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Abstrakt 
 Cílem této bakalářské práce je popsat základy měření, snímače (senzory), 

akcelerometry. Zaměřit se na snímače polohy, rychlosti, zrychlení a jejich principy. U 

konkrétních snímačů – akcelerometrů popsat jejich základní parametry, vlastnosti, přednosti, 

použití a používaná rozhraní. V praktické části se zaměřit na přesný model 3 – osého 

akcelerometru a ověřit jeho funkci ve všech třech osách (X,Y,Z).  

 

Abstract 
Aim those baccalaureate work is describe principles measuring, sensors,  accelerometers. 

Fixate on sensor situation, speed, acceleration and their principles. Near concrete sensors - 

accelerometers describe their basic parameters, characteristics, preferences, using and used 

plane glass surface. In practical part locate on scale model 3 – axis accelerometer  and check 

his function in all three axis (X,Y,Z) . 
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1. Úvod 
 Bakalářská práce popisuje obecně měření, jak základní pojmy, tak i měřící metody. 

Zabývá se především snímači. Snímač je důležitý prvek pro jakékoliv měření, snímá a 

vyhodnocuje žádané veličiny, které potřebujeme měřit. Je spousta druhů snímačů, které se 

dělí dle specifických vlastností do skupin (např. odporové snímače, indukčnostní snímače, 

magnetické snímače, atd.). V práci jsem se více zaměřil na snímače polohy, rychlosti a 

zrychlení. Poloha se dá snímat různými snímači, jako jsou například kapacitní snímače polohy 

nebo indukčnostní snímače polohy. Pro měření rychlosti se nejčastěji používají indukční 

snímače. Měření zrychlení je prováděno pomocí akcelerometrů. Akcelerometr je přístroj 

(snímač), který měří vibrace nebo zrychlení. Jako každý snímač má své základní parametry, 

kterými je popsán. Existují různé druhy akcelerometrů, které jsou rozděleny na dané typy. U 

snímačů nesmíme opomenout jejich výrobu. Vyrábějí se buď tenkovrstvou technologií, 

tlustovrstvou technologií nebo to jsou monolitické snímače. Snímač je citlivý prvek  malých 

rozměrů, proto je třeba s ním zacházet citlivě.  

2. Základy Měření 

2.1 Základní pojmy 

 Měření je souhrn činností s cílem určit hodnotu měřené veličiny (neboli vyjádřit 

hodnotu veličiny v jednotkách stejné veličiny). Elektrické měření je měření elektrických 

veličin a měření neelektrických veličin, které využívají elektrické měřící prostředky, jako 

např.: míry, měřicí přístroje a měřicí převodníky. Míra je měřidlo, které během používání 

obnovuje hodnotu nebo hodnoty měřené veličiny. Měřicí přístroje se dělí na analogové a 

číslicové. U analogového měřicího přístroje je údaj spojitou funkcí měřené veličiny (např. 

poloha ručky nad stupnicí).  Číslicový měřicí přístroj poskytuje měřenou hodnotu 

v číslicovém tvaru. Měřící převodník převádí vstupní veličinu (elektrickou nebo 

neelektrickou) podle určité zákonitosti na výstupní veličinu (většinou elektrickou). Série 

měřicích členů, kterými prochází měřený signál, se nazývá měřicí řetězec. První člen měřicího 

řetězce, na který působí měřená veličina, se nazývá snímač (senzor, čidlo). Přesnost měření je 

míra těsnosti, se kterou výsledek měření vyjadřuje správnou (pravou) hodnotu měřené 

veličiny. Citlivost měřicího přístroje vyjadřuje poměr změny výstupní veličiny (údaje 

přístroje) ke změně vstupní (měřené) veličiny. Při velmi malé citlivosti může dojít ke zhoršení 

přesnosti měření. Měřicí rozsah přístroje nebo převodníku vyjadřuje meze hodnot, ve kterých 
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se může měnit měřená veličina, aby byla měřena se zaručovanou přesností. Ovlivňující 

veličina je veličina, která není přímo předmětem měření, ale ovlivňuje údaj měřidla. Chyba 

měření charakterizuje přesnost měření. Je to odchylka měřené hodnoty měřené veličiny od 

správné hodnoty měřené veličiny, vyjadřuje se jako absolutní chyba nebo relativní chyba. 

Dělíme je podle toho, jak se projevují při opakovaných měřeních, na chyby systematické a 

chyby náhodné[2]. 

2.2 Měřicí metody 

 Měřící metoda je souhrn teoretických poznatků a praktických operací použitých při 

měření. Měřící metody se dělí podle způsobu určení měřené veličiny: 

a) Přímé měřicí metody, u kterých se výsledek měření získá odečtením údaje jediného 

přístroje, např. měření proudu pomocí ampérmetru. 

b) Nepřímé měřicí metody, u kterých se výsledek měření získá výpočtem hodnoty funkce 

několika proměnných. Hodnoty těchto proměnných se získají pomocí přímých 

měřicích metod. Příkladem je určení odporu z údaje voltmetru a ampérmetru pomocí 

Ohmova zákona. 

Podle provedení měření se rozlišuje: 

a) Základní měřicí metody - měřená veličina se stanoví měřením základních veličin 

(např. času, délky). 

b) Srovnávací metody - měřená veličina se stanoví srovnáním s veličinou téhož druhu a 

známé hodnoty. Dále se dělí na: 

1) Diferenční metody - měřená veličina se porovnává se stejnou veličinou, která má 

velmi malé odlišné hodnoty.  

2) Substituční metody - měřená veličina se nahradí stejnou veličinou známé hodnoty 

nalezené tak, aby bylo dosaženo stejných údajů indikačního přístroje.  

3) Nulové metody - měřená hodnota se hledá z rovnováhy zařízení dosažené změnou 

jedné nebo několika veličin vázaných  známými matematickými vztahy s měřenou 

veličinou. Dosažení rovnováhy je indikováno nulovou výchylkou indikačního 

přístroje. (např. kompenzátor napětí) 
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Rezonanční měřicí metody - měřená veličina se určuje z parametrů obvodu ve stavu 

rezonance (elektrické nebo mechanické)[2]. 

