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Abstrakt 

 
 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorní úlohy měření 
magnetického pole. Práce shrnuje princip činnosti měření magnetického pole a funkci několika 
druhů magnetických senzorů. Dále je zde popsána konstrukce a funkce magnetometru, který 
bylo potřeba sestrojit pro laboratorní úlohu, včetně schémat, součástek a plošných spojů. V 
magnetometru je obsažen AMR senzor magnetického pole. 
 Vytvořená laboratorní úloha spolu s magnetometrem je určena pro výuku v laboratoři 
předmětu Senzory a měření. Skládá se z měření magnetického pole Země a měření intenzity 
magnetického pole vzduchové cívky. Model se připojuje k osciloskopu pro grafické znázornění 
výsledků. 
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Abstract 

 
 This bachelor thesis is devoted to design and implementation of laboratory task 
measuring of magnetic field. Thesis summarizes the principle of operation of magnetic field 
measurement and function of several kinds of magnetic field senzore. Further, the construction 
and function  of magnetometer is described, which was necessary to construct for the laboratory 
task, including schemes, components and printed circuit boards. Magnetometer contains AMR 
magnetic field sensor. 
 Created laboratory task with magnetometer is intended for use in a course on Senzors 
and measurement. It consists of measurement of the magnetic field of the Earth a measurement 
of magnetic field intensity of the air coil. Model si connected to the oscilloscope for graphic 
representation of results. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
AMR  anisotropická magnetická rezistence 
B  magnetická indukce      [T] 
ESR  elektronová spinová rezonance 
E  elektrické pole 
Fm  síla magn.pole       [N] 
f  frekvence       [Hz] 
GND  ground, země 
H  intenzita magnetického pole     [A.m-1] 
He  vektor zemského magnetického pole 
Heh  směr magnetického severu 
I  proud tekoucí do cívky      [A] 
J  proudová hustota      [A/m2] 
k   koeficient výpočtu intenzity magnetického pole   [A/m.V] 
l  vzdálenost cívky od senzoru     [cm] 
M  spontánní magnetizace 
N  počet závitů 
NMR  nukleární magnetická rezonance 
OZ  operační zesilovač 
Q  elektrický náboj      [C] 
RF  rádiová frekvence      [Hz] 
r  poloměr cívky       [m] 
SQUID  The superconducting quantum interference device, supravodivé kvantové  
  intereferenční zařízení 
T  časová konstanta      [s] 
UD  napětí na diodě D1      [V] 
UH  hallovo napětí       [V]  
Uref  referenční napětí       [V] 
Ut0  napětí na výstupu integrátoru v čase t0    [V] 
Uvyst  výstupní napětí z integrátoru     [V] 
Uvst  vstupní napětí do integrátoru     [V] 
Uy   výstupní napětí z magnetometru     [V] 
v   střední rychlost       [m.s-1] 
α  azimut 
δ  inklinace 
λ  deklinace 
ρ  rezistivita       [Ω.m] 
µ  permeabilita       [H.m-1] 
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1 Úvod 
  
 Již ve starověku bylo známé působení a existence magnetického pole Země a látky, 
mezi kterými působí určité síly, označující se jako magnetické. Jedni z prvních 
zdokumentovaných uživatelů magnetického kompasu byli starodávní čínští navigátoři. Avšak až 
v 19. století se magnetická měření začala plně rozvíjet, když byla objevena vazba mezi existencí 
magnetického pole a pohybem elektrického náboje. 
 V současné době existuje mnoho různých druhů senzorů magnetického pole, které se 
používají v mnoha aplikacích lidské činnosti – od lékařství až po vyhledávání magnetických 
cílů nebo detekci pohybu. Princip činnosti magnetometru a jeho vlastnosti se liší v něm 
obsaženým senzorem magnetického pole. Nejvíce rozšířené jsou senzory na principu Hallova 
jevu, dále AMR senzory a fluxgate senzory. 
 Cílem a náplní této bakalářské práce je návrh a realizace laboratorní úlohy na téma 
měření magnetického pole. V kapitole 3 jsou popsány nejpoužívanější druhy senzorů 
magnetického pole, kapitola 4 pojednává o jejich využití především v lékařství. Za účelem 
realizace laboratorní úlohy je zkonstruován magnetometr, který obsahuje AMR senzor 
magnetického pole. Jeho výroba, týkající se návrhu desek plošných spojů, jejich propojování, 
výběru potřebných součástek, objasnění jeho funkce, samotného oživení a ladění a poté 
konstrukce cívky pro generování magnetického pole je popsána v kapitole 5. 
 Samotná laboratorní úloha sestává z úkolů, které obsahují pozorování signálu 
procházejícím magnetometrem, měření s magnetickým polem Země a magnetickým polem 
indukovaným vzduchovou cívkou. Úkoly jsou založené na teoretickém podkladě, znázorňují 
funkci magnetometru jako měřidlo pro měření intenzity magnetického pole a také jako 
magnetický kompas, kterým je možno se orientovat. Celá úloha je navržena a realizována tak, 
aby nebyla příliš složitá, ale aby znázornila a objasnila funkci měření magnetických polí 
prostřednictvím grafického zobrazení v osciloskopu.    
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2 Teoretický základ 

2.1 Magnetismus – magnetické pole 
Magnetismus je fyzikální jev, který se projevuje silovým působením na nabité částice 

(pohybující se nositelé elektrického náboje). Důsledky tohoto jevu jsou např. silové působení na 
tělesa (nemusí být nabitá), nebo změny elektrických, optických a dalších termodynamických a 
materiálových charakteristik látek, které jsou vystavené magnetickému poli [5]. 

Magnetismus byl objeven jako vlastnost zmagnetizovaných materiálů v přírodě, nemá 
závislost s objevením elektřiny. U některých látek byl pozorován přenos vlastností na jiné látky, 
např. u feromagnetických látek (železo, kobalt, nikl, druhy ocele) lze vyvolat působením již 
slabého magnetického pole změny uspořádání atomů, že magnetické pole zesílí, případně lze 
vytvořit také permanentní magnet, který se projevuje svým samostatným magnetismem. Tento 
proces (pokud se látka stane magnetickou při vložení do magnetického pole) se označuje jako 
magnetizace. Později bylo zjištěno, že v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud, se 
objevují podobné síly. Na základě experimentů Oesterda a Ampérea byl poté zaveden pojem 
magnetické pole. Magnetické pole je tedy fyzikální pole, které vzniká při pohybu elektrického 
náboje (elektrického proudu). Vytváří se, a lze pozorovat kolem elektrických vodičů (zdrojem je 
zde volný elektrický proud) a u permanentních magnetů (zde jsou zdrojem vázané elektrické 
proudy). Magnetické pole může být vyvoláno také při změnách elektrického pole [5],[6]. 
 

 
Obr. 1: Magnetické siločáry magnetu zobrazené pomocí železných pilin [5] 

 

2.2 Magnetické pole Země 
 Magnetické pole Země je magnetické pole kolem Země, které sahá až 100 000 
kilometrů daleko od planety. Vzniká působením magnetické síly, která je generována 
geodynamem (kombinace vedení tepla, chladnutí a vytváření slitin). Magnetické pole Země je 
fyzikální množství hodnocené kompasem. Při navrhování kompasu je tedy potřebné pochopení 
jeho základních vlastností. Obr. 2 nám dává ilustraci o tvaru magnetického pole Země. 
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      Obr. 2: Magnetické pole Země [2] 

 
Síla magnetického pole na Zemi se mění s lokací a pokrývá rozsah od okolo 20 do 50 A/m. 
Porozumět tvaru magnetického pole země můžeme tím, že si představíme, že je generováno 
tyčovým magnetem uvnitř země, jako je ukázané na obr. 2. Čáry magnetického pole směřují od 
jižního pólu Země do jeho severního pólu. Obr. 1 značí, že je to protiklad k fyzikální konvenci 
pro póly tyčového magnetu (v historických podkladech je psané, že severní pól tyčového 
magnetu je definovaný jako ten pól, který ukazuje směrem na sever v magnetickém poli Země). 
Čáry magnetického pole jsou kolmé k zemskému povrchu na pólech a rovnoběžné k zemskému 
povrchu na rovníku. Magnetické pole Země tedy ukazuje dolů na severní polokouli a nahoru na 
jižní polokouli. Důležitým faktem je, že se magnetické póly neshodují s geografickými póly, 
které jsou definované zemskou osou rotace. Úhel mezi magnetickou osou a osou kolem které 
země rotuje, je kolem 11,5 stupňů. Důsledek tohoto je takový, že čáry magnetického pole 
nesměřují přesně do geografického neboli “pravého“ severu a jihu. Obr. 3 nám reprezentuje 3D  
vektor zemského magnetického pole He v nějakém místě na zemi. Tato ilustrace nám umožňuje 
definovat veličiny, které jsou důležité pro kompas. Zde, souřadnice x a y jsou rovnoběžné k 
zemskému povrchu, zatímco souřadnice z ukazuje vertikálně dolů [2],[7]. 
 

