
Příloha I – Fotky magnetometru 

 

 
Obr. I: Pohled na vrchní stranu modulu pro zpracování signálu 

 

 

Obr. II: Pohled na Modul pro měření magnetického pole (přístrojové zesilovače INA126 nejsou 

umístěné v paticích) 

 



Příloha II – Schémata plošných spojů magnetometru 

 

Generátor obdélníkových impulzů a zdroj budících pulzů 

 

 

Obr. III: Strana spojů 

 

 
Obr. IV: Strana součástek 

 

 

 



Integrační regulátor 

 

 

Obr. V: Strana spojů 

 

 
Obr. VI: Strana součástek 

 

 

Kompenzační článek 

 

 

Obr. VII: Strana spojů 

 

 

 

 



 

Obr. VIII: Strana součástek 

 

 

Kompenzace offsetu 

 

Obr. IX: Strana spojů 

 

 
Obr. X: Strana součástek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synchronní usměrňovač 

 

 

Obr. XI: Strana spojů 

 

                            

Obr. XII: Strana součástek 

 

 

Zdroj referenčního napětí – plošný spoj před provedenou úpravou 

 

 
Obr. XIII: Strana spojů 



 

Obr. XIV: Strana součástek 

 



Příloha III – Seznam součástek 

 

Modul pro měření magnetického pole 

 

Rezistory 

R1, R2    820Ω 

 

Kondenzátory 

C1, C2    100nF, keramické 

 

Ostatní 

IC1    INA126, OZ 

IC2    INA126, OZ 

KMZ52   AMR senzor magnetického pole 

 

 

Modul pro zpracování signálu 

 

Generátor obdélníkového signálu a zdroj budících pulzů 

Rezistory 

R1, R6, R12, R14   10kΩ 

R3, R4, R5, R7, R8, R9  2,2kΩ 

R13    4,7kΩ 

R2    33kΩ 

 

Kondenzátory 

C1, C2    10nF, keramické 

C4, C6    100nF, keramické 

C7    47nF, keramický 

C5    100µF, elektrolytický 

 

Ostatní 

IC1    TL271CP, OZ 

Q1    BC557A, tranzistor 

Q4    BC547A, tranzistor 

Q5, Q6    BS108, tranzistory 

T1    BSP52, darlingtonův tranzistor 

Q7    BSP62, darlingtonův tranzistor 

D1, D2    1N4148, diody 

 

 

 

 

 

 



Zdroj referenčního napětí 

Seznam součástek pro upravené zapojení zdroje referenčního napětí 

 

Rezistory 

R1    2kΩ 

 

Kondenzátory 

C1, C2    100nF, keramické 

C3    100µF, elektrolytický 

 

Ostatní 

IC1    TL071CP, OZ 

D1    LM385Z-2,5V, dioda 

 

Kompenzace offsetu – blok je obsažen v přístroji 2x 

Rezistory 

R1    4,7kΩ 

R2, R3    39kΩ 

 

Kondenzátory 

C2    100nF, keramický 

C3    2,2µF, elektrolytický 

 

Ostatní 

IC1    TLC271CP, OZ 

 

Synchronní usměrňovač – blok je obsažen v přístroji 2x 

Rezistory 

R4, R5, R6   20kΩ 

 

Kondenzátory 

C2    100nF, keramický 

 

Ostatní 

IC1    TLC271CP, OZ 

 

Integrační regulátor – blok je obsažen v přístroji 2x 

Rezistory 

R7, R8    39kΩ 

 

Kondenzátory 

C1    100nF, keramický 

C2    1µF 

 

Ostatní 

IC2    TLC271CP, OZ 



 

Kompenzační článek – blok je obsažen v přístroji 2x 

Rezistory 

R2    1,2kΩ 

 

Kondenzátory 

C1    100nF, keramický 

 

Ostatní 

R3    Potenciometr 4,7kΩ, logaritmický 

IC1    TLC271CP, OZ 

 

Hlavní napájecí obvod 

Kondenzátory 

C1    470µF, elektrolytický 

C2, C3    100nF, keramické 

 

Ostatní 

D1, D2, D3, D4   1N4007, diody 

LM7805   regulátor 

 

Proudový zdroj 

Rezistory 

R2    2,5MΩ 

 

Ostatní 

T1    BC337, tranzistor 

T2    BC243, tranzistor 

IC1    TLC271CP, OZ 

R3    potenciometr 500kΩ, lineární 
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1 Zadání 

1. Prostudujte teoretický rozbor týkající se AMR senzorů, měření magnetického pole a 

senzoru KMZ52. 

