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 i 

Sammanfattning 
Embedded Systems Lab vid Umeå universitet är involverade i ett forskningsprojekt där syftet är att 

undersöka kors beteende då de utfordras inne i ett stall. Varje ko behöver kunna positions-

bestämmas med en noggrannhet på ca 50 cm, och eftersom GPS-teknik inte fungerar tillfreds-

ställande i inomhusmiljöer behöver ett ”inomhus positioneringssystem” utvecklas. 

Embedded Systems Lab har tagit fram ett system som använder IR-ljus och radio för att bestämma 

positionen för en ”rörlig enhet” i ett rum, men systemet kräver omfattande infrastruktur och är 

dessutom dyrt, varför ett alternativt system som använder ultraljud och radio utreds. 

I detta examensarbete undersöks ultraljudssändares- och mottagares räckvidd, strålningsvinkel och 

strömförbrukning som en förstudie inför utvecklingen av ett inomhus positioneringssystem med 

ultraljud. Tre olika typer av drivsteg för sändaren har testats och olika förstärkning på mottagaren. I 

rapporten beskrivs även effekten av antalet utsända ultraljudscykler, påverkan av ”skuggning” av 

ultraljudssignalen samt skillnader mellan olika frekvenser på ultraljudet. 

 

Abstract 
Embedded Systems Lab at Umeå University is currently part of a research project with the purpose to 

examine the behavior of dairy cows inside a barn. Each cow needs to be tracked with a precision of 

50 cm, and since GPS-technique has poor functionality at indoor environments, an indoor positioning 

system needs to be developed. 

Embedded Systems Lab has already developed an indoor positioning system using IR-light and radio, 

but since this system demands extensive infrastructure and is rather expensive, an alternate 

positioning system using ultrasonic pulses and radio is being examined. 

In this report the range, beam angle and current consumption of ultrasonic transmitters- and 

receivers are investigated. Three different driver stages for the transmitter is tested, and two 

amplifier solutions for the receiver. The report also describes how the length of the transmitted 

ultrasonic pulse affects the received signal, accessibility of a “shadowed” signal, and the effect of 

different sound frequency. 
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Ordlista 
Infrastruktur Den fasta delen av systemet. Består av sändare eller mottagare som är 

fast monterade i t.ex. tak eller på väggar. 

Mottagare Prototypbygget för ultraljudsmottagare. 

Push-pull Teknik för som används för att öka drivförmågan hos effektförstärkare. 

Rörlig nod Den del i systemet som skall positionsbestämmas. Systemet kan bestå av 

en eller flera rörliga noder. 

Sändare Prototypbygget för ultraljudssändare. 

TOF ”Time Of Flight”. Den tid det tar för en signal att färdas mellan två 

punkter. 

Ultraljudspuls Ett antal pulser i ultraljudssändarens resonansfrekvens. 
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1. Inledning 
Denna rapport är en del av ett större forskningsprojekt som utförs av Embedded Systems Lab vid 

Umeå universitet. Projektets syfte är att undersöka kors ätbeteende då de utfordras, och att ta reda 

på vilka kor som äter ur vilka fodertråg. 

För att kunna mäta vilka kor som äter ur vilka fodertråg behöver man veta varje kos position i stallet 

med en precision på ca 50 cm. GPS-teknik fungerar dåligt inomhus, och har dessutom inte tillräckligt 

hög precision, varför ett annat system behöver utvecklas. 

Embedded Systems Lab har sedan tidigare utvecklat ett system för inomhus positionsbestämning, 

där IR-ljus används tillsammans med IR-kameror [1]. Detta system har en mycket hög precision 

(precisionen begränsas av kamerans upplösning, rummets storlek och hur kameran är vinklad i 

förhållande till golvet), men kräver en omfattande infrastruktur för den fasta installationen, och är 

dessutom ganska dyrt. För att underlätta installationen och skapa ett billigare system vill Embedded 

Systems Lab undersöka möjligheten att använda ultraljud i samband med radio för att bestämma 

positionen för varje ko. 

Det finns flera tidigare forskningsprojekt som undersöker möjligheten att använda ultraljud för 

inomhus positionsbestämning exempelvis ”Cricket”, ”Buzz” och ”Dolphin”. 

I ”Cricket” [2] utnyttjas det faktum att radiosignaler färdas betydligt snabbare än ultraljud, och 

genom att mäta tidsskillnaden mellan en utsänd radiosignal och en utsänd ultraljudspuls kan man 

beräkna positionen. Ett antal ”beacons” (sändare) placeras i taket och sänder med jämna mellanrum 

ut en radiosignal följt av en 40 kHz ultraljudssignal (150 µs, d.v.s. 6 cykler). Enheten som skall 

positionsbestämmas benämns ”rörlig nod”, och består av en ultraljudsmottagare, en radio samt en 

mikrokontroller med kringutrustning. Den ”rörliga noden” startar en timer när den tagit emot en 

radiosignal från en sändare, och därefter mäts tiden till dess att ultraljudssignalen når fram (”Time Of 

Flight”, TOF). Om tillräckligt många signaler från olika sändare når den rörliga noden kan dess 

position beräknas genom att jämföra avstånden mellan de olika sändarna. 

”Buzz” [3] beskriver ett system där enbart ultraljudssändare och mottagare används för inomhus 

positionsbestämning. Systemet består precis som ”Cricket” av ett antal fasta sändare placerade i 

taket eller på väggen. Sändarna skickar ut korta ”salvor” (”chirps”) med ultraljudssignaler i ett visst 

mönster som gör att mottagaren har möjlighet att beräkna sin egen position. I ”Buzz” är varje chirp 

250 µs lång (10 cykler), och har en frekvens på 40 kHz. 

”Dolphin” [4] är ett positioneringssystem där man har fokuserat på att minimera den manuella 

konfigurationen av ultraljudssändare- och mottagare. I ”Dolphin” används två typer av noder, 

referensnoder och normala noder, där referensnoderna har en fast position och de normala noderna 

är mobila. Genom att endast använda ett fåtal referensnoder minimeras den manuella 

konfigurationen. Positionsbestämningen för de ”normala noderna” sker genom en algoritm där man 

utnyttjar de noder där positionen redan är känd. Avståndsmätningen mellan olika noder sker, precis 
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som i ”Cricket” genom att mäta tidsskillnaden mellan en utsänd radiosignal jämfört med en utsänd 

ultraljudssignal. 

 

1.1. Syfte och mål 
Examensarbetet genomförs med främsta syfte att optimera ultraljudssändare- och mottagare för 

längsta räckvidd, största spridningsvinkel och lägsta energiförbrukning. I praktiken innebär det 

konstruktion av prototyper för sändare och mottagare, programmering av dessa samt mätning av 

räckvidd, spridningsvinkel och strömförbrukning. Baserat på utförda mätningar skall bedömas om 

den rörliga noden bör vara sändare eller mottagare av ultraljudssignaler. 

 

Specifika krav på sändarelektroniken var: 

 Att sändaren ska kunna fungera på batteridrift (3.6V) 

 Att man i prototypen ska kunna välja mellan drivsteg baserade på CMOS/TTL-nivå, 

Spänningsdubblering med operationsförstärkare samt seriegränssnittsdrivkretsen RS232 

 Att ingående komponenter ska vara möjliga att sättas i sleep mode 

 Att antalet utsända ultraljudscykler skall vara varierbart 

 Att det finns tydliga mätpunkter för strömåtgång och spänningsnivåer 

 

Specifika krav på mottagarelektroniken var: 

 Att mottagaren ska kunna fungera på batteridrift (3.6V) 

 Att det finns tydliga mätpunkter för strömåtgång och spänningsnivåer 

 Att ingående komponenter ska vara möjliga att sättas i sleep mode 

 

Mycket av arbetet med prototyperna i detta examensarbete bygger på ”Cricket” [2]. I ”Cricket” 

används ett drivsteg med en spänningsdubblerare och operationsförstärkare på sändarsidan, och 

därför kommer denna lösning att testas och jämföras med de alternativa drivstegen (TTL/CMOS och 

RS232). 
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2. Teori 

2.1. Ultraljud 
Ljud består av förtätningar och förtunningar (vågor) av molekyler i luften. Ljudets hastighet är grovt 

räknat 343 m/s, men hastigheten påverkas av faktorer som t.ex. temperatur och luftfuktighet, där 

temperaturen har störst inverkan [5]. En mer exakt formel för att beräkna ljudhastigheten i luft ges i 

ekvation 2.1 

          √          (2.1) 

Där TC är temperaturen i Celsius. 

