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Тема 9: 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРИ: АКСЕЛЕРОМЕТЪР, КОМПАС, 

ЖИРОСКОП. 
 

Цели на темата: Да се представят наличните датчици и сензори в Windows Phone. Да се 

обяснят техните физически характеристики и начинът им на използване. Да се разгледат 

методите за извличане и обработване на данни от сензора. Да се представят възможностите 

на емулатора при използването на различните сензори. 

В тази тема ще бъде разгледано: 

 Представяне на нанича на използване на дизайна на  Sensor API 

 Интерпретиране на сензорните данни 

 Използване на сензорите в емулатора 

 Преместване със сензор за движение 

Можете да направите страхотно приложение, като комбинирате сензорите с други функции 

на телефона. Приложенията могат да реагират на потребителското разклащане на 

устройството чрез случайно избиране на обект за изчистване на екрана. По време на игра, 

като управление, може да се използва характеристиката преместване на устройството, като 

по този начин целия телефон се превръща в игрова конзола. Друг клас приложения 

подпомагат реалния свят с компютърно генерирана информация. Приложенията за 

разширена реалност могат да покажат местоположението на приятели, в близост до 

текущото ви местоположение. Астрономическите приложения определят позицията на 

вашето устройство, като по този начин се подпомага определянето на позицията на звездите 

на нощното небе. Туристическите приложения могат да определят най-близките 

забележителности, отново спрямо позицията на устройството. 

Всички тези приложения изискват сензорен вход от физическия свят. Акселерометърът на 

телефона, компаса и жироскопа са сензори за отчитане на данни от реалния свята, които 

могат след това ба бъдат обработвани в приложения чрез сензорния интерфейс (Sensor API) 

от Windows Phone SDK. Когато се комбинират с данни от текущото местоположение на 

телефона, се получава приложение за разширена реалност (augmented-reality application). 

Работата с текущото местоположение ще бъде разгледана в следващата тема. 

Работата със суровите данни от сензорите може да бъде трудна – например, когато се 
опитваме да изчислим в каква посока е насочено устройството. Класовете Inclinometer 

(за определяне на наклона) и OrientationSensor взимат входни данни от всички 
сензори, изпълняват няколко сложни изчисления, и осигуряват данни свързани с 
движението и относителното положение на устройството спрямо реалния свят. 
За по-доброто разбиране на данните от различни сензори, извлечени от реалния свят, 
трябва да се създаде просто приложение, което да представя данни на екрана. В първата 
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част на тази тема ще бъдат разгледани данните връщани от класовете Accelerometer, 

Compass и Gyrometer. Последната половина на темата обхваща класовете 
Inclinometer и OrientationSensor, и как капсуловат работата на три други сензора.  
Преди всичко това обаче ще въведем Sensor API, която е в основата на всички приложения 
свързани с работата на сензорите в Windows Phone SDK. 

1. Sensor APIs 
Въпреки, че класовете Accelerometer, Compass, Gyrometer, Inclinometer, и 
Orientation-Sensor, които са част от Sensor APIs1, и всеки от тях връща различни типове 
от данни, начинът на отчитане на данните е един си същ. Тук ще бъдат разгледани техниките 
за четене на данни от някои от сензорите. Те ще бъдат представи по време на разработване 
на приложения, така ще бъдат по ясни и лесни за възприемане. Класовете и интерфейсите, 
които съставят Sensor API се намират в именуваното пространство (namespace) 
Windows.Devices.Sensors. 

 

Забележка: В Windows Phone 8 SDK има две отделни Sensor APIs. Първото множество от 
класове и интерфейси, които са били част от Windows Phone 7 SDK и след това са 
прехвърлени и в Windows Phone 8 SDK за съвместимост, се намира в 
Microsoft.Devices.Sensors. Втората група Sensor API, се намира в 
Windows.Devices.Sensors са нововъведенията за работа със сензори в операционната 
система Windows 8. Ако желаете да споделяте код между приложения за Windows Phone и 
такива за Windows 8, трябва да използвате Windows 8 Sensor API.  
Windows Phone 7 Sensor API не се разглежда в настоящата тема. 
 
