeme rozdeliť z rôznych hľadísk. Najčastejšie ich rozdeľujeme podľa 

určenia na: 

- manometre na meranie pretlakov (kladných alebo záporných), 

-  barometre ne meranie tlaku ovzdušia, 

-  vákuometre na meranie veľkého podtlaku, 

-  manovákuometre na meranie pretlaku a podtlaku, 
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-  diferenčné tlakomery na meranie tlakového rozdielu. 

Manometre, barometre, váukometre a manovákuometre patria medzi absolútne tlakomery, 

lebo nimi meriame veľkosť tlaku, ktorá na tlakomer reálne pôsobí. 

Podľa triedy presnosti poznáme tlakomery: 

- kontrolné, merajúce s dovolenou chybou 0,04 až 0,8 % meracieho rozsahu, 

- prevádzkové, merajúce s dovolenou chybou 0,8 až 2,5 % meracieho rozsahu, 

-  na hrubé meranie, merajúce s dovolenou chybou 2,5 % meracieho rozsahu.“ 

(Chudý, 1999, s. 325-326) 

 

Obr. 1: Rozdelenie tlakomerov podľa ich meracieho rozsahu (CHUDÝ, 1999 s. 326) 

 

3.2 Najčastejšie princípy používané v tlakomeroch 

Konštrukčne môžeme snímače tlaku rozlišovať podľa typu výstupného signálu alebo podľa 

spôsobu detekcie tlaku. Žiaci najčastejšie merajú tlak pomocou U-trubice, ručičkového 

tlakomeru alebo digitálneho tlakomeru so zabudovaným senzorom. Pochopenie princípu 
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činnosti tlakomeru je dôležité z hľadiska pochopenia celého merania, správnej interpretácie 

výsledkov a odstraňovanie prípadných systematických chýb, ktoré vzniknú pri meraní. 

 

Kvapalinový tlakomer (manometer) 

Kvapalinový tlakomer môže byť buď otvorený alebo uzatvorený. 

Princíp činnosti tlakomeru opisuje napríklad Mechlová (Mechlová, 1999) Z otvoreného 

kvapalinového tlakomera, tiež U-trubice odčítavame rozdiel tlakov 21 pp − . V priestoroch 

nad kvapalinou, v oboch ramenách U-trubice (obr. 2) pozorujeme rozdiel výšok hladín 

21 hh −  kvapaliny; platí ( ) ghhpp ρ2112 −=− , kde ρ je hustota kvapaliny a g je veľkosť 

tiažového zrýchlenia. Kvapalina, ktorou je najčastejšie U-trubica naplnená je voda. 

Používa sa aj lieh s väčšou citlivosťou (meranie pri menšom rozsahu), alebo ortuť 

s menšou citlivosťou (meranie pri väčšom rozsahu). 

 

Obr. 2: Kvapalinový tlakomer: a) otvorený, b) uzatvorený 

„Nevýhodou U-trubice je, že pri meraní vyšších tlakov musí byť trubica veľmi dlhá. Táto 

nevýhoda býva odstránená tzv. násobným tlakomerom, ktorý tvorí n  sériovo zaradených 

U-trubíc. Ich spojené ramená sú vyplnené uzatvárajúcou kvapalinou, ktorá sa nemieša 

s tlakomernou náplňou.“ (Zehnula, 1988, s. 67)  
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„Uzatvorený kvapalinový tlakomer funguje na princípe stláčania a rozpínania sa plynu 

v uzavretej časti, v závislosti na tlaku v otvorenej trubici. Pri stálej dĺžke kvapalinového 

stĺpca možno vyznačiť na uzavretej trubici stupnicu S (nelineárnu). Pomocou 

kvapalinových tlakomerov možno merať tlakové rozdiely od 10-1 Pa do 105 Pa (U-trubica 

s ortuťou), pričom vrchnú hranicu môžeme pri uzavretom tlakomeri ešte o rád zvýšiť. 

Ak je v uzatvorenom kvapalinovom tlakomeri, v uzatvorenej (zatavenej) trubici vákuum, 

teda nulový tlak (zanedbávame tlak nasýtených pár ortuti), zodpovedá rozdiel výšok 

priamo atmosférickému tlaku v neuzavretej trubici. Uzatvorený kvapalinový tlakomer, na 

ktorom odčítavame hodnoty výšky ortuťového stĺpca (mm Hg) sa nazýva ortuťový 

tlakomer.“ (Mechlová, 1999, s. 158) 

 

Deformačný tlakomer (manometer) 

„Senzorom deformačného tlakomera býva väčšinou tenkostenná uzatvorená kovová 

nádobka, ktorá sa rôznou mierou deformuje v závislosti na rozdieli tlaku vo vnútri 

v nádobke a meraného tlaku v okolí nádobky. Deformácia sa zvyčajne mechanicky prenáša 

na otáčavý pohyb ručičky prístroja (obr. 3) a tlak sa odčíta na kalibrovanej stupnici. 

Pomocou deformačných tlakomerov je možné merať tlak až do 108 Pa , pričom bývajú 

kalibrované tak, aby hodnote atmosférického tlaku zodpovedala hodnota 0 (pretlaky 

bývajú značené kladne, podtlaky záporne).“ (Mechlová, 1999, s. 159) 

 

Obr.3: Deformačný tlakomer – mechanický prenos deformácie na otáčavý pohyb  

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Manometer_inside.png) 
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Piezoelektrické snímače tlaku 