2.3 Měřící řetězec 

 Transformovaný elektrický signál je nutno většinou zesílit. Při zesílení signálu  je 

důležité zajistit dostatečný odstup signálu od šumu snímače a zesilovače a od rušení signálů 

(rušení elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem, působením zemních smyček 

apod.) působících na senzor i na zesilovač. Jednotlivé požadavky se realizují zapojením 

zesilovačů, frekvenčním omezením signálu nebo číslicovým zpracováním signálu. Dále se 

řeší zpracování signálu buď analogovými obvody, nebo po analogově-číslicovém převodu 

číslicově. Analogový výstup je nejjednodušeji realizován přímoukazujícím přístrojem nebo 

zapisovačem. Analogové signály jsou standardní v rozsazích (0-10) V, (0-20) mA, (4-20) 

mA[3]. 

 

 

 

Obr. 1 Schéma měřícího řetězce se snímačem A/Č – analogově číslicový převodník, MP – mikropočítač 
(resp. mikrořadič, signálový procesor apod.), R – rozhraní, P – nadřazený výpočetní system[3] 

3. Snímače (Senzory) 
 Snímač je funkční prvek tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je v přímém styku 

s měřeným prostředím. Místo pojmu snímač se taky používá senzor, převodník nebo detektor. 

Citlivá část snímače (snímací místo) se označuje jako čidlo[4]. Snímač je primární zdroj 

informace, který snímá sledovanou fyzikální, chemickou nebo i biologickou veličinu a 

převádí ji na výstupní veličinu – nejčastěji to je analogový nebo číslicový elektrický signál.  

 

 

 

 

Obr. 2 Umístění snímačů v automatizačním zařízení[4] 
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3.1 Dělení snímačů 

a) Dle měřené veličiny - snímače teploty, tlaku, průtoku, optických veličin, 

mechanických veličin (posunutí, polohy, rychlosti, zrychlení, síly, mechanického 

napětí, aj.), chemické a biologické snímače, snímače elektrických a magnetických 

veličin. 

b) Dle fyzikálního principu - snímače odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní, 

magnetické, piezoelektrické, pyroelektrické, optické, chemické, biologické. 

c) Dle styku snímače s měřeným prostředím - bezdotykové, dotykové. 

d) Dle transformace signálu - aktivní, pasivní. 

e) Dle použité technologie - elektromechanické, mechanické, pneumatické, elektrické, 

elektronické, elektrochemické, polovodičové, mikroelektromechanické, 

optoelektronické. 

f) Dle výstupu:  

1) analogový: amplituda, frekvence, nebo střídá napětí nebo amplitudu    

proudu, 

2) číslicový, 

3) dvoustavový (např. polohový nebo teplotní spínač). 

Aktivní snímač se působením snímané veličiny chová jako zdroj energie (např. 

termoelektrický článek, fotodioda v aktivním režimu, indukční snímač). 

Pasivní snímač potřebuje zdroj napájení[3]. 

3.2 Výroba snímačů 

Tenkovrstvá technologie - jejím principem je vytváření monokrystalických, 

polykrystalických i amorfních vrstev křemíku, izolantů a kovů. Vrstvy se nanášejí 

napařováním o tloušťce 1nm až 1µ m elektrolyticky i dalšími technologiemi na základní 

vrstvu ze skla, oceli, křemíku nebo plastu. Tato technologie zajišťuje u snímačů vysokou 

přesnost, stabilitu, malou časovou konstantu, spolehlivost, malé rozměry a hmotnost. 
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Tlustovrstvová technologie - při výrobě využívá vodičů, rezistorů a kapacitorů pasty 

nanášené technologií sítotisku na keramickou nebo umělohmotnou podložku.  

Monolitické snímače - vyrábějí se postupy používanými při výrobě integrovaných obvodů. 

Klasické mikrotechnologie (oxidace povrchu, epitaxe, metalizace, atd.) bývají doplněny 

speciálními postupy (např. anizotropní leptání, mikroobrábění), které dovolují vytvářet 

trojrozměrné a pohyblivé struktury. Takové obvody bývají označovány jako MEMS (Micro 

Electro-Mechanical Systems). Technologií MEMS se vyrábějí i akční členy, jako jsou např. 

tiskové hlavy pro inkoustové tiskárny[3]. 

3.3 Základní parametry snímačů 

Parametry charakterizující základní vlastnosti snímačů[3]: 

• Citlivost a její stabilita 

• Dynamický rozsah (rozsah měřených veličin pro specifikovanou nejistotu měření) 

• Offset a jeho stabilita (aditivní chyby) 

• Linearita 

• Hystereze, reprodukovatelnost 

• Rozlišitelnost (a šumové charakteristiky) 

• Celková přesnost vyjádřená jako nejistota nebo toleranční pásmo (maximální chyba) 

• Dynamické parametry (časová konstanta, šíře pásma, rychlost číslicového přenosu) 

• Odolnost vůči prostředí (vibrace, magnetické pole)  

3.4 Charakteristiky snímačů 

 Měřená veličina může mít buď statický nebo dynamický charakter. Závislost mezi 

vstupní a výstupní veličinou můžeme bez uvažování parazitních vlivů psát ve tvaru[1]: 

          (1) 

x … vstupní veličina 

( ) xxaxaxaay n
n ⋅++++= ...2

210
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y … výstupní veličina 

a1, a2, an … konstanty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Přenosové charakteristiky snímačů[1] 

3.4.1 Statické vlastnosti snímačů 

 Statická charakteristika snímačů je dána funkční závislostí ( )xfy =  mezi vstupní 

veličinou x a výstupní veličinou y v časově ustáleném stavu. Tato závislost se velmi často 

popisuje polynomem[3]: 

            (2)     

Ideální statická charakteristika je dána vztahem: 

                       (3) 

nebo: 

n
n xaxaxaay ++++= ...2

210

Kxy =
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                  (4) 

kde  K … citlivost snímače (sensitivity), nejčastěji definovaná jako K=dy/dx 

 y0 … offset 

Rozlišitelnost (resolution) snímače je dána hodnotou snímané veličiny, u níž je na výstupu 

snímače signál odpovídající směrodatné odchylce (efektivní hodnotě) šumu snímače.  

Dynamický rozsah snímače (Full Scale, Span) je dán intervalem přípustných hodnot snímané 

fyzikální veličiny. 

