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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou akcelerometrických dat získaných pomocí 

bezdrátového přenosu ZigBee. Tvorbou uživatelského rozhraní v programu Matlab, 

vykreslením grafů a vypočtením rychlosti, dráhy a energie pohybu pacienta. 
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This thesis analyzes the data collected through acceleration data obtained from wirelles ZigBee. 

Creation of a user interface in Matlab, petting graphs and calculating speed, trajectory and 
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1 Úvod 

 

V současné době, kdy jsme obklopeni chytrými mobilními telefony, tablety a pokrokovými 

technologiemi ze všech směrů, slyšíme o akcelerometrech častěji než kdy jindy. Jako senzor 

měřící zrychlení, nebo vibrací je nedílnou součástí mnoha zařízení, nejen pro pobavení, jako 

jsou herní konzole, fotoaparáty, ale slouží i při záchraně lidských životů jako detektor nárazu – 

vystřelení airbagu. 

 

Touto prací jsem se snažil naměřit, akcelerometrická data pomocí kapacitního akcelerometru 

MAA7455 a takto shromážděná data následně odesílat bezdrátovou komunikací ZigBee 

CC4280 do počítače nebo přenosného PC. 

 

Dále jsem se zabýval vytvořením uživatelského rozhraní pro zobrazení naměřených dat 

v grafech. Z načtených dat bude zjištěna hodnota rychlosti, dráhy a energie pohybu měřené 

osoby (pacienta).  
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2 Použité jednotky 

V krátkosti bude nastíněno použití základních veličin a vzorců, které budou použity v této práci. 

 

2.1 Zrychlení 

Zrychlení je vektorová fyzikální veličina, která charakterizuje pohyb a udává, jakým 

způsobem byla změněna rychlost hmotného bodu (tělesa) v čase. Zrychlení udává jak velikost 

změny, tak i směr, díky těmto poznatkům je rozlišováno zrychlení na okamžité a průměrné. Na 

těleso však působí také tíhové, odstředivé, dostředivé, statické a taktéž zrychlení dynamické.  

Průměrné zrychlení je vypočítáno jako podíl změny rychlosti Δv za určitý časový interval Δt dle 

vztahu (1-1). Okamžité zrychlení je změnou rychlosti za nekonečně malou dobu (v daném 

okamžiku). Vypočítáno je derivací okamžité rychlosti podle času dle vztahu (1-2).  [1] [2] 

 

                                                         
  

  
  ,      (1-1)      

 

                                                  

                                                    
  

  
 ,       (1-2) 

 
 

kde  Δv je změnou rychlosti v2-v1 , za časový interval Δt [m/s], 

 Δt je změnou intervalu t2-t1 , po který se mění rychlost Δv [s], 

 dv je změnou rychlosti v čase dt [m/s], 

 dt je nekonečně krátký časový úsek [s]. 

 
Dalším zrychlením působící na tělesa je tíhové zrychlení, o kterém jsem se již zmiňoval. V 

literatuře je uváděno nejčastěji konstantou g = 9,80665 m/s² , což odpovídá 45° severní šířky. 

Od rovníku k pólu tedy roste podle vzorce (1-3).      [3] 

          

                                                         
  

  
   ,     (1-3) 

 

 

kde  MZ je hmotnost Země [5,9736·10
24

 kg],  

 κ je gravitační konstanta [6,667·10
-11

 m
3
/kg·s

-2 
], 

 
RZ je poloměr Země 6378137 [m]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
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Statické zrychlení je síla vzniklá působením zemské gravitace. Díky statickému zrychlení může 

být zjištěn úhel vychýlení vzhledem k zemskému povrchu. 

Dynamické zrychlení je síla vzniklá změnou rychlosti pochybujícího se předmětu (senzoru). 

Díky tomuto zrychlení může být analyzován směr pohybu.   [4] [5] 

 

2.2 Energie pohybu  

Energie je schopnost konat práci. Má stejnou jednotku jako mechanická práce (1 Joule = 

kg·m
2
·s

-2
 ). Je součtem kinetické energie a potenciální energie. [6] 

 

                           (1-4) 

 

kde  Ek je kinetická energie  

 Ep je potenciální energie 

 

2.2.1.  Kinetická energie 

 Nazývaná též  pohybová energie objektu o hmotnosti m pohybujícího se rychlostí v je 

definována vztahem (1-5), který platí pro částici a tuhé těleso konající pouze posuvný pohyb. 