• Azimut α 
Úhel mezi magnetickým severem a mířeným směrem. Magnetický sever je směr Heh, 
což je složka magnetického pole Země kolmá ke gravitaci. V tomto pojednání bude Heh 
referováno jako “horizontální“ složka magnetického pole Země. Obr. 2 ukazuje, že: 
 

Hex

Hey
arctan=α                                                        (1) 

 
Azimut je kvantita, která se čte z kompasu. V tomto pojednání je azimut α čten ve 
směru hodinových ručiček od magnetického severu, to znamená, že Sever je 360° nebo 
0°, Východ je 90°, Jih je 180°, Západ je 270° [2]. 
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• Inklinace nebo sklon δ 
Úhel mezi magnetickým polem země a horizontální rovinou. Jak již bylo zmíněno, 
inklinace se mění v aktuálním místě na zemi, je nulová na rovníku a dosahuje ±90° 
blízko pólů [2]. 

 

• Deklinace λ 
Úhel mezi geografickým neboli pravým Severem a magnetickým Severem. Deklinace 
záleží na aktuálním místě na zemi. Také má dlouhodobý drift. Deklinace může být na 
východě nebo na západě a může dosáhnout hodnot okolo ±25°. Azimut měřený 
kompasem musí být opraven pomocí deklinace, aby se mohl najít mířený směr s 
ohledem na geografický sever [2].  

 

 
Obr. 3: Vektor zemského magnetického pole [2] 
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3 Senzory pro měření magnetického pole 

3.1 Fluxgate senzory 
Fluxgate senzory měří rozsah a směr stejnosměrného nebo nízkofrekvenčního 

střídavého magnetického pole v rozsahu přibližně od 10-10 do 10-4 T. Základní princip senzoru je 
ilustrován na obr. 4. Magneticky měkký materiál senzorového jádra je periodicky saturován v 
obou polaritách pomocí střídavého budícího pole, které je indukováno budícím proudem Iexc 
skrz budící cívku. Díky tomu se mění permeabilita jádra, a střídavý tok spojený s měřeným 
střídavým magnetickým polem B0 je modulován; Takzvaný “gating“ toku, který nastává, když 
je jádro saturováno, dal zařízení své jméno. Obr. 5 ukazuje zjednodušené odpovídající křivky. 
Výstup zařízení obvykle představuje napětí Uind indukované na snímací cívce na druhé (a také 
vyšší) harmonické budící frekvenci. Toto napětí je úměrné měřenému poli [1]. 
 Podobný princip byl dříve použit v magnetických modulátorech a magnetických 
zesilovačích, ale v těchto případech byla měřená veličina stejnosměrný elektrický proud tekoucí 
primární cívkou. První patent na fluxgate senzor (v roce 1931) byl připsán H. P. Thomasovi. 
Aschenbrenner a Goubau pracovali na fluxgate senzorech od konce roku 1920: v roce 1936 
ohlásili 0,3 nT rozlišení na senzoru s prstencovým jádrem. Citlivé a stabilní senzory pro detekci 
ponorek byly vyvinuty během druhé světové války. Fluxgate magnetometry byly použity pro 
geofyzikální průzkum, letecké mapování pole a později také pro vesmírné aplikace. Od doby 
vyslání Sputniku 3 v roce 1958 byly vyslány stovky fluxgate magnetometrů (většina z nich 
tříosé). Fluxgate magnetometry byly použity na Měsíci a v hlubokém vesmíru. Od roku 1980 
byly použity pro sledování změn v zemském magnetickém poli stanice magnetických odchylek 
s fluxgate, podporovány protonovým magnetometrem. Fluxgate kompasy jsou často používány 
pro leteckou a jízdní navigaci. Foerster začal používat princip fluxgate  pro nedestruktivní 
testování feromagnetických materiálů. Fluxgate princip je také použit v proudových senzorech a 
proudových komparátorech. Kompaktní fluxgate magnetometry jsou používány pro navigaci, 
detekční a vyhledávací operace, dálkové měření stejnosměrných proudů a čtení magnetických 
štítků a značek [1]. 

 
        Obr. 4:  Základní princip fluxgate magnetometrů. Feromagnetické jádro je buzené 

střídavým proudem Iexc o frekvenci f do budícího vinutí. Permeabilita jádra µ(t) 
se proto mění s frekvencí 2f. Jestli je měřené střídavé pole B0 současné, 
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přidružený tok jádra Φ(t) se také mění s frekvencí 2f, a napětí Uind je 
indukováno na snímací (měřící) cívce, která má N závitů [1]. 

  
Senzory Fluxgate jsou spolehlivá zařízení bez pohyblivých částí a pracují v širokém 

teplotním rozsahu. Jsou robustní, spolehlivé a mají nízkou spotřebu energie. Mohou dosáhnout 
rozlišení 10 pT až 1 nT dlouhodobé stability: 100 pT rozlišení a 10 nT absolutní přesnost je 
standard v komerčně produkovaných zařízeních. Mnoho stejnosměrných fluxgate magnetometrů 
mají vypínací frekvenci několika Hz, avšak pokud je to nutné mohou pracovat až do kHz 
frekvencí. Fluxgate senzory jsou teplotně stabilní: Offsetový drift může být 0,1 nT/°C a 
citlivostní tempo je obvykle kolem 30 ppm/°C, ale některé fluxgate magnetometry jsou 
kompenzovány až do 1 ppm/°C. Většina fluxgate senzorů pracuje ve zpětnovazebním režimu, 
výsledná linearita magnetometru je typicky 30 ppm [1]. 

 

 
Obr. 5: Zjednodušené fluxgate křivky: (a) v nulovém poli; (b) s měřeným polem H0 [1]. 

3.2 AMR senzory 
 Pracují na principu magnetorezistivního efektu. Magnetorezistivní efekt byl objeven v 
roce 1857 Thomsonem, ale pouze poslední tři desetiletí výzkumu a vývoje umožnily jeho 
aplikaci v průmyslových senzorech. Tento nedávný pokrok je založený na moderní 
mikroelektronické technologii a požadavcích na miniaturizaci. Magnetorezistivní senzory jsou 
vhodné pro pole o střední síle, například navigace zemského pole a systém měření pozice. 
Mohou být vyrobeny (také s on-chip elektronikou) obalovou technikou integrovaných obvodů 
malých velikostí a nízkých cen, které jsou hlavní předpoklady pro přijetí na masovém trhu [1]. 
 AMR jev je základem funkce AMR senzorů, při tomto jevu se změní elektrický odpor 
velmi tenké vrstvy (filmu) slitiny niklu a železa (permalloy) při jeho vložení do podélného 
magnetického pole. Již při velmi malých hodnotách indukce magnetického pole (v řádu 
jednotek µT až mT) můžeme pozorovat změnu odporu, s rostoucí hodnotou poté odpor obvykle 
rychle a téměř lineárně klesá. Avšak o pouhé cca 2-3% hodnoty původního odporu materiálu 
bez přítomnosti magnetického pole a v klidovém stavu. Poté se již nemění, i přes rostoucí sílu 
magnetického pole. Nastavení snímacího elementu (tvar, rozměry, složení) rozhoduje o 
snímacím rozsahu AMR senzoru. Energie dvou stavů magnetického točícího momentu (± µB) 
se liší kvantově-mechanickou výměnou energie. Velikost a znaménko AMR nemohou být lehce 
předpovězeny. Většina materiálů má pozitivní AMR koeficient, což znamená, že vysoce 
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rezistivní stav nastane, když jsou spontánní magnetizace M a proudová hustota J paralelní. 
Popis komplexního chování obecného magnetorezistoru může být zjednodušen rozdělením 
problému na 2 části: Vztahu mezi rezistivitou ρ a směrem Ms, a vztahem mezi aplikovaným 
polem H a směrem magnetizace [1], [4]. 
 V měkkých magnetických tenkých filmech ve stavu jedné domény může být AMR 
popsán fenomenologicky velmi lehce jako dvou dimenzionální problém. Obr. 6 ukazuje 
dimenze (délka l, šířka b, a tloušťka d) obdélníkového tenkého feromagnetického filmu (AMR 
element) a souřadný systém. Aplikované pole Hy rotuje směrem Ms ze snadného směru osy do 
těžkého směru jednoosé anizotropie. Rezistivita závisí na úhlu θ=φ-ψ mezi Ms aj. S  
 