2. Zapojte měřicí řetězec a pozorujte změnu napěťového signálu při průchodu jednotlivými 
prvky magnetometru 

3. Změřte intenzitu magnetické pole vzduchové cívky 

4. Zapojte magnetometr jako kompas a měřte světové strany 

 

2 Teoretický rozbor 

2.1 Magnetismus – magnetické pole 

Magnetismus je fyzikální jev, který se projevuje silovým působením na nabité částice 

(pohybující se nositelé elektrického náboje). Důsledky tohoto jevu jsou např. silové působení na tělesa 

(nemusí být nabitá), nebo změny elektrických, optických a dalších termodynamických a materiálových 

charakteristik látek, které jsou vystavené magnetickému poli [5]. 

Magnetismus byl objeven jako vlastnost zmagnetizovaných materiálů v přírodě, nemá 

závislost s objevením elektřiny. U některých látek byl pozorován přenos vlastností na jiné látky, např. 

u feromagnetických látek (železo, kobalt, nikl, druhy ocele) lze vyvolat působením již slabého 

magnetického pole změny uspořádání atomů, že magnetické pole zesílí, případně lze vytvořit také 

permanentní magnet, který se projevuje svým samostatným magnetismem. Tento proces (pokud se 

látka stane magnetickou při vložení do magnetického pole) se označuje jako magnetizace. Později 

bylo zjištěno, že v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud, se objevují podobné síly. Na základě 

experimentů Oesterda a Ampérea byl poté zaveden pojem magnetické pole. Magnetické pole je tedy 

fyzikální pole, které vzniká při pohybu elektrického náboje (elektrického proudu). Vytváří se, a lze 

pozorovat kolem elektrických vodičů (zdrojem je zde volný elektrický proud) a u permanentních 

magnetů (zde jsou zdrojem vázané elektrické proudy). Magnetické pole může být vyvoláno také při 

změnách elektrického pole [5],[6]. 

 

 
Obr. 1: Magnetické siločáry magnetu zobrazené pomocí železných pilin 

 

 



2.2 Magnetické pole Země 

 Magnetické pole Země je magnetické pole kolem Země, které sahá až 100 000 kilometrů 

daleko od planety. Vzniká působením magnetické síly, která je generována geodynamem (kombinace 

vedení tepla, chladnutí a vytváření slitin). Magnetické pole Země je fyzikální množství hodnocené 

kompasem. Při navrhování kompasu je tedy potřebné pochopení jeho základních vlastností. Obr. 2 

nám dává ilustraci o tvaru magnetického pole Země. 

 
      Obr. 2: Magnetické pole Země 

 

Síla magnetického pole na Zemi se mění s lokací a pokrývá rozsah od okolo 20 do 50 A/m. Porozumět 

tvaru magnetického pole země můžeme tím, že si představíme, že je generováno tyčovým magnetem 

uvnitř země, jako je ukázané na obr. 2. Čáry magnetického pole směřují od jižního pólu Země do jeho 

severního pólu. Obr. 1 značí, že je to protiklad k fyzikální konvenci pro póly tyčového magnetu (v 

historických podkladech je psané, že severní pól tyčového magnetu je definovaný jako ten pól, který 

ukazuje směrem na sever v magnetickém poli Země). Čáry magnetického pole jsou kolmé k 

zemskému povrchu na pólech a rovnoběžné k zemskému povrchu na rovníku. Magnetické pole Země 

tedy ukazuje dolů na severní polokouli a nahoru na jižní polokouli. Důležitým faktem je, že se 

magnetické póly neshodují s geografickými póly, které jsou definované zemskou osou rotace. Úhel 

mezi magnetickou osou a osou kolem které země rotuje, je kolem 11,5 stupňů. Důsledek tohoto je 

takový, že čáry magnetického pole nesměřují přesně do geografického neboli “pravého“ severu a jihu. 

Obr. 3 nám reprezentuje 3D  vektor zemského magnetického pole He v nějakém místě na zemi. Tato 

ilustrace nám umožňuje definovat veličiny, které jsou důležité pro kompas. Zde souřadnice x a y jsou 

rovnoběžné k zemskému povrchu, zatímco souřadnice z ukazuje vertikálně dolů. 

 

 Azimut α 

Úhel mezi magnetickým severem a mířeným směrem. Magnetický sever je směr Heh, což je 

složka magnetického pole Země kolmá ke gravitaci. V tomto pojednání bude Heh referováno 

jako “horizontální“ složka magnetického pole Země. Obr. 2 ukazuje, že: 

 

Hex

Hey
arctan                                                        (1) 

 



Azimut je kvantita, která se čte z kompasu. V tomto pojednání je azimut α čten ve směru 

hodinových ručiček od magnetického severu, to znamená, že Sever je 360° nebo 0°, Východ je 

90°, Jih je 180°, Západ je 270°. 