[6]           

       
 

 
            (1-5) 

 

kde m je hmotnost objektu o rychlosti v [kg] 

 v  je rychlost objektu o hmotnosti m [m/s]  

 

2.2.2. Potenciální energie 

Někdy nazývaná polohová energie objektu, která se zavádí v případě, že se objekt nachází 

v silovém poli vytvořeném potenciální silou (např. gravitační síla), tj. když na něj působí síla, 

která je funkcí polohy objektu. Např. potenciální energie člověka, jehož těžiště se nachází ve 

výšce h nad podložkou. [6] 

                                                                      (1-6) 

                                        

kde  m je hmotnost objektu [kg] 

 g je tíhové zrychlení dáno konstant 9,80665 m/s² 

 h je těžiště nacházející se asi v 54 až 57 % výšky těla [m] 
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3 Akcelerometry       

V dnešní době, patří akcelerometry k velmi užívaným snímačům, které jako primární veličinu, 

snímají především zrychlení. 

Tyto senzory jsou schopny měřit zrychlení nejen dynamické, ale také gravitační. Statické 

zrychlení je již ze svého principu neustále přítomné, a je ho tedy nutné, při měření dynamického 

zrychlení ve výsledcích odstranit filtrací. U akcelerometrů jsou udávány hodnoty rozkmitu 

zvané také jako g, ty odpovídají násobkům tíhového zrychlení. Senzory mohou měřit od velmi 

nízkých hodnot g, ale dokáží vydržet nárazově i hodnoty přesahující několik tisíc g. Jejich 

konstrukcí můžeme získat jednoosé (1D), ale i víceosé (2D a 3D) akcelerometry. [7] [8] [9] 

Oblasti použití akcelerometrů:  

 detekce pádu (ochrana HDD) 

 stabilizace obrazu 

 navigace 

 monitorování seismické aktivity. 

 detekce nárazu (airbagy) 

 dynamická kontrola vozidla (brzdové systémy) 

 rehabilitační přístroje 

 pedometry 

 zařízení pro sportovní lékařství 

 

V dnešní době se využívají 4 druhy akcelerometrů: 

 Piezoelektrické akcelerometry  

 Piezorezistivní akcelerometry  

 Tepelné akcelerometry 

 Kapacitní akcelerometry  

 

Trendem v oblasti vývoje je příklon k MEMS (mikro-elektromechanickým) akcelerometrům. 

Klasické mechanické senzory jsou tak v dnešní době nahrazovány součástkami vyrobenými 

touto MEMS technologií, které mají mnohem menší rozměry, nižší energetickou spotřebu a 

podstatně nižší cenu. Výhodou použití inerciální navigace s akcelerometrem je tzv. soběstačnost 

tohoto navigačního systému, což znamená, že pro funkci nejsou nutné žádné externí objekty. 

Nevýhodou těchto součástek je zatím stále nedostatečná přesnost pro mnohé aplikace. [10] 
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3.1 Piezoelektrické akcelerometry  

Jejich základní částí je seismická hmota a piezoelektrický materiál, Obr. 2-1. Část pojmenovaná 

jako seismická hmota je připevněna na piezosnímač. Jestliže je akcelerometr vystaven zrychlení 

a, generovaná síla F, která působí na piezoelektrický element, způsobí vygenerování náboje, 

respektive napětí na výstupu senzoru. Podle Newtonova zákona je tato síla úměrná zdroji 

zrychlení a seismické hmotě. Piezoelektrický efekt tak generuje na výstupu náboj q úměrný 

působící síle. Protože seismická hmota má konstantní hmotnost, výstupní signál v podobě 

náboje je úměrný akceleraci senzoru.  

Obr. 2-1:Piezoelektrický akcelerometr se základními vzorci 

 

Jsou náchylnější k rušivým vlivům (teplotní dilatace, deformace pouzdra), ale dokáže měřit 

vysoké hodnoty dynamického zrychlení (až 20 000g). [11] 

 

3.2 Piezorezistivní akcelerometry  

Jsou to senzory, které využívá piezorezistivní materiál místo piezoelektrického krystalu a jehož 

prostřednictvím převádí sílu vzniklou urychlovanou hmotou na změnu odporu, Obr 2-2.  V 

integrovaných piezorezistivních akcelerometrech se využívá síť vyleptaných měřících 

piezorezistivních snímačů zapojených ve Wheatstonově můstku. Piezorezistivní akcelerometry 

mají oproti piezoelektrickým tu výhodu, že mohou měřit i stálou (neměnnou) akceleraci, tj. 

frekvenci změn od 0 Hz. 
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Obr. 2-2: Piezoelektrický akcelerometr s popisem částí 

 

Při dlouhém nepoužívání je potřeba zajistit průběžné testování akcelerometrů a získání 

spolehlivé informace o jejich funkci. Automatické testování v případě piezorezistivního 

akcelerometru může být realizováno celkem jednoduše, protože jeho malá hmotnost snímací 

hmoty může být snadno vychýlena malou elektrickou silou (elektrostatickou přitažlivostí hmoty 

k dorazům). Elektrické napětí přiložené na elektrody mezi hmotou a dorazy způsobí vychýlení 

hmoty. Ze získaného výstupního signálu se provede kalibrace a teplotní kompenzace senzoru. 