“Princíp fungovania je založený na Piezoelektrickom jave. Pôsobením mechanickej 

deformácie dochádza pri niektorých druhoch kryštálov k vzniku elektrického náboja. Tento 

dej je recipročný. Priložením striedavého elektrického poľa sa kryštál mechanicky 

rozkmitá. Piezoelektrické vlastnosti má napr. kremeň, titaničitan bárnatý a olovnatý, 

niektoré makromolekulárne látky a iné.  V praxi najčastejšie využívame vlastnosti SiO2 

a BaTiO3. Piezoelektrický element tvorí výbrus získaný z kryštálu kremeňa vyrezaním 

doštičky, ktorej hrany sú rovnobežné z jednotlivými osami kryštálu (os X  elektrická, os Y  

mechanická, os Z optická). Piezoelektrický jav závisí na smere deformácie vzhľadom 

k osiam kryštálu.“ (Dostupné na: http://www.e-automatizace.cz/ebooks/mmv/tlak/tlak_ 

tlakomery_elektricke.htm) 

Fyzikálny popis funkcie piezoelektrického snímača je uvedený ako pokračovanie hore 

citovaného textu. Jednoduché vysvetlenie by mohlo vyzerať napríklad takto: „Ak na 

piezoelektrický materiál pôsobí sila kolmo na tzv. optickú os kryštálu, materiál sa 

zelektrizuje a na plochách kolmých na elektrickú os sa objavia náboje.“ (Kosorin, 1988, s. 

178) V jeho dôsledku vzniká napätie U. Pre lepšie pochopenie piezoelektrického javu 

uvádzame ilustračný obrázok. 

 

Obr. 4: Piezoelektrický snímač: a) Kryštál kremeňa, b) Výbrus snímača, c) Piezoelektrický 

jav (1 – pozdĺžny, 2 – priečny) 

(http://www.e-automatizace.cz/ebooks/mmv/tlak/tlak_tlakomery_elektricke.htm#obr.4.26) 
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“Piezoelektrické snímače tlaku sa vyznačujú veľmi malými rozmermi, veľkým vstupným 

signálom a širokým teplotným rozsahom.“ (Zehnula, 1988, s. 76) 

Piezoelektrické snímače sa väčšinou používajú na meranie dynamických tlakov od 

frekvencií 3  až 5  Hz. 
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4 Konštrukcia zariadenia 

 

Úlohou a hlavným cieľom bakalárskej práce bol návrh a zostrojenie zariadenia – 

tlakomeru, ktorý by bol kompatibilný s digitálnym multimetrom. To znamená, že po 

pripojení tlakomeru k digitálnemu multimetru a nastavení rozsahu meracej škály (napr. 

200mV), bude číselná hodnota zobrazujúca sa na displeji multimetra ekvivalentná 

s hodnotou tlaku vzduchu (v kPa) pôsobiaceho na membránu tlakového senzora. 

Celá konštrukcia tlakomeru pozostávala z viacerých postupných krokov. Základnou etapou 

bolo tlakomer navrhnúť a matematicky overiť korektnú činnosť princípu merania tlaku. 

Ďalšia fáza konštrukcie v sebe zahŕňala zaobstaranie všetkých potrebných súčiastok a ich 

osadenie na navrhnutú plošnú dosku. Posledný krok konštrukcie spočíval v zabudovaní 

celého mechanizmu do konštrukčnej krabičky. 

V kapitole uvádzame okrem hlavných etáp konštrukcie technický popis dôležitých 

súčiastok použitých pri konštrukcii, nákresy obvodov, postupnú fotodokumentáciu aj 

približnú cenovú kalkuláciu tlakomeru. 

 

4.1 Návrh zariadenia 

Na začiatku návrhu zariadenia sme sa museli rozhodnúť, aký druh senzora na konštrukciu 

použijeme. V tlakomeroch vyrábaných v sériovej výrobe sa najčastejšie stretávame 

s absolútnymi a diferenciálnymi senzormi, tieto sú dostupné aj v katalógoch výrobcov. Na 

základe doterajších skúseností s meraním tlaku a možnej budúcej využiteľnosti tlakomeru 

v školskej praxi, sme sa rozhodli pre použitie absolútneho senzora tlaku plynu 

MPXA4250A Series. Výber typu senzora sa nám zdal vhodný aj z dôvodu maximálneho 

pretlaku, ktorému dokáže senzor odolať. Faktor maximálneho pretlaku považujeme za 

dôležitý z hľadiska dlhšej trvácnosti v školskej praxi a lepšej odolnosti voči žiackym 

objaviteľským metódam Nami vybraný tlakomer vydrží pretlak 1000 kPa. 

Pomocou technických informácii, ktoré sme získali o senzore tlaku plynu MPXA4250A 

Series a konzultáciou s Ing. Tomášom Mackovičom (pomáhal nám pri konštrukcii 

zariadenia), sme výpočtami overovali, či je možné splniť stanovený cieľ – vyrobiť 

tlakomer, ktorý bude po pripojení k digitálnemu multimetru zobrazovať číselnú hodnotu 

napätia ekvivalentnú hodnote meraného tlaku plynu pôsobiaceho na senzor. Maximálne 
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napätie na výstupe senzora tlaku plynu je 5 V, my však toto výstupné napätie ešte 

znižujeme kvôli meraniu pri rozsahu multimetra 200 mV. Zmenšovaním výstupného 

napätia robíme meranie oveľa citlivejším na narušenie (šum). V technickej praxi je to 

nežiadúce, túto ideu sme prijali iba vzhľadom k výhodám využitia zariadenia v školskej 

praxi. 

Tlakový senzor, ktorý sme pri konštrukcii použili, pracuje na báze piezorezistívneho 

snímača. Znamená to, že mechanickú silu tlaku plynu premieňa na napäťový signál. Našou 

úlohou bolo tento napäťový signál zoslabiť tak, aby jeho hodnota, zobrazovaná na displeji 

digitálneho multimetra, bola ekvivalentná s hodnotou tlaku plynu, pôsobiaceho na senzor. 