 

 Inklinace nebo sklon δ 

Úhel mezi magnetickým polem země a horizontální rovinou. Jak již bylo zmíněno, inklinace 

se mění v aktuálním místě na zemi, je nulová na rovníku a dosahuje ±90° blízko pólů. 

 

 Deklinace λ 

Úhel mezi geografickým neboli pravým Severem a magnetickým Severem. Deklinace záleží 

na aktuálním místě na zemi. Také má dlouhodobý drift. Deklinace může být na východě nebo 

na západě a může dosáhnout hodnot okolo ±25°. Azimut měřený kompasem musí být opraven 

pomocí deklinace, aby se mohl najít mířený směr s ohledem na geografický sever. 

 

 
Obr. 3: Vektor zemského magnetického pole  

2.3 AMR senzory 

 Pracují na principu magnetorezistivního efektu. Magnetorezistivní efekt byl objeven v roce 

1857 Thomsonem, ale pouze poslední tři desetiletí výzkumu a vývoje umožnily jeho aplikaci v 

průmyslových senzorech. Tento nedávný pokrok je založený na moderní mikroelektronické 

technologii a požadavcích na miniaturizaci. Magnetorezistivní senzory jsou vhodné pro pole o střední 

síle, například navigace zemského pole a systém měření pozice. Mohou být vyrobeny (také s on-chip 

elektronikou) obalovou technikou integrovaných obvodů malých velikostí a nízkých cen, které jsou 

hlavní předpoklady pro přijetí na masovém trhu. 

 AMR jev je základem funkce AMR senzorů, při tomto jevu se změní elektrický odpor velmi 

tenké vrstvy (filmu) slitiny niklu a železa (permalloy) při jeho vložení do podélného magnetického 



pole. Již při velmi malých hodnotách indukce magnetického pole (v řádu jednotek µT až mT) můžeme 

pozorovat změnu odporu, s rostoucí hodnotou poté odpor obvykle rychle a téměř lineárně klesá. Avšak 

o pouhé cca 2-3% hodnoty původního odporu materiálu bez přítomnosti magnetického pole a v 

klidovém stavu. Poté se již nemění, i přes rostoucí sílu magnetického pole. Nastavení snímacího 

elementu (tvar, rozměry, složení) rozhoduje o snímacím rozsahu AMR senzoru. Energie dvou stavů 

magnetického točícího momentu (± µB) se liší kvantově-mechanickou výměnou energie. Velikost a 

znaménko AMR nemohou být lehce předpovězeny. Většina materiálů má pozitivní AMR koeficient, 

což znamená, že vysoce rezistivní stav nastane, když jsou spontánní magnetizace M a proudová 

hustota J paralelní. 

 V měkkých magnetických tenkých filmech ve stavu jedné domény může být AMR popsán 

fenomenologicky velmi lehce jako dvou dimenzionální problém. Obr. 6 ukazuje dimenze (délka l, 

šířka b, a tloušťka d) obdélníkového tenkého feromagnetického filmu (AMR element) a souřadný 

systém.  

 

 
Obr. 4: Proudová hustota a spontánní magnetizace v jedno-doménovém tenkém proužku filmu  

 

2.4 Senzor KMZ52 

 Tento senzor je použit jako snímač magnetického pole v magnetometru. KMZ52 je extrémně 

citlivý senzor magnetického pole který pracuje na magnetorezistivním efektu tenkého filmu 

permalloye. Jeho citlivost je 
mkA

VmV

/

/
16 . Senzor obsahuje dva magnetorezistivní Wheatsonovy 

můstky (každý má 4 magnetorezistory) otočené jeden od druhého o 90° a má integrované 

kompenzační a set/reset (flip) cívky. Integrované kompenzační cívky umožňují při měřeních 

magnetického pole s proudovou zpětnou vazbou vytvářet výstupy, které jsou nezávislé na citlivostním 

driftu a odstraňují vlivy rušivých magnetických polí. 