                                  θθθ
2

0
2

00 coscos)()( pppppp p ∆+=−+=                   (2) 

 
a p=pp pro Ms rovnoběžné s J, a p=p0 pro Ms kolmé s J, podíl ∆p/p0 je magnetorezistivní 
koeficient, který může činit několik procent. S odporem 
 

                            ][cos)()( 2
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(Obr. 7), napětí ve směru osy x je: [1]. 
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Obr. 6: Proudová hustota a spontánní magnetizace v tenkém proužku filmu [1]. 

 

 
Obr. 7: Závislost odporu R na úhlu θ mezi Ms a J [1]. 
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 Další efekt související s AMR je určen  tenzorovou vlastností p. Na elektrické pole Ex 
které způsobuje proudovou hustotu Jx je kolmé elektrické pole 
 

θθ cossinpJE xy ∆=                                                       (5) 

 
Efekt je znám jako planární nebo mimořádný Hallův efekt, kvůli svému směru. Nesmí být 
zaměňován s (běžným) Hallovým efektem díky svému rozdílnému fyzikálnímu původu s 
respektem k oběma B vztahům a materiálům. Závisející na sgn(θ), planární Hallovo napětí 
 

 ][cossin V
d

p
IU y θθ

∆
=                                                     (6) 

 
bude mnohem menší než Ux, protože b<<l v obvyklém geometrickém návrhu AMR senzorů. 
Planární Hallův efekt může být použit pro senzory, které měří pole na velmi malých dimenzích 
s velkým prostorovým rozlišením, například pro aplikace magnetického nahrávání. Hodí se 
poznamenat, že všechny magnetické senzory měří hustotu toku B. Fyzikální efekt je Lorentzova 
síla jednající na pohybu elektrických nábojů a točivý moment jednající na magnetických 
momentech (jako točení v magnetických materiálech). Jako se B vztahuje k aplikovanému poli 
H obvykle mimo senzor (B=µ0H), H je použito konvenčně pro následující úvahy. Mimoto, 
magnetické senzory mohou způsobit zkreslení měřeného pole. Proto je aplikované, dříve 
homogenní pole homogenní pouze v určité vzdálenosti od senzoru, v závislosti na jeho 
geometrických dimenzích díky demagnetizačnímu efektu [1]. 

3.3 Hallovy senzory 
 Senzory magnetického pole založené na Hallovu efektu jsou pravděpodobně nejvíce 
používané magnetické senzory. Zajímavé je, že jsou relativně vzácně používány na měření 
pouze magnetického pole. Mnohem více se používají jako klíčová součástka v bezkontaktních 
senzorech pro měření lineární polohy, úhlu natočení, rychlosti, rotace a elektrického proudu. 
Kromě jejich jednoduchosti a dobré charakteristiky je u magnetických senzorů s Hallovým 
efektem důležitá jejich skoro perfektní kompatibilita s mikroelektronickou technologií. 
Optimální materiálová charakteristika, struktura zařízení, dimenzování, a výrobní postupy jsou 
podobné těm snadno dostupným v polovodičovém průmyslu. Z tohoto důvodu vývoj v oblasti 
Hallových magnetických senzorů nepotřebuje zvláštní investice ve výrobních procesech, což je 
protiklad ke všem ostatním magnetickým senzorům [1]. 

V podmínkách fyzikálních parametrů Hallovy magnetické senzory obvykle fungují 
dobře v těchto oblastech: při hustotě magnetického toku větší než 1 mT, teplotách mezi -100°C 
a +100°C, a frekvencích od 0 do 30 kHz. Samozřejmě, přesné hodnoty těchto parametrů záleží 
na materiálu a designu Hallova zařízení a ve zvláštních případech mohou být značně odlišné [1]. 
 V současné době jsou většina aplikovaných Hallových magnetických senzorů 
nízkonákladové diskrétní zařízení. Nicméně stále se zvětšující část přichází ve formě 
integrovaných obvodů. Integrace nabízí možnost aplikovat systémový přístup na zlepšení 
výkonu navzdory průměrným charakteristikám základních Hallových článků. Kromě toho jsou 



 

 - 9 - 

integrované Hallovy magnetické senzory “chytré (smart)“, jež obvykle zahrnují prostředky pro 
předmagnetizaci, redukci offsetu, kompenzaci teploty, zesílení signálu, diskriminaci úrovně 
signálu atd. [1]. 
 Hallovy magnetické senzory využívají Hallův efekt (jiný název, Hallův jev). Hallův 
efekt je nejlépe známý mezi fyzickými jevy vznikající v pevných látkách nesoucích elektrický 
proud v přítomnosti magnetického pole. Tento efekt je pojmenovaný po E. H. Hallovi, který ho 
objevil v roce 1879. První zpráva o aplikaci polovodičového zařízení s Hallovým efektem jako 
senzor magnetického pole byla publikována v roce 1948. Hallův efekt se ukazuje v jeho 
klasické a nejjednodušší formě když je dlouhý proužek nesoucí elektrický proud vystaven 
střídavému magnetickému poli (Obr. 8). Všechny nosiče náboje v proužku jsou poté ovlivněny 
Lorentzovou silou. Hallovo napětí je dáno vztahem:      
 

 ][VIB
d

R
U H

H ⋅⋅=                                                         (7) 

 
Kde je d – tloušťka vrstvy, B – aplikovaná indukce, I – proud protékající proužkem, RH – 
Hallova konstanta (ta umožňuje stanovit typ vodivosti polovodiče za předpokladu, že známe 
orientaci elektrického pole a magnetického pole v předmětu) [1]. 
 
 

 
Obr. 8:  Vznik Hallova napětí v polovodičovém proužku vystaveném magnetickému 

poli. Magnetické síly tlačí elektrony k horní hranici proužku a objevuje se 
Hallovo napětí mezi nabitými stranami proužku [1]. 
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4 Aplikace pro magnetické senzory 

4.1 Lékařské aplikace 
 Magnetické trackery jsou používány k určení pozice lékařských nástrojů uvnitř těla 
(endoskopie, kolonoskopie, biopsie jehlou a další) a ke sledování biomechanických pohybů 
(pohyb očních víček, artikulační pohyb a další). Trackery jsou také používány v systémech 
biomechanické zpětné vazby pro handicapované. Bezradiační magnetická metoda na měření 
žaludečního vyprazdňování byla vynalezena Forsmanem. Výzkumné subjekty pozřely 
magnetické částice maghemitu (y-Fe2O3) ve formě palačinek. Před každým měřením byl 
žaludeční prach zmagnetizován 40 mT polem generovaným párem vzduchových cívek. 
Gradient prvního řádu ve směru kolmém na povrch kůže byl měřen fluxgate gradiometrem 140 
mm základní délky. Sklon pole byl skenován pohybem testované osoby na pneumaticky 
poháněné lavici. Měření remanence částic má výhody oproti citlivostní metodě v tom, že 
požadované množství magnetických částic (traceru) je menší (400 mg pro remanentní metodu 
oproti 15 g pro citlivostní metodu), a poziční chyba je také menší (signál je ~1/r3 oproti 1/r6). 
Drawback je tendence magnetických částic formovat shluky a vyžaduje silné pole (40 mT 
nebylo dostatečné). Magnetická metoda se ukázala dostatečně citlivá k nahrazení radiačních 
testů v případě opakovaného měření nebo těhotenství [1]. 