Veľkosť výstupného napätia senzora tlaku plynu sme teoreticky vypočítali pre hodnotu 

atmosférického tlaku vzduchu p0 = 101 325 Pa ≈ 100 kPa. Na výpočet výstupného napätia 

sme použili vzorec z katalógového listu tlakového senzora MPXA4250A Series: 

 ( ) ( )SS VpVVOUT ⋅⋅⋅±−⋅⋅= 004,0Factor Temp. Error  Pressure04,0004,0  (1). 

Vo vzorci na výpočet výstupného napätia sa nachádza niekoľko konštánt. Konštanta 

Pressure Error charakterizuje koeficient, ktorý na rozsahu 20 až 250 kPa nadobúda 

hodnotu maximálne ± 3,45 kPa. V našom prípade budeme vo vzorci na výpočet 

výstupného napätia uvažovať konštantu Pressure Error = 1. (MPXA4250A Series, s. 5) 

Ďalšou konštantou vo vzorci je Temperature Factor. Táto konštanta sa mení v závislosti od 

teploty, pri ktorej meriame senzorom tlak. Ak meriame tlak pri teplote od 0 do 85 °C, 

konštanta Temperature Factor = 1. Pri meraní tlaku v intervale teplôt od -40 do 0 °C a od 

85 do 125 °C sa hodnota konštanty mení lineárne podľa grafu uvádzaného v katalógovom 

liste. (MPXA4250A Series, s. 5) Poslednou konštantou vzorca (1), je konštanta vstupného 

napätia z napájacieho zdroja, VS. Pre potreby výpočtov uvádzame hodnotu vstupného 

napätia z napájacieho zdroja, VS = 5,1 V, rovnakú, ako je uvedená v katalógovom liste 

tlakového senzora MPXA4250A Series. (MPXA4250A Series, s. 5) Konštanty Pressure 

Error a Temp. Factor, ktoré sme opisovali, vyjadrujú odchýlku merania. 

Dosadením všetkých konštánt do vzorca (1), dostávame veľkosť výstupného napätia 

senzora tlaku plynu, pre atmosférický tlak vzduchu: VOUT = 1,836 ± (0,020) V. 

Podobne môžeme veľkosť výstupného napätia vypočítať aj pre minimálnu (20 kPa) 

a maximálnu (250 kPa) hodnotu tlaku. Dosadením hodnôt minimálneho a maximálneho 

tlaku do vzorca (1) dostávame rozsah hodnôt výstupných napätí senzora tlaku plynu: 
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VOUT = (0,204; 4,896) ± (0,020) V 

Vychádzali sme z faktu že na základe tlaku v rozsahu od 20 do 250 kPa, pôsobiaceho na 

senzor tlaku plynu sme získali výstupné napätie v rozsahu približne od 0,2 do 4,8 V. 

0,204

1,836

4,896

0

1

2

3

4

5

0 50 100 150 200 250 300

p [kPa]

VOUT [V]

 

Graf. 1: Graf závislosti tlaku vzduchu pôsobiaceho na senzor a výstupného napätia 

senzoru tlaku plynu 

Úlohou bolo toto výstupné napätie upraviť tak, aby číselne zodpovedalo hodnote meraného 

tlaku od 20 do 250 mV, zobrazovanej na displeji digitálneho multimetra. Paradoxom je, že 

na bežnom multimetri s rozsahom 200 mV sme nevedeli odmerať hodnotu 250 mV, ale pre 

didaktické účely nám stačilo merať hodnoty tlaku do 200 kPa. 
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Graf. 2: Graf závislosti napätia vyvolaného na tlakovom senzore a výstupného napätia 

zobrazovaného na displeji multimetra. 

Na transformáciu výstupného napätia tlakového senzora sme použili lineárnu funkciu: 

 qkxy +=  (2). 

Smernicu, ktorá nám určila zosilnene sme vypočítali zo vzťahu: 

 αtan=k  (3). 

Tangens uhla je daný ako pomer protiľahlej odvesny uhla k priľahlej odvesne. V našom 

prípade sme do vzorca (3) dosadili rozdiel výstupných (20 a 250 mV) a vstupných (0,204 

a 4,896 V) napätí, podľa grafu. 2. Smernica zosilnenia bola teda daná výsledkom z 

výpočtu: 

049,0
V 4,692

V 230,0

V 204,0V 896,4

mV 20mV 250
tan ==

−
−== αk . 

Smernica lineárnej funkcie nám výpočtom vyšla: k = 0,049. Vzhľadom na fakt, že hodnota 

smernice je menšia ako 1, zosilnenie bolo v našom prípade zoslabením. 

Vo vzorci (3) bolo potrebné vypočítať ešte konštantu q. Vo všeobecnosti konštanta q 

určuje prienik lineárnej funkcie s osou y. Výpočtu konštanty q, v našom prípade 

zodpovedal výpočet Ofsetu. Ofset, je teda iba technický názov pre posunutie krivky 

vzhľadom k osi y, teda o konštantu q. Ofset sme počítali pre 3 rôzne hodnoty tlaku 

a vychádzali sme z údajov uvedených v katalógovom liste senzora. Hodnoty tlaku, ktoré 

sme si zvolili na výpočet hodnoty Ofsetu boli: 20, 100 a 250 kPa. Týmto hodnotám tlaku 
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sme priradili hodnoty napätia. Hodnoty napätia 20 a 250 mV boli pre nás smerodajné 

z dôvodu minimálneho a maximálneho tlaku, ktorý môžeme pomocou senzora merať, 

a hodnota 100 mV nás zaujímala z dôvodu atmosférického tlaku vzduchu. Vzorec na 

výpočet Ofsetu je iba vyjadrením konštanty q zo vzorca (2): 

 kxyq −=  (4). 

Dosadením hodnôt y = 100 mV = 0,1 V, x = 1,836 V a k = 0,049 do vzorca (4), sme dostali 

hodnotu Ofsetu: 

mV 1001,0

)836,1049,0(1,0

=≅
⋅−=

−=

q

q

kxyq

. 