 Magnetorezistivní senzory jsou od přírody bistabilní, tzn. směr jejich vnitřní magnetizace 

může být převrácen (flip). Tento jev může nastat při působení magnetického pole o dostatečné síle, 

které působí rovnoběžně s magnetizací, ale má opačný směr. Toto převrácení způsobuje inverzi 

charakteristiky senzoru a změnu polarity výstupního napětí senzoru. Proti tomuto nechtěnému 

převracení může být senzor stabilizován aplikováním pomocného magnetického pole rovnoběžně s 

osou převracení. Toto pole by mělo být pulzně buzené, permanentní pole by snižovalo citlivost. K 

tomuto účelu slouží set/reset cívky, které při buzení vytvářejí pomocné magnetické pole pro stabilizaci 

senzoru. U nás senzor není k sehnání, KMZ52 použitý v tomto magnetometru byl objednán z Číny. 

 



 
Obr. 5: Schéma vnitřního uspořádání senzoru KMZ52  

 Z1, Z4 – set/reset cívky 

 Z2, Z3 – kompenzační cívky 

 Bridge1, bridge 2 – Wheatsonovy můstky 

 

2.5 Magnetometr 

 Magnetometr vytvořený pro tuto úlohu sestává ze dvou modulů, modulu pro měření 

magnetického pole (do něj se nasouvá cívka, je upevněn na desce) a modulu pro zpracování 

napěťového signálu. V modulu pro měření magnetického pole se nachází samotný senzor KMZ52. 

Modul pro zpracování signálu se skládá ze zdroje referenčního napětí 2,5V (slouží jako virtuální zem), 

generátorů impulzů pro set/reset cívky senzoru KMZ52, hlavního napájecího obvodu pro operační 

zesilovače uvnitř modulu a proudového zdroje pro buzení cívky. Dále jsou v něm pro každou osu 

obsažené kompenzace offsetu, synchronní usměrňovač, integrační regulátor a kompenzační článek. 

 Kompenzace offsetu – slouží pro kompenzování stejnosměrného offsetu senzoru 

 Synchronní usměrňovač – usměrňuje zesílený, offsetu zbavený signál (je řízen pulzy 

z generátorů obdélníkového signálu, který je obsažen v generátoru impulzů) 

 Integrační regulátor – integruje vstupní signál podle času 

 Kompenzační článek – kompenzuje vlivy rušivých magnetických polí 

 

Obr. 6: Modul pro zpracování signálu 



2.6 Intenzita magnetického pole 

 Proud, který prochází cívkou na ní indukuje magnetické pole, jehož intenzitu budeme v této 

laboratorní úloze také měřit (bude reprezentována napěťovým signálem). Intenzita magnetického pole 

uvnitř vzduchové cívky se dá vypočítat pomocí vzorce: 
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Kde: 

 H – intenzita magnetického pole [A/m] 

 N – počet závitů cívky 

 I – proud tekoucí do cívky [A] 

 r – vzdálenost krajů cívky do středu [m] 

 Tento vztah je důležitý pro další měření, podle něj se budeme počítat intenzitu magnetického 

pole pro různé proudy dodávané do cívky. 

 

 
Obr. 7: Modul pro měření magnetického pole s cívkou 

 

 

3 Pracovní postup 

 

3.1 Postup k bodu číslo 1 

 Seznamte se s teoretickým rozborem laboratorní úlohy. Nastudujte teorii magnetismu a 

magnetického pole Země, popis AMR jevu a charakteristiku senzoru KMZ52. 

 

3.2 Postup k bodu číslo 2 

 Zapojte měřící řetězec dle uvedeného schématu (obrázek 7), jednotlivé bloky spojujte dle 

uvedených párů, tzn.Y – Y a Y.7 – Y.7 atd. Nespojujte spolu jiné páry. 

 Panel ZDROJ PROUDU složí k připojení cívky pro další měření 

 Panel NAPÁJENÍ slouží pro připojení laboratorního zdroje (10~30V a GND) 

 +5V a +2,5V z NAPÁJENÍ spojte se stejnými svorkami v modulu pro měření magnetického 

pole, k ničemu jinému nepřipojujte. 

Po zapojení měřícího řetězce si jej nechte zkontrolovat vyučujícím. 



 

 

 

 

 

 
Obr. 8: Schéma zapojení měřícího řetězce 
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 Nyní budete pozorovat průchod signálu jednotlivými bloky magnetometru. Toto provedete 

tak, že připojíte osciloskop na výstupní svorky jednotlivých bloků (zem osciloskopu se připojuje na 

+2,5V referenci). Změřte tedy napěťový signál na výstupu kompenzace offsetu, synchronního 

usměrňovače a integračního regulátoru a popište, jak se mění. Pozorujte také změnu signálu při 

otáčení senzoru. Uložte si z osciloskopu obrázky nezatížených a zatížených (tzn. připojených na 

set/reset cívky) flip impulzů a výstupní signál z libovolného bloku modulu pro zpracování signálu, při 

natočení senzoru na Sever, Jih, Západ nebo Východ, a posléze na stranu protilehlou. 

