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Příloha 1 – Zadání laboratorní úlohy 
 

Měření na krokoměru 

 

1. Cíl úlohy 
Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Používat modul krokoměru. 

 Pochopit princip činnosti akcelerometru, kalibrace krokoměru a vlastního měření. 

 Orientovat se v akcelerometrických datech. 

 Analyzovat různé druhy pohybů ze vstupních dat. 

 Ověřit správnost funkce krokoměru – detekci počtu kroků. 

 Ověřit správnost funkce pro zjištění vydané energie. 

 Zjistit z naměřených dat počet kroků při chůzi a běhu, množství vydané energie, profil 

pohybu, předpokládanou dobu pohybu, předpokládanou délku trasy pohybu, Body Mass 

Index aj. 

2.  Zadání 

1. Prostudujte datasheet akcelerometru MMA7455L 

2. Sestavte přístroj pro měření dle návodu. 

3. Proveďte test funkčnosti detekování počtu kroků. 

4. Výpočtem zjistěte, kolik člověk o hmotnosti 60 kg spotřebuje energie za 1 minutu běhu 

a výsledek porovnejte s výsledkem z krokoměru. 

5. Proveďte analýzu různých druhů pohybu (chůze, běh, skok, kulhání). 

6. Vykonejte 10 kroků a do grafu vstupních dat vyznačte kroky. Poté graf porovnejte 

s grafem vstupních dat s již vyznačenými kroky. 

3.  Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: 

 Princip činnosti akcelerometrů. 

 Zrychlení, přetížení. 

 Energetický výdej, Body Mass Index, bazální metabolismus. 

4.  Použité vybavení 

 Modul krokoměru 

 PC 

 USB kabel 

 Software krokomer.exe 

 ZigBee 

 Bezdrátový modul 

 Mikrotužkové baterie AAA 
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5. Teoretický rozbor 

 

Akcelerometr je zařízení, které využívá setrvačnosti hmoty a měří rozdíl mezi kinematickým 

zrychlením vzhledem k inerciálnímu prostoru a gravitačním zrychlením. Akcelerometrů se 

vyrábí mnoho typů a liší se například použitou technologií senzoru nebo vzájemným umístěním 

senzorů. Rozměry akcelerometrů mohou být v dnešní době opravdu malé, například MEMS 

akcelerometry (mikro elektricko-mechanické systémy). Akcelerometry můžeme také dělit na 

jednoosé a víceosé akcelerometry (složené z více jednoosých). Víceosé akcelerometry jsou 

schopny změřit jak velikost zrychlení, tak i jeho směr, polohu, vibrace, smyk, náraz nebo pád 

objektu. 

 

Obecná stavba akcelerometru. 
Akcelerometrů sice existuje spousta typů, základ jejich konstrukce je však u všech podobný.  

 

Skládá se ze tří základních částí: Základny (M), která je pevně spojena s měřeným objektem, 

dále pružně (k) uložené hmoty (m), jejíž pohyb je různými technologiemi vyhodnocován (b). 

Nezbytnou složkou je také tlumení, které při měření například vibrací zabraňuje překmitům a 

zvyšuje maximální použitelnou frekvenci. 

V této laboratorní úloze budete pracovat s kapacitním akcelerometrem. 

Příloha 1 Obr. 1: Obecný model 

akcelerometru 
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Příloha 1 Obr. 2: Schéma jednoduchého kapacitního akcelerometru. 

 

Tento akcelerometr využívá změny elektrické kapacity, při pohybu seismické hmoty dochází ke 

změně vzdálenosti elektrod (jeden pár se k sobě přibližuje, druhý se vzdaluje) a tím i ke změně 

kapacity. Tyto akcelerometry se používají ve složitých uspořádáních, jako je například 

diferenciální, nebo hřebenové, což zvyšuje přesnost. 

Hodnota bazálního metabolismu člověka je určena výdejem energie uvolněné v jeho těle za 

standardizovaných podmínek klidu (fyzickém i psychickém) 12 – 18 hodin po jídle, při stálé 

teplotě okolí. Části této uvolněné energie se využívá k udržování životně důležitých orgánů: 

srdce, mozku, žláz s vnitřní sekrecí. Větší část se mění v teplo pro udržení tělesné teploty. 

