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CMPS-10


1. คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ ค

 เป นโมดู ลเข็ มทิ ศและวั ดความเอี ยงผลงานของ Devantech (www.robot-electronics.co.uk)

 ภายในต ัวโมด ูลประกอบไปด วยต ัวตรวจจั บแม เหล็ กขั ้วโลก 3 แกนกั บต ัวตรวจจั บความเร ง
3 แกนที่ ทํ างานร วมกั บชิ ปประมวลผลขนาด 16 บิ ต เพื่ อตรวจสอบทิ ศ

 มี ความละเอี ยดในการวั ด 0.1 องศา

 วั ดความเอี ยงได 

 ใช ไฟเลี้ ยงในช วง +3.6 ถึ ง +5V ต องการกระแสไฟฟ า 25mA

 เชื่ อมต อกั บไมโครคอนโทรลเลอร ได  3 วิ ธี คื อ

1. ผ านบ ัส I2C ความถี ่ส ัญญาณนาฬ ิกา 100kHz ให ค าของข อม ูล 0 ถ ึง 255 หร ือ 0 ถ ึง 3599

2. แบบอนุ กรมหรื อ Serial ด วยอั ตราบอด 9600 บิ ตต อวิ นาที  ในรู ปแบบ 8 บิ ตข อมู ล 2
บิ ตหยุ ด ไม มี บิ ตพาริ ตี้  รองรั บทั้ งระดั บสั ญญาณ 3.3V และ 5V

3. แบบส ัญญาณ PWM ด วยความกว างพั ลส  1 ถึ ง 37 มิ ลลิ ว ินาที  ความละเอี ยดของการ
เพิ่ มค า 0.1 มิ ลลิ วิ นาที 

 ให ผลการวั ด 3 แบบ ประกอบด วย

1. ค าท ิศทางรอบต ัวในแนวแกนนอนหร ือ Bearing ม ีค า 0 ถ ึง 359.9 องศา ผ ิดพลาด 1%

2. ค ามุ มยกหรื อ Pitch มี ค า -85 ถึ ง 85 องศาเที ยบกั บแนวระนาบ  ผิ ดพลาด 1.5%

3. ค ามุ มเอี ยงหรื อ Roll มี ค า -85 ถึ ง 85 องศาเที ยบกั บแนวระนาบ ผิ ดพลาด 1.5%

 ขนาด 24 x 18 มม.



2CMPS-10 

2. การจั ดขาและการกํ าหนดทิ ศ

โมดู ล CMPS10 มี หน าตา, การจั ดขา และการกํ าหนดทิ ศทางหลั กจากผู ผลิ ตแสดงในรู ปที่  1
โดยต ําแหน งด ังกล าวจะอ างอ ิงก ับขั ้วของแม เหล ็กโลกหร ือเป นท ิศเหน ือ อย างไรก ็ตาม ผู ใช งานสามารถ
ก ําหนดท ิศอ างอ ิงใหม ได  โดยไม จํ าเป นต องเป นท ิศเหน ือเสมอไป ด วยกระบวนการทางซอฟต แวร และ
ขั้ นตอนทางฮาร ดแวร เล็ กน อย

CMPS10 ใช ไฟเลี้ ยงในช วง +3.6 ถึ ง +5V การเชื่ อมต อกั บ CMPS10 ทํ าได  3 วิ ธี คื อ โหมดบั ส
I2C, โหมดอนุ กรมหรื อ Serial และโหมด PWM ค าที่ ได เลื อกได ทั้ งแบบ Bearing, Pitch และ Roll โดย
Bearing เป นค าทิ ศทางรอบตั วในแนวแกนนอน มี ค าระหว าง 0 ถึ ง 359.9 องศา ส วน Pitch เป นมุ มยก
มี ค าระหว าง -85 ถึ ง 85 องศาเที ยบกั บแนวระนาบ และ Roll เป นมุ มเอี ยงมี ค าระหว าง -85 ถึ ง 85 องศา
เที ยบกั บแนวระนาบ ดู รู ปที่  2 ประกอบ

ร ูปที ่ 1 หน าตา, การจ ัดขาและการก ําหนดท ิศอ างอ ิงของโมด ูล
เข ็มท ิศ CMPS10

รู ปท่ี  2 แสดงที่ มาของค าท่ี อ านได จาก
โมด ูลเข ็มท ิศ CMPS10
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3. การติ ดต อในโหมดบั ส I2C

แม ว า CMPS10 จะเลื อกติ ดต อได  3 แบบก็ ตาม แต จากการทดสอบพบว า การติ ดต อกั บโมดู ล
CMPS10 ในโหมดบั ส I2C สะดวกกว าแบบอนุ กรมและ PWM

สํ าหรั บ CMPS10 มี แอดเดรสสํ าหรั บเชื่ อมต อผ านระบบบั ส I2C อยู ที่  0x60 มี รี จิ สเตอร เก็ บค า
ต างๆ รวม 22 ตั ว ดั งแสดงในตารางที่  1

หากส งข อมู ลคํ าสั่ งเป น 0x00 จะเป นการอ านค าเวอร ชั นเฟ ร มแวร ของโมดู ล CMPS10

หากส งข อมู ลคํ าสั่ งเป น 0x02 จะเป นการอ านข อมู ล โดย CMPS10 จะส งข อมู ลกลั บมา 4 ไบต 
ไบต แรกเป นไบต สู งของค ามุ มทิ ศ (bearing), ไบต ที่ สองเป นไบต ตํ่ าของค ามุ มทิ ศ, ไบต ที่ สามจะเป น
ค าม ุมยก (pitch) และไบต ส ุดท ายจะเป นค ามุ มเอ ียง (roll) โดยค าม ุมท ิศที ่อ านได ม ีค าระหว าง 0 ถ ึง 3599
(16 บิ ต) จึ งต องหารด วย 10 เพื่ อให ได ค ามุ มทิ ศที่ มี ค าระหว าง 0 ถึ ง  359.9 องศา



































































ตารางที ่ 1 รายละเอ ียดของร ีจิ สเตอร ทั ้งหมดของโมดู ลเข็ มทิ ศ CMPS10
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4. การต อวงจรเพ่ื อใช งานกั บบอร ด Unicon

เตรี ยมอุ ปกรณ ทั้ งหมดดั งรู ปที่  3 ใช สาย JST3AC-8 จํ านวน 2 เส นต อระหว างบอร ด Unicon
และโมดู ล CMPS10 ด ังรู ปที ่ 4 โดยปลายสายด านห ัวต อ IDC ต ัวเมี ยของสาย JST3AC-8 เส นที่  1 ต อก ับ
คอนเน็ กเตอร ของ CMPS10 ที่ ขาไฟเลี้ ยง (+V), กราวด  (GND)และ SDA ส วนเส นที่  2 ให ต อสาย
สั ญญาณ (สี ขาว เส นกลาง) กั บขา SCL ส วนหั วต อ IDC ตั วเมี ยของสายสี แดงและดํ าที่ เหลื อให ปล อย
ลอยไว  ส วนปลายสายด านที่ เป นหั วต อ JST ให นํ าไปเสี ยบจุ ดต อพอร ต SDA และ SCL บนบอร ด
Unicon

รู ปท่ี  3 อ ุปกรณ ทั ้งหมดที่ ต องใช ในการใช งานโมดู ลเข็ มทิ ศ CMPS10 กั บบอร ด Unicon

หากต องการติ ดตั ้งโมด ูลเข ็มท ิศ CMPS10 เข ากั บแท นหรื อฐานยึ ดใดๆ จะต องใช สกร ูและนอต
พลาสต ิกในการต ิดตั ้งเพื ่อลดผลกระทบจากโลหะที ่อาจม ีต อการตรวจจ ับแม เหล ็กขั ้วโลกของต ัวตรวจ
จั บภายใน CMPS10 (ในชุ ดอุ ปกรณ ของ CMPS10 มี เตรี ยมไว ให แล ว - ดู ได จากรู ปที่  4)
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รู ปท่ี  4 วงจรเชื ่อมต อเพื่ อใช งานโมดู ลเข ็มทิ ศ CMPS10 กั บบอร ด Unicon
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5. เขี ยนโค ด

