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ABSTRAKT 
 

Podstatou této práce je filtrace dat získaných při měření výšky hladiny kapaliny ultrazvukovým 

senzorem. Měření je realizováno při jízdě automobilu, filtrace má tedy za úkol eliminovat nežádoucí 

jevy vzniklé nestálostí hladiny při jízdě. 

V úvodní části práce je teoreticky pojednáno o principu funkce ultrazvuku a jeho použití pro 

měření výšky hladiny. Práce pokračuje popisem uskutečněného měření a analýzou výstupních dat. 

Veškerá analýza a zpracování dat je provedena v programovém prostředí MATLAB. Vzhledem 

k charakteru naměřených dat se práce zabývá především řešením v časové oblasti.   

Výsledkem práce je navržený filtr, jehož struktura v sobě kombinuje elementárnější typy filtrů, 

jako je mediánový filtr apod. Jeho vlastnosti jsou v závěru práce vyhodnoceny a srovnány na několika 

souborech dat, které byly naměřeny dvěma dodanými typy senzorů. 

ABSTRACT 
 

The essence of this thesis is a filtration of data obtained by ultrasonic liquid level sensor 

measurement. This measurement is realized during the car drive, so the aim of the filtration is to 

eliminate some undesirable effects which were caused by unsteadiness of the liquid level during the 

drive. 

In the introductory part of this thesis, the working principle of ultrasound and its use for liquid 

level sensing are theoretically explained. The thesis continues with the description of the realized 

measurement and with the analysis of the output data. The whole analysis and processing of the data is 

done in the programming environment MATLAB. With regard to the character of the obtained data, 

the thesis deals especially with their processing in the time domain.  

The result of the thesis is a designed filter, whose structure combines some basic kinds of filters, 

such as a median filter etc. At the end of the thesis some properties of the filter are introduced and 

compared among several data files which were obtained by two different types of the given sensors.   

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

ultrazvuk, ultrazvukový senzor, filtrace dat, mediánový filtr, klouzavý průměr, MATLAB 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

c rychlost ultrazvukové vlny v daném prostředí     [m·s
-1

] 

Z akustická impedance        [kg·m
-2

·s
-1

] 

p akustický tlak         [Pa] 

v akustická rychlost        [m·s
-1

] 

l vzdálenost         [m] 

t čas           [s] 

  Poissonova konstanta        [-] 

K modul objemové roztažnosti       [Pa] 

  hustota          [kg·m
3
]  

m poměr akustických impedancí dvou prostředí     [-] 

I  intenzita zvuku         [W·m
-2

] 

f frekvence         [Hz] 

R součinitel odrazu akustického vlnění      [%] 

T součinitel přenosu akustického vlnění      [%] 

  koeficient útlumu        [dB·m
-1

] 

N měrný akustický výkon        [W·m
-2

] 

 

MSB Most Significant Bit 

LSB Least Significant Bit 

FFT Fast Fourier Transform 
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1. Úvod 
 

Vzhledem k zpřísňujícím se evropským normám týkajících se emisí vozidel se mění také 

požadavky na nově vyráběná vozidla. Pro snížení emisí je využíván proces selektivní katalytické 

redukce (SCR). Tento proces snižuje emise oxidů dusíku z výfukových plynů automatickým 

vstřikováním roztoku technické močoviny do katalyzátoru, kde reaguje s výfukovými plyny. Roztok 

močoviny se běžně prodává pod ochrannou známkou AdBlue. Jedná se o silně korozivní kapalinu. [5] 

Pro hlídání stavu hladiny močoviny a její koncentrace v nádrži vozidla je vyvíjen senzor firmou 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Tento senzor musí přirozeně spolehlivě měřit a 

indikovat údaje o stavu hladiny na palubní desce vozidla. Pro dosažení tohoto výsledku je však nutné 

softwarovou filtrací eliminovat nežádoucí vlivy vzniklé nestálostí hladiny při jízdě. Tyto jevy vznikají 

zejména vibracemi vozidla, jízdou po nerovnostech, při zatáčkách apod. Cílem této práce je provést 

praktické měření a na změřená data aplikovat takový filtr, který bude dobře eliminovat výše uvedené 

vlivy. Analýza dat a návrh filtru bude proveden v programovém prostředí MATLAB. 

