
Tenzometrie



Princip tenzometrů

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na
povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

- Na základě způsobu/principu měření této změny je možné tenzometry
rozdělit na následující typy:

1. Pneumatické tenzometry

- Pracují na principu měření změny tlaku, která je proporcionální změně
vzdálenosti měřících hrotů, umístěných na povrchu součásti.

2. Strunové tenzometry

Typy tenzometrů

- Využívají k měření kmitající strunu, jejíž 
frekvence kmitání se mění v závislosti na 
její deformaci. 

Zdroj: http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/inzenyrske-

stavby/diagnostika-a-monitorovani-mostnich-konstrukci-

fotoalbum/diagnostika-a-monitorovani-mostnich-konstrukci-10



Typy tenzometrů

3. Mechanické tenzometry

- Princip mechanických tenzometrů spočívá v měření přemístění hrotů
popř. břitů při deformaci měřené součásti, toto přemístění je s využitím
mechanických převodů transformováno tak, aby jej bylo možné odečíst ze
stupnice. Nejznámějším mechanickým tenzometrem je Huggenbergerův
tenzometr.

Zdro: jhttp://www.kk-group.ru/help/Strain_Gauge_Measurements_Book_2012_01.pdf



Typy tenzometrů

4. Fotoelasticimetrické tenzometry

- Princip optických tenzometrů spočívá na odrazu světla na Braggově
mřížce, která je vytvořena pomocí laseru uvnitř světlovodného vlákna.

- Rozteč mřížky je rovna jedné vlnové délce světla. V případě, že dojde
k deformaci mřížky, změní se její rozteč což má za následek odraz jiné části
spektra světla od této mřížky.

Zdroj: http://www.hbm.com/en/4577/fiber-optic-strain-sensors-monitor-pipeline-integrity/)



Typy tenzometrů

5. Elektrické tenzometry

- Elektrické tenzometry jsou nejhojněji zastoupeným typem v oblasti
tenzometrických měření.

- Princip elektrických tenzometrů spočívá v transformaci mechanické
veličiny, v našem případě, poměrného prodloužení, na veličinu
elektrickou.

- Na základě typu výstupní měřené elektrické veličiny rozlišujeme
následující typy elektrických tenzometrů:

• Indukční

• Kapacitní

• Odporové: 

- Odporové tenzometry pracují na principu nepřímého měření
mechanického napětí na povrchu součásti prostřednictvím deformace
samotného tenzometru, která má za následek změnu odporu.

- V rámci této oblasti se budeme zabývat kovovými fóliovými tenzometry.



(Kovové) Fóliové tenzometry

- Měřící mřížka je tvořena fólií o tloušťce 5-15 µm, která je připevněna
lepidlem na podložku.

- V závislosti na účelu použití rozlišujeme následující typy tenzometrů:

Tenzometry pro měření deformací v jednom směru

Tenzometrické řetězce pro měření gradientů napětí

Zdroj: www.omega.com, www.veda.com.ua, http://www.continuummechanics.org/

http://www.omega.com/
http://www.veda.com.ua/
http://www.continuummechanics.org/


(Kovové) Fóliové tenzometry

- Měřící mřížka je tvořena fólií o tloušťce 5-15 µm, která je připevněna
lepidlem na podložku.

- V závislosti na účelu použití rozlišujeme následující typy tenzometrů:

Tenzometrické kříže a ružice pro vyšetřování rovinné napjatosti

Zdroj: www.omega.com, www.veda.com.ua,

http://www.omega.com/
http://www.veda.com.ua/


(Kovové) Fóliové tenzometry

- Měřící mřížka je tvořena fólií o tloušťce 5-15 µm, která je připevněna
lepidlem na podložku.

- V závislosti na účelu použití rozlišujeme následující typy tenzometrů:

Tenzometrické ružice pro měření zbytkových napětí



(Kovové) Fóliové tenzometry

- Měřící mřížka je tvořena fólií o tloušťce 5-15 µm, která je připevněna
lepidlem na podložku.

- V závislosti na účelu použití rozlišujeme následující typy tenzometrů:

Tenzometry pro měření membránových napětí a napětí ve vzájemně 
kolmých směrech

Zdroj: www.directindustry.com, www.veda.com.ua

http://www.directindustry.com/


Instalace tenzometrů

1. Povrch v místě nalepení tenzometru musí být odpovídajícím
způsobem ošetřen. V první fázi je nutné odstranit
rez/nátěr/lak.

2. Povrch je nutné odpovídajícím způsobem zarovnat a
dodatečně zdrsnit (brusný papír o zrnitosti 80-320)

3. Realizace samotného lepení. Postup lepení závisí na tom, zda
používáme dvousložkové či jednosložkové lepidlo a rovněž na
samotném podkladu, na který tenzometr lepíme.

4. Aplikace laku (polyuretanový, nitrilový či silikonový lak), jehož
úkolem je ochrana tenzometru před vnějšími vlivy (vlhkost,
prach, chem. prostředky apod.).



Princip měření el. odporovými tenzometry (Measurement
principle of resistive strain gauges)

- Odpor vodiče o délce l [m], příčném průřezu S [m2] a měrném odporu ρ
[Ω.m] je definován následovně:

- Pro totální diferenciál pak platí:

- Úpravou rovnic získáme:

- kde dl/l vyjadřuje poměrné prodloužení ε. Dále předpokládejme lineální
závislost mezi poměrným prodloužením a měrným odporem ve tvaru:

S

l
R = 

dS
S

l

S

dl

S

l
ddR

2
−+= 

S

dS

l

dld

R

dR
−+=










d
G =



Princip měření el. odporovými tenzometry

- Pro změnu příčného průřezu vodiče platí:

- výraz Δr/r je možné s uvážením Poissonova zákona přepsat na tvar µ.ε.

- Po úpravě dostáváme:

- Rovnici                                 je poté možné upravit do tvaru:

- Přičemž veličina k je označována jako k – faktor, který se určuje 
experimentálně pro daný typ tenzometru.
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Wheatsonův můstek – měření malých změn odporu

- Změny v odporech tenzometrů vlivem jejich deformace jsou obecně
velmi malé.

- Kupříkladu, pro pružné deformace v rozmezí 10-6 až 10-3 a tenzometr s
nominálním odporem 100 Ω je ΔR rovno 10-4 ÷ 10-1 Ω.

- Pro měření takto malých změn odporu se využívají tzv. můstkové metody,
u nichž je měřicím přístrojem galvanometr, který se používá k indikaci
stavu můstku, respektive k měření malých změn odporu.

- Cílem je co nejlépe vyvážit můstek tak, aby se proud protékající
galvanometrem rovnal nule.



Wheatsonův můstek – měření malých změn odporu

- Napájení můstku je realizováno stejnosměrným napětím UB, s využitím
Kirchhoffových zákonů je možné odvodit vztah pro proud procházející
větví s galvanometrem:

- Kde:
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Wheatsonův můstek – měření malých změn odporu

- Pro vyvážený můstek platí:

- Tenzometry v můstkovém zapojení mohou a nemusí být deformovány.

- Tenzometry, které jsou deformovány, se označují jako tenzometry
aktivní.

- Naproti tomu, tenzometry, které deformovány nejsou, se označují jako
tenzometry pasivní.

- K měření odporových změn tenzometrů se v zásadě používají dvě
metody, a to metoda nulová a výchylková.

324132410 RRRRRRRRIG =→−==



Nulová metoda

- Nulovou metodu je možné využívat pouze pro statická měření. Princip
metody spočívá ve vyvážení můstku před a po aplikaci zatížení.

- Mějme jeden aktivní tenzometr s odporem R1. Po aplikaci zatížení dojde
k porušení rovnováhy na můstku a bude nutné změnit odpor ve větvi
s tenzometry R2 a R4.

- Budeme-li uvažovat změnu odporu R2, bude platit:

( ) ( ) 322411 RRRRRR +=+



Nulová metoda

- Změříme-li změnu odporu R2, pak je možné změnu aktivního tenzometru
určit následovně:

- Na rozdíl od nulové metody je možné výchylkovou metodu využít pro
dynamická měření. Princip metody spočívá ve znalosti relace mezi
změnou odporu aktivního tenzometru a změnou proudu, který protéká
galvanometrem
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Výchylková metoda



Výchylková metoda

- Platí lineární závislost mezi změnou proudu procházejícího
galvanometrem a změnou odporu aktívního tenzometru:

- Důkaz:

Při změně odporu R1 o hodnotu ΔR1 dojde ke změně proudu dle
následující rovnice:

Díky malým změnám odporů v můstku je možné považovat determinanty
D a D1 za shodné, tudíž platí:
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Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

- Na základě počtu aktivních a kompenzačních tenzometrů, popřípadě
konstantních odporů a jejich různého zapojení je možné dosáhnout
různého zesílení výstupního signálu, zajištění kompenzace teploty či
nežádoucího vlivu namáhání.

- V závislosti na počtu aktivních tenzometrů v můstku rozlišujeme tři
základní typy zapojení:

Čtvrtmůstek s jedním aktivním tenzometrem

- Zbývající odpory jsou tvořeny kompenzačními tenzometry a/nebo 
pevnými odpory. Pro výstupní signál platí vztah:

Půlmůstek se dvěma aktivními tenzometry

- Zbývající odpory jsou tvořeny kompenzačními tenzometry a/nebo 
pevnými odpory. Pro výstupní signál platí vztah:
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Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

Plný můstek se čtyřmi aktivními tenzometry

- Pro výstupní signál platí vztah:
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Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

Způsoby zapojení do čtvrt/půl mostu 



Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

Způsoby zapojení do čtvrt/půl mostu 



Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

Způsoby zapojení do celého mostu 



Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

Způsoby zapojení do celého mostu 



Základní vlastnosti elektrických odporových tenzometrů

Linearita

- Linearita udává maximální odchylku reálného výstupního signálu od
ideálního přímkového průběhu, který je dán jako spojnice počátku
s hodnotou výstupního signálu při jmenovité hodnotě zatěžující síly.



Základní vlastnosti elektrických odporových tenzometrů

Hystereze

- Hystereze se projevuje při střídavém zatěžování a odlehčování součásti
s nalepeným tenzometrem a je definována jako největší odchylka mezi
hodnotou výstupního signálu při zatěžovacím a odlehčovacím cyklu pro
danou hodnotu zatížení.



Základní vlastnosti elektrických odporových tenzometrů

Deformační součinitel (k-faktor)

- Deformační součinitel je závislý na konkrétním typu tenzometru. Pro
drátkové/foliové tenzometry je k-faktor přibližně roven hodnotě k=2. Pro
polovodičové tenzometry je k-faktor v rozmezí k=30÷200. K-faktor je
v praxi určován na základě cejchovního měření.



Základní vlastnosti elektrických odporových tenzometrů

Relaxace

- Relaxace charakterizuje změnu poměrné podélné deformace
tenzometru vůči poměrné podélné deformaci součásti při statickém
zatížení.

- Relaxace je ve většině případů způsobena změnou vlastností lepidla
tenzometru, popřípadě podložky tenzometru.



Základní vlastnosti elektrických odporových tenzometrů

Příčná citlivost

- Příčná citlivost charakterizuje citlivost tenzometru na deformaci ve
směru kolmém na podélnou osu snímače. Vyjdeme z rovnice:

- Označme ka jako deformační součinitel pro podélnou osu a kt jako
deformační součinitel pro příčnou osu, pak lze výše uvedenou rovnici
pro jednoosý případ namáhání přepsat do tvaru:

- kde definuje součinitel příčné citlivosti

- Pro foliové tenzometry je
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Vliv provozních podmínek na tenzometrická měření

Tenzometrická měření jsou ovlivněna řadou vnějších faktorů. Mezi
nejpodstatnější patří:

teplota (vliv teploty je možné eliminovat použitím tzv.
samokompenzačních tenzometrů, majících velmi malou poměrnou
změnu odporu ΔR/R)

vlhkost (vlivem vlhkosti může dojít ke snížení izolačního odporu
vůči měřené součásti)

geometrie součásti, na kterou se tenzometr instaluje

způsob zatěžování

radioaktivní záření

…
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