โค ดตั วอย างสํ าหรั บอ านค าของโมดู ลเข็ มทิ ศ CMPS10 แสดงในโปรแกรมที่  1 จากนั้ นนํ าค า
ที่ ได มาแสดงผลที่ จอ GLCD-XT ที่ ติ ดตั้ งบนบอร ด Unicon

/************************************************************************
 *   TITLE : COMPASS AND TILT
 *   DESCRIPTION : Get direction of geography and tilt
 *                 on BMPS10 with I2C interface then show value on GLCD
 ***********************************************************************/
#include "unicon.h"
#define ADDRESS 0x60 // Register address for CMPS10
#define PIN 18 // Pin 18 for calibration
byte highByte, lowByte, fine;
// highByte and lowByte store high
// and low bytes of the bearing
// and fine stores decimal place of bearing

char pitch, roll; // Stores pitch and roll values of CMPS10,
// chars are used because they support signed value

int bearing; // Stores full bearing
void setup()
{
  sleep(1000); // Delay 1 second
  glcdClear(); // Clear GLCD screen
  Wire.begin(); // Initiate I2C
  pinMode(PIN, INPUT); // Set pin 18 to input mode
}
void loop()
{
measurement(); // Get data from CMPS10
if(!digitalRead(PIN)) // Pressed button for calibration

  {
    calibrate();
  }
  display_data(); // Show bearing, pitch and roll
  delay(50); // Delay time 50 millisecond
}
void measurement() // Get bearing, pitch and roll data
{
  Wire.beginTransmission(ADDRESS); //starts communication with CMPS10
  Wire.write(2);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADDRESS, 4); // Request 4 bytes from CMPS10
while(Wire.available() < 4); // Wait for bytes to become available
highByte = Wire.read(); // Get high byte of bearing
lowByte = Wire.read(); // Get low byte of bearing

pitch = Wire.read(); // Get pitch
roll = Wire.read(); // Get roll
bearing = ((highByte << 8) + lowByte) / 10; // Calculate full bearing
fine = ((highByte << 8) + lowByte) % 10; // Calculate decimal of bearing

}
void display_data() // Show data on GLCD
{
  glcd(0, 0, "CMPS10 V:%d  ", soft_ver());

โปรแกรมที ่ 1 ไฟล  Unicon_CMPS10_Button.ino อ านค าจากโมด ูลเข ็มท ิศ CMPS10 ของบอร ด Unicon (ม ีต อ)
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  glcd(1, 0, "Bearing=%d.%d   ", bearing, fine);
  glcd(2, 0, "Pitch=%d  ", pitch);
  glcd(3, 0, "Roll=%d   ", roll);
}
void calibrate() // Calibrating CMPS10 by pressed a button
{
glcdClear(); // Show calibration message on GLCD
glcd(0, 0, "Calibrate Start");

  writeCalibrateData(0xF0); // Send data 0xF0 to starting calibration
  sleep(500); // Delay 500 milliseconds
  glcd(1, 0, "Turn module to North.");// Show message to turn module to North
  while(!digitalRead(PIN)); // Wait for pressed a button
  while(digitalRead(PIN));
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set North

  glcd(1, 0, "Turn module to East. ");// Show message to turn module to East
  while(!digitalRead(PIN)); // Wait for pressed button
  while(digitalRead(PIN));
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set East

  glcd(1, 0, "Turn module to South."); // Show message to turn module to South
  while(!digitalRead(PIN)); // Wait for pressed button
  while(digitalRead(PIN));
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set South

  glcd(1, 0, "Turn module to West. "); // Show message to turn module to West
  while(!digitalRead(PIN)); // Wait for pressed button
  while(digitalRead(PIN));
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set West

  glcd(1, 0, "Calibration complete"); // Show calibration finishing on GLCD
  sleep(1000); // Delay 1 second
  glcdClear(); // Clear GLCD screen
}
void writeCalibrateData(int data)
{
  Wire.beginTransmission(ADDRESS); // Begin I2C transmission

