




Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů
vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjær. První část
této  práce  se  zabývá  různými  typy  MEMS  snímačů  vibrací  na  piezorezistivním,
kapacitním a  tepelném principu činnosti.  Dále  je  v  práci  pojednáno o primárních  a
sekundárních metodách kalibrace snímačů vibrací a o zařízeních používaných pro tyto
metody kalibrace.

Druhou  částí  bakalářské  práce  je  použití  kalibračních  řetězců  a  sekundární
metody kalibrace pro ověření citlivostí a teplotních závislostí tří konkrétních MEMS
akcelerometrů  od  firem  STMicroelectronics,  MEMSIC  a  Panasonic.  Naměřené
charakteristiky jsou porovnány s katalogovými listy výrobců. Na konec jsou zde také
uvedeny možnosti potlačení těchto teplotních vlivů.

Klíčová slova:

MEMS, akcelerometr, primární kalibrace, sekundární kalibrace, citlivost, 
teplotní citlivost, offset, rezonanční kmitočet, frekvenční spektrum.

Summary:

The aim of this bachelor thesis is a qualitative parameter validation of MEMS
vibration sensors using calibration devices from the companies SPECTRA a Brüel &
Kjær. First part of study deals with different types of MEMS vibration sensors on the
piezoresistive, capacitive and thermal principle of operation. The study also deals with
primary and secondary methods of calibration of vibration sensors and devices used for
these calibration methods.

The second part of the thesis is to use the calibration chains and secondary
calibration  methods  to  verify  the  sensitivity  and  temperature  dependences  of  three
particular MEMS accelerometers from the companies STMicroelectronic, MEMSIC and
Panasonic. The measured characteristics are compared with catalog datasheets. In the
end of the thesis are also discussed the possibility of the suppression these temperature
effects.

Key words: 

MEMS, accelerometer, primary calibration, secondary calibration, sensitivity, 
temperature sensitivity, offset, resonance frequency, frequency spectrum.
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1  Úvod

Snímače vibrací se dají obecně popsat jako zařízení převádějící  mechanický
kmitavý pohyb na elektrický signál. Pro tyto účely se začaly využívat různé snímače
vibrací  klasické  konstrukce,  nejčastěji  na piezoelektrickém principu,  takové snímače
jsou  však  poměrně  rozměrné.  Už  od  minulého  století  vzniká  stále  větší  nárok  na
zmenšení konstrukčních provedení všech snímačů neelektrických veličin. V posledních
několika letech začaly technologie výroby umožňovat  umístnění snímače a  potřebné
elektroniky  do  malého  integrovaného  obvodu,  neboli  mikrosystému.  První  kapitola
pojednává o těchto mikrosystémech a jejich použitím v praxi. 

V další kapitole je poté uvedeno několik MEMS snímačů vibrací s odlišným
způsobem převodu  mechanického  kmitání  na  elektrický  signál.  K  tomuto  účelu  se
využívá několik různých fyzikální jevů či principů. Je zde také pojednáno o různých
pojmech a veličinách důležitých pro práci se snímači vibrací.

Každý snímač vibrací musí mít přesně definovanou svoji citlivost, k tomuto
účelu se už několik let používají standardizované či normalizované metody kalibrace
snímačů vibrací. V páté kapitole se nachází rozbor primárních a sekundárních metod
kalibrace při  buzení snímače mechanickými vibracemi či  rázy.  Jsou stručně popsány
základní kalibrační přístroje a také snímače výchylky, rychlosti a zrychlení používané
pro  určení  citlivosti  kalibrovaného  snímače,  jako  jsou  například:  Michelsonův
interferometr, laser Doppler vibrometr, metoda reciprocity a další. 

V šesté kapitole je rozepsán měřící řetězec použitý pro sekundární kalibraci tří
MEMS snímačů vibrací pracujících na odlišném fyzikálním principu. Samotné měření
bylo rozděleno na dvě fáze: první tvoří kalibrace snímače při teplotě 24°C a druhá fáze
představuje  měření  citlivosti  snímače  při  působení  teplotních  vlivů.  Teplotní
charakteristiky MEMS snímačů vibrací jsou stanoveny v rozsahu teplot -20°C až 60°C
v krocích po 10°C, přičemž každá jednotlivá nastavená teplota byla temperována po
dobu asi 40 min uvnitř teplotní komory.

Následující  tři  kapitoly  se  zabývají  prezentací  naměřených  výsledků
jednotlivých MEMS snímačů vibrací a jejich porovnání s katalogovým listem výrobce.
Z naměřených teplotních charakteristik je pro každý testovaný snímač stanoven jeho
teplotní  model.  U akcelerometrů  je  také ověřena  velikost  příčné  citlivosti  a  teplotní
stabilita  offsetu  napětí.  U  piezorezistivního  a  kapacitního  snímače  je  dále  zařazena
teplotní  závislost  rezonančního  kmitočtu,  která  dává  bližší  představu  o  ovlivnění
parametrů snímače vibrací okolní teplotou.

Poslední  kapitola  je  věnována  porovnání  snímačů  vibrací,  tedy  především
jejich teplotních citlivostí stanovených jako odchylka od referenční hodnoty. Dále jsou
diskutovány zjištěné teplotní vlivy na snímače vibrací a vyplývající omezení na použití
těchto snímačů v praxi. Jako poslední jsou uvedeny možné způsoby kompenzace těchto
teplotních  vlivů  s  uvedením  dalších  literárních  pramenů  zabývajících  se  touto
problematikou.
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2  Historie měření vibrací

Měřením vibrací a mechanického chvění se lidstvo zabývá již velmi dlouho,
ovšem před 20. stoletím to bylo možné pouze mechanickou cestou a jen velmi nízkých
kmitočtů. S rozvojem elektrotechniky se však objevil nový způsob měření a záznamu
neelektrických veličin.

První  komerčně  prodávaný  akcelerometr  byl  vynalezen  v  roce  1927
profesorem Peterem Stainem ve Spojených Státech. Akcelerometr byl konstruován jako
soustava uhlíkových odporových disků stlačovaných referenční  hmotou při  působení
zrychlení. Snímač byl použitelný do 250 Hz a zrychlení až 100 g, jeho cena však činila
420$ v roce 1932 [1] (obrázek 2.1).

V průběhu druhé Světové války nastal velký rozvoj elektrotechniky. Začalo se
uvažovat o použití piezoelektrických krystalů pro měření tlaku ve válcích dieselových
motorů. Tímto problémem se zabýval Walt Kistler, který později založil firmu Kirstler
instruments ve Spojených Státech. Jeho firma vyvinula první nábojový zesilovač a také
tzv. „Kistler Piezoelectric Circuit Calibrator“ [1].

Další  zlom ve  vývoji  měření  vibrací  přišel  v  1943,  kdy byl  vyvinut  první
komerčně prodávaný akcelerometr na piezoelektrickém principu (obrázek 2.2). Snímač
využíval piezoelektrického jevu ve výbrusu z jednotného krystalu tzv. Rochelleské soli.
Ten vyvinula firma Brüel & Kjær, založena taktéž v roce 1943 dvojicí Per Brüel a Viggo
Kjær v Dánsku. Pod touto značkou se prodávají špičkové měřící a kalibrační  prostředky
dodnes.

Ve spojených státech byl  první piezoelektrický akcelerometr  vyvinut  firmou
Gulton  Corporation  v  roce  1950.  Snímač  již  využíval  moderní  piezokeramický
polykrystalický materiál, který později nahradil klasický krystal. Citlivost snímače byla
15mV/g, frekvenční rozsah až do kmitočtu 10kHz a zrychlení 600g. Tento snímač již
byl klasické konstrukce s upevňovacím šroubem.
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Obr. 2.1: První akcelerometr na 
odporovém principu [1]

Obr. 2.2: První piezoelektrický 
akcelerometr od firmy B & K [1]



3  MEMS a mikrosystémy

S dalším pokrokem ve  vývoji  elektrotechniky a  zdokonalováním výrobních
procesů  se  velikost  snímačů  stále  zmenšuje,  dnes  již  do  rozměrů  mikrometrů.
Objevením  polovodičových  tranzistorů  a  jejich  následná  integrace  do  malých
„integrovaných obvodů“ umožnila osadit společně do jednoho pouzdra samotný snímač
i s nezbytnou elektronikou. Ta zajišťuje převod mechanického chvění či jiné veličiny na
elektrický signál a vznikl tak snímač zvaný MEMS.

Poslední  dobou  se  stále  více  hovoří  o  tzv.  nanosystémech,  tedy systémech
vyráběných  řádově  ve  stovkách  nanometrů.  V  současnosti  lze  v  těchto  rozměrech
vyrábět  pouze  elektronika.  Příkladem takové  elektroniky jsou  procesory,  které  dnes
běžně obsahují tranzistory s rozměrem 35 nm i méně. Nanosystémy však nejsou příliš
vzdálenou budoucností.

Snímače  vibrací  a  i  jiných  neelektrických  veličin  jsou  tedy stále  vyráběny
pouze jako mikrosystémy s rozměry asi 1μm až 100μm. Mikrosystémy lze dále rozdělit
podle disjunkce signálových domén [2]:

• MEMS – Mikroelektromechanický systém

• MOES – Mikrooptoelektrický systém

• MOMS – Mikrooptomechanický systém

• MOEMS – Mikrooptoelektromechanický systém

• BIOMEMS – Mikrobioelektromechanický systém.

3.1 Mikro-Elektro-Mechanický systém

Micro-Elctro-Mechanical  system,  zkráceně  MEMS,  jsou  snímače  vyráběné
technologií společné integrace mechanických a elektrických struktur do velmi malých
integrovaných  obvodů.  Jde  tedy  o  integraci  mechanických  částí,  snímačů,  akčních
členů, řídící a vyhodnocovací elektroniky na jeden křemíkový čip. Jako MEMS jsou
vyráběné  i  například:  inklinometry,  gyroskopy,  mikrofony,  mikročerpadla,
mikropohony,  oscilátory a  rezonátory.  Mezi  výhody technologie MEMS patří:  nízké
výrobní náklady, opakovatelnost výrobního procesu, miniaturizace a možnost integrace
do jiných integrovaných obvodů (mikrokontrolérů).

Základním materiálem pro  výrobu  MEMS  obvodů  je,  stejně  jako  u  jiných
integrovaných obvodů, klasický křemíkový substrát.  Elektronika se u MEMS vyrábí
standardní metodou výroby integrovaných obvodů. Mikromechanické komponenty jsou
vyráběné za pomoci různých mikroobráběcích procesů, většinou povrchovým leptáním
křemíkové  struktury.  Existují  však  i  moderní  způsoby  výroby  MEMS,  například:
optická, UV či elektronová fotolitografie. Více o mikroobráběcích procesech pojednává
literatura [2]. 
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4  MEMS snímače vibrací

V době kdy se  v průmyslu  začaly používat  k  pohonu strojů  různé  motory,
vznikl problém s nárůstem úrovně mechanického chvění. Začaly se uplatňovat principy
a metody tlumení a izolace vibrací, které se postupně staly nedílnou součástí technické
praxe. Při tom však vznikla potřeba přesného měření a analýzy mechanického chvění.
Před  asi  60  lety  se  zavedla  technika  měření  vibrací  s  použitím  piezoelektrických
snímačů zrychlení,  tyto snímače jsou dnes stále  hojně využívané pro přesné měření
vibrací  v  širokém  kmitočtovém  pásmu.  V  posledních  několika  letech  se  začínají
uplatňovat  nové  postupy  výroby  snímačů  vibrací  technologií  MEMS,  ty  umožňují
měření  zrychlení  s  dostatečnou  přesností  a  zároveň  poskytují  možnost  integrace  do
malých pouzder integrovaných obvodů.

Mechanické  chvění  zpravidla  obsahuje  velký  počet  složek,  v  širokém
kmitočtovém spektru. Jednotlivé složky mechanického chvění jsou většinou zjišťovány
jako závislost amplitudy mechanického chvění na jeho kmitočtu. Rozklad těchto složek
se nazývá frekvenční analýza, jejímž výsledkem jsou frekvenční spektra.

4.1 Kvantitativní zhodnocení vibrací

Kvantitativní zhodnocení vibrací je možno učinit několika způsoby:

• Hodnota maximálního rozkmitu, označovaná také jako „špička-špička“, udává
největší rozkmit měřeného chvění.

• Vrcholová hodnota je amplituda krátkodobých jevů

• Střední hodnota je absolutní hodnotou delšího časového průběhu hodnoceného
chvění.

• Efektivní  hodnota je  údaj  o  energetickém  obsahu  časového  průběhu
mechanického chvění.

Veličiny     mechanického     chvění   a jejich jednotky:

Mechanické  chvění,  neboli  vibrace  lze  popsat  jako  časově  proměnnou
výchylku, nebo časově proměnnou rychlost, anebo jednoduše zrychlení. Při sinusovém
průběhu má rychlost fázový předstih 90° před výchylkou a zrychlení 180° předstih před
výchylkou. Pokud tedy máme snímač zrychlení lze podle vztahů (4.1) jednoduše získat
údaje  o  rychlosti  mechanického kmitání  i  o  jeho výchylce  v  čase.  Toho lze  docílit
například  použitím  elektronických  integrátorů  v  měřícím  řetězci.  Výpočet  můžeme
provádět samozřejmě i zpětně, podle (4.2) a z údajů o změně výchylky v čase získat
rychlost nebo zrychlení, je však zapotřebí měřící aparát s dostatečně jemným krokem
pro zaznamenávání  výchylky či  rychlosti  a  příslušných časů,  např.:  laserový  měřicí
přístroj. 

Rychlost: v⃗ =∫ a⃗⋅dt Výchylka: s⃗ =∫ v⃗⋅dt =∬ a⃗⋅dt  (4.1)

Rychlost: v⃗ =
d s⃗
dt

Zrychlení: a⃗ =
d v⃗
dt

=
d 2 s⃗
d 2 t

(4.2)
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4.2 Klasické snímače vibrací

Jako  snímače  vibrací  klasické  konstrukce  se  nejčastěji  využívají  snímače
založené  na  piezoelektrickém  jevu.  Existují  však  i  snímače  založené  na  jiných
fyzikálních principech jako například: kapacitní, odporové, servo mechanické, optické,
rezonanční,  akustické  či  tepelné.  Tyto  snímače  se  využívají,  díky  své  složitosti  či
velkým  výrobním  nákladům,  spíše  ve  speciálních  případech,  kdy  snímače
piezoelektrické nelze použít, nebo je jejich užití nevýhodné.

Piezoelektrický snímač vibrací, nebo-li akcelerometr má mnoho předností, jako
například:  široký  pracovní  rozsah  kmitočtů,  definovanou  linearitu,  velkou  citlivost,
pevnou a robustní konstrukci, vysokou spolehlivost a dlouhodobou stabilitu parametrů.
Další výhodou těchto snímačů je, že jsou aktivní, tedy generující elektrický signál, a
proto  většinou  nepotřebují  napájení.  Nevýhodou  piezoelektrických  snímačů  je
především nemožnost měření statického zrychlení či velmi nízkých kmitočtů vibrací,
což většinou vede k použití jiného typu akcelerometru.

Výstupem  piezoelektrických  snímačů  je  elektrický  náboj  úměrný  velikosti
působícího zrychlení,  ten je  však potřeba ihned vhodně převést  na signál  napěťový.
Vnitřní  parazitní  svodové odpory a také útlum vedení  totiž  snižuje  (vybíjí)  hodnotu
náboje  a  tím  zkreslují  měření.  Pro  tyto  účely  se  používají  vhodné  nábojové
předzesilovače.

Základním  prvkem  piezoelektrického  snímače  zrychlení  je  výřez  z
piezoelektrického materiálu, zpravidla z uměle polarizované piezoelektrické keramické
hmoty, vykazující značný piezoelektrický jev. Podstatou piezoelektrického jevu je vznik
elektrického náboje na stěnách výřezu piezokeramiky při jejím mechanickém namáhání
v tahu, tlaku nebo střihu.  Příklady silového působení znázorňuje obrázek 4.1.  Takto
vznikající náboj je pak úměrný mechanické síle působící na piezokeramiku.

Při konstrukci piezoelektrických snímačů zrychlení je piezoelektrický materiál
umístěn tak,  že při  kmitavém pohybu snímače na něj  působí  síla,  úměrná zrychlení
setrvačné hmoty. Takové uspořádání pak odpovídá pohybovému zákonu (4.3), kde se
síla rovná součinu hmotnosti a zrychlení. Setrvačná hmota je většinou z konstrukčních
důvodů k piezokeramice přitažena pružinou, aby se při působení chvění neuvolnila.
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Obr. 4.1: Způsoby mechanického namáhání piezokeramiky [3].