4.1.1 Magnetopneumografie 

 Magnetopneumografie je magnetická metoda která detekuje feromagnetický prach 
uložený v lidských plicích použitím magnetického momentu po magnetizaci stejnosměrným 
proudem. Může být použita pro vyšetření svářečů, brusičů a dalších pracovníků s kovem. 
Feromagnetický prach se také vyskytuje v plicích horníků a v dalších podobných profesích, ale 
měření a interpretace hodnot pole je náročnější, protože magnetické vlastnosti prachu jsou velmi 
proměnné. Studie magnetických vlastností tkáně a extrahovaných vzorků prachu z plic 
pracovníků vystavených tomuto prachu ukázala, že dokonce prach a aerosol pocházející z 
nemagnetické nerezové oceli může být detekován, jelikož se stane feromagnetickým během 
svařovacího nebo brousícího procesu. Stejnosměrné pole potřebné k dostatečné magnetizaci 
prachu v plicích je 100-200 mT. Magnetizační přístroj by měla být buď supravodivá cívka, nebo 
elektromagnet s kotvou; nižší hodnoty pole ze vzduchových cívek nám dávají 
nereprodukovatelné výsledky. Magnetometry typu SQUID byly tradičně používány pro 
biomagnetické měření. Nedávno bylo zjištěno že fluxgate gradiometry mohou být udělány 
dostatečně citlivé pro tyto aplikace. Fluxgate jsou mnohem levnější, mohou být přenosné a 
nepotřebují žádnou kryotechniku. Magnetopneumografický systém se skládá ze tří částí [1]. 

• Magnetizační přístroj, který generuje magnetické pole potřebné velikosti v celém 
objemu lidských plic 

• Gradiometr, který mapuje remanentní magnetické pole plic 

• Software, který řeší inverzní problém, což je odhadovaná velikost, lokace a hustota 
ložisek prachu [1] 
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4.1.2 Magnetická rezonance 

 Nukleární magnetická rezonance (NMR) je obecný termín pro široké spektrum jevů 
používaných pro zobrazovací diagnostiku v lékařství, spektroskopických vyšetřeních materiálů 
a sloučenin v chemii a absolutních měřeních slabých magnetických polí. Koherentní střídavý 
magnetický NMR signál může být snímán cívkou obklopující vzorek atomového jádra po 
vhodné excitaci. Proměnné časy rozpadu signálu v konstantním velkém magnetickém poli jsou 
používány pro zobrazovací diagnostiku různých typů biologických tkání, a signály obohacené o 
specifické střídavé frekvence, když je vzorek vystaven měnícímu se magnetickému poli, se 
používají pro chemickou spektroskopii. Pro precizní měření rozsahu slabého magnetického pole 
je v magnetometrech nukleární rezonance určena střídavá frekvence emitovaná vhodně 
excitovaným a správně definovaným vzorkem atomového jádra. Rezonanční frekvence je 
úměrná magnetickému poli, a ze všech stabilních jader má proton největší konstantu úměrnosti, 
neboli gyromagnetický poměr. Magnetická rezonance protonů (ve vodném vzorku kulovitého 
tvaru) představuje atomovou referenci pro SI jednotky proudu (ampér) a magnetického pole 
(tesla). V lékařství je hlavní nevýhodou této metody časová náročnost (nejčastěji 30 minut), 
pacient musí být v klidu, a také vysoké pořizovací a provozní náklady. Nebezpečí nastává pro 
pacienty s kovovými materiály v těle, ty se mohou zahřát a způsobovat nebezpečí. Při 
přítomnosti kardiostimulátoru u pacienta je ve většině případů nemožné provést vyšetření [1], 
[3]. 
Kontraindikace: 

• Kardiostimulátory. Především přístroje vyrobené před rokem 2000 mohou být během 
vyšetření poškozeny. 

• Kovová tělesa z feromagnetického materiálu v nevhodných místech (oko, mozek) 

• První trimestr těhotenství 

• Ušní implantáty, naslouchadla 

• Velká tetování ve vyšetřované oblasti 

• Klaustrofobie 
 Electron spin resonance (ESR) je analogický jev pro elektrony. Také nachází široké 
uplatnění v lékařství, vědách o materiálech a chemii. Mnohem větší frekvence otáčení (asi 600 
krát větší než u protonu) nabízí možnost konstrukce vysoce citlivých a rychle reagujících 
skalárních magnetometrů. Tam kde je klasický protonový magnetometr excitovaný střídavým 
magnetickým polem následovaným měřením frekvence rozkládajícího se nukleárního 
spinového signálu, opticky “pumpované“ elektronové točivé magnetometry užívají světlo v 
rezonanci s optickou spektrální linií vzorku a produkují nepřerušovaný ESR signál [1]. 
 Protonový magnetometr Overhauserova efektu kombinuje 2 jevy. Používá rádiovou 
frekvenci (RF) magnetického signálu pro ESR excitaci elektronů, které skrz kolizi přenesou 
excitaci protonům. Tím je ustanovena nepřerušovaná excitace protonů, což nám vytváří 
nepřerušovaný protonový rezonanční signál [1]. 

4.1.3 Elektromagnetické senzory průtoku 

 Jak název napovídá, senzory průtoku určují množství tekutiny, která proteče určitým 
průřezem za jednotku času. Elektromagnetické senzory průtoku nacházejí uplatnění při 
operacích kardiovaskulárního systému, kde se používají na monitorování průtoku krve v žílách 
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a tepnách. Základním prvkem senzoru je magnet nebo elektromagnet, který slouží jako zdroj 
magnetického pole. Poté se mezi severní a jižní póly magnetického pole vloží céva (předem 
stáhnutá manžetou na určitý průměr) na které jsou umístěné elektrody. Krev, pohybující se 
střední rychlostí v, obsahuje ionty, na které působí magnetické pole určitou silou Fm: 
 

][NBvQFm ⋅⋅=      (8) 

 
Kde Fm je síla magnetického pole, Q je elektrický náboj iontu v krvi, v je rychlost pohybu 
elektrického náboje a B je indukce magnetického pole které je kolmé na směr pohybu iontů [9]. 
 Působící síla způsobuje přerozdělení elektrického náboje a vznik indukovaného 
elektrického pole s intenzitou: 
 

       BvE ⋅=       (9) 

 
Mezi elektrodami poté vzniká napětí U, které má vzorec: 
 

        ][VdBvU ⋅⋅=       (10) 

  
Kde d je průměr cévy [9]. 
 Napětí mezi snímacími elektrodami je přímo úměrné rychlosti krevního průtoku (díky 
rychlosti iontů v ní obsažených). Průměr cévy se díky manžetě nemění, takže nedochází ke 
změně průtoku vlivem roztažnosti. Výstupní napětí je poté zesilováno a filtrováno a je z něj 
určována hodnota krevního průtoku v ml/min. Elektromagnet je u elektromagnetických senzorů 
průtoku napájen střídavým proudem, při stejnosměrném napájení by mohlo vzniknout zkreslení 
vlivem rušivého sekundárního elektrochemického napětí [9]. 
 

 
Obr. 9: Elektromagnetický průtokoměr [9] 
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4.2 Měření proudu 
 Proud můžeme měřit pomocí senzoru s Hallovou sondou a to tak, že senzorem budeme 
měřit magnetické pole generované proudem protékajícím ve vodiči. Tato metoda lze provést 
dvěma způsoby [11]:  

• Měřením v otevřené smyčce 

• Měřením v uzavřené smyčce 
 V prvním případě je Hallův senzor umístěn ve vzduchové mezeře feromagnetického 
prstence. V prstenci je umístěn měřený vodič. Intenzita magnetického pole z vodiče se stahuje 
do místa s Hallovým senzorem, který má na svém výstupu napětí úměrné magnetické indukci 
(proudu). Nevýhoda tohoto způsobu je menší přesnost měření díky offsetu Hallovy senzoru a 
negativním jevům ve feromagnetickém jádru [11]. 

 
Obr. 10: Měření proudu v otevřené smyčce s Hallovým senzorem [11]. 

 
 Negativní vlivy, které vznikají v prvním případě, je možné vyrušit měřením v uzavřené 
smyčce, kde se vlivem opačného proudu feromagnetický prstenec zmagnetizuje zpět. 
Magnetický tok generovaný zpětnovazebním proudem a regulovaný Hallovým snímačem se 
odečte od magnetického toku generovaným měřeným proudem tak, aby se tyto složky vzájemně 
vyrovnaly. Ve výsledku se tedy negativní jevy vyruší. Ač je tento způsob velmi přesný a bez 
rušivých vlivů, je složitý na realizaci a tudíž i drahý [11]. 

 

4.3 Magnetický kompas 
 Magnetický kompas je jednou ze základních aplikací senzorů magnetického pole. Při 
jejich použití jako kompasu také měří magnetické pole Země, avšak důležité je zde poté určení 
azimutu (u elektronické verze kompasu). Elektronické kompasy mohou být dvouosé (intenzita 
magnetického pole se zde měří na osách x a y) nebo tříosé (třetí osou je zde z, která zahrnuje 
náklon kompasu, tzn., nemusí být ve vodorovné poloze). Při natočení na různé světové strany 
má magnetické pole různou intenzitu, tyto intenzity se poté porovnávají a určuje se z nich 
azimut. Výstupem ze senzorů je tedy intenzita magnetického pole ve formě napětí (např. senzor 
KMZ52) [13]. 
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5 Konstrukce AMR magnetometru 
Pro požadovanou laboratorní úlohu je potřeba sestrojit magnetometr na měření intenzity 

magnetického pole H. Princip konstrukce a funkce magnetometru vychází z diplomové práce 
[12], avšak je zde provedena řada úprav. Samotný magnetometr sestává ze dvou částí (modulu 
pro snímání magnetického pole a modulu pro zpracování měřeného signálu), jejichž výrobní 
postupy jsou rozepsány v příslušných kapitolách. Použitý senzor měří magnetické pole ve dvou 
navzájem kolmých osách. Dále je potřeba vytvořit úchytnou konstrukci pro modul snímání 
magnetického pole a cívku pro demonstrační měření magnetické indukce. Vzhledem k tomu, že 
přístroj bude používán při laboratorní úloze, nejsou velké požadavky na jeho miniaturizaci. 

5.1 Senzor KMZ52 
 Tento senzor je použit jako snímač magnetického pole v magnetometru. KMZ52 je 
extrémně citlivý senzor magnetického pole který pracuje na magnetorezistivním efektu tenkého 

filmu permalloye. Jeho citlivost je 
mkA

VmV

/

/
16 . Senzor obsahuje dva magnetorezistivní 

Wheatsonovy můstky (každý má 4 magnetorezistory) otočené jeden od druhého o 90° a má 
integrované kompenzační a set/reset (flip) cívky. Integrované kompenzační cívky umožňují při 
měřeních magnetického pole s proudovou zpětnou vazbou vytvářet výstupy, které jsou 
nezávislé na citlivostním driftu a odstraňují vlivy rušivých magnetických polí [8]. 
 Magnetorezistivní senzory jsou od přírody bistabilní, tzn. směr jejich vnitřní 
magnetizace může být převrácen (flip). Tento jev může nastat při působení magnetického pole o 
dostatečné síle, které působí rovnoběžně s magnetizací, ale má opačný směr. Toto převrácení 
způsobuje inverzi charakteristiky senzoru a změnu polarity výstupního napětí senzoru. Proti 
tomuto nechtěnému převracení může být senzor stabilizován aplikováním pomocného 
magnetického pole rovnoběžně s osou převracení. Toto pole by mělo být pulzně buzené, 
permanentní pole by snižovalo citlivost. K tomuto účelu slouží set/reset cívky, které při buzení 
vytvářejí pomocné magnetické pole pro stabilizaci senzoru. U nás senzor není k sehnání, 
KMZ52 použitý v tomto magnetometru byl objednán z Číny [2],[8]. 
 

 
Obr. 11: Schéma vnitřního uspořádání senzoru KMZ52 [8] 
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5.2 Návrh a konstrukce modulu pro snímání magnetického pole 
Tento modul slouží k samotnému snímání magnetického pole, převodu na napěťový 

signál a jeho zesílení. Výstupní napětí modulu pro každou osu je zesilováno pomocí 
přístrojového zesilovače INA 126 (tyto zesilovače jsou tedy dva), který je napájen napětím 5V. 
Modul sestává ze dvou plošných spojů, jeden je samotný senzor s vyvedenými výstupy a 
vstupy, který se zasouvá do druhého plošného spoje s přístrojovými zesilovači. Výstupy jsou 
poté vyvedeny do zdířek na banánky. Vše je usazeno v plastové krabičce s rozměry 69x90x110 
mm (výška x šířka x hloubka). Plošný spoj je uveden v příloze II. Seznam součástek je uveden v 
příloze III. 

 

 
Obr. 12: Modul pro snímání magnetického pole 

 

 
Obr. 13: Schéma zapojení senzoru KMZ52 a OZ INA126 
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5.3 Návrh a konstrukce modulu pro zpracování signálu 
Tento modul se skládá z několika bloků, které upravují napěťový signál vycházející z 

modulu pro snímání magnetického pole, dále ze zdroje referenčního napětí, generátoru impulzů, 
hlavního napájecího obvodu a proudového zdroje. Každý blok je samostatně popsán níže. 
Samotné moduly jsou propojené pomocí banánků. Bloky, které upravují signál, zbavují ho šumu 
a offsetu (synchronní usměrňovač, kompenzace offsetu, integrační regulátor, kompenzační 
článek) jsou v modulu obsažené zvlášť pro každou osu, posazené nad sebou pomocí distančních 
sloupků. Použité operační zesilovače jsou nízkošumové TLC271CP a TL071CP. Díky realizaci 
ve formě jednotlivých plošných spojů bylo potřeba poměrně velké množství drátků pro 
jednotlivé propojení všech součástí. Všechny operační zesilovače mají u svého napájení 
kondenzátor 100nF, který slouží jako blokovací. Pro usazení slouží plastová krabička s rozměry 
90x250x149 mm (výška x šířka x hloubka). Plošné spoje jsou uvedené v příloze II. Seznam 
součástek je uveden v příloze III. 

 

 
                                 Obr. 14: Modul pro zpracování signálu 

5.3.1 Zdroj referenčního napětí 

 Operační zesilovače použité v modulu pro úpravu a zpracování signálů ze senzoru jsou 
nesymetricky napájeny napětím 5V. Díky tomuto je navrhnut zdroj referenčního napětí, který 
slouží jako virtuální zem. Výstupní napětí zdroje je závislé na poměru rezistorů R10, R9 a 
napětím na diodě D1, označené UD. Na výstupu zapojení jsou dva blokovací kondenzátory C4 a 
C5, které slouží k zásobování obvodu elektrickým proudem při rychlých změnách při jeho 
odběru. Ve schématu jsou také zobrazené piny na připojení zemí a rozvod 2,5V referenčního 
napětí. Vzorec pro výstupní napětí zdroje referenčního napětí je tedy: 
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 - 17 - 

 
Obr. 15: Zdroj referenčního napětí 2,5V 

 
Po dosazení hodnot do vztahu (11) vyšlo výstupní napětí Uref = 2,4 V, což nebylo 

požadované napětí 2,5V. Vzhledem k tomu, že plošné spoje již byly hotovy, provedl jsem 
úpravu zapojení, která je znázorněno na obr. 16. 
 

 
Obr. 16: Zdroj referenčního napětí – po úpravě 

 
Jedná se o klasické zapojení sledovače napětí, kde referenční napětí 2,5 V zajišťuje 

Zenerova dioda s referenční hodnotou napětí 2,5V. Úprava byla provedena na již hotovém 
plošném spoji.  