 

3.3 Postup k bodu číslo 3 

 Toto měření je demonstrační aplikací senzoru KMZ52. Je při něm měřena intenzita 

magnetického pole vytvořené cívky. Měření je provedeno pro osu Y senzoru (z důvodu, že cívku nelze 

do senzoru zasunout ve směru osy X, může být tedy vypnutá), výstupní veličina je napětí. Měření je 

opět provedeno na osciloskopu. Země z osciloskopu je vztažená k virtuální zemi 2,5V. Intenzita 

magnetického pole je měřena pro 3 hodnoty proudu. 

 Nejdříve je potřeba vykompenzovat senzor, aby se omezil vliv rušivých elementů. Senzor 

natočte na jednu světovou stranu (bez připojené cívky), dokud není maximální hodnota napětí, a poté 

otáčením potenciometru nastavte nulovou hodnotu na výstupu. 

 První úkol měření je určení maximální hodnoty proudu při nulové vzdálenosti cívky od 

senzoru (senzor je zasunut uprostřed cívky), než dosáhne senzor saturace, tedy než bude na výstupu 

maximální napětí. Připojte tedy na proudový zdroj vzduchovou cívku a nasuňte ji na modul pro měření 

magnetického pole (na svorky proudového zdroje připojte ampérmetr, pro kontrolu protékajícího 

proudu). Zvyšujte proud, dokud výstupní napětí na osciloskopu nebude již dále klesat. Maximální 

proud si zapište. 

 Při maximálním nasunutí, kdy je senzor KMZ52 uprostřed cívky (magnetické pole je 

nejsilnější) tedy vzdálenosti l = 0cm, je u kraje cívky hodnota 4cm (podle osy měření na desce), tato 

hodnota bude referenční při posunu cívky. Při posunutí například o 3cm tedy kraj cívky posuneme ze 

čtyř centimetrů na sedm centimetrů, ale skutečná vzdálenost l, tzn. vzdálenost senzoru od středu cívky, 

bude 3cm. Při měření se cívka posouvá po dvou centimetrech do vzdálenosti 26cm (kraj cívky je tedy 

na hodnotě 30cm), po každém posunu odečtěte hodnotu napětí na výstupu. 

 Naměřené napětí je udávané v absolutní hodnotě, na znaménku zde nezáleží, určuje to pouze, 

z jaké strany cívku do senzoru zasouváme. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlené na 2 desetinná místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tab. I: Příklad tabulky pro měření intenzity magnetického pole 

 

 Výsledný proud při nulové vzdálenosti, než dosáhne senzor saturace, by měl vyjít kolem 

0,15A. Při proudu 0,15A vychází intenzita magnetického pole dle vztahu (2) H = 14.9 A/m. Při této 

intenzitě a naměřeném saturačním napětí |Uy| = 2,4V je přepočet výstupního napětí Uy na intenzitu 

magnetického pole H dle vztahu (3). 
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     (3) 

 

Kde k je koeficient potřebný pro výpočet. 

 Po měření se přepočte napětí změřené osciloskopem dle vztahu (4), 

 

][.
m

A
UykH        (4) 

 

Což je výsledná intenzita magnetického pole v dané vzdálenosti. Koeficient k je stejný pro všechny 

další hodnoty proudu. Vypočtěte tedy intenzitu magnetického pole pro všechny naměřená napětí. 

Vytvořte graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky (osa X bude vzdálenost, osa 

Y bude intenzita magnetického pole).  

Měření poté opakujte pro další 2 libovolné nižší (nebo nepatrně vyšší pro znázornění saturace) 

hodnoty proudu 

  

3.4 Postup k bodu číslo 4 

 Poslední část měření s magnetometrem sestává z použití magnetometru jako kompasu pro 

určování světových stran za kontroly pomocí střelkového kompasu. Senzor v tomto případě snímá 

magnetické pole Země, cívka je tudíž odpojená. Při měření se uplatňují obě osy senzoru KMZ52 (na 

osciloskopu musí být tedy zapnuté osy X a Y). Osciloskop musí být v režimu XY mode, měřený směr 

magnetického pole Země je na něm zobrazen jako kolečko. 