Newtonův pohybový zákon: F⃗ = m⋅a⃗ (4.3)

Takto konstruovaný snímač zrychlení je použitelný na kmitočtech nižších než
je rezonanční kmitočet vlastní soustavy (hmota a pružina). Potom je výstupní elektrický
náboj přímo úměrný zrychlení působícího na snímač přes převodní konstantu (citlivost).
Při působení statického zrychlení (působení konstantní síly) však piezoelektrický jev
nevzniká,  tyto snímače tedy nelze použít  pro velmi nízké kmitočty,  pracovní rozsah
bývá  přibližně:  několik  Hz  až  desítky  kHz.  Na  obrázku  4.2  jsou  znázorněny  dvě
nejpoužívanější konfigurace, se stlačení a se střihem.

Za zmínku také stojí, že původní snímače vyráběné jako první firmou Brüel &
Kjær využívaly výbrus čistého krystalu vykazujícího piezoelektrický jev. Tyto krystaly
se však dnes běžně pro konstrukci piezoelektrických akcelerometrů nevyužívají kvůli
nízké citlivosti, mají však i své výhody jako nízkou teplotní citlivost či linearitu. Tento
typ materiálu se v praxi běžně označuje jako quartz (křemen).

Novějším materiálem je  uměle  vytvořená  polykrystalická  struktura  nazvaná
piezokeramika.  Tento  materiál  je  však  přirozeně  izotropický  a  nevykazuje  žádný
piezoelektrický jev. Piezokeramiku je tedy ještě nutné „polarizovat“ působením silného
elektrického pole.  Tento materiál má mnohem větší citlivost, je však limitován nízkým
teplotním rozsahem, kdy piezokeramika ztrácí svoji polarizaci.
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Obr. 4.2: Konstrukce piezoelektrických snímačů zrychlení [3] 



4.3 MEMS piezorezistivní snímače vibrací

 První snímače vyráběné v MEMS provedení, dnes však jejich použití upadá
kvůli  vysoké teplotní citlivosti  a šumu. Tyto snímače nejsou zdrojem energie a tedy
vyžadují externí zdroj napájení. Využívají změny odporu piezorezistivního materiálu při
jeho mechanickém namáhání v tlaku, tahu, či ohybu.

Jejich konstrukční  provedení  spočívá  v zavěšení  setrvačné hmoty na tenký,
ohebný nosník a na povrch tohoto nosníku se nanese tenká vrstva piezorezistivního
materiálu. Při působení zrychlení dochází v důsledku setrvačných sil k ohýbání nosníku
a vyvíjí se tlak na piezorezistivní vrstvu. Ten způsobí, že se změní uspořádání atomů v
mřížce  piezorezistoru  a  ten  poté  mění  svůj  elektrický  odpor.  Pro  získání  potřebné
linearity a citlivosti se většinou piezorezistory zapojují do tzv. Wheatstonova můstku,
který zároveň potlačuje rušivé vlivy jako je např. teplota. Potřebný převod odporu na
elektrický signál (napětí) zajistí elektronika osazená společně na jednom čipu.

V současnosti  se  využívá  jednoduché  konstrukce  setrvačné  hmoty do tvaru
kruhových výsečí, jak je znázorněno na obrázku 4.3, jednotlivé části setrvačné hmoty
jsou  připevněny  ohebnými  nosníky  k  pouzdru  akcelerometru.  Tuhost  nosníku  je
rozhodující pro maximální měřitelné zrychlení a taky citlivost akcelerometru. Čím bude
tuhost nosníku vyšší tím bude větší rozsah zrychlení i frekvencí, ale nižší citlivost. Tato
koncepce je výhodná protože zabraňuje také nadměrnému odklonu setrvačné hmoty, což
by mělo za následek velkou nelinearitu a také možnost poškození snímače šokem.

Tyto snímače na rozdíl od piezoelektrických dokážou měřit i statické zrychlení.
Avšak díky jejich velkému šumu při nízkých kmitočtech a také velké závislosti citlivosti
na  teplotě  jsou  v  současnosti  tyto  snímače  vytlačovány  kapacitními  MEMS
akcelerometry.  Vysoká  teplotní  citlivost  je  způsobena  především  teplotní  závislostí
piezorezistivní vrstvy, kde podobně jako u klasických tenzometrů působí změna teploty
i změnu elektrického odporu. Dalším rušivým vlivem je také teplotní roztažnost nosníku
a také jeho změna tuhosti vlivem teploty.
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Obr. 4.3: Popis částí piezoelektrického 
akcelerometru [4]

Obr. 4.4: Snímek piezoelektrického 
akcelerometru [4]



4.4 MEMS kapacitní snímače vibrací

Tyto  akcelerometry  využívají  změny  kapacity  způsobenou  vychýlením
setrvačné hmoty.  Základem je deskový kondenzátor s  pohyblivou elektrodou,  kterou
tvoří  vlastní zavěšená setrvačná hmota.  Při  působení zrychlení dochází k výchylkám
setrvačné hmoty a tím ke změnám vzdálenosti elektrod, což vede ke změně kapacity. Ta
je poté detekována vnitřní elektronikou integrovanou společně na jednom čipu.

Protože  závislost  kapacity  kondenzátoru  na  vzdálenosti  elektrod  je  silně
nelineární, jak vyplývá ze vztahu 4.4, využívá se pro částečnou linearizaci diferenčního
zapojení  elektrod.  Na obrázku 4.5 je znázorněno principiální uspořádání  kapacitního
akcelerometru.

Kapacitní akcelerometry se většinou vyrábí v hřebenovém uspořádání, jak je
ukázáno na obrázku 4.6, kde je paralelně spojeno několik desítek diferenčních kapacit.
Takové provedení zajišťuje lepší vlastnosti, jako citlivost a teplotní stabilitu, ale hlavně
umožňuje vyrábět tyto akcelerometry v MEMS provedení.  Část diferenčních kapacit
může sloužit například pro testování akcelerometru (obrázek 4.7).

Měření kapacity se většinou provádí v krátký pulzech s vysokým kmitočtem,
aby při měření nedocházelo k ovlivňování výsledků kvůli působícím elektrostatickým
silám,  které  mohou  způsobit  vychýlení  setrvačné  hmoty.  Měření  je  prováděno
elektronikou  navrženou  výrobcem  a  integrovanou  přímo  na  jeden  křemíkový  čip.
Výstupem  těchto  snímačů  zrychlení  je  potom  většinou  napětí  které  odpovídá
působícímu zrychlení s určitou citlivostí. 

Vztah pro výpočet kapacity kondenzátoru: C = ϵ 0⋅ϵ r⋅
S
d

(4.4)

Kde: S  - plocha elektrod

d  - proměnná vzdálenost elektrodou

ε0  - permitivita vakua

εr  - relativní permitivita
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Obr. 4.5: Princip činnosti kapacitního snímače [5]



Setrvačná  hmota  kapacitního  akcelerometru  je  k  jeho  pouzdru  připevněna
ohebnou pružinou vytvořenou z křemíkového substrátu. Na parametrech této pružiny
závisí celková citlivost akcelerometru,  ale také jeho frekvenční a dynamický rozsah.
Vlivem změny teploty působící na snímač, dochází ke změně tuhosti a délky pružiny
akcelerometru a to vede ke změně citlivosti. Tato citlivost je však z pravidla mnohem
nižší  než  u  piezorezistivních  akcelerometrů,  proto  je  kapacitní  akcelerometry  v
současnosti  nahrazují.  Tyto  pružiny  je  možné  vidět  na  snímku  z  elektronového
mikroskopu (obrázek 4.6).

Některé  moderní  akcelerometry  mohou  obsahovat  korekční  obvody,  či
zpětnovazební regulační smyčky pro potlačení této teplotní závislosti. Takové MEMS
akcelerometry jsou zpravidla dražší a méně dostupné než klasické, které jsou použity i v
následujícím textu.
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Obr. 4.7: Praktická ukázka realizace 
MEMS kapacitního akcelerometru [6]

Obr. 4.6: Hřebenové uspořádání 
elektrod [5]



4.5 MEMS tepelné snímače vibrací

Tyto snímače jsou zpravidla velmi odolné, protože většinou neobsahují žádnou
pohyblivou  setrvačnou  hmotu  upevněnou  nosníkem,  či  pružinou.  Setrvačnou  hmotu
totiž tvoří pouze ohřátý plyn, který se vlivem zrychlení vychyluje ze své rovnovážné
polohy. Toto vychýlení se detekuje teplotním čidlem (obrázek 4.8).

Konstrukce tepelných akcelerometrů spočívá v umístění zdroje tepla do středu
vzduchotěsné komory.  Uvnitř  této  komory se nachází  tepelně  vodivý plyn,  který se
ohřívá  na  konstantní  teplotu.  Samotná  komora  je  realizována  ve  formě  „kanálků“
vyleptaných do křemíkového substrátu.  Po stranách těchto kanálků se nacházejí  sítě
termočlánků pro detekci ohřátého plynu. Rozložení ilustruje obrázek 4.9.

Pokud  je  takový  snímač  v  klidu  (nepůsobí  zrychlení),  je  rozložení  tepla  v
kanálcích rovnoměrné. Pokud snímač vystavíme zrychlení dochází pronikání ohřátého
plynu  více  do  oblastí  v  proti  směru  jeho  působení  vlivem  setrvačné  síly.  Toto
nerovnoměrné rozložení tepla detekují termočlánky a elektronika integrovaná společně
na jednom čipu vyhodnotí velikost zrychlení.

Tepelný  akcelerometr  je  silně
teplotně závislý a je proto nutná kompenzace
vlivu  okolní  teploty.  To  většinou  zajišťuje
elektronika  umístěná  společně  na  jednom
křemíkovém  substrátu.  Nevýhodou  je  také
nízký frekvenční rozsah akcelerometru.

Výhodou je však odolnost a  nízké
výrobní  náklady.  Tento  princip  tepelného
snímače vibrací má patentována pouze firma
MEMSIC.
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Obr. 4.8: Princip činnosti tepelného akcelerometru [7]

Obr. 4.9: Realizace tepelného 
snímače vibrací firmou MEMSIC [7]



4.6  Parametry MEMS snímačů vibrací

Každý komerčně prodávaný snímač vibrací má od svého výrobce více, či méně
definovány  základní  vlastnosti,  jakým  způsobem  převádí  mechanické  kmitání  na
elektrický signál. Tento dokument je zaměřen na ověření udávaných parametrů MEMS
snímačů vibrací a zjištění stability těchto parametrů při působení teplotních vlivů.

4.6.1  Citlivost MEMS snímačů vibrací

Citlivost snímače vibrací udává převodní konstantu, nebo-li poměr mezi jeho
výstupní  veličinou  (u  MEMS  akcelerometrů  je  to  většinou  napětí  v  analogové  či
digitální  formě)  a  hodnotou  zrychlení  působící  na  snímač.  Citlivost  všech  snímačů
vibrací je čistě komplexní veličina, v praxi se však často uvádí ve tvaru amplitudy a
fáze,  protože  toto  vyjádření  nejlépe  vypovídá  o  skutečné  hodnotě  citlivosti  a  jejího
fázového posunu.

Pokud  na  snímač  působíme  sinusovým  zrychlením,  kdy  akcelerometr  se
pohybuje střídavě po trajektorii kolem rovnovážné polohy. Snímač reaguje na změny
zrychlení změnou své hodnoty (napětí) výstupu. Akcelerometr však nedokáže na tuto
změnu reagovat okamžitě, nýbrž s určitým fázovým zpožděním. Ideálně je tato změna
fáze minimální, a proto zanedbatelná. Pokud však akcelerometr vystavíme frekvencím
blížícím se rezonančnímu kmitočtu snímacího elementu, dochází k velkému zpoždění
fáze. Při rezonanci akcelerometru má fázový posuv citlivosti hodnotu -90° a citlivost
dosahuje mnohem větších hodnot než jsou definované výrobcem.

Citlivost  akcelerometru  na  harmonické  zrychlení  můžeme  popsat  pomocí
Eulerových vztahů. Citlivost se výhradně udává ve formě měřitelné amplitudy dle 4.6.

S=
u
a
=Sm⋅e− j⋅(ϕ 1−ϕ 2)=S m⋅[cos (ϕ 1−ϕ 2)− j⋅sin(ϕ 1−ϕ 2)]  (4.5)

Amplituda citlivosti: S m =
um

am

 a její fáze (ϕ 0=ϕ 1−ϕ 2) (4.6)

Kde zrychlení  a je projevem periodických změn výchylky dle vztahu 4.7. Je
také nutno podotknout,  že  okamžitá  hodnota výchylky a  zrychlení  jsou vzájemně v
protifázi.

a=am⋅e j⋅(ω t+ϕ 1)=am⋅[cos(ω t+ϕ 1)+ j⋅sin (ω t+ϕ 1)] (4.7)

u=um⋅e j⋅(ω t+ϕ 2)=um⋅[cos (ω t +ϕ 2)+ j⋅sin(ω t+ϕ 2)] (4.8)

Kde: S - Komplexní hodnota citlivost snímače vibrací
Sm , φ0 - Amplituda a fáze citlivosti snímače vibrací
a - Komplexní hodnota zrychlení
am , φ1 - Amplituda a fáze vstupního zrychlení
u - Komplexní hodnota výstupní veličiny
um , φ2 - Amplituda a fáze výstupní veličiny (měřeného napětí)
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Jak vyplývá ze vztahu 4.5 citlivost snímače vibrací obecně není kmitočtově
závislá.  Snímač  by  tedy  měl  mít  stejnou  citlivost  bez  ohledu  na  vstupní  kmitočet
vibrací. Tohoto lze docílit s určitou přesností jen v definovaném kmitočtovém pásmu
udávaném výrobcem. Tato chyba citlivosti se vyjádří jako odchylka od ideálně lineární
závislosti, nebo-li nelinearita.

Pokud snímač vibrací obsahuje více os citlivostí, tak při působení zrychlením
pouze na jednu z nich, bude měřitelná citlivost i ve zbylých osách. Této vlastnosti se
říká příčná citlivost a většinou je udaná výrobcem tolerance, kterou by snímač neměl
překročit.

4.6.2  Další parametry MEMS snímačů vibrací

Offset, většina  MEMS  snímačů  s  napěťovým  výstupem  obsahuje
stejnosměrnou složku napětí na svém výstupu. Velikost této stejnosměrné složky může,
ale také nemusí být závislá na velikosti napájecího napětí MEMS snímače. Offset se
může měnit také vlivem okolní teploty.

Teplotní citlivost, MEMS snímače vibrací reagují na změny teploty změnou
své citlivosti. Trend a velikost této citlivosti se liší v závislosti na technologii snímače,
ale také na druhu vnitřní kompenzace rušivých vlivů. Výrobci MEMS snímačů vibrací
uvádějí  většinou  citlivost  snímače  při  teplotě  25°C,  a  poté  jen  definují  maximální
možnou odchylku. Tato teplotní závislost citlivosti snímače vibrací je obtížně měřitelná
v širokém teplotním rozsahu. Teplotní citlivost MEMS akcelerometrů je dále rozebrána
v následujících kapitolách.

Šum akcelerometru, je způsoben vnitřní nedokonalostí MEMS snímače a jeho
vnitřních obvodů pro převod snímané veličiny na elektrický signál.  Dalším zdrojem
rušení můžou být, např.: zemní smyčky či šum přípojných kabelů. Šum je nepříjemným
a těžko eliminovatelným prvkem zkreslujícím měření vibrací.

Dynamický rozsah, je jeden z nejdůležitějších parametrů udávající maximální
velikost  zrychlení,  kterým  můžeme  na  snímač  působit,  aniž  by  došlo  ke  zkreslení
výsledku  měření.  Hodnota  dynamického  rozsahu  se  většinou  udává  jako  násobek
tíhového zrychlení  či  přetížení  označovaného jako  g.  Levné MEMS snímače mívají
dynamické rozsahy řádově v jednotkách g. Existují však i tzv. rázové MEMS snímače
vibrací které mají rozsah i  ±50  g a více, ty mohou být po správné kalibraci použity
například v automobilech.

Frekvenční rozsah, je maximální rozsah frekvencí neboli frekvenční spektrum
vibrací, ve kterém je snímač schopen převádět tyto působící vibrace na elektrický signál
s  definovanou  citlivostí  a  nelinearitou.  Frekvenční  rozsah  snímače  je  (může  být)
limitován  jak  pro  nízké  kmitočty  vibrací  (piezoelektrický  snímač),  tak  pro  vyšší
kmitočty, kde je limitován rezonancí snímače.