5.3.2 Generátor obdélníkového signálu a zdroj proudových impulzů 

 Zdroj proudových impulzů, který vytváří impulzy ±1A pro set/reset cívky senzoru 
KMZ52, musí být buzen obdélníkovým napětím. K tomuto účelu, a také k řízení synchronního 
usměrňovače, slouží zdroj obdélníkového signálu 0-5V. Výstupní frekvence, dána poměrem 
rezistorů R12, R13, R14 a kondenzátoru C7, je popsána tímto vztahem: 
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 Frekvence naměřená při samotném měření je ale 1,6 kHz. To je dáno nepřesnostmi 
součástek (tolerancemi). Díky tomuto generátoru se tedy dále budí generátor proudových 
impulzů. Při sestupné hraně se otevře tranzistor Q2 a nabije se kondenzátor C4 – vytvoří se 
krátký kladný impulz pro set/reset cívky senzoru. Při náběžné hraně se otevře tranzistor Q3, 
přes který proběhne vybití kondenzátoru C4 a vytvoření záporného impulzu pro set/reset cívky. 
K omezení velikosti proudových impulzů jsou v obvodu obsaženy tranzistory Q1 a Q4. 
Elektrolytický kondenzátor C5 slouží při generování impulzů jako energetický zásobník [12]. 
 

 
Obr. 17: Schéma generátoru obdélníkového signálu a zdroje impulzů 

5.3.3 Kompenzace offsetu 

 Pro kompenzování stejnosměrného offsetu senzoru slouží tento obvod. Ze vstupu 
synchronního usměrňovače, který je společný s výstupem přístrojového zesilovače INA126, je 
zavedena zpětná vazba zpátky na vstup zesilovače INA126 přes operační zesilovač TLC271CP, 
ten je zapojený jako integrátor s časovou konstantou  T=0,0858s, vypočtenou podle vztahu: 
 

sCRT 0858,032 =⋅=      (13) 
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Obr. 18: Schéma obvodu kompenzace offsetu 

5.3.4 Synchronní usměrňovač 

 Synchronní usměrňovač je zapojen jako napěťový sledovač (má velký vstupní odpor, 
malý výstupní odpor, napěťové zesílení je rovno 1).  Jeho výstup je řízen signálem REF_X pro 
osu X, a REF_Y pro osu Y, které jsou přivedeny na vstup operačního zesilovače (hodnoty 
REF_X a REF_Y jsou přivedeny z generátoru obdélníkového signálu) [12]. 
  Usměrňovač tedy usměrňuje zesílený, offsetu zbavený signál přivedený z modulu pro 
měření magnetického pole.  
 

 
Obr. 19: Schéma synchronního usměrňovače 

5.3.5 Integrační regulátor 

 Integrační regulátor integruje vstupní signál – výstupní napětí je integrál vstupního 
napětí podle času. Výstupní napětí se vypočítá podle vzorce: 
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 Kde UVYST je výstupní napětí, UVST je napětí vstupní a Ut0 je napětí na výstupu v čase t0. 
Integrační regulátor má časovou konstantu 0,039s (stejný výpočet jako u kompenzace offsetu, 
C2*R7). Na výstupu je také odstraněn přebytečný šum. 
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Obr. 20: Schéma integračního regulátoru 

5.3.6 Kompenzační článek  

 Jako koncový obvod modulu pro zpracování signálu slouží kompenzační článek, který 
je obsažen za integračním regulátorem. Připojuje se ke kompenzačním cívkám senzoru KMZ52 
v modulu pro měření magnetického pole. Tím se vytvoří zpětná vazba, která umožňuje 
kompenzovat vlivy rušivých magnetických polí působících na senzor. K tomuto účelu je v 
obvodu místo rezistoru R3 obsažen potenciometr s hodnotou 4,7 kΩ a logaritmickým průběhem 
odporu dráhy, díky kterému je možno regulovat kompenzační zesílení. Drátová propojka 
realizovaná ve schématu rezistorem R1 také v obvodu není, z důvodu fungování 
kompenzačního článku bez této propojky. Kompenzace je realizována nastavováním výstupního 
napětí otáčením potenciometru. 
 
 

 
Obr. 21: Schéma kompenzačního článku 

5.3.7 Hlavní napájecí obvod 

 Za účelem napájení všech desek v modulech potřebným napětí je navrhnut tento hlavní 
napájecí obvod. Připojuje se ke zdroji napětí, a pokud na jeho vstupu bude napětí v rozmezí 10 
až 30 V, na výstupu poté bude stejnosměrné napětí 5V. Za připojovacími svorkami je umístěn 
Graetzův můstek, který chrání obvod, pokud by došlo k náhodně změně polarity na vstupu. Dále 
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jsou v zapojení kondenzátory, které slouží k filtraci napětí v případě střídavého napájení. Napětí 
5V na výstupu je dosaženo pomocí lineárního regulátoru LM7805, který udržuje konstantní 
napětí na výstupu. Z obvodu jsou tedy vyvedeny přívody 5V a GND pro napájení všech 
operačních zesilovačů. U obvodů kompenzace offsetu, synchronního usměrňovače, integračního 
regulátoru a kompenzačního článku je napěťový rozvod proveden sériově, pro každou osu 
zvlášť. Tento obvod byl dělaný na univerzálním plošném spoji. Seznam součástek je uveden v 
příloze III. 
 

 
Obr. 22: Schéma hlavního napájecího obvodu 

5.3.8 Proudový zdroj 

 Cívka vytvořená pro laboratorní úlohu musí být buzena určitým proudem, aby se kolem 
ní začalo indukovat magnetické pole, které chceme měřit senzorem KMZ52. Proto je vytvořen 
tento jednoduchý proudový zdroj 0 až 1 A, jehož schéma je převzato z [10]. Skládá se ze dvou 
tranzistorů, operačního zesilovače, odporu a potenciometru. Hodnoty odporu R2 a 
potenciometru R3 jsou navržené s ohledem na zátěž v podobě cívky, která má vliv na 
požadovaný interval proudu. Kvůli velkému zahřívání tranzistoru BC243 je v krabičce modulu 
pro zpracování signálu umístěn také měděný chladič s větrákem (ten ovšem není zapojen), ke 
kterému je také připojen regulátor LM7805. Ten je elektricky izolován, aby nedošlo k vodivému 
spojení součástek. I přes dobrý odvod tepla ovšem není možné nechat proudový zdroj na 
maximální hodnotě zapnutý po dlouhou dobu. Tento obvod byl dělaný na univerzálním plošném 
spoji. Seznam součástek je uveden v příloze III. 
 

 
Obr. 23: Schéma proudového zdroje [10] 
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5.4 Vytvoření konstrukce a cívky pro laboratorní úlohu 
 Pro samotnou laboratorní úlohu je vytvořena cívka, která při buzení vytváří magnetické 
pole potřebné pro demonstrační měření senzoru KMZ52. Také je vytvořena konstrukce pro 
úchyt modulu pro měření magnetického pole, aby se minimalizovaly vlivy, které mohou změnit 
původní podmínky měření (například držení modulu v ruce, zasunutí cívky na modul se změnou 
výšky apod.). 
 Vzduchová cívka je tvořena lankem z jemných měděných drátů s průřezem 0,5 mm2, 
které jsou navinuty na plastové trubici uzavřené z jedné strany (pro referenční hodnotu jak 
hluboko se zasouvá modul do cívky), jejíž průměr je 12,5 cm. Cívka má 39 závitů a z jejích 
konců jsou z každé strany vyvedeny dlouhé vývody s napájenými banánky pro připojení k 
proudovému zdroji. 
 Konstrukce pro upevnění modulu je tvořena dřevotřískovou obdélníkovou deskou s 
rozměry 43,5x10,5 cm a výškou 1,2 cm. Na konci desky jsou vyvrtané dva otvory, ve kterých 
jsou umístěné závitové tyče, na ty se poté nasazuje samotný modul. Vše je přišroubováno 
matkami, držení modulu v rovině je zajištěno pomocí opor v podobě větších podložek. Na desce 
je zobrazena osa 0-30 cm, která slouží k určování vzdálenosti cívky od modulu pro snímání 
magnetického pole. 
 