Nádrž s močovinou bude simulována na dodané měřicí soustavě. Jedná se o kus plastové 

kanalizační roury, z jedné strany zaslepené, kde je vsazen ultrazvukový senzor. Senzor bude tedy 

umístěn u dna nádoby. Jako náhražka za močovinu bude po dohodě se zadavatelem použita voda. 

Náklon a vibrace budou realizovány přímo jízdou automobilu.  
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2. Aplikace senzorů v automobilech 
 

Nejběžnější aplikací ultrazvukového senzoru jsou zejména parkovací senzory. Ty jsou 

implementovány do nárazníku vozidla a dávají informaci o odstupu vozidla od překážek v okolním 

prostoru. Vzdálenost vozidla od překážky se určuje pomocí doby odrazu ultrazvukového impulsu. 

Obvykle se používá více senzorů (cca 4) a k vypočtení vzdálenosti slouží tzv. metoda triangulace.[8] 

Měření hladiny paliva v nádrži je obvykle realizováno tyčovým kapacitním hladinoměrem, který 

mění svou kapacitu podle plochy zaplavené elektrody. Jedná se o poměrně přesné měření. Měření je 

však přesné pouze pro palivo, pro které je sonda kalibrována. Jiné palivo má jinou permitivitu a tím 

jiný vliv na elektrické pole. V řešené aplikaci je použit ultrazvukový senzor. Vzhledem k požadavkům 

měření (zároveň měření koncentrace a hladiny) a agresivnímu charakteru měřené látky (vodný roztok 

močoviny) je zvolený senzor vhodnější variantou. [8] 

Senzory v automobilech se uplatní v mnoha dalších aplikacích: tlak (převodovka, vstřikování), 

Lambda sonda, teplota (chladicí kapalina, vzduch), průtok (vzduch, palivo), zrychlení (bezpečnostní 

systémy – Airbag, ABS), rychlost, otáčky, vibrace (motoru, klepání), elektrické napětí, poloha 

(natočení kol hnací nápravy, klikové hřídele, volantu) a mnoho dalších bezpečnostních či komfortních 

opatření. [7, str. 50-51] 

Vzájemná komunikace s řídicím systémem je v automobilech realizována pomocí sériové 

sběrnice CAN  (Controller Area Network), která byla původně vyvinuta právě pro automobily. Jedná 

se o komunikaci, kdy každý uzel sběrnice může vystupovat jako master (tzv. typ protokolu multi-

master). Poslaná zpráva je rozeslána mezi všechny účastníky komunikace s tím, že každý účastník si 

sám vyhodnotí, zda je pro něj daná informace potřebná a podle toho ji zpracuje. Tento způsob 

komunikace, kdy neexistuje žádný nadřazený uzel, značně zvyšuje spolehlivost a zjednodušuje řízení. 

[7, str. 79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Zapojení snímačů ve vozidle [8] 
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3. Teoretický rozbor ultrazvukového měření hladiny 
 

Požadavek na získání informace o výšce hladiny v nádrži/zásobníku bývá v průmyslu zastoupen 

v řadě aplikací, ať už z důvodu pouhého měření, či regulace. Tak jako se liší požadavky na přesnost 

použitého senzoru, odolnost proti prostředí, ve kterém senzor pracuje a jeho životnost, liší se i 

technologie využívané v těchto senzorech pro měření hladiny. Rovněž záleží na tom, zda od senzoru 

požadujeme pouze informaci o limitních stavech, nebo spojité měření výšky hladiny. Ultrazvukový 

senzor lze považovat za relativně přesné a spolehlivé řešení, které je použitelné v obou popsaných 

případech. 

 

3.1. Ultrazvuk – fyzikální základ 

 

Ultrazvuk je mechanické vlnění odpovídající frekvencím nad hranicí slyšitelnosti, tj. nad 20 kHz. 