 Nejdříve podle kompasu zjistěte libovolnou světovou strana (např. Sever), na kterou se poté 

natočí konstrukce s modulem pro měření magnetického pole. Na osciloskopu se poté ukazatel směru 

magnetického pole přesune do přibližného směru natočení senzoru. Avšak kvůli nesymetrickému 

napájení a pohybu kolečka kolem špatné referenční hodnoty (hodnota je zápornější oproti 2,5V) má 

kompas nepřesnosti, které nelze úplně vykompenzovat. Přesto je zde kompenzace významná složka, 

která může kompas vykompenzovat do takové podoby, že půjde poměrně dobře pozorovat otáčení 

kolečka ve směru otáčení modulu pro měření magnetického pole (za kontroly světové strany 

kompasem) a senzor se nedostane do saturace. 

 Pokuste se tedy otáčením potenciometrů na kompenzačním článku kolečko nastavit tak, aby 

při natočení modulu na jednu světovou stranu byla ose připadající této světové straně. 

 Poté otáčejte senzorem o 90° doleva nebo doprava na další světové strany, a pozorujte změnu 

polohy kolečka na osciloskopu 

 Světové strany si kontrolujte pomocí přiloženého kompasu 

 Pořiďte z osciloskopu 4 obrázky, které znázorňují polohu kolečka při natočení na Sever, Jih, 

Západ, Východ 

 

4 Kontrolní otázky: 

 Co je to magnetismus? 

 Jak funguje AMR jev? 

 Proč je důležité, aby byly k senzoru KMZ52 připojené flip pulzy? 

 K čemu slouží kompenzační cívky u senzoru KMZ52? 

 Vyhledejte aplikace magnetických senzorů v reálném životě 

 

5 Výsledky 
Výsledky budou obsahovat: 

 

 Obrázky nezatížených a zatížených flip pulzů, obrázky z libovolného bloku modulu pro 

zpracování signálu při natočení na 2 protilehlé světové strany 

 Tabulky pro měření intenzity magnetického pole vzduchové cívky pro 3 hodnoty proudu, 

výpočet intenzity magnetického pole pro každou tabulku. 

 Graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky od senzoru pro všechny 3 

hodnoty proudu (může být v jednom grafu) 

 4 obrázky znázorňující ukazatel na osciloskopu když je senzor natočený na Sever, Jih, Západ a 

Východ 

 Odpovědí na kontrolní otázky 

 Vzorové výpočty 

 Závěr 
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1 Zadání 

1. Prostudujte teoretický rozbor týkající se AMR senzorů, měření magnetického pole a senzoru 

KMZ52. 

2. Zapojte měřicí řetězec a pozorujte změnu napěťového signálu při průchodu jednotlivými 

prvky magnetometru 

3. Změřte intenzitu magnetické pole vzduchové cívky 

4. Zapojte magnetometr jako kompas a měřte světové strany 

 

2 Pracovní postup 

2.1 Postup k bodu číslo 1 

 Prostudoval jsem si teoretický rozbor a nastudoval jsem princip činností AMR senzoru, měření 

magnetického pole a stručnou charakteristiku senzoru KMZ52. Poté jsem prostudoval popis používaného 

magnetometru (z jakých modulů se skládá, co obsahuje). 

2.2 Postup k bodu číslo 2 

 Zapojil sem měřící řetězec dle schématu uvedeného v laboratorní úloze, poté jsem si schéma 

nechal zkontrolovat vyučujícím. Zapojení bylo v pořádku. Začal jsem pozorovat průchod signálu 

jednotlivými bloky magnetometru (na osciloskopu byla zapnutá pouze osa Y). Popis chování signálu je 

uveden ve výsledcích. Dále jsem na flash disk uložil obrázek nezatížených a zatížených flip pulzů 

z osciloskopu. Nakonec jsem si vybral blok synchronního usměrňovače, jehož průběhy při natočení na dvě 

protilehlé světové strany jsem si z osciloskopu uložil na flash disk. Průběhy s popisem jsou uvedeny ve 

výsledcích. 

2.3 Postup k bodu číslo 3 

 V tomto úkolu jsem měřil intenzitu magnetického pole vzduchové cívky. Měření je taktéž 

provedeno pouze pro osu Y a to z důvodu, že není možné cívku do senzoru zasunout ve směru osy X. 

