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dat de trillingen van de machine de metingen beïnvloe-
den.
Het feit dat de behuizing voldoet aan de standaarden IP67 
en IP69K maakt dat het geen probleem is om de machine 
waarop de sensor gemonteerd is met een hogedrukreiniger 
schoon te maken. 
De afmetingen van de MV5 zijn ca. 80 mm x 55 mm x 24 
mm en de massa is slechts 120 gram (afbeelding 2). Voor 
bijvoorbeeld een drone is de massa aan de hoge kant. Voor 
die applicaties heeft LORD sensoren die meer geschikt zijn.

Extended Kalman-filter
De MV5-AR maakt gebruik van de kracht van een geavan-
ceerd automatisch adaptief Extended Kalman-filter (EKF) 
om fouten in verband met trillingen en plotselinge lineaire 
bewegingen te verwijderen, wat resulteert in een nauwkeu-
rige stand/positie-bepaling, met een bijna te verwaarlozen 
‘roll error’ tijdens draaien en plotselinge koersveranderingen. 
Een Kalman-filter is een ingewikkelde wiskundige rekenme-
thode om ruis en onverwachte gebeurtenissen uit te filteren 
op basis van modellen en schattingen en bepalingen van het 
gemiddelde signaalverloop. Hoe dit alles exact werkt, gaat 
te ver om hier uit te leggen. Wel zal duidelijk zijn dat er de 
nodige rekenkracht ingezet moet worden om de filterwer-
king uit te voeren. In de sensor is dan ook een krachtige 
microcontroller verwerkt die onder andere deze taak voor 
zijn rekening neemt. Daarnaast verzorgt hij de communica-
tie met de buitenwereld. Dit vindt plaats via een CAN bus 
(J1939 interface), een bus die in de voertuigtechniek veel-
vuldig toegepast wordt. Integratie in een voertuig is daar-
door een stuk gemakkelijker.

De eigenschappen
De sensor is volledig gekalibreerd en gecompenseerd over 
een temperatuurbereik van -40…+85 °C. De versnellings-
sensor heeft een bereik van ±10 g met een resolutie van 0,05 
g. Voor de gyroscoop is dat een bereik van ±500 °/sec en een 
resolutie van <0,003 °/sec. Voor de inclinometer geldt dat 
het bereik 360 ° is met een resolutie van 0,05 °. De voedings-
spanning mag liggen in het bereik 7...36 V en het energiege-
bruik is 350 mW (typ).
Om de sensor te kunnen inregelen en uitlezen in real time is 
er PC software beschikbaar genaamd MIP Monitor (afbeel-
ding 2). Dit pakket kan gratis opgehaald worden vanaf de 

De 3DM-MV5-AR is een inertial-sensor met de nieuwste 
technologie om met de hoogste precisie en nauwkeurigheid 
de inclinatie van een voer/vaartuig te meten in stilstand en in 
beweging. De MV5-serie heeft een zeer robuuste behuizing 
die met drie M8 bouten aan het voertuig wordt bevestigd 
en met een AMP Seal connector (die we in veel automotive-
applicaties tegen komen) wordt aangesloten. Gebaseerd op 
de bekende 3DM-GX5 serie beschikt deze unit over 3-assige 
versnellingsopnemers en 3-assige gyro’s om te komen tot een 
sensor met zes vrijheidsgraden. De MEMS-sensoren zijn 
ondergebracht in een compleet afgesloten behuizing van 
PBT (afbeelding 1). Dit is een kunststof die verwant is aan 
PET met zeer goede chemische, thermische en mechanische 
eigenschappen. Het materiaal wordt veelvuldig gebruikt 
voor kleine precisie-onderdelen die gemaakt worden door 
middel van spuitgieten, onder meer voor auto-onderdelen 
of voor elektrische of elektronische apparatuur. Het mate-
riaal is temperatuurbestendig tot ca. 120 °C en is bestand 
tegen benzine, dieselolie, oliën, vetten en zwakke zuren. In 
deze behuizing zijn de sensorelementen trillingsvrij gemon-
teerd. Dat houdt in dat men geen gebruik gemaakt heeft 
van potting. Vervolgens is de behuizing afgedicht met een 
hoogwaardige kit. Drie gaten met metalen bussen waar 
M8-bouten door passen zorgen vervolgens er voor dat de 
sensor zeer solide gemonteerd kan worden. Eventueel kan 
nog een metalen bescherming om de sensor aangebracht 
worden voor die applicaties waarbij de kans groot is dat de 
sensor door stoten beschadigd raakt. Dit alles zorgt er voor 
dat de sensor probleemloos op bijvoorbeeld de arm van een 
graafmachine gemonteerd kan worden zonder dat men bang 
hoeft te zijn dat de sensor mechanisch defect kan raken en 

website van LORD Sensing. Bij dit pakket heeft u nog een 
interface nodig om de sensor aan te kunnen sluiten op de 
PC. Uw computer heeft immers geen CAN bus interface. 
Overigens is het gebruik van de software niet strikt nood-
zakelijk. Alleen als u van plan bent om parameters te willen 
veranderen, iets dat veelal niet nodig is, heeft u het pakket 
nodig.

Tot slot 
Deze inclinatiesensor die zeer geschikt is voor off-road en 
landbouwvoertuigen, als roll- en pitch-sensor op schepen 
of als platformstabilisatie in ruwe omgevingen is met name 
opvallend door de behuizing. Bij de genoemde applicaties 
is de beschermingsgraad IP69K van essentieel belang om te 
garanderen dat de sensor gedurende langere tijd zijn werk 
kan doen.
Wie gaat zoeken op YouTube, komt de term low cost tegen 
voor deze sensor. Voor ons Nederlanders wil deze term zeggen 
dat we het hebben over enkele euro’s maar LORD Sensing 
heeft echter een totaal ander idee over deze term. Gezien de 
mogelijkheden, de beschermingsgraad, maar vooral ook de 
meetnauwkeurigheid is dit een sensor waar u wel veel waar 
voor uw geld voor krijgt.

Tijdens de beurs WoTS is de sensor te bewonderen op de 
stand 11 E026 van AE Sensors.                        •

Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Robuuste inertial sensor’

www.aesensors.nl

De nieuwe inertial-sensor van LORD Sensing is bedoeld voor metingen van dynamische inclinatie, versnelling en 

hoeksnelheid in zware omgevingen zoals die worden aangetroffen in de bouw, weg- en waterbouw, landbouw en transport. 

Hier biedt hij niet alleen een bescherming van IP69k, maar ook een zeer hoog niveau van precisie en nauwkeurigheid.

Robuuste inertial sensor
  Met IP69k-behuizing voor het zware werk

Afbeelding 1. De sensor in zijn behuizing met beschermings-
klasse IP69K.

Afbeelding 2. De software waarmee de sensor eventueel 
aangepast kan worden.