// with CMPS10 address
  Wire.write(22); // Send register address
  Wire.write(data); // Send data to address 0x022
  Wire.endTransmission(); // End I2C trasmission
}
int soft_ver() // Get software version
{
  int data; // Software version of CMPS10 is read

// into data and then returned
Wire.beginTransmission(ADDRESS); // starts communication with CMPS10

  Wire.write((byte)0);
  Wire.endTransmission();
  // Sends the register we wish to start reading from
  // Note : Values of 0 being sent with write need to be masked as a byte so
// they are not misinterpreted as NULL this is a bug in arduino 1.0

Wire.requestFrom(ADDRESS, 1); // Request byte from CMPS10
  while(Wire.available() < 1); // Wait for bytes to become available
  data = Wire.read(); // Get software version
  return(data); // Return software version
}

โปรแกรมที ่ 1 ไฟล  Unicon_CMPS10_Button.ino อ านค าจากโมด ูลเข ็มท ิศ CMPS10 ของบอร ด Unicon (จบ)
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ฟ งก ชั่ นหลั กๆ ของโปรแกรมมี  3ตั วคื อ measurement();, display_data(); และ calibration();
โดยฟ งก ชั่ นแรกเป นฟ งก ชั่ นติ ดต อเพื่ ออ านค าจาก CMPS10 ผ านรู ปแบบการสื่ อสารข อมู ลระบบบั ส
I2C ค าที่ ได มี  3 ค าคื อ bearing, pitch และ roll จากนั้ นนํ าค าทั้ งหมดมาแสดงผลที่  GLCD-XT ด วยฟ ง
ก ชั่ น display_data();

ส วนฟ งก ชั ่น calibrate(); ใช ปร ับเท ียบทิ ศอ างอ ิงให แก โมด ูล CMPS10 โดยทํ าการเข ียนค า 0xF0
ไปย ังร ีจ ิสเตอร  22 ของโมดู ล CMPS10 เพื ่อเริ ่มต นการปร ับเท ียบ จากนั ้นเมื ่อกํ าหนดท ิศอ างอ ิงเริ ่มต นได 
ให เขี ยนข อมู ล 0xF5 ไปยั งรี จ ิสเตอร  22 ของโมดู ล CMPS10 โดยในการเข ียนแต ละครั้ งจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
มี การกดสว ิตช ที ่ต อกั บขาพอร ต 30 ในการปร ับแต งต องทํ าทั ้งสิ้ น 4 ครั ้งตามท ิศหลั ก แต ละท ิศจะม ีมุ ม
ต างกั น 90 องศา

6. ทดสอบวั ดทิ ศทาง

หลั งจากอั ปโหลดโปรแกรมไปยั งบอร ด Unicon ระบบจะทํ างานทั นที  Unicon จะติ ดต อกั บ
โมดู ล  CMPS10 เพื่ ออ านค าและแสดงผลดั งรู ปที่  5 หากไม มี การกํ าหนดทิ ศทางอ างอิ งเป นอย างอื่ น
ตํ าแหน ง 0 องศาจะหมายถึ ง ทิ ศเหนื อ ซึ่ งจะอ างอิ งกั บขั้ วแม เหล็ กโลก โดยทิ ศอ างอิ งหลั กที่ กํ าหนด
มาจากโรงงานของโมดู ล CMPS10 แสดงในรู ปที่  1

หากมี การหมุ นหรื อบิ ดต ัวโมด ูลไปมา ค าของม ุมยก (pitch) และมุ มเอ ียง (roll) จะเปลี ่ยนแปลง
เป นการแสดงให เห็ นว า โมดู ล CMPS10 สามารถวั ดความเอี ยงได ด วย

