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Johdanto

Tämä tutkielma on tehty keväällä 2001 Tampereen Teknillisen Korkeakoulun kurssille
Mekatroniikka. Tutkielma käsittelee ultraäänellä tapahtuvan kaikuun perustuvan
etäisyysmittauksen toimintaperiaatetta ja mittaustapaan liittyviä tyypillisiä muita ominaisuuksia.

Tutkielman tekemistä auttoi suuresti muutamat ulkoiset tahot, joista mainittakoon Sami Koskinen
(VTT Automation), jonka asiantuntemus helpotti merkittävästi asiaan tutustumista. Käytännön
mittauksissa ja testikytkennän toteutuksessa kehitykseen osallistuivat aktiivisesti myös Pekka
Ritamäki (Probyte) ja Hannu Miettinen (Polarmatic), joiden henkilökohtainen panos  ja tietämys
osoittautuivat rakennetun mittalaiteprojektin eri vaiheissa hyvin tarpeelliseksi.

Tamperella,  21.03.2001

                                                        
Kari Toivokoski
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Kaikumittaus ultraäänellä

Ultraäänimittauksia voidaan toteuttaa muutamin eri tavoin, mutta yleisin etäisyyden mittaukseen
käytetty menetelmä on kaikumittaus. Mittauksessa lähetetään suunnattu ultraäänipulssi, jonka
heijastumista mitattavasta kohteesta kuunnellaan. Etäisyyden arvioiminen perustuu äänipulssin
käyttämään aikaan edestakaisella matkalla mittarin ja mitattavan  kohteen välillä.

Ultraäänimittauksen pystyy toteuttamaan oikein valitulla kaiuttimella ja mikrofonilla. Edellä
mainitussa tapauksessa on kuitenkin yleensä syytä suunnitella riittävä kapeakaistainen suodatus
virheiden eliminoimiseksi, sekä lisätä riittävät suuntaavat rakenteet lähettimelle ja
vastaanottimelle.

Ultraäänen tuottamiseen ja havainnointiin käytetään kuitenkin yleensä tarkoitukseen erikseen
valmistettua anturia. Ultraäänianturit tarjoavat edullisen vaihtoehdon sekä ultraäänen
tuottamiseen, että havainnointiin. Lisäksi anturit ovat pienikokoisia ja sietävät mekaanisia ja
kemiallisia rasituksia muita tyypillisiä ratkaisuita paremmin.

Kaiun eteneminen ja mittauksen toimintaperiaate

Ultraäänipulssin etenemisnopeus vaihtelee väliaineen mukaan. Etäisyys kohteeseen (s) saadaan
laskettua seuraavasta kaavasta, jossa (v) on pulssin nopeus väliaineessa ja (t) on mitattu
kulkuaika:

2
vts =

Äänen nopeus (v) ilmassa, kun [T]=°C, saadaan kaavasta: )(
15,273

15,27345,330
s
mTv +=

Mittauksen onnistumiseen vaikuttaa lisäksi väliaineen vaimennus, mikä näkyy maksimaalisen
mitattavan etäisyyden muutoksina. Ilman ollessa kyseessa, vaimennus kasvaa kosteuden ja
käytetyn taajuuden funktiona kuvan 2 mukaisesti.

Kuva 1 Äänen nopeuden riippuvuus
lämpötilasta

Kuva 2 Vaimennus kosteuden funktiona
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Mitattava materiaali

Ultraäänimittausten onnistuminen edellyttää havaittua kaikua mitattavasta kohteesta. Tästä
syystä esim huokoiset materiaalit, kuten pahvit, äänieristyslevyt, verhot, matot, sohvat jne eivät
aiheuta aina riittävää kaikua vaan absorboivat lähes koko mittausignaalin, eikä etäisyyttä saada
mitattua. Pahimmillaan mittausvirhe tulee esiin mobiilin laitteen törmäyksenestojärjestelmässä,
joka ei ultraäänellä välttämättä havaitse tämäntyyppisiä esteitä. Useissa tapauksissa
käytetäänkin ultraäänimittauksen lisänä valointensiteettimittausta lähietäisyyksille, joka
varmentaa törmäyksenhallintaa. Joskus kuitenkin saadaan riittävä kaiku myös
ultraäänimittauksellakin lähietäisyydeltä, lähetyksen intensiteetin ollessa voimakas.

Toinen huomioitava seikka on materiaalin pintakuvio suhteessa käytettyn ultraäänