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Meranie každej veličiny sa postupne vyvíjalo podľa technických možností a stavu 

poznania.  Vývoj  prebiehal  od zvyšovania presnosti  merania ku skracovaniu času 

prípravy a samotného merania cez zrýchľovanie a sledovanie vývoja veličiny v čase. 

(zapisovač) Ďalším krokom bolo minimalizovanie vplyvu merania na stav meraného 

objektu. (zmenšenie sondy, bezkontaktné meranie).

Pri  meraní  teploty  je  typickým  príkladom  tejto  postupnosti  línia:  teplomer  – 

záznamník – infračervený teplomer – termokamera. Mechanické veličiny spravidla 

zo svojej podstaty neumožňujú podobné riešenie. 

Jednou z oblastí  kde je potreba 

dynamického  sledovania 

mechanickej  veličiny  je  prítlak 

alebo rozloženie tlaku na plochu.

Aby  bolo  zabezpečené 

minimálne  ovplyvnenie 

skutočného  stavu,  spoločnosť 

Tekscan  vyvinula  špeciálne 

tenké  maticové  senzory.  Merací 

systém  v  takomto  prípade 

pozostáva  zo  samotného 

senzoru, meracej elektroniky a softwaru na PC.

Senzor pracuje ako maticový 

prevodník tlaku na elektrický 

odpor.  Konštrukčne  je 

riešený ako dve tenké fólie z 

polyméru  medzi  ktorými  je 

špeciálna  vrstva  reagujúca 

na  tlak.  Spodná  a  vrchná 

nosná  fólia  obsahujú 

prívodné vodiče riešené ako 



potlač  strieborným  atramentom.  Tam  kde  sa  tieto  vodiče  križujú  je  nanesená 

aktívna vrstva a vzniká merací bod. Rýchlosť vzorkovania pri štandardnej verzii je 

100 snímkov za sekundu. V prípade potreby zaznamenávať rýchle deje, napríklad pri 

crash testoch,  je možnosť zvýšiť snímkovanie až na 20000 snímkov za sekundu. 

Meranie sa ukladá ako statické snímky s hodnotami pre každý meraný bod alebo 

dynamické  video.  Program  v  PC  umožňuje  ďalšie  spracovanie  a  vyhodnotenie 

uložených meraní offline.

Veľmi malá hrúbka a flexibilita sú podmienkou na spoľahlivé meranie bez zmeny 

vlastností meraného objektu. Flexibilita senzoru je zárukou, že sa dostanete aj na 

ťažko  prístupné  miesta,  napríklad  medzi  brzdové  obloženie  a  kotúč  bŕzd  v 

automobiloch.

Dynamické  meranie  a  zobrazenie  v  čase  umožní  vidieť  doposiaľ  nezistené 

skutočnosti.  Napríklad  pri  otlačkoch  pneumatík  zobrazí  stratu  prítlaku  pri 

nadmernom zaťažení.

Rozsah merania senzorov sa pohybuje od 

35  kPa  až  po  200  MPa.  V  ponuke  je  aj 

vyhotovenie senzorov do vysokých, ktoré 

pracujú do 204 °C.

Základný tvar snímacej plochy je štvorec 

alebo  obdĺžnik.  Keďže  tieto  tvary 

nevyhovujú  na  každú  aplikáciu, 

technológia  výroby  umožňuje  vyrobiť 

prakticky ľubovoľný tvar snímacej plochy. 

Napríklad  tvarovanie  presne  podľa 

tesnenia pod hlavou valcov. 

Ďalšia aplikácia je meranie sily a 

súososti  prítlačných  valcov  v 

polygrafickom  a  papierenskom 

priemysle.  V  tomto  prípade  je 

senzor konštrukčne riešený ako 

sústava  pásikov  na  spoločnom 

substráte. Výsledkom merania je 

graf  profilu  po  jednotlivých 



častiach. 

Spomenutá technológia ponúka ďaleko viac možností ako je popísané a veríme, že 

sami nájdete ďaľšie uplatnenia     Vašom odbore.
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