 

2.2. Ultraljudssändare 
Två typer av ultraljudssändare har testats i detta projekt.  Den första sändaren (400ST160, Prowave, 

Taiwan) [6], har en resonansfrekvens på 40kHz, och den andra sändaren (250ST160, Prowave, 

Taiwan) [7], har en resonansfrekvens på 25kHz.  

Figur 2.1 och 2.2 visar utdrag ur databladen för de båda sändarna. Ur dessa diagram kan utläsas att 

båda sändarna tycks ha en impedans på ca 500Ω vid resonansfrekvensen, och en fasvinkel på ca 0⁰. 

Det innebär alltså att ultraljudssändarna är av resistiv karaktär vid sin resonansfrekvens, och man kan 

med hjälp av Ohms lag teoretiskt beräkna den ström som flyter genom sändaren vid utsänd 

ultraljudspuls. 

  

Figur 2.1. Impedansegenskaper i Figur 2.2. Impedansegenskaper i förhållande 

förhållande till frekvens för 400ST160 [6]. till frekvens för 250ST160 [7]. 
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Vidare kan man i databladen för ultraljudssändarna utläsa ”strålningsvinkeln” för sändaren. 

Strålningsvinkeln för respektive sändare redovisas i figur 2.3 och 2.4. I bilderna framgår att 250ST160 

har en större spridning av ultraljudssignalen än 400ST160. 

  

Figur 2.3. Strålningsvinkel för 400ST160 [6]. Figur 2.4. Strålningsvinkel för 250ST160 [7]. 

 

2.2.1. Drivsteg 

Eftersom systemet är tänkt att drivas av batteri som har en maximal spänningsnivå på 3,6 V kommer 

någon form av drivsteg behövas för att få upp signalstyrkan. Drivstegets uppgift är att höja 

spänningsnivån över ultraljudssändaren då denna skall sända ut ultraljudssignaler. 

2.2.1. Push-pull 

Push-pull är en teknik som används i klass B (eller AB) effektförstärkare, där push-pull syftar på att 

förstärkarkopplingen kan förstärka både den positiva och den negativa halvan av en ren 

växelspänning. Förstärkaren har alltså möjlighet att både driva och ”sänka” ström genom lasten. 

I fallet med ultraljudssändaren innebär push-pull att en inverterad signal skickas till ena benet på 

ultraljudssändaren, och en icke-inverterad signal skickas till det andra benet, enligt figur 2.5. För 

ultraljudssändaren kommer det att ”upplevas” som att spänningen är dubbelt så hög som den i själva 

verket är. 

 
Figur 2.5. Princip för push-pull teknik för ultraljudssändaren 
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2.2.2. Strömförbrukning 

Följande förutsättningar används för teoretisk beräkning av strömförbrukningen hos sändaren med 

de olika drivstegen: 

En gång per sekund skickas en ultraljudspuls bestående av åtta 40 kHz cykler ut, total sändtid är 200 

µs. Sändarens matningsspänning (VCC) är 3 V och impedansen i ultraljudssändaren (ZUS) 500 Ω. 

Strömförbrukning för mikroprocessorn är enligt datablad 0,8 µA i sovläge (Imikro,sovläge), och 8 mA i 

aktivt läge (Imikro,aktiv) [8]. Spänningen över ultraljudssändaren betecknas VUS. Strömmen genom 

ultraljudssändaren (IUS,aktiv) beräknas genom ekvation 2.2 

          
   

   
 (2.2) 

Tabell 2.1. Generella beteckningar för teoretiska strömberäkningar. 

Beteckning Beskrivning 

Imikro,sovläge Strömförbrukning mikrokontroller, sovläge 
Imikro,aktiv Strömförbrukning mikrokontroller, aktivt läge 
VUS Spänning över ultraljudssändaren 
ZUS Impedans i ultraljudssändaren vid frekvensen 40 kHz 
IUS,aktiv Ström genom ultraljudssändaren (vid sändning) 

 

 

För ”TTL/CMOS-drivsteget” är VUS 3 V. Aktiv tid för sändaren är 0,02 procent av totala tiden, och den 

relativa tiden beräknas genom ekvation 2.3 

 

         
    

   
 (2.3) 

 

Total strömförbrukning ITTL/CMOS beräknas enligt ekvation 2.4 

 

                                                                            (2.4) 

 

Tabell 2.2. Beteckningar för teoretisk strömberäkning, TTL/CMOS 

Beteckning Beskrivning 

tr,aktiv Relativ tid som sändaren är aktiv 
  

 

För drivsteget med spänningsdubblering och operationsförstärkare är VUS 6 V. Strömförbrukningen 

för spänningsdubbleraren är enligt datablad 1 µA i sovläge (IVDBL,sovläge) och 12 mA i aktivt läge 

(IVDBL,aktiv). Spänningsdubbleraren drar dessutom ström (IVDBL,powerup) under 1 ms då den går från 

sovläge till aktivt läge, beroende på att dess kondensatorer behövs laddas upp. Strömförbrukningen 

för operationsförstärkaren (IOP) är enligt datablad 0,95 mA. 
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Aktiv tid för uppstart av spänningsdubbleraren är 0,1 procent av totala tiden, och den relativa tiden 

beräknas genom ekvation 2.5 

           
   

   
 (2.5) 

 

Aktiv tid för ultraljudssändning är 0,02 procent av totala tiden, och den relativa tiden beräknas 

genom ekvation 2.6 

           
    

   
 (2.6) 

 

Total aktiv tid för sändaren är 0,12 procent av totala tiden, och den relativa tiden beräknas genom 

ekvation 2.7 

              
    

   
 (2.7) 

 

Total strömförbrukning IOPAMP beräknas enligt ekvation 2.8 

                                  (               )                

                                                   

(               )                                                   (2.8) 

 

Tabell 2.3. Beteckningar för teoretisk strömberäkning, spänningsdubblering och operations-

förstärkare. 

Beteckning Beskrivning 

IVDBL,sovläge Strömförbrukning spänningsdubblerare, sovläge 
IVDBL,aktiv Strömförbrukning spänningsdubblerare, aktivt läge 
IVDBL,powerup Strömförbrukning för uppladdning av kondensatorer till 

spänningsdubblerare 
IOP Strömförbrukning operationsförstärkare 
tr,powerup Relativ tid som behövs för att starta upp spänningsdubbleraren 
tr,USaktiv Relativ tid som ultraljudssändaren är aktiv 
tr,aktivtotal Relativ tid som sändaren är aktiv 
  

 

För drivsteget med RS232 är VUS 12 V. Strömförbrukningen för RS232-drivkretsen är enligt datablad 1 

µA i sovläge (IRS232,sovläge) och 0,3 mA i aktivt läge (IRS232,aktiv). RS232-drivkretsen drar dessutom ström 

(IRS232,powerup) under 100 µs då den går från sovläge till aktivt läge, beroende på att dess kondensatorer 

behövs laddas upp.  



Umeå universitet, inst. för tillämpad fysik och elektronik 

Optimering av ultraljudssändare- och mottagare avseende 

räckvidd, strålningsvinkel och energiförbrukning  2014-06-04 

 

 
  

 7 

Aktiv tid för uppstart av RS232-drivkretsen är 0,01 procent av totala tiden, och den relativa tiden 

beräknas genom ekvation 2.9 

           
    

   
 (2.9) 

 

Aktiv tid för ultraljudssändning är 0,02 procent av totala tiden, och den relativa tiden beräknas 

genom ekvation 2.10 

           
    

   
 (2.10) 

 

Total aktiv tid för sändaren är 0,03 procent av totala tiden, och den relativa tiden beräknas genom 

ekvation 2.11 

              
    

   
 (2.11) 

 

Total strömförbrukning IRS232 beräknas enligt ekvation 2.12 

                                  (               )                

                                                    

(               )                                    (2.12) 

 

Tabell 2.4. Beteckningar för teoretisk strömberäkning, RS232. 

Beteckning Beskrivning 

IRS232,sovläge Strömförbrukning spänningsdubblerare, sovläge 
IRS232,aktiv Strömförbrukning spänningsdubblerare, aktivt läge 
IRS232,powerup Strömförbrukning för uppladdning av kondensatorer till 

spänningsdubblerare 
tr,powerup Relativ tid som behövs för att starta upp RS232-drivkretsen 
tr,USaktiv Relativ tid som ultraljudssändaren är aktiv 
tr,aktivtotal Relativ tid som sändaren är aktiv 
  

 

 

2.3. Ultraljudsmottagare 
Två typer av ultraljudsmottagare har provats i detta projekt.  Den första mottagaren (400SR160, 

Prowave, Taiwan), har en resonansfrekvens på 40kHz, och den andra mottagaren (250SR160, 

Prowave, Taiwan), har en resonansfrekvens på 25kHz. På motsvarande sätt som för respektive 
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sändare (se figur 2.1 och 2.2) kan mottagarnas impedans vid resonansfrekvensen utläsas ur 

databladen. För 400SR160 utläses impedansen till ca 4 kΩ, och för 250SR160 utläses impedansen till 

ca 2,5 kΩ. 

2.3.1. Inverterande förstärkarkoppling med operationsförstärkare 

Signalen som erhålls från en ultraljudsmottagare behöver förstärkas upp för att den skall vara 

detekterbar av en mikrokontroller vid längre avstånd mellan sändare och mottagare. I figur 2.6 

demonstreras hur en grundläggande  inverterande förstärkarkoppling med operationsförstärkare ser 

ut. Förstärkningen beräknas genom ekvation 2.13. 

   
   

   
  

  

  
 (2.13) 

 

 

Figur 2.6. Grundkoppling, inverterande förstärkare 

Då en operationsförstärkare används för att förstärka högfrekventa signaler är det viktigt att tänka 

på förstärkarens hastighet (bandbreddsprodukt) och dess slew rate, då dessa begränsar hur höga 

frekvenser insignalen kan ha. Om frekvensen på insignalen ligger nära gränsen för vad 

operationsförstärkaren klarar av kan operationsförstärkaren bli instabil och börja självsvänga. För att 

återfå stabilitet i operationsförstärkaren kan olika kompensationstekniker användas [9], bland annat 

In the Loop Compensation. In the Loop Compensation innebär att man använder ett RC-filter i 

återkopplingen till operationsförstärkaren, som avkopplar högra frekvenser. I figur 2.7 visas ett 

inverterande förstärkarsteg med In the Loop Compensation. 

 

Figur 2.7. Inverterande förstärkare med ’In the Loop Compensation’ 
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För att få en större förstärkning kan flera operationsförstärkare kaskadkopplas (kopplas i serie med 

varandra). Den totala förstärkningen blir då produkten av varje stegs förstärkning, d.v.s för n st 

kaskadkopplade förstärkare beräknas förstärkningen enligt ekvation 2.14 

                       (2.14) 

 

Då en enkelmatad operationsförstärkare används (d.v.s. operationsförstärkarens minusmatning 

ansluts till jord) behöver insignalen till operationsförstärkaren ställas in på en lämplig nivå så att 

utsignalen får ”utrymme” att svänga från +VCC till GND. Nivån på ingången till operations-

förstärkaren kan ställas in med hjälp av två resistorer kopplade mellan VCC och GND (s.k. 

spänningsdelare, se figur 2.8). 

 

Figur 2.8. Inställning av ingångsnivå till enkelmatad operationsförstärkare. Vbias blir referensnivån till 

operationsförstärkaren. 

 

2.3.2. Strömförbrukning 

Mottagaren kommer att vara i ”aktivt läge” hela tiden. Strömförbrukningen för operations-

förstärkaren LMV552 (72 dB förstärkning) är 34 µA per förstärkare [9]. En viss ström kommer att flyta 

genom spänningsdelaren som ställer in referensnivån på operationsförstärkaren. Den teoretiska 

ström-föbrukningen för mottagaren med LMV552 som förstärkare beräknas enligt ekvation 2.15 

                                         (2.15) 
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Tabell 2.5. Beteckningar för teoretisk strömberäkning, mottagare med LMV552 som operations-

förstärkare 

Beteckning Beskrivning 

Imikro,aktiv Strömförbrukning mikrokontroller, aktivt läge 
ILMV552,aktiv Strömförbrukning för operationsförstärkaren LMV552 i aktivt läge 
IBIAS Strömförbrukning för spänningsdelare 

 

Strömförbrukningen för operationsförstärkaren LMV652 (94 dB förstärkning) är 118 µA per 

förstärkare [10]. Den teoretiska strömförbrukningen för mottagaren med LMV652 som förstärkare 

beräknas enligt ekvation 2.16 

                                         (2.16) 

 

Tabell 2.6. Beteckningar för teoretisk strömberäkning, mottagare med LMV652 som operations-

förstärkare 

Beteckning Beskrivning 

Imikro,aktiv Strömförbrukning mikrokontroller, aktivt läge 
ILMV652,aktiv Strömförbrukning för operationsförstärkaren LMV652 i aktivt läge 
IBIAS Strömförbrukning för spänningsdelare 
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3. Metod/Genomförande 

3.1. Blockschema 
Ett första blockschema togs fram i ett tidigt stadium av projektet, och redovisas i figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Grovt blockschema över systemet. (MCU = mikrokontroller, UL-sändare = ultraljudssändare, 

UL-mottagare = ultraljudsmottagare) 

 

Vid komponentvalet till prototyperna lades stor vikt vid att minimera strömförbrukningen, men att 

ändå få ut så mycket som möjligt av komponenten. Eftersom komponenterna i slutprodukten skall 

vara ytmonterade tillverkades ”adaptrar”, där komponenternas ben drogs ut till stiftlister för 

montering på kopplingsdäck. 

Vid mätningar på mottagarsidan har inte mikrokontrollern varit inkopplad, utan mätningar har skett 

med oscilloskop direkt efter förstärkarstegen. 

 

3.2. Sändare 

3.2.1. Drivsteg 

I examensarbetet har, efter diskussion med företagshandledare, tre olika drivsteg testats för att 

generera en högre spänning över ultraljudssändaren. De tre testade drivstegen är 

1. TTL/CMOS 

2. Spänningsdubblering och operationsförstärkare 

3. RS232 drivkrets 

Förutom drivstegen mellan mikrokontrollern och ultraljudssändaren används (då det är möjligt) även 

”push-pull”. Alternativ 1 är egentligen inget drivsteg; utgångarna från mikrokontrollern är kopplade 

direkt till ultraljudssändaren. Ur energisparssynpunkt är detta dock ett intressant alternativ. 

Kopplingsschema för de olika drivstegen återfinns i bilaga A. 
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3.2.2. Sändning av ultraljudspulser 

De ultraljudspulser som skickas ut genom ultraljudssändaren genereras av en mikrokontroller av 

typen ATmega164P eller ATmega644P. Mikrokontrollern är programmerad så att ett visst (valbart) 

antal cykler av ultraljudssändarens resonansfrekvens sänds genom ultraljudssändaren en gång per 

sekund, se figur 3.2. 

 
Figur 3.2. Utsignal till ultraljudssändaren. 

 

3.3. Mottagare 

3.3.1. Förstärkning/signalbehandling 

Ultraljudsmottagaren fungerar som ett bandpassfilter där endast mottagarens resonansfrekvens 

”släpps igenom”, och därför kan den mottagna signalen förstärkas upp utan att signalen blir speciellt 

brusig. Två olika förstärkarkopplingar har provats på mottagaren; båda är tvåstegs inverterande 

förstärkarkopplingar, och förstärkningen är 72 dB respektive 94 dB. I 72 dB-kopplingen användes 

operationsförstärkaren LMV552 [9], och i 94 dB-kopplingen användes operationsförstärkaren 

LMV652 [10]. LMV552 drar mindre ström än LMV652, men är inte lika snabb (72 dB ligger nära 

gränsen för vad LMV552 klarar av i förstärkning för signaler uppåt 40 kHz). 

Eftersom LMV552 ligger så pass nära gränsen för vad den klarar av används en stabiliserande ”In the 

Loop Compensation” för att undvika att operationsförstärkaren börjar självsvänga.  Kopplingsschema 

för mottagaren återfinns i bilaga B. 
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3.3.2. Detektering av ultraljudssignaler via mikrokontroller 

För att kunna bestämma med vilken precision man kan utföra avståndsmätningar kopplades en 

mikrokontroller in på mottagaren, och den mottagna signalen skickades via en switchdiod och ett 

lågpassfilter (se figur 3.3) till mikrokontrollerns analoga komparator. Resistorerna R1 och R2 i figuren 

ställer in en lämplig triggnivå för komparatorn. 

 

Figur 3.3. Switchdiod, lågpassfilter och referensspänning för inkoppling till mikrokontrollerns analog 

komparator. 

 

3.4. Avståndsmätning, jämförelse mellan olika drivsteg och sändfrekvens 
Avståndsmätningarna utfördes i en av universitetets korridorer. Sändaren och mottagaren 

placerades direkt på golvet, där själva ultraljudssändaren befann sig några cm ovanför golvytan. 

Avståndsmätningarna startade vid 5 meter och ökades sedan med 1 meter för varje mätning, upp till 

16 meter. Mätningarna utfördes i serier om sex mätningar, där varje drivsteg på sändaren mättes för 

sig. Mottagarens förstärkning var 72 dB vid mätningarna, men testmätningar gjordes även med en 

förstärkning på 94 dB. 

Förutom ovanstående mätningar gjordes även en jämförelse mellan de två typerna av 

sändare/mottagare. Vid denna jämförelse användes endast RS232 som drivsteg. Mätningarna 

utfördes i serier om n=6 mätningar på avstånd mellan 5 till 16 meter. Medelvärde ± 

standardavvikelse visas i resultatdelen. 
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3.5. Mätning av strålningsvinkel, jämförelse mellan olika drivsteg och 

sändfrekvens 
Mätningar av ultraljudets spridning i rummet utfördes i en av universitetets föreläsningssalar. 

Rummets storlek var ca 6x6 meter. Avståndet mellan sändare och mottagare var 4,6 meter, och 

mätningar av 9 olika vinklar utfördes: 0⁰, 6,2⁰, 12,3⁰, 18,1⁰, 23,5⁰, 28,5⁰, 33,1⁰, 37,3⁰ samt 41,0⁰ 

(varje vinkel motsvarar en förflyttning i sidled med 0,5 meter). 

Mätningar utfördes både med sändaren parallell med mottagaren, och med sändaren riktad mot 

mottagaren enligt figur 3.4 och figur 3.5. Samtliga mätningar utfördes i serier om n=6 mätningar. 

  

Figur 3.4. Sändaren riktad parallellt Figur 3.5. Sändaren riktad mot mottagaren 

med mottagaren 

Förutom ovanstående mätningar utfördes även mätningar med ett avstånd på 2 meter mellan 

sändare och mottagare. Dessa mätningar utfördes endast med RS232 som drivkrets, och sändaren 

var riktad parallellt med mottagaren. Testade sändfrekvenser vid denna mätning var 25 kHz och 40 

kHz. Mätningarna utfördes i serier om n=6 mätningar, och följande vinklar testades: 0⁰, 14⁰, 26,6⁰, 

36,9⁰, 45⁰, 51,3⁰, 56,3⁰, 60,3⁰, 63,4⁰ (varje vinkel motsvarar en förflyttning i sidled med 0,5 meter). 
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3.6. Simulering av strömförbrukning för drivsteg 
Strömförbrukningen för uppladdning av kondensatorer till spänningsdubbleraren och RS232-

drivkretsen beräknades genom simulering i Orcad. 

För spänningsdubbleraren gäller att maximal strömförbrukning då kretsen går från sovläge till aktivt 

läge är 108 mA (uppmätt med oscilloskop). Eftersom VCC vid tillfället var 3 V beräknades varje 

serieresistor med hjälp av Ohms lag till 111 Ω. Simulerad krets visas i figur 3.6. 

 
Figur 3.6. Simulerad krets för beräkning av strömförbrukning vid uppladdning av kondensatorer till 

spänningsdubblerare. 

För RS232-drivkretsen gäller att maximal strömförbrukning då kretsen går från sovläge till aktivt läge 

är 72 mA (uppmätt med oscilloskop). Eftersom VCC vid tillfället var 3 V beräknades varje serieresistor 

med hjälp av Ohms lag till 166 Ω. Simulerad krets visas i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Simulerad krets för beräkning av strömförbrukning vid uppladdning av kondensatorer till 

RS232. 

 

3.7. Mätning av strömförbrukning sändare och mottagare 
Sändarens och mottagarens strömförbrukning mättes med oscilloskop utrustat med strömprob, samt 

multimeter. Vid strömmätningarna användes en matningsspännig på 3V. Sändaren skickade ut 8 st 

40 kHz cykler en gång per sekund. 

 

3.8. Effekt av ”skuggad” sändare/mottagare 
Ultraljud har en begränsad förmåga att ta sig igenom solida objekt, och därför är det av intresse att 

mäta hur signalen påverkas då vägen mellan sändare och mottagare blockeras av något objekt. 

Mätningar utfördes på ett avstånd av 4,6 meter, där signalen från ultraljudssändaren blockerades 

efter 0.1, 1, 2 samt 4,5 meter med hjälp av en tunn pappskiva (20x20x0.3 cm). Drivsteget som 

användes vid mätningen var RS232, och testade sändfrekvenser var 25 kHz och 40 kHz. Mätningarna 

består av n=6 mätserier, och medelvärde ± standardavvikelse visas i resultatdelen. 
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3.9. Effekt av antal utsända cykler 
Antalet utsända cykler hos sändaren påverkar den mottagna signalstyrkan; en längre sändning av 

ultraljudspulser ger en större amplitud på mottagen signal. Samtidigt innebär en längre sändning 

också att signalen klingar av långsammare på mottagarsidan, samt att strömförbrukningen ökar på 

sändaren. 

Mätningarna utfördes på 4,8 meter. Utgångspunkten var att skicka ut två cykler, och därefter öka 

antalet cykler med 1 till maximalt 12 cykler. Vid en frekvens på 40 kHz förändrades alltså längden på 

ultraljudssändningen från 50 µS till 300 µS. 

På avståndet 4,8 meter bottnar mottagarens operationsförstärkare snabbt, och därför har 

förstärkningen minskats till 43 dB (144 ggr), och endast TTL/CMOS används som drivsteg. 

Mätningarna består av n=10 serier där medelvärdet och standardavvikelse presenteras i 

resultatdelen. 

 

3.10. Precisionsmätning av avstånd 
För att genomföra precisionsmätningar kopplades en partvinnad tråd mellan en serieport (”Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter”, UART) på sändaren till motsvarande port på mottagaren. 

Sändaren programmerades så att den skickade ut ett starttecken via serieporten, och samtidigt 

skickades en ultraljudspuls ut. 

När mottagaren registrerade ett starttecken via serieporten startades en timer som räknade antal µs 

fram till dess att mottagaren även detekterade en ultraljudspuls. Maximalt värde på räknaren sattes 

till 60 000 µs, vilket motsvarar ungefär 20,5 m, vid längre fördröjning antogs att ultraljudssignalen 

inte nått fram. Räknarens värde användes för att beräkna avståndet mellan sändare och mottagare. 

Mätning av precisionen genomfördes på ett avstånd på 9 meter. Avståndet mättes upp för hand, och 

sändare och mottagare kalibrerades så att även de visade ett avstånd på 9 meter. Sändaren flyttades 

sedan 1 cm åt gången från 9.00 meter till 9.20 meter. Vid varje mätposition genomfördes n=20 

mätningar, och en precision/felmarginal på den mottagna signalnivån beräknades utifrån dessa 

mätningar. Källkod för sändare och mottagare återfinns i bilaga C och D. 
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4. Resultat 

4.1. Avståndsmätning, jämförelse mellan olika drivsteg och sändfrekvens 
Resultatet av avståndsmätningarna redovisas i figur 4.1. 

Av de drivsteg som har testats på sändaren tycks RS232 vara det mest effektiva; amplituden på den 

mottagna signalen har halverats efter ungefär 15 m, till skillnad från drivsteget med spännings-

dubblerare och operationsförstärkare där den mottagna signalen har halverats efter 11-12 meter. 