Podobne sme vypočítali Ofset aj pre hodnoty y = 20 mV = 0,02 V, x = 0,204 V, k = 0,049 a 

y = 250 mV = 0,25 V, x = 0,4,896 V, k = 0,049: 

mV 1001,0

)204,0049,0(02,0

=≅
⋅−=

−=

q

q

kxyq

, 

mV 1001,0

)896,4049,0(25,0

=≅
⋅−=

−=

q

q

kxyq

 

Vo všetkých troch prípadoch nám vyšla hodnota Ofsetu, Ofset = 10 mV, približne rovnaká, 

čo nám potvrdilo správnosť nášho uvažovania pri návrhu zariadenia. 

Toto bola hlavná myšlienka zobrazenia veľkosti tlaku vzduchu na displeji digitálneho 

multimetra. Na základe tejto myšlienky vznikol hlavný návrh elektrického obvodu 

 

4.2 Technický popis použitých súčiastok 

 

Najdôležitejšími súčiastkami pri konštrukcii tlakomeru boli tlakový senzor od výrobcu 

Freescale Semiconductor - MPXA4250A Series a operačný zosilňovač Motorola LM 358. 

 

Tlakový senzor 

Tlakový senzor MPXA4250A Series je určený na meranie absolútneho tlaku vzduchu 

v sacom potrubí alebo meranie absolútneho tlaku vzduchu privádzaného pomocou potrubia 

(potrubím v prípade školského experimentu rozumieme hadičku). Senzor môže byť určený 

aj na odhad objemu vzduchu pretekajúceho potrubím. 
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Tlakový senzor funguje na báze piezorezistívneho snímača a zavedený monolitický 

kremíkový tlakový senzor je navrhnutý na širokú škálu aplikácií, najmä tých, ktoré 

zamestnávajú mikroovládače alebo mikroprocesory s A/D výstupmi. Snímač MPXA4250A 

Series kombinuje vyspelé mikromeracie technológie. 

Tenké pokovovanie a bipolárne spracovanie poskytuje presný a kvalitný analógový 

výstupný signál porovnateľný s hodnotou tlaku pôsobiacou na snímač. 

Tlakomer MPXA4250A Series meria absolútny tlak v rozsahu od 20 do 250 kPa. 

Maximálny tlak (pretlak), ktorému môžeme tlakový senzor vystaviť je pretlak až 1000 kPa. 

Tlakový senzor meria s citlivosťou danou vzťahom �V/�P = 20 mV/ kPa pri presnosti 

senzora ± 1,5 % vzhľadom na celkový rozsah meracej škály pri vstupnom napätí VS = 5,1 

V a manipulačnej teplote v intervale od 0 do 85 °C. Veľkosť napájacieho (vstupného) 

napätia sa pohybuje v intervale VS = (4,85; 5,35) V. Hodnotu 5,1 V uvažujeme iba pri 

výpočtoch a za splnených ideálnych podmienok merania tlakovým senzorom 

MPXA4250A Series. Vyváženosť hodnôt nameraných pomocou senzora MPXA4250A 

Series sa nachádza v intervale od – 40 do + 125 °C. 

 

Obr. 5: Tlakový senzor Freescale Semiconductor MPXA4250A Series (nákres + fotografia 

reálnej veľkosti pri centimetrovom pravítku) 

 

Odporúčaná schéma zapojenia: 

Vzhľadom na správnu funkčnosť tlakového senzora MPXA4250A Series odporúča 

výrobca zapájať tlakový senzor podľa schémy uvedenej na obr. 6. Táto schéma vyjadruje 
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fakt, že k tlakovému senzoru musia byť pripojené tri kondenzátory s kapacitami 1µF, 0,01 

µF a 470 pF a veľkosť napájacieho napätia, by mala byť 5 V. 

 

Obr. 6: Schéma zapojenia tlakového senzora MPXA4250A Series (nákres + fotografia 

zapojenia tlakového senzora na plošnom spoji) 

 

Kalibrácia tlakového snímača: 

Tlakový senzor MPXA4250A Series, je možné kalibrovať na základe krivky uvedenej 

v Datasheete. Kalibračná krivka vyjadruje závislosť výstupného signálu v pomere k tlaku 

pôsobiaceho na membránu tlakového senzora meranému pri teplotách 0 – 85 °C. 

Z vlastností kalibračnej krivky sme vychádzali aj pri návrhu zariadenia. 

 

Prevodová funkcia: 

Hodnotu tlaku, pôsobiaceho na tlakový senzor, môžeme vypočítať aj pomocou prevodovej 

funkcie. Je to tiež jedna z možností ako tlakomer používať alebo jednoduchšia verzia cieľa 

tejto bakalárskej práce. Prevodovú funkciu sme použili pri návrhu zariadenia. Prevodová 

funkcia je daná vzťahom: 

( ) ( )SS VpVVOUT ⋅⋅⋅±−⋅⋅= 004,0Factor Temp. Error  Pressure04,0004,0 . 

Kde VS = 5,1 V ± 0,25 VDC, táto hodnota zodpovedá hodnote napätia privádzaného zo 

sieťového adaptéru. 

Pre výpočet tlaku pôsobiaceho na membránu tlakového senzora MPXA4250A Series 

použijeme rovnicu odvodenú z prevodovej funkcie: 
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( )

004,0

04,0004,0Factor Temp.Error Preassure 
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Hodnota Pressure Error = ± 3,45 kPa zodpovedá maximálnej chybe meraného tlaku v 

intervale od 20 do 250 kPa. Temp. Factor je konštanta, ktorá ma pri rôznych teplotách 

hodnoty dané nasledovne: - 40°C = 3; od 0° do 85°C = 1; + 125°C = 3. 

