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Anotace 

Práce se zabývá jednotlivými druhy akcelerometrů, jejich rozdělením, popisem vlastností a 

základních principů.  Dále popisuje nejen vnitřní strukturu moderních, jednočipových 

akcelerometrů, ale i jejich vlastnosti a základní technické parametry. Využití 

akcelerometrů je široké, proto jsem se snažila uvést z každého druhu alespoň jednoho 

výrazného zástupce a podrobněji popsat jeho využití. 

Klíčová slova: Akcelerometry, čipy, zrychlení 
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1 Úvod  

 

Každý z nás vlastní mobilní telefon, kterým lze pořizovat fotografie. Moderní mobily již 

dovedou přizpůsobit pořízenou fotografii podle natočení mobilu, tzn., že pokud je pořízená 

fotografie zobrazená na výšku, otočením mobilu se zobrazí na šířku. Další funkcí moderních 

mobilů je tzv. shake kontrol, který umožňuje přepínání hudebních skladeb pouhým zatřesením 

mobilem. Tyto funkce v mobilu obstarává akcelerometr. 

 

Cílem práce je seznámení se s jednotlivými druhy akcelerometrů. U těchto druhů vysvětlit 

základní princip a popsat nejdůležitější vlastnosti. Také se zabývá moderními jednočipovými 

akcelerometry a uvádím možná použití všech druhů akcelerometrů v nejrůznějších aplikacích. 
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2 Druhy akcelerometrů 

 

V této kapitole se seznámíme se základními druhy akcelerometrů. Vysvětlíme si jejich 

základní činnost a popíšeme nejdůležitější vlastnosti.   

 

2.1 Piezoelektrické akcelerometry 

Základem těchto akcelerometrů je piezoelektrický materiál a seismická hmota. 

Piezoelektrický materiál vytvoří při působní zrychlení náboj, jehož velikost je úměrná 

mechanickému namáhání, které přitom vznikne. Seismická hmota převádí hodnotu zrychlení 

na sílu podle Newtonova zákona. 

Velikost náboje piezoelektrického materiálu můžeme změřit buď přímo externí elektronikou 

s vysokou vstupní impedancí anebo se mnohem častěji používá vnitřní elektronika 

akcelerometru, která převádí náboj na napěťový výstup s nízkou impedancí.  

Protože má senzor jednoduchou konstrukci, napojujeme jej na jednoduché vyhodnocovací 

obvody. Akcelerometr nemůžeme použít pro frekvence nižší než 0,1Hz. 

 

Vnitřní elektronika piezoelektrických akcelerometrů 

Piezoelektrické akcelerometry, které mají integrovanou vnitřní elektroniku, označujeme 

zkratkou ICP (Integrated Circuit – Piezoelectric). 

U běžné konstrukce piezoelektrických akcelerometrů tato elektronika zpracuje zkreslený 

„surový“ signál z piezosnímače na „klasický“ napěťový signál, který můžeme měřit běžnými 

metodami a měřidly a přenášet po koaxiálním kabelu nebo i klasické dvoulince.  

Vnitřní výstupní elektrické obvody se vyznačují nízkým výstupním odporem. Signál můžeme 

přenášet i na delší vzdálenost (desítky metrů) s menším vlivem okolního rušení. Výjimku 

tvoří akcelerometry speciálních provedení, u kterých se požaduje laboratorní přesnost a 

vnitřní elektronika může zapříčinit nechtěné zkreslení signálu. Jedná se o senzory určené pro 

přesné měření seismické aktivity nebo pro využití v oblasti kosmonautiky, vojenského 

průmyslu nebo vývoje automobilové techniky. 
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                            Obrázek 1: Blokové schéma vnitřní elektroniky 1 

 

 

Princip piezoelektrických akcelerometrů  

Na tuhou podpěru základny piezoelektrického materiálu je připevněn převodník zrychlení a 

na něj je upevněna seismická hmota. Jakmile na akcelerometr začne působit zrychlení, 

vznikne síla, která začne působit na piezoelektrický element, a způsobí vytvoření náboje resp., 

na výstupu senzoru se objeví napětí. Z Newtonova zákona vyplývá, že tato síla bude úměrná 

zdroji zrychlení a seismické hmotě. Piezoelektrický efekt na výstupu vytvoří náboj, který je 

úměrný působící síle.   