 

Bazální metabolismus však není nejnižší hodnotou, na kterou může metabolismus vůbec 

klesnout. Obecně je závislý na věku, výšce a hmotnosti jednotlivce. Bazální metabolismus jako 

ekvivalent základní energetické přeměny je u dospělého muže dán hodnotou 105 kJ/kg tělesné 

hmotnosti za den, u žen zhruba o 10% méně. Uvádí se také hodnota 25 kcal/kg/den nebo 1 

kcal/kg/h. 

 

Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je 

číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. 

Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky: 

BMI=hmotnost (kg) / výška (m)
2
. 

 

6. Pracovní postup 

 

6.1 Pracovní postup k úloze 1 

 

Prostudujte přiložený datasheet akcelerometru MMA7455L, který je uložen v souboru 

MMA7455L.pdf. Nastudujte zejména úvodní stranu, kde se dozvíte základní vlastnosti 

používaného akcelerometru. Dále zjistěte, o kolikaosý akcelerometr se jedná, jaké jsou jeho 

rozměry, jaké je vstupní napětí, jaká je možnost nastavení citlivosti a jaké maximální zrychlení 

je tento akcelerometr schopen snést. 
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6.2 Pracovní postup k úloze 2 

 

Sestavte měřící řetězec pro měření na krokoměru podle zadaného schématu na Obr. 1. Po 

spuštění bezdrátového modulu svítí jeho modrá LED dioda, která indikuje napájení. Aby mohlo 

být měření spuštěno, musí dojít ke spárování modulu a ZigBee. Komunikaci mezi modulem a 

ZigBee indikují svítící zelené diody. Bezdrátový modul poté přiložte na hruď. 

 
Příloha 1 Obr. 3: Schéma zapojení měřícího řetězce krokoměru. 

 

6.3 Pracovní postup k úloze 3 

 

a) Nastudujte si přiložený video tutoriál pro práci se softwarem krokoměru.  Pomocí 

akcelerometru spuštěného v úloze 2 naměřte dvě sady dat. První sada dat bude obsahovat menší 

množství kroků při chůzi (např. 5), aby mohla být provedena kalibrace softwaru na Vaši osobu – 

tyto kroky (počet) si musíte spočítat a poté je zadat do kalibračního oddílu softwaru. Druhá sada 

dat již může obsahovat větší počet kroků (např. 20) – tyto si také zapamatujte.  V případě 

závady HW doporučuji použít předem naměřená data – chuze5.mat (5 kroků při chůzi zapsat do 

kalibrace) a chuze20.mat (data pro vlastní měření), která jsou přiložena ve složce. 

Po otevření souboru krokomer.exe postupujte podle přiloženého video tutoriálu. Kroky 

napočítané v GUI, v rámci vlastního měření počtu kroků, porovnejte s Vámi napočítanými 

kroky. Výsledky zhodnoťte. 

 

b) Postupujte stejně jako v předchozí úloze, nyní ale v rámci jednoho měření vykonejte několik 

kroků při chůzi a při běhu. Po měření ověřte, zda program dokáže rozlišit chůzi a běh – použijte 

graf profilu pohybu (opět postupujte podle video tutoriálu). 

 

6.4 Pracovní postup k úloze 4 

 

Průměrný člověk při běhu udělá za 1 sekundu 2,3 kroku o délce 1,276 m. Člověk o hmotnosti 

81,1 kg vydá za 30 minut běhu energii 284 kcal. Výpočtem zjistěte, kolik člověk o hmotnosti 60 

kg spotřebuje energie za 1 minutu běhu.  
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Poté s akcelerometrem proveďte měření. Postupujte jako v úloze 3a (opět je nutná kalibrace), 

ale nyní místo chůze cca minutu běhejte. Do oddílu měření v softwaru zadejte hmotnost 60 kg a 

jakoukoli výšku (pro naše měření vydané energie není podstatná). Hodnotu vydané energie 

vypočítanou softwarem porovnejte s Vámi vypočítanou hodnotou vydané energie.   