Relativní chyba snímače xδ  je dána vztahem: 

                (5) 

kde x∆  je absolutní chyba 

Offest (posuv nuly) je aditivní chyba, která je způsobena posunem jmenovité lineární 

charakteristiky. Pokud má chyba aditivní charakter, odpovídající absolutní chyba x∆  je 

nezávislá na měřené hodnotě x. Relativní chyba xδ  je nejmenší, když měřená veličina 

dosáhne konce rozsahu, tj. x=xmax.  

Chyba citlivosti K (sensitivity error) je multiplikativní chyba, relativní chyba xδ  nezávisí na 

měřené hodnotě x. 

Přesnost snímače bývá nejčastěji vyjádřena absolutní chybou. Absolutní chyba se nejčastěji 

vyjadřuje v procentech (%FS=percent Full Scale). 

Chyba linearity snímače je dána odchylkou od ideální lineární (spojité analogové nebo 

kvantované charakteristiky). Pro analogový signál se chyba linearity udávána vztahem: 

                                                   

                     (6)      

kde Ly  je definována ideální lineární funkcí Kxy =  nebo xKyy 10 += .  

Hodnoty K, y0 a K1 lze vypočítat např. Lineární regresí metodou nejmenších čtverců na 

základě kalibrace snímače. 

xKyy 10 +=

minmax xx
x

x −
∆

=δ

maxminmax








−
−

=
yy

yy L
Lδ
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Chyba hystereze je dle obr. definována vztahem: 

        

                     (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Hystereze[3] 

Hystereze je faktor omezující přesnost řady mechanických systémů (vůle v převodech, 

hystereze membrány) i magnetických materiálů (koercivita a remanence). 

3.4.2 Dynamické vlastnosti snímačů 

 Fyzikální měřená hodnota nebo jiné veličiny se neustále mění s časem. Snímače by 

měly být navrženy tak, aby výstupní signál y(t) sledoval s minimálním zkreslením vstupní 

signál x(t). Dynamické vlastnosti snímače je třeba znát pro analýzu a syntézu měřících a 

regulačních systémů. Dále vycházím z předpokladu, že dynamické chování snímače lze 

popsat lineární diferenciální rovnicí s konstantními koeficienty. Pokud není rovnice lineární, 

je třeba ji po úsecích linearizovat  a dynamické chování sledovat v daných úsecích. 

Pro přenos funkce snímače v Laplaceově transformaci platí: 

               (8) 

 

Rovnici 8. lze upravit: 

                 (9) 

maxminmax
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Dosazením do uvedených rovnic proměnnou ωjp = , získám frekvenční přenos 

          (10) 

Dynamická chyba snímače je definována jako: 

       (11) 

Pro přenosovou funkci snímače teploty většinou platí: 

                (12) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Dynamická chyba při vstupní změně konečnou rychlostí a přenosu snímače 1. Řádu[3] 

Při změně rychlostí w  měřené veličiny pro dynamickou chybu platí: 

                  (13) 

 

Ustálená hodnota dynamické chyby se může spočítat s využitím věty o limitě: 

                                                                       (14) 

 

Pokud dochází při přenosu signálu u snímače s přenosem vyššího řádu k dopravnímu 

zpoždění TD, lze pro dynamickou chybu použít vztah: 

               (15) 

( ) ( ) φωωω jejAjF =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]KpFpXpKXpXpFpD −=−=∆

( ) ( )( ) ( )npTpTpT
KpF

+++
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V ustáleném stavu se při lineární změně měřené veličiny chová soustava vyššího řádu stejně 

jako soustava 1. řádu mající časovou konstantu rovnou součtu jednotlivých časových konstant 

a dopravního zpoždění[3]. 

4. Snímače polohy, rychlosti a zrychlení 

4.1 Snímače polohy 

4.1.1 Odporové snímače polohy spojité 

 Základem spojitých odporových snímačů polohy jsou odporové potenciometry, jejichž 

běžec posouvající se po odporové dráze je mechanicky spojen s předmětem, jehož polohu 

odměřuje. Dráha je realizována na nosné izolační podložce, na které je navinutý smaltovaný 

drát (manganin, PtIr) po jehož vyleštěné části se pohybuje kontakt nebo nekovový odporový 

element, který tvoří nejčastěji vodivý plast CP (Conductive Plastic – vodivé plnidlo 

zalisované v termoplastu), jejichž předností je vysoká rozlišovací schopnost a velká životnost. 

Výhodou je hybridní technologie, která se používá u některých druhů víceotáčkových 

potenciometrů. Jezdec se vyrábí ze speciálních slitin (PtIr, AgPd).  

Vlastnosti odporových potenciometrů jsou dány třídou přesnosti, rozlišovací schopností, 

linearitou, životností, teplotním koeficientem odporu a šumem. 

Rozlišovací schopnost udává rozlišitelný délkový přírůstek odporu potenciometru. Nejvyšší 

rozlišení mají potenciometry vrstvové až 0,01 % rozsahu. 

Linearita udává největší odchylku výstupního napětí od vztažné přímky a uvádí se 

v procentech napájecího napětí. Otočné potenciometry dosahují linearity 0,002 %, posuvné 

potenciometry v mezích 0,05÷0,1 %. 

 Životnost je definována jako počet přeběhů dráhy při zadaných provozních podmínkách a při 

dodržení provozních vlastností v příslušných mezích. Životnost vinutých potenciometrů je 

řádově 610 , hybridních 710  a vrstvových z vodivých plastů 810  přeběhů. Bývá ovlivněna 

kontaktní silou (asi 3 mN÷5 mN), kroutící moment se pohybuje od 0,1 Ncm ÷2 Ncm. 

Teplotní koeficient odporu (pro drátové potenciometry) je dán největší poměrnou změnou 

odporu odpovídající stoupnutí teploty o 1 °C v celém rozsahu provozních teplot. Vypočítá se 

ze vztahu: 
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( )121

12

TTR
RRTk −⋅

−
=     ( )1−K  

1R  (Ω ) … odpor vinutí při teplotě 1T  (°C) 

2R  (Ω ) … odpor vinutí při teplotě 2T  (°C) 

Šum potenciometru vzniká změnou přechodového odporu při pohybu jezdce po vinutí a je 

způsoben mechanickými i elektrickými efekty (nečistoty, vlhkost …)[5]. 