Charakteristická pro tyto akcelerometry je nábojová citlivost  Bqa, resp. napěťová citlivost 

Bua – viz obrázek 2. 

                

         

Obrázek 2: Fyzikální princip piezoelektrického akcelerometru se základními výpočty 1 
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Typy piezoelektrických akcelerometrů 

Hlavní rozdíl u jednotlivých typů akcelerometrů určených k měření nárazů, zrychlení a 

vibrací je v konstrukci, resp. ve vzájemném uspořádání piezoelektrického snímače, seismické 

hmoty a pouzdra. Mezi nejběžnější provedení patří: 

 Smykový mód – určen pro senzory se zvýšenou odolností na vliv teploty  

                                 a parazitní vibrace pouzdra 

 Ohybový mód – určen pro velmi citlivé senzory 

 Kompresní mód – určen pro běžné průmyslové akcelerometry 

 

 

Smykový mód 

Jakmile začne působit zrychlení, hmota způsobí smykové napětí, které se přenáší na snímací 

krystal. Pokud izolujeme krystal od základny a pouzdra, postupně se nám vylučují teplotní 

přechody a ohyby základny. Taky smyková geometrie významně zmenšuje zátěžový efekt 

hmoty na strukturu. Když toto zkombinujeme se skoro ideálními charakteristikami, tak z toho 

vyplývá, že smykové akcelerometry dosahují optimálního výkonu.                                                                                                

  

 

Obrázek 3:Praktické provedení [1] 
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Ohybový mód 

Jednou z vlastností tohoto provedení je necitlivost na příčný pohyb. Výhodami jsou malá 

váha, nízký profil, výborná teplotní stabilita a nízká cena. Mezi další výhody systému 

s ohybovým nosníkem patří velmi vysoká citlivost, výborně se hodí pro nízké frekvence, 

nízké přetížení a pro nízkofrekvenční aplikace, jako např. měření seismické aktivity. Z tohoto 

vyplývá, že není vhodný pro běžné aplikace a je nepoužitelný v prostředí, ve kterém je 

vystaven velkým nárazům a vibracím. 

 

Obrázek 4: Praktické provedení ohybového módu1 

 

Kompresní mód 

Akcelerometry v kompresním módu patří mezi akcelerometry s nejběžnější strukturou. Nejen 

že jsou dobře dostupné, ale i konstrukčně velmi jednoduché, mají vysokou tuhost a odolnost. 

Uplatňují se nejen v lehkém a těžkém průmyslu, ale i pro dlouhodobou detekci správné 

funkce a stavu zařízení a komponent. 

 

Akcelerometry v kompresním módu rozdělujeme na další tři typy: 

 Vzpřímená struktura – piezoelektrický krystal je umístěn mezi seismickou hmotou a 

pevnou montážní základnou. Snímač je připevněn k základně šroubem nebo čepem. 

Jakmile na senzor začne působit zrychlení, seismická hmota zvyšuje nebo snižuje 

množství síly, která působí na krystal. Elektrický výstup krystalu je úměrný této síle. 

Čím větší je seismická hmota, tím vyšší je síla, která působí a tím je větší signál na 

výstupu. Výhodou tohoto provedení je vysoká frekvence, širokopásmový výstup, 

přesná frekvenční odezva a snese i krátkodobé přetížení. Senzor je citlivý na ohyb 

pouzdra a změny teploty.  
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 Převrácená struktura – snímací krystal je izolován od montážní základny. Tímto se 

snižuje vliv ohybu základny a pouzdra a zmenšuje se teplotní efekt nestabilní testovací 

struktury. Nejčastěji se používají pro kalibraci jiných akcelerometrů. 

 

 Izolovaná struktura – snižuje velký vliv výstupu na mechanické napětí a změnu tepla 

základny. Tohoto docílíme tím, že mechanicky izolujeme  snímací krystal od 

montážní základny a využijeme dutou seismickou hmotu, která plní funkci tepelného 

izolantu. Všemi těmi úpravami zajistíme stabilní funkci na nízkých frekvencích, při 

kterých může docházet k teplotnímu driftu výstupního signálu. 

 

Obrázek 5 : Praktické provedení izolované struktury1 

 

Rozdělení piezoelektrických akcelerometrů podle použití a typu měření 

Akcelerometry používáme ve vědeckých i průmyslových aplikacích, v letecké technice, 

automobilovém průmyslu, zdravotnictví, apod. Ale pro měření klasického zrychlení, nárazů a 

vibrací používáme trochu odlišný princip: 

 

 Seismické senzory – využíváme je pro seismické měření a měření vibrací budov.  