ร ูปท่ี  5 ผลการท ํางานของโมด ูล CMPS10 ที ่แสดงค าม ุมของท ิศ (Bearing), ม ุมยก (Pitch) และม ุมเอ ียง
(Roll) ผ านทางบอร ด Unicon
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7. การปรั บแต งทิ ศอ างอิ ง

อย างไรก ็ตาม ในการใช งานจร ิง ควรม ีการปร ับแต งท ิศอ างอ ิงให ถ ูกต องเพื ่อขจ ัดหร ือลดผลจาก
สนามแม เหล ็กที ่อาจค างอยู ภายในตั วตรวจจ ับสนามแม เหล ็กของโมด ูล CMPS10 ม ีขั ้นตอนโดยสร ุปด ังนี ้

(1) เริ ่มต นด วยการกดสว ิตช ที ่ต อก ับพอร ต 30 เพื ่อเข าสู โหมดปร ับท ิศอ างอ ิง จอแสดงผล GLCD-
XT แสดงข อความ  Calibrate Start ตามด วยข อความ Turn module to North. ท ําการหม ุนตั วโมด ูล
CMPS10 ไปย ังท ิศที ่กํ าหนดให เป นท ิศเหน ือ (อาจเป นท ิศเหน ือจร ิงๆ หร ือท ิศใดๆ ที ่ต องการอ างอ ิงก ็ได )
แล วกดสว ิตช ที ่ต อก ับพอร ต 30 เพื ่อก ําหนดท ิศอ างอ ิงครั ้งที ่ 1 จะเห ็น LED ที ่โมด ูล CMPS10 ต ิดสว าง

(2) ที่ จอแสดงผล GLCD-XT แสดงข อความ Turn module to East. หมุ นตั วโมดู ล CMPS10
ไปทางขวาในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิ กา 90 องศา แล วกดสวิ ตช ครั้ งที่  2 อั นการกํ าหนดทิ ศตะวั นออก

(3) จอแสดงผล GLCD-XT แสดงข อความ Turn module to South. หมุ นตั วโมดู ล CMPS10
ไปทางขวาในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิ กาไปอี ก 90 องศา แล วกดสวิ ตช ครั้ งที่  3 เพื่ อกํ าหนดเป นทิ ศใต 

รู ปท่ี  6 การปรั บแต งทิ ศอ างอ ิงของโมดู ล CMPS10
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(4) จอแสดงผล GLCD-XT แสดงข อความ Turn module to West. จากนั้ นหมุ นโมดู ลไปทาง
ขวาในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิ กาอี ก 90 องศา แล วกดสวิ ตช ครั้ งที่  4 เป นครั้ งสุ ดท าย LED ของโมดู ล
CMPS10 จะดั บลง เป นอั นสิ้ นสุ ดการปรั บแต งทิ ศอ างอิ งของโมดู ล CMPS10

ในรู ปที่  6 แสดงขั้ นตอนการปรั บแต งทิ ศอ างอิ งของโมดู ล CMPS10

8. แก โค ดลดอุ ปกรณ 

จากโปรแกรมที่  1 เป นตั วอย างที่ นํ าไปใช กั บบอร ด Arduino ได ทุ กแบบ โดยอาจแก โค ดเพื่ อ
เปลี่ ยนอุ ปกรณ แสดงผลเป นโมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด หรื อ LED รวมถึ งแสดงผ าน Serial
Monitor ของ Arduino IDE สํ าหรั บผู ใช งานบอร ด Unicon และใช การแสดงผลผ านจอ GLCD-XT
สามารถใช สวิ ตช  OK ในการเข าสู โหมดปรั บเที ยบทิ ศอ างอิ งแทนการใช สวิ ตช ภายนอกได  โดยดู ตั ว
อย างโค ดในโปรแกรมที่  2