Za horní hranici je považována frekvence 1 GHz. [1, str. 79] 

 

3.1.1.  Rychlost šíření ultrazvuku 

 

Rychlost c šíření ultrazvukové vlny je funkcí vlastností prostředí, tj. modulu pružnosti v tahu a ve 

smyku, hustoty, Poissonova čísla a adiabatické stlačitelnosti. [2, str. 269] Pro rychlost šíření 

ultrazvuku ve vzduchu platí následující vztah: 

, kde ρ je hustota prostředí a K je modul objemové pružnosti. Vztah lze obecně pro plynné prostředí 

vyjádřit rovněž následujícím tvaru 

, kde    je tlak při 0 °C,    je hustota vzduchu při 0 °C,   je teplota ve stupních Celsia a         je 

činitel objemové roztažnosti plynu 

Teplotní závislost rychlosti šíření ultrazvukové vlny udává rovnice: 

    
 

 
                (3.1) 

 
   

    

  
                      

 

(3.2) 

                             (3.3) 
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přičemž c = 331,6 m/s platí pro teplotu 0 °C a t  je třeba dosadit ve °C. Rychlost šíření ultrazvukové 

vlny nezávisí na frekvenci. [1, str. 82-83] 

 

3.1.2. Vlnové vlastnosti ultrazvuku 

 

V případě kapalin a plynů se ultrazvuk (a obecně zvuk) šíří pouze ve formě podélných vln – 

dochází ke zhušťování a zřeďování částic ve směru prostupu vlny. V pevných látkách dále 

rozdělujeme vlny příčné, povrchové (Rayleighovy) a hloubkové (Lambovy). Protože se jedná o 

mechanické vlnění, závisí pronikání vlny prostředím na akustické impedanci Z daného prostředí, což 

je poměr akustického tlaku p a akustické rychlosti v. [2] 

 

 

 

  
 

 
                           (3.4) 

Obecně se jedná o komplexní číslo. Speciálním případem je rovinná vlna, při níž je akustická 

impedance charakterizována pouze reálnou částí a je v každém časovém okamžiku a v každém místě 

prostoru konstantní. Prakticky se však rovinné vlny nevyskytují, vlnění se šíří v kulových 

vlnoplochách podle Huygensova principu. Vlastnostem rovinných vln se lze v praxi pouze přiblížit.[1]  

 

3.1.3. Odraz a lom 

 

Na rozhraní dvou akustických prostředí nastává odraz a lom vlnění. Odražené paprsky se řídí 

Schnellovým zákonem. Pro aplikaci ultrazvukového senzoru je nutné, aby byl snímaný povrch 

směrován vždy kolmo na směr šíření a odražené vlny tak dopadly zpět na místo vyslání. Poměr 

absorbovaných a odražených vln pak udávají součinitelé odrazu R a přenosu T. S tím úzce souvisí 

poměr m akustických impedancí obou prostředí: 

   
  

  
           

(3.5) 

 

 

 Pro m = 1 k odrazu nedochází, pro m < 1 zůstává fáze odražené a dopadající vlny stejná, pro m>1 

se fáze odražené vlny mění v opačnou.[2] Logicky vyplývá, že čím blíže je poměr impedancí roven 1, 

tím větší část ultrazvukového paprsku projde rozhraním. Nedopadá-li vlna na rozhraní kolmo, nastává 

kromě odrazu rovněž lom a transformace příčných a podélných vln. Pro c1/c2 < 1 nastává lom od 

kolmice, v opačném případě, tj. c1/c2 > 1 nastává lom ke kolmici. 
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3.1.4. Útlum ultrazvuku 

 

Útlum vlnění při prostupu prostředím je dán vlivem geometrických vlastností vlnoplochy, které 

vycházejí z faktu, že vlny ve skutečnosti nejsou rovinné. U ideální kulové vlnoplochy se amplituda 

zmenšuje lineárně se vzdáleností od zdroje, přičemž intenzita klesá se čtvercem poloměru. [1, str. 84] 

Dalšími vlivy jsou fyzikální procesy v médiu, molekulární absorpce, absorpce vedením, difůze a 

absorpce mechanickými překážkami. Absorpce vedením (vnitřní tření) je silně závislá na frekvenci.[1] 

Rovnice (3.7) udává vztah pro výpočet intenzity ultrazvuku v daném bodě při znalosti intenzity 

ultrazvuku v bodě x1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ultrazvukový senzor 

 

Ultrazvukový senzor umožňuje obecně bezkontaktní, neinvazivní měření, velmi vhodné například 

pro vysoce viskózní kapaliny, agresivní a sypké látky. Pulzy nižší frekvence se užívají pro měření na 

větší vzdálenosti, se zmenšující vzdáleností se používaná frekvence zvyšuje.  