Vyznačují se vysokou citlivostí, nejvyšším rozlišením a nejnižším šumem. Jsou 

vhodné pro detekci velmi slabého chvění a otřesů. Využívají ohybovou konstrukci.  

 

 Senzory otřesů a vibrací – používají se hlavně pro měření chvění pohyblivých 

konstrukcí strojů. Aby odolaly prašnému a vlhkému prostředí, byly teplotně odolné, 

vyrábí se s pevnou robustní konstrukcí. Přesnější akcelerometry jsou konstruovány ve 

smykovém módu, a ty méně přesné v kompresním módu.  
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 Akcelerometry pro měření pohybu – využíváme je pro měření pohybu  

a zrychlení objektu, ke kterému jsou připevněny. Obvyklá provedení jsou  

v kompresním nebo smykovém módu. 

 

 

2.2 Piezorezistivní akcelerometry 

Na rozdíl od piezoelektrického akcelerometru, který využívá piezoelektrický krystal, 

piezorezistivní akcelerometr využívá piezorezistivní materiál, který převádí sílu vytvořenou 

urychlovanou hmotou na změnu odporu. 

Oproti piezoelektrickým akcelerometrům mohou piezorezistivní měřit i konstantní zrychlení, 

tj. frekvenci změn od 0 Hz. 

                                                                  

Piezorezistivní akcelerometry převádí mechanické napětí na změnu odporu. Změnu odporu 

můžeme snadno změřit jako změny úbytků elektrického napětí. Takovýmto způsobem je ve 

výsledku měřené zrychlení převedeno na elektrický napěťový signál. Jako převodník změny 

odporu na napětí se používá zapojení do Wheatstonova můstku - viz obrázek 6.  

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                  

 

Obrázek 6: Možné reálné provedení piezorezistivního akcelerometru (nahoře) a zapojení snímacího 

piezorezistoru (R1) do Wheatstonova můstku 2 
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Princip piezorezistivních akcelerometrů 

Zavěšená hmota integrovaného piezorezistivního akcelerometru nepředstavuje nic víc než 

zátěž na pružině upevněnou k rámu. Když se rám začne pohybovat, hmota se bude snažit 

zůstat v klidu až do doby, kdy napnutá pružina předá dostatečné množství síly hmotě 

k pohybu. Deformace je úměrná síle, která na pružinu působí. Dále je síla přímo úměrná 

měřenému zrychlení.                                                   

 

Pokud bychom měli křemíkové akcelerometry, je tento systém „pružina – hmota“ realizován 

křemíkovým konzolovým nosníkem s křemíkovou setrvačnou hmotou na volném konci. 

Ohybem setrvačné hmoty při zrychlení vzniká mechanické napětí, které se soustřeďuje na 

povrchu nosníku, změřené pomocí piezorezistorů. Ty jsou umístěny v blízkosti pevného 

konce nosníku, kde má mechanické napětí maximální hodnotu. 

 

Vlastnosti piezorezistivních akcelerometrů 

Spodní hranice měřitelnosti u piezorezistivních akcelerometrů se blíží k nule. Horní hranice je 

dána první rezonanční frekvencí celé mechanické stavby, tlumením nosníku a nelinearitou. 

Pokud překročíme rezonanční frekvenci, akcelerometr už neměří.  

 

Délku nosníku musíme zvolit tak malou, jak jen to jde. To stejné platí i pro jeho šířku, která 

ale musí být vždy větší než jeho tloušťka, abychom zabránili vysoké citlivosti na křížové 

zrychlení (vliv zrychlení v odlišném směru než měřeném). Koncovou hmotu volíme co 

nejtěžší, ale rozměrově co nejmenší tzn. co největší hustota materiálu. 

 

Od akcelerometru se požaduje, aby byl citlivý pouze na zrychlení v požadovaném směru. Tato 

citlivost je určena poměrem citlivosti v nepožadovaných směrech ke směru požadovanému. 

Hodnota křížové citlivosti se dá zmenšit tím, že zajistíme, aby velikost nosníku byla větší než 

jeho tloušťka, protože potom mechanické napětí vzniklé ohybem způsobené příčným 

zrychlením bude mnohem menší než napětí vyvolané zrychlením v požadované ose. 
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2.3 Kapacitní akcelerometry 

V kapacitních akcelerometrech se mění geometrie ploch kondenzátoru posunem závaží. 