#include "unicon.h"
#define ADDRESS 0x60 // Register address for CMPS10
byte highByte, lowByte, fine;
char pitch, roll;
int bearing; // Stores full bearing

void setup()
{
  sleep(1000); // Delay 1 second
  glcdClear(); // Clear GLCD screen
  Wire.begin(); // Initiate I2C
}
void loop()
{
  measurement(); // Get data from CMPS10
  if(sw_ok()) // Pressed OK for calibration
  {
    calibrate();
  }
  display_data(); // Show bearing, pitch and roll
  delay(50); // Delay time 50 millisecond
}
void measurement() // Get bearing, pitch and roll data
{
  Wire.beginTransmission(ADDRESS);  //starts communication with CMPS10
  Wire.write(2);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADDRESS, 4); // Request 4 bytes from CMPS10
  while(Wire.available() < 4); // Wait for bytes to become available

  highByte = Wire.read(); // Get high byte of bearing
  lowByte = Wire.read(); // Get low byte of bearing
  pitch = Wire.read(); // Get pitch
  roll = Wire.read(); // Get roll

โปรแกรมที ่ 2 ไฟล  Unicon_CMPS10_SW_OK.ino สํ าหร ับอ านค าจากโมด ูลเข ็มท ิศ CMPS10 ของบอร ด
Unicon และใช สวิ ตช  OK บนบอร ดแสดงผล GLCD-XT ในการปร ับแต งทิ ศอ างอิ ง (ม ีต อ)
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  bearing = ((highByte << 8) + lowByte) / 10;    // Calculate full bearing
  fine = ((highByte << 8) + lowByte) % 10; // Calculate decimal place of bearing
}
void display_data() // Show data on GLCD
{
  glcd(0, 0, "CMPS10 V:%d  ", soft_ver());
  glcd(1, 0, "Bearing=%d.%d   ", bearing, fine);
  glcd(2, 0, "Pitch=%d  ", pitch);
  glcd(3, 0, "Roll=%d   ", roll);
}
void calibrate() // Calibrating CMPS10 by pressed OK button
{
  glcdClear(); // Show calibration message on GLCD
  glcd(0, 0, "Calibrate Start");
  writeCalibrateData(0xF0); // Send data 0xF0 to starting calibration
  sleep(500); // Delay 500 milliseconds
  glcd(1, 0, "Turn module to North.");// Show message to turn module to North
  sw_ok_press(); // Wait for pressed OK button
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set North

  glcd(1, 0, "Turn module to East. "); // Show message to turn module to East
  sw_ok_press(); // Wait for pressed OK button
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set East

  glcd(1, 0, "Turn module to South.");// Send data 0xF5 to set South
  sw_ok_press(); // Wait for pressed OK button
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set South

  glcd(1, 0, "Turn module to West. "); // Show message to turn module to West
  sw_ok_press(); // Wait for pressed OK button
  writeCalibrateData(0xF5); // Send data 0xF5 to set West

  glcd(1, 0, "Calibration complete"); // Show calibration finishing on GLCD
  sleep(1000); // Delay 1 second
  glcdClear(); // Clear GLCD screen
}
void writeCalibrateData(int data)
{
  Wire.beginTransmission(ADDRESS); // Begin I2C transmission

// with CMPS10 address
  Wire.write(22); // Send register address
  Wire.write(data); // Send data to address 0x022
  Wire.endTransmission(); // End I2C trasmission
}
int soft_ver() // Get software version
{
  int data;   // Software version of CMPS10 is read into data and then returned
  Wire.beginTransmission(ADDRESS); // Starts communication with CMPS10
  Wire.write((byte)0);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(ADDRESS, 1); // Request byte from CMPS10
  while(Wire.available() < 1); // Wait for bytes to become available
  data = Wire.read(); // Get software version
  return(data); // Return software version
}

โปรแกรมที่  2 ไฟล  Unicon_CMPS10_SW_OK.ino สํ าหรั บอ านค าจากโมดู ลเข็ มทิ ศ
CMPS10 ของบอร ด Unicon และใช สวิ ตช  OK บนบอร ดแสดงผล GLCD-XT
ในการปรั บแต งทิ ศอ างอ ิง (จบ)
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