Dělení odporových snímačů

tvar dráhy:   lineární, profilové (realizující nelineární závislost přenosu na poloze 

   jezdce – logaritmický, exponenciální) 

 podle různých hledisek[5]: 

pohyb běžce:   rotační jednootáčkové, rotační víceotáčkové, posuvné 

materiál dráhy: kovové – drátové a vrstvové, nekovové – uhlíkové, elektrolytické, 

   vodivé plasty (CP), cermentové (keramika a kov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 6 posuvný potenciometr                                                 Obr. 7 otočný potenciometr 

4.1.2 Odporové snímače polohy nespojité 

 Převádějí změnu polohy sledovaného objektu na skokovou změnu odporu způsobenou 

přepínáním kontaktů, takže jejich výstupní signál je logického typu (zapnuto - vypnuto). 

Podle mechanismu ovládání se dělí na : 

(16) 
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a) mechanické 

b) magnetické 

Mechanicky ovládané snímače jsou příkladem dotykových snímačů, u kterých mechanickým 

pohybem dochází ke skokové změně odporu přepínáním kontaktu (planžetové pružinky, 

rtuťové spínače apod., viz obr. 8). Používají se k měření polohy pohybující se části různých 

technických zařízení, kde jsou součástí koncových spínačů. 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Mžikové přepínače[5] 

Magneticky ovládané snímače tvoří skupinu tří prvků: jazýčkové relé, Wiegandův snímač a 

Hallova sonda. 

Princip jazýčkového relé spočívá ve využití silových účinků magnetického pole 

permanentního magnetu na jazýčky z magneticky měkkého materiálu, zatavené do skleněné 

trubičky, plněné inertním plynem. 

Funkce Wiegandova snímače je založena na tzv. Barkhausenovu jevu, podle něhož 

magnetizace feromagnetických látek při jejich pomalé demagnetizaci neprobíhá spojitě, ale po 

skocích. Zvýraznění tohoto jevu je dosaženo působením mechanického napětí na tzv. 

Wiegandův drát skládající se z jádra z anizotropní slitiny Vicalloy (Fe38Co52V10) a pláště 

z materiálu s vysokou koercitivitou (intenzita magnetického pole potřebná k potlačení 

magnetického toku v magnetovaném feromagnetickém tělese).  

Hallova sonda je založena na jevu, kdy protéká polovodičovou destičkou tloušťky d 

elektrický proud I, pak po jejím vložení do magnetického pole s indukcí B, jejíž směr je 

kolmý na směr proudu, vznikne na kontaktech K1, K2 ve směru kolmém na rovinu vektorů I, 

B tzv. Hallovo napětí UH, jehož napětí naprázdno je dáno vztahem[5]: 
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                  (17) 

 

RH … tzv. Hallova materiálová konstanta (m3C-1) 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Princip Hallovy sondy[5]  

4.1.3 Kapacitní snímače polohy 

 Využívají převod měřené veličiny na změnu parametru určujícího kapacitu 

kondenzátoru. Ta je dána geometrií elektrod a permitivitou ε  prostoru, v němž se uzavírá 

elektrické pole. U rovinného deskového kondenzátoru platí pro kapacitu vztah: 

               (18) 

 

z kterého vyplívá, že pro vyhodnocení změn kapacity C kondenzátoru lze využít změnu 

vzdálenosti elektrod d, změnu účinné plochy překrytí elektrod S nebo změnu poměrné 

permitivity dielektrika Rε , permitivita vakua je označena 0ε . Princip kapacitních snímačů 

polohy, funkčních vztahů a jim odpovídajících charakteristik je znázorněn v tab. 1[5]. 
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Tab. 1 Principy, funkční vztahy a charakteristiky kapacitních snímačů polohy[5] 

4.1.4 Indukčnostní snímače polohy 

 Princip indukčnostních snímačů polohy spočívá v převodu polohy na změnu vlastní 

indukčnosti  L cívky, případně vzájemné indukčnosti M dvou cívek. Rozdělení 

indukčnostních snímačů se provádí podle uspořádání magnetického obvodu do čtyř skupin: 

a) snímače s uzavřeným magnetickým obvodem, 

b) snímače s otevřeným magnetickým obvodem, 

c) snímače s potlačeným magnetickým polem – (s aplikací vířivých proudů), 

d) snímače bez feromagnetika. 
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Snímací prvky mohou být v provedení jednoduchém nebo diferenciálním s výstupním 

signálem spojitým nebo nespojitým. Měřící element polohy může působit na vstupu do cívky 

nebo na jádro. Elektrické náhradní schéma obvodu s indukčnostním snímačem je na obr. 10. 

Kromě indukčnost LSN představuje vinutí snímače odpor RSN a kapacitu CSN mezi závity. 

S měřícím obvodem je snímač spojen vedením s odporem RV, indukčností LV, kapacitou mezi 

vodiči CV a izolačním odporem RIZ. Minimalizace vlivu změn parametrů vedení na výstupní 

signál snímače je jeho reaktance navržena tak, aby platilo[5]: 

      (19) 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Náhradní schéma obvodu indukčnostního snímače[5] 

4.1.5 Indukční snímače polohy 

Jsou založeny na využití Faradayova zákona pro indukované napětí: 

              (20) 

 

Polohu (resp. rychlost a zrychlení) je možno stanovit na základě rychlosti časové změny 

magnetického toku dtd /Φ  spojeného s N závity pevné cívky (tzv. snímače s pohyblivým 

magnetem, elektromagnetické) nebo se pohybem vodičů mění počet závitů N, které jsou 

v určitém časovém okamžiku vázány se stálým magnetickým tokem Φ  (tzv. snímače 

s pohyblivou cívkou, elektrodynamické). 

Elektromagnetické snímače vyhodnocují změnu magnetického toku pomocí změny 

impedance magnetického obvodu. Princip elektromagnetického snímače kmitavého pohybu je 

na obr. 11. Na jádře permanentního magnetu je nasazena cívka s N závity. V magnetickém 

poli se pohybuje feromagnetický prvek spojený s odměřovaným předmětem. Napětí ve 

snímací cívce je dáno časovou změnou toku Φ , řízeného magnetickým odporem RM 

vzduchové mezery. Změně její délky nebo průřezu odpovídá amplituda výstupního napětí[5].  