Teplotní  rozsah, jedná  se  o  rozsah  pracovních  teplot,  ve  kterých  je  daný
snímač vibrací schopen pracovat s udávanými tolerancemi parametrů a vlastností. 
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5  Kalibrace snímačů vibrací

Kalibrace snímačů vibrací se provádí pro potřebu přesného měření vibrací. Lze
pro to využít  různé metody kalibrace,  přičemž tyto metody se dají  rozdělit  do dvou
základních skupin dle ČSN ISO 16063-1 [8]:

• Primární  kalibrace  snímačů  vibrací: Využívá  se  bezkontaktního  měření
amplitudy výchylky nebo rychlosti vibrací, kterým je snímač podroben. 

• Sekundární  kalibrace  snímačů  vibrací: Někdy  se  nazývá  též  porovnávací
metoda kalibrace, při níž se snímač zkalibrovaný primární metodou kalibrace
používá jako referenční etalon pro kalibraci dalších snímačů.

Pro všechny metody kalibrace je nutné použít budiče mechanického kmitání,
přičemž jsou běžné dva způsoby buzení a to:

• Kalibrace rázy: Jako zdroj vstupního signálu pro kalibrovaný snímač se použije
přesný mechanický impuls (ráz).

• Kalibrace  vibracemi: Použití  mechanického  budiče  sinusových  kmitů  s
definovanou amplitudou a kmitočtem.

5.1 Primární kalibrace laserovým interferometrem

Metody spočívají v přesném měření výchylky vibrací v čase, které působí na
snímač během kalibrace. Princip interference světla obecně spočívá ve skládání (sčítání)
světelných paprsků,  které  se  mohou vzájemně zesilovat  a  jindy zase zeslabovat.  Při
snímání  pohybu jsou výsledkem tohoto jevu interferenční  obrazce,  kde se navzájem
střídají tzv. minima a maxima světelné intenzity. Nejlépe interferují  koherentní světelné
paprsky, proto se v praxi využívá hlavně laserů.

5.1.1  Michelsonův interferometr

Využívá  se  většinou  Michelsonova  interferometru  s  červeným  helium-
neonovým  laserem  s  vlnovou  délkou  asi  632  nm.  Princip  činnosti   Michelsonova
interferometru  je  znázorněn  na  obrázku  5.1.  Vytvářený  paprsek  světla  prochází
polopropustným hranolem a dělí se na dva, paprsek 1 a paprsek 2. Oba dílčí paprsky se
odráží  od  zrcátek  a  vrací  se  zpět  do  polopropustného  hranolu  kde  dojde  k  jejich
vzájemnému ovlivnění (sečtení). Výsledkem potom jsou interferenční obrazce snímané
detektorem světla. 

V případě, že bude vzdálenost obou zrcátek stejná a nebo celé násobky vlnové
délky  laseru,  bude  výsledný  interferenční  obrazec  ve  tvaru  maxima  (vztah  5.1).  V
případě vychýlení  pohybujícího se zrcátka z  této polohy některým směrem, dojde k
postupnému zeslabování světelného paprsku, až k interferenčnímu minimu (vztah 5.2).
Interferenční  minimum  nastává  přesně  když  rozdíl  vzdáleností  zrcátek  bude  roven
polovině vlnové délky laseru a  jejich lichým násobkům. V praxi  se využívá odrazu
laserového paprsku od snímaného objektu. 
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Pro  určení  měnící  se  výchylky  v  čase  tedy  stačí  pouze  sledovat  počet
interferenčních maxim či minim za určitý časový interval a získá se časová závislost
výchylky neboli rychlost pohybující se části. Pokud známe frekvenci budících kmitů lze
jednoduše získat zrychlení působící na kalibrovaný snímač podle vztahů 5.3.

Pro  přesné  měření  se  však  v  technické  praxi  využívá  mnohem
propracovanějších  metod  pro  zjišťování  amplitud  výchylky  z  výstupu  laserového
interferometru. Využívá se například  vyspělejších interferometrů se dvěma nebo čtyřmi
detektory světla pro získání nejen větší přesnosti,  ale i širšího frekvenčního rozsahu.
Více  o  primární  kalibraci  laserovým  interferometrem  pojednává  norma  ČSN  ISO
16063-11 [9].

Interferenční maxima: Δ s = k⋅λ (5.1)

Interferenční minima: Δ s = (2k+1)⋅λ
2

(5.2)

kde: Δs - rozdíl vzdáleností zrcátek.

k - libovolné celé číslo.

λ - vlnová délka laseru (632 nm).
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Obr. 5.1: Princip laserového Michelsonova interferometru.
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5.1.2  Kalibrace s použitím sinusových vibrací

 Snímač  je  buzen  mechanickými  kmity,  které  jsou  sinusové  a  se  známým
kmitočtem f. Laserovým interferometrem se poté měří přesná výchylka těchto vibrací. Z
naměřených  výchylek  snímače  se  následně  vypočítají  údaje  o  rychlosti  a  zrychlení
podle vztahů 5.3, které vyplývají z první a druhé derivace výchylky sinusového průběhu
o známém kmitočtu. 

Rychlost a zrychlení: vm = 2π f sm am =(2π f )
2
⋅sm (5.3)

Kde: sm - amplituda výchylky

vm - amplituda rychlosti

am - amplituda zrychlení

Příklad  celého  primárního  kalibračního  systému  CS18P-HF  od  firmy
SPEKTRA, pro primární kalibraci vibracemi pomocí laserové interferometrie v rozsahu
5Hz až 20kHz je uveden na obrázku 5.2, dostupný též v laboratoři na UAMT FEKT
VUT BRNO.
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Obr. 5.2: Příklad primárního kalibračního systému [10]



5.1.3  Kalibrace s použitím mechanického rázu

Pro  tuto  metodu  kalibrace  snímačů  zrychlení  se  využívá  rázového  budiče
zrychlení, kde se nachází volně pohybující kladívko a kovadlinka. Obvyklá koncepce
spočívá v připevnění kalibrovaného snímače na volně zavěšenou kovadlinku v klidové
poloze. Pro vytvoření mechanického rázu se kladívko přivede do kolize s kovadlinkou. 

K měření časově proměnných zrychlení se může použít Michelsonův laserový
interferometr  uvedený  v  kapitole  5.1.1.  Ovšem  je  zapotřebí  použití  vyspělejšího
laserového interferometru, který je uzpůsoben především k měření rychlosti, tím že ke
každé hodnotě výchylky (vzorku) zaznamená i příslušný čas. Z těchto údajů je poté
možné opět  vypočítat  rychlost  a  zrychlení  bez  nutnosti  údaje  frekvence  vibrací.  Při
měření musí mechanický impuls nárazu kladívka do kovadlinky působit v ose citlivosti
kalibrovaného  snímače,  přičemž  se  nesmí  překročit  povolené  rozsahy  měřících
přístrojů. 

Tato kalibrace je vhodná spíše pro speciální akcelerometry určené pro měření
silných mechanických rázů, přičemž tato metoda dává přesnější  údaj o jejich rázové
citlivosti než metoda s použitím vibrací.

5.2 Primární kalibrace pomocí LDV

LDV neboli  laser-Doppler  vibrometr.  Tato  metoda  se  používá  především v
kombinaci s rázovým budičem na principu Hopkinsonovy tyče, uvedeným v kapitole
5.6.3. Tato technika, na rozdíl od interferometru, měří přímo amplitudy rychlosti, což
umožní jednodušší výpočet zrychlení bez znalosti frekvence vibrací.

Dopplerův jev založen na změně kmitočtu vysílaného světelného signálu proti
přijímanému z důvodů pohybu vysílače či přijímače. U laser Dopplerova vibrometru je
vysílač i přijímač na jednom místě a měří se změna kmitočtu odraženého paprsku od
snímaného objektu.  Rychlost  v je  poté  dána  vztahem 5.4.  Princip  měřicí  metody je
obdobný jako v kapitole 5.1.1, ovšem LDV měří přímo rychlost snímaného objektu.

Δ f =
2v
λ

(5.4)

kde: Δf - změna kmitočtu odraženého paprsku.

v - rychlost snímaného objektu.

λ - vlnová délka laseru (632 nm).

Technicky je  však  nemožné  měřit  přímo kmitočet  světla,  proto  se  využívá
koncepce znázorněné na obrázku 5.3. Kde je paprsek helium-neonového laseru rozdělen
na dva, přičemž jeden slouží jako referenční a druhý jako měřicí.  Měřicí paprsek se
odráží od snímaného objektu a vrací se po stejné dráze zpět. Poté se provede porovnání
mezi  referenčním  a  měřeným  paprskem,  který  nese  informaci  o  rychlosti,  pomocí
interference  podobným způsobem jako u  Michelsonova  interferometru.  Vznikají  tak
opět  interferenční  obrazce  v  podobě proužků,  jejichž  frekvence  je  úměrná  rychlosti
snímaného objektu dle vztahu 5.4.
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Aby  bylo  možné  ze  změny  frekvence  detekovat  i  směr,  kterým  se  objekt
posouvá,  je  do  cesty referenčnímu paprsku vložen  tzv.  akusticko-optický modulátor
(Bragg  Cell)  na  principu  inverzního  piezoelektrického  jevu.  Ten  do  referenčního
paprsku moduluje signál o kmitočtu asi 40 MHz, dle firmy Polytec [11], který je potom
ve formě interferenčních obrazců snímán detektorem.

Je-li snímané těleso v klidu, výsledná frekvence získaná interferencí měřicího a
referenčního  paprsku  má  hodnotu  právě  tohoto  modulačního  kmitočtu.  Pokud  se
snímané těleso pohybuje směrem k měřidlu, způsobí změnu kmitočtu dle vztahu 5.4, ten
se však odečítá od kmitočtu modulačního, tedy 40MHz. A pokud se těleso oddaluje tak
se  zase  kmitočet  přičítá.  Kmitočet  snímaný  detektorem bude  mít  hodnotu  úměrnou
rychlosti a směru pohybu objektu  dle vztahů 5.5 a 5.6.

Těleso se oddaluje: f det=40 MHz+Δ f (5.5)

Těleso se přibližuje: f det=40 MHz−Δ f (5.6)

Laser-Doppler  vibrometr  v  této  modifikaci  tedy  dokáže  vyhodnocovat
amplitudu rychlosti vibrací, ale také směr kterým výchylka vibrací směřuje.
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Obr. 5.3: Laser-Doppler vibrometr – princip činnosti [11]



5.3 Primární kalibrace metodou reciprocity

Primární  kalibrace  snímačů  vibrací  reciproční  technikou  nevyžaduje  žádné
další dedikované snímače výchylky, rychlosti ani zrychlení. Teorie reciprocity vychází z
ideálně  lineární závislosti citlivosti kalibrovaného snímače. Pro tuto metodu se používá
speciální vibrační stolek, který má dvě cívky: budicí a měřicí (primární a sekundární)
dle obrázku 5.4. Obě cívky jsou společně upevněny na jeden pohyblivý nosník, který
slouží jako budič vibrací pro akcelerometr v jeho ose citlivosti.

Princip tohoto kalibračního postupu je založen na výpočtu zrychlení ze znalosti
budícího  proudu protékajícího  budící  cívkou vibračního stolku,  která  produkuje sílu
úměrnou tomuto proudu podle vztahu 5.4. Aby se nemusely složitě zjišťovat parametry
jako je magnetická indukce uvnitř stolku, využívá se druhé (stejně konstruované) měřící
cívky,  která  potom slouží  jako reciproční  snímač rychlosti  pohybu nosníku.  Protože
podle vztahu 5.5 je napětí měřící cívky úměrné její rychlosti v magnetickém poli, které
je stejné jako pro první cívku. Ze znalosti rychlosti (napětí) a frekvence nosníku lze poté
dopočíst  hodnoty  zrychlení  působící  na  snímač.  Je  ovšem  potřeba  znát  hmotnost
zavěšeného nosníku, tu je ale možné určit experimentálně pomocí referenčních závaží.

Síla generovaná cívkou: F=B⋅i ( t)⋅l (5.4)

Napětí generované cívkou: u (t) = B⋅l⋅v (5.5)

Zrychlení nosníku: a=√ 2π⋅f ⋅u (t)⋅i( t )
m

(5.6)

kde: B – elektromagnetická indukce permanentního magnetu
l – délka vodiče v magnetickém poli
v – rychlost vodiče v magnetickém poli
i(t) – proud budící cívky
u(t) – napětí generované reciproční cívkou
m – hmotnost nosníku

26

Obr. 5.4: Průřez vibračním stolkem pro kalibraci metodou reciprocity.

Primární cívka

Sekundární cívka
Membrána

Pohyblivý nosník

permanentní 
magnet 

Kostra

Ploška pro 
upevnění snímače



5.4 Primární kalibrace pomocí statického zrychlení

Jde  o  primární  metody  kalibrace  snímačů  zrychlení  s  využitím  účinků
dostředivého zrychlení. Snímač je upevněn na rotující část zařízení.

5.4.1  Jednoduchá centrifuga

Jde o jednoduchou primární metodu kalibrace snímačů vibrací se schopností
měřit  statické zrychlení.  Konstrukce většinou spočívá v přesně vyváženém rotujícím
ústrojí  tak  aby  dostředivá  síla  působila  známým a  konstantním  zrychlením  na  osu
citlivosti  snímače.  Zrychlení  je  potom úměrné  vzdálenosti  od  osy  otáčení  k  těžišti
referenční hmotnosti uvnitř snímače a kvadrátu úhlové frekvence otáčení centrifugy dle
vztahu 5.7.

a = ω 2
⋅r (5.7)

Kde: a - zrychlení působící na snímač
ω - úhlový kmitočet centrifugy
r - vzdálenost těžiště snímače od osy otáčení

Snímač se musí umístit do dostatečné vzdálenosti od středu rotace, aby bylo
možné  zanedbat  výchylku  referenční  hmotnosti  snímače  z  klidové  polohy.  Protože
přesné určení vzdálenosti  r je kvůli konstrukci snímače obtížné. Existuje však několik
metod, které umožní tuto vzdálenost pokusně určit či eliminovat. Důležitější je ovšem
přesné  měření  otáček  centrifugy  kvůli  kvadratické  závislosti  úhlového  kmitočtu  ze
vztahu 5.7. 

Při kalibraci na kvalitní centrifuze může tato metoda poskytnout velmi přesnou
hodnotu citlivosti akcelerometru na statické zrychlení, bohužel však nedává žádný údaj
o frekvenční charakteristice kalibrovaného snímače.

5.4.2  Dvojitá centrifuga

Dvojitá centrifuga je soustava malé centrifugy umístěné excentricky na velkou
centrifugu, přičemž jejich osy otáčení musí být rovnoběžné. Snímač zrychlení se upevní
na  malou  centrifugu  tak,  aby jeho  osa  citlivosti  směřovala  ke  středu  otáčení  malé
centrifugy. Obě centrifugy se otáčí konstantní, opačnou a stejnou rychlostí. 

 Tímto způsobem lze na snímač působit sinusovým zrychlením s kmitočtem
malé  centrifugy.  Frekvence  takto  generovaných  vibrací  však  nepřesahuje  několik
desítek Hz. Jde ovšem o starší způsob primární kalibrace a dnes se již příliš nevyužívá.
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5.5 Sekundární metody kalibrace

Jde o tzv. porovnávací metody kalibrace, při níž se měřený snímač porovnává s
referenčním etalonem, který byl již kalibrován některou z primárních metod. Pro tento
druh kalibrace se používá, buď generátor vibrací o známém kmitočtu, nebo některý z
rázových  kalibrátorů.  Oba  snímače  jsou  upevněny  společně  na  jednom  dostatečně
tuhém nosníku, tak aby generované zrychlení působilo přesně v jejich ose citlivosti. Lze
také využít referenčního snímače speciálně určeného pro sekundární kalibraci, který má
dvě připevňovací  strany.  Jednou stranou se snímač připevní  kalibračnímu zařízení  a
druhá slouží k připevnění kalibrovaného snímače.

Sekundární  kalibrace  sinusovými  vibracemi  se  přednostně  provádí  ve
frekvencích vybraných z řady tzv. třetinooktávových frekvencí dle ČSN ISO 16063-21
[12]. Referenční snímač by měl být na těchto vybraných kmitočtech kalibrován pomocí
primárních metod. Případně lze z frekvenčního rozsahu primárního snímače vybrat i
jiné kmitočty, kalibrace bude však zatížena větší nejistotou měření. 