Výstupní signál je odvozen od měnící se kapacity. 

 

Vodivé závaží je uchyceno na obou stranách pružinami. Trčí z něj středové desky v pravém 

úhlu. Středové desky jsou symetricky umístěny mezi párem vodivých elektrod po obou 

stranách a dohromady tvoří kapacitní dělič. Elektrody jsou připojeny na harmonický signál o 

stejné amplitudě, ale opačné polaritě. 

 

              

 

                           Obrázek 7: Princip funkce kapacitního akcelerometru 

 

V případě, že nepůsobí žádná vnější síla, tak jsou obě kapacity přibližně stejné a na středové 

desce bude 0V. Jakmile začne působit zrychlení, dojde k vychýlení středové desky spolu 

s hranolem blíže k jedné z elektrod. Na středové desce můžeme změřit napětí. 

Kapacitní akcelerometry jsou vyráběné technologií MEMS (Mikro-Elektro-Mechanické 

Systémy). MEMS integrují mechanické elementy, senzory, akční členy a elektroniku na 

křemíkovém substrátu. Zatímco elektronika je vyráběna standardními postupy výroby 

integrovaných obvodů, mikromechanické části jsou vytvářeny s použitím vhodných 

mikroobráběcích procesů (obrázek 8), které selektivně vyleptávají části křemíkového plátku, 

nebo přidávají nové strukturální vrstvy a vytvářejí tak mechanická a elektromechanická 

zařízení. 

 

 

 

  

http://l202.fi.muni.cz/img/project3_3-2-big.png
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                  Obrázek 8: Schématické znázornění výroby MEMS objemovým a povrchovým  

                                                                      mikrozpracováním 

 

 

 

Mezi první běžně používaný způsob výroby MEMS patří objemové mikrozpracování, jako 

druhý se používá polykřemíkové povrchové mikrozpracování.   

 

Při objemovém  mikrozpracování se nejprve křemíková destička ovzorkuje vrstvou materiálu, 

který odolává leptání. K tomuto se používá buď SiO2 , který se na povrchu vytvoří sám reakcí 

křemíku s kyslíkem, nebo nanesený Si3N4. Potom se v křemíku vytvoří leptáním rýhy tvaru 

písmene V ( V- rýhy), které můžou být osazeny optickými vlákny. 

Zapouzdřené struktury docílíme tavným spojením skla a objemově zpracovanou destičkou. 

Mnohovrstvé struktury získáme spojováním více křemíkových destiček dohromady. 

 

Druhý způsob, polykřemíkové povrchové mikrozpracování, využívá odlišnosti mezi vrstvou 

polykřemíku a vrstvou SiO2 k vytvoření třírozměrné struktury.  

Tento způsob vznikl upravením technologie výroby běžných integrovaných obvodů 

a technologie napařování polykřemíkových vrstev. Opakovaným nanesením, ovzorkováním 

a naleptáním můžeme vytvořit mnohovrstvé struktury v podstatě jakékohokoliv tvaru.  
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2.4 Tepelné akcelerometry  

Tyto akcelerometry pracují na podobném principu jako kalorimetrické průtokoměry. Jedná se 

o přenos tepla v plynu a snímání rozložení teploty v okolí zdroje tepla. Pomocí topného 

tělíska dochází k zahřívání okolního vzduchu ve vzduchové komoře na konstantní hodnotu 

teploty. Teplotní snímače, které představuje soustava pravidelně rozmístěných termočlánků, 

měří rozložení teploty v závislosti na vzdálenosti od tělíska.    

 

Princip tepelných akcelerometrů 

Pokud je akcelerometr v klidovém stavu, tj. že nedochází k žádnému pohybu senzoru nebo 

soustavy, tak se zahřátý vzduch rovnoměrně kulově rozprostře okolo topného tělíska – viz 

obrázek 9, ale jakmile se začne pohybovat, v osách X a Y se vytvoří zrychlení a vlivem 

setrvačnosti vzduchu dojde k jeho posunutí vůči hýbající se komoře. Prakticky se „posouvá 

oblak zahřátého vzduchu“ proti směru pohybu senzoru. Tento jev způsobí krátkodobou změnu 

rozložení teploty měřené teplotními snímači a vytvoří se tak teplotní rozdíl oproti klidovému 

stavu. Z prostorového poklesu nebo nárůstu teploty jsme schopni zjistit směr pohybu a 

z teplotního rozdílu zjistíme rychlost pohybu nebo velikost zrychlení – viz obrázek 10. 