Въпреки че Accelerometer, Compass, Gyrometer, Inclinometer и 
OrientationSensor не споделят общ базов клас, всички те имат някои идентични 
свойства, методи и събития. Тези общи членове са представени в таблица 1. 
 
Таблица 1. 

Член Тип Описание 

GetCurrentReading Метод 
Връща обект от тип read-only, който съдържа 
данните от сензора към настоящия момент.  

GetDefault Метод Статичен метод, който връща инстанция на сензора. 

MinimumReportInterval Свойство 
Стойност от тип read-only, която посочва най-
малката стойност, която може да бъде предадена 
на свойството ReportInterval.  

ReadingChanged Събитие 
Събитието се поражда, когато са отчетени промени 
в данните от сензора. 

ReportInterval Свойство 

Определя честотата на отчитане на нови данни от 
сензора. Данните се връщат чрез 
GetCurrentReading, който се променя само 
веднъж през всеки интервал от време.  

                                                           
1 APIs (Application Programming Interfaces) на български се превежда като приложни-програмни интерфейси и 
представлява интерфейсът на изходния код, който операционната система или нейните библиотеки от ниско 
ниво предлагат за поддръжка на заявките от приложния софтуер. 
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Приложението получава текущия сензор получава данни чрез извикване на метода 

GetCurrentReading. Алтернативно на това, приложението може да се абонира да 
получава само новите данни от сензора, чрез събитието ReadingChanged. Методът 
GetCurrentReading може да се извика, дори когато сензорът не чете никакви данни, 
като в този случай той ще върне стойност null.   
 
Забележка:  Ако ID_CAP_SENSORS не е добавено към файла на главния манифест на 

приложението WMAppManifest.xml, извикването на GetDefault за които и да било сензор 

ще върне като резултат Unauthorized-AccessException. 

Всеки от сензорите класове дефинира статичен метод наречен GetDefault. Методът 

GetDefault позволява на разработчиците да определят дали има инсталирани хардуерно 

съответните сензори и дали са достъпни за приложението. Ако устройството няма 

инсталирани съответните сензори, тогава методът GetDefault ще върне стойност null.  

API Sensor управлява бързото превключване между приложенията. Разработчика не е нужно 

да изключва сензора, когато приложението е на преден план. За разлика от камерата, 

сензорите автоматично се възобновяват и не е предвидено допълнителен метод за това. 

Когато приложението е възстановено, сензорите и събитията започват да работят отново.  

2. Сензори в Windows Phone 8 
Сензорите, които ще бъдат разгледани в тази точка се отнасят за операционните системи Windows 

Phone 7.1, Windows Phone 8.0 и Windows Phone Silverlight 8.1. 

Windows Phone поддържа множество сензор, които позволяват на приложенията да определят 

ориентацията и движението на устройството. Тези сензори дават възможност за разработване на 

приложения, в които самото физическо устройство се използва като средство за визуализация на 

получените данни. Приложения, в които се използват и обработват данни от сензорите са игри и 

приложения за разширена реалност. При много от тях обаче, за да се получи пълна картина на 

заобикалящия свят, е необходимо използването едновременно на няколко сензора. Пример за такъв 

тип приложения са приложенията за определяне на местоположението и навигация по пътна карта. 

Както вече видяхме в предишната точка в Windows Phone е осигурен необходимия интерфейс за 

раобта с всички сензори. В тази точка ще разгледаме, кои са всъщност те. 

Всеки от класовете осигуряващи безпроблемната работа със сензорите е създаден въз основа на 

базовия клас Base Sensor <Sensor Reading> и следва неговия модел за стартиране и 

извличане на данни от сензорите. За всеки сензор, има как-да направи тема  

Забележка: Колекциите от интерфейси в Sensor APIs не могат да бъде използва, докато 

приложението работи при заключен екран, т.е. не поддържа фонов режим на работа. 

2.1 Акселерометър 

Акселерометърът измерва силите, приложени върху устройството в момент от времето. Тези 

сили могат да бъдат използвани за определяне на посоката на движение на потребителя с 
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устройството. Стойността на ускорението, се изразява в 3-измерен вектор, представляващ 

компоненти на ускорение в зависимост от осите X, Y, Z, съдържащ стойности, представени 

като гравитационни мерни единици (g от gravity). Ориентацията на ускорението е свързана 

с устройството, което означава че Z = -1g, когато устройството е поставено на равна 

повърхност с лице нагоре, а когато е поставено перпендикулярно на тази повърхност, тогава 

Y = -1g. 