Jako  generátor  sinusových  vibrací  se  nejčastěji  používá  elektromechanický
budič vibrací, konstruovaný jako cívka napájená sinusovým napětím uložená v obložení
z permanentního magnetu. Pro získání velkých výchylek při velmi nízkých kmitočtech
vibrací lze použít elektrodynamický budič s pneumatickým uložením nosníku. Všechny
vibrační stolky lze použít pro primární i sekundární metody kalibrace.

Sekundární kalibrace rázy se provádí pomocí speciálních rázových kalibrátorů
uvedených v následující kapitole. 

Citlivost kalibrovaného snímače lze určit podle vztahů:

Velikost citlivosti: S 2 =
u2

u1

⋅S1  (5.8)

Fázový posuv: ϕ 2 = ϕ 1,2+ϕ 1 (5.9)

kde: S1 a φ1 - amplituda a fáze citlivosti referenčního snímače
S2 a φ2 - amplituda a fáze citlivosti kalibrovaného snímače
u1 - výstup referenčního snímače (napětí)
u2 - výstup kalibrovaného snímače (napětí)
φ1,2 - fázový posuv mezi kalibrovaným a referenčním snímačem
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5.6 Rázové kalibrátory snímačů vibrací

 Jde o kalibraci přesným mechanickým impulzem, který generuje definované
frekvenční  spektrum  vibrací.  Rázové  kalibrátory  využívají  jednoduché  konstrukce
spočívající  v  kolizi  dvou tuhých těles,  ty však musí  mít  definovány velké množství
parametrů především ve frekvenční oblasti. Metody jsou určené především pro kalibraci
rázové citlivosti akcelerometrů s větším dynamickým rozsahem. 

5.6.1  Rázový kalibrátor se soustavou kyvadel

Je  použitelný  především  pro
sekundární  metody  kalibrace.  Na  tuhém
rámu jsou zavěšena dvě kyvadla, jedno nese
kovadlinu  a  druhé  kladívko.  Kyvadlo  s
kovadlinou  zůstává  volně  viset  zatím  co
kladívko  se  odkloní  v  určitém  úhlu  a  po
uvolnění  naráží  do  kovadliny  s  určitou
rychlostí.  Oba  snímače  jak  referenční  tak
kalibrovaný jsou připevněny ke kovadlině,
tak aby síla nárazu působila v ose citlivosti
obou snímačů. Pro vytvoření mechanického
pulzu  o  známém tvaru  se  mezi  kladivo  a
kovadlinu  vkládá  tlumící  podložka  z
pryžové hmoty. 

Na  obrázku  5.5  je  praktická
realizace kyvadlového kalibrátoru od firmy
SPEKTRA.  Kalibrátor  je  určen  především
pro kalibraci snímačů rázů v rozsahu 10 g
až 150 g v šířce pulsu 3 ms až 8 ms.

5.6.2  Rázový kalibrátor s pneumatickým válcem

Je  vhodný  spíše  pro  sekundární  kalibrace,  ale  lze  ho  opatřit  například
laserovým interferometrem či LDV a poté lze použít i pro primární kalibraci snímačů
vibrací.  Využívá  vystřelování  ocelového  projektilu  z  pneumatického  válce  směrem
vzhůru. Na vrchní straně válce se nachází kovadlina v pružném obložení se snímači.
Referenční  snímač  je  opatřen  dvěma  připevňovacími  stranami,  spodní  stranou  je
připevněn ke kovadlině a vrchní složí k upevnění kalibrovaného snímače. Síla nárazu
projektilu do kovadliny se řídí regulací tlaku vzduchu přiváděného do válce. Zařízení
slouží pro kalibraci snímačů v rozsahu špičkových hodnot  zrychlení 5 g až 15 000 g při
šířce rázu až 5 ms dle [13]
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Obr. 5.5: Kyvadlový kalibrátor od 
firmy SPEKTRA. [13]



5.6.3  Rázové kalibrátory s Hopkinsonovou tyčí

Toto zařízení se používá spíše pro primární metody kalibrace,  konkrétně ve
spojení s LDV popsaný v kapitole 5.2. Lze ho však uplatnit i pro sekundární metody
kalibrace, při použití snímače zrychlení nebo síly. 

Hopkinsonova tyč je dlouhá a tenká tyč z ušlechtilé oceli s poměrem délky a
průměru 10:1 a vyšším, vhodnější je však použít tyč s poměrem přibližně 100:1. Do této
tyče je z jedné strany vystřelován projektil, většinou z pneumatického děla. Následný
náraz vytváří elastický kompresní puls, tento napěťový puls se poté šíří celou délkou
tyče až ke kalibrovanému snímači, který je na opačném konci tyče. Výstup měřeného
snímače se poté porovnává s referencí ve tvaru rychlosti či zrychlení. Zařízení běžně
vytváří špičkové hodnoty zrychlení 5 000 g s dobou trvání 80μs.

Pro  sekundární  kalibraci  lze  použít  i  tzv.  dělenou Hopkinsonovu tyč,  ta  se
skládá  ze  dvou  částí  (kratší  a  delší),  mezi  které  je  vložen  deformační  člen  s
tenzometrickým můstkem. Tenzometrický můstek funguje jako snímač síly a vkládá se
blíže ke kalibrovanému snímači, aby se nenarušily účinky elastického impulzu, ale také
pro přesnější určení hmotnosti tyče se snímačem. Ze znalosti hmotnosti a síly působící
na tuto hmotnost (kratší tyč a snímač) lze jednoduše vypočíst zrychlení dle Newtonova
pohybového zákona (4.3). 
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Obr. 5.6: Principiální schema rázového kalibrátoru s Hopkinsonovou tyčí.
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6  Návrh měřicího řetězce

Pro měření tří MEMS snímačů vibrací s různým typem snímacích elementů,
byly  použity  dva  rozdílené  systémy  pro  sekundární  metodu  kalibrace.  První  je
kalibrační  systém  od  firmy  SPEKTRA  pro  přesnou  kalibraci  citlivosti  MEMS
akcelerometrů ve frekvenčním spektru. Takto citlivé zařízení však není možné vystavit
velkým teplotním vlivům nutných pro zjištění teplotní charakteristiky snímačů.

Pro naměření teplotních citlivostí MEMS v širokém teplotním rozsahu, byla
použita robustnější měřicí aparatura s frekvenčním analyzátorem od firmy Brüel & Kjær
a teplotní komorou CTS. Tímto se umožní měření citlivostí MEMS akcelerometrů ve
větším rozsahu teplot, avšak mírně utrpí přesnost určení citlivosti snímačů. Ta však pro
určení teplotní závislosti snímače není stěžejní, jak bude vysvětleno dále.

6.1 Kalibrované MEMS snímače vibrací

6.1.1  Piezorezistivní akcelerometr AGS61331

Jde o tříosý piezorezistivní MEMS akcelerometr s napěťovým výstupem od
firmy  Matsushita  (Panasonic)  umístěný  do  kompaktního  pouzdra  (obrázek  6.1)  o
velikosti asi 5×5×1,5 mm. Konstrukci vnitřního elementu ani zapojení piezoodporových
členů  výrobce  nespecifikuje.  Pravděpodobně  jde  o  uspořádání  do  Wheatstoneova
můstku  s  jednoduchým  převodem  odporu  na  napětí.  Snímač  neobsahuje  žádné
dodatečné potlačení teplotních, či jiných rušivých vlivů. Rezonanční kmitočet vnitřních
elementů taktéž výrobce neuvádí.

• Citlivost při 25°C: 333 mV/g (33,98 mV/m.s-2) ±6 %
• Teplotní citlivost: max. ±9 % v rozsahu -20°C až 70°C
• Dynamický rozsah: ±3 g
• Napájení: 3 VDC (min. 2,7 V max. 3,6 V)
• Offset napětí při 25°C: 1,5 V ±4 %
• Teplotní drift offsetu: max. ±8 % v rozsahu -20°C až 70°C
• Příčná citlivost: max. ±6 %
• Nelinearita při 25°C: max. ±2 %
• Frekvenční rozsah: DC až 200 Hz
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Obr. 6.1: Pouzdro snímače Obr. 6.2: Deska pro snímač

+X

+Y

+Z



Pro snímač vibrací AGS61331 byla vytvořena deska plošných spojů (obrázek
6.2) s možností montáže ke kalibračnímu zařízení. Deska obsahuje pouze nejnutnější
součástky jako filtrační kondenzátory pro napájení. Jsou připraveny také pájecí plošky
pro  výstupní  kondenzátory  pro  omezení  frekvence  výstupu,  které  pracují  jako
dolnopropustní filtr. Pro kalibraci nejsou osazeny, aby bylo možné sledovat rezonanční
kmitočet snímače.  Orientace snímače na DPS je stejná, jako ta jež je znázorněna na
obrázku 6.1. Kladný směr šipky působícího zrychlení udává kladný přírůstek napětí.

6.1.2  Tepelný akcelerometr MXA6500M

Tento dvouosý snímač vibrací od firmy MEMSIC využívá tepelného principu
snímání  akcelerace  a  její  převod  na  napěťový  výstup.  Dle  dokumentace,  snímač
obsahuje  pro  každou  osu  dva  termočlánky  (dvě  sítě  termočlánků)  v  diferenčním
zapojení  a  dále  také  doplňkové  obvody pro  potlačení  šumu  a  vlivu  okolní  teploty.
Napěťové  výstupy snímače mají  integrovaný dolnopropustní  filtr,  takže  není  možné
měřením získat bližší informace o frekvenční charakteristice snímače. Pouzdro snímače
je opět kompaktních rozměrů asi 5×5×1,5 mm.

• Citlivost při 25°C: 500 mV/g (51,02 mV/m.s-2) ±5 %
• Teplotní citlivost: max. ±10 % v rozsahu -40°C až 85°C
• Dynamický rozsah: ±1 g
• Napájení: 3 VDC (min. 2,7 V max. 3,6 V)
• Offset napětí při 25°C: 1,25 V ± 4 %
• Teplotní drift offsetu: typicky ±1,5 mg/°C (±0,75mV/°C)
• Příčná citlivost: typicky ±1,5 %
• Nelinearita při 25°C: max. ±1 %
• Frekvenční rozsah: DC až 17 Hz (omezeno filtrem)
• Počet os citlivosti: 2 (X a Y) dle obr. 6.4.

Pro tento snímač byla také vytvořena deska plošných spojů (obrázek 6.5) s
možností montáže pomocí šroubů a se stejným typem konektorů pro snadnější záměnu
snímačů při kalibraci. Deska obsahuje kromě snímače pouze jeden filtrační kondenzátor
pro napájení. Orientace snímače na DPS je stejná jako je znázorněno v obrázku 6.4.
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Obr. 6.3: DPS s osazenými součástkami, AGS61331 a konektory



6.1.3  Kapacitní akcelerometr LIS3L06AL

Jde o tříosý kapacitní snímač vibrací od firmy STMicrelectronic s napěťovým
výstupem  v  kompaktním  pouzdře  5×5×1  mm.  Snímač  obsahuje  kapacitní  snímací
elementy v diferenčním zapojení a také doplňkové funkce jako self-test,  či manuální
volba rozsahu ve dvou nastaveních. Samotný převod kapacity na napětí však zajišťuje
pouze  jeden  nábojový  zesilovač  pomocí  multiplexoru  pro  všechny  tři  osy.  Snímač
neobsahuje žádné další obvody pro potlačení vlivu okolní teploty.

Pro tento snímač nebylo nutné připravovat desku plošných spojů, ta již byla
dostupná na UAMT FEKT VUT BRNO ve vhodné konfiguraci pro kalibraci. Snímač
má pevně nastavený dynamický rozsah na ±6 g  a není jej možné měnit. Na desce jsou
jen nejnutnější součástky, bez výstupních dolnopropustních filtračních kondenzátorů pro
možnost měření rezonančního kmitočtu snímače, který je uveden minimálně 1,5 kHz.
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Obr. 6.4: Pouzdro snímače s 
vyznačením os

Obr. 6.5: Deska plošných spojů

Obr. 6.6: DPS s osazenými součástkami, MXA6500M a konektory



• Citlivost při 25°C: 200 mV/g (20,41 mV/m.s-2) ±10 %
• Teplotní citlivost: typicky ±0,01 %/°C v rozsahu -40°C až 85°C
• Dynamický rozsah: ±6 g
• Napájení: 3 VDC (min. 2,4 V max. 3,6 V)
• Offset napětí při 25°C: 1,5 V ±6 %
• Teplotní drift offsetu: typicky ±0,5 mg/°C (±0,1 mV/°C)
• Příčná citlivost: typicky ±4 %
• Nelinearita při 25°C: max. ±1,5 %
• Frekvenční rozsah: DC až 500 Hz
• Rezonanční kmitočet: >1,5 kHz
• Počet os citlivosti: 3 (X, Y a Z) dle obr. 6.7.

Snímač je na desce (obrázek 6.8) pootočen o 180° vzhledem k obrázku 6.7.
Rozložení os zůstává tedy stejné, výstupní signál z osy X a Y bude ale s opačnou fází
než je znázorněno na obrázku 6.7.
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Obr. 6.7: Pouzdro snímače

Obr. 6.8: DPS s osazenými součástkami, MXA6500M a konektory
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6.2 Měřicí aparatura pro určení teplotních citlivostí

V této podkapitole je popsán navržený měřicí řetězec pro sekundární metodu
kalibrace MEMS snímačů vibrací v teplotním rozsahu -20°C až do 60°C pro určení
teplotní  citlivosti  kalibrovaných  snímačů  uvedených  v  předchozí  kapitole.  Měření
probíhalo za konstantní udržované teploty (tzv. temperování) uvnitř teplotní komory.

6.2.1  Referenční snímač PCB 356B18

Jde o kvalitní tříosý piezoelektrický snímač vibrací
od  firmy  PCB  Piezotronics  v  hliníkovém  pouzdře  o
rozměrech  asi  20×20×25  mm  (obrázek  6.9).  Snímač  je
napájen  z  proudové  smyčky  měřícího  přístroje,  takže
nevyžaduje  externí  zdroj  napájení.  Geometrie  provedení
snímacího  elementu  spočívá  v  mechanickém  namáhání
piezokeramiky  střihem.  Při  kalibraci  je  použita  jako
reference vždy pouze jedna osa. Snímač má montážní otvor
pro šroub typu 10-32.  Akcelerometr má také integrovaný
katalogový  list,  nebo-li  TEDS,  který  umožňuje  snadnější
nastavení kalibračního zařízení.

• Citlivost: 1000 mV/g102 mV/m.s²  ±5 %
• Dynamický rozsah: ±5 g
• Frekvenční rozsah: 0.5 až 3000 Hz
• Nelinearita: max. 1%
• Teplotní rozsah: -29°C až +77°C

6.2.2  PULSE signal analyzer

Jedná se o kompletní přenosnou sestavu od firmy Brüel & Kjær pro měření a
kalibraci snímačů vibrací pomocí frekvenčních analýz (obrázek 6.10). Zařízení obsahuje
rozhraní  LAN pro  komunikaci  s  PC,  na  kterém běží  diagnostický  program PULSE
LabShop. PULSE analyzer dále obsahuje čtyři analogové vstupy pro snímače, které umí
pracovat jak v režimu proudové smyčky, tak v režimu napěťového vstupu. Zařízení má
také integrován generátor kmitočtu pro buzení vibračního stolku.

35

Obr. 6.10: PULSE signal analyzer použitý pro měření teplotních citlivostí snímačů.

Obr. 6.9: 356B18



Na  počítači  běží  program  PULSE  LabShop,  který  obstarává  uživatelskou
obsluhu celého měřícího procesu a zaznamenává výsledky měření. V tomto prostředí se
nejprve  nastaví  použité  snímače  na  jednotlivých  vstupech  a  také  kmitočet  a  typ
generátoru.  Nejčastěji  se  generátor  nastavuje  jako  tzv.  rozmítaný  sinus  pro  plynulé
naměření  celého  kmitočtového  spektra.  Samotná  kalibrace  snímače  je  provedena
automaticky  pomocí  FFT  analýzy,  kdy  zařízení  porovnává  výstup  kalibrovaného
snímače  s  referenční  snímačem  (dle  vztahu  5.8)  a  stanovuje  frekvenční  spektrum
citlivosti kalibrovaného snímače. Při měření citlivosti se pomocí průměrování několika
výsledků měření minimalizuje chyba měření.

6.2.3  Další prostředky použité pro měření

Další  zařízení  použité  pro  měření  je
teplotní komora CTS (Clima Temperatur Systeme)
o objemu 50l. Komora obsahuje mikroprocesorové
řízení teploty v rozsahu -60°C až +180°C, přičemž
nastavená teplota se udržuje s přesností ±0,3°C. 

