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РОЗРОБКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЕКОМІРА СИСТЕМИ 
ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ МОБІЛЬНОГО РОБОТА 

Рудик А.В., д.т.н., доцент, Національний університет водного господарства 
та природокористування, a.v.rudyk@nuwm.edu.ua; Рудик В.А., Матей М.І., 
студенти, Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Система ультразвукового зору призначена для орієнтації мобільного 
робота (МР) у просторі при переміщенні в природному середовищі або 
приміщенні, яка реалізується при використанні декількох незалежних каналів 
вимірювання. Технічно система реалізується на основі багатоканального 
ультразвукового далекоміра, включеного в бортову керуючу мережу МР. 

Технічні характеристики системи в основному визначаються 
характеристиками використовуваних ультразвукових п’єзоперетворювачів 
MuRata: п’єзовипромінювача MA40В8S і п’єзоприймача MA40В8R. 

В сенсорному вузлі далекоміра як інтерфейс для зв’язку з контролером-

“майстром” використовується контролер шини CAN MCP2510. 

Ультразвуковими сенсорами є п’єзоперетворювачі MuRata MA40B8S та 
MA40B8R відповідно, а блоки подільника частоти і формувача пакету 
імпульсів реалізовані на ПЛІС MAX EPM7128STC100. 

Для врахування впливу кліматичних факторів при визначенні швидкості 
ультразвуку та, відповідно, відстані до перешкоди, в розробленому 
ультразвуковому далекомірі використовується інтегрований сенсор 
навколишнього середовища типу ВМЕ280, розроблений для мобільних 
пристроїв, де розмір (2.5×2.5×0.93 мм) та низьке енергоспоживання (до 3.6 
мкА при напрузі живлення (1.7÷3.6) В) є ключовими [1]. Пристрій має 
порівняно малий час відгуку 1 с і є поєднанням трьох високолінійних точних 
сенсорів: 

- низькошумовий сенсор для вимірювання температури в діапазоні (-
40…+85)оС з роздільною здатністю ±0.1 оС і максимальною абсолютною 
похибкою ±0.5оС і для температурної компенсації сенсорів тиску і вологості; 

- барометричний сенсор тиску для діапазону (30…1100) кПа з 
максимальною відносною похибкою ±1% та похибкою чутливості до ±0.25%; 

- сенсор вологості з гістерезисом до 2% відносної вологості та 
максимальною абсолютною похибкою ±1%. 

Максимальні абсолютні похибки обчислення швидкості ультразвуку на 
краях температурного діапазону за показаннями сенсора ВМЕ280 [2]: 
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Розраховані абсолютні похибки обчислення швидкості ультразвуку в 
повітрі, викликані похибками інтегрованого сенсора, приводять до відносної 
похибки до 0.1%, що приводить до абсолютної похибки оцінки дальності не 
більше 6 мм (для максимальної потужності п’єзовипромінювача). 

В якості контролера-“майстра” використана макетна плата підтримки 
для контролера «ASK Lab», на якій встановлений інтерфейсний контролер CAN 

MCP2510. Даний вузол використовується для тестування і відладки 
сенсорного вузла. До складу макетної плати входять контролер шини CAN 

MCP2510, мікроконтролер (МК) PIC18F8722 і символьний індикатор (РКІ). 
В процесі роботи контролер-«майстер» і сенсорна плата обмінюються 

даними по шині CAN. МК періодично формує запит даних, приймає дані від 
сенсорного вузла і виводить прийняту інформацію на РКІ, куди також 
виводиться інформація про тестові посилки сенсорного вузла. При 
надходженні команди запиту даних МК сенсорного вузла передає числові дані 
про поточну дальність. Також з частотою 10 Гц МК передає контролеру-

«майстру» тестову посилку для підтвердження нормального функціонування 
вузла. 

Програмне забезпечення для МК сенсорної плати і макетної плати «ASK 

Lab» написано на мові С18 та відкомпільовано в середовищі MPLAB 8. 

Прошивка для мікросхеми ПЛІС створена в середовищі MAX+ 10.0. 

Плата сенсорного вузла встановлена в пластмасовий корпус, на бічні 
поверхні якого виведені роз’єми для підключення живлення, 
п’єзоперетворювачів та шини CAN. Зовнішній вигляд друкованої плати даного 
вузла представлений на рис. 1, а, а зібраного вузла в корпусі – на рис. 1, б. 

  
а)          б) 

Рис. 1. Зовнішній вигляд друкованої плати сенсорного вузла (а)  та зібраний 
вузол в корпусі (б) 

П’єзоперетворювачі встановлені в спеціальні тримачі, які забезпечують 
їх механічний захист і полегшують встановлення на робот. Зовнішній вигляд 
ультразвукового прийомопередавача наведений на рис. 2. До одного 
основного модуля підключається до чотирьох таких комплектів. 

Основними параметрами багатоканального ультразвукового далекоміра 
з CAN-інтерфейсом для установки на мобільний робот є такі: 

- схема вимірювання – класичний імпульсний локатор; 
- діапазон вимірюваних відстаней – (0,1…4) м; 
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- роздільна здатність вимірюваної відстані – не більше 2 мм; 
- кількість каналів вимірювання – 4 або більше; 
- робоча частота і мережевий інтерфейс – 40 кГц, СAN-bus; 

- живлення – автономне джерело постійного струму 12 В/ 5 В; 
- споживаний струм – не більше 300 мА. 

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд ультразвукового прийомопередавача 

Для подальшої уніфікації необхідно забезпечити можливість 
підключення сенсорів і виконавчих пристроїв з інтерфейсами типу RS232 та 
SPI, а контролер вимірювача має допускати використання різних сенсорів і 
виконавчих механізмів (не тільки ультразвукових). 

Друкована плата основного модуля має розміри 56х36 мм і є 
двосторонньою для зручності розташування компонентів і спрощення 
розводки. Креслення плати представлено на рис. 3. Для розробки друкованих 
плат основного модуля і приймача використовувалася САПР OrCAD 9.23. На 
платі розміщуються мікросхеми і компоненти для поверхневого монтажу. 
Роз’єми з’єднуються з контактними площадками ізольованими провідниками. 

  
Рис. 3. Друкована плата основного модуля 

Для приймального модуля розроблена власна друкована плата, на якій 
безпосередньо встановлений ультразвуковий п’єзоперетворювач. Плата з 
п’єзоперетворювачем монтується в корпусі та фіксується за допомогою 
ущільнювача. Даний модуль з’єднується з основним блоком трипровідним 
кабелем. Випромінювач монтується аналогічно.  
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