V
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Obr. 11 Elektromagnetický snímač kmitavého pohybu[5] 

Elektrodynamické snímače využívají pohybu vodiče resp. cívky v magnetickém poli. Jeho 

princip je znázorněn na obr. 12. Pohybuje-li se vodivý pás šířky l v magnetickém poli indukce 

B, lze mezi kontakty K1, K2 ve směru kolmém k rovině vektorů rychlosti v a indukce B změřit 

napětí[5]:  

                (21) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Princip elektrodynamického snímače[5] 

4.1.6 Optické snímače polohy 

 Principy optiky umožňují konstrukci miniaturních snímačů polohy s vysokou 

rozlišovací schopností limitovanou jevy při ohybu světla, tj. řádově jednotky mµ . Jejich 

základní předností je necitlivost vůči elektromagnetickému rušení a galvanické oddělení 

měřeného objektu a měřícího obvodu. Zdrojem zařízení jsou luminiscenční nebo laserové 

polovodičové diody, snímací prvky (fotodiody, fototranzistory, CCD - snímače). Využívají se 

tři konstrukční principy[5]: 

a) vyhodnocování změny polohy zdroje, 

 

vlBUind ⋅⋅=
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b) zastínění světelného toku mezi zdrojem a detektorem, 

c) interference zdrojového a odraženého paprsku, 

Optické snímače polohy se dělí do dvou skupin: 

a) snímače pro spojité měření polohy (absolutní nebo inkrementální), 

b) snímače pro nespojité vyhodnocování (indikaci) polohy. 

4.1.7 Ultrazvukové snímače polohy 

 Pracují na principu měření doby, za kterou přijímač detekuje ozvěnu ultrazvukových 

pulzů generovaných vysílačem a odražených od zaměřovaného objektu. Blokové schéma je 

znázorněno na obr. 13. Podle obr. 13 obsahuje vyhodnocovací obvody, realizované 

v současnosti na bázi mikroprocesorů (ATMEL 2051), ovládací a zobrazovací prvky. 

Ultrazvukový převodník (vysílač/přijímač) vyšle krátký ultrazvukový pulz, řádově 10÷20 

period ultrazvukového signálu s kmitočtem daným rezonancí užitečného ultrazvukového 

měniče (řádově desítky kHz) a současně začne odměřovat čas. Potom se přepne do 

přijímacího režimu a je vyhodnocován přijatý odražený ultrazvukový pulz. Přesnost je dána 

dvěma faktory[5]: 

1) vliv prostředí na rychlost zvuku (vlhkost, teplota), 

2) přesnost měření jasnosti (zřetelnosti) odezvy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Blokové schéma ultrazvukového snímače polohy[5] 

4.2 Snímače rychlosti 

 Rychlost je vektorová veličina, která je definována jako přírůstek dráhy ∆ s v časovém 

intervalu ∆ t a lze ji proto stanovit derivací signálu snímačů polohy. Pro měření přímočarého 
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a kmitavého pohybu se používají indukční snímače. Obtížné je měření rychlosti otáčivého 

pohybu, tj. úhlové rychlosti otáčení ω . Podle použitého principu se rozdělují do čtyř 

skupin[5]: 

1) mechanické otáčkoměry, 

2) spojité indukční otáčkoměry – magnetické, elektrodynamické – stejnosměrné nebo 

střídavé, 

3) impulzní otáčkoměry – kontaktní, optoelektronické, indukční, indukčnostní, 

pneumatické, 

4) stroboskopické otáčkoměry. 

4.3 Snímače zrychlení 

 Princip snímačů zrychlení je založen na vyhodnocování setrvačných účinků těles při 

urychlování nebo zpomalování jejich pohybu. Využívá se přitom Newtonův zákon, podle 

něhož pro zrychlení platí: 

                  (22) 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 14 Model absolutního snímače kmitů[5]        Obr. 15 Silové účinky působící na snímač[5] 

Při známé hmotnosti tělesa m je síla F měřítkem zrychlení a. Obecný fyzikální model snímače 

kmitání je dle obr. 14 tvořen hmotnostní snímač m, spojeného s kmitající hmotou M pružinou 

s tuhostí k, jejíž koncový bod má v klidovém stavu souřadnici l0 a tlumičem, vyvozujícím sílu 

m
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t
va =
∆
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úměrnou rychlosti pohybu s konstantou úměrnosti b. Kmitající těleso M koná k pevnému 

bodu B harmonický kmitavý pohyb: 

              (23) 

Poloha hmoty snímače m vzhledem k pevnému bodu  je dle obr. 14 označena z(t) [resp. x(t)], 

pak platí:  

          (24) 

Po uvolnění tělesa snímače a nahrazení účinků vazeb silami lze s použitím d´ Alembertova 

principu napsat rovnici silové rovnováhy (obr.15): 

                 (25) 

Po dosazení x(t) a neuvažováním vlivu tlumení (b=0) lze převést rovnici 25. na tvar: 

         (26) 

Vyšetřovaná poloha z(t) je dána součtem 21 zzz += . Pro konstanty [ 0lkgm ⋅+⋅− ] plyne pro 

neproměnnou složku z1(t) ( )0,0´´ == ωz  řešení: 

            (27) 

 

Pro harmonicky  se měnící polohu y(t) se derivací lze přesvědčit, že proměnná složka z2(t) je 

dána harmonickými kmity: 

          (28) 

 

η… poměrný úhlový kmitočet (tj. míra naladění frekvence ω  kmitů vnějších sil vzhledem 

k frekvenci 0ω  vlastních kmitů snímače). 

Při budící frekvenci 0ωω =  je amplituda kmitů hmoty m snímače podle rovnice 28. 

( ) ∞=tz2 , nekonečně velká. Tento jev se nazývá rezonance. Z vypočteného výrazu plynou 

dva závěry: 
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1) Při buzení kmity s kmitočtem 0ωω >> , [tj. 1)/( 2
0 >>ωω , označováno termínem 

nadrezonanční kmitání] z rovnice 28. vychází z2(t)=0, tj. hmota snímače m zůstává 

v nadrezonanční oblasti vzhledem k referenčnímu nehybnému bodu B v klidu a 

měření její relativní polohy x(t) vzhledem ke kmitajícímu tělesu:  

                     (29) 

je zároveň měření amplitudy y(t) kmitání tělesa M. 

2) Při buzení kmity s kmitočtem 0ωω << , [tj. 1)/( 2
0 <<ωω , označovaným jako 

podrezonanční kmitání]  pro relativní polohu x(t) snímače vzhledem ke kmitajícímu 

tělesu M z rovnice 28. dostaneme výraz: 

 

                                                                                                                                     (30) 

 

 Výsledek znamená, že v této podrezonanční oblasti získáme měřením relativního 

 pohybu hmoty snímače vzhledem ke kmitající soustavě M hodnotu úměrnou zrychlení 

 měřeného tělesa[5]. 