Referenční i měřený snímač jsou vloženy
do této teplotní komory i s vibračním stolkem a při
kalibraci  citlivosti  jsou  podrobeny  teplotním
vlivům od -20°C do +60°C.

Pro  buzení  vibrací  byl  použit  vibrační
stolek  značky  ROBOTRON.  Je  to
elektrodynamický budič vibrací, konstruovaný jako
cívka uložená v magnetickém obložení. Při buzení
střídavým  proudem  vytváří  mechanické  chvění
pohybem cívky v magnetickém poli. Snímače jsou
upevněny  na  vibrující  část  a  podrobeny
mechanickým vibracím uvnitř teplotní komory.

Dále  byl  pro  buzení  vibračního  stolku  použit  kvalitní,  výkonový,
jednokanálový zesilovač značky TIRA s nízkým zkreslením a volitelným zesílením. A
pro  napájení  MEMS  snímačů  vibrací  byl  použit  laboratorní  zdroj  Agilent  E3631  s
nastaveným napětím 3,00 VDC.

6.2.4  Schéma zapojení (měření teplotní citlivosti)

Blokové schéma je na obrázku 6.12. MEMS snímače jsou jsou upevněny k
duralovému  bloku  (krychli)  o  hraně  cca  50  mm.  Orientace  měřeného  snímače  pro
kalibraci  všech tří  os  citlivosti  je  prováděna  prostřednictvím této  krychle.  Duralová
kostka je připevněna a dotažena dostatečným momentem k vibračnímu stolku, tak aby
co nejlépe přenášela vibrace na snímače.

Referenční  snímač  PCB  356B18  je  upevněn  a  dotažen  k  duralové  kostce
šroubem,  tak  aby  zrychlení  generátoru  působilo  vždy  na  jednu  jeho  osu  citlivosti,
přičemž ostatní osy zůstávají nezapojeny. Snímač je připojen k analyzátoru na kanál
číslo čtyři.
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Obr. 6.11: Teplotní komora



Měřené snímače jsou vždy přiletovány na malou destičku plošných spojů o
rozměrech cca 30×30 mm (viz výše). Na DPS jsou řešeny pouze výstupy napěťových
signálů všech tří os a přívod napájení dle doporučení výrobce. Deska je přišroubována
pomocí čtyř šroubů k duralové kostce podle orientace měřené osy citlivosti.  Signály
jsou přivedeny na první tři vstupní kanály analyzátoru PULSE.  Což umožňuje měření
příčné citlivosti snímače.

Legenda k obrázku 6.12:

1. Vibrační stolek Robotron působí zrychlením ve vertikální (AGS61331 a 
LIS306AL), či horizontální (MXA6500MP) ose.

2. Duralová kostka o hraně 50 mm sloužící jako reference pro upevnění snímačů.
3. Externí zdroj napájení s napětím 3 VDC Agilent E3631A.
4. Výkonový laboratorní zesilovač od firmy  TIRA.
5. PULSE signal analyzer od firmy  Brüel & Kjær.
6. PC stanice s nainstalovaným programem PULSE LabShop.
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Obr. 6.12: Blokové schéma zapojení přístrojů a snímačů pro měření teplotních 
charakteristik MEMS snímačů.
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Obr. 6.13: Měřicí sestava pro měření teplotní citlivosti MEMS akcelerometrů

Obr. 6.14: Příklad měření teplotní citlivosti snímače MXA6500MP



6.3 Systém SPEKTRA pro kalibraci snímačů vibrací

Byla  provedena  normalizovaná  kalibrace  na  systému  SPEKTRA  v
kmitočtovém rozsahu 0,2 Hz do 160 Hz v třetinooktávových kmitočtech při 24°C.

6.3.1  Referenční snímač PCB 3701G2FA3G

Jde o kvalitní jednoosý kapacitní snímač kalibrovaný
primární metodou. Snímač je klasické konstrukce s rozměry
asi  20×20×10  mm  s  kapacitním  snímacím  elementem  v
diferenčním  zapojení.  Akcelerometr  vyžaduje  napájení,  ale
obsahuje  integrovaný  stabilizátor  napětí,  napájení  je
realizováno systémem SPEKTRA.

• Citlivost: 1000 mV/g (102mv/m.s-2) ±5 %
• Dynamický rozsah: ±3 g
• Frekvenční rozsah: DC až 150 Hz
• Rezonanční kmitočet:>400 Hz
• Nelinearita: max. 1%
• Teplotní rozsah: -40°C až 121°C

6.3.2  Vibrační stolek APS 113-AB

Tento horizontální elektrodynamický vibrační stolek s pneumatickými ložisky
od  firmy  APS  Dinamics  je  speciálně  navržen  pro  kalibraci  snímačů  při  nízkých
kmitočtech a velkých výchylkách vibrací. Stolek může dosahovat špičkových výchylek
až 158 mm při síle až 133 N a kmitočtu DC až 200 Hz.

39

Obr. 6.16: Horizontální vibrační stolek APS 113-AB, s upevněnou duralovou krychlí a 
MEMS snímačem 

Obr. 6.15: 3701



6.3.3  Kalibrační systém SPEKTRA CS-18

Jde  o  flexibilní  kalibrační  systém  pro  kalibraci  téměř  všech  typů  snímačů
vibrací založených na nábojovém či napěťovém principu. Tento systém lze upravit pro
sekundární i primární kalibraci akcelerometrů. Na tomto systému byly kalibrovány výše
uvedené MEMS snímače vibrací sekundární metodou kalibrace.
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Obr. 6.17: Kalibrační systém SPEKTRA v průběhu měření MEMS MXA6500MP



7  Piezorezistivní snímač vibrací

7.1 Kalibrace piezorezistivního MEMS AGS61331

Přesná  kalibrace  citlivosti  piezorezistivního  MEMS  akcelerometru  byla
provedena na systému SPEKTRA CS-18 (viz výše). Měření proběhlo ve frekvenčním
rozsahu od 0,2 Hz do 160 Hz při teplotě 24°C. Celý kalibrační diagram generovaný jako
export  ze  systému SPEKTRA je  součástí  přílohy.  V grafu  7.1  je  znázorněna  pouze
citlivost snímače v závislosti na kmitočtu, přičemž jednotlivé kalibrační kmitočty jsou
voleny jako třetinooktávové, proto jsou v grafu semilogaritmické osy.

Při velmi nízkých kmitočtech vibrací je velmi nízká úroveň zrychlení, jen asi
0,1 g i méně, při níž má snímač malou rozlišovací schopnost a velký šum. To mírně
zkresluje měření, jak je vidět propad citlivosti v grafu, a proto nebudou tyto hodnoty
uvažovány pro určení citlivosti.

Při kmitočtech nad 63 Hz zase dochází k mírnému nárůstu citlivosti, který je
způsoben  nejspíše  horním okrajem použitelnosti  referenčního  snímače  a  vibračního
stolku.  Pro určení  citlivosti  bylo  tedy zvoleno frekvenční  spektrum o  rozsahu dvou
dekád od 0,5 do 50 Hz, kde je měření nezkresleno. Z tohoto rozsahu frekvencí byly poté
získány referenční hodnoty citlivosti snímače ve všech jeho osách. Aproximaci ukazuje
graf  7.2.  Závislost  je  velmi  mírně  stoupající  kalibrované  citlivosti  poté  odpovídá
hodnota při teoretické frekvenci 0 Hz neboli citlivost snímače na statické zrychlení, již
výrobce pravděpodobně uvažuje.
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Graf 7.1: Kalibrace citlivosti piezorezistivního MEMS akcelerometru
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• Kalibrovaná citlivost:  Osa X: 33,75 mV/m.s-2 (-0,68 %)
 Osa Y: 34,37 mV/m.s-2 (+1,15 %)
  Osa Z: 33,89 mV/m.s-2 (-0,26 %)

• Nelinearita snímače:  Osa X: ±0,37 %  (±1 g)
Osa Y: ±0,31 % (±1 g)
Osa Z: ±0,27 % (±1 g)

Hodnoty jsou tedy platné v rozsahu 0,5 Hz až 50 Hz, teplotě 24°C a napájecím
napětí snímače 3 V. Údaje jsou v souladu s hodnotami uvedenými v katalogovém listu,
hodnoty  v  závorkách  jsou  odchylky  kalibrované  hodnoty  od  hodnoty  v  katalogu,
prezentované jako typická hodnota. Nelinearita je určena pouze na rozsahu ±1 g, což je
maximum které je stolek schopen vyvinout. V katalogu je však nelinearita uvedena pro
celý dynamický rozsah ±3 g a proto je i tolerance značně vyšší (±2 %).

7.2 Změna parametrů AGS61331 vlivem teploty

Pomocí měřícího řetězce s teplotní komorou (viz výše), byly zkoumány vlivy
okolní teploty na piezorezistivní snímač vibrací.  Nejčastěji se měří teplotní závislost
citlivosti  snímače (tzv.  teplotní  citlivost)  a  vliv  teploty na  velikost  offsetu  snímače,
neboli stejnosměrnou složku signálu. Jako zajímavost je zařazena i teplotní závislost
rezonančního kmitočtu snímače. 

7.2.1  Teplotní citlivost snímače AGS61331

Měření  teplotních  závislostí  citlivosti  snímačů  vibrací  je  obecně  poměrně
obtížné  především ve  větším teplotním rozsahu.  Nejednodušší  je  použít  sekundární
metodu kalibrace, ovšem při ní je referenční snímač vystaven stelným teplotním vlivům
jako snímač měřený. Proto takovéto určení teplotní závislosti je vždy ovlivněno teplotní
charakteristikou referenčního snímače. Většina výrobců akcelerometrů však tento údaj
příliš nespecifikuje.

42

Graf 7.2: Určení citlivosti piezorezistivního snímače AGS61331
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Například PCB Piezotronics udává velmi přibližný graf předpokládané teplotní
závislosti citlivosti. Z tohoto grafu vyplývá však jen to, že citlivost s teplotou mírně
roste a v rozmezí teplot asi +10°C až 50°C by neměla být chyba citlivosti příliš výrazná.
Při praktickém měření se tato teplotní citlivost referenčního snímače příliš neprojevuje.
Nutno je ovšem podotknou že tento referenční snímač PCB 356B18 nebyl kalibrován
primární metodou a proto je měření teplotních charakteristik MEMS snímačů zatíženo
nejistotou určení citlivosti nejméně  ±5 %. Pro určení teplotní závislosti citlivosti jako
křivky to však nevadí. Protože referenční snímač je piezoelektrický není možné měřit
(kalibrovat) příliš nízké kmitočty vibrací.

Napájecí  napětí  všech  MEMS  snímačů  bylo  udržováno  na  hodnotě  3,00V.
Teplotní rozsah je zvolen od -20°C do +60°C s krokem 10°C. Pro každou ustálenou
hodnotu teploty (ustalovaní probíhalo asi 40 min) bylo stanoveno frekvenční spektrum
citlivosti v hlavních i v příčných osách. Spektrum snímače je měřeno jako průměr pěti
měření pomocí FFT analýzy v rozsahu frekvencí od 1 Hz do 3,2 kHz. Z tohoto spektra
byly  posléze  vybrány  konkrétní  třetinooktávové  kmitočty,  ve  kterých  se  nejméně
projevovaly rezonance vibračního stolku a připojeného systému snímačů. Prezentované
teplotní citlivosti jsou pro dva kmitočty: jeden z nejvíce lineární oblasti snímače a druhý
z horního okraje  povoleného frekvenčního pásma.  Celá  frekvenční  spektra  citlivosti
MEMS snímačů jsou součástí přílohy.

Pro  piezorezistivní  snímač  AGS61331  byl  zvolen  kmitočet  pro  prezentaci
teplotní  citlivosti  80 Hz kde má snímač dle kalibrace téměř lineární charakteristiku.
Druhý kmitočet je zvolen na 200 Hz, což odpovídá maximálnímu povolenému kmitočtu
udanému  výrobcem.  U  referenčního  snímače  PCB  356B18  je  použita  pouze  osa
citlivosti s označením Y.

Protože  by  snímač  měl  být  ideálně  lineární,  je  prezentovaná  citlivost
akcelerometru v tabulce určena jako průměr hodnot z intervalu frekvencí ±2 Hz okolo
kalibrované hodnoty pro potlačení chyby nelinearity, která není předmětem zkoumání.

Do tabulky 7.1 lze dosadit i citlivost získanou z kalibrace při teplotě 24°C, aniž
by příliš utrpěla přesnost a hodnota se příliš neodkláněla od trendu aproximační křivky,
ta  je  znázorněna v grafu 7.3.  Ovšem údaje  citlivosti  při  200Hz,  které  se  nachází  v
tabulce 7.2,  jsou již  silně ovlivněny vnitřním rezonančním kmitočtem snímače.  Tato
závislost  není  prezentována  graficky,  protože  trend  je  velmi  podobný  tomu
předcházejícímu.
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Tabulka 7.1: Teplotní citlivost AGS61331 v oblasti 80 Hz

Tabulka 7.2: Teplotní citlivost AGS61331 v oblasti 200 Hz
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°C]

Osa X 37,13 36,91 36,54 36,21 36,13 36,03 35,85 35,60 35,80

Osa Y 37,75 37,42 37,12 36,78 36,46 36,57 36,39 36,30 36,24

Osa Z 37,06 36,68 36,00 35,67 35,49 35,72 35,51 35,59 35,61

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

-20 -10 0 10 20 24 30 40 50 60 [°C]

Osa X 34,82 34,57 34,20 33,88 33,85 33,75 33,76 33,69 33,60 33,86
Osa Y 35,60 35,23 34,96 34,67 34,44 34,37 34,57 34,26 34,23 34,20

Osa Z 35,22 34,94 34,34 34,04 33,87 33,89 34,03 33,83 33,92 33,97

[mV/m.s-2]
[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]



Citlivosti  piezorezistivního  snímače  AGS61331  při  kmitočtu  200  Hz  je  již
značně vyšší než hodnota uvedená v katalogu. Odchylka citlivosti snímače se pohybuje
mezi 6 % a 7 %, tedy mírně nad horní hranicí tolerance. Výrobce však kmitočet 200 Hz
považuje za hraniční a ne tedy za garantovaný, ten je jen 50 Hz. Pro určení teplotní
citlivosti  akcelerometru  však  kmitočet  nižší  jak  80  Hz  nelze  použít,  kvůli  velkému
zkreslení v ose citlivosti X. Snímač však dle naměřených spekter zvládá i 100 Hz s
definovanou linearitou.

Teplotní závislost citlivost piezorezistivního snímače vibrací je tedy přibližně
kvadratická.  Pro lepší  orientaci  ve strmostech trendů jsou závislosti  aproximovány i
jako lineární závislost. Odchylka od referenční hodnoty v procentuálním vyjádření je
prezentována v jiné kapitole. Je také patrné že hodnoty citlivosti snímače při 30°C se
značně  odklání  od  trendu  aproximace  a  to  ve  všech  osách  i  v  obou  zkoumaných
frekvencích, což téměř vylučuje možnou chybu měření této hodnoty.

Teplotní citlivost AGS61331 tedy přibližně je:

Osa X: SX = 0,000328.T2 – 0,0262.T + 34,2 [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 98 %) (7.1)
Osa Y: SY = 0,000244.T2 – 0,0267.T + 34,9 [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 97 %) (7.2)
Osa Z: SZ = 0,000429.T2 – 0,0323.T + 34,4 [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 96 %) (7.3)

Lineární regrese:
Osa X: SX = -0,0132.T + 34,3  [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 72 %) (7.4)
Osa Y: SY = -0,0170.T + 35,0  [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 87 %) (7.5)
Osa Z: SZ = -0,0153.T + 34,5  [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 66 %) (7.6)

Pokud  je  tedy  známa  teplota  v  okolí  snímače  lze  pomocí  výše  uvedených
modelů  snímače  AGS61331  vypočíst  jeho  citlivost.  Výsledné  vztahy  jsou  uvedeny
včetně jejich koeficientů spolehlivosti R2. Teplotní citlivost nepřekračuje odchylku 4%
od referenční hodnoty, což je v souladu s katalogovým listem výrobce.
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Graf 7.3: Teplotní citlivosti piezorezistivního MEMS AGS61331 v oblasti 80 Hz
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7.2.2  Příčná citlivost akcelerometru AGS61331

Určení  příčné  citlivosti  je  velmi  problematické,  protože  je  tato  hodnota
ovlivněna nejen šumem samotného snímače, ale i jakoukoli rezonancí vibračního stolku
a ostatních zařízení.  Výrobce také uvádí jen maximální procentuální hodnotu příčné
citlivosti a to jen při teplotě 25°C a dále již tento údaj nerozvádí. Určit teplotní závislost
příčné  citlivosti  je  tedy  velmi  obtížně  realizovatelné,  lze  však  stanovit  maximální
příčnou  citlivost  v  teplotním rozsahu  -20°C  až  60°C  a  tu  poté  porovnat  s  údajem
výrobce. Z frekvenčních spekter příčné citlivostí snímače bylo zvoleno pásmo 50 Hz až
60 Hz pro stanovení maxima příčné citlivosti s nejmenším zkreslením.