 

3.3 Tepelné akcelerometry 

Poměrně nový druh akcelerometru, který využívá principu přenosu tepla v plynu a snímání 

rozložení teploty v okolí zdroje tepla. Topné tělísko (Heater Bar) zahřívá okolní vzduch (Heated 

Air) ve vzduchové komoře (Air Cavity) na konstantní teplotu. Rozložení teploty (Temperature) 

v závislosti na vzdálenosti od topného tělíska (Distance) je měřené teplotními snímači 

(Temperature sensor), viz Obr 2-3.  

Obr. 2-3:Tepelný akcelerometr v klidném stavu 
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Pokud se s akcelerometrem začne pohybovat, v osách X nebo Y, dochází vlivem setrvačnosti 

vzduchu k jeho posuvu vůči pohybující se komoře (Air Cavity). Z praktického hlediska dochází 

k „posuvu oblaku zahřáté vzduchu" proti směru pohybu senzoru. Vlivem tohoto jevu se 

krátkodobě změní rozložení teploty měřené teplotními snímači a vzniká tak teplotní rozdíl 

oproti klidovému stavu. Z prostorového poklesu či nárůstu teploty lze zjistit směr pohybu a z 

teplotního rozdílu rychlost pohybu nebo velikost zrychlení, viz Obr 2-4. 

Obr. 2-4: Tepelný akcelerometr v pohybu 

 

Mezi výhody senzoru patří to, že neobsahují mechanické části a mohou měřit zrychlení až do 

hodnot blížícím se k 50 000g. K nevýhodám patří tepelná citlivost, kterou se snaží výrobci 

kompenzovat přídavným teplotním senzorem (termistorem) a měřitelnost pouze ve 2D. [12] 

 

3.4 Kapacitní akcelerometry  

Detekce zrychlení je u tohoto akcelerometru realizována tříelektrodovým  pohyblivým 

kondenzátorem. Je zde využit princip nelineární závislosti kapacity C na vzdálenosti elektrod 

kondenzátoru d. Kapacita je spočítána dle vztahu (2-1). 

 

       
   

 
 ,     (2-1)  

 

kde S  je plocha elektrod deskového kondenzátoru [m
2
], 

 d je velikost elektrod [m], 

ε je permitivita, vyjadřující vliv prostřední na intenzitu elektrického pole [F/m]. 
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Proměnná kapacita je realizována jednou pohyblivou elektrodou mezi dvěma pevnými 

elektrodami, Obr. 2-5. 

Obr. 2-5: Princip kapacitního akcelerometru s pohyblivou 

 

Konstrukce tohoto kapacitního akcelerometru musí zajistit lineární a dostatečně citlivý převod 

zrychlení na mechanický posuvný pohyb. Je dodržován základní vztah pro působení síly F při 

zrychlení dle vztahu (2-2) 

      

         ,    (2-2) 

 

kde m je hmota na kterou působí zrychlení [kg], 

 a je zrychlení působící na hmoty [m/s].     [13] 

 

3.5  2D a 3D akcelerometry 

Víceosé akcelerometry, detekují zrychlení ve více než jedné rovině, časté bývají aplikace 

jednoosých akcelerometrů, které jsou vůči sobě pootočeny o 90°, díky čemuž byly získány dvě 

roviny, v kterých měříme (osy X a Y). Přidáním akcelerometru ve třetím směru (osa Z), bylo 

získáno trojrozměrného akcelerometr, viz Obr. 2-6.      [11] 
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Obr. 2-6: Víceosé akcelerometry 
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4 Komunikace 

Data mohou být přenášena mezi dvěma zařízeními, či větším počtem zařízení, které jsou 

spojeny společnou komunikací. Ta může být drátová (RS232, USB, …) či bezdrátová (Wi-Fi, 

Bluetooth, …). Akcelerometrická data v této práci jsou získávána pomocí bezdrátové 

technologie ZigBee. 