Protože teplotu měříme pouze plošně, můžeme změřit pohyb (rychlost, zrychlení a náklon) 

jen ve dvou osách X a Y. 

 

                           

   Obrázek 9 : Klidový stav tepelného               Obrázek 10 : Detekce pohybu a měření               

                      akcelerometru 3                                                 zrychlení 3 
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Vlastnosti tepelného akcelerometru 

Základní citlivost a rychlost odezvy akcelerometru je přibližně stejná, vůbec nezávisí na typu 

senzoru. Jediný rozdíl mezi hodnotami je způsoben citlivostí teplotního snímače  

a provedení vyhodnocovací elektroniky. 

 

Tyto akcelerometry svojí konstrukcí patří k nejspolehlivějším senzorům, protože měření 

pohybu prostřednictvím přenosu tepla prakticky neumožňuje zničení senzoru přetížením, tj. 

vystavení velkým hodnotám zrychlení.   

 

Významný problém a nevýhodou akcelerometru je velká závislost změny okolní teploty na 

citlivost. Teplota v dutině senzoru je nastavena s přihlédnutím na ochlazování stěnami, které 

jsou ve styku s teplotou okolního vzduchu.  Když se okolní teplota zvýší nebo sníží, vzduch 

v dutině se bude více nebo méně zahřívat nebo ochlazovat a z toho vyplývá, že rozdíl uvnitř 

snímané teploty nebude odpovídat pouze zrychlení senzoru. Abychom odstranili tento jev, 

používáme kompenzaci pomocí externího snímače teploty (NTC nebo PTC termistoru).                                                                                      

                                             

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Obrázek 11: Závislost citlivosti na teplotě bez kompenzace a s kompenzací 3 
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2.5 Rotační akcelerometry 

Moderní pohon pro náročné podmínky, např. válcovací stolice, se v dnešní době řeší 

výkonovou elektronikou, ale při uvedení do provozu nastaly problémy např. s mechanickým 

kmitáním hřídele. Tyto problémy nejsou pravidelné a závisí na spoustě parametrů. Abychom 

tyto problémy odstranili, musíme nejdříve zjistit jejich příčinu.  

Praxe ukázala, že použití inkrementálního čidla není vhodné, protože signál musíme 

vyhodnocovat speciálními obvody nebo musíme zajistit dostatečně vysokou vzorkovací 

frekvenci snímání. Než nastane problém a než se zachytí, může trvat i několik dní. Z tohoto 

vyplývají vysoké požadavky na zpracování velkého množství mnohdy pro nás nepoužitelných 

dat. 

Z tohoto důvodu je výhodnější použít rotační akcelerometr. Při ustáleném stavu je signál 

nulový, ale když vznikne přechodový stav vlivem změny rychlosti, tak se na jeho výstupu 

objeví signál. Abychom zaznamenali přechodový děj, připojíme akcelerometr např. na 

osciloskop. 

 

 

Princip rotačního akcelerometru 

Akcelerometr pracuje na základě Ferrarisova principu, tj. celé je to založeno na silovém 

účinku mezi proudem statoru – elektromagnetu a vířivými proudy naindukovanými na 

vodivém kotouči; otáčky jsou úměrné elektrickému proudu, který protéká vinutím 

elektromagnetu.  

 

Permanentní magnety vyrábí magnetické pole, ve kterém se otáčí rotor akcelerometru – 

obrázek 12, a tímto vznikají v rotoru vířivé proudy. Když je rychlost rotoru konstantní, tak i 

vířivé proudy mají konstantní hodnotu a snímací cívky neindukují žádný signál, ale jakmile 

dojde ke změně rychlosti, změní se i hodnota vířivých proudů a právě tato změna indukuje 

napětí do snímacích cívek.  
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Na výstupu je signál úměrný zrychlení. Pokud požadujeme signál rychlosti, provedeme 

integraci, a to analogově nebo digitálně, např. přímo na osciloskopu. Výstupní signál je velmi 

dynamický a akcelerometr zachytí chování hřídele do mezní frekvence 1,5 kHz. Proto je 

vhodný pro velmi rychlé děje.  

