
Natoč ení  v prostoru 

S rozvojem miniaturizace a metod výroby integrovaných senzorů (nejčastěji technologie MEMS), 

neustále klesá velikost a cena čidel umožňující inerciální i neinerciální určování polohy, se kterými se 

dnes setkáváme i v dříve nesmyslných aplikacích. 

Princip stanovení natočení v prostoru 
Natočení v prostoru můžeme využít 

o Senzory zrychlení zjistíme jejich pomocí směr působení gravitačního pole, lze jen v klidu. 
o Gyroskop - měří změnu natočení, nezná počáteční stav. 
o Magnetometr – Měří intenzitu případně směr magnetického pole, lze využít jako 3D kompas 

 
 

Natočení pomocí akcelerometru získáme snadno, jedná se o součástku měřící zrychlení, pokud je 
v klidu, působí na ní pouze gravitační zrychlení o velikosti 1g, pokud bude akcelerometr natočen 
jednou osou například x kolmo k zemi měla by ukazovat 1g a zbývající osy 0g. Pokud dojde 
k vychýlení, bude síla působící na x nižší a začne se projevovat na některé nebo obou zbývajících 
osách například y viz obrázek. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Výpočet úhlu natočení je již pak řešení jednoduchého trigonometrického problému. Pokud bychom první 

obrazec brali jako =0° tak můžeme natočení řešit jako arcos(ax/g) to ovšem předpokládá, že známe přesně g. 
Tento vliv můžeme snadno eliminovat využitím znalosti z druhé osy, kdy obě odvěsny trojúhelníku tvoří 
hodnoty změřené na x a y ose. Problém potom řešíme jako arctan(ay/ax). 
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Natočení pomocí gyroskopu získáme podle typu gyroskopu buď přímo, nebo častěji MEMS gyroskopy poskytují 
úhlovou rychlost a ne úhlovou odchylku. V tomto případě dostáváme údaj o rychlosti otáčení. Pokud chceme 
vypočítat nový úhel, musíme integrovat průběh rychlosti, nedostaneme však absolutní úhel, ale jeho změnu. 
Pokud předpokládáme, že na počátku měření byl úhel 0, je výsledkem skutečný úhel natočení. 
 
Natočení pomocí magnetometru získáme podobně jako u akcelerometru, jen místo vlivu gravitačního pole 
využijeme vlivu magnetického pole země. Jen je potřeba eliminovat vliv okolí magnetometru, které může 
výsledek ovlivnit. 

Měření 

Úkol: Změřit průběh natočení desky s polohovými čidly na čase při otáčení kolem jedné z os. 

Pomůcky: Výukový kit s diferenčním polohovými čidly. 
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Postup: Kit připojíme k počítači a spustíme obslužnou aplikaci.  V menu aplikace se připojíme 

k polohovému čidlu. Z menu lze záznam spouštět a zastavovat, mazat zobrazená data a uložit data do 

souboru. Po straně aplikace se přepíná mezi zobrazeními jednotlivých čidel. Data se ukládají vždy ze 

všech bez ohledu na to, které je zobrazeno. 

Spusťte tedy měření a ujasněte si, ve kterých osách, se který typ otáčení projeví pro jednotlivá čidla. 

Dále je možné (ale není nutné) kalibrovat magnetometr. Při použití magnetometru narážíme na 

problém, že magnetické pole v jeho okolí není homogenní, ale je ovlivňováno předměty a zdroji 

magnetického pole v jeho těsném okolí (DPS, ostatní součástky, protékající proudy atd.) Kdy měkké 

okolí mění intenzitu zesilováním nebo zeslabováním magnetického pole, magneticky tvrdé okolí 

posouvá měření přičítáním vlastního magnetického pole.  

Pokud budeme chtít požít magnetometr jako kompas, nemusíme mít měření přesné z pohledu 

absolutních veličin, ale musí být ve všech osách symetrické (tedy všechny osy můžou měřit špatně, 

ale stejně) jelikož vystupují v poměrech. 

Samotná kalibrace spočívá ve spuštění měření a otáčení desky všemi směry o plných 360°. Tak aby 

došlo k plnému otočení ve všech možných směrech. Není na závadu, pokud to bude vícekrát a 

chaoticky. Poté záznam ukončíme a data uložíme do souboru. Data načteme do excelu pomocí 

importu dat. Pro každou osu magnetometru najdeme nejmenší a největší hodnotu. Hodnoty ze 

znalostí maxim a minim jednotlivých os znormujeme, aby se hodnoty pohybovali v rozmezí <+1;-1> 

Přepočet provedeme pomocí vztahu nová hodnota = a*stará hodnota+b kdy 
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Měření samotné provedeme spuštěním nového záznamu a opakovaně otáčíme deskou kolem 

vodorovné osy o 90° střídavě na obě strany. Tedy například uchopíme za konektor a otočíme 

s deskou jako by konektor byl osa otáčení. 

Průběh natáčení poté vyneste do grafu, jedno kývnutí by mělo vypadat jako obrázek dole. 

 

V protokolu budou vykresleny průběhy úhlu na čase (případně popsána kalibrace magnetometru), 

zkuste navrhnout, které čidlo byste použili pro natáčení displeje mobilního telefonu a které by 

způsobilo problémy a proč. Dávejte si pozor na měřítka, funkce arctan vrací radiány, kdežto gyroskop 

pracuje se stupni. Je potřeba výsledky sjednotit aby po vynesení do grafu zachovali stejné měřítko. 

V případě problémů s kalibrací magnetometru je možné ji vynechat, výsledek vyjde s dostatečnou 

přesností. 



Návod na obsluhu aplikace 

 

Aplikace se spouští podle obrázku start >> stm>inemo>> inemo application. 

 

Následně vybereme správný modul (steval mkI062V2) a OK 

 



 

Po spuštění aplikace je nejdříve potřeba se připojit k čidlu, tedy kliknout na ikonu v horní liště 

(prostřední ze zakroužkovaných) Po té je možné zapnout měření tlačítkem > play, případně zastavit 

tamtéž. Pokud chceme data smazat lze symbolem červeného křížku. Přepínat mezi zobrazením 

jednotlivých čidel jde pomocí obrázku po levé straně. Před ukládáním ostrého záznamu je vhodné 

vymazat data, spustit provézt pohyb, zastavit a uložit. Data lze načíst do excelu importem, není 

potřeba nic než mačkat next. 