V  tabulce  7.3  jsou  hodnoty  příčných  citlivostí  v  jednotlivých  osách.  V
procentech  je  uvedena  velikost  „přenesené“  citlivosti  z  hlavní  osy citlivosti,  na  niž
působí zrychlení, na vedlejší osu. Výrobce uvádí maximální příčnou citlivost 6 %, tato
hodnota byla ověřena v celém rozsahu teplot, kde se příčná citlivost pohybuje do 3 %.

7.2.3  Teplotní závislost offsetu snímače AGS61331

Teplotní  závislost  offsetu  napětí  byla  zjišťována  pouze  staticky,  kdy  na
jednotlivé  osy  nepůsobí  žádné  zrychlení,  tedy  ani  tíhové,  protože  by  docházelo  k
ovlivnění měření vlastní teplotní citlivostí snímače. Výrobce je u této závislosti velmi
benevolentní a udává odchylku od 25°C až 8 % pro celý teplotní a dynamický rozsah.

Měření teplotní závislosti offsetu bez působícího zrychlení je zatíženo velkým
šumem snímače a proto hodnoty v tabulce 7.3 jsou spíše orientační a zaokrouhleny na
dvě desetinná místa. Lze však určit přibližnou velikost napětí offsetu a jeho stabilitu v
teplotním rozsahu -20°C až 60°C. Hodnoty offsetu se shodují s tolerancemi uvedenými
v katalogovém listu výrobce.

Hodnoty offsetu AGS61331 a jeho stabilita v teplotním rozsahu:

Osa X: 1,50 V ±0,7 % (-20°C ÷ 60°C)
Osa Y: 1,49 V ±0,3 % (-20°C ÷ 60°C)
Osa Z: 1,52 V ±1,3 % (-20°C ÷ 60°C)
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Tabulka 7.4: Teplotní závislost offsetu AGS61331
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Osa X 1,49 1,49 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Osa Y 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49

Osa Z 1,51 1,51 1,52 1,53 1,53 1,54 1,53 1,52 1,51

Tabulka 7.3: Hodnoty maximální příčné citlivosti snímače AGS61331
Hlavní osa X Hlavní osa Y Hlavní osa Z

Příčná osa Osa Y Osa Z Osa X Osa Z Osa X Osa Y [-]

Příčná citlivost 0,858 0,580 0,290 0,422 0,615 0,926

Příčná/Hlavní 2,54 1,72 0,84 1,23 1,81 2,73 [%]

[mV/m.s-2]



7.2.4  Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače

Z naměřených frekvenčních spekter piezorezistivního snímače AGS61331 lze
jednoduše získat údaje o rezonančním kmitočtu vnitřního elementu snímače. Amplituda
citlivosti  snímače  při  rezonanci  dosahuje  hodnot  až  téměř  trojnásobku  jmenovité
hodnoty  a  fáze  plynule  klesá  k  -180°.  Pro  určení  rezonančního  kmitočtu  je  tedy
nejvhodnější odečítat hodnotu frekvence právě když fáze nabývá -90°, jež dle teoretické
rešerše výše odpovídá rezonančnímu kmitočtu snímače, tyto kmitočty jsou uvedeny v
tabulce 7.5 a v grafu 7.4.

Z naměřených údajů je patrné že snímač má rezonanční kmitočet asi 1 kHz v
ose X a Y, zatím co v ose Z je kmitočet značně vyšší  asi  1,2 kHz.  Tento rozdíl  je
způsoben odlišným výrobním postupem konstrukce vlastních snímacích elementů na
křemíkovém substrátu. Závislost v ose Z je navíc dvojnásobně strmější než v ostatních
dvou  osách,  jak  je  patrné  z  grafu  7.4.  Teplotní  závislost  rezonančního  kmitočtu  je
způsobena změnou parametrů ohebného nosníku vytvořeného z křemíkového substrátu. 

Zajímavostí je, že se vzrůstající teplotou rezonanční kmitočet lineárně roste,
což  je  v  rozporu  s  teplotní  závislostí  tuhosti  křemíku.  Bohužel  výrobce  blíže
nespecifikoval vnitřní konstrukci, ani rezonanční kmitočet snímače.
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Tabulka 7.5: Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače (AGS61331)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°C]

osa X 957,5 960,5 963,25 966 969 972,25 974,75 978,5 983,75 [Hz]

osa Y 979,75 981,5 983,75 986 988,25 989,75 991,25 993,25 997,25 [Hz]

osa Z 1150,25 1156,5 1163 1170 1175,75 1184,25 1193,5 1198,25 1204 [Hz]

Graf 7.4: Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače AGS61331
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8  Tepelný snímač vibrací

8.1 Kalibrace tepelného MEMS MXA6500M

Přesná  kalibrace  citlivosti  tepelného  MEMS  akcelerometru  byla  opět
provedena na systému SPEKTRA CS-18. Měření proběhlo ve frekvenčním rozsahu od
0,2 Hz do 160 Hz při teplotě 24°C. Celý kalibrační diagram generovaný jako export ze
systému SPEKTRA je součástí přílohy. V grafu 8.1 je znázorněna citlivost snímače ve
všech jeho osách v závislosti na kmitočtu, přičemž jednotlivé kalibrační kmitočty jsou
zvoleny  systémem  automaticky  jako  třetinooktávové,  a  proto  jsou  v  grafu
semilogaritmické osy.

Z grafu naměřené citlivosti je ihned zřejmý útlum integrované dolnofrekvenční
propusti,  která  dle  výrobce  způsobuje  útlum o  3  dB (asi  35  mV/m.s-2) přibližně  na
kmitočtu  17  Hz.  Je  také  patrné,  že  snímač  má  lepší  rozlišovací  schopnost  než
piezorezistivní  snímač AGS61331 a zvládá proto s  mírnou odchylkou i  velmi  nízké
kmitočty s úrovní zrychlení jen okolo 0,04 g. 

Pro  určení  citlivosti  a  linearity  byl  zvolen  frekvenční  rozsah  pouze  jedné
dekády, a to od 0,315 Hz do 3,15 Hz, aby snímač splnil alespoň přibližně udávanou
hodnotu nelinearity ±1 %. V tomto frekvenčním spektru byla poté lineární aproximací
získána citlivost a linearita snímače. Aproximovaný průběh je znázorněn v grafu 8.2.
Tato závislost je mírně klesající a kalibrované hodnotě odpovídá citlivost na statické
zrychlení neboli frekvence 0 Hz.
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Graf 8.1: Kalibrace citlivosti snímače MXA6500MP na systému SPEKTRA
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• Kalibrovaná citlivost:  Osa X: 51,52 mV/m.s-2 (+0,98 %)
Osa Y: 51,10 mV/m.s-2 (+0,16 %)

• Nelinearita snímače:  Osa X: ±0,76 % (±1 g)
Osa Y: ±1,23 % (±1 g)

Hodnoty  byly  získány  při  napájecím  napětí  snímače  3  V,  teplotě  24°C  a
kmitočtu 0,315 Hz až 3,15 Hz. I v tomto velmi krátkém kmitočtovém pásmu je patrný
útlum,  který  zhoršuje  linearitu  snímače.  Je  také  nutno  podotknout,  že  u  snímače
MXA6500M byl využit jeho celý dynamický rozsah a proto jsou odchylky od linearity
hraniční.  Výrobce pravděpodobně uvažuje odchylku od linearity v pásmu méně než
jedna  dekáda  a  proto  uvádí  nelinearitu  maximálně  1  %.  Hodnota  citlivosti  se  však
shoduje s katalogovým listem, přičemž v závorkách je uvedena odchylka od katalogové
hodnoty.

8.2 Změna parametrů MXA6500M vlivem teploty

Pro  zkoumání  teplotních  vlivů  okolního  prostředí  na  snímač  vibrací
MXA6500M, byl aplikován stejný měřící postup jako v případě snímače AGS61331.
Byla opět stanovena teplotní citlivost snímače a vliv teploty na offset snímače, ovšem
nelze získat údaje o rezonančním kmitočtu či jiné frekvenční charakteristice, protože
výstupem je  frekvenční  charakteristika  dolnofrekvenční  propusti.  Teplotní  rozsah  je
opět -20°C až 60°C s krokem 10°C a ustalování teploty po dobu 40 min.

8.2.1  Teplotní citlivost snímače MXA6500M

Pro  měření  teplotních  citlivostí  tepelného  snímače  MXA6500  bylo  použito
opět  zařízení  s  teplotní  komorou  a  FFT  analyzátorem,  pomocí  něhož  se  stanovují
frekvenční  spektra  citlivosti  snímače.  Protože  snímač  pracuje  jen  na  velmi  nízkých
kmitočtech, jsou spektra měřena v rozsahu jen od 1 Hz do 25 Hz. Protože je referenční
snímač piezoelektrický nelze pro měření požít velmi nízké kmitočty, jež byly použity
pro  kalibraci  citlivosti  a  linearity  v  předchozí  kapitole.  Pro  omezení  zkreslení
referenčního snímače je zapotřebí kmitočet alespoň 4 Hz, ten je poté použit pro určení
teplotních závislosti citlivosti snímače MXA6500M.
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Graf 8.2: Určení citlivosti tepelného snímače MXA6500MP
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Protože  se  kmitočet  4  Hz  nachází  již  v  oblasti  mírného  útlumu  citlivosti
snímače MXA6500M je citlivost  vyplývající  z  teplotních  charakteristik  mírně  nižší.
Jako  hodnotu  citlivosti  při  teplotě  24°C  lze  však  použít  hodnotu  z  kalibračního
diagramu při frekvenci přesně 4 Hz.

Napájení snímače je udržováno na hodnotě 3 V, vibrační stolek byl orientován
vodorovně  aby  na  snímač  nepůsobilo  tíhové  zrychlení.  U  referenčního  snímače  je
použita  pouze  osa  Y,  přičemž  jeden  kanál  analyzátoru  zůstává  nezapojen,  protože
kalibrovaný snímač je pouze dvouosý.

Z  naměřených  teplotních  závislostí  v  tabulce  8.1  a  grafu  8.3,  vyplývá  že
teplotní citlivost snímače MXA6500MP je klesající s rostoucí teplotou. Charakteristika
je  přibližně  lineární  a  i  přes  integrovanou  stabilizaci  teploty  je  poměrně  strmá.  V
následující tabulce je ještě pro úplnost uvedena teplotní charakteristika při kmitočtu 17
Hz, což je dle výrobce maximální použitelný kmitočet.

Z tabulky 8.2 je zřejmé, že v oblasti útlumu přibližně 3 dB je citlivost značně
nižší,  ale  i  teplotní  citlivost  již  není  téměř  výrazná,  což  je  pochopitelně  způsobeno
silným útlumem charakteristiky.

Teplotní citlivost tedy dle grafu 8.3 přibližně činí:

Osa X: SX = -0,042.T + 51,47 [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 96 %) (8.1)
Osa Y: SY = -0,035.T + 50,84 [mV.m-1.s2/°C]  (R2 = 95 %) (8.2)

Mírný rozdíl  ve strmostech teplotních citlivostí,  může být způsoben chybou
měření,  nebo konstrukcí termočlánkových síti  na křemíkovém substrátu.  Pokud tedy
známe teplotu v okolí snímače lze pomocí výše zmíněných vztahů vypočíst a eliminovat
teplotní citlivost snímače. Rovnice teplotní citlivosti jsou uvedeny včetně koeficientu
přesnosti regrese. Chyba citlivosti způsobená teplotou se však pohybuje do 4 % vůči
referenční hodnotě, což je v souladu s katalogovým listem.

Teplotní závislost snímače MXA6500 je samozřejmě způsobena nedostatečnou
kompenzací vlivu okolní teploty na teplotu ohřátého média, které slouží jako snímač
zrychlení.
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Tabulka 8.1: Teplotní závislost citlivosti snímače MXA6500MP při kmitočtu 4 Hz
-20 -10 0 10 20 24 30 40 50 60 [°C]

osa X 51,86 51,97 51,56 51,25 50,83 50,74 50,18 49,84 49,21 48,74
osa Y 51,32 51,09 50,76 50,57 50,33 50,33 50,00 49,28 49,14 48,37

[mV/m.s-2]
[mV/m.s-2]

Tabulka 8.2: Teplotní závislost citlivosti snímače MXA6500MP při kmitočtu 17 Hz
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°C]

osa X 37,21 36,82 36,84 36,94 37,02 37,09 36,81 36,64 36,51
osa Y 36,44 36,30 36,35 36,57 36,72 36,90 36,68 36,61 36,51

[mV/m.s-2]
[mV/m.s-2]



8.2.2  Příčná citlivost akcelerometru MXA6500M

Příčná  citlivost  snímače  MXA6500MP  byla  určena  opět  orientačně  jako
maximální hodnota v celém teplotním rozsahu, tyto hodnoty jsou v tabulce 8.3. Výrobce
uvádí jen typickou hodnotu příčné citlivosti jako 1,5 %. Příčná citlivost je určována v
části frekvenčních spekter příčných citlivostí bez rezonancí a s minimálním zkreslením,
konkrétně frekvenční rozsah 4 Hz až 8 Hz.

Naměřená příčná citlivost se tedy přibližně shoduje s údajem v katalogovém
listu snímače. Údaj v procentech opět udává příčnou citlivost ve vztahu k citlivosti v
hlavní ose na kterou působí zrychlení.

Příčná  citlivost  u  tohoto  tepelného  snímače  MXA6500MP  má  poměrně
nestálou  hodnotu  ve  frekvenčním  spektru,  zatím  co  u  piezorezistivního  snímače
AGS61331  jsou  průběhy  příčných  citlivostí  mnohem  stálejší.  Příčná  citlivost  u
piezorezistivního snímače však dosahuje vyšších hodnot než u tohoto tepelného snímače
vibrací.
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Graf 8.3: Teplotní závislost citlivosti tepelného snímače MXA6500M při 4Hz
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Tabulka 8.3: Maximální hodnota příčné citlivosti MXA6500MP

Hlavní osa X Hlavní osa Y

Příčná osa Osa Y Osa X [-]

Příčná citlivost 0,566 0,799

Příčná/Hlavní 1,10 1,56 [%]

[mV/m.s-2]



8.2.3  Teplotní závislost offsetu snímače MXA6500M

Teplotní  závislost  offsetu  napětí  byla  zjišťována  pouze  staticky,  kdy  na
jednotlivé  osy  nepůsobí  žádné  zrychlení,  tedy  ani  tíhové,  protože  by  docházelo  k
ovlivnění měření vlastní teplotní citlivostí snímače. Výrobce uvádí že typická změna
offsetu s teplotou je 1,5 mg/°C, to odpovídá přibližně 0,75 mV/°C při citlivosti 0,5 V/g ,
což je poměrně výrazná teplotní závislost.

Protože  snímač  MXA6500MP  má  menší  šum  než  snímač  AGS61331  lze
stanovit  alespoň přibližnou  závislost  offsetu  tohoto  snímače  na  teplotě.  I  tak  je  ale
úroveň rušení poměrně vysoká a závislosti v jednotlivých osách jsou značně rozdílné, to
ale může být způsobeno částečně samotným snímačem.

Offset při 25°C: Osa X: 1,253 V (±0,42 mV/°C) 
Osa Y: 1,254 V (±0,07 mV/°C)

Odchylka offsetu při 25°C od katalogové hodnoty je minimální (asi 0,3 %).
Teplotní závislost offsetu v ose X je přibližně poloviční, než výrobcem uvedená typická
teplotní závislost ofsetu. V ose Y je však teplotní závislost offsetu téměř o řád nižší než
tato typická hodnota.
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Tabulka 8.4: Teplotní závislost offsetu snímače MXA6500MP
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°C]

Osa X 1,266 1,267 1,265 1,263 1,255 1,251 1,244 1,242 1,236 [V]
Osa Y 1,255 1,256 1,255 1,257 1,255 1,253 1,253 1,251 1,25 [V]

Graf 8.4: Teplotní závislost offsetu snímače MXA6500MP
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9  Kapacitní snímač vibrací

9.1 Kalibrace kapacitního MEMS LIS3L06AL

Přesná  kalibrace  citlivosti  kapacitního  MEMS  akcelerometru  byla  opět
provedena na systému SPEKTRA CS-18. Měření proběhlo ve frekvenčním rozsahu od
0,2  Hz do  160 Hz  při  teplotě  24°C.  Výrobce  u  snímače  LIS3L06AL uvádí  rozsah
frekvencí  až do 500 Hz, což je mnohem více,  než je schopen horizontální  vibrační
stolek  vyvinout.  Pro  kalibraci  vyšších  kmitočtů  byl  použit  ještě  elektrodynamický
vibrační stolek SPEKTRA SE-09 s referenčním snímačem PCB M353B17. Protože na
tento stolek není možné připevnit duralovou krychli je snímač LIS3L06AL kalibrován
na vyšších kmitočtech jen v ose Z.