 

Operačný zosilňovač 

„Operačný zosilňovač je v podstate rozdielový zosilňovač s veľmi vysokým zosilnením pre 

jednosmerné aj striedavé signály realizovaný v integrovanej forme. Jeho funkčné vlastnosti 

možno meniť príslušnou spätnou väzbou. Základom jeho vnútornej štruktúry je 

diferenciálny (mostíkový) jednosmerný zosilňovač. Ide o univerzálny obvod s takmer 

neohraničenými možnosťami použitia.“ (Žatkovič, r. c. 2010) 

Pri konštrukcii zariadenia – tlakomeru sme použili operačný zosilňovač LM358 zapojený 

ako invetujúci operačný zosilňovač. Ak sú splnené podmienky: Ud = 0 V (napätie medzi 

vstupmi operačného zosilňovača – piny 2, 3), I1 = I2 (I1 je prúd prechádzajúci rezistorom 

R1 a I2 je prúd prechádzajúci rezistorom R2 – podľa obr. 7), potom pre operačný zosilňovať 

v inverujúcom zapojení platia nasledujúce vzťahy: 
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Operačný zosilňovač LM358 môže pracovať na napájacie napätie tak nízke (3 V), ako aj 

vysoké (32 V). Obvody operačného zosilňovača sa skladajú z dvoch nezávislých interno – 

frekvenčne kompenzujúcich “highgain“, navrhnutých špeciálne pre prevádzku od jedného 

zdroja napájania v širokom rozsahu napätia. Nízke napájanie oboch častí operačného 

zosilňovača je nezávislé na veľkosti napájacieho napätia. 

 

Rozdelenie pinov operačného zosilňovača LM385: 

1, 7 – Výstup 1 a 2 

2, 5 – Invertujúci vstup 1 a 2 
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3, 6 – Neinvertujúci vstup 1 a 2 

4 – VEE/Gnd 

8 – VCC 

 

Obr. 7: Operačný zosilňovač LM358 (nákres + zapojenie + fotografia reálnej veľkosti pri 

centimetrovom pravítku) 

 

4.3 Obvody a schémy zapojených súčiastok zariadenia 

Obvody a schémy všetkých súčiastok zariadenia sme rozdelili na tri hlavné časti, ktoré 

spolu bezprostredne súvisia a dohromady spĺňajú zadaný cieľ bakalárskej práce. 

Vysvetlenie činnosti jednotlivých obvodov sme zoradili podľa zaradenia súčiastok 

zariadenia od vstupného napájania sieťovým zdrojom, po výstupné napätie, ekvivalentné 

z hodnotou tlaku meraného tlakovým senzorom. Do kapitoly Obvody a schémy zapojených 

súčiastok zariadenia sme zaradili aj návrh plošného spoja, ktorý bezprostredne súvisí 

s obvodmi jednotlivých technických súčiastok. 
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Obvod napájacieho zdroja 

 

Obr. 8: Schéma obvodu napájacieho zdroja – obrázok kreslený v Protel DPX + fotografia 

zapojenia plošného obvodu napájacieho zdroja na plošnom spoji 

Na napájanie celého obvodu tlakomera sme použili adaptér s výstupným napätím + 9 – 

12 V. Senzor je potrebné napájať napätím 5 V, ktoré poskytuje stabilizátor napätia 78L05. 

Stabilizátor napätia 78L05 je zapojený podľa typickej schémy. (Dostupné na: 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/UPC78L10J.pdf, s. 2) 

Na napájanie operačných zosilňovačov je potrebné symetrické napájacie napätie, ktoré sme 

vytvorili napäťovým deličom R1/R2 pričom za virtuálnu zem si zvolíme stred medzi 

výstupným napätím adaptéra a zemou adaptéra, viď obr. 8. Na to, aby sme mohli vytvoriť 

virtuálnu zem, musí byť splnená podmienka, že prúd prechádzajúci cez odporový delič, 

musí byť aspoň 10 krát väčší ako prúd odoberaný operačnými zosilňovačmi. 

K obvodu napájacieho zdroja sme pripojili aj obvod kontrolky napájania. Tento obvod 

pozostáva z dvoch súčiastok. Zelenej LED diódy v guľatom púzdre s priemerom 3 mm 

a odporom R11 s veľkosťou 1 kΩ. Tento obvod slúži ako signalizácia, že zariadenie je 

pripojené do siete elektrického napätia. 

 

Obr. 9: Schéma obvodu kontrolky napájania – obrázok kreslený v Protel DPX 
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Obvod senzora MPXA4250A Series 

 

Obr. 10: Schéma obvodu tlakového senzora MPXA4250A Series – obrázok kreslený 

v Protel DPX + fotografia zapojenia obvodu tlakového senzora MPXA4250A Series 

Obvod zapojenia tlakového senzora vychádza z katalógového zapojenia. (MPXA4250A 

Series, s. 3) Kondenzátory C3 a C4 slúžia na filtráciu napájacieho napätia Vmpxa tlakového 

senzora. Kondenzátor C5 slúži na filtráciu výstupného napätia. 

 

Obvod operačného zosilňovača 

Na základe predchádzajúcich úvah v časti 4.1 Návrh zariadenia, sme na vytvorenie 

transformačnej funkcie medzi výstupným napätím Vratio zo senzora a vstupným napätím do 

digitálneho multimetra VOUT použili obvod na obr. 11.  

Operačný zosilňovač OZ1A je zapojený ako invertujúci zosilňovač, čo znamená, že otáča 

znamienko vstupného napätia Vratio oproti výstupnému napätiu V. Zosilnenie operačného 

zosilňovača OZ1A určuje pomer (R6/R5) = k. Potom vzťah medzi V a Vratio je daný 

nasledovne: 

 ratioratio V
R

R
VV −=







⋅−=
5

6
 (5). 

V našom prípade je Vratio vstupné napätia z tlakového senzora a hodnoty rezistorov: R5 = 

R6 = 1 kΩ. OZ1A slúži ako oddeľovací stupeň medzi senzorom tlaku plynu a OZ1B. 