4.1 ZigBee 

ZigBee je jednoduchý bezdrátový komunikační standard (IEEE 802.15.4), vydaný roku 2004, 

který umožňuje vzájemnou komunikaci mnoha zařízení na vzdálenost stovek metrů. Díky 

nízkým nárokům na hardware a nízké spotřebě najde uplatnění v oblasti řízení budov, spotřební 

elektroniky a průmyslu, například v podobě bateriově napájených bezdrátových senzorů u této 

aplikace je možnost využít tzv. hibernace, kdy modul pouze naslouchá a sníží tak spotřebu na 

jednotky mikroampérů baterii. Vyplňuje mezeru, pro kterou nejsou Bluetooth ani Wi-Fi, příp. 

Irda, ideálním řešením, i když se dají použít, viz Tab. 1 

Tab. 1: Porovnání různých bezdrátových technologií  

 

 

 

 

 

Obchodní jméno 
Standard 

GPRS/GSM 
1xRTT/CDMA 

Wi-FiTM 
802.11b 

BluetoothTM 
802.15.1 

ZigBeeTM 802.15.4 

Aplikační 
Zařízení 

Široká oblast 
Hlas & Data 

Web, Email, 
Video 

Náhrada za 
kabel 

Monitorování 
Řízení 

Systémové 
zdroje (paměť) 

16MB a více 1MB a více 250KB a více 4KB-32KB 

Životnost 
baterie 

1-7 0,5-5 1-7 100-1 000 i více 

Max.velikost sítě 
(počet uzlů/síť) 

1 32 7 65 000(příp. až 
264) 

Přenosová 
rychlost (Kb/s) 

64-128 11 000 720 20-250 

Komunikační 
dosah (m) 

1 000 i více 1-100 1-10 1-100 

Výhody Dosažitelnost 
Kvalita 

Rychlost 
Flexibilita 

Cena 
Jednoduchost 

Spolehlivost 
Výkon/Cena 
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4.1.1. Struktura komunikačního standardu 

Stejně jako každý jiný komunikační standard i ZigBee lze popsat OSI modelem. Ten lze rozdělit 

do třech základních bloků podle toho, kým jsou definovány, viz Obr. 3-1. 

Obr. 3-1: Referenční model OSI pro ZigBee komunikaci 

 

4.1.2. IEEE 802.15.4 

 Fyzická vrstva určuje způsob konkrétní bezdrátové komunikace, které bylo přiděleno několik 

radiových pásem pro jednotlivé regiony 

Tab.2:Rádiová pásma ZigBee bezdrátové komunikace 

 

Linková vrstva (MAC vrstva) definuje již samotnou komunikaci mezi jednotlivými zařízeními 

(uzly sítě) prostřednictvím rámců. Konkrétně jsou definovány čtyři typy komunikačních rámců 

využívané buď pro přenos užitečných datových informací, nebo k režijním účelům souvisejícím 

se sestavením, správou a řízením sítě: 

 

Rádiové pásmo pro ZigBee komunikaci Počet 

kanálů 

Odstup mezi 

kanály 

Přenosová 

rychlost 

868-868,6 MHz (Evropa) 1 - 20 kbit/s 

902-928 MHz (Sev. Amerika, Austrálie) 10 2 MHz 40 kbit/s 

2400-2483,5 MHz (celosvětově) 16 5 MHz 250 kbit/s 
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 Data Frame – rámec pro přenos užitečné informace pro všechny datové přenosy  

 Acknowledgement Frame – rámec pro přenos potvrzovací informace a je využitelný 

pouze na úrovni MAC pro potvrzovanou komunikaci  

 MAC Command Frame – rámec k centralizovanému konfigurování, nastavení a řízení 

klientských zařízení v síti  

 Beacon Frame – rámec k synchronizaci zařízení v síti a je využíván hlavně při 

konfiguraci sítě v módu, v němž umožňuje uvádění klientských zařízení do spánkových 

režimů s extrémně sníženou spotřebou.  

 

Datový rámec (Data frame) paketu PPDU je plně definovaný standardem IEEE 802.15.4  

a složený z části dodané MAC vrstvou (MPDU) a fyzickou vrstvou (SHR a PHR), viz Obr. 3-2. 

MPDU obsahuje mimo přenášených dat (až 104 B) i informaci o adrese přijímací stanice, 

pořadové číslo datového paketu, řízení rámce a kontrolní mechanismus rámce (FCS - Frame 

Check Sequence). Část doplňovaná fyzickou vrstvou obsahuje potřebné informace pro správný 

fyzický přenos paketu (informace o délce rámce, úvodní preambuly pro časovou synchronizaci 

přijímače a informaci o začátku rámce). 