5. Akcelerometry 

5.1 Základní popis 

 Akcelerometr je přístroj, který měří vibrace nebo zrychlení při pohybu struktur 

(konstrukcí, části strojů apod.). Síla způsobující vibrace nebo změnu pohybu (akceleraci) 

působí na hmotu snímače, která pak stlačuje piezoelektrický prvek generující elektrický náboj 

úměrný stlačení. Protože je elektrický náboj úměrný síle a hmota snímače je konstantní, je 

tedy elektrický náboj také úměrný zrychlení - akceleraci. 

5.2 Základní parametry akcelerometrů 

Dynamický rozsah - je to +/- maximální amplituda, kterou lze změřit, než se snímač poškodí. 

Je uváděn v násobku g. 

( ) yyztx −=−=
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Frekvenční odezva - je určena hmotností snímače, piezoelektrickými vlastnostmi krystalu a 

rezonanční frekvencí krytu snímače. Je to frekvenční rozsah, v němž výstupní hodnota signálu 

akcelerometru má dovolenou odchylku +/-5 %. 1g je zemské zrychlení 9,8 2−⋅ sm . 

Uzemnění - zemnění signálu akcelerometrů je dvojím způsobem. Uzemněné akcelerometry 

mají s krytem spojen pól s nižším potenciálem. Protože je kryt snímače spojen se signálem a 

při montáži upevněn k vodivému materiálu, musí být věnována výběru snímače pozornost, 

abychom se vyhnuli problémům s rušením. Snímače s krytem odizolovaným od signálu jsou 

zase citlivé na indukované rušení. 

Horní frekvenční limit - je to frekvence, kdy výstupní signál překročí dovolenou odchylku. 

Souvisí to vždy s mechanickou rezonancí daného snímače. 

Dolní prahová frekvence - je to frekvence, při níž výstupní signál začíná klesat nebo jeho 

přesnost překračuje dovolenou mez. Není to zcela nulový signál, avšak citlivost velmi rychle s 

nižší frekvencí klesá. 

Rušení - elektronické rušení je generováno v obvodech zesilovače. Toto frekvenční rušení 

může být buď širokopásmové nebo spektrální. Úrovně šumu jsou specifikovány v "g" např.: 

0,0025 g ; 2 – 25000 Hz. Šum obvykle klesá s frekvencí a rušení na nízkých frekvencích tak 

bývá větším problémem než na frekvencích vysokých. 

Rezonanční frekvence - je to frekvence na níž snímač rezonuje nebo zvučí. Frekvenční měření 

se snímači zrychlení se provádějí pod touto rezonanční frekvencí. 

Citlivost - je to výstupní napětí snímače při měření určité síly vyjádřené v "g". Akcelerometry 

se dělí do dvou kategorií - s citlivostí 10 mV/g nebo 100 mV/g. Frekvence střídavého 

výstupního napětí odpovídá frekvenci vibrací. Výstupní úroveň napětí odpovídá amplitudě 

vibrací. Akcelerometry s nízkou úrovní výstupu se používají k měření vyšších úrovní vibrací, 

zatímco akcelerometry s vysokou úrovní výstupu jsou používány k měření nízkých úrovní 

vibrací. 

Teplotní vliv (citlivost na teplotu) - je to výstupní napětí na stupeň Celsia měřené teploty. 

Snímače jsou teplotně kompenzovány s cílem udržení změn výstupního signálu v daných 

limitech v daném rozsahu teploty. 
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Teplotní rozsah - je limitován integrovaným obvodem konvertujícím elektrický náboj na 

nízkoimpedanční výstup. Typický rozsah je -50 °C až 120 °C[6]. 

5.3 Druhy akcelerometrů 

5.3.1 Piezoelektrický akcelerometr 

 Jsou dva typy piezoelektrických akcelerometrů (snímačů vibrací). První typ má výstup 

s vysokou impedancí a jeho výstup může být připojován k měřicím přístrojům. Výstup s 

elektrickým nábojem však vyžaduje speciální přizpůsobení a přístroje většinou 

charakteristické pro vývojové pracoviště. Tento typ snímače se také používá při aplikacích s 

teplotou vyšší než 120 °C, kde nízkoimpedanční modely nelze použít. 

Druhý typ akcelerometru má výstup s nízkou impedancí. Obvykle je piezoelektrický prvek 

zabudován do mikroelektronického obvodu a FET tranzistor pak konvertuje tento náboj na 

napěťový výstup s nízkou impedancí a ten lze snadno připojovat na standardní měřicí 

přístroje. Obvykle se tento typ používá v průmyslových provozech. Napájecí zdroj pro 

akcelerometry jako je ACC-PS1 poskytuje napájení 18 až 24 V mikroelektronického obvodu 

konstantním proudem 2 mA a odstraňuje tak kolísání středu u výstupního signálu +/- 5 Vss, 

jenž je úměrný signálu mV/g akcelerometru[7].  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Model piezoelektrického akcelerometru[7] 

5.3.2 Kapacitní akcelerometry 

 Kapacitní akcelerometry jsou přesné a velmi citlivé, vhodné pro nízké dynamické 

rozsahy zrychlené. Při pohybu seismické hmotnosti se jedna kapacita zvětšuje a druhá 

zmenšuje. Vyhodnocuje se diference kapacit. Na obr. 18 je uspořádání založené na 

technologii MEMS (Micro – Electro - Mechanical Systems). Základem je monokrystalický 
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substrát, na kterém je polykrystalického křemíku na dvou pružných upevněních zavěšena 

seismická hmotnost m ve tvaru hřebínku. Každý z padesáti zubů hřebínku představuje střední 

pohyblivou elektrodu X soustavy diferenčních kapacitních senzorů s proměnnou vzduchovou 

mezerou a pevnými elektrodami Y,Z. Výstupní napětí z demulátoru SD je přivedeno zpětnou 

vazbou na elektrodu X, čímž je vyvolán elektrostatický silový účinek kompenzující působení 

měřeného zrychlení[7]. 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Uspořádání kapacitního akcelerometru[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 MEMS kapacitní akcelerometr Analog Device ADXL150 do 50 g[7] 

Parametry kapacitních akcelerometrů: frekvenční rozsah od 0 Hz až do 6 kHz, dynamický 

rozsah do 250 g, teplotní rozsah (-55 až +250) °C, citlivost od 20 mV/g do 1000 mV/g. 

