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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

Senzor, ultrazvukový senzor, druhy zvuku, analógový výstupný signál senzora, analógové senzory, 

clonka, enkodér. 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej hodiny z  mechatroniky  

 

Otvorená hodina bola pripravená pre žiakov 3. ročníka - študijný odbor: Mechatronika 

Názov vyučovacej hodiny: Meranie závislosti výstupného napätia a prúdu u ultrazvukového   

analógového senzora v závislosti od vzdialenosti prekážky (clonky). 

 

Úvodná motivácia žiakov pozostávala z konkrétnej ukážky funkcie a použitia senzorov 

v priemyselnej praxi. Na vyučovaní sme použili tri základné najpoužívanejšie typy senzorov – 

indukčný analógový senzor, ultrazvukový senzor a binárny kapacitný senzor.  Konkrétne na danej 

vyučovacej hodine sme overovali funkciu ultrazvukového senzora. Cieľom vyučovania bolo 

oboznámiť sa s princípom činnosti  tohto typu  senzora a overiť meraním jeho  základné vlastnosti 

a parametre, taktiež zároveň aj oboznámiť sa s ich použitím v praxi.  

Forma vyučovania bola zvolená samostatná praktická skupinová práca žiakov. 

Metóda vyučovacej hodiny je výklad, demonštračná metóda, metóda postupných krokov, problémová 

metóda, praktická práca žiakov a na záver grafické vyhodnotenie a spracovanie výsledkov. 

Názov úlohy, ktorú žiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola: „Meranie  závislosti 

výstupného napätia a prúdu  u ultrazvukového senzora  od vzdialenosti prekážky (clonky). 

 

 Hlavným obsahom a cieľom vyučovacej dvojhodinovky bolo oboznámiť sa s princípom činnosti 

tohto typu UZV senzora, poznať jeho elektrickú  blokovú schému a základné funkčné bloky, vedieť  

jeho princíp činnosti a aký majú výstupný elektrický signál ( analógový alebo binárny priebeh napätia 

a prúdu ) a na záver praktickým meraním s použitím pripravených prípravkov vykonať meranie  

závislosti výstupného U, I od vzdialenosti prekážky. Dôraz sme tiež samozrejme kládli aj na to, aby 

žiaci poznali ich praktické využitie v priemyselnej praxi.  Funkciu senzorov sme overovali na 

pracovisku, ktoré pozostávalo z meracej stolice s posuvným držiakom, do ktorého sme upevnili 
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senzor. Držiak sa posúva pomocou závitovej otočnej tyče vo vodorovnom smere. Závitová tyč je 

spojená zároveň jedným koncom s tzv. enkodérom, ktorý otáčky závitovej tyče premieňa na sériu 

postupných impulzov v chronologickom časovom poradí.  Tieto impulzy privádzame z enkodéra do 

PLC automatu, ktorý ich vyhodnotí a na počítači s využitím softvéru v prostredí CODESYS vieme 

presne odmerať a odčítať  vzdialenosť medzi čelom senzora a prekážkou, ktorá bola tvorená clonkou. 

Namerané hodnoty napätí a prúdov mali žiaci za úlohu spracovať vo forme grafického výstupu 

v programe Excel. Na záver mali žiaci za úlohu vyhodnotiť funkciu senzora a zhodnotiť graficky 

spracované výstupné hodnoty, ktoré získali meraním. 

 

Treba poznamenať, že súčasné moderné trendy meraní v elektrotechnike spočívajú v tom, že je 

potrebné aj namerané hodnoty vyhodnotiť a spracovať pomocou počítača a príslušného softvéru. To 

bola aj úloha v tomto predmete. 

 

Na záver mali žiaci za úlohu namerané hodnoty graficky spracovať a vyhodnotiť. Medzi predmetové 

vzťahy žiaci rozvíjali tým, že využívali a zdokonalili sa v oblasti elektroniky (princíp činnosti 

senzorov), elektrotechnického merania  (obsluha a správne nastavenie, zapojenie a používanie 

meracích prístrojov) a informatiky (práca s programom Excel).  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

       Na úvod vyučujúci vysvetlil funkciu senzora v praxi pri snímaní rôznych fyzikálnych, 

chemických a biologických veličín. Krátko uviedol aj rozdelenie senzorov podľa rôznych kritérií. 