Nejdříve jsem vykompenzoval senzor dle pokynů uvedených v zadání laboratorní úlohy. Poté jsem změřil 

hodnotu maximálního proudu, než dosáhne senzor saturace. Tato hodnota vyšla 0,15A. Zapsal jsem si 

hodnotu napětí do tabulky. Poté jsem cívku posunoval po 2 cm krocích od senzoru, a při každém posunu 

jsem si zapsal výstupní napětí ze senzoru. Takto jsem cívku posunoval až do vzdálenosti 26 cm od 

senzoru. Měření jsem poté opakoval pro další dva vybrané proudy, a to 0,3 a 0,1 A. Pro všechna měření 

jsem poté spočetl intenzitu magnetického pole uvnitř vzduchové cívky dle vztahu uvedeného v laboratorní 

úloze. Pro všechna měření jsem poté spočetl intenzitu magnetického pole uvnitř vzduchové cívky dle 



vztahů uvedených v laboratorní úloze. Nakonec jsem vytvořil graf závislosti intenzity magnetického pole 

na vzdálenosti cívky od senzoru. Tabulky, graf a výpočty jsou uvedeny ve výsledcích. 

2.4 Postup k bodu číslo 4 

 V tomto úkolu jsem měřil intenzitu magnetického pole vzduchové cívky. Měření je taktéž 

provedeno pouze pro osu Y a to z důvodu, že není možné cívku do senzoru zasunout ve směru osy X. 

Nejdříve jsem vykompenzoval senzor dle pokynů uvedených v zadání laboratorní úlohy. Poté jsem změřil 

hodnotu maximálního proudu, než dosáhne senzor saturace. Tato hodnota vyšla 0,15A. Zapsal jsem si 

hodnotu napětí do tabulky. Poté jsem cívku posunoval po 2 cm krocích od senzoru, a při každém posunu 

jsem si zapsal výstupní napětí ze senzoru. Takto jsem cívku posunoval až do vzdálenosti 26 cm od 

senzoru. Měření jsem poté opakoval pro další dva vybrané proudy, a to 0,3 a 0,1 A. Pro všechna měření 

jsem poté spočetl intenzitu magnetického pole uvnitř vzduchové cívky dle vztahů uvedených v laboratorní 

úloze. Nakonec jsem vytvořil graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky od senzoru. 

Tabulky, graf a výpočty jsou uvedeny ve výsledcích. 

 

3 Výsledky 

 

3.1 K bodu 2 

 Napěťový signál je při průchodu jednotlivými obvody magnetometru zesilován, v modulu pro 

kompenzaci offsetu je vykompenzován stejnosměrný offset senzoru, synchronní usměrňovač signál 

usměrní, zůstanou na něm ale napěťové špičky, což jsou chyby. Tyto chyby (nebo také šum) jsou 

vyhlazeny v bloku integračního regulátoru, který signál integruje v čase, po vyhlazení zůstanou pouze 

malé napěťové špičky. Signál se poté přivede do kompenzačního článku, kde se vykompenzuje rušivé 

magnetické pole. 

 Na obr. 1 jsou zobrazené zatížené a nezatížené flip pulzy. Po zatížení (připojení flip pulzů na 

set/reset cívky senzoru KMZ52) se z flip pulzů stanou pouze špičky se sníženou hodnotou maximálního a 

minimálního napětí. Frekvence pulzů je přibližně 1,6 kHz. 

 



 

Obr. 1: Nezatížené a zatížené flip pulzy 

 Na obrázku 2 jde poté vidět výstup ze synchronního usměrňovače. Jsou zde poměrně velké 

napěťové chybové špičky. Ty se vyhlazují až v dalších blocích. Je také vidět posun signálu při otočení na 

protilehlou světovou stranu. 

 

Obr. 2: Výstup ze synchronního usměrňovače pro 2 protilehlé světové strany 

  

3.2 K bodu 3 

 Vzorový výpočet intenzity magnetického pole pro I=0,15A. 
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Pro druhý řádek tabulky: 

mAkUykH /28,1430,2..   



Naměřené tabulky hodnot: 

 

I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0,15 

0 2,40 14,90 

2 2,30 14,28 

4 1,85 11,49 

6 1,40 8,69 

8 1,00 6,21 

10 0,70 4,35 

12 0,50 3,11 

14 0,35 2,17 

16 0,35 2,17 

18 0,35 2,17 

20 0,20 1,24 

22 0,25 1,55 

24 0,20 1,24 

26 0,20 1,24 

Tab. I. 

 

 

I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0,1 

0 1,80 11,18 

2 1,72 10,68 

4 1,36 8,45 

6 0,96 5,96 

8 0,66 4,10 

10 0,50 3,11 

12 0,32 1,99 

14 0,25 1,55 

16 0,23 1,43 

18 0,20 1,24 

20 0,20 1,24 

22 0,20 1,24 

24 0,20 1,24 

26 0,20 1,24 

Tab. II. 