5.4 Typy akcelerometrů 

Některé typy akcelerometrů: 

a) Průmyslové provedení – Tyto snímače se používají zejména v průmyslu, jak u strojů, 

tak i u vibračních míchadel barev. Model ACC101 (obr. 19) je velmi kvalitní a cenově 

nenáročný akcelerometr pro běžné použití. Model ACC102A je hermeticky 
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(vzduchotěsně) utěsněn pro náročná prostředí, má pevný kabel a hmotnost jen 50 

gramů. Model ACC786A má horní kabel, Model ACC787A má boční kabel a jsou oba 

hermeticky utěsněny a mají odpojitelné chráněné kabely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Snímač vibrací model ACC101[6] 

b) Snímače pro vysoké vibrace - Akcelerometry používané pro vysokou úroveň vibrací 

mají nízký výstupní signál 10 mV/g a nižší hmotnost než snímače průmyslové. 

Hmotnost modelu ACC103 je 15 gramů a lze s ním sledovat vibrace až do 500 g. 

Upevňuje se závrtným šroubem a je konstruován pro použití na vibrační stoly, 

laboratorní vibrační zařízení (laboratorní testy) a průmyslové strojní části. Model 

ACC104 má hmotnost jen 1,5 gramů a je konstruován pro uchycení lepením. Oba 

modely mají frekvenční rozsah 3 až 10kHz a dynamický rozsah +/- 500 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20 Laboratorní snímač vibrací model ACC103[6] 
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c) Tříosý akcelerometr - Měří vibrace ve třech osách X, Y a Z. Mají tři krystaly 

orientovány tak, aby reagoval vždy jeden při vibracích ve směru dané osy a výstup má 

tedy tři signály. Model ACC301 má titanovou lehkou konstrukci a výstup 10 mV/g s 

dynamickým rozsahem +/- 500 g v rozsahu 3 až 10 kHz[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 21 Tříosý akcelerometr model ACC301[6] 

5.5 Používaná sériová rozhraní 

 Sériová komunikační rozhraní se v mikropočítačové technice používají ke dvěma 

základním účelům: 

1) Ke komunikaci mezi jednotlivými mikropočítačovými moduly. Typická délka vedení 

jezde v řádu jednotek až stovek metrů, takže fyzická vrstva v různé míře řeší i 

problémy odolnosti proti rušení atd. Kromě známých a rozšířených rozhraní (RS232, 

RS485) se používají i specializovaná rozhraní resp. sběrnice (CAN, TTP).  

2) Ke komunikaci mezi integrovanými obvody, případně ke komunikaci mezi 

mikropočítačovými moduly na krátkou vzdálenost. Typická délka vedení zde 

nepřesahuje jednotky metrů. Často používaná rozhraní pro komunikaci mezi 

jednotlivými IO jsou rozhraní Microwire, SPI a I2C.  

Důvodem používání sériové komunikace mezi jednotlivými obvody je především zmenšení 

počtu vývodů jejich pouzder. Při použití sériových pamětí se zredukuje množství adresních, 

datových a řídicích vývodů obvyklé paměti na tři až čtyři vývody. To umožňuje zmenšit 
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rozměry pouzdra i spojové desky, protože odpadá prostorově náročné propojování velkým 

počtem vodičů. 

5.5.1 Rozhraní SPI 

 Rozhraní SPI je určeno především pro připojení vnějších pamětí, A/D převodníků a 

dalších obvodů k mikrokontroléru, případně pro vzájemnou komunikaci mezi 

mikrokontroléry. U některých mikrokontrolérů je SPI využíváno i pro programování jejich 

vnitřní paměti Flash. V systému mohou být zapojeny dva nebo více obvodů. Jeden z obvodů, 

obvykle procesor, je typu Master, ostatní jsou typu Slave. Jednotlivé obvody jsou propojeny 

čtyřmi vodiči: 

• Datový výstup MOSI (Master Out, Slave In) obvodu Master je připojen na vstupy 

MOSI všech obvodů Slave. 

• Datový vstup MISO (Master In, Slave Out) obvodu Master je propojen s výstupy 

MISO všech obvodů Slave. 

• Výstup hodinového signálu SCK je připojen na vstupy SCK všech obvodů Slave. 

• Každý obvod Slave má vstup SS (Slave Select) pro výběr obvodu. Je-li SS v neaktivní 

úrovni, je rozhraní SPI daného obvodu neaktivní a jeho výstup MISO je ve 

vysokoimpedančním stavu. Vstupy SS jednotlivých obvodů jsou samostatnými vodiči 

propojeny s obvodem Master. Je-li obvodem Master mikrokontrolér, bývají tyto 

vodiče připojeny k některému z jeho portů. Tak lze snadno vybírat obvod, se kterým 

má být v daném okamžiku vedena komunikace. 

Přenosy na sběrnici SPI probíhají vždy mezi obvodem Master a některým z obvodů Slave. 

Napěťové úrovně jednotlivých signálů rozhraní SPI jsou dané použitou technologií. 

Maximální frekvence hodinového signálu je 2 MHz. 
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     Obr. 22 Celková koncepce systému se sběrnicí SPI[8] 

Na obr. 23  a obr. 24 je příklad komunikace se sériovou pamětí při čtení dat. Mikrokontrolér 

musí nejprve do paměti zapsat povel (čtení) a adresu dat. Potom jsou z paměti přečtena 

příslušná data. 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Čtení dat z paměti s rozhraním SPI[8] 

 

 

 

 

 

 Obr. 24 Zápis dat do paměti s rozhraním SPI[8] 
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5.5.2 Rozhraní I2C 

 Na rozdíl od SPI je I2C sběrnice typu multimaster. Řeší proto i arbitraci pro přístup na 

sběrnici a má zabudovaný mechanismus adresování jednotlivých připojených stanic nebo 

integrovaných obvodů. Základní koncepce sběrnice I2C je na obr. 25. Každá stanice má 

určenou svou vlastní adresu o délce 7 nebo 10 bitů, která slouží k jejímu výběru i k arbitraci. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Celková koncepce sběrnice I2C[8] 

a) Fyzická vrstva - Jednotlivé stanice rozhraní I2C jsou propojeny jedním datovým 

vodičem (SDA) a jedním hodinovým vodičem (SCL). Z elektrického hlediska jsou 

oba vodiče typu otevřený kolektor. 