 

Obr. 3-2:Datový paket ZigBee komunikace 

 

4.1.3. ZigBee Alliance 

Z hlediska topologie jsou definovány tři typy sítí, viz Obrázek. 3-3. Základní je topologie typu 

hvězda, kde řízením je pověřen koordinátor (jedno zařízení) a ostatní pracují jako koncová 

zařízení. Úpravou lze získat typ strom. Třetí typ síť je kombinace obou předchozích. V topologii 

typu síť a strom koordinátor spouští komunikaci a stanovuje parametry sítě. V síti typu strom se 

pro přenos dat a řídících zpráv používá hierarchické směrování. Topologie typu síť umožňuje 

samostatnou komunikaci mezi rovnocennými uzly. 
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Obr. 3-3: Topologie ZigBee sítí 

 

Nad vrstvami standardu IEEE 802.15.4 je definována síťová vrstva (NWK) a struktura pro 

aplikační vrstvu (APL). Síťová vrstva provádí nejen připojování a odpojování k síti, ale také 

zabezpečení a směrování paketů. Jako základní zabezpečovací mechanismus se používá 

64bitový nebo 128bitový kryptografický algoritmus AES (Advanced Encryption Standard).  

Aplikační vrstva protokolu ZigBee se skládá z pomocné aplikační podvrstvy (APS), objektů 

ZigBee (ZDO) a uživatelských aplikačních objektů. Aplikační pomocná podvrstva umožňuje 

párování zařízení podle poskytovaných služeb a požadavků. Objekt ZigBee definuje roli 

zařízení v rámci sítě (koordinátor, směrovač nebo koncové zařízení) a spravuje poskytované 

služby. Koordinátor je zodpovědný za tvorbu sítě, přiřazování adres nově začleněným zařízením 

a pak následně funguje jako směrovač, který poskytuje informace prvkům sítě, může však 

pracovat jako koncové zařízení, i když není určen k režimu spánku. Koncové zařízení je 

koncový uzel sítě. [14] [15] [16] 
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5 Návrh a realizace měřícího řetězce 

Měřící řetězec je tvořen počítačem, ke kterému je připojeno pomocí sériového USB portu jedno 

ze zařízení ZigBee, viz Obr. 4-1. Druhé ze zařízení ZigBee je připojeno k akcelerometru, to vše 

je bateriově napájeno a integrováno do jednoho modulu v krabičce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-1: Blokové schéma měřícího řetězce 

 

5.1 Součástky použité pro měřící řetězec 

Součástky použité v měřícím řetězci jsou akcelerometr MMA 7455 a ZigBee CC2480. Obě tyto 

součástky jsou implementovány v modulu, který mi byl poskytnut školou pro tuto bakalářskou 

práci. 

5.1.1. Akcelerometr MMA 7455 

Akcelerometr firmy Freescale Semiconductor typu MMA7455, je tříosý kapacitní senzor, 

obsahující převodní systém, pomoci kterého převádí naměřené hodnoty do digitální podoby. 

Volitelná je citlivosti v rozsahu ± 2g, ± 4g, nebo ± 8g. Provozní napětí se pohybuje v rámci  

2,4V – 3,6V. Má malé rozměry (3mm x 5mm x 1mm) a svým robustním zpracováním dokáže 

vydržet nárazově i 5000g. Rozsah provozních teplot je od -40 ° C do +85 °C. 

Rozměry desky plošného spoje i s čipem jsou pak 12,74 mm x 15,24 mm x 11,68 mm, viz Obr. 

4-2.                      [17] 
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Obr. 4-2: Deska plošných spojů včetně akcelerometru MMA7455 

 

5.1.2. ZigBee CC2480 

Modulem ZigBee CC2480 firmy Texas instruments, je zajištěno spojení a komunikace mezi 

akcelerometry a přenosným PC. Napájecí napětí musí být mezi 2,0V a 3,6V. Tento modul 

automatický vstupuje do režimu nízké spotřeby (poslechu), která se pohybuje pod 0,5μA. Podle 

standardů IEEE 802.15.4 vysílá v pásmu 2,4GHz. Provozní teplota se pohybuje mezi -40 a 

+85°C viz Obr. 4-3.    [18] 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-3: Kit s moduly ZigBee CC2480 včetně napájení a modulu pro zapojení do USB 

 

5.2 Měřící modul 

Modul pro měření tvoří dva bloky. Jedním z nich je ZigBee pro připojení k PC s USB kabelem, 

Obr 4-4.  
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Obr. 4-4: ZigBee bezdrátový modul pro připojení k PC 

Druhým je modul akcelerometru se ZigBee, který pacient bude mít připevněn k dolní končetině. 