 
Obr. 24: Pohled na úchytnou konstrukci a cívku 

  
Vztah pro intenzitu magnetického pole uvnitř vzduchové cívky: 
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Kde: 

• H – intenzita magnetického pole [A/m] 

• N – počet závitů cívky 

• I – proud tekoucí do cívky [A] 

• r – vzdálenost krajů cívky do středu [m] 
 Tento vztah je důležitý pro laboratorní měření, jelikož z něj budeme počítat intenzitu 
pole uvnitř cívky a poté určovat pomocí výstupního napětí, jak se zmenší intenzita při určitě 
vzdálenosti. 



 

 - 23 - 

6 Měření pomocí magnetometru 
 Tato kapitola pojednává o provedeném měření pomocí magnetometru. Jako první se 
pozoroval samotný zesílený napěťový výstupní signál ze senzoru KMZ52 a jeho průchod 
jednotlivými bloky modulu pro zpracování signálu. Dále je zde popsána demonstrační aplikace 
senzoru KMZ52, což bylo měření intenzity magnetického pole vzduchové cívky buzené 
proudovým zdrojem. Poslední měření se týkalo použití magnetometru jako kompasu, tzn., byla 
pozorována a měřena poloha ukazatele natočení senzoru při otáčení senzoru na světové strany. 

6.1 Znázornění průchodu signálu modulem pro zpracování signálu 
 Zde je popsán a znázorněn průchod signálu jednotlivými bloky modulu pro zpracování 
signálu. Měření bylo provedeno pro osu Y senzoru KMZ52 na osciloskopu. 
 Obr. 25 ukazuje průběh flip pulzů nezatížených, a poté zatížených, tzn. připojených na 
set/reset cívky senzoru KMZ52. Po zatížení se z flip pulzů stanou pouze špičky se sníženou 
hodnotou maximálního a minimálního napětí. Střída u těchto pulzů není přesně 50%, což je 
dáno konstrukcí astabilního klopného obvodu s OZ. Taktéž maximální kladné napětí je větší než 
maximum záporného napětí, kvůli nesymetrickému napájení OZ. Frekvence pulzů je přibližně 
1,6 kHz. 
 

 
Obr. 25: Nezatíženy a zatížený flip signál 

  
 Samotný výstupní signál ze senzoru KMZ52 se bez připojení flip pulzů, které by senzor 
demagnetizovaly, velmi brzo znehodnotí vlivem zmagnetizování senzoru pouze na jednu stranu. 
Můžeme to vidět na obrázcích 26 a 27, kde je nejprve zobrazený signál se zapojenými flip pulzy 
a vedle něj je zobrazen signál bez flip pulzů (signály se mění při otáčení senzoru na protilehlé 
světové strany). Při vystavení senzoru KMZ52 magnetickému poli generovaným magnetem se 
senzor zmagnetizoval a protože nebyl připojený na demagnetizační flip pulzy, napěťová úroveň 
signálu při otočení na protilehlou světovou stranu neklesla do záporných hodnot. 
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Obr. 26: Signál z KMZ52 se zapojenými flip pulzy a bez flip pulzů – jedna světová strana 

 

 
Obr. 27: Signál z KMZ52 se zapojenými flip pulzy a bez flip pulzů – protilehlá světová strana 

  
Při připojení kompenzace offsetu do obvodu se vykompenzoval stejnosměrný offset 

senzoru. Signál se nepatrně změnil, frekvence se stále pohybovala okolo 1,6 kHz. Napěťové 
špičky u zobrazených signálů jsou šum vznikající vlivem rozpínání a spínání. 
 

 
Obr. 28: Signál při zapojené kompenzaci offsetu – zobrazení při dvou protilehlých světových 

stranách 
 

 Signál přivedený na synchronní usměrňovač se usměrní, čímž se zřetelně změní jeho 
průběh (obr. 29). Napěťové špičky jsou chyby. 
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Obr. 29: Výstup ze synchronního usměrňovače – zobrazení dvou protilehlých světových stran 

 
 Napěťový signál dále pokračuje do integračního regulátoru, který ho integruje v čase. 
Signál se tímto vyhladí (malé napěťové špičky jsou šum, který nebyl integrátor schopen 
vyhladit). 
 

 
Obr. 30: Výstup z integračního regulátoru– zobrazení dvou protilehlých světových stran 

  
 Nakonec signál přichází do kompenzačního článku, který při zapojení vytvoří zpětnou 
vazbu a umožní nám kompenzovat rušivé magnetické pole na napěťovém výstupu. Z 
předchozího obrázku lze vidět, že v záporné úrovni je hodnota minimálního napětí větší než 
hodnota maximálního napětí v úrovni kladné (rozdíl je přibližně 0,4V). Tato nesymetrie je na 
následujícím obrázku s připojenou kompenzací vykompenzována tak, že jsme pomocí 
potenciometru nastavili potřebné zesílení. 
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Obr. 31: Konečný výstupní signál z kompenzačního článku 

6.2 Měření intenzity magnetického pole cívky 
 Toto měření je demonstrační aplikací senzoru KMZ52. Byla při něm měřena intenzita 
magnetického pole vytvořené cívky. Měření bylo provedeno pro osu Y senzoru (z důvodu, že 
cívku nelze do senzoru zasunout ve směru osy X), výstupní veličina je napětí. Měření bylo opět 
provedeno na osciloskopu. Země z osciloskopu byla vztažená k virtuální zemi 2,5V. Intenzita 
magnetického pole byla měřena pro 3 hodnoty proudu. 
 Nejdříve bylo potřeba vykompenzovat senzor, aby se omezil vliv rušivých 
magnetických polí. Senzor se natočil na jednu světovou stranu (bez připojené cívky), dokud 
nebyla maximální hodnota napětí, a poté se otáčením potenciometru nastavila nulová hodnota 
napětí na výstupu. 
 První úkol měření bylo určení maximální hodnoty proudu při nulové vzdálenosti cívky 
od senzoru (senzor byl zasunut uprostřed cívky), než dosáhne výstupní napětí přípravku 
saturace. Hodnota proudu v tomto případě vyšla 0,15A (je tedy potřeba jen přibližně šestinový 
proud, který je navrhnutý proudový zdroj schopen dodat). Poté byly navrhnuty hodnoty proudu 
pro měření, tedy 0,1, 0,15 a 0,3A (0,3A proto, aby šla zřetelně vidět saturace senzoru KMZ52). 
Hodnota proudu je možno odečítat například z ampérmetru paralelně zapojeného na svorkách 
proudového zdroje (pro kontrolu). 
 Při maximálním nasunutí, kdy je senzor KMZ52 uprostřed cívky (magnetické pole je 
nejsilnější) tedy vzdálenosti l = 0cm, je u kraje cívky hodnota 4cm (podle osy měření na desce), 
tato hodnota je referenční při posunu cívky. Při posunutí například o 3cm tedy kraj cívky 
posuneme ze čtyř centimetrů na sedm centimetrů, ale skutečná vzdálenost l, tzn. vzdálenost 
senzoru od středu cívky, bude 3cm. Při měření se cívka posouvá po dvou centimetrech do 
vzdálenosti 26cm (kraj cívky je tedy na hodnotě 30cm). 
 Výsledný proud při nulové vzdálenosti, než dosáhne senzor saturace, vyšel 0,15A. Při 
proudu 0,15A vychází magnetického pole dle vztahu (15) H = 14.9 A/m. Při této intenzitě a 
naměřeném saturačním napětí |Uy| = 2,4V je přepočet výstupního napětí Uy na intenzitu 
magnetického pole H dle vztahu (16). 
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Kde k je koeficient potřebný pro výpočet. 
 Po měření se přepočte napětí změřené osciloskopem dle vztahu (17), 
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Což je výsledná intenzita magnetického pole v dané vzdálenosti. Koeficient k je stejný pro 
všechny další hodnoty proudu. Vypočetla se tedy intenzita magnetického pole pro všechny 
naměřená napětí. Vytvořil se graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky 
(osa X byla vzdálenost, osa Y byla intenzita magnetického pole).  
 Naměřené napětí je udávané v absolutní hodnotě, na znaménku zde nezáleží, určuje to 
pouze, z jaké strany cívku do senzoru zasouváme. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlené na 2 
desetinná místa. 
 