 

3.2.1. Generátor pulzů, vysílač 

 

Impulsy jsou generovány vysílačem obsahujícím oscilátor, který je naladěný na konstantní 

frekvenci. Dále je zařazen koncový stupeň dávající 200V pro vybuzení piezoelektrického měniče, 

který převádí elektrické pulzy v ultrazvukové s požadovanou frekvencí.[1] Konkrétně se využívá 

 

 

 

  
 

    
 

  

    
 

  

      
                    (3.6) 

                                                       (3.7) 

 VZDUCH VODA 

Z [kg/m
2
 s] 427 1,47·10

6
 

c [m·s
-1

] 331 1468 

ρ [kg/m] 1,29 1000 

R [%] 99,88 

T [%] 0,12 

Tab. 1: Akustické vlastnosti rozhraní vzduch-voda [1]  
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piezokeramických materiálů mechanicky spojených např. s kovem. Pro efektivní převod elektrické 

energie na mechanickou je nezbytné impedanční přizpůsobení mezi zdrojem a zátěží. Hlavním 

požadavkem na měnič je úzká vyzařovací charakteristika a směrovost. Využívaná frekvence se 

pohybuje v rozsahu od 15 do 200 kHz.[3] 

 

3.2.2. Přijímač 

 

Přijímač sestává ze sady zesilovačů a filtračních obvodů. Vstupní napětí přijímače bývá omezeno 

na ±1 V, aby byl zesilovač chráněn před napěťovými špičkami. Mezi hlavní úkoly vyhodnocovací 

elektroniky patří taktování prováděné mikropočítačem, řízení šířky vysílacích impulsů, zjišťování 

doby běhu odezvy, rozpoznání rušivého zvuku a test samokontroly a v neposlední řadě komunikace 

s nadřazeným systémem. [1] Naměřený údaj je převeden na výstupní proudový signál 4-20 mA, nebo 

binární výstup, který poskytuje informaci řídicímu systému. 

 

3.2.3. Mrtvá zóna 

 

Přechod z režimu vysílače do režimu přijímače při použití jednoho měniče trvá určitou dobu, která 

vymezuje minimální měřitelnou vzdálenost Xm. Oblast pod její hranicí se nazývá mrtvá zóna a je to 

společná vlastnost všech ultrazvukových senzorů. Mrtvou zónu lze zredukovat použitím jednoho 

měniče jako vysílač a druhého jako přijímač. Jednosystémový senzor je však častější řešení. 

Maximální měřitelná vzdálenost XM je dána výkonem snímače a charakterem měřené látky.  

 

3.2.4. Spojité a limitní měření hladiny kapalin 

 

Ultrazvukové měření hladiny využívá odrazu ultrazvukové vlny od povrchu kapaliny zpět 

k senzoru. Doba mezi vysláním a přijetím signálu, tzv. echa, je úměrná vzdálenosti mezi povrchem 

kapaliny a přijímačem, tedy senzorem, přičemž je zároveň známa hloubka nádoby a naměřený údaj se 

od ní odečítá. Senzor může být umístěn u dna nádoby nebo nad hladinou kapaliny. V tomto případě se 

jedná o spojité měření.  

Časový údaj mezi vysláním a přijetím signálu je přepočítáván podle vztahu 

     
 

 
        (3.8) 

  , kde l  je vzdálenost mezi senzorem a povrchem látky, c je rychlost ultrazvuku v daném prostředí a t 

je čas mezi vysláním a přijetím echa. 
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Pro limitní měření se využívá absorpce ultrazvukových vln prostředím, tzv. hlídač hladiny. 

Ultrazvukový senzor je přitom připevněn ke stěně nádoby, přičemž o dobrý přenos signálu se stará 

vazební gel. Za normálních okolností je prostor mezi stěnami vyplněn vzduchovou mezerou a vyslaný 

impuls se odrazí již od stěny nádoby. Tím se získá informace o tom, zda je na druhé straně stěny 

kapalina. V případě, že jde o přilnavou kapalinu, lze měření dimenzovat tak, aby se impuls odrážel až 

od zadní stěny nádoby. Pro tento způsob je však nutné, aby byla kapalina homogenní a bez nečistot. 