Snímač dle kalibrace v grafu 9.1 zvládá poměrně dobře i velmi nízké kmitočty,
podobně jako tepelný snímač MXA6500M a to díky velmi nízkému šumu, ten je u
LIS3L06AL nejnižší z předchozích dvou snímačů. V ose Z však citlivost při nízkých
kmitočtech  mírně  roste.  Při  kmitočtu  5  Hz  dochází  k  prudkému  nárůstu  citlivosti,
odchylky však nejsou příliš výrazné a linearita snímače tím příliš neutrpí.

Pro  kalibraci  citlivosti  snímače LIS3L06AL byl  opět  zvolen  kmitočet  dvou
dekád, tedy od 0,5 Hz do 50 Hz. Frekvenční pásmo by v osách X a Y mohlo být i širší,
ovšem v ose Z by byla charakteristika příliš klesající. Lineární aproximace je zakreslena
v grafu 9.2.  Tato závislost  je  velmi mírně klesající  a  kalibrované hodnotě odpovídá
citlivost na statické zrychlení neboli frekvence 0 Hz.
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Graf 9.1: Kalibrace citlivosti LIS3L06AL na horizontálním stolku 
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Kalibrovaná citlivost: Osa X: 18,85 [mV/m.s-2] (-7.6 %)
Osa Y: 19,35 [mV/m.s-2] (-5,2 %)
Osa Z: 18,84 [mV/m.s-2] (-7,7 %)

Nelinearita snímače: Osa X: ±0,48 % (±1 g)
Osa Y: ±0,52 % (±1 g)
Osa Z: ±0,42 % (±1 g)

Hodnoty  byly  získány  při  napájecím  napětí  snímače  3  V  a  teplotě  24°C,
kalibrované citlivosti jsou v tolerancích uvedených v katalogovém listu snímače, tyto
odchylky  jsou  uvedeny  v  závorkách.  Nelinearita  snímače  se  shoduje  s  typickou
hodnotou udanou výrobcem. Nelinearita byla však určena v dynamickém rozsahu ±1 g a
výrobce uvádí typické hodnoty v rozsahu ±2 g.
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Graf 9.2: Určení citlivosti snímače LIS3L06AL
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Graf 9.3: Kalibrace osy Z snímače LIS3L06AL v celém frekvenčním rozsahu
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Pro doplnění je v grafu 9.3 uvedena celá frekvenční charakteristika snímače v
ose  Z  se  zobrazenou  fází.  Z  diagramu  vyplývá,  že  snímač  pracuje  s  velmi  nízkou
nelinearitou ve frekvenčním rozsahu asi do 160 Hz, poté chyba citlivosti mírně narůstá.
Při kmitočtu 500 Hz, výrobcem označený jako maximální, je chyba citlivosti přibližně 2
%  vůči  kalibrované  citlivosti,  což  je  ještě  přijatelná  hodnota.  Z  předchozích  dvou
snímačů má LIS3L06AL největší frekvenční rozsah.

9.2  Změna parametrů LIS3L06AL vlivem teploty

Pro  zkoumání  teplotních  vlivů  okolního  prostředí  na  snímač  vibrací
LIS3L06AL,  byl  aplikován  stejný  měřící  postup  jako  v  případě  předchozích  dvou
snímačů. Teplotní rozsah je opět -20°C až 60°C s krokem 10°C a ustalování teploty po
dobu 40 min.

9.2.1  Teplotní citlivost snímače LIS3L06AL

Tento  MEMS  kapacitní  akcelerometr  je  napájen  napětím  3  V  a  podroben
teplotním vlivům uvnitř teplotní komory. Referenční snímač PCB 356B18 je tentokrát
orientován, tak aby zrychlení působilo na osu citlivosti Z. Pro určení teplotních citlivostí
snímače  je  použit  kmitočet  63  Hz,  který  se  nachází  v  nejvíce  lineární  části
charakteristiky snímače a  zároveň je  nejméně ovlivněn rezonancí  vibračního stolku.
Jako kmitočet z horního okraje frekvenční charakteristiky snímače, je zvolen kmitočet
až 630 Hz, protože nižší nelze použít kvůli velkým rezonancím mechanických částí.

Naměřená  frekvenční  spektra  citlivosti  snímače  LIS3L06AL  jsou  součástí
přílohy.  Hodnoty citlivosti  snímače získané  při  měření  teplotních  charakteristik  jsou
míně nižší,  to je způsobeno jiným typem napájecího zdroje než v případě kalibrace.
Snímač LIS3L06AL má totiž citlivost odvozenou od velikosti napájecího napětí. Aby
bylo možné dosadit do závislosti citlivosti na teplotě i hodnotu získanou z kalibrace,
tedy  hodnotu  při  24°C,  bylo  potřeba  provést  korekci  naměřených  výsledků.  Za
předpokladu, že hodnoty získané kalibrací na sytému SPEKTRA jsou přesné, se provedl
výpočet aditivní chyby určení citlivosti způsobené napájecím napětím. V případě měření
teplotních charakteristik snímače LIS3L06AL je hodnota chyby asi 0,817 mV/m.s-2 a v
celém rozsahu je tato chyba konstantní pro všechny osy.  Touto úpravou se nezmění
trend  teplotní  závislosti,  a  bude  možné  porovnat  naměřené  výsledky  s  referenční
hodnotou při 24°C.

Jak je  patrné z  tabulky 9.1,  teplotní  závislost  kapacitního snímače je velmi
mírná, přičemž závislosti v osách X a Y jsou podobné, zatím co v ose Z je závislost
mírně nižší. Výrobce předpokládá, uvádí pouze typickou hodnotu, že teplotní citlivost
činí  jen  0,01%/°C,  což  je  velmi  nízká  hodnota.  Dle  grafu  9.4  se  teplotní  závislost
pohybuje od 0,017%/°C do 0,027%/°C, tedy mírně vyšší.
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Tabulka 9.1: Teplotní citlivost snímače LIS3L06AL při 63Hz
-20 -10 0 10 20 24 30 40 50 60 [°C]

osa X 19,04 18,99 18,95 18,87 18,84 18,85 18,80 18,73 18,69 18,63

osa Y 19,61 19,59 19,50 19,45 19,42 19,35 19,36 19,32 19,24 19,24

osa Z 18,93 18,95 18,94 18,92 18,81 18,84 18,89 18,79 18,74 18,70

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]



Teplotní citlivost snímače LIS3L06AL:

Osa X: SX = -0,00507.T + 18,942 [mV.m-1.s2/°C] (R2 = 98%) (9.1)
Osa Y: SY = -0,00498.T + 19,511 [mV.m-1.s2/°C] (R2 = 97%) (9.2)
Osa Z: SZ = -0,00318.T + 18,917 [mV.m-1.s2/°C] (R2 = 85%) (9.3)

Pokud je tedy známa teplota v okolí snímače lze jednoduše eliminovat chybu
teplotní  citlivosti  snímače  dle  vztahů  9.1  až  9.3.  V  kulatých  závorkách  jsou  opět
uvedeny koeficienty věrnosti regrese neboli determinace.

V tabulce 9.2 jsou zařazeny teplotní citlivosti snímače při kmitočtu 630 Hz, je
zde již patrný nástup rezonančního kmitočtu snímače. Citlivost v ose Z je již výrazně
nižší,  to je způsobeno tím že rezonance v ose Z nastává při  vyšším kmitočtu než v
ostatních  dvou  osách.  Tento  rozdíl  je  způsoben  odlišnou  konstrukcí  osy  Z  na
křemíkovém substrátu. Strmost teplotních závislostí je však podobná jako v předchozím
případě. Samotná teplotní závislost snímače je způsobena změnou parametrů (tuhosti)
pružiny, která udržuje snímací element v klidové poloze.
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Graf 9.4: Teplotní citlivost kapacitního snímače LIS3L05AL
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Tabulka 9.2: Teplotní citlivost snímače LIS3L06AL při 630Hz
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°]

osa X 21,76 21,70 21,63 21,57 21,56 21,67 21,56 21,41 21,30
osa Y 22,56 22,52 22,44 22,43 22,37 22,30 22,25 22,17 22,07
osa Z 19,50 19,52 19,51 19,50 19,38 19,36 19,26 19,18 19,09

[mV/m.s-2]
[mV/m.s-2]
[mV/m.s-2]



9.2.2  Příčná citlivost akcelerometru LIS3L06AL

Příčná citlivost kapacitního snímače LIS3L06AL byla určena opět orientačně
jako maximální hodnota v celém teplotním rozsahu, tyto hodnoty jsou v tabulce 9.3.
Výrobce uvádí typickou hodnotu příčné citlivosti jako  ±2 % a maximální jako  ±4 %.
Příčná citlivost je určována ve stabilní části frekvenčního spektra v oblasti asi 40 Hz.

Hodnoty  v  tabulce  9.3  jsou  považovány  jako  maximální  naměřená  příčná
citlivost v rozsahu teplot -20°C až 60°C. Hodnoty příčných citlivostí jsou díky nízkému
šumu určeny s přiměřenou nejistotou. Příčná citlivost se shoduje s údajem výrobce v
celém teplotním rozsahu.

9.2.3  Teplotní závislost offsetu snímače LIS3L06AL

Teplotní  závislost  offsetu  napětí  byla  zjišťována  pouze  staticky,  kdy  na
jednotlivé  osy  nepůsobí  žádné  zrychlení,  tedy  ani  tíhové,  protože  by  docházelo  k
ovlivnění měření vlastní teplotní citlivostí snímače. Výrobce uvádí že typická změna
offsetu s teplotou je 0,5 mg/°C, což při citlivosti asi 0,2 V/g a rozsahu 6 g odpovídá
změně offsetu asi jen 0,1 mV/°C. Tato nízká hodnota změny offsetu s teplotou je vlivem
rušení teplotní komory obtížně měřitelná.

Hodnoty  offsetu  u  snímače  LIS3L06AL  jsou  velmi  závislé  na  kvalitě  a
velikosti  napájecího  napětí.  Hodnota offsetu  totiž  není  odvozena z  vnitřní  napěťové
reference,  jako například  u MXA6500M, ale  jen  napěťovým děličem jako polovina
vstupního napájecího napětí. Hodnota offsetu je tedy u tohoto snímače velmi imunní
vůči teplotním vlivům, podobně jako u snímače AGS61331.

V průběhu měření bylo napájecí napětí přibližně 3 V a tedy i hodnota offsetu
byla 1,5 V s definovanou přesností uvedenou v katalogovém listu.
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Tabulka 9.3: Maximální říčná citlivost snímače LIS3L06AL
Hlavní osa X Hlavní osa Y Hlavní osa Z

Příčná osa Osa Y Osa Z Osa X Osa Z Osa X Osa Y [-]

Příčná citlivost 0,314 0,257 0,499 0,240 0,339 0,300

Příčná/Hlavní 1,67 1,36 2,58 1,24 1,8 1,59 [%]

[mV/m.s-2]



9.2.4  Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače

Z  naměřených  frekvenčních  spekter  kapacitního  snímače  LIS3L06AL  lze
jednoduše získat údaje o rezonančním kmitočtu vnitřního elementu snímače, podobně
jako  u  AGS61331.  Amplituda  citlivosti  snímače  při  rezonanci  dosahuje  hodnot  až
několika  násobku  jmenovité  hodnoty  a  fáze  plynule  klesá  k  -180°.  Pro  určení
rezonančního kmitočtu je tedy nejvhodnější odečítat hodnotu frekvence právě když fáze
nabývá  -90°,  jenž  dle  teoretické  rešerše  výše,  odpovídá  rezonančnímu  kmitočtu
snímače, tyto kmitočty jsou uvedeny v tabulce 9.4 a v grafu 9.5. Výrobce udává pouze
minimální hodnotu rezonančního kmitočtu a to 1500 Hz ve všech osách, což měřený
snímač splňuje. Chybějící hodnota v tabulce 9.4 je z důvodů jejího silného odklonu od
linearizovaného  průběhu  charakteristiky,  došlo  nejspíše  ke  zkreslení  měření  jiným
rezonančním kmitočtem. 

Z naměřených údajů je patrné že snímač má rezonanční kmitočet asi 1,8 kHz v
ose X a Y, zatím co v ose Z je kmitočet značně vyšší asi 2 kHz. Tento rozdíl je způsoben
odlišným  výrobním  postupem  konstrukce  jednotlivých  os  a  vlastního  snímacího
elementu na křemíkovém substrátu. Závislost v ose Z je víc jak dvojnásobně strmější
než v ostatních dvou osách, jak je patrné z grafu 9.5. Teplotní závislost rezonančního
kmitočtu je způsobena změnou parametrů pružin vytvořených z křemíkového substrátu.

Teplotní závislost snímače je tedy lineární a klesající,  což odpovídá teplotní
závislosti  tuhosti  křemíku  ze  kterého  jsou  pružiny vyrobeny,  na  rozdíl  od  snímače
piezorezistivního kde jsou závislosti obdobné ale rostoucí.
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Tabulka 9.4: Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače LIS306AL
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [°C]

osa X 1847,25 1845 1843,5 1840,5 1836,5 1835 1831 1830,75 1833,5 [Hz]
osa Y 1834,25 1832,75 1831 1830 1827 1826 1822,75 1820,5 [Hz]
osa Z 2043 2036,25 2025,25 2013,25 2005,5 1994,5 1987,25 1977,5 1969,5 [Hz]

Graf 9.5: Teplotní závislost rezonančního kmitočtu snímače LIS3L06AL
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10  Zhodnocení výsledků

Tato práce je zaměřena především na porovnání snímačů vibrací z hlediska
jejich teplotní stability. Byly proměřeny tři zástupci MEMS snímačů vibrací pracujících
na  piezorezistivním,  tepelné  a  kapacitním  principu.  V  následující  kapitole  jsou
jednotlivé snímače porovnány a diskutovány výsledky měření,  které  jsou uvedené v
předchozích kapitolách.