Сензорът Accelerometer реагира на силата на гравитацията заедно с всички сили, 

произтичащи от движението на телефона. Комбиниранeто на интерфейси за движение е 

достъпно чрез класа Motion, който използва множество от сензорите за разделяне на 

вектора на гравитацията от устройството за ускоряване (акселератора) и позволява лесно да 

се определи текущото състояние (отклонение, височина и клатене) на устройството. 

2.2 Компас 

Компасът, или магнитометъра, е сензор, който може да бъде използван за за определяне на 

ъгъла, с която устройството е завъртяно спрямо магнитното поле на северния полюс на 

Земята. Приложението може чрез използването на сурови данни от магнитометър, да 

открива магнитни сили около устройството. 

Сензорът за компас не е задължителна част от всички устройства с Windows Phone. Това 

трябва да се вземе предвид при разработването и прилагането му в приложения. 

Приложението винаги трябва да проверява, за наличие на този сензор и да има възмжонст 

за осъществяване на алтернативен механизъм. 

2.3 Жироскоп 

Сензорът жироскоп се използва за определяне на скоростта на въртене на устройството 

около всяка ос. Стойностите получени от сензора жироскоп, могат да се използват за 

определяне на ориентацията на устройството в пространството. Тъй като жироскопът 

измерва скоростта на въртене, а не позицията на въртене, и по този начин позволя 

определяне на направлението. Ако е необходимо определянето на направлението 

(отклонение, височина и клатене) на устройството, трябва да използва данните за движение 

произтичащи от програмния интерфейс на жироскопа. 

Сензорът за жироскоп не е задължителна част от всички устройства с Windows Phone. Ето 

защо и тук както при компаса, това трябва да се вземе под внимание и програмното 

приложение, което ще използва този датчик, да прави предварителна проверка за неговото 

наличие, и да реагира адекватно, ако такъв датчик отсъства. 

2.4 Комбиниране на движения 

Има физически ограничения, затрудняващи определянето на действителната ориентация и 

движение на устройството, от суровите данни получени от сензорите на Windows Phone. 

Например, показанията на акселерометъра включват силата на гравитацията, приложена 

върху устройството, заедно със силата, получена от движението на устройството. Сензорът 

на жироскопа измерва скоростта на въртене, а не позиция, и така тя показва направлението 



Разработване на приложения за мобилни устройства 2015 

 

5  
 

му. Така че, има сложни геометрични изчисления, които са необходими за превръщането на 

суровите данни от сензора в теза, за определяне на вярната ориентация на устройството. 

Класът Motion управлява сензорните изчисления на ниско ниво и позволява на 

приложенията лесно да получат атрибутите на устройството, ротационното ускорение 

(ускорението при завъртане), и линейно ускорение, в резултат на гравитацията и 

движението потребителя. За приложенията моделиращи разширена неалност, които 

използват данни от този вид, използването на класа Motion е препоръчително. Ако искате да 

използвате по нестандартен начин данните от сензорите или искате да реализирате свои 

собствени изчисления за движение и ориентация, можете да използвате отделните класове 

за работа със сензорите и да получите сурови данни от всеки от тях. 

Motion API може да използва двe различни сензорни конфигурации. Normal Motion 

използва компаса и сензора акселерометър и е по-малко точната Enhanced Motion, която 

използва компаса, акселерометър и жироскоп. Ако приложението използва Enhanced 

Motion, трябва да се провери дали устройството, за което е създадено това приложение 

поддържа сензора жироскоп. 

2.5 Значението на сензора за Windows Phone Store 

Когато един потребител се опита да изтегли приложение от магазина на Windows Store, то 

трябва да изведе предупреждение, ако устройството на потребителя не поддържа сензор, 

който се използва от него. 

Както бе посочено по-горе, Motion API функционира на едно устройство дори при 

използването на сензора за компас. Но ако това приложение трябва да получи 

допълнително данни от жироскопа например, тогава трябва да се направи проверка, дали 

такъв сензор има на съответното устройство.  

