
Laboratorium Sensorów i
Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych

Ćwiczenie nr 1
Pomiary ciśnienia 

 1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia  jest  zapoznanie  się  z  konstrukcją  i  działaniem czujników ciśnienia.  W 
trakcie  zajęć  laboratoryjnych  przeprowadzone  zostaną  pomiary  ciśnienia  w  cieczach  oraz 
przebadany  wpływ  temperatury  na  pomiar  ciśnienia  z  zastosowaniem  czujnika 
piezorezystancyjnego. 

 2. Wprowadzenie:

Ciśnienie jest skalarną wielkością fizyczną opisującą skutek działania siły normalnej na daną 
powierzchnie. Definiuje się je jako stosunek siły powierzchniowej  F (skierowanej prostopadle do 
powierzchni) do pola powierzchni S.

P= F
S (1)

Jednostką  ciśnienia  w  układzie  SI  jest  paskal  [Pa].  Jeden  Paskal  równy  jest  ciśnieniu 
wywieranemu przez siłę 1N działającą na powierzchnię 1m2.

Pa= N
m2 (2)

Jeden Paskal jest bardzo małą wartością, dlatego w praktyce ciśnienie wyraża się w  hPa 
(102Pa) lub MPa (106Pa = N/mm2). Ciśnienie może być wyrażane także w innych jednostkach, które 
w łatwy sposób można przeliczyć na Pa:

Nazwa Jednostka Równowartość w Pa
Bar bar 105 Pa
Atmosfera techniczna at 98100 Pa
Atmosfera fizyczna atm  (kg/cm2) 101325 Pa
Tor (wysokość słupa rtęci w mm) tr (mmHg) 133 Pa
Wysokość słupa wody w mm mmH2O 9.80665 Pa
Kilogram na metr kwadratowy kg/m2 9.81 Pa

 1



Funt na cal kwadratowy PSI 6894.75 Pa
Jeżeli  podajemy  wartość  ciśnienia  względem  próżni,  mówimy  wówczas  o  ciśnieniu 

bezwzględnym.  W pomiarach  mamy  jednak  na  ogół  do  czynienia  z  ciśnieniem  wyznaczonym 
względem  innego  ciśnienia,  nazywamy  je  ciśnieniem względnym.  Najczęściej  odniesieniem, 
względem  którego  wykonujemy  pomiar  jest  ciśnienie  atmosferyczne.  Ciśnienie  względne,  w 
odróżnieniu od ciśnienia bezwzględnego (którego wartość jest zawsze dodatnia) może przyjmować 
wartości zarówno dodatnie jak i ujemne. Mówimy wówczas o nadciśnieniu lub podciśnieniu. 

Ciśnienie  mierzy  się  głównie  w  płynach  i  gazach.  Zgodnie  z  prawem  Bernoulliego  w 
cieczach nieściśliwych energia w danym punkcie równa jest sumie energii kinetycznej, potencjalnej 
oraz energii ciśnienia:

ρ⋅v2

2
+p+ρ⋅g⋅z = const.  (3)

gdzie: ρ – gęstość cieczy
v – prędkość cieczy
p – ciśnienie 
g – przyśpieszenie ziemskie
z – wysokość położenia punktu.

Powyższe  równanie  opisuje  ciśnienie  panujące  w  danym  punkcie  (strudze)  cieczy 
nieściśliwej.  W  równaniu  (3)  możemy  rozróżnić  dwie  składowe  ciśnienia:  dynamiczną
i statyczną. Ciśnienie dynamiczne zależy od prędkości z jaką porusza się ciecz i dane jest wzorem:

pd=
ρ⋅v2

2 (4)

Możemy  je  interpretować  jako  napór  wywierany  przez  ciecz  na  powierzchnię  prostopadłą  do 
kierunku prędkości. Jeśli więc powierzchnia czynna czujnika jest równoległa do poruszającego się 
płynu, to ciśnienie dynamiczne będzie zerowe.