 

        

 

Obrázek 12 : Rotor akcelerometru 4                                  

 

Výhody a nevýhody rotačního akcelerometru 

Mezi základní požadavky při kterémkoliv měření je, že měřící soustava nesmí ovlivňovat 

chování objektu, který měříme. Toto zajistit je při měření točivého momentu problém. 

 

Moment bychom mohli změřit připojením dynamometru k testovanému stroji pomocí 

speciálního zařízení. Pro zjištění základních charakteristik stroje je to dostačující, ale  

v praxi je nepoužitelný. Umístit dynamometr mezi stroj a poháněné zařízení je možné 

kdykoliv, ale dojde ke změně tuhosti soustrojí a tím i ke změně např. vlastního kmitočtu. 

 

Rotačního akcelerometr je vhodný použít pro jakýkoliv typ soustrojí a navíc se jeho 

připevněním k pohonu nějak neovlivní jeho chování. Hmotnost akcelerometru je zanedbatelná 

vůči hmotnosti rotoru stroje. Po zmenšení můžeme použít akcelerometr i pro měření např. i 

motorku pro pohon mechaniky CD – ROM počítače, … 

Omezení z hlediska velikosti téměř neexistuje. Musíme si však uvědomit, že měřený točivý 

moment lze měřit pouze v přechodových stavech.  
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Velkou předností akcelerometru je velmi vysoká citlivost a schopnost zaznamenat i velice 

malé zakolísání rychlosti během jedné otáčky. Tato jeho vlastnost závisí na konstrukci, počtu 

pólů, zesílení případného integrovaného zesilovače, …  

 

 

Obrázek 13 : a) dvě nehomogenity na pólové rozteči působí jako jediná, 

b) obecné rozložení nehomogenit; počet rušivých impulsů  

ve výstupním signálu se násobí počtem pólů akcelerometru 4  
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3 Moderní, jednočipové akcelerometry 

V této kapitole si představíme moderní akcelerometry. Seznámíme se s  jejich nejdůležitějšími 

vlastnostmi, technickými parametry, ukážeme si jejich blokové schémata.  

 

3.1 LIS3L06AL   

LIS3L06AL je tříosý ultra pevný lineární kapacitní akcelerometr. Obsahuje nejen snímací 

prvek, ale i IC rozhraní pro získání informací ze snímače a poskytuje analogový signál pro 

vnější okolí. 

 

Pracuje v rozsahu ± 2 g / ± 6g a v teplotním rozsahu ( -40°C až +85°C). Umožňuje měřit 

zrychlení nad šířku pásma 1,5 kHz pro všechny osy. Jeho rozlišení je 0,5mg na 100Hz šířky 

pásma, výhodou je nízkou spotřeba energie, zabudovaný vlastní test a vysoká nárazová 

funkční schopnost. Vlastní testovací schopností je schopen kontrolovat nejen mechanické, ale 

i elektrické signálové cesty.  

 

 

Blokové schéma LIS3L06AL 
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3.2 ADXL001 

Moderní, jednočipový akcelerometr ADXL001 umožňuje pracovat v rozsahu od   70 g do   

500 g v kombinaci s 22kHz šířky pásma. Mezi jeho další vlastnosti patří vysoká linearita - 

0,2% plného rozsahu stupnice, nízká hlučnost - 4 mg / √ Hz a spotřeba energie - 2,5 mA. Dále 

pak citlivé osy v rovině čipu, úplné diferenční zpracování signálu, vysoká odolnost proti 

EMI/RFI, rychlostní ochrana během zrychlení vstupního přetížení a kompletní 

elektromechanický vlastní test.  

V průmyslových aplikacích pracuje v teplotním rozsahu (-40°C do +125°C). 

 

Frekvenční charakteristika 

            

 

 

 

 

 

 

 

Blokové schéma  ADXL001 
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4 Použití akcelerometrů 

V dřívějších kapitolách jsme se dozvěděli něco o základních druzích akcelerometrů běžné 

konstrukce, o moderních akcelerometrech a v této kapitole se budeme zabývat tím, kde lze 

tyto akcelerometry použít.    

 

4.1 Použití piezoelektrických akcelerometrů 

Piezoelektrické akcelerometry jsou velice rozšířené hlavně díky výrobně jednoduché 

konstrukci. Jejich použití je velmi široké, a to především v oblasti strojírenství a geologického 

výzkumu.   