Към момента, в магазина Windows Store има вградена функционалност, благодарение на 

която още докато потребителят разглежда дадено приложение, се прави проверка, дали то 

поддържа съответните сензори, за нормалното изпълнение на разглежданото приложение. 

Ако потребителят разглежда приложение, което използва Motion API и неговото устройство 

не разполага с компас, той получава предупреждение, че устройството изисква сензор за 

компас. 

3. Използване на данни от сензора акселерометър в Windows Phone. 
Това приложение е заимствано от [5] и може да бъде реализирано на Windows Phone 8, 

Windows Phone Silverlight 8.1 и на Windows Phone OS 7.1. 

Разработеното приложение ще изглежда по начина показан по-долу: 
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За да стартирате работата на акселерометъра, трябва да натиснете бутона Start, а за да я 

спрете бутона Stop. 

Координатната система показва начина на движение на телефона, а стойностите от вектора 

на ускорението X, Y, Z. 

За да видите как работи приложението е необходимо да стартирате разширените настройки 

на емулатора, което става от бутона Tools, показан на фигурата под номер 1. Той ще отвори 

допълнителния прозорец Additional Tools. Този прозорец позволява симулирането на 

начина на използване на хардуерни компоненти на смартфони с Windows Phone. За да 

достъпите функциите на акселерометъра, трябва да стартирате страницата Accelerometer 

(под номер 2). След което да завъртите телефона с бутона под номер 3. Ако искате да 

възстановите нормалното положение на телефона (поставен в хоризонтално положение с 

екран нагоре) трябва да използвате бутона Reset (номер 4). Ако искате да тестване 

функцията разклащане, може да използвате бутона Play (номер 6). 

Преди да се премине към крайният вариант на приложението, а именно неговото 

използване, първо е необходимо то да бъде разработено. 

3.1 Създаване на приложението за работа с аксерелеметър 

Следвайте следните стъпки, за да разработите това приложение. 

1. Във Visual Studio създайте ново приложение с име на проекта Windows Phone App. Този 

шаблон можете да намерите в категорията Windows Phone. 

2. Това приложение изисква достъп до програмния интерфейс за работа със сензори и XNA 

Framework, защото данните от акселерометъра се предават под формата на обекта Vector3 
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от XNA Framework. От менюто Project, щракнете върху Add Reference… и изберете 

Microsoft.Devices.Sensors Microsoft.Xna.Framework, и след това щракнете върху OK. 

 

3. Преминете във файла MainPage.xaml. Там в елемента Grid на име "Content Panel", трябва 

да поставите следния XAML код. 

 

Този код създава: 

 Бутона Start – за стартиране на извличане на данни от екселерометъра; 

 Бутона Stop – за да спре потока от данни; 

 Три елемента от тип TextBlock, които ще бъдат използвани за визуализиране на 

получените данни: xTextBlock, yTextBlock, zTextBlock;  

 Три линии от тип Line, които ще бъдат използвани за графично представлява на 

прочетените данни: xLine, yLine, zLine.  

 И още един текстов елемент от тип TextBlock и име statusTextBlock, който ще бъде 

използван за визуализиране на текущото състояние на приложението. 
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4. Отворете страницата MainPage.xaml.cs, която съдържа кода определящ функционалността 

на приложението и добавете библиотеките за работа със сензори, веднага след добавените 

вече именувани пространства, по следния начин: 

 

5. Деклариране на променлива от тип Accelerometer в началото на дефиницията на класа MainPage. 

 

6. В частта на конструктора на класа, трябва да проверите дали устройството, на което ще 

работи приложението поддържа сензора акселерометър. Не всички устройства поддържат 

всички сензор, така че винаги трябва да се прави проверка, преди използването на сензори.  