Operačný zosilňovať OZ1B, zapojený ako invertujúci zosilňovač, vytvára lineárnu funkciu 

( )qkxy +−= , pričom pomer hodnôt rezistorov (R8/R7) = k – určuje zosilnenie, v našom 
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prípade zoslabenie. Na základe matematických výpočtov z časti 4.1 Návrh zariadenia, je 

zoslabenie úmerné hodnote: 0,049. Aby sme tento pomer zachovali, zvolili sme hodnoty 

rezistorov: R7 = 20 kΩ a R8 = 1 kΩ. Dosadením hodnôt do vzťahu (R8/R7) = k, dostávame 

hodnotu zoslabenia približne rovnako veľkú ako v časti 4.1 Návrh zariadenia. 

 049,005,0
20

1

7

8 ≅==








R

R
 (6) 

Obvodom potenciometra OFSET pripočítavame (odpočítavame) napätie od vstupného 

napätia OZ1B, čím nastavujeme parameter q – ofset (posunutie). Použitie rezistorov R9 

a R10 v sérii s potenciometrom OFSET umožní precízne nastavenie parametra q. 

V prípade, že rezistory R9, R10 nebudú v zapojení použité, obvod môže byť prepojený cez 

cínové prepojky W1 a W2. 

Výstupné napätie z operačného zosilňovača OZ1B je rovné: 
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OFSET R
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VVOUT

8
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 (7). 

Rovnica (7) zodpovedá tvaru základnej rovnici lineárnej funkcie qkxy += , kde 

( ) kRR =− 7/8 a ( ) qRRV OFSETOFSET =− /8 . 

Pričom V je výstupné napätie z OZIA a vstupné napätie do OZ1B, podiel (R8/R7) je daný 

výpočtom zo vzťahu (6). V druhej časti rovnice (7) berieme hodnotu VOFSET ako vstupné 

napätie a hodnota ROFEST je úmerná súčtu hodnôt zaradených rezistorov R9,  R10 

a potenciometra OFSET určených na presnejšiu kalibráciu výstupného napätia. Podľa obr. 

11, sú súčiastky R9, R10 a potenciometer OFSET = 100 kΩ zapojené v sérii, čo znamená, 

že výsledný vzťah pre ROFEST je daný ako: 

 109100109 RRRROFSETROFSET ++=++=  (8) 

Keďže operačné zosilňovače OZ1A a OZ1B sú zapojené ako inverujúce, znamienko 

celkového výstupného napätia VOUT, hodnoty tlaku pôsobiaceho na senzor, je zhodné so 

znamienkom vstupného napätia Vratio. Presnú hodnotu výstupného napätia VOUT vieme 

vypočítať, ak pomocou digitálneho multimetra zmeriame všetky parametre vystupujúce 

v rovnici (7) pre jednu hodnotu tlaku, napr. 100 kPa. Dosadením hodnôt do rovnice (7) 

a ich numerickým spracovaním, by sme mali získať hodnotu približnú hodnote 

zobrazovanej na displeji digitálneho multimetra. 



 33 

 

Obr. 11: Schéma obvodu operačného zosilňovača – obrázok kreslený v Protel DPX + 

fotografia zapojenia obvodu operačného zosilňovača na plošnom spoji 

 

Doska plošných spojov (DPS) 

 

Obr. 12: DPS – nákres so súčiastkami aj bez nich 

Na základe návrhu obvodov zapojenia jednotlivých súčiastok použitých pri konštrukcii 

tlakomeru, sme v programe Protel DPX navrhli schému zapojenia obvodov na doske 

plošných spojov. DPS je vyrobená metódou fotocesty. Rozmery dosky: 50,04 x 75,06 mm, 
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boli obmedzené rozmermi konštrukčnej krabičky, do ktorej sme chceli celé zariadenie 

pripevniť. 

 

4.4 Postup konštrukcie a cenová kalkulácia 

 

Postup konštrukcie 

Na začiatku kapitoly sme spomenuli, že postup konštrukcie pozostával z viacerých 

postupných krokov. Dva najdôležitejšie kroky sú opísané v časti 4.1 Návrh zariadenia 

a 4.3 Obvody a schémy zapojených súčiastok zariadenia. 

Obom spomínaným krokom predchádzalo overenie správnej činnosti tlakového senzora 

MPXA4250A Series. Po zakúpení senzora tlaku plynu (november 2009) sme si vyrobili 

dosku plošných spojov, ktorú sme na základe katalógového listu osadili tlakovým 

senzorom, troma kondenzátormi a konektorom napájacieho adaptéra. S týmto prvým 

prototypom nášho tlakomeru sme uskutočnili meranie izotermického deja. Z nameraných 

hodnôt vstupného a výstupného napätia, ktoré sme prepočítavali na hodnotu tlaku plynu 

v uzavretej nádobe nám vyšla izotermická krivka. Na základe tohto faktu (december 2009) 

sme predpokladali, že tlakový senzor MPXA4250A Series je na konštrukciu tlakomeru, 

spĺňajúceho ciele našej bakalárskej práce, vhodný. Nákres DPS, fotodokumentácia 

a záznam z merania izotermického deja sme uviedli v Prílohe 2 – Prototyp tlakomeru. 

Na základe prototypu sme pokračovali v úvahách, ktoré nás postupne doviedli 

k správnemu plneniu stanovených cieľov. V postupe konštrukcie sme pokračovali 

najdôležitejšími časťami, ktoré sú detailne opísané v častiach 4.1 a 4.3. Správnu činnosť 

návrhu obvodu operačného zosilňovača sme overovali zapojením súčiastok na nepajivom 

poli (pomôcka použiteľná na navrhovanie prototypov elektrických obvodov). Po ukončení 

teoretických návrhov, nakreslení schém obvodov a návrhu dosky plošných spojov (február 

– apríl 2010) a zabezpečení všetkých potrebných súčiastok (máj 2010), sme osadili dosku 

plošných spojov súčiastkami (máj 2010). Finálnou úpravou bolo zabudovanie dosky 

plošných spojov s osadenými súčiastkami do konštrukčnej krabičky (máj 2010). 