Vyskytuje-li se v nádobě míchadlo, musí se použít jako odrazná plocha. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma spojitého ultrazvukového měření hladiny [3] 

Obr. 3: Princip limitního měření hladiny kapaliny [1] 
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3.2.5. Potlačení vlivu falešných odrazů 

 

Pro přesné vyhodnocení naměřených údajů je vhodné nejdříve nainstalovaným senzorem vytvořit 

zvukový obraz prázdné nádoby a uložit jej do paměti. Zaznamenává se doba a amplituda odraženého 

signálu. Vytvořený obraz poté slouží ke korekcím měřeného signálu a tím potlačení falešných odrazů 

od překážek a nerovností v nádrži. Bere se totiž v úvahu pouze signál odražený od hladiny. Tento 

způsob vyhodnocování signálu se v praxi osvědčil jako vhodnější než pouhá softwarová filtrace 

naměřených dat, která nezohledňuje rušivé vlivy dané samotnou konstrukcí měřené nádoby. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Aplikační pravidla ultrazvukových senzorů: 

 

 Umístit snímač tak, aby paprsek dopadal kolmo na povrch kapaliny.  

 Snímač umístit dostatečně daleko od rušivých elementů uvnitř nádrže (lopatky míchadla, 

potrubí, nánosy na stěně nádoby). 

 Snímač by neměl být v ose nádrže s parabolickým dnem, jelikož dochází k mnohonásobným 

odrazům, které mají za následek rušení signálu. 

 Vyvarovat se přímému slunečnímu záření a dbát na dodržení dovoleného teplotního rozsahu. 

 V důsledku ohybu vlnění je potřeba zvážit použití ochranného krytu měniče. Může mít totiž 

za následek, že se vyslaná vlna dostane „za roh“ a detekuje předmět, který by jinak zůstal 

mimo rozsah.  

 Při užití více senzorů se jejich vzájemnému ovlivňování zabraňuje synchronizací. 

Nejjednodušší synchronizace je pomocí propojení vstupů.   

Obr. 4: Potlačení falešných odrazů v nádobě 
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3.2.7. Aplikační omezení 

 

 Závislost ultrazvukových vln na teplotě je nelineární a s rostoucí teplotou roste i rychlost 

zvuku. Tuto chybu je nutno kompenzovat. V současnosti jsou senzory vybaveny 

korekčními obvody a chybu kompenzují samy. Určité vnější vlivy, jako je působení 

přímého slunečního záření na snímač, však úplně vyloučit nelze. V případě, že se senzor 

nachází v prostředí s konstantní teplotou, je potřeba zadat její hodnotu, aby měření 

proběhlo korektně.  

 Jelikož se ultrazvuk nešíří ve vakuu, je vyloučeno použití senzorů tohoto typu do prostředí 

s absolutním tlakem nižším než 60 kPa. Naopak vysoké tlaky nad stovky kilopascalů mají 

ničivý vliv na rezonátor. 

 Pěna na hladině kapaliny znemožňuje indikaci hladiny a měření pak nelze provést 

 Prašné prostředí způsobuje útlum signálu a bývá tedy zapotřebí senzor nahradit 

výkonnějším. 

 Výpary určitých těkavých látek nebo plynného CO2 způsobují rovněž útlum nebo 

zkreslení signálu.  

 Proudění kapaliny způsobuje fluktuaci měřené hodnoty. V tomto případě je zapotřebí 

prodloužit dobu odezvy.[3] [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5: Nejčastěji používané ultrazvukové senzory [1] 
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4. Měřicí soustava 

 

Obsah této kapitoly podléhá utajení z důvodu ochrany firemního tajemství společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a proto je neveřejný. Plné znění této práce je uchováno 

na sekretariátu Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 
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5. Měření a záznam dat 

 

Obsah této kapitoly podléhá utajení z důvodu ochrany firemního tajemství společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a proto je neveřejný. Plné znění této práce je uchováno 

na sekretariátu Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 
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6. Analýza naměřených dat 
 

Obsah této kapitoly podléhá utajení z důvodu ochrany firemního tajemství společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a proto je neveřejný. Plné znění této práce je uchováno 

na sekretariátu Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 
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7. Filtrace dat 
 

Obsah této kapitoly podléhá utajení z důvodu ochrany firemního tajemství společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a proto je neveřejný. Plné znění této práce je uchováno 

na sekretariátu Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 
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8. Verifikace navrženého řešení 
 

Obsah této kapitoly podléhá utajení z důvodu ochrany firemního tajemství společnosti 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a proto je neveřejný. Plné znění této práce je uchováno 

na sekretariátu Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 
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9. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce byla filtrace dat naměřených ultrazvukovým senzorem hladiny 

kapaliny. Z původně zamýšlené simulace vibrací a náklonu měřicího tanku bylo po dohodě se 

zadavatelem upuštěno ve prospěch lepšího řešení, kterým bylo měření přímo při jízdě automobilem. 