Mezi piezoelektrické akcelerometry používané v oblasti strojírenství si uvedeme například 

piezoelektrický akcelerometr ACC101. Jedná se akcelerometr ideální pro monitorování 

vibrací strojů. Možná délka vedení až 300 m a po zapnutí má rychlou provozuschopnost. 

Mezi největší výhody patří vysoce odolné provedení a nízká cena spolu s vynikajícími 

parametry.  

Naopak ACC103 je laboratorní snímač vibrací určený především k provádění laboratorních 

testů. Své uplatnění nachází především tam, kde rozhoduje nízká hmotnost měřidla. 

S výstupem 10mV/g je schopen měřit vibrace až do ±500 g. 

Pokud potřebujeme akcelerometr do nepříznivých podmínek, je vhodné použít ACC102. Má 

robustní vnitřní konstrukci z nerezové oceli, na které je lisovaný polymer. Tato konstrukce 

umožňuje akcelerometru odolávat drsnému prostředí, jako jsou alkalické chladiva nebo horký 

olej. Navíc má ochranu před pádem nebo nesprávnou manipulací, dále má ochranu proti 

výbojům statické elektřiny až 1000V a rychlou provozuschopnost (1s).  

V případě, že potřebujeme akcelerometr pro vysoké vibrace s nízkou hmotností, vybrali 

bychom ACC104A. Tento akcelerometr je ideální pro přesné strukturální testování. 

Vyznačuje se lehkostí a velmi malou velikostí.  

ACC301 je tříosý akcelerometr, který se používá pro monitorování vibrací ve všech třech 

osách. Akcelerometr má velmi nízký šum a široký rozsah frekvencí až do 10kHz. Díky 

titanové konstrukci je velmi odolný a lehký (10g). Výstup je 10mV/g na osu. 
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                 Obrázek 14: Praktická provedení první řádek zleva ACC101,ACC102, ACC103. 

                                       Praktická provedení druhý řádek zleva ACC104A, ACC301.  

 

 
 

 

 

 

4.2 Použití piezorezistivních akcelerometrů 

Hlavní použití piezorezistivních akcelerometrů je v oblasti průmyslu, kde se požaduje velká 

citlivost na vibrace a nárazy.  

Typickým příkladem použití těchto akcelerometrů je v automobilových airbazích. 

Akcelerometry měří zrychlení vozidla, a pokud hodnota zrychlení dosáhne přednastavené 

hodnoty, airbagy se musí nafouknout a ochránit tak pasažéry. Své uplatnění nachází i při 

studii crash testu. Akcelerometr je malé, lehké, ale robustní konstrukce, která je v různých 

konfiguracích, aby vyhovovala různým požadavkům na montáž. 
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4.3 Použití kapacitních akcelerometrů 

Kapacitní akcelerometry jsou velmi používané a známé. Používají se v navigacích, pro měření 

statického zrychlení (gravitační) a pro měření dynamického zrychlení (vibrace), měření otřesů 

a náklonu (zvedání a tažení automobilu, otřesy, …). Jako příklad použití jsem si vybrala 

kapacitní akcelerometr ADXL202 v aplikaci SCORPIO Alarm, což je dálkový ovladač a 

pager v jednom využívající právě tento akcelerometr. Jedná se o dvouosý akcelerometr 

s analogovým nebo digitálním výstupem pro každou osu.  

Jako dalšího zástupce bych uvedla akcelerometr MMA7260QT. Je to levný kapacitní 

akcelerometr s integrovaným zpracováním signálů, teplotní kompenzací a externí volbou 

měřícího rozsahu a citlivosti. Akcelerometr je vhodný použít pro detekci náklonu a nárazu.     

 

 

4.4 Použití tepelných akcelerometrů 

Tepelné akcelerometry jsou velmi robustní a odolné. Patří svou konstrukcí 

k nejspolehlivějším, protože není možné senzor zničit přetížením. Tepelné akcelerometry se 

používají pro měření zrychlení, gravitace, náklonu, pohybu, rotace, ve zdravotnictví, pro 

řízení a regulaci trakce automobilů a jiných dopravních prostředků, pro ovládání kurzoru a 

volby v menu náklonem akcelerometru a pro regulaci pohybu robotů. 

