
Karty danych producentów przetworników ciśnienia często zawierają wiele różnych danych do-
tyczących dokładności. W większości przypadków jednak nie wszystkie informacje są istotne. W 
tym artykule wyjaśniono, jakie informacje należy wziąć pod uwagę i kiedy. Wyjaśnia to również, 
dlaczego stabilne długookresowo przetworniki ciśnienia są warunkiem wstępnym optymalizacji 
kosztów w wymagających zastosowaniach przemysłowych. 

Dokładność = poprawność + precyzja 

Dokładność w technice pomiarowej składa się z poprawności i precyzji. 
Pod pojęciem poprawności rozumie się zbliżenie zmierzonej wartości 
do wartości rzeczywistej, podczas gdy precyzja zasadniczo oznacza 
powtarzalność wyniku pomiaru w identycznych warunkach. Tak więc, 
precyzyjne urządzenie pomiarowe wyświetla tę samą wartość dla każ-
dego pomiaru. Wartość ta może być prawidłowa lub błędna. Tylko 
wtedy, gdy wartość ta jest prawidłowa, przyrząd jest dokładny. Dlatego 
też dokładny instrument musi być zarówno poprawny, jak i precyzyjny. 
W każdym przypadku, gdy mówi się o dokładności mierzonych warto-
ści, ma się tu w zasadzie na myśli maksymalne odchylenie zmierzonej 
wartości. Jest ono wyrażone jako procent całkowitego zakresu pomia-
rowego. To maksymalne dopuszczalne odchylenie od zmierzonej war-
tości jest niepewnością, jaką obciążona jest mierzona wartość. Dlatego 
też często stosuje się termin niepewność pomiaru lub niepewność 
wartości pomiaru.
 

Dokładność, poprawność i precyzja – dlatego  
stabilne długookresowo przetworniki ciśnienia są 
koniecznością 

+ Wysoka precyzja, niska poprawność; 0 Wysoka poprawność, niska precyzja;  
× Wysoka precyzja, wysoka poprawność
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Temperatura wpływa na wartość mierzoną 

Na mierzoną wartość mają wpływ różne czynniki zewnętrzne. Dlatego 
też w kartach danych technicznych oddzielnie opisywane są odpo-
wiednie przyczyny niepewności pomiaru. W przypadku przetworni-
ków ciśnienia, oprócz rzeczywistej niepewności pomiaru ciśnienia, na-
leży również uwzględnić temperaturę będącą głównym czynnikiem 
wpływającym na dokładność pomiaru. Dla uproszczenia, podstawowa 
dokładność jest zazwyczaj osiągana w temperaturze pokojowej (zwy-
kle 20-25°C). Ponadto wskazywane są również błędy spowodowane 
wyższymi lub niższymi temperaturami. Są one zazwyczaj przedstawia-
ne jako odchylenie procentowe na 10 K.
Zarówno temperatura czynnika, jak i otoczenia może mieć znaczący 
wpływ na mierzoną wartość. Jeżeli przetwornik jest teraz używany w 
przybliżeniu w temperaturze pokojowej, wpływ temperatury może 
zostać pominięty.

Odchylenie wartości zmierzonej w tempe-
raturze pokojowej
Najważniejsze dane w przypadku temperatury pokojowej to odchyle-
nie wartości zerowej oraz odchylenie wartości końcowej, jak również 
nieliniowość i histereza (zwykle zestawione w jednej wartości, jako 
NLH). Odchylenia te są zestawiane – nie są dodawane – w odchyleniu 
zmierzonej wartości w temperaturze pokojowej (nazywanej również 
w Trafag dokładnością @25°C).
Jeżeli zmierzona wartość przetwornika ciśnienia w sterowniku jest 
ustawiona na zero w aplikacji przed rozpoczęciem rzeczywistej pracy, 
dla funkcjonalności maszyny jest de facto istotna tylko wartość NLH. 
Zerowanie eliminuje bowiem błąd punktu zerowego – a tym samym 
często dużą część odchylenia wartości końcowej – dla konkretnego 

zastosowania. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy ciśnienie w pompie 
jest monitorowane i wszystkie wartości pomiarowe są podczas urucha-
miania ustawione w sterowniku na 0 - pod warunkiem, że ciśnienie 
w pompie wynosi zawsze 0 bar w momencie uruchamiania układu.