Konštrukčná krabička – U-KM26N-BEZ sa skladá z dvoch dielov, spodná časť a vrchný 

kryt, spájaných pomocou skrutky. Dosku plošných spojov so súčiastkami sme pripevnili 

k spodnej časti konštrukčnej krabičky pomocou tepelnej lepiacej pištole a do vrchného 

krytu sme vyvŕtali 5 dier (2 diery na konektory SBZ BLUE a SBZ RED, jednu dieru pre 
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napájací adaptér, jednu dieru pre kontrolku napájania – LED diódu a jednu dieru pre vývod 

tlakového senzora). Konektory SBZ BLUE a SBZ RED sme priskrutkovali do vyvŕtaných 

dier a pomocou dvoch 10 cm káblov sme ich pripojili ku konektorom lámacej dvojpinovej 

kolíkovej lišty, pevne priletovanej k doske plošných spojov. Nakoniec sme spodnú časť 

konštrukčnej krabičky prikryli vrchným krytom a pevne spojili skrutkou. 

Takto skonštruovaný tlakomer sme museli ešte pred prvým korektným meraním 

nakalibrovať. Kalibráciu tlakomeru sme uskutočnili pomocou ortuťového tlakomeru 

nachádzajúceho sa v miestnosti F1 113 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 

v Bratislave. Z ortuťového tlakomeru odčítali aktuálnu hodnotu atmosférického tlaku 

vzduchu: p = 739,5 Torr. Keďže podmienkou merania tlaku Našim tlakomerom, je 

zobrazovať na displeji digitálneho multimetra hodnotu tlaku vzduchu v kPa, odčítanú 

hodnotu atmosférického tlaku vzduchu v Torroch z ortuťového tlakomeru sme tabuľkovo 

previedli na hodnotu tlaku vzduchu v kPa: p = 739,5 Torr ≅  98,6 kPa. Tlakomer sme 

kalibrovali otáčaním bežca potenciometra OFSET, dovtedy, kým displej pripojeného 

digitálneho multimetra nezobrazoval hodnotu 98,6 mV. Fotodokumentáciu postupu 

konštrukcie uvádzame v Prílohe 3 – Fotodokumentácia konštrukcie tlakomeru. 

 

Cenová kalkulácia 

Cenová kalkulácia bola pre nás dôležitá z hľadiska možnosti distribúcie tlakomerov na 

základné a stredné školy. Pri vývoji a konštrukcii prototypu tlakomeru sme určite 

vynaložili viac finančných prostriedkov, ale túto cenovú kalkuláciu sme spravili z dôvodu 

poukázania na fakt, že výroba a zakúpenie podobného tlakomeru nie je finančne náročné. 
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Pri konštrukcii konečnej verzie tlakomeru sme použili súčiastky uvedené v tabuľke 1: 

Názov súčiastky Typové zaradenie Cena / € 

Tlakový senzor  
Motorola Freescale MPXA4250AC6U (SMART 
OUTLINE PACKAGE 482A) 

14,300 

Napájací adaptér 
Napájací adaptér spínaný (voliteľné napätie) 
12 V/ 800 mA 

8,654 

Operačný zosilňovač LM358 SMD 0,154 

Konštrukčnú krabička U-KM26N-BEZ 0,923 

Stabilizátor napätia 78L05 0,192 

Napájací konektor SCD-16 0,308 

Zdierky na konektor SBZ BLUE a SBZ REB 0,275 

Keramické 
kondenzátory 

SMD súčiastky veľkosti 0805, 5 kusov 0,300 

Pevné rezistory SMD súčiastky veľkosti 0805, 11 kusov 0,500 

Kontrolka napájania LED guľaté púzdro do D03 mm 0,300 

Otočný potenciometer Piher PT 10LV 100 kΩ 0,260 

Tabuľka 1: Cenová kalkulácia 

Súčet všetkých cien uvedených pri jednotlivých súčiastkach je 26,444 € ≅ 27 €. Treba však 

poznamenať, že sme nezarátali cenu za dosku plošných spojov, nakoľko sme ju vyrobili 

svojpomocne. Ak by sme si dali DPS vyrobiť v komerčnej firme, jeden kus by nás vyšiel 

cca 24 €, čo je za DPS našich rozmerov veľmi veľa. Cena je vysoká z dôvodu výroby 

jedného kusu. Pri výrobe 100 ks, sa cena jednej DPS našich rozmerov pohybuje okolo 

3,5 €. Rovnako aj tlakový senzor MPXA4250A Series je pri objednávke 100 ks lacnejší 

o približne 8 € na kus. Predpokladáme, že pri výrobe aspoň 100 ks, by celková cena jednej 

zostavy za kus nemala presiahnuť hodnotu 35 €. V rovnakej cenovej hodnote je na trhu so 

školskými pomôckami prístupná iba U-trubica. 

Všetky potrebné súčiastky sa dajú zakúpiť v obchode s elektronikou GM ELECTRONIC. 

Tlakový senzor sme zakúpili prostredníctvom RLX Components s.r.o. a DPS nám 

vyhotovil Ing. Tomáš Mackovič. 
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5 Meranie s tlakomerom 

 

Správnosť činnosti tlakomeru sme overili meraním izotermického deja. Našou snahou bolo 

ukázať, že meraním pomocou nášho tlakomeru môžeme dostať rovnako reprezentatívne 

výsledky ako pomocou iného komerčne vyrábaného tlakomeru. Výsledky merania naším 

tlakomerom sme porovnávali s výsledkami merania interfejsu Coach 6 (počítačom 

podporovaného prírodovedného laboratória). Keďže meranie izotermického deja je 

notoricky známa aktivita a naším cieľom je iba poukázať na fakt, že výsledky merania 

pomocou oboch tlakomerov sú porovnateľné, nebudeme meranie popisovať do detailov. 