Конструктора на страницата трябва да съдържа следния код. 
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7. Преминете във файла MainPage.xaml, изберете бутона Start, след което от панела 

Proprties стартирайте страницата Events. Намерете събитието Click, в което вече трябва да 

има въведен текст. Щракнете двукратно върху него. По този начин във файла 

MainPage.xaml.cs ще се създаде манипулатор за събитието Click на бутона Start. В неговото 

тяло трябва да създадете нова инстанция на класа Accelerometer. Ако акселерометъра е null, 

той трябва да се инциализира, чрез конструктора, т.е. 

accelerometer = new Accelerometer(); 

За да се определи времето, през което да се регистрират данните постъпващи от 
акселерометъра, трябва да се използва свойството TimeBetweenUpdates. То по 
подразбиране е 2 милисекунди. 

accelerometer.TimeBetweenUpdates = TimeSpan.FromMilliseconds(20); 

След това чрез свойството CurrentValueGhanges да извлечете получените данни. 

Тук извиквате метода accelerometer_CurrentValueChanged, който ще бъде създаден в 

следващите стъпки, така че към настоящия момент може да ви бъде подчертан, като грешка. 

Ако ви попита компилатора на средата, дали да го създаде, дайте своето съгласие за това. 

Да предположи, че вече метода Start() на акселерометъра е започнал, но нещо се е случило 

и той се е провалил. Ето защо трябва да се постави тук и блок за обработка на изключения. 

Тук може да се изведе съобщение, с което потребителят да се информира, че е 

акселерометъра е спрял да работи. 

И така метода startButton_Click трябва да изглежда по следния начин: 
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8. Сега ще разработим манипулатора на събития, който приложихме към 

CurrentValueChanged. Този метод с нови данни за акселерометъра, ще бъде извикан от 

системата, с на честотата зададен с TimeBetweenUpdates. Манипулатора получава обект от 

тип при AccelerometerReading, който съдържа данните от акселерометъра. Този 

манипулатор се нарича манипулатор на фонова нишка, който не разполага с достъп до 

потребителския интерфейс (UI – user interface). Така че, този манипулатор на събитие 

използва метода Dispatcher.Invoke, в която се извиква специален код за нишки на 

потребителския интерфейс. Dispatcher.Invoke се използва, за да се извика UpdateUI, който 

ще бъдат дефиниран в следващата стъпка.  

И така метода за четене на данни от акселерометъра изглежда по следния начин: 

 

9. Разработване на метода UpdateUI, който ще показва на потребителя данните от 

акселерометър. Този метод първо актуализира състоянието на текста в statusTextBlock, като 

показва, че е в процес на четене на данните. След това актуализира данните за координатите 

X, Y, Z в текстовите полета и пречертава съответстващите им прави в координатната система. 

По този начин всички данни са актуализирани. 
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10. Последната стъпка е да се спре получаването на данни от аксрелерометъра, като се 

обработи събитието Click на бутона Stop. Още веднъж, ако редакторът добавя този 

манипулатор автоматично, замени съдържанието му със следното. Преминете във файла 

MainPage.xaml, изберете бутона Stop, след което от панела Proprties стартирайте страницата 

Events. Намерете събитието Click, в което вече трябва да има въведен текст. Щракнете 

двукратно върху него. По този начин във файла MainPage.xaml.cs ще се създаде 

манипулатор за събитието Click на бутона Stop. В тялото му допишете следния код: 

 

3.2 Тестване на приложението за работа с акселерометъра 
За да тествате това приложение, трябва да го стартирате с F5 или от менюто Debug, да изберете Start 

Debugging. Всичко останало е описано в началото на тази задача. 

Приятна работа! 

  



Разработване на приложения за мобилни устройства 2015 

 

12  
 

1. Timothy Binkley-Jones, Adam Benoit, Massimo Perga, Michael Sync (2014) Windows Phone 8 in 
Action, Manning Shelter Island 

2. Rob Miles, Windows Phone Programming in C# (Blue Book): Windows Phone Version 7.5, 2011, 
online available at http://www.facultyresourcecenter.com/ curriculum/pfv.aspx?ID=8874&c1=en-
us&c2=0 

3. Уикипедия, свободната енциклопедия (2015) Приложно-програмен интерфейс:  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%
BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 

4. Microsoft Developer technologies (2015) Sensors for Windows Phone 8: 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh202968(v=vs.105).aspx 

5. Microsoft Developer technologies (2015) How to get data from the accelerometer sensor for 
Windows Phone 8: https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/apps/ff431810(v=vs.105).aspx 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh202968(v=vs.105).aspx

