
Cyfrowy, trójosiowy żyroskop  BMG160 do zastosowania 
w smartfonach  

• Najmniejszy na świecie, trójosiowy żyroskop 

• Wysoka funkcjonalność w obudowie 3 x 3 mm 

• Cały  pomysł  na  czujnik  i  załączone  oprogramowanie  z  jednego 

źródła 

Firma  Bosch  Sensortec  wprowadza  właśnie  na  rynek  najmniejszy  
na  świecie,  trójosiowy  żyroskop  o  oznaczeniu  przemysłowym BMG160. 
Dzięki małej zajmowanej powierzchni 3 x 3 x 0,95 mm, niskiemu poborowi 
mocy i  niskiemu poziomowi  szumów, podzespół BMG160 spełnia nawet 
najbardziej rygorystyczne wymagania, które można spotkać w przemyśle 
elektroniki konsumenckiej. Inżynierowie zaprojektowali żyroskop BMG160 
w szczególności pod kątem aplikacji instalowanych w smartfonach, grach 
komputerowych oraz  innych 
urządzeniach  mobilnych. 
Bardzo  kompaktowy  projekt 
podzespołu podkreśla czołową 
pozycję  firmy  Bosch 
Sensortec na rynku czujników 
typu  MEMS,  które  są 
przeznaczone  dla  elektroniki 
konsumenckiej,  jak  również 
ustanawia nowe standardy. 

Wszystkie technologie z jednego źródła 

Trójosiowy  żyroskop  uzupełnia  linię  produktów  firmy  Bosch  Sensortec, 
które są przeznaczone na rynek elektroniki konsumenckiej.  Portfolio tej 
firmy  obejmuje  także  czujniki  przyspieszenia  i  ciśnienia,  jak  również 
rozwiązania  w  zakresie  elektronicznego  kompasu.  Dzięki 
zaawansowanemu  połączeniu  danych  z  istniejących  czujników 
przyspieszenia,  produktów eCompass  i  żyroskopu,  możliwe  jest  bardzo 
precyzyjne rozpoznanie  kierunku i  ruchu w trójwymiarowej  przestrzeni. 
Połączenie  danych  z  różnych  czujników  jest  nieodzowne  dla  przyszłej 
nawigacji  oraz  aplikacji  w  postaci  gier  na  smartfony  i  tablety  PC.  
Firma Bosch Sensortec na nowo rozszerzyła i perfekcyjnie zharmonizowała 
linię  swoich  produktów.  W  rezultacie,  wszystkie  obecne  czujniki  



i  załączane  oprogramowanie  dla  najnowszej  generacji  smartfonów  są 
dostępne z jednego źródła. 

Firma Bosch Sensortec oferuje nie tylko kompletne portfolio czujników, ale 
jest  również  w  posiadaniu  wszystkich  patentów  związanych  
z  tą  technologią.  Ponadto,  pracownicy  spółki  mają  specjalistyczne 
umiejętności  wytwórcze  i  cenne  doświadczenie  w  seryjnej  produkcji 
czujników na wielką skalę. W przyszłości, te właśnie czynniki mogą okazać 
się  kluczowe  dla  wytwórców  urządzeń  konsumenckich.  Ich 
konkurencyjność  na  rynku,  który  charakteryzują  coraz  krótsze  cykle 
produkcyjne,  będzie  zależała  w  dużym  stopniu  od  niezawodnych  
i nieprzerwanych dostaw. 

Firma  Bosch  Sensortec  GmbH jest  w  całości  zależna  od  Robert  Bosch 
GmbH. Opracowuje i wprowadza na rynek czujniki MEMS przeznaczone dla  
elektroniki  konsumenckiej,  telefonów  komórkowych,  systemów 
bezpieczeństwa,  technologii  przemysłowej  i  logistycznej.  
Więcej  informacji  mogą  Państwo  znaleźć  na  następujących  stronach: 
www.bosch.com i www.bosch-sensortec.com. 

Zapraszamy do składania zapytań - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!
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