Istotna jest tylko wartość NLH: przy stero-
waniu maszyną poprzez zmianę ciśnienia 
Jeśli tylko zmiana ciśnienia jest wymagany do sterowania maszy-
ną, decydujące znaczenie ma również tylko NLH. W hydraulicznych 
układach sterowania (lub pompach), przy pewnym odchyleniu od 
wartości zadanej, powinno zostać wyzwolone działanie, na przykład 
ponowne włączenie pompy lub otwarcie zaworu w celu utrzymania 
przyłożonego ciśnienia w ściśle kontrolowanym zakresie. Efektywne 
ciśnienie w pożądanym stanie - czy to o wartości 10,0 bar, czy 9,98 
bar - ma więc znaczenie drugorzędne; ponieważ większość maszyn 
jest indywidualnie dostosowywana do określonych podstawowych 
parametrów podczas uruchamiania. W związku z tym jedynie precyzja 

- tj. zasadniczo NLH łącznie z odtwarzalnością - odgrywa znaczącą rolę. 
Bezwzględna poprawność ma drugorzędne znaczenie.
W większości innych przypadków, w których wymagana jest nie tylko 
precyzja, ale również dokładność, istotne są zarówno odchylenia od 
wartości zerowej, jak i wartości końcowej, a także NLH. W ten sposób 
istotne staje się wskazanie zmierzonej wartości odchylenia w tempe-
raturze pokojowej.

Temperatura wpływa na odchylenia od 
zmierzonej wartości: Efekty przesunięcia i 
histerezy
Zachowanie w przypadku błędów wywołanych temperaturą jest po-
dobne: Jeśli po osiągnięciu statycznej temperatury pracy przetwor-
nik zostaje ustawiony w sterowniku na zero, lub - co jest znacznie 
częstsze - chodzi tylko o regulację odchyleń od wartości zadanej w 
tych samych warunkach, np. podczas rozruchu, to błąd temperaturo-
wy przetwornika ma drugorzędne znaczenie. Zmierzone odchylenie 
wartości przetwornika ciśnienia na skutek wpływu temperatury jest 
również dzielone  na efekty przesunięcia i histerezy. W przypadku 
niestatycznych warunków temperaturowych w danym zastosowaniu 
zawsze istotne są co najmniej efekty histerezy.
Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę to, czy efekty tempe-
raturowe pomiaru ciśnienia muszą zostać skompensowane, czy też nie. 
Wynika to z faktu, że kompensacja wpływu temperatury w przetwor-
niku ciśnienia oznacza dodatkowe koszty produkcji, które powodują 
wpływ na cenę produktu. 

Pomiar dokładnej wartości ciśnienia: 
Zakres błędów całkowitych w kręgu zain-
teresowania
Jeżeli w danym zastosowaniu ma zostać zmierzona dokładna wartość 
ciśnienia – na przykład w systemie monitorowania obciążenia, w któ-
rym mają zostać zamknięte działające siły – i musi to zostać również 
wykonane w zmiennych warunkach temperaturowych, decydujące 
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Pressure pulses: 2x nominal pressure, 17 Hz sinusoidal, temperature: 30°C 
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Life cycle testing 

TEB Total error Band 
NL  Non-linearity 
H Hysteresis 
CE Calibration error 
BE Fundamental errors (noise,  
 mounting error) 

TK Thermal errors (NP [zero point],  
 SP [span]) 
R Reproducibility 
D Longterm drift 
Z Zoom factor (rel. to full range  
 of sensor)

Dane dotyczące dokładności
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znaczenie ma zakres błędów całkowitych (TEB Total Error Band). Zesta-
wione są tu wszystkie indywidualne odchylenia. Ponieważ błąd całko-
wity wzrasta wraz ze wzrostem odchyleń od temperatury pokojowej, 
dane te są przedstawione w kartach danych Trafag w odniesieniu do 
wartości końcowych skompensowanego zakresu temperatur. Z dru-
giej strony, wskazanie błędu całkowitego poprzez krzywą temperatury 
roboczej jest pokazane na grafice.

wybrać przetwornik ciśnienia gwarantujący dokładność przez wiele lat. 
Dlatego zmniejszenie kosztów zakupu przetworników ciśnienia jest 
zatem nie na miejscu.