Uvedieme iba základné poznatky a veľmi stručný postup merania. 

  Coach 6 Náš 
tlakomer 

 V / ml p / kPa p / kPa 
1. 23,0 86,7 87,0 
2. 22,0 90,2 91,0 
3. 21,0 94,4 95,0 
4. 20,0 99,4 100,0 
5. 19,0 105,1 106,0 
6. 18,0 110,7 112,0 
7. 17,0 117,6 118,0 
8. 16,0 124,9 125,0 
9. 15,0 133,8 134,0 
10. 14,0 142,8 143,0 
11. 13,0 153,7 152,0 
12. 12,0 165,6 165,0 
13. 11,0 180,4 178,0 
14. 10,0 198,7 196,0 
15. 9,0 220,3 214,0 
16. 8,0 246,4 239,0 
17. 7,0 278,5 260,0 
18. 6,0 320,4  

Tabuľka 2: Namerané hodnoty tlaku vzduchu – oba tlakomery 

Izotermický dej je dej, pri ktorom je teplota plynu stála, t. j. T = konšt. Pri izotermickom 

deji sa v plyne so stálou hmotnosťou mení objem V a tlak p. Platí: pV = konšt. Pri meraní 

oboma tlakomermi sme postupovali rovnako. K ventilom tlakových senzorov sme pripojili 

pomocou krátkej hadičky 20 ml striekačku a začali sme merať. Pre oba tlakomery sme 
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zmerali tlak vzduchu v striekačke pre 18 rôznych hodnôt objemu vzduchu uzavretého 

v striekačke. 

 

 

Graf 3: Namerané hodnoty tlaku vzduchu v striekačke pomocou interfejsu Coach 6 
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Graf 4: Namerané hodnoty tlaku vzduchu v striekačke pomocou Nášho tlakomeru 
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Z nameraných výsledkov a k nim zhotovených grafov vidíme, že v oboch prípadoch vyšla 

skoro rovnaká izotermická krivka. V prípade hodnôt nameraných interfejsom Coach 6 je 

izotermická krivka trochu viac dutá ako v prípade hodnôt nameraných Našim tlakomerom. 

Tento rozdiel mohol byť spôsobený systematickou chybou, ktorej sme sa počas merania 

dopustili. Systematická chyba spočívala v tom, že hodnoty objemu sme brali v oboch 

prípadoch rovnaké, i keď rovnaké neboli. Objem vzduchu pri meraní Našim tlakomerom 

bol o niečo väčší ako objem vzduchu pri meraní interfejsom Coach 6, čo mohlo byť 

zapríčinené dlhšou spojovacou hadičkou Z tabuľky a grafov taktiež vidno, že pri meraní 

tlaku pri objeme menšom ako 10 ml, sa hodnoty tlaku rozchádzajú oveľa viac ako pri 

hodnotách tlaku v intervale od 23 do 11 ml. Dokonca hodnotu tlaku vzduchu pri 6 ml sme 

už pomocou Nášho tlakomeru nevedeli odmerať. Dôvodom je rozsah, v ktorom môže 

tlakový senzor merať tlak vzduchu. 

 

Obr. 13: Fotografie z merania izotermického deja pomocou Coach 6 a Nášho tlakomeru 
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Záver 

 

Vytvorený tlakomer spĺňa základnú funkciu, čo znamená, že po pripojení k digitálnemu 

multimetru a nastavení rozsahu meracej škály (200 mV) je hodnota zobrazovaná na displeji 

digitálneho multimetra ekvivalentná s hodnotou tlaku vzduchu, ktorý pôsobí na senzor 

tlaku MPXA4250A Series. 

V práci sme opísali základný princíp merania tlaku a zobrazovania hodnoty tlaku na 

displeji pripojeného digitálneho multimetra. Taktiež sme vysvetlili schémy zapojenia 

technických súčiastok, schému dosky plošných spojov a uviedli sme postup konštrukcie 

s cenovou kalkuláciou. Pri overovaní správnej funkčnosti tlakomeru sme výsledky získané 

meraním izotermického deja porovnali s výsledkami merania izotermického deja 

získaných pomocou interfejsu Coach 6. Výsledky merania oboma tlakomermi vyšli 

približne rovnaké. Na základe tohto faktu konštatujeme, že nami vytvorený tlakomer je 

použiteľný na meranie tlaku na hodinách fyziky, až na systematickú chybu, ktorú však 

môžeme odstrániť skrátením prívodnej hadičky alebo presnejšou kalibráciou. Pri meraní 

sme zistili skutočnosť, že tlakomerom nemôžeme merať hodnoty tlaku v intervale od 20 do 

250 kPa, pretože nejaký technický problém, ktorého sme sa pri konštrukcii dopustili, 

spôsobil zvýšenie minimálnej hodnoty podtlaku z 20 kPa na súčasných 85 kPa. Táto 

skutočnosť však nie je dôvodom, prečo by sme tlakomer nemohli použiť na meranie 

v školskej praxi. 

Bakalársku prácu je možné rozšíriť na diplomovú prácu vytvorením iných podobných 

zariadení, napríklad na meranie osvetlenia, vlhkosti. Vhodným by bolo pokračovať 

v odstránení nedostatkov tlakomeru a navrhnúť niekoľko meraní, pri ktorých by sa dal 

tlakomer využiť. Vzhľadom na prijateľnú cenu takéhoto tlakomeru by bolo zaujímavé 

vyrobiť väčšie množstvo kusov a ponúknuť ho školám ako spoľahlivé zariadenie na 

meranie tlaku vzduchu.  
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