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Wsparcie systemów na poziomie mikro:  

pomiar przyspieszeń z wykorzystaniem czujnika MM5.10  

 
 

Produkowane seryjnie czujniki firmy Bosch są gwarantem najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa i komfortu, a także zwiększonej wydajności. 

Teraz najnowszy czujnik przyspieszenia MM5.10, jako niezależny 

komponent, oferowany jest również przez firmę Bosch Rexroth.  

 

 

Jednostka do pomiaru inercji MM5.10 została zaprojektowana w celu 

wykonywania precyzyjnych pomiarów przyspieszeń 5D (5-osiowych), 

przyspieszeń liniowych podłużnych (aX), poprzecznych (aY) oraz pionowych 

(aZ), a także prędkości kątowych: rolowania (ΩX) oraz zbaczania (ΩZ). 

Wszystkie sygnały są dostarczane poprzez magistralę CAN-Bus, dzięki 

czemu rozwiązanie doskonale sprawdza się również w zastosowaniach dla 

maszyn mobilnych. 

 

Główne zalety czujnika MM5.10: 

 najmniejszy dostępny na rynku rozmiar oraz niska waga, 

 możliwość dopasowania do wymagań klienta, np. interfejs CAN-Bus, 

 doskonała odporność sygnałów wyjściowych na wibracje, 

 możliwość użycia jako niezależny komponent lub w połączeniu           

z produktami firmy Bosch Rexroth, 
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 wbudowany mikrokontroler ma możliwość obliczenia kąta pochylenia 

na podstawie mierzonych przyspieszeń, a także możliwość 

wyznaczenia dodatkowej wartości prędkości kątowej, dzięki czemu 

można uzyskać czujnik 6-osiowy z pomiarów 5 wielkości fizycznych. 

 
 

Inercyjny moduł pomiarowy MM5.10 z częstotliwością 100 razy na sekundę 

mierzy przyspieszenia 3-osiowe oraz 2-osiowe prędkości kątowe do 

stosowania w funkcjach bezpieczeństwa i komfortu. Moduł MM5.10 składa 

się z dwóch czujników MEMS oraz dedykowanego mikrokontrolera ASIC. 

 

Produkt jest dostępny pod numerem F037000401. Szczegółowe informacje 

są zawarte w karcie katalogowej nr RE/RD95177. 

 

 

Dane techniczne  Osie czujników 

Temperatura pracy -20 °C to +85 °C  
 

  

Prędkości 
kątowe (ΩX, 

ΩZ), wartości 

min/max 

Przyspieszenia 
(ax,ay,az) 

Napięcie zasilania 7 do 16 V 
 

Pobór prądu dla 
12 V 

65 mA (typowo) 

 
Czas serwisowy 15 lat 

 
Czas operacyjny 10,000 h 

 
Zakres pomiarowy ± 163 °/s ± 4.2 g 

Interfejs CAN 

zgodnie z normą 
ISO 11898 

 

Rozdzielczość ± 0.1 °/s ± 0.01 g 

prędkość 
transmisji 500 
kBod  

Błąd czułości ≤ ± 4%  ≤ ± 3%  

Częstotliwość 
odcięcia 

15 Hz (-3dB) 

 

Błąd punktu 
zerowego 

≤ ± 3.0 °/s  ≤ ± 0.1 g 

Waga 40 g 
 

Nieliniowość ≤ ± 1°/s ≤ ± 0.072 g  

Czas rozruchu ≤ 1 s 

 

Zakłócenia 
sygnału (przy 15 
Hz szerokości 
pasma) 

≤ 0.2 °/s rms  ≤ 0.005 g rms 
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Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące 

napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia 

każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku 

obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi 

podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 

współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. 

Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w 

internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc 

entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

inż. Emilia Abramowicz 

tel.: +48 (22) 738 18 64 

fixed-term.emilia.abramowicz@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 

ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 

info@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

Biura Regionalne: 

Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 

tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 

gdansk@boschrexroth.pl 

Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 

tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 

katowice@boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 

tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 

poznan@boschrexroth.pl 

Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 

tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 

rzeszow@boschrexroth.pl 

Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 

tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 

szczecin@boschrexroth.pl 

Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław 

tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 

wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

 