Napájení je zajištěno bateriově pomocí mikrotužkové baterie (typ AAA), Obr. 4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-5:Akcelerometrický modul se ZigBee pro pacienta 
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6 Návrh uživatelské aplikace 

Aplikace je realizována v programovém prostředí Matlab. Zde je vytvořeno okno pro uživatele, 

v kterém bude ovládání akcelerometru a zobrazení výsledných dat z měření. 

Z akcelerometrických dat budou spočteny hodnoty rychlosti, dráhy a celkové energie pohybu. 

6.1 Vývojový diagram  

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků 

algoritmu nebo procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých dílčích operací 

symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují 

jednotlivé procesy, šipky znázorňují tok řízení. Ve vývojovém diagramu rozlišujeme několik 

symbolů: 

 

 úsečka (spojnice) či množina navazujících úseček končící šipkou - určuje směr 

zpracování algoritmu  

 obdélník s popisem - definuje dílčí krok zpracování algoritmu  

 kosočtverec - větvení postupu v algoritmu v závislosti na splnění podmínky, viz skok  

 obdélník se zaoblenými rohy - počátek nebo ukončení zpracování algoritmu 

[19] 

 

6.2 Vývojové diagramy programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ase%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ipka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C3%A9ln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koso%C4%8Dtverec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skok_%28informatika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C3%A9ln%C3%ADk
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Obr. 6-1: Hlavní vývojový diagram   Obr. 6-2: Blok Parametry komunikace 
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Obr. 6-3: Blok Kalibrace 
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Obr. 6-4: Blok Údaje k měření     Obr. 6-5: Blok vyhodnocení měření 
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6.3 Rozlišení akcelerometru a nastavení pro program 

Použitý akcelerometr je nastaven na rozkmit ±8g . Rozlišení akcelerometru je 10bitové což 

odpovídá (2
10

 =) 1024 hodnotám. Díky možnému měření zrychlení v +8g i -8g nám součtem 

vychází hodnota 16, tu podělíme 1024 a výsledná hodnota 64 nám udává hodnotu 1g. Protože 

rozlišení akcelerometru je dáno jak v kladných tak i v záporných hodnotách máme rozlišení 

nejen v kladných hodnotách ale i záporných rozdělíme si 1024 hodnot na +512 pro +8g  a -512 

pro -8g. 

 

6.4 Popis uživatelského rozhraní 

Uživatelské rozhraní tvoří 5 oken, které se zobrazují následně po sobě, Obr. 6-6. Čísla označují 

zobrazované pořadí. Okna není možné přeskočit, kvůli návaznosti činností, které jsou 

vykonávány. 

Obr. 6-6: Okno uživatlského rozhraní pro měření a nastavení akcelerometru 

 

6.4.1. Okno Parametry komunikace 

Po zobrazení je v okně nastaveno nejdříve číslo virtuálního portu (COM) pomocí vysouvacího 

okna. Po jeho zadání a potvrzení hláškou o výběru portu je zobrazeno vysouvací okno 
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přenosové rychlosti ZigBee bezdrátové komunikace. Po výběru přenosové rychlosti a jeho 

potvrzení hláškou o výběru, je zobrazeno tlačítko Test spojení, s nímž jsou nastavené hodnoty 

potvrzeny, je provedeno spojení s modulem podle nastavených hodnot a výběr je opět potvrzen 

hláškou o úspěšném spojení.  

6.4.2. Okno Kalibrace 

Okno, které je zobrazeno po testu spojení, má název Kalibrace. Jako výchozí hodnota kalibrace 

je zvoleno defaultní nastavení, podle Tab. 3,(po výběru Nakalibrovat a ruční kalibraci je tato 

hodnota přepsána na aktuální kalibraci a uložena) tu je potřeba potvrdit výběrem a následně 

potvrdit výběr tlačítkem Pokračovat. Defaultní kalibrace akcelerometru byla změřena 

v jednotlivých osách x, y, z v klidovém stavu a od hodnoty, která odpovídala 1g (tíhové 

zrychlen - 9,81m/s
-2

) byla odečtena hodnota 64 (modře znázorněná pole). Hodnoty 

v jednotlivých osách byly sečteny, zprůměrovány a odpovídají výchylce, která je u jednotlivých 

os. Aby bylo dosáhnuto správné kalibrace, a osy na které nepůsobí g, se dostaly do 0, bylo 

zapotřebí, aby byly jednotlivé hodnoty obráceny a od os byly odečteny nebo přičteny.   