Softwarová aplikace pro záznam dat byla dodána zadavatelem, společností Continental Automotive 

Czech Republic s.r.o. Měřicí tank byl vlastnoručně vyroben podle dříve dodaného vzoru, který se 

ukázal jako nevyhovující vzhledem ke špatným vlastnostem použitého senzoru.  

Naměřená data byla podrobena analýze v časové a frekvenční oblasti. Vzhledem k velmi nízké 

vzorkovací frekvenci (4,6 Hz) posloužila frekvenční analýza prostřednictvím FFT především 

k demonstraci charakteru amplitudové frekvenční charakteristiky. Mnohem významnější roli hrála 

analýza v časové oblasti, jejíž výsledky byly základem pro další zpracování dat. V rámci časové 

analýzy bylo důležité zejména sledování charakteru různých naměřených souborů dat a jejich 

navzájem podobných vlastností. Získaný soubor poznatků posloužil jako základ pro návrh výsledného 

filtru. 

K filtraci bylo přistoupeno ve většině případů pomocí plovoucího časového okénka, jehož 

velikost byla stanovena experimentálně. Při určování tohoto parametru bylo potřeba brát zřetel na 

dostatečně rychlou inicializaci filtru, tedy dobu potřebnou k tomu, aby filtr začal vykazovat 

garantovaná validní data. Vzhledem k faktu, že původní data mohou na počátku měření nabývat 

naprosto chybných hodnot, nemůže být garantována okamžitá validita filtrovaných dat. Proto bylo 

navrženo, aby byly při reálném nasazení senzoru počáteční hodnoty nahrazeny hodnotami z konce 

posledního měření. 

V rámci filtrace naměřených dat byly otestovány vlastnosti několika elementárnějších typů filtrů, 

jako jsou klouzavý průměr, mediánový filtr a jeho modifikace a přírůstkový filtr. Klouzavý průměr se 

ukázal jako nevhodný pro soubory dat s velkým rozptylem hodnot a skokovými změnami. Mediánový 

filtr vykazoval velmi dobré vlastnosti při filtraci rychlých skokových změn. Jeho vlastnosti lze 

zlepšovat experimentováním s volbou časového okénka či modifikacemi, kdy je přebírána hodnota 

z jiné části než ze středu seřazeného pole prvků. Přírůstkový filtr je velmi závislý na počátečních 

hodnotách a hrozí riziko uvíznutí v chybném stavu. Je-li ovšem šetrně použit, dokáže efektivně 

filtrovat nežádoucí vlivy.  

Výsledný filtr byl navržen kombinací vlastností výše popsaných filtrů s přihlédnutím k charakteru 

měřených dat. Pro nalezení řešení, dobře fungujícího pro všechny naměřené soubory, bylo potřeba 

zvolit určitých kompromisů. Výsledný filtr pracuje v několika krocích. Jeho základem je 

modifikovaný mediánový filtr, který počítá jednu hodnotu z původních dat a jednu ze sebe sama. Tyto 

dvě hodnoty jsou porovnávány a na základě výsledku je určena hodnota postupující do dalšího kroku 

filtrace. V poslední fázi je filtr doplněn o klouzavý průměr pro vyhlazení průběhu.  

Navržený filtr vykazuje nejlepší vlastnosti při nasazení na data naměřená senzorem měřícím 

v módu Filtered Data, který v sobě již obsahuje implementovány základní filtrace. Z naměřených 
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souborů zde po uplatnění navrženého filtru leží takřka 100 % hodnot uvnitř tolerančního pásma ±2 

mm, které je požadováno koncovým zákazníkem. O něco horších vlastností bylo dosaženo při použití 

senzoru Raw Data. V případě tohoto senzoru se mi podařilo dodržet toleranční pásmo ±3 mm. 

Toleranční pásmo ±2 mm je v tomto případě často překročeno jen drobným rozdílem. Navržený filtr 

se tedy jeví jako vhodnější k použití v kombinaci se senzorem měřícím v módu Filtered Data.  
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