W przypadku, gdy ciecz pozostaje w bezruchu, równanie (3) sprowadza się do równania 
statycznego płynu.  W równaniu  tym ciśnienie  w cieczy zależy wyłącznie  od  położenia  punktu 
względem jego lustra oraz od ciśnienia panującego na jej  powierzchni.  Jest  to równanie statyki 
płynów i ma postać:

p= p0+ρ⋅g⋅z   (5)
gdzie:

p – ciśnienie w danym punkcie
p0 – ciśnienie panujące nad powierzchnią cieczy
ρ⋅g⋅z – ciśnienie hydrostatyczne na głębokości z od lustra cieczy.

Ciśnienie hydrostatyczne związane jest z siłą wywieraną przez słup cieczy o wysokości  z
i nie zależy od kształtu ani rozmiaru naczynia (czyli od ilości cieczy w naczyniu itp). 
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Czujniki pojemnościowe:

Działanie  pojemnościowych  czujników  ciśnienia  opiera  się  na  zmianie  pojemności 
specjalnej budowy kondensatora. Kondensator taki tworzy membrana podatna na działanie ciśnienia 
zewnętrznego  i  sztywne  krzemowe  podłoże.  Między  membraną  i  podłożem  umieszczony  jest 
pierścień z izolatora, którego zadaniem jest odizolowanie membrany od podłoża oraz uszczelnienie 
powstałej komory. W komorze znajduje się gaz zamknięty pod ciśnieniem odniesienia. 
W czasie  pomiaru ciśnienie  działające na membranę powoduje jej  wygięcie.  Odkształcająca się 
membrana zmienia swoje położenie względem podłoża.  Zmiana odległości  miedzy membraną a 
podłożem skutkuje zmianą pojemności elektrycznej czujnika. Największe ugięcie membrany jest na 
jej środku i ma ono największy wpływ na zmianę pojemności. W pobliżu krawędzi membrany jej  
odległość  od  podłoża  pozostaje  stała,  skutkiem  czego  jest  występowanie  stałych  pojemności 
czujnika (nie wrażliwych na zmiany ciśnienia). Aby zmniejszyć pojemność stałą czujnika brzegi 
podłoża są podtrawiane, tak aby zwiększyć odległość od membrany.

Rys. 1 Budowa pojemnościowego czujnika ciśnienia.

Zaletą  czujników pojemnościowych jest  stałość  ich  parametrów w czasie  i  mały wpływ 
temperatury  na  wyniki  pomiarów.  Wadą  jest  konieczność  stosowania  rozbudowanych  układów 
pomiarowych.

Czujniki piezorezystancyjne: 

Czujniki  piezorezystancyjne  zawdzięczają  swoją  nazwę  zastosowanym  w  nich 
piezorezystorom.  Piezorezystory  są  elementami  mechanicznymi,  których  rezystancje  zależy  od 
zmiany długości (odkształcenia) wzdłuż ich osi poprzecznej. Czułość piezorezystorów  jest ok. 10-
100 razy większa niż w przypadku tensometrów oporowych.  

Podczas  zajęć  laboratoryjnych  do  pomiaru  ciśnienia  hydrostatycznego  wykorzystywany 
będzie kateter firmy Sentron, na końcu którego znajduje się piezorezystancyjny czujnik ciśnienia  [1] 

W typowych  czujnikach  piezorezystancyjnych,  głównym  elementem  jest  wytrawiona  w 
krzemie membrana. Na membranie tej umieszczone są przetworniki piezorezystancyjne. Po jednej 
stronie  (spodniej)  membrany  znajduje  się  ciśnienie  odniesienia  (ciśnienie  atmosferyczne 
doprowadzone przez kanał wlotowy). 
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Rys. 2 Budowa piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Zasadnicza część czujnika jest  osadzona na warstwie szkła o identycznej rozszerzalności 
cieplnej co krzem. Mierzone ciśnienie doprowadzane jest do membrany przez otwór w obudowie, 
powodując  jej  odkształcenie,  które  prowadzi  do  zmiany  rezystancji  umieszczonych  na  niej 
piezorezystorów.  Piezorezystory  pracują  w  układzie pełnego  mostka  Wheatstone’a  tzn.  pod 
wpływem odkształcenia, dwa z nich umieszczone na górze membrany ulegają  rozciągnięciu (ich 
rezystancja rośnie),  a pozostałe dwa umieszczone na spodzie membrany ulegają  zgnieceniu (ich 
rezystancja  maleje).  Napięcie  wyjściowe  Up w  mostu  Wheatstone'a  zależy  od  rezystancji 
piezorezystorów oraz od napięcia zasilania mostka i wyraża się następującym wzorem:

  U p=[U z−(−U z)]⋅(
T 3

T 4⋅T 3
−

T 2

T 2⋅T 1
) (6)

Rys. 3 Pełny mostek Whatestone'a

Sygnał napięciowy z mostka pomiarowego ma małe wartości (rzędu dziesiątek miliwoltów), więc 
musi być dodatkowo wzmocniony.

Budowa układu  pomiarowego:

Rys. 4 Schemat toru pomiarowego
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Układ pomiarowy składa się z trzech części: przetwornika ciśnienia znajdującego się w kateterze, 
kalibratora  (rys  5)  pozwalającego dostosować warunki  pracy układów i  wzmacniacza  z  barierą 
izolacyjną (rys 6) wzmacniającego sygnał z przetwornika ciśnienia. Przed rozpoczęciem pomiarów 
należy przeprowadzić kalibrację toru pomiarowego.

Rys. 5 Schemat układu kalibratora. 

Kalibracje toru pomiarowego przeprowadza się dla ustalonego ciśnienia odniesienia. Podczas zajęć 
laboratoryjnych jako ciśnienie odniesienia należy przyjąć ciśnienie atmosferyczne.   

Głównym układem toru pomiarowego jest wzmacniacz prądu stałego z barierą izolacyjną 
(rys.  6).  Składa  się  on  z  następujących  układów  scalonych:  precyzyjnego  wzmacniacza 
pomiarowego  z  programowo  ustalonym  wzmocnieniem  typu  AD624  (Analog  Devices), 
wzmacniacza z izolacją  galwaniczną  AD215 (Analog Devices), stabilizatora napięcia dodatniego 
A78L08 (AME) oraz nisko-szumowego wzmacniacza operacyjnego TL070 (Texas Instrument).

Rys. 6  Schemat elektryczny układu wzmacniacza pomiarowego z barierą izolacyjną.

Kalibracja toru pomiarowego:

Kalibrowanie  toru  pomiarowego  rozpoczyna  się  od  zrównoważenia  wzmacniacza 
pomiarowego.  Wejście  wzmacniacza  należy  zewrzeć  (pozycja  3  kalibratora),  a  następnie  przy 
pomocy wewnętrznego potencjometru wyzerować napięcie wyjściowe wzmacniacza. 
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Następnym  krokiem  jest  zrównoważenie  mostka  pomiarowego  (piezorezystancyjnego) 
znajdującego się w kateterze. Aby to wykonać należy przełączyć kalibrator w pozycję 1, po czym 
przy pomocy potencjometru ustawić wartość napięcia wyjściowego wzmacniacza na zero. 
Po  wyzerowaniu  toru  pomiarowego  należy  go  skalibrować.  W  tym  celu,  do  czujnika  należy 
doprowadzić  ciśnienie  wzorcowe  i  odczytać  dla  niego  wartość  napięcia  na  wyjściu  toru 
pomiarowego. Uzyskany w ten sposób pomiar posłuży do wyskalowania czujnika. 
Aby wyskalować tor pomiarowy, należy ustawić pozycję 2 w kalibratorze, co spowoduje podanie na 
wejście wzmacniacza sygnału odpowiadającego ciśnieniu 100mmHg.

Wymagane wiadomości:

• Podstawowa  wiedza  z  zakresu  pomiarów  ciśnienia  (w  szczególności  w 
zastosowaniach medycznych).

• Budowa  i  zasada  działania  czujników  ciśnienia:  pojemnościowych  i 
piezorezystancyjnych.

