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ماژول IMU

اين ماژول اعموماً از سنسورهای مختلف نظير ژايروسکوپ ،شتاب سنج ،قطب نمای ديجيتال ،سنسور فشار
بارومتريک و ...تشکيل شده اند.

اين سنسور در کنار اتصال به يک ماژول موقعيت ياب ماهواره ای ( )GPSهر آنچه را که برای جهت يابی در کنترل
هوشمند و خودکار ،سيستم های آتوپايلوت يا آتولندينگ ،ساخت يک هواپيمای مدل و يا ساير ربات های پرنده
بدون سرنشين خودکار نياز داريد در اختيار شما قرار می دهد.
با استفاده از داده های قطب نمای ديجيتال ،می توانيد جهت های جغرافيايی را معين نماييد ،با استفاده از شتاب
سنج ميزان سرعت و شتاب را اندازه گيری کنيد ،سنسور زاويه سنج روی برد ،زاويه را در سه محور مشخص می
نمايند و در نهايت فشارسنج نصب شده بر روی برد در اصل می تواند به صورت يک ارتفاع سنج عمل نموده و ميزان
ارتفاع را به شما اعالم کند.
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مشخصات محصول

سنسور سنجش زوایا و حرکت  9درجه آزادی QV-S.IMU-01
سنسور  QV-S.IMU-01يک سنسور سنجش زاويه و حرکت با قابليت های ويژه می باشد .در اين سنسور با
ترکيب و پردازش اطالعات دريافتی از سنسورهای ژيروسکوپ ،شتابسنج و سنسور مگنتومتر ،بطور همزمان يا Real
Timeبا استفاده از محاسبات زوايای چهارگان  Quaternionيا زوايای اويلر مؤلفه های  Attitudeو
Headinggمحاسبه می شود .
اين  AHRSقادر است مؤلفه ها و مشخصه های حرکتی را تا  033بار در ثانيه محاسبه و بروزرسانی نمايد .در اين
AHRSقابليت اتصال به  GPSخارجی فراهم شده تا در کنار مؤلفه های  Attitudeو  Headingاطالعات مربوط
به موقعيت مکانی ،سرعت ،شتاب و سرعت برداری را در اختيار کاربر قرار دهد .اين ماژول اينترفيس های مختلفی
برای ارتباط با سيستم ميزبان و تبادل اطالعات پشتيبانی شده است .با استفاده از رابط  ، CANBusرابط USB
2.0و رابط سريال آسنکرون می توانيد اطالعات خروجی را دريافت و دستورات کنترلی را برای واحد  AHRSارسال
نماييد.
سنسور QV-S.IMU-01برای راه اندازی و کاربری آسان طراحی و توليد شده است .قاب پالستيکی مدارات داخلی
و قطعات حساس الکترونيکی را محافظت می کند .کانکتورها ارتباط آسان با سنسور را بدون نياز به لحيم کاری
فراهم می نمايد.
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قابليت های محصول :
قابليت اتصال به  GPSو تجزيه اطالعات
محاسبه موقعيت مکانی دريافت شده توسط  GPSبر حسب متر)درصورت اتصال )GPS
کاليبراسيون اتوماتيک باياس ژيروسکوپ (شروع با فرمان کاربر)
قابليت تنظيم سرعت ارتباط سريال (تا  002533بيت بر ثانيه)
دارای نرم افزار  PCبرای نمايش بصری اطالعات ،کاليبراسيون و پيکربندی AHRS
دارای خروجی USB
دارای خروجی سريال جهت اتصال به GPS
دارای خروجی CANbus

مشخصات:
سرعت داخلی بروز رسانی اطالعات 033هرتز
دقت در زوايای  pitchو  Rollباالتر از  5درجه
دقت باالتر از  2درجه در محاسبه زاويه yaw
ولتاژ ورودی  +2ولت ،ولتاژ پايه ها  0.0ولت (با قابليت تحمل ولتاژ  2ولت)
قابليت محاسبه سرعت زاويه ای تا ماکزيمم  ±5333درجه در ثانيه
قابليت محاسبه شتاب تا ماکزيمم g±5
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