När sändaren används utan drivsteg (TTL/CMOS-nivå) halveras den mottagna signalen efter ca 9 

meter. 

Då förstärkningen på mottagarsidan ökades till 94 dB var operationsförstärkaren på mottagaren 

bottnad vid samtliga mätpunkter, d.v.s. amplituden på den mottagna signalen var 1,57V. 

 

 

Figur 4.1. Jämförelse av mottagen signalstyrka med olika drivsteg på sändaren. I denna mätning 

användes 400ST160 (40 kHz) som ultraljudssändare, och förstärkningen på mottagaren är 72 dB. 

Medelvärde ±standardavvikelse för n=6 mätningar visas. 

I figur 4.2 visas en jämförelse mellan de två olika sändfrekvenserna 25 kHz och 40 kHz. 
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Vid avståndsmätningarna noterades att ultraljudssändaren 400ST160 (40 kHz) fick ett sämre resultat 

än väntat (jämför figur 4.1). Samma hårdvara användes för både sändare och mottagare i 

jämförelsen, det enda som byttes ut var själva ultraljudssändaren och ultraljudsmottagaren, vilket 

föranleder till misstanke om hårdvarufel på själva ultraljudssändaren eller ultraljudsmottagaren. 

Genom att titta på resultatet i figur 4.2 och även jämföra med figur 4.1 kan man dock se att 

250ST160 har en längre räckvidd än 400ST160. 

I mätningarna användes uteslutande RS232 som drivsteg på sändaren, och förstärkningen på 

mottagaren var 72 dB. 

 

Figur 4.2. Jämförelse av mottagen signalstyrka vid olika avstånd med olika frekvens på 

ultraljudssändaren. I denna mätning användes endast RS232 som drivsteg, förstärkningen på 

mottagaren var 72 dB. Medelvärde ±standardavvikelse för n=6 mätningar visas. 
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4.2. Mätning av strålningsvinkel, jämförelse mellan olika drivsteg och 

sändfrekvens 
Figur 4.3 visar mätresultatet av sändarens strålningsvinkel då sändare och mottagare är riktade 

parallellt med varandra (se figur 3.4). Avståndet mellan sändare och mottagare var 4,6 meter, 

sändfrekvensen var 40 kHz och mottagarens förstärkning 72 dB. 

I figuren jämförs de tre olika drivstegen med varandra, och som framgår av figuren medför en högre 

sändeffekt att den mottagna signalen blir starkare. 

 

 
Figur 4.3. Jämförelse av mottagen signal vid olika vinklar mellan sändare och mottagare. Sändaren 

befann sig på ett avstånd av 4,6 meter från mottagaren och var parallell med mottagaren, tre olika 

drivsteg testades. Förstärkning på mottagarsidan var 72 dB, sändfrekvensen är 40 kHz. Medelvärde 

±standardavvikelse för n=6 mätningar visas. 
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Figur 4.4 visar mätresultatet då sänadren är riktad mot mottagaren (se figur 3.5). I mätningen befann 

sig sändare och mottagare på ett avstånd av 4,6 meter från varandra, sändfrekvensen var 40 kHz och 

förstärkningen på mottagaren var 72 dB. 

Då sändaren är riktad mot mottagaren erhålls en starkare signal på mottagarsidan vid större vinklar. 

 

Figur 4.4. Jämförelse av mottagen signal vid olika vinklar mellan sändare och mottagare. Sändaren 

befann sig på ett avstånd av 4,6 meter från mottagaren och var riktad mot mottagaren, tre olika 

drivsteg testades. Förstärkningen på mottagarsidan var 72 dB, sändfrekvensen är 40 kHz. Medelvärde 

±standardavvikelse för n=6 mätningar visas. 
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Vid jämförande mätningar av sändarna 400ST160 och 250ST160 märks en markant skillnad i 

strålningsvinkeln, se figur 4.5. En lägre sändfrekvens innebär en större strålningsvinkel, vilket 

stämmer väl överens med förväntat resultat (se figur 2.3 och 2.4). I dessa mätningar har RS232 

använts som drivsteg för sändaren. 

400ST160 har en betydligt mer riktad ”ljudstråle”, och den mottagna signalen dämpas kraftigt när 

vinkeln mellan sändare och mottagare är större än 40 grader. 250ST160 börjar dämpas först vid 

vinklar över 60 grader. 

 

 
Figur 4.5. Jämförelse av strålningsvinkel beroende på sändfrekvens (250ST160 och 400ST160). RS232 

används som drivsteg på sändaren. Sändare och mottagare befinner sig på ett avstånd av 2 meter 

från varandra, och förstärkningen på mottagaren var 72 dB. Medelvärde ±standardavvikelse för n=6 

mätningar visas. 
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4.3. Simulering av strömförbrukning för drivsteg 

 
Figur 4.6. Simulering av strömförbrukning vid uppladdning av kondensatorer till spänningsdubblerare. 

Den mörkare kurvan(I(V1:1)) visar den momentana strömförbrukningen, och den ljusare kurvan 

(avg(I(V1:1))) visar medelströmförbrukning. 

 

Simuleringsresultatet för uppladdningen av kondensatorerna till spänningsdubbleraren redovisas i 

figur 4.6. Medelströmförbrukning efter 1 ms är 12 mA. 
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Figur 4.7. Simulering av strömförbrukning vid uppladdning av kondensatorer till RS232. Den mörkare 

kurvan(I(V1:1)) visar den momentana strömförbrukningen, och den ljusare kurvan (avg(I(V1:1))) visar 

medelströmförbrukning. 

 

Simuleringsresultatet för uppladdningen av kondensatorerna till RS232-drivkretsen redovisas i figur 

4.7. Medelströmförbrukning efter 100 µs är 11,5 mA. 

 

4.4. Mätning av strömförbrukning för sändare och mottagare 
För TTL/CMOS beräknades medelströmförbrukningen enligt ekvation 2.4 till 3.60 µA, för drivsteget 

med spännings-dubblering och operationsförstärkare beräknades medelströmförbrukningen enligt 

ekvation 2.8 till 41.34 µA och för drivsteget med RS232 beräknades medelströmförbrukningen enligt 

ekvation 2.12 till 10.24 µA. 

För mottagaren med LMV552 (72 dB förstärkning) beräknades medelströmförbrukningen enligt 

ekvation 2.15 till 8.22 mA, och för mottagaren med LMV652 (94 dB förstärkning) beräknades 

medelströmförbrukningen enligt ekvation 2.16 till 8.39 mA. 
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Efter teoretiska beräkningar på strömförbrukning hos de tre testade drivstegen beslutades att endast 

genomföra strömmätningar på TTL/CMOS-nivå samt RS232-drivsteget. Detta beror på att lösningen 

med spänningsdubblering och OP-förstärkare drar betydligt mer ström i förhållande till utsänd 

signalstyrka, och således inte är något intressant alternativ i den slutgiltiga lösningen. 

För drivsteget TTL/CMOS flyter en ström med storleken 9-10 mA genom sändaren (se figur 4.8) då de 

8 cyklerna skickas genom ultraljudssändaren. Uppmätt medelströmförbrukning är 3.0 µA, vilket är 

något lägre än det teoretiskt beräknade (3.6 μA). 

 

 

Figur 4.8. Strömförbrukning (gul) vid åtta utsända pulser genom ultraljudssändaren (grön), inget 

drivsteg är kopplat till kretsen 

 

För drivsteget med RS232 ser man att en hel del ström går till att starta upp själva drivkretsen 

(uppladdning av kondensatorer); under de ca 100 µs som kondensatorerna laddas upp nås 

strömtoppar på 72 mA (se figur 4.9). Uppmätt strömförbrukning beräknas till 13.6 µA, vilket är något 

högre än det teoretiskt beräknade (10.24 μA). 

På oscilloskopet kan man se en ”störsignal” efter att mikrokontrollern skickat ut de 8 cyklerna över 

ultraljudssändaren. Denna störsignal drar ingen ”extra” ström, utan energiförlusterna går via 

RS232:ans kondensatorer. 
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Figur 4.9. Strömförbrukning (gul) vid åtta utsända pulser genom ultraljudssändaren (grön) då RS232 

används som drivsteg i kretsen. Efter de utsända pulserna syns en ”störsignal” som troligtvis orsakas 

av att ultraljudssändaren fortsätter självsvänga en stund efter att pulsen har skickats. 