 

Tab. 3: Hodnoty pro výchozí nastavení akcelerometru 

 

Pokud je zvolen výběr Nakalibrovat a potvrdí se výběr tlačítkem Pokračovat, zobrazí se nové 

menu s textem, který povede kroky kalibrace, Obr. 6-7. Nejdříve je zobrazena instrukce, aby byl 

akcelerometr orientován na osu x (na akcelerometrickém modulu jsou fixem znázorněny 

orientace, kvůli možnosti záměny strany příkladem může být + x a – x, k jednomu je hodnota 

tíhového zrychlení přičítána, od druhého odečítána) a ponechán v klidu. Po provedení úkonu a 

stisknutí tlačítka OK, jsou změřeny a zprůměrovány hodnoty v ose x a y, na které nepůsobí 

tíhové zrychlení, Obr. 6-8. To samé je povedeno pro osu y, kde jsou měřeny a zprůměrovány 

osy x a osy y a u poslední osy z, jsou změřeny a zprůměrovány naměřené hodnoty osy y a z. 

Hodnoty pro osu x, osu y i osu z, jsou pak znovu zprůměrovány a výsledná hodnota je odečítána 

nebo přičítána k osám jako kalibrace. Tíhové zrychlení, které vždy působí je odečítáno až při 

výpočtu absolutního zrychlení, které je vypočítáno ze všech 3 os jako druhá odmocnina součtu 

umocněné osy x, osy y a osy z. 

  
Defaultní nastavení akcelerometru 

 

      

 
Orientace 1 Orientace 2 Orientace 3 

Kalibrační hodnota 
 

osa x 7,593 8,529 8,137 -8,086 

osa y -6,981 -8,175 -9,094 8,083 

osa z -16,815 -17,926 -16,306 17,016 
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Obr. 6-7:Průběh kalibrace s textem popisujícím kroky 

Obr. 6-8: Průběh po kalibraci jednotlivých os 

 

6.4.3. Údaje k měření 

Třetím oknem po potvrzení volbou pokračovat jsou Údaje k měření. Je možnost zadat počet 

vzorků nebo čas měření. Zadaný čas je přepočten na vzorky a opačně. Pro spočtení energie je 

třeba, aby byla zadána i výška v centimetrech a váha v kilogramech. Musí také být zadána 

hodnota převzorkovacího poměru. Tato hodnota je pro kompenzaci šumu, který tento kapacitní 

akcelerometr má při svém rozkmitu ±8g. Počet vzorků, který je schopen se načíst za jednu 

sekundu se pohybuje kolem čísla 40. Číslo převzorkovacího poměru stanovuje, z kolika vzorků 

bude vypočtena průměrná hodnota a tato hodnota bude vykreslena do grafu. Je-li zadáno 750 

vzorků a převzorkovací poměr je 10, dostaneme 75 hodnot, pro vykreslování do grafů. Po 

zadání těchto hodnot a stisknutí tlačítka Start měření je započato samotné měření, Obr. 6-9.  
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Obr. 6-9: Okno Údaje k měření 

 

6.4.4. Panel Vyhodnotit 

Po načtení zadaných hodnot vzorků je zobrazen panel Vyhodnotit. Potvrzením tohoto panelu se 

nám naměřené hodnoty vypočítají a zobrazí v grafech. Při zobrazení panelu Vyhodnotit je 

možno změnit zadání v okně Údaje k měření a začít s novým měřením. 

6.4.5. Okno Vyhodnocení měření 

Po potvrzení volby Vyhodnotit je zobrazeno okno s výsledky měření. Je zobrazena průměrná 

rychlost a maximální rychlost v m/s. Celková dráha, kterou pacient s akcelerometrem ušel 

v metrech a celková energie pohybu v joulech, Obr. 6-10. Dále jsou vykresleny grafy rychlosti, 

dráhy, absolutního zrychlení a absolutního zrychlení s jednotlivými složkami. Veškeré hodnoty 

měření jsou ukládány do souboru s příponou  matlabu. 

Obr. 6-10: Okno s Vyhodnocením měření 
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7 Testování  

Testování akcelerometru bude provedeno nejdříve při kalibraci. Modul bude měřen v klidném 

stavu při natočení na osu z. První zobrazené okno je v dekadických hodnotách, Obr. 7-1. 

Zobrazená osa x je v modré barvě, v červené je znázorněna osa y, osa z, je vykreslena zeleně. 

Obr. 7-1: Průběh v dekadických hodnotách 

 

První okno, které se nám zobrazí po stisknutí tlačítka Vyhodnotit je okno s průběhem zrychlení 

v jednotlivých složkách. Všechny 3 osy jsou již kalibrovány, a můžeme vidět chybu, kterou 

přístroj má. Obr. 7-2. 