10.1  Porovnání MEMS snímačů vibrací

Pro  porovnání  teplotních  citlivostí  různých  snímačů  vibrací  je  nevhodnější
zobrazení  relativní  chyby  citlivosti  snímače  způsobené  teplotou.  Jako  reference  je
považována hodnota citlivosti snímače při teplotě 24°C, tedy hodnota získaná kalibrací
snímačů vibrací. V následující tabulce 10.1 jsou shrnuty všechny předchozí výsledky
měření  s  uvedením  absolutních  a  relativních  chyb  citlivosti  v  závislosti  na  okolní
teplotě, referenční hodnota je znázorněna červeně.
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Tabulka 10.1: Srovnání teplotních citlivostí MEMS snímačů vibrací
-20 -10 0 10 20 24 30 40 50 60 [°C]

Osa X 19,04 18,99 18,95 18,87 18,84 18,85 18,80 18,73 18,69 18,63

Δ X 0,19 0,14 0,10 0,02 -0,01 0,00 -0,05 -0,12 -0,16 -0,22

δ X 1,01 0,74 0,53 0,11 -0,05 0,00 -0,27 -0,64 -0,85 -1,17 [%]

Osa Y 19,61 19,59 19,50 19,45 19,42 19,35 19,36 19,32 19,24 19,24

Δ Y 0,26 0,24 0,15 0,10 0,07 0,00 0,01 -0,03 -0,11 -0,11

δ Y 1,34 1,24 0,78 0,52 0,36 0,00 0,05 -0,16 -0,57 -0,57 [%]

Osa Z 18,93 18,95 18,94 18,92 18,81 18,84 18,89 18,79 18,74 18,70

Δ Z 0,09 0,11 0,10 0,08 -0,03 0,00 0,05 -0,05 -0,10 -0,14

δ Z 0,48 0,58 0,53 0,42 -0,16 0,00 0,27 -0,27 -0,53 -0,74 [%]

Osa X 34,82 34,57 34,20 33,88 33,85 33,75 33,76 33,69 33,60 33,86

Δ X 1,07 0,82 0,45 0,13 0,10 0,00 0,01 -0,06 -0,15 0,11

δ X 3,17 2,43 1,33 0,39 0,30 0,00 0,03 -0,18 -0,44 0,33 [%]

Osa Y 35,60 35,23 34,96 34,67 34,44 34,37 34,57 34,26 34,23 34,20

Δ Y 1,23 0,86 0,59 0,30 0,07 0,00 0,20 -0,11 -0,14 -0,17

δ Y 3,58 2,50 1,72 0,87 0,20 0,00 0,58 -0,32 -0,41 -0,49 [%]

Osa Z 35,22 34,94 34,34 34,04 33,87 33,89 34,03 33,83 33,92 33,97

Δ Z 1,33 1,05 0,45 0,15 -0,02 0,00 0,14 -0,06 0,03 0,08

δ Z 3,92 3,10 1,33 0,44 -0,06 0,00 0,41 -0,18 0,09 0,24 [%]

Osa X 51,86 51,97 51,56 51,25 50,83 50,74 50,18 49,84 49,21 48,74

Δ X 1,12 1,23 0,82 0,51 0,09 0,00 -0,56 -0,90 -1,53 -2,00

δ X 2,21 2,42 1,62 1,01 0,18 0,00 -1,10 -1,77 -3,02 -3,94 [%]

Osa Y 51,32 51,09 50,76 50,57 50,33 50,33 50,00 49,28 49,14 48,37

Δ Y 0,99 0,76 0,43 0,24 0,00 0,00 -0,33 -1,05 -1,19 -1,96

δ Y 1,97 1,51 0,85 0,48 0,00 0,00 -0,66 -2,09 -2,36 -3,89 [%]

LIS3L06AL 
(kapacitní)

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

AGS61331 
(piezo-

rezistivní)

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

MXA6500M 
(tepelný)

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]

[mV/m.s-2]



V následujících grafech 10.1 až 10.3 jsou zobrazeny hodnoty relativních chyb
snímačů vibrací způsobené teplotou vzhledem k referenční hodnotě při teplotě 24°C.
Grafy jsou pro přehlednost rozděleny dle označení jednotlivých os snímačů, přičemž
snímač MXA6500M je pouze dvouosý a proto se v posledním grafu nevyskytuje.

Z charakteristik  vyplývá,  že  nejnižší  teplotní  citlivost  má snímač kapacitní.
Tepelný a piezorezistivní snímače jsou velmi teplotně závislé, piezorezistivní je nejvíce
ovlivněn nižšími teplotami než referenční, zatímco tepelný snímač spíše vyššími.
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Graf 10.1: Relativní chyba citlivosti MEMS snímačů způsobená vlivem teploty v ose X
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Graf 10.2: Relativní chyba citlivosti MEMS snímačů způsobená vlivem teploty v ose Y
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Kapacitní snímač od firmy STMicroelectronics je nejméně ovlivněn teplotou,
protože  jeho  teplotní  citlivost  je  způsobena  pouze  změnou  parametrů  pružin,  které
udržují setrvačnou hmotu snímacího elementu v rovnovážné poloze. Teplotní závislost
napětí offsetu snímače je také minimální. Navíc má tento snímač nízkou úroveň šumu a
nelinearity v širokém frekvenčním rozsahu. Tento snímač je tedy vhodný pro široké
spektrum aplikací,  má  však  zvýšené  požadavky  na  kvalitu  a  stabilizaci  napájecího
napětí, které může ovlivnit jeho úroveň offsetu, ale i citlivost.

Chyba citlivosti LIS3L06AL způsobená teplotou v rozsahu -20°C až 60°C:

Osa X: ±0,027 %/°C max. ±1,17% (odchylka od 24°C)
Osa Y: ±0,026%/°C max. ±1,34%  (odchylka od 24°C)
Osa Z: ±0,017%/°C max. ±0,58% (odchylka od 24°C)

Piezorezistivní  snímač  od  firmy  Panasonic  je  silně  ovlivněn  teplotou,  ale
především pří  nízkých  teplotách.  Při  teplotě  nad  asi  20°C je  jeho  teplotní  citlivost
výrazně nižší. Jeho klesající kvadratická teplotní závislost je způsobena jednak teplotní
závislostí  jednotlivých  piezorezistorů,  ale  i  teplotním  vlivem  na  jednotlivé  ohebné
nosníky,  které  udržují  setrvačnou  hmotu  snímacího  elementu  v  rovnovážné  poloze.
Výrobce  doporučuje  snímač  pro  použití  v  nejrůznějších  zařízení  jako  jsou:  mobilní
telefony, herní ovladače či harddisky, tedy aplikace s předpokládanou provozní teplotou
vyšší  než 20°C. Teplotní  závislost  offsetu napětí  je rovněž minimální,  avšak úroveň
šumu je značně vyšší v porovnání s kapacitním snímačem.

Chyba citlivosti AGS61331 způsobená teplotou v rozsahu -20°C až 60°C:

Osa X: ±0,039 %/°C max. ±3,17 % (odchylka od 24°C)
Osa Y: ±0,049 %/°C max. ±3,58 % (odchylka od 24°C)
Osa Z: ±0,045 %/°C max. ±3,92 % (odchylka od 24°C)
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Graf 10.3: Relativní chyba citlivosti MEMS snímačů způsobená teplotou v ose Z
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Tepelný snímač od firmy MEMSIC má nejvýraznější teplotní citlivost, nejvíce
však při vyšších teplotách, což je způsobeno větším ohřátím teplo vodivého plynného
média, které slouží jako samotný snímací element. Snímač využívá jako velikost offsetu
napětí  z vnitřní napěťové reference,  což sice znamená, že snímač může být napájen
například z baterie, ale také způsobí teplotní závislost offsetu. Teplotní závislost offsetu
se však projevuje jako přiměřeně stabilní v celém měřeném teplotním rozsahu.

Největším problémem tepelného  snímače  MXA6500M je  jeho  velmi  nízký
frekvenční rozsah, což tento snímač předurčuje ke snímání spíše statických zrychlení
než k použití  jako snímače vibrací.  Výrobce snímač prezentuje jako levný snímač s
nízkým šumem. Je tedy vhodný například pro mobilní telefony či levné GPS navigace.
Omezením u tohoto akcelerometru je i to že snímač je pouze dvouosý, firma MEMSIC
tvrdí že třetí osa je u tepelných akcelerometrů hůře realizovatelná.

Chyba citlivosti MXA6500M způsobená teplotou v rozsahu -20°C až 60°C:

Osa X: ±0,081 %/°C max. ±3,94 % (odchylka od 24°C)
Osa Y: ±0,069 %/°C max. ±3,89 % (odchylka od 24°C)

10.2  Způsoby potlačení teplotních vlivů

Potlačení  teplotních  vlivů  na  snímače  vibrací,  především tedy jeho teplotní
citlivosti  je  možné  jednoduše  tak,  že  se  v  blízkosti  snímače  vibrací  umístí  teplotní
senzor,  který  bude  snímat  teplotu  v  okolí  akcelerometru.  Poté  je  možné  pomocí
teplotních  modelů  snímače  provést  korekci  jeho  citlivosti  a  zpřesnit  tak  měření  v
širokém teplotním rozsahu. Tyto teplotní modely (vztahy) jsou v jednotlivých kapitolách
označeny čísly: 7.1, 7.2 a 7.3 pro snímač AGS61331, 8.1 a 8.2 pro snímač MXA6500 a
9.1, 9.2 a 9.3 pro snímač LIS3L06AL. Samotnou korekci může provádět jednoduchý
mikrokontrolér, který naměřená data z těchto snímačů vibrací zpracovává a to tak, že do
jednotlivých vztahů dosadí teplotu získanou z teplotního čidla.  Podobným způsobem
měření a kompenzací teplotních charakteristik se zabývá například literatura [14].

Korekci  teplotní  citlivosti  lze  částečně provést i  pomocí jednoduché úpravy
výstupního  napětí  (neboli  citlivosti)  snímače  za  pomoci  měřené  teploty  a  znalosti
přibližné  chyby  snímače  v  závislosti  na  teplotě  (viz  kapitola  výše).  Při  znalosti
teplotního  modelu  akcelerometru,  nebo  alespoň  jeho  přibližné  změny  citlivosti  s
teplotou, je tedy eliminace (či alespoň částečné potlačení) teplotních vlivů na citlivost
snímače jednoduchá.

Pro  získání  teplotního  modelu  snímače  vibrací  je  však  zapotřebí  poměrně
složitá  a  drahá  měřící  aparatura,  tedy  alespoň  teplotní  komora,  kvalitní  referenční
snímač a systém pro sekundární kalibraci snímačů vibrací. Je taky možné, a často se
aplikuje,  měřit  teplotní  citlivost  snímače od pokojové teploty výše  a  případné další
hodnoty  extrapolovat,  čímž  nebude  nutné  použít  teplotní  komoru  a  stačí  pouze
přihřívání. Tato metoda však utrpí značnou nepřesnost, protože nedává žádné údaje o
chování snímače při  nízkých teplotách či  teplotách pod bodem mrazu, viz například
měření piezorezistivního snímače, kde teplotní citlivost značně roste s klesající teplotou
pod 20°C.
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Teplotní model akcelerometru lze získat i  teoretickým výpočtem ze znalosti
parametrů  a  vnitřní  konstrukce  snímacích  elementů  snímače.  Relativně  jednoduše
proveditelné to  však je  jen v případě kapacitních  akcelerometrů,  kde se na celkové
teplotní  citlivosti  podílí  především  parametry  vlastní  křemíkové  pružiny.  Výpočet
takového  matematického  modelu  však  zahrnuje  znalost  nejen  přesné  konstrukce
pružiny, ale i například modulu pružnosti materiálu (křemíku) ze kterého je vyrobena.
Například v literatuře [15] je popsán poměrně složitý výpočet matematického modelu
kapacitního snímače vibrací,  který využívá pružiny ve tvaru U, což výpočet  značně
zjednoduší.  Výpočet  teoretické  teplotní  citlivosti  se  poté  přibližně  shodoval  s
naměřenou teplotní závislostí.

Ovšem v případě piezorezistivního snímače vibrací, by byl teoretický výpočet
teplotní  citlivosti  velmi  složitý,  protože,  jak  již  bylo  řečeno,  tento  akcelerometr  je
ovlivněn  nejen  teplotní  závislostí  tuhosti  křemíku,  ale  i  teplotní  závislostí  odporu
samotných piezorezistorů.  Tato závislost  je  sice  potlačena  Wheatstonovým můstkem
ovšem při  nižších  teplotách  tato  kompenzace  teplotních  vlivů  selhává.  U tepelného
snímače  by  teoretický  výpočet  teplotní  citlivosti  byl  možný  pouze  ze  znalosti
regulačního obvodu pro regulaci teploty ohřátého plynu.

Jak bylo uvedeno,  výpočet  matematického teplotního modelu akcelerometru
tedy je teoreticky možný, ale pouze v případě znalosti konstrukce konkrétního snímače.
Výrobci komerčně vyráběných akcelerometrů však tyto údaje veřejně neposkytují. Proto
se  ve  většině  případů  měřením  alespoň  základních  teplotních  charakteristik,  pro
možnost kompenzace teplotních vlivů na snímač vibrací, nevyhneme.

Některé modernější snímače vibrací mohou obsahovat již integrované korekční
obvody pro kompenzaci teplotních vlivů na parametry snímače. To znamená, že výrobce
provede měření  teplotních  charakteristik  snímače sám a poté do výstupních obvodů
aplikuje některou z výše uvedených metod potlačení teplotních vlivů. Takový snímač již
většinou není nutné dále kompenzovat, tyto snímače jsou však nákladnější než klasické.

Vzhledem  k  velmi  mírným  teplotním  závislostem  u  kapacitních  snímačů,
například snímač  LIS3L06AL, již pro většinu aplikací nebude kompenzace vlivu okolní
teploty nutná, protože se chyba citlivosti snímače v teplotním rozsahu od -20°C do 60°C
pohybuje pouze okolo ±1 % (v případě LIS3L06AL). 

62



11  Závěr

Dle zadání byla vypracována rešerše týkající se základních principů snímaní
vibrací u MEMS akcelerometrů, tedy kapacitní, piezorezistivní a tepelný. Pro doplnění
je uveden i piezoelektrický princip snímače vibrací. Dále je v práci uvedeno několik
primárních a sekundárních metod kalibrace těchto snímačů vibrací.

Pro kalibraci tří MEMS akcelerometrů byly použity dva rozdílné systémy pro
sekundární kalibraci snímačů vibrací. Pro přesnou kalibraci citlivosti snímačů vibrací
při stabilní teplotě 24°C byl použit kalibrační systém SPEKTRA CS-18 s horizontálním
vibračním stolkem. Pro měření teplotních charakteristik snímačů od -20°C do 60°C byl
navržen kalibrační řetězec od firmy Brüel & Kjær a teplotní komora CTS. Protože tyto
MEMS snímače jsou víceosé, byla pro jejich orientaci použita duralová krychle s více
montážními otvory pro snímače po stranách.

Jednotlivá  měření  jsou  v  práci  rozdělena  dle  použitých  snímačů  do
samostatných  kapitol,  přičemž  v  každé  kapitole  je  na  začátku  uvedena  kalibrace
snímače, jeho kalibrovaná citlivost, a jako další je zařazena naměřená teplotní závislost.
Jako zajímavost je dále doplněna například teplotní závislost rezonančního kmitočtu.

Tepelný snímač MXA6500M je  MEMS dvouosý akcelerometr.  Kalibrovaná
citlivost je 51,52 mV/m.s-2 v ose X a 51,10 mV/m.s-2 v ose Y, nelinearita snímače se
pohybuje okolo  ±1 %. Snímač má velmi krátkou frekvenční charakteristiku, citlivost
snímače výrazně  klesá  již  při  5  Hz.  I  přes  integrovanou teplotní  korekci  dochází  k
poměrně  silnému  ovlivnění  snímače  okolní  teplotou.  Změna  citlivosti  s  teplotou  je
přibližně  0,07  až  0,08  %/°C  jako  odchylka  od  citlivosti  při  24°C.  Offset  snímače
MXA6500M má také nezanedbatelnou teplotní závislost asi ±0,40 mV/°C, hodnoty jsou
však v souladu s katalogovým listem.

Piezorezistivní snímač AGS61331 je MEMS tříosý akcelerometr. Kalibrovaná
citlivost snímače je 33,75  mV/m.s-2 v ose X, 34,37  mV/m.s-2 v ose Y a 33,89 mV/m.s-2

v ose Z. Nelinearita snímače se pohybuje do  ±0,4 % ve všech osách a frekvenčním
rozsahu do asi 100 Hz. Teplotní citlivost tohoto snímače je výrazná jen při teplotách
nižší než 20°C a průměrně se pohybuje do 0,05 %/°C. Teplotní závislost offsetu se příliš
neprojevuje. Snímač je vhodný pro nenáročné aplikace například pro mobilní telefony či
herní ovladače. Naměřené hodnoty se pohybují v tolerancích uvedených výrobcem.

Kapacitní  snímač  LIS3L06AL je  MEMS  tříosý  akcelerometr.  Kalibrovaná
citlivost snímače je 18,85  mV/m.s-2 v ose X, 19,35  mV/m.s-2 v ose Y a 18,84 mV/m.s-2

v  ose  Z.  Nelinearita  snímače  se  pohybuje  okolo  ±0,5  %  ve  všech  osách  a  ve
frekvenčním rozsahu až do 200 Hz. Teplotní citlivost kapacitního snímače je přibližně
asi  0,02 %/°C jako odchylka od 24°C,  což  je  nejnižší  závislost  ze  všech měřených
snímačů. Teplotní závislost offsetu je zanedbatelná. Snímač LIS3L06AL je vhodný pro
nejrůznější  aplikace  s  měřením  zrychlení  v  přiměřeném  frekvenčním  rozsahu.
Naměřené údaje se shodují s údaji v katalogovém listu snímače.

V poslední kapitole je uvedeno celkové porovnání teplotních citlivostí snímačů
a  také  metody  vhodné  pro  potlačení  těchto  teplotních  vlivů  na  snímač  vibrací  s
uvedením dalších literárních pramenů s obdobnou problematikou.
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Seznam příloh:

Příloha 1: CD, které obsahuje katalogové listy použitých snímačů a zařízení,
kalibrační diagramy ze systému SPEKTRA, naměřená  frekvenční
spektra ze systému Brüel & Kjær a elektronickou verzi práce.
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