 

Mottagarens strömförbrukning uppmättes till ca 10.2 mA för både LMV552 och LMV652, se figur 

4.10. Resultatet är något högre än det teoretiskt beräknade (ca 8.2 mA) 

 

Figur 4.10. Uppmätt strömförbrukning mottagare 
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4.5. Effekt av ”skuggad” sändare/mottagare 
Ur figur 4.11 kan man utläsa att en lägre frekvens på den utsända ultraljudssignalen medför att 

ultraljudet har bättre förmåga att ta sig fram i en omgivning där signalen är delvis blockerad. 

 

 

Figur 4.11. Jämförelse mellan 250ST160 (25 kHz) och 400ST160 (40 kHz) då sändaren blockeras på 

olika avstånd. Medelvärde ±standardavvikelse för n=6 mätningar visas. 

 

 

 

  



Umeå universitet, inst. för tillämpad fysik och elektronik 

Optimering av ultraljudssändare- och mottagare avseende 

räckvidd, strålningsvinkel och energiförbrukning  2014-06-04 

 

 
  

 28 

4.6. Effekt av antal utsända cykler 
Som synes i figur 4.12 blir den mottagna signalstyrkan högre ju fler cykler som skickas ut genom 

ultraljudssändaren. 

Eftersom fler utsända cykler innebär en längre tid som sändaren behöver vara aktiv (varje extra cykel 

innebär att sändaren måste vara aktiv i ytterligare 40 µs respektive 25 µs för sändfrekvenser på 25 

kHz respektive 40 kHz) behöver en avvägning göras hur mycket man tjänar på att skicka ut ytterligare 

ultraljudscykler gentemot hur mycket ström som går åt för att låta systemet vara aktivt den extra 

tiden. 

 

 

Figur 4.12. Påverkan av mottagen signalstyrka beroende på antal utsända cykler hos sändaren. 

Medelvärde ±standardavvikelse för n=10 mätningar visas. 

 

 

  



Umeå universitet, inst. för tillämpad fysik och elektronik 

Optimering av ultraljudssändare- och mottagare avseende 

räckvidd, strålningsvinkel och energiförbrukning  2014-06-04 

 

 
  

 29 

4.7. Precisionsmätning av avstånd 
Ur figur 4.13 kan man utläsa att precisionen på ultraljudssändaren-/mottagaren är ungefär ±1,5 cm 

vid avstånd uppåt 9 meter. 

Inget direkt samband kan utläsas att precisionen skulle bli sämre vid längre avstånd (även om det 

endast rör sig om 20 cm vid denna mätning). 

 

Figur 4.13. Mätning av precision på avstånd 9.00 – 9.20 meter. Sändfrekvens är 25 kHz, drivsteg 

RS232. Standardavvikelse för n=20 mätningar visas. 
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5. Diskussion/Slutsats 
Syftet med detta examensarbete har varit att ”optimera ultraljudssändare- och mottagare för längsta 

räckvidd, största strålningsvinkel och minsta strömförbrukning”, men eftersom ultraljudssändaren- 

och mottagaren kommer att användas i ett större system behöver fler aspekter tas i beaktning: Hur 

ser rummet ut där systemet skall användas (avstånd mellan tak och golv, finns det hinder som kan 

blockera signaler m.m)? Hur många sändare kommer att finnas med i systemet? Finns det 

”störkällor” som påverkar vissa ljudfrekvenser? Hur ofta kan/behöver sändarna skicka ut en 

ultraljudspuls? 

Av de krav som ställdes initialt i projektet utfördes alla utom ett, se bilaga E. 

 

TTL/CMOS 

Att koppla ultraljudssändaren direkt till utgången på en mikrokontroller är, inte helt oväntat, den 

mest strömbesparande lösningen av de drivsteg som har testats. Den lägre sändeffekten gör dock att 

sändarens räckvidd och strålningsvinkel begränsas. Om ultraljudssändaren- och mottagaren befinner 

sig på ett avstånd på upp till 7 meter från varandra och strömförbrukningen behöver hållas på ett 

absolut minimum kan detta ”drivsteg” övervägas som altivernativ. Denna lösning är dessutom 

mycket utrymmesbesparande, då inga extra komponenter behövs förutom mikrokontroller och 

ultraljudssändare. 

 

OPAMP 

Alternativet att använda en spänningsdubblerare och operationsförstärkare som drivsteg ger en hög 

strömförbrukning, samtidigt som räckvidd och spridningsvinkel inte kan mäta sig med RS232. 

Dessutom kräver denna lösning fler komponenter på kretskortet, vilket kan vara en nackdel om ett 

litet kretskort skall tillverkas. 

 

RS232 

Av de drivsteg som har undersökts i detta examensarbete bedöms RS232 vara det drivsteg som ger 

bäst kombination av hög sändeffekt och låg strömförbrukning. Vid ultraljudssändningar på 16 meter 

och längre är den mottagna signalen fortfarande så pass stark att den med lätthet kan detekteras av 

en ultraljudsmottagare med lämplig förstärkning. 
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Sändfrekvens 

Även om lägre frekvenser på ultraljudet kan ge en något högre strömförbrukning tycks 

ultraljudssändare med lägre frekvenser ha en längre räckvidd, större strålningvinkel och bättre 

förmåga att ta sig runt/igenom hinder mellan sändare och mottagare. Prestandaskillnaden är så pass 

stor att ultraljudssändare-/mottagare med lägre frekvenser är att föredra. 

 

Bör den rörliga delen vara sändare eller mottagare av ultraljudssignaler? 

Det finns både för- och nackdelar med att ha den rörliga delen (alltså den del som skall positions-

bestämmas) som ultraljudssändare- eller mottagare. 

Fördelar med att ha den rörliga noden som sändare är att man kan spara in mycket ström; sändaren 

kan befinna sig i sovläge större delen av tiden för att sedan hastigt vakna till och sända iväg en 

ultraljudspuls. Nackdelen med denna lösning är att om systemet har många rörliga noder som skall 

positionsbestämmas kan uppdateringsfrekvensen bli långsam. Antag att man vill kunna 

positionsbestämma 100 kor i ett stall, om varje ko då skall skicka iväg en ultraljudssignal (och man 

antar att en sändning kan ta maximalt 100 ms) skulle varje kos position uppdateras ungefär en gång 

var 10:e sekund. 

Fördelen med att ha den rörliga noden som mottagare är att systemet blir mycket mer skalbart; fyra 

stycken sändare skulle kunna täcka in ett område på 30 m2 (om varje sändare har en räckvidd på 

drygt 20 meter), och även om det då skulle befinna sig 100 kor inom detta område kan deras position 

uppdateras minst två gånger per sekund. Den uppenbara nackdelen med att ha den rörliga noden 

som mottagare är strömåtgången; mottagaren behöver vara aktiv större del av tiden än sändaren, 

vilket gör att batteriernas livslängd förkortas. 

I de strömmätningar som utförts har mottagarens mikrokontroller varit konstant aktiv, och dessutom 

körts med en klockfrekvens på 8 MHz. Genom att sänka hastigheten på mikrokontrollern kan man få 

en lägre strömförbrukning. Beroende på hur systemet i stort utformas skulle man dessutom kunna ha 

mottagaren i sovläge en del av tiden, vilket sparar ström. 

Generellt tycks den bästa lösningen vara att den ”rörliga noden” är mottagare av ultraljudssignaler, 

att sändaren har ett drivsteg som består av en RS232-drivkrets, att varje utsändning av 

ultraljudspulser består av 6-10 pulser, samt att frekvensen på den utsända signalen är 25 kHz. 
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6. Tack 
Ett stort tack riktas till min handledare på institutionen, Ville Jalkanen, som kommit med många goda 

råd och tips under skapandet av denna rapport. 