V případě závady HW doporučuji použít předem naměřená data – skok17.mat (17 kroků při 

běhu zapsat do kalibrace) a behCcaMinuta.mat (data pro vlastní měření), která jsou přiložena  

ve složce. 

6.5 Pracovní postup k úloze 5 

 

S bezdrátovým modulem vykonejte v rámci jednoho měření několik druhů pohybu – běh, dřepy, 

chůze, popř. jiné… Na rozdíl od úlohy 3 neprovádějte kalibraci (případně otevřete soubor 

krokoměr.exe znovu), ale přímo bez vyplňování hmotnosti a výšky stiskněte Start v oddílu 

detekce kroků, načtěte Vámi naměřená a uložená data (v případě závady HW doporučuji použít 

předem naměřená data – pohyby.mat). Nyní vykreslete graf vstupních dat a porovnejte hodnoty 

zrychlení a frekvenci u jednotlivých pohybů. Kalibraci neprovádíme proto, abychom v grafu 

neměli vyznačené detekované kroky (pro lepší přehlednost). Jelikož se jedná o přefiltrovaná 

data, není možné vypočítat přesné zrychlení jednotlivých pohybů a provádíme pouze vizuální 

porovnání.  

6.6 Pracovní postup k úloze 6 

 

S bezdrátovým modulem vykonejte 10 kroků při chůzi. Poté si zobrazte čistý graf (bez 

vyznačených kroků) jako v úloze 5 a ručně do grafu zaznačte jednotlivé kroky.  

Poté postupujte jako v úloze 3, jen nyní použijte pro kalibraci i měření stejná data, která jste 

použili v úloze 6. Do kalibrace zadejte počet vykonaných kroků (10), proveďte detekci kroků a 

vykreslete graf vstupních dat. Porovnejte Vámi vyznačené kroky s kroky vyznačenými 

softwarem.  V případě závady HW doporučuji použít předem naměřená data – pokusUnor.mat 

(43 kroků při chůzi a 12 kroků při běhu). 

 

7 Kontrolní otázky 
 

1. Popište princip kapacitního akcelerometru. 

2. Při pohledu na zrychlení porovnejte, zda je ke kloubům šetrnější chůze či běh. 

3. Kolikrát víc energie vydá člověk o hmotnosti 100 kg v porovnání s člověkem o 

hmotnosti 50 kg? 
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Příloha 2 – Fotografie zařízení 
 

 

Příloha 2 obr. 1: Bezdrátový modul 

 
 

 

 

Příloha 2 obr. 2: ZigBee, USB kabel 
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Příloha 3 – Tabulky experimentu 

 
Příloha 3 Tab. 1: Hodnoty experimentu. 
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Příloha 3 Tab. 2: Zpracované hodnoty experimentu. 
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Příloha 4 – M-File pro Matlab – algoritmus kalibrace: 
 
% --- Executes on button press in pushbutton7. 
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)  %KALIBRACE  
global n; 
global m; 
global limita; 
global limita2; 
global limita3; 
global limita4; 

  
[FileName,PathName]=uigetfile('*.mat','Otevři soubor'); 
set(handles.text47,'string',FileName); 
load(FileName); 

  
radek=1;                    %vytvoreni ctvrteho, souhrnneho sloupce 

grafu 
while radek<length(data)            
  data(radek,4)=sqrt(data(radek,1)^2+data(radek,2)^2+data(radek,3)^2);     

         

           
radek=radek+1;              %zvetseni pocitadla o 1    
end 

  
limita=max(data(:,4));   %limitni hranice pro urceni kroku 
limita3=max(data(:,4))-5;  % limitni hranice pro "reset", aby se 1 

krok nepocital milion krat 

  
                     %KALIBRACE CHUZE 
i=0;                 %zakladni hodnota pocitadla poctu cyklu 
p=0;                 %zakladni hodnota kontrolni promenne p 
k=0;                 %zakladni hodnota krokove promenne 
beh=0; 
q=0; 
radek=1; 

  
if n<0 || m<0               %prikazy se spusti v pripade, ze alespon 

jedna ze zadanych hodnot bude zaporna 
    set(handles.text35,'string','Neplatná hodnota!'); 
    set(handles.text40,'string','Neplatná hodnota!'); 
    warndlg('Zadané hodnoty nesmí být záporné.','!! Pozor !!'); 
end 

  
if m==0 && n==0              %prikazy se spusti v pripade, ze obe 

zadane hodnoty budou nulove  
    set(handles.text40,'string','Neplatná hodnota!'); 
    set(handles.text35,'string','Neplatná hodnota!'); 
    warndlg('Alespoň jedna hodnota musí být větší než nula.','!! Pozor 