 Naměřené hodnoty napětí a vypočtená intenzita magnetického pole v závislosti na 
vzdálenosti cívky od senzoru popisují následující tabulky: 
 

I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0 1,80 11,18 

2 1,72 10,68 

4 1,36 8,45 

6 0,96 5,96 

8 0,66 4,10 

10 0,50 3,11 

12 0,32 1,99 

14 0,25 1,55 

16 0,23 1,43 

18 0,20 1,24 

20 0,20 1,24 

22 0,20 1,24 

24 0,20 1,24 

0,1 

26 0,20 1,24 

Tab. I: Hodnoty napětí a intenzity při proudu 0,1A 
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I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0 2,40 14,90 

2 2,30 14,28 

4 1,85 11,49 

6 1,40 8,69 

8 1,00 6,21 

10 0,70 4,35 

12 0,50 3,11 

14 0,35 2,17 

16 0,35 2,17 

18 0,35 2,17 

20 0,20 1,24 

22 0,25 1,55 

24 0,20 1,24 

0,15 

26 0,20 1,24 

Tab. II: Hodnoty napětí a intenzity při proudu 0,15A 
 
 
 

I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0 2,40 14,90 

2 2,40 14,90 

4 2,40 14,90 

6 2,40 14,90 

8 2,08 12,92 

10 1,54 9,56 

12 0,92 5,71 

14 0,60 3,73 

16 0,56 3,48 

18 0,52 3,23 

20 0,36 2,24 

22 0,24 1,49 

24 0,20 1,24 

0,3 

26 0,20 1,24 

Tab. III: Hodnoty napětí a intenzity při proudu 0,3A 
 
 Na obr. 32 je zobrazen graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky 
od senzoru: 
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Závislost intenzity mag.pole na vzdálenosti cívky
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Obr. 32: Závislost napětí na vzdálenosti cívky 

 

6.3 Použití magnetometru jako kompasu 

 Poslední část měření s magnetometrem sestávala z použití magnetometru jako kompasu 
pro určování světových stran za kontroly pomocí střelkového kompasu. Senzor v tomto případě 
snímal magnetické pole Země, cívka byla tudíž odpojená. Při měření se užívaly obě osy senzoru 
KMZ52. Osciloskop musel být v režimu XY mode, měřený směr magnetického pole Země je na 
něm zobrazen jako modré kolečko. 
 Nejdříve se podle kompasu zjistila libovolná světová strana (v mém případě Sever), na 
kterou se poté natočila konstrukce s modulem pro měření magnetického pole. Na osciloskopu se 
poté ukazatel směru magnetického pole přesunul do přibližného směru natočení senzoru. Avšak 
kvůli nesymetrickému napájení a pohybu kolečka kolem špatné referenční hodnoty (hodnota je 
zápornější oproti 2,5V) má kompas nepřesnosti, které nelze úplně vykompenzovat. Přesto je zde 
kompenzace významná složka, která může kompas vykompenzovat do takové podoby, že půjde 
poměrně dobře pozorovat otáčení kolečka ve směru otáčení modulu pro měření magnetického 
pole (za kontroly světové strany kompasem) a senzor se nedostane do saturace, jak dokumentují 
obrázky níže. 
 Obr. 33 nám tedy zobrazuje senzor mířící na sever a jeho otočení na Západ. 



 

 - 30 - 

 
Obr. 33: Senzor natočený na Sever a poté na Západ 

 
 Při otáčení senzoru proti směru hodinových ručiček na Západ se modré kolečko 
pohybovalo pomalu doleva dolů. Další otočení kompasu o 90° proti směru hodinových ručiček 
mělo za následek pohyb kolečka dolů, avšak zde je vidět nepřesnost kompasu, přesněji špatná 
referenční hodnota, kvůli níž se kolečko nepohybuje na ose Y do zápornějších hodnot. Při 
posledním otočení o 90°  se kolečko posunulo doprava nahoru na směr značící Východ. Také 
zde je patrná nepřesnost kompasu. 
 

 
Obr. 34: Senzor natočený na Jih a poté na Východ 
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7 Závěr 
 
 Cílem této bakalářské práce byl návrh a realizace laboratorní úlohy, při které se bude 
měřit magnetické pole. Aby bylo možné tuto úlohu vůbec realizovat, vyrobil jsem magnetometr 
pro měření magnetického pole. Magnetometr má v sobě obsažený AMR senzor magnetického 
pole. Po výrobě magnetometru následovala realizace magnetického měření. 
 Samotná konstrukce magnetometru sestávala z návrhu, výroby a osazování plošných 
spojů, jejich umísťování v použitých plastových krabičkách a úpravy krabiček pro potřeby 
přístroje. Dále bylo potřeba vyrobit čelní desky na panely jednotlivých modulů, vzduchovou 
cívku pro generování magnetického pole a vytvořit konstrukci pro úchyt modulu pro měření 
magnetického pole. Pro buzení cívky je v magnetometru umístěn také proudový zdroj 0 až 1A.  
Plošné spoje v magnetometru jsou vylité mědí, pro lepší stínění obvodů. Po zkompletování 
magnetometru jsem přistoupil k jeho oživování a vylaďování. Při těchto činnostech byly na 
magnetometru provedeny různé úpravy pro lepší funkci přístroje. 
 Po zhotovení magnetometru jsem přistoupil k druhé části, což byla realizace laboratorní 
úlohy, tedy magnetická měření. Jelikož tato laboratorní úloha slouží pro výuku v laboratořích 
v předmětu Senzory a měření, navrhoval jsem magnetická měření a teoretickou část k nim tak, 
aby studenti pochopili vznik a význam magnetického pole, funkci magnetometru a samotná 
měření magnetického pole. Jednalo se o měření přirozeného magnetického pole Země a uměle 
vytvořeného magnetického pole vzduchové cívky. První část laboratorní úlohy bylo pozorování 
napěťového signálu z AMR senzoru magnetického a jeho změnu při průchodu obvody 
magnetometru. Zde bych chtěl podotknout, že důležitou složku ve funkci samotného senzoru 
hrají flip pulzy.  Magnetorezistivní senzory jsou od přírody bistabilní, tedy při vystavení 
magnetickému poli o určité síle může být převrácen směr jejich vnitřní magnetizace, což 
způsobuje nepoužitelnost senzoru pro další měření. Tuto vlastnost odstraňují flip pulzy, které 
senzor periodicky demagnetizují. Při pozorování průchodu signálu magnetometrem byla patrná 
velká změna signálu, která se projevovala jeho zesílením, usměrněním, kompenzací offsetu, 
vyhlazováním a kompenzací rušivých magnetických polí. Jako další část úlohy jsem provedl 
měření intenzity magnetického pole vzduchové cívky v závislosti na vzdálenosti cívky od 
senzoru. Po zpracování výsledků z tohoto měření jsem došel k závěru, že výsledná závislost 
intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky je exponenciální, což dokumentuje i obr. 32 a 
požadovaný budící proud pro cívku než se dostane senzor do saturace je mnohem menší, než je 
maximální proud navrženého proudového zdroje. Poslední měření, které jsem provedl, se týkalo 
použití senzoru jako kompasu pro určování světových stran. Při otáčení senzoru probíhalo 
zobrazování na osciloskopu. Zde je velmi důležitá funkce kompenzačních cívek AMR senzoru, 
které jsou schopny kompenzovat vlivy rušivých magnetických polí. Správně provedená 
kompenzace má významný dopad na korektní znázornění světových stran pomocí 
magnetometru. 
 Využití této bakalářské práce se nalézá ve výukové laboratoři, ale je možná také úprava 
stávajícího kompasu na kompas využitelný v praxi, čehož se dá dosáhnout použitím oknových 
komparátorů s operačními zesilovači a následně kombinačního obvodu, který již ukazuje 
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světové strany. Druhou možností pro úpravu kompasu je použití mikrokontroléru, a to jak pro 
kompas, tak pro generování flip pulzů a další signálové zpracování. 
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