 3. Przebieg ćwiczenia:

1. Zapoznać się z budową stanowisk pomiarowych,
2. Na stanowisku nr 1 wykonać kalibracje przetwornika ciśnienia umieszczonego w kateterze 

(jako odniesienie przyjąć ciśnienie atmosferyczne),
3. Umieścić kateter w rurze z naniesioną miarką i wyznaczyć zależności ciśnienia od 

głębokości zanurzenia czujnika (pomiary wykonać podczas zanurzania i wynurzania 
kateteru),

4. Na stanowisku nr 1 do cylindra wlać wodę. Za pomocą termometru zmierzyć temperaturę 
cieczy. Wykonać pomiar ciśnienia z wykorzystaniem kateteru dla 5 różnych głębokości 
(pomiary powtórzyć dla 5 wybranych temperatur).

5. Na stanowisku nr 2 wykonać pomiary ciśnienia dla różnych wysokości umiejscowienia 
czujnika względem pojemnika z wodą (nad i poniżej poziomu cieczy w pojemniku).

NIE PRZEKRACZAĆ TEMPERATURY 50°C!

 4. Opracowanie wyników:

1. Na jednym wykresie wykreślić zależności ciśnienia od głębokości zanurzenia czujnika oraz 
charakterystyką idealną obliczoną na podstawie wzoru ph=gρh.
a) sprawdzić,  stosując  analizę  regresji  liniowej,  czy  wykonane  pomiary  potwierdzają 

liniową zależność ciśnienia od wysokości słupa cieczy ph=gρh.
b) wyznaczyć błąd względny pomiaru,
c) przeanalizować zjawisko histerezy.

2. Wykreślić charakterystyki zmian ciśnienia w zależności od temperatury. 
a) Stosując analizę regresji liniowej, sprawdzić wszystkich głębokości h czy w przypadku 

badanego czujnika zależność ciśnienia od temperatury ma charakter liniowy,
b) przeanalizować  wpływ  temperatury  na  pomiar  ciśnienia  czujnikiem 

piezorezystancyjnym. 
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3. Wykreślić  charakterystykę  zmian ciśnienia w zależności od wysokości czujnika względem 
poziomu cieczy w pojemniku, porównać zależności dla pomiarów ciśnienia dodatniego i 
ciśnienia ujemnego.

4. Wskazać  przyczyny  ewentualnych  błędów  pomiarowych  oraz  możliwości  ich 
wyeliminowania.

 5. Sprawozdanie.

Sprawozdanie  powinno  zawierać:  schematy  blokowe  stanowisk  pomiarowych  (wraz  z 
opisem), tabele i wykresy, analizę błędów pomiarowych oraz wnioski i spostrzeżenia.
Badane zjawiska mają charakter ciągły, dlatego punkty zaznaczone na wykresie powinny zostać  
aproksymowane odpowiednimi krzywymi, opisującymi wyznaczone zależności.

 6. Analiza regresji.

Badania i eksperymenty prowadzą do wyznaczenia pewnej zależności (wzoru), która opisuje 
dane zjawisko. Pomiary rzeczywistych wielkości zawsze są obarczone błędem. Na błąd pomiaru 
mają wpływ szumy, niedokładności urządzeń pomiarowych, pomyłki osób wykonujących pomiar 
itp. Niektórych z wymienionych przyczyn nie możemy wyeliminować, więc aby znaleźć najlepszy 
opis  zjawiska,  stosuje  się  analizę  regresji  liniowej.  Metoda  ta  pozwala  wyznaczyć  zależność 
wyników od wielu zmiennych. W analizie wyników uzyskanych w czasie zajęć wykorzystywana 
będzie funkcja liniowa jednej zmiennej.

Załóżmy, że badane zjawisko można opisać funkcją liniową y=a⋅x+b . Aby tę zależność 
potwierdzić  dokonujemy pomiarów  wartości  y przy  zadanych  wartościach  x,  w  wyniku  czego 
otrzymujemy pary wyników (y,x). Aby znaleźć parametry a i b funkcji należałoby rozwiązać układ 
równań  z  dwiema  niewiadomymi.  W  idealnym  przypadku  dowolnie  wybrane  dwa  pomiary 
wyników pozwoliłyby wyznaczyć parametry a i b. W rzeczywistych pomiarach jest to niemożliwe. 
Dlatego  otrzymane  wyniki  przybliża  się  prostą,  która  powinna  być  do  nich  jak  najlepiej 
dopasowana. Najlepiej dopasowaną funkcją do zbioru wyników, jest ta dla której suma kwadratów 
błędów obserwacji będzie najmniejsza. Dopasowanie takie możemy uzyskać stosując metodę sumy 
najmniejszych kwadratów.