 

 

 



26 
 

Obr. 7-2: Průběh zrychlení po kalibraci os 

 

Další vykreslený graf znázorňuje absolutní zrychlení, které je vypočítáno pomocí 

zrychlení  jednotlivých os i zde se nám projevuje viditelně šum akcelerometru. Obr. 7-3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-3: Absolutní zrychlení 
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Průběh rychlostí vypočítané z absolutní hodnoty znázorňuje další graf, Obr. 7-4. Rychlost je 

znázorněna v metrech za sekundu a v zobrazených hodnotách je znázorněna průměrná a 

maximální dosažená hodnota rychlosti. 

Obr. 7-4:Průběh rychlosti 

 

Poslední z vykreslovaných grafů zobrazuje průběh dráhy v čase. Obr. 7-5. 

Obr. 7-5:Průběh dráhy za čas 
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Po testování je patrné, že akcelerometr není ideální. Chyba, kterou má a která se u něj projevuje 

je nejpatrnější při 10 měřeních na ose x bez pohybu, kdy budou vypočítávány hodnoty rychlosti, 

ať už při ručním nastavením kalibrace nebo s defaultním nastavením, Tab. 4. Hodnoty by se 

pohybovaly v plusových číslech, pokud by došlo k náhodné záměně os + x a – x. 

 

Tab. 4: Chyba v zobrazování rychlosti s modulem v klidovém stavu. 

 

7.1 Měření při chůzi 

Měření bylo prováděno na rovné ploše bez překážek v budově školy. Měřená osoba měla k noze 

pomocí pásky připevněn modul, ten byl připevněn několik centimetrů nad kotníkem, Obr. 7-6.

 

Obr. 7-6:Údaje k měření a vyhodnocení měření pohybu osoby  

      

  
Hodnoty bez pohybu Hodnoty bez pohybu 

  
s defaultní kalibrací s ruční kalibrací 

  
- 3,635 - 1,995 

  
- 1,1506 - 1,2239 

  
- 1,338 - 1,1622 

  
- 1,231 - 2,0609 

  
- 1,213 - 1,2847 

  
- 0,893 - 0,87204 

  
- 1,022 - 1,1437 

  
- 1,8182 - 1,7787 

  
- 1,623 - 1,0613 

  
- 1,413 - 1,4461 

  
    

  Průměrná chyba měření - 1,53368 - 1,402854 
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Pro ilustraci byly vloženy pouze grafy absolutního zrychlení, rychlosti a dráhy, Obr. 7-7, Obr. 

7-8, Obr. 7-9. 

Obr. 7-7:Graf absolutního zrychlení při chůzi 

Obr. 7-8: Graf průběhu rychlosti při chůzi 



30 
 

Obr. 7-9:Graf s průběhem dráhy při chůzi. 

 

7.2 Měření při rozběhu 

Měření bylo také provedeno na rovné ploše stejně jako předchozí měření. Osoba s modulem na 

noze se postavila z židle, na které seděla a pomalu se rozbíhala, její váha je 55kg a výška 

168cm. Průběhy jsou zaznamenány na následujících grafech, Obr. 7-10, Obr. 7-11, Obr. 7-12, 

Obr. 7-13. 

Obr. 7-10: Tabulka s vyhodnoceným měřením po rozběhu  
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Obr. 7-11: Absolutní zrychlení při krátkém rozběhu 

Obr. 7-12:  Graf průběhu rychlosti  
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Obr. 7-13: Zobrazený průběh dráhy 
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8 Závěr  

V této práci se podařilo vytvořit program pro komunikaci s akcelerometrem pomoci bezdrátové 

komunikace ZigBee, vykreslování dat do grafů a spočítání požadovaných veličin. Uživatelské 

rozhraní vytvořené v programovém prostředí Matlab, je jednoduché pro ovládání a navede 

každého, kdo by s ním chtěl měřit rychlost stejnými prostředky, jako byly poskytnuty pro tuto 

práci.  

 

U akcelerometru, z kterého byla použita data do této práce, bylo při práci zjištěno několik 

problémů, které přetrvávaly přes celou dobu řešení a nepodařilo se je odstranit. Jsou to 

především samovolné překmity os při prvním měření po vyplnění Údaje k měření. 

Z vykresleného grafu dekadických hodnot lze určit překmit především, když není 

s akcelerometrem pohybováno. Tento překmit se objevuje nejčastěji u prvního měření a 

charakterizuje se jako samovolná změna os. Při chybném zobrazení grafu dekadických hodnot a 

zjištění tohoto problému jsem opakoval měření, již bez překmitů. Dalším z problémů tohoto 

akcelerometru je vysoká hodnota rozsahu (±8g), která má za následek rozkmit a tím i zkreslení 

měření.  
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