Vidare vill jag tacka mina handledare på Embedded Systems Lab, Johannes Karlsson och Johan Haake, 

som genom sin tekniska kompetens hjälpt till att driva projektet framåt. 
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Bilagor 

Bilaga A: Kopplingsschema sändare 

 
Figur A.1. Kopplingsschema sändare, drivsteg: TTL/CMOS 

 
Figur A.2. Kopplingsschema sändare, drivsteg: Spänningsdubblerare + operationsförstärkare 
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Figur A.3. Kopplingsschema sändare, drivsteg: RS232. UART till mottagare. 
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Bilaga B: Kopplingsschema mottagare 

 

Figur B.1. Kopplingsschema mottagare, förstärkning: 72 dB 

 

Figur B.2. Kopplingsschema mottagare, förstärkning: 94 dB 
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Figur B.3. Mottagare, inkoppling till mikrokontroller. Förstärkning: 72 dB. UART från sändare. 

 



Umeå universitet, inst. för tillämpad fysik och elektronik 

Optimering av ultraljudssändare- och mottagare avseende 

räckvidd, strålningsvinkel och energiförbrukning  2014-06-04 

 

 
  

 A 

Bilaga C: Källkod sändare (precisionsmätning) 
/* 
 * ATmega644P_UST_v1.c 
 * 
 * Created: 2014-05-13 14:06:22 
 *  Author: datj0001 
 */  
 
/* HARDWARE CONNECTIONS: 
 
 PA0   --> RS232_PWRDOWN\   (0 = power down, 1 = enabled) 
 PB3 (OC0A) --> RS232_TIN1 
 PB4 (OC0B) --> RS232_TIN2 
 PC6 (TOSC1) --> External crystal Oscillator (32 kHz) 
 PC7 (TOSC2) --> External crystal Oscillator (32 kHz) 
*/ 
 
 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
 
#define F_CPU 8000000UL    // 8 MHz 
#define NUM_CYCLES 8   // Number of pulses to send 
#define DRV_PORT PORTA 
#define DRV_PWRDOWN PA0 
#define USART0 0 
#define USART1 1 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/sleep.h> 
 
// GLOBAL VARIABLES 
volatile char c_cycles; 
volatile unsigned char enter_sleep_mode; 
 
void timer25kOn_inactive_low(); 
void timer25kOff_inactive_low(); 
void timer25kOn_inactive_high(); 
void timer25kOff_inactive_high(); 
void init_usart(unsigned char usart_nr, unsigned int baud_nr); 
void usart_tx(unsigned char usart_nr, unsigned char data); 
void usart_tx_str(unsigned char usart_nr, char *str); 
unsigned char usart_rx(unsigned char usart_nr); 
 
// Count nr of times the OC0A pin changes 
ISR(PCINT1_vect) 
{ 
 if (c_cycles > (NUM_CYCLES * 2 - 2)) 
 { 
  c_cycles = 0; 
  timer25kOff_inactive_high(); 
  enter_sleep_mode = 1; 
 } 
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 else 
 { 
  c_cycles = c_cycles + 1; 
 } 
} 
 
// Wait for RS232 to power up 
ISR(TIMER1_COMPA_vect) 
{ 
 TCCR1B = 0b00000000;   // Stop timer 1 
 OCR1A = OCR1A + 0x0064;  // T = 100 uS 
 // Send START to receiver via USART 
 usart_tx(USART1, 's'); 
 timer25kOn_inactive_high(); 
} 
 
// Bring system up from sleep mode 
ISR(TIMER2_OVF_vect) 
{ 
 enter_sleep_mode = 0; 
 SETBIT(DRV_PORT, DRV_PWRDOWN); // Enable RS232 
 // Delay to power up RS232 
 TCCR1B = 0b00000010;   // Start timer 1, Prescaler = 8 (1 MHz) 
} 
 
int main(void) 
{ 
 /******************* SETUP *******************/ 
 init_usart(USART1, 51); 
  
 c_cycles = 0; 
 enter_sleep_mode = 1; 
  
 PCMSK1 = 0b00001000;  // Enable pinchange interrupt on PCINT11 
 PCICR = 0b00000010; 
  
 TCCR0A = 0b01010010;  // Toggle OC0A & OC0B, CTC mode 
 OCR0A = 0x9F;   // Output 25 kHz 
 
 TCCR1A = 0b00000000;  // No OC1A/OC1B toggle, run in normal mode 
 TIMSK1 = 0b00000010;  // Enable Timer1 output Compare A interrupt 
 OCR1A = 0x0064;   // T = 100 uS 
 
 TCCR2A = 0b00000000;  // Don't toggle OC2A, Normal mode 
 TCCR2B = 0b00000101;  // Prescaler = 128 (1 sec. interval) 
 ASSR = 0b00100000;  // Use Asynchronous timer, with crystal Oscillator on 

// TOSC1. 
 TIMSK2 = 0b00000001;  // Timer2 overflow interrupt enabled 
  
 DDRA = 0b00000001;  // PA0 = output, rest input 
 DDRB = 0b00011000;  // PB3 & PB4 = output, rest input 
 DDRC = 0x00;   // PORTC = input 
 DDRD = 0x00;   // PORTD = input 
  
 PORTA = 0b11111110;  // Enable pullup, set RS232 in power down mode 
 PORTB = 0b11110111;  // Enable pullup 
 PORTC = 0xFF;   // Enable pullup 
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 PORTD = 0xFF;   // Enable pullup 
  
 sei();    // Global interrupts 
  
 /*********************************************/ 
  
    while(1) 
    { 
  if (enter_sleep_mode) 
  { 
   CLEARBIT(DRV_PORT, DRV_PWRDOWN);  // Set RS232 in power down mode 
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); 
   sleep_mode(); 
  }   
    } 
} 
 
void timer25kOn_inactive_low() 
{ 
 TCCR0B = 0x01;    // Start timer 
  
 if (bit_is_set(PINB, PB3)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 7); 
 } 
 if (bit_is_clear(PINB, PB4)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 6); 
 } 
} 
 
void timer25kOff_inactive_low() 
{ 
 TCCR0B = 0x00;    // Shut down timer 
  
 if (bit_is_set(PINB, PB3)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 7); 
 } 
 if (bit_is_set(PINB, PB4)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 6); 
 } 
} 
 
void timer25kOn_inactive_high() 
{ 
 TCCR0B = 0x01;    // Start timer 
  
 if (bit_is_clear(PINB, PB3)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 7); 
 } 
 if (bit_is_set(PINB, PB4)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 6); 
 } 
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} 
 
void timer25kOff_inactive_high() 
{ 
 TCCR0B = 0x00;    // Shut down timer 
  
 if (bit_is_clear(PINB, PB3)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 7); 
 } 
 if (bit_is_clear(PINB, PB4)) 
 { 
  SETBIT(TCCR0B, 6); 
 } 
} 
 
void init_usart(unsigned char usart_nr, unsigned int baud_nr) 
{ 
 // enable RX & TX 
 if(usart_nr == 0) 
 { 
  UBRR0 = baud_nr; 
  UCSR0B = 0b00011000; 
 } 
 else 
 { 
  UBRR1 = baud_nr; 
  UCSR1B = 0b00011000; 
 } 
} 
 
void usart_tx(unsigned char usart_nr, unsigned char data) 
{ 
 if (usart_nr == 0) 
 { 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, UDRE0)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  UDR0 = data; 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, TXC0)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  SETBIT(UCSR0A, TXC0); 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, UDRE0)) 
  { 
   // NOP 
  } 
 } 
 else 
 { 
  while (bit_is_clear(UCSR1A, UDRE1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  UDR1 = data; 
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  while (bit_is_clear(UCSR1A, TXC1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  SETBIT(UCSR1A, TXC1); 
  while (bit_is_clear(UCSR1A, UDRE1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
 } 
} 
 
void usart_tx_str(unsigned char usart_nr, char *str) 
{ 
 unsigned char i; 
 i = 0; 
 while (str[i] != '\0') 
 { 
  usart_tx(usart_nr, str[i]); 
  i = i + 1; 
 } 
} 
 
 
unsigned char usart_rx(unsigned char usart_nr) 
{ 
 if (usart_nr == 0) 
 { 
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) 
  { 
   /* NOP */ 
  } 
  return UDR0; 
 } 
 else 
 { 
  while (!(UCSR1A & (1<<RXC1))) 
  { 
   /* NOP */ 
  } 
  return UDR1; 
 } 
} 
 