!!'); 
end 

  
if (n>=0 && m>=0)&& (n>0 || m>0)  %kalibrace se spusti v pripade, ze 

nenastanou 2 vyse uvedene podminky (pokud je 1 zapsana hodnota nulova 

a druha kladna, kalibrace se spusti) 
delkaDat=length(data); 
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helpdlg('Před prací s touto aplikací doporučuji zhlédnout video 

tutorial.','Nápověda'); 
 while (k<=(n+m))&&(limita>0)    %cyklus se vykona, pokud pocet 

zaznamenanych kroku k bude mensi nez pocet zapsanych kroku edit2 
    k=0;            %reset promenne k; aby se pocty kroku pocitaly 

znovu od noveho urceni limity, tj. snizim a pocitam znova kroky 
    limita=limita-0.1;   %snizeni limitni hranice o 1 
    limita3=limita3-0.1; %snizeni limitni hranice o 1 
    i=0; 
    radek=1; 
    while i<delkaDat           %cyklus se vykona v pripade ze promenna 

i je mensi nez delka grafu b 
  y=sqrt(data(radek,1)^2+data(radek,2)^2+data(radek,3)^2); 
    if y<limita3  
        p=p+1; 
        q=q+1; 
    end 
    if y>limita 
        if p>0 
        k=k+1; 
        p=0; 
        end 

      
    end 

            
i=i+1;          %zvetseni pocitadla o 1 
radek=radek+1; 
end 

  

  
set(handles.text35,'string',''); 
end 
end 

  

  
                     %KALIBRACE BEH 
limita2=max(data(:,4))+10;   %limitni hranice pro pocitani 
limita4=max(data(:,4))+5;   %limitni hranice pro reset behu 
i=0;                 %zakladni hodnota pocitadla poctu cyklu 
p=0;                 %zakladni hodnota kontrolni promenne p 
k=0;                 %zakladni hodnota krokove promenne 
beh=0; 
q=0; 
radek=1; 

  
if n<=0             %cela kalibrace se spusti jen v pripade, ze pocet 

kroku bude realny, tj vetsi nez 0 
    set(handles.text35,'string','Neplatná hodnota!'); 
end 

  

  
if (n>=0 && m>=0)&& (n>0 || m>0) 
delkaDat=length(data); 
 while (k<(m))&&(limita>0)    %cyklus se vykona, pokud pocet 

zaznamenanych kroku k bude mensi nez pocet zapsanych kroku edit2 
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    k=0;            %reset promenne k; aby se pocty kroku pocitaly 

znovu od noveho urceni limity, tj. snizim a pocitam znova kroky 
    limita2=limita2-0.1;   %snizeni limitni hranice o 1 
    limita4=limita4-0.1; %snizeni limitni hranice o 1 
    i=0; 
    radek=1; 
    while i<delkaDat           %cyklus se vykona v pripade ze promenna 

i je mensi nez delka grafu b 
  y=sqrt(data(radek,1)^2+data(radek,2)^2+data(radek,3)^2); 
    if y<limita4  
        p=p+1; 
        q=q+1; 
    end 
    if y>limita2 
        if p>0 
        k=k+1; 
        p=0; 
        end 

      
    end 

            
i=i+1;          %zvetseni pocitadla o 1 
radek=radek+1; 
end 
set(handles.text35,'string',''); 
 end 
if limita<=0||limita2<=0 
   set(handles.text35,'string','');  
   set(handles.text40,'string',''); 
   errordlg('Počet udaných kroků neodpovídá vloženým datům. Kalibraci 

opakujte.','Chyba!'); 
end 
end 

  

  
% hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 