 

 



I[A] l[cm] |Uy| [V] H[A/m] 

0,3 

0 2,40 14,90 

2 2,40 14,90 

4 2,40 14,90 

6 2,40 14,90 

8 2,08 12,92 

10 1,54 9,56 

12 0,92 5,71 

14 0,60 3,73 

16 0,56 3,48 

18 0,52 3,23 

20 0,36 2,24 

22 0,24 1,49 

24 0,20 1,24 

26 0,20 1,24 

Tab. III. 

 

Graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky: 
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Obr. 3: Graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti cívky 



 

3.3 K bodu 4 

Obrázky z osciloskopu: 

 

Obr. 4: Senzor natočený na Sever a poté na Západ 

 

 

 
Obr. 5: Senzor natočený na Jih a poté na Východ 

 

 

4 Kontrolní otázky 

 

 Co je to magnetismus? 

Magnetismus je fyzikální jev, který se projevuje silovým působením na nabité částice (pohybující se 

nositelé elektrického náboje). Důsledky tohoto jevu jsou např. silové působení na tělesa (nemusí být 

nabitá), nebo změny elektrických, optických a dalších termodynamických a materiálových charakteristik 

látek, které jsou vystavené magnetickému poli 

 



 Jak funguje AMR jev? 

AMR jev je základem funkce AMR senzorů, při tomto jevu se změní elektrický odpor velmi tenké vrstvy 

(filmu) slitiny niklu a železa (permalloy) při jeho vložení do podélného magnetického pole. Již při velmi 

malých hodnotách indukce magnetického pole (v řádu jednotek µT až mT) můžeme pozorovat změnu 

odporu, s rostoucí hodnotou poté odpor obvykle rychle a téměř lineárně klesá. Avšak o pouhé cca 2-3% 

hodnoty původního odporu materiálu bez přítomnosti magnetického pole a v klidovém stavu. Poté se již 

nemění, i přes rostoucí sílu magnetického pole. 

 Proč je důležité, aby byly k senzoru KMZ52 připojené flip pulzy? 

Protože bez nich by se senzor nedemagnetizoval a časem by se zmagnetizoval pouze na jednu stranu a 

měření s ním by nebylo možné. 

 K čemu slouží kompenzační cívky u senzoru KMZ52? 

Slouží k odstranění vlivu rušivých magnetických polí působících na senzor 

 Vyhledejte aplikace magnetických senzorů v reálném životě 

Magnetické senzory mají velmi široké použití, například v lékařství (magnetická rezonance, 

pneumotachografie, magnetokardiografie, magnetické měření průtoku), v navigačních přístrojích, při 

měření proudu, při detekci kovu. 

 

 

5 Závěr 

 V této laboratorní úloze jsme si objasnili princip AMR senzorů, měření magnetického pole Země, 

magnetického pole vzduchové cívky a funkci magnetometru. První úkol byl prostudovat teoretický rozbor 

a nastudoval jsem princip činností AMR senzoru, měření magnetického pole a stručnou charakteristiku 

senzoru KMZ52. Další úkol sestával z pozorování signálu při průchodu obvody magnetometru. Při tomto 

pozorování lze jasně vidět, jak je signál zbavován offsetu a rušivých elementů tím že se usměrňuje, 

vyhlazuje a integruje. V tomto úkolu jsem také pořídil obrázky nezatížených a zatížených flip pulzů a 

výstupu ze synchronního usměrňovače při natočení senzoru na dvě protilehlé světové strany. V další části 

laboratorní úlohy jsem měřil intenzitu magnetického cívky. Z výsledných naměřených hodnot a 

vypočtených intenzit magnetického pole lze dobře vidět, jak se intenzita magnetického pole mění se 

vzdálenosti cívky. Pouze u hodnoty budícího proudu 0,3A je měření neprůkazné, jelikož senzor je od 

proudu 0,15A v saturaci, takže napětí na výstupu se při silnějším magnetickém poli již nezvyšuje. Měření 

při hodnotě 0,3A tedy slouží jako znázornění saturace senzoru. Od vzdálenosti přibližně 20cm cívky od 

senzoru také již na senzor působí rušivé magnetické pole Země, které je špatně kompenzováno, hodnoty 

jsou tedy velmi podobné. Dále jsem vytvořil graf závislosti intenzity magnetického pole na vzdálenosti 

cívky od senzoru. Z grafu vyplývá, že průběh závislosti je exponenciální. Poslední úkol měření byl použít 

magnetometr jako kompas. Při kontrole střelkovým kompasem a správné kompenzaci výstupního napětí 

jsem dosáhl uspokojivých výsledků pohybu ukazatele směru při otáčení senzorem KMZ52 na různé 

světové strany. Poté jsem zodpověděl kontrolní otázky. 
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