// EOF 
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Bilaga D: Källkod mottagare (precisionsmätning) 
/* 
 * ATmega644P_USR_v4.c 
 * 
 * Created: 2014-05-14 08:40:52 
 *  Author: datj0001 
 */  
 
#define F_CPU 8000000UL 
 
#define USART0 0 
#define USART1 1 
 
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) 
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) 
#define TOGGLEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) 
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
 
// GLOBAL VARIABLES 
volatile unsigned int global_counter; 
 
// DECLARATIONS 
void send_distance(float distance); 
void init_usart(unsigned char usart_nr, unsigned int baud_nr); 
void usart_tx(unsigned char usart_nr, unsigned char data); 
void usart_tx_str(unsigned char usart_nr, char *str); 
unsigned char usart_rx(unsigned char usart_nr); 
 
// PB2 = AIN0 (+) <-- Driver stage 
// PB3 = AIN1 (-) <-- Vref (Trigg level) 
 
ISR(TIMER0_COMPA_vect) 
{ 
 OCR0A += 0x08; 
 global_counter++; 
} 
 
int main(void) 
{ 
 unsigned char usart_data; 
 float distance; 
  
 // Init USARTS! 
 init_usart(USART0, 51); 
 init_usart(USART1, 51); 
 
 // Setup Analog Comparator 
 ADCSRB = 0b00000000; 
 ACSR = 0b00000000; 
 
 // Setup timer0 
 TCCR0A = 0b00000000; // Normal mode 
 TCCR0B = 0b00000000; // Don't start timer at this moment! 
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 OCR0A = 0x08;   // Each counter step ~ 0,343 mm 
 TIMSK0 = 0b00000010; // Timer0 Compare Match A interrupt enable 
  
 // Enable global interrupts 
 sei(); 
  
    while(1) 
    { 
  global_counter = 0; 
  distance = 0.0; 
   
  usart_data = usart_rx(USART1); 
   
  // Start timer 
  SETBIT(TCCR0B, CS00); 
   
  // Wait for US signal 
  while (bit_is_clear(ACSR, ACO) && global_counter < 60000) 
  { 
   // NOP 
  } 
   
  // Stop timer 
  CLEARBIT(TCCR0B, CS00); 
  OCR0A = 0x08; 
   
  if (global_counter >= 60000) 
  { 
   usart_tx_str(USART0, "No US detected (transmitter > 20.5 m  

away)\n\r"); 
  } 
  else 
  { 
   // Calculate distance (m) 
   distance = (10.88869 * global_counter) / 1000; 
   send_distance(distance); 
  } 
    } 
} 
 
void send_distance(float distance) 
{ 
 float tmpF; 
 unsigned char data; 
 unsigned int tmpI; 
  
  
 tmpF = distance; 
 tmpI = (unsigned int)distance; 
  
 if (tmpI > 9) 
 { 
  data = (unsigned char)tmpI/10; 
  data += 30; 
  usart_tx(USART0, data); 
  tmpI = tmpI % 10; 
 } 
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 // Convert distance to ASCII and send to computer 
 data = (unsigned char)tmpI; 
 data += 0x30; 
 usart_tx(USART0, data); 
  
 usart_tx(USART0, '.'); 
  
 // Decimal 1 
 tmpF -= (data - 0x30); 
 tmpF *= 10; 
 data = (unsigned char)tmpF; 
 data += 0x30; 
 usart_tx(USART0, data); 
 
 // Decimal 2 
 tmpF -= (data - 0x30); 
 tmpF *= 10; 
 data = (unsigned char)tmpF; 
 data += 0x30; 
 usart_tx(USART0, data); 
  
 usart_tx_str(USART0, " m\n\r"); 
} 
 
 
void init_usart(unsigned char usart_nr, unsigned int baud_nr) 
{ 
 // enable RX & TX 
 if(usart_nr == 0) 
 { 
  UBRR0 = baud_nr; 
  UCSR0B = 0b00011000; 
 } 
 else 
 { 
  UBRR1 = baud_nr; 
  UCSR1B = 0b00011000; 
 } 
} 
 
void usart_tx(unsigned char usart_nr, unsigned char data) 
{ 
 if (usart_nr == 0) 
 { 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, UDRE0)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  UDR0 = data; 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, TXC0)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  SETBIT(UCSR0A, TXC0); 
  while (bit_is_clear(UCSR0A, UDRE0)) 
  { 
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   // NOP 
  } 
 } 
 else 
 { 
  while (bit_is_clear(UCSR1A, UDRE1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  UDR1 = data; 
  while (bit_is_clear(UCSR1A, TXC1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
  SETBIT(UCSR1A, TXC1); 
  while (bit_is_clear(UCSR1A, UDRE1)) 
  { 
   // NOP 
  } 
 } 
} 
 
void usart_tx_str(unsigned char usart_nr, char *str) 
{ 
 unsigned char i; 
 i = 0; 
 while (str[i] != '\0') 
 { 
  usart_tx(usart_nr, str[i]); 
  i = i + 1; 
 } 
} 
 
 
unsigned char usart_rx(unsigned char usart_nr) 
{ 
 if (usart_nr == 0) 
 { 
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) 
  { 
   /* NOP */ 
  } 
  return UDR0; 
 } 
 else 
 { 
  while (!(UCSR1A & (1<<RXC1))) 
  { 
   /* NOP */ 
  } 
  return UDR1; 
 } 
} 
 
// EOF 
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Bilaga E: Avstämning mot kravspecifikation 

Krav 1: Mät och redovisa effektförbrukning i sändaren för de olika drivsteg som redovisas i krav 

10 

Status: Utfört 

Krav 2: Mät och redovisa effektförbrukning i mottagaren 

Status: Utfört 

Krav 3: Mät och redovisa maximal räckvidd för de olika drivsteg som redovisas i krav 10 

Status: Delvis utfört. Mätningar av maximal räckvidd beror på mottagarens förstärkning, och vid 

de mätningar som utförts i detta examensarbete har räckvidden varit så pass lång att 

lämpliga lokaler för mätning inte har funnits tillgängliga. 

Krav 4: Mät och redovisa spridningsvinkel för sändaren 

Status: Utfört 

Krav 5: Undersök effekter av ”eko/ultraljudsstuds” 

Status: Ej utfört 

Krav 6: Undersök och redogör för olika typer av hårdvara för ultraljudssändning 

Status: Utfört, två olika typer av ultraljudssändare/mottagare har testats. 

Krav 7: Avgör om den rörliga noden bör vara sändare eller mottagare i systemet. 

Status: Utfört. En rekommendation angående vilken del av systemet som skall vara sändare 

respektive mottagare anges i diskussionsdelen. 

Krav 8: Utför litteraturstudie och redogör för tidigare forskning inom området 

Status: Utfört 

Krav 9: Maximal matningsspänning sändare: 3.6V (batteridrift) 

Status: Utfört 

Krav 10: Möjlighet att på prototypen kunna välja flera olika ”drivsteg” till ultraljudssändaren. 

Status: Utfört 

Krav 11: Sändarens ingående komponenter skall vara möjliga att sätta i ”sleepmode” 

Status: Utfört 

Krav 12: Möjlighet att ändra antalet cykler för ultraljudssändning 

Status: Utfört 

Krav 13: Sändaren skall ha tydliga mätpunkter för strömåtgång och spänningsnivåer  

Status: Utfört 
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Krav 14: Synkronisering mot mottagaren genom RS232 

Status: Utfört (precisionsmätning redovisas i resultatdelen) 

Krav 15: Maximal matningsspänning mottagare: 3.6V (batteridrift) 

Status: Utfört 

Krav 16: Mottagaren skall ha tydliga mätpunkter för strömåtgång och spänningsnivåer 

Status: Utfört 

Krav 17: Mottagarens ingående komponenter skall vara möjliga att sätta i ”sleepmode” 

Status: Utfört (möjlighet finns att sätta mottagarens ingående komponenter i ”sleepmode”, även 

om det inte görs i detta projekt) 

Krav 18: Synkronisering mot sändaren genom RS232 

Status: Utfört (precisionsmätning redovisas i resultatdelen) 

Krav 19: Möjlighet att göra avståndsmätning genom ultraljudspuls och synkronisering via RS232 

(krav 15 och 18) 

Status: Utfört (precisionsmätning redovisas i resultatdelen) 

 

 