Keďže témou a obsahom vyučovania bolo oboznámiť sa s princípom činnosti ultrazvukového 

senzora, tak v úvodnej časti prvej vyučovacej hodiny v rámci motivačnej časti vyučovania vyučujúci 

vysvetlil použitie a funkciu  UZV senzora v priemyselnej praxi. V rámci expozičnej časti vyučovacej 

hodiny vyučujúci oboznámil žiakov s princípom činnosti  senzora, žiaci sa naučili blokovú schému  

senzora  a funkciu každého funkčného bloku so zreteľom na to, aby porozumeli princípu činnosti 

daného typu senzora. V závere vyučovacej hodiny vyučujúci vysvetlil aj použitie UZV senzora  

v priemyselnej praxi. 

 V úvode druhej vyučovacej hodiny vyučujúci vysvetlil postup merania  výstupného U, I zo senzora, 

vysvetlil zloženie pracoviska a meracej aparatúry. Neoddeliteľnou súčasťou musí byť aj oboznámenie  

žiakov  s bezpečnosťou pri práci s elektrickými zariadeniami. Každý typ senzora sa inštaluje a upevní 

do prípravku tak, aby senzorom bolo možné pohybovať vo vodorovnom smere. Na tento účel slúžia 

upevňovacie matice na senzore. Senzor sa môže pohybovať pomocou otáčania závitovej tyče. 

Takýmto spôsobom môžeme meniť vzdialenosť medzi senzorom a clonkou. Clonka je vzorka 

materiálu o rozmeroch 3x4 cm a predstavuje prekážku. Mali sme k dispozícii rôzne druhy cloniek 

z rôznych materiálov (vodivých a nevodivých). Jeden koniec závitovej tyče je spojený s enkodérom, 

ktorý má za úlohu prevádzať otáčky závitovej tyče na sériu impulzov, ktoré sa šíria vodičom 

v sériovej postupnosti do PLC automatu, ktorý ich pomocou softvéru v programe CODESYS  

prevedie na vzdialenosť v milimetroch. Túto vzdialenosť žiaci priamo môžu odčítať v programovom 

okne s presnosťou na stotinu milimetra. Výstupné hodnoty napätia a prúdu žiaci merali pomocou 

elektronického multimetra.  

Namerané hodnoty napätí a prúdov žiaci hneď zapisujú prehľadným spôsobom do pripravených 

tabuliek do zošita a zároveň aj v programe Excel. Na záver merania žiaci namerané hodnoty 

vyhodnotia a spracujú graficky vo forme grafickej závislosti výstupného napätia a prúdu od veľkosti 

vzdialenosti clonky. 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Realizácia  úlohy: Meranie závislosti výstupného napätia a prúdu UZV senzora od vzdialenosti 

prekážky predstavuje základné a hlavné spôsoby overovania funkcie  senzorov  používaných 

v mechatronike. Výsledkom tejto dvojhodinovky je to, že takýmto spôsobom sa žiaci oboznámia 

s princípom činnosti  senzorov, ktoré sa bežne a často používajú v mnohých priemyselných 

aplikáciách v mechatronike. Praktickým meraním   senzorov sa oboznámia s ich princípom činnosti 

a v neposlednom rade sa zdokonalia v praktických zručnostiach v zapájaní elektrických obvodov 

a správnom používaní meracích prístrojov. Naučia sa namerané výsledky spracovať pomocou 

počítača a graficky vyhodnotiť- vypracovať grafickú závislosť nameraných veličín. 

 

 Aby žiaci mohli pracovať na konkrétnych úlohách, musia okrem základných vedomostí z uvedených 

predmetov poznať aj schematické značky základných elektronických súčiastok a elektronických 

funkčných blokov a obvodov, musia ovládať kreslenie schematických značiek, postupy vytvárania 

a zapojenia elektrických obvodov, musia poznať a ovládať druhy signálov – analógový a binárny.  

Vyučovanie predmetu elektrotechnika si vyžaduje vedomosti z príbuzných predmetov elektronika, 

elektrotechnické merania, elektrotechnika a matematika. Taktiež žiaci si zdokonalia praktické 

zručnosti a kompetencie v zapájaní elektrických obvodov a v používaní meracích prístrojov, vedia 

analyzovať namerané výsledky a vyhodnotiť ich. Na záver musia žiaci vypracovať protokol z merania 

v ktorom napíšu tému cvičenia, úlohy, teoretický rozbor, schémy zapojenia, postup merania a tabuľky 

s nameranými výsledkami ako aj zhodnotenie merania.  Hodnotenie osvojenia vedomostí žiakov 

spočíva v tom, že na záver žiaci vypracujú písomný test zameraný na overenie vedomostí z teoretickej 

aj praktickej časti vyučovacej dvojhodinovky, taktiež sa hodnotí aj technická a grafická úroveň 

vypracovania protokolu z merania. 
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