V klidovém stavu (volná sběrnice) jsou oba vodiče v úrovni H. Při probíhajícím přenosu jsou 

na SDA vysílány jednotlivé datové bity, přičemž platí pravidlo, že logická úroveň na SDA se 

smí měnit pouze, je-li SCL v úrovni L. Toto pravidlo je porušeno ve dvou speciálních 

případech – vysílání podmínek START a STOP, které se používají k zahájení arbitrace a k 

ukončení přenosu. 

 

 

 

 

Obr. 26 Podmínky START a STOP[8] 

Maximální přípustná frekvence signálu SCL je 100 kHz nebo 400 kHz. Pro obě frekvence je 

specifikována minimální povolená doba setrvání SCL v úrovni L i H. Při arbitraci i při 

přenosu dat si jednotlivé stanice synchronizují generátory hodin tak, že trvání úrovně H na 
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SCL je odměřováno vnitřním časovačem každé stanice až od okamžiku, kdy SCL skutečně 

úrovně H dosáhne. Podobně je doba trvání úrovně L na SCL odměřována od sestupné hrany. 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Synchronizace SCL[8] 

b) Linková vrstva - Každému přenosu předchází vyslání podmínky START. Potom je 

vysílána 7bitová adresa příjemce a jeden bit R/W, který indikuje požadovanou operaci 

(čtení/zápis). Další bit ACK je vysílán s úrovní H a je určen k potvrzení přijímací 

stanicí. Dále jsou přenášena data ve směru určeném předchozím bitem R/W. Každý 

byte je následován jedním bitem ACK. Po ukončení přenosu je vyslána podmínka 

STOP[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Formát rámců na sběrnici I2C[8] 

6. Praktická část 
Úkolem praktické části je ověření funkce 3 – osých akcelerometrů.     

Model, který byl proměřen: akcelerometr LIS3L06AL od firmy STMicroelectroniscs.  

Základní parametry akcelerometru LIS3L06AL: 
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 LIS3L06AL je nízko výkonový 3 - osý lineární kapacitní akcelerometr, který zahrnuje 

snímací prvek a IC rozhraní schopné brát informaci ze snímače a poskytovat analogový 

signál. Dynamický rozsah ± 2 g/ ± 6 g. Šířka pásma 1,5 kHz pro všechny osy. Šířka pásma 

může být zmenšena použitím externích kapacitních reaktancí. Způsobilost samokontroly 

dovoluje kontrolovat mechanickou a elektrickou signální cestu snímače. Teplotní rozsah -45 

°C až +85 °C.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Schéma akcelerometru LIS3L06AL[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Popis jednotlivých výstupů akcelerometru 

 

ST Samokontrola (Logická 0: normální režim; Logická 1: samokontrola) 

Voutz Výstupní napětí Z kanálové 

GND 0V dodávané 

Reserved Zanechat rozpojený 

FS Plný rozsah (Logická 0: 2g; Logická 1: 6g) 

Vouty Výstupní napětí Y kanálové 

Voutx Výstupní napětí X kanálové 

Vdd Napájení 
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Cílem bylo změřit vibrace akcelerometru pro všechny 3 osy (X, Y, Z). Výše uvedený 

akcelerometr byl nainstalován na robotickou ruku, která se ovládala ovladačem. Pomocí 

ovladače jsem měnil pozici robotické ruky, tedy i akcelerometru v rozsahu od 0° do 90° a 

dané hodnoty jsem zapisoval do tabulky. Pro přesné zjištění úhlu a k němu odpovídající 

hodnotu jsem použil program AutoCAD. V jednotlivých úhlech jsem měřil vibrace, které se 

projevovali na napětí a odečítali se z PC v programu MATLAB. Naměřené hodnoty jsem 

zpracoval do tabulky: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Hodnoty měření 

Graf naměřených hodnot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupně napájení osa X osa Y osa Z 
0° 3,3V 1,67 1,71 2,32 

10° 3,3V 1,46 1,71 2,29 
20° 3,3V 1,39 1,72 2,27 
30° 3,3V 1,37 1,72 2,25 
40° 3,3V 1,33 1,71 2,24 
50° 3,3V 1,28 1,71 2,2 
60° 3,3V 1,23 1,71 2,17 
70° 3,3V 1,14 1,71 2,08 
80° 3,3V 1,03 1,71 1,88 
90° 3,3V 0,97 1,69 1,63 

 

 



- 41 - 

 

Na obr. 30 je znázorněn akcelerometr LIS3L06AL v pracovní poloze, připevněn na 

robotickou ruku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Snímač na robotické ruce 

Na obr. 31 je příklad měření pro vodorovnou polohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 31 Názorný příklad měření (vodorovná poloha 0°) 
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7. Závěr 
 V této bakalářské práci jsem se zabýval snímači. Větší pozornost jsem věnoval 

snímači polohy, rychlosti, zrychlení a akcelerometry. V první polovině jsem popsal základní 

pojmy měření, dále se zaměřil obecně na snímače - dělení, výrobu, atd. V druhé polovině 

popisuji principy snímačů polohy, rychlosti, zrychlení a akcelerometrů.  

V praktické části bakalářské práce jsem ověřil funkci 3 – osého akcelerometru LIS3L06AL od 

firmy STMicroelectroniscs. Model LIS3L06AL je moderní mikročipový akcelerometr, pyšní 

se hlavně svou přesností a citlivostí. Podle výsledků měření a jeho vlastností by byl vhodnou 

volbou např. do mobilních telefonů nebo do robotiky.  

Možnosti využití v dnešní době u moderních mikročipových akcelerometrů je široké 

spektrum. Dají se použít v mnoha aplikacích jako např. automobilový průmysl – snímače pro 

airbagy, navigační systémy – GPS, elektronický kompas, atd. Moderní akcelerometry by 

mohly být využívány v technické diagnostice např. pro odhalování závad strojních zařízení. 

Do průmyslových provozů by se hodily spíše piezoelektrické akcelerometry, vůči jejím 

dynamickým vlastnostem i konstrukci.  
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