Jako zástupce jsem vybrala tepelný akcelerometr MXD2020E. Jedná se o levný a 

nízkošumový dvouosý akcelerometr, který je vhodný použít pro měření statického a 

dynamického zrychlení. 

Jako dalšího zástupce bych uvedla akcelerometr MXC62020, který už má výstup I2C. Je to 

levný dvouosý akcelerometr. Informace o zrychlení v obou osách jsou prostřednictvím 

digitálních hodnot vysílány po sběrnici I2C. Tato sběrnice navíc slouží i k nastavování 

řídícího registru senzoru, který umožňuje navolit komunikační adresu a některé další 

parametry pro měření a vyhodnocení.  
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4.5 Použití moderních jednočipových akcelerometrů 

 

Akcelerometr LIS3L06AL 

Moderní jednočipový akcelerometr LIS3L06AL nachází své uplatnění v oblastech, jako jsou 

robotika, mobilní terminály, počítačové hry, virtuální realita vstupních zařízení nebo 

navigační systémy. 

 

Akcelerometr ADXL001 

ADXL001 je moderní jednočipový akcelerometr, který nachází své uplatnění v oblastech, 

jako jsou lékařské přístroje, vojenské účely, sportovní diagnostické přístroje nebo vibrační a 

průmyslové monitorování. 
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5 Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala málo obeznámenou problematikou akcelerometrů. 

Akcelerometry se mi podařilo rozčlenit podle druhů. U jednotlivých druhů jsem popsala 

základní principy a uvedla nejdůležitější vlastnosti. Jen okrajově jsem se zmínila o moderních 

akcelerometrech. Dále jsem uvedla použití jednotlivých druhů akcelerometrů v nejrůznějších 

aplikacích.  

 

Při výběru akcelerometrů musíme zohlednit nejen účel, ke kterému mají sloužit, ale i 

frekvenční rozsah, citlivost, montáž, teplotní rozsah apod. Tato práce by měla být průvodcem 

při výběru akcelerometrů, protože je uceleně a přehledně rozčleňuje. Tato práce by mohla být 

rozšířena o výsledky měření jednotlivých akcelerometrů, které by sloužily pro přesnější popis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

6 Použitá literatura 

Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřící obvody, ČVUT, Praha 1996 

Guldan, A.: Mikroelektronické senzory, Alfa, Bratislava 1988 

Ripka, P.: Senzory a převodníky, ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Praha 2003 

Janoušek, I., Kozák, J., Taraba, O.: Technická diagnostika, Státní nakladatelství technické 

literatury, Praha 1988 

Analog Devises online,cit. 2009-04-15. Dostupné na WWW:  www.analog.com  

StMicroelectronics online,cit. 2009-04-15. Dostupné na WWW:  

www.st.com/stonline/products/literature/ds/11669/lis3l06al.pdf  

1 Vojáček, A. Automatizace.hw.cz online. Posl. aktualizace 14.01.2007 cit. 2009-02-25.         

Dostupné na WWW: http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-

akcelerometru--1-dil--piezoelektricke.html  

2 Vojáček, A. Automatizace.hw.cz online. Posl. aktualizace 26.01.2007 cit. 2009-03-04. 

Dostupné na WWW: http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-

akcelerometru--2-dil--piezorezistivni.html  

3 Vojáček, A. Automatizace.hw.cz online. Posl. aktualizace 09.04.2007 cit. 2009-04-14. 

Dostupné na WWW: http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-

akcelerometru--3-dil--tepelne.html  

4 Ing. Skala, B. PH.D. Časopis Elektro online, 2004, č. 2 cit. 2009-04-27. Dostupné na 

WWW:  http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25703  

5 Coufal, T. Hw.cz online. Posl. aktualizace 19.12.2007 cit. 2009-05-07. Dostupné na 

WWW:  http://hw.cz/teorie-praxe/art2130-pocitacova-mys-s-akcelerometrem-mems.html  

 

http://www.analog.com/
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11669/lis3l06al.pdf
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--1-dil--piezoelektricke.html
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--1-dil--piezoelektricke.html
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--2-dil--piezorezistivni.html
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--2-dil--piezorezistivni.html
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--3-dil--tepelne.html
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART303-principy-akcelerometru--3-dil--tepelne.html
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25703
http://hw.cz/teorie-praxe/art2130-pocitacova-mys-s-akcelerometrem-mems.html