Wysokiej jakości technologia Trafag cien-
kowarstwowej powłoki na stali
W tym przypadku wykorzystuje się zalety przetworników ciśnienia Tra-
fag: W pierwszym roku zwykle zmiana wartości wyjściowej w czasie 
oscyluje poniżej 0,1%. Nawet po dziesięciu latach wartości pomiarowe 
zwykle odbiegają o mniej niż 0,3% od ustawień fabrycznych. 
Ze względu na brak znormalizowanych testów i kryteriów badania, fir-
ma Trafag opracowała kilka testów wymuszonej żywotności, które bar-
dzo skutecznie identyfikują słabe punkty instrumentów. Jedną z naj-
trudniejszych prób jest próba zmiany obciążenia, w której wykonuje 
się 20 milionów cykli obciążeniowych przy co najmniej 1,5-krotności 
ciśnienia nominalnego. Tylko kilka konkurencyjnych przetworników 
ciśnienia może zaoferować instrumenty, które są w stanie wytrzymać 
ten test bez uszkodzenia czujnika. Natomiast nawet po 20 miliono-
wym teście zmiany obciążenia, cienkowarstwowa powłoka Trafag na 
stali czujników wykazywała zmianę wartości wyjściowej w czasie znacz-
nie poniżej 0,05%; tj. pozostawały praktycznie w oryginalnym stanie 
i były nieuszkodzone. 
Dla producentów maszyn i systemów, które mają działać prawidłowo 
i bezawaryjnie przez wiele lat, niezmiernie ważne jest, aby stosowane 
przez nich czujniki zawsze działały perfekcyjnie nawet po latach użyt-
kowania w najtrudniejszych warunkach. W zastosowaniach przemysło-
wych wymagana jest dokładność, poprawność i precyzja z doskonałą 
długotrwałą stabilnością sygnału pomiarowego. <

Ekstremalne testy ze zmianą obciążenia wykazały, że po 10 lub 20 milionach cykli i 
przy dwukrotnym ciśnieniu nominalnym czujniki Trafag zachowują stabilność, a uzy-
skiwane wartości pomiarowe odbiegają o mniej niż 0.1 % od wartości początkowych.

Life cycle testing

Wpływ na stabilność długookresową: 
Starzenie się, środowisko pracy itp
Wszystkie specyfikacje producentów odnoszą się do warunków w sta-
nie loco fabryka. Wraz z wydłużaniem się okresu pracy przetworników 
ciśnienia, odchylenia zmierzonych wartości się zwiększają z powodu 
starzenia się, zmęczenia materiału i zużycia. Proces ten jest bardzo 
indywidualny i zależy od warunków zastosowania, użytej technologii 
czujników oraz konstrukcji i jakości całego przetwornika. Podczas gdy 
opracowana przez Trafag technologia cienkowarstwowej powłoki na 
stali charakteryzuje się asymptotyczną, długookresową zmianą war-
tości wyjściowej w czasie, która osiąga wartość poniżej trzykrotności 
wartości rocznej, istnieją konkurencyjne produkty, które w testach 
trwałości eksploatacyjnej wykazują niemal liniowy, czasem nawet 
progresywny wzrost odchyleń zmierzonej wartości. W szczególności 
podwyższona temperatura przejawia się w znacznym wpływie na sta-
bilność długookresową. Na przykład, jeśli stosowany jest przetwornik 
ciśnienia o wartości dokładności loco fabryka o wartości 0,3%, nawet 
przy niskich współczynnikach zmiany wartości wyjściowej w czasie, ta-
kich jak 0,1% rocznie, może on nie nadawać się do użytku po upływie 
czterech do pięciu lat. 
W przypadku wysokiej jakości i drogich maszyn i systemów, trwałość 
i stabilność długookresowa przetwornika ciśnienia musi być szcze-
gólnie wysoka. Przerwa w pracy lub nawet awaria wstrzymująca pracę 
zakładu szybko prowadzi do wysokich kosztów. Z tego powodu należy 

Trafag AG sensors & controls
Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Oprócz szerokiej gamy znormalizowanych, konfi-
gurowalnych produktów, Trafag opracowuje również indywidualne 
rozwiązania dla klientów OEM. Firma Trafag, założona w 1942 roku z 
główną siedzibą w Szwajcarii, dysponuje rozbudowaną siecią dystry-
bucyjną i serwisową w ponad 40 krajach na całym świecie. Pozwala to 
na indywidualne i kompetentne doradztwo dla klientów i gwarantuje 
dostępność najlepszego możliwego serwisu. Wydajne działy rozwoju 
i produkcji zapewniają szybkie i niezawodne dostarczanie produktów 
Trafag, charakteryzujących się najwyższą jakością i precyzją, oraz bły-
skawiczne realizowanie żądań klientów.
www.trafag.com
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