Metoda najmniejszej sumy kwadratów polega na znalezieniu takich współczynników a i  b, 
aby różnica (odchylenie) pomiędzy wartością obliczoną a wartością zmierzoną była jak najmniejsza 
(wzór 9).

d i= y i− ŷ i= y i−ā⋅x i− b̄ . (9)

Jeśli  szukane współczynniki  mają  być  najlepiej  dopasowane do wszystkich  pomiarów,  to  suma 
wszystkich z różnic podniesionych do kwadratu powinna być minimalna (wzór 10). Stąd nazwa 
metody sumy najmniejszych kwadratów. 

∑
i=1

n

d i
2=∑

i=1

n

( y i−ā⋅xi−b̄)2=min  (10)

Warunkiem  koniecznym  istnienia  minimum  sumy  (wzór  10)  jest  zerowanie  się  pochodnych 
cząstkowych względem a i b, tj:
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∑
i=1

n

2⋅( yi−ā⋅x i−b̄)⋅(−x i)=0

∑
i=1

n

2⋅( yi−ā⋅x i−b̄)⋅(−1)=0
(11)

Rozwiązując układ równań (11) otrzymujemy następująca równania:

ā=
∑
i=1

n

x i⋅∑
i=1

n

yi−n⋅∑
i=1

n

( x i⋅yi)

(∑
i=1

n

x i)
2
−n⋅∑

i=1

n

x i
2

(12)

b̄=
∑
i=1

n

x i⋅∑
i=1

n

x i⋅y i−∑
i=1

n

y i⋅∑
i=1

n

x i
2

(∑
i=1

n

x i)
2
−n⋅∑

i=1

n

x i
2

(13)

Po wyznaczeniu współczynników a i b pojawia się pytanie jak dokładnie przyjęta zależność (model) 
liniowa  y=a⋅x+b opisuje  wyniki  pomiarów.  Miarą  takiego  dopasowania  jest  współczynnik 
korelacji liniowej Pearsona wyznaczany na podstawie wzoru:

r=
n⋅∑

i=1

n

xi⋅yi−∑
i=1

n

y i⋅∑
i=1

n

xi

√[n⋅∑
i=1

n

xi
2−(∑

i=1

n

xi)
2
]⋅[n⋅∑

i=1

n

y i
2−(∑

i=1

n

y i)
2
]

(14)

Współczynnik  korelacji  (14)  może  przyjmować  wartości  z  przedziału  <-1,1>.  Jeśli  wartość 
bezwzględna współczynnika  r = 1, to punkty pomiarowe znajdują się na wyznaczonej prostej. W 
praktyce  gdy  r  >  0.95  (przy  małej  liczbie  pomiarów  r>90)  można  przyjąć,  że  wyznaczona 
zależność ma charakter liniowy.  Gdy wartość bezwzględna współczynnika korelacji r = 0 oznacza 
brak korelacji liniowej między zmiennymi (pomiary mogą odpowiadać zależnościom nieliniowym).

Regresję  liniową  można  również  wykorzystać  do  wyznaczenia  zależności  nieliniowych, 
przekształcając  wyniki  pomiarów  do  postaci  liniowej.  Przykładowo  jeśli  spodziewamy  się 
zależności  kwadratowej  y=x 2 ,  to  podstawiając  nową zmienną  z  =  x2 otrzymujemy zależność 
liniową y=a⋅z+b , co pozwala na zastosowanie regresji liniowej (należy pamiętać, aby przeliczyć 
wszystkie dane pomiarowe, zgodnie z przyjętą zależnością).

Literatura:

[1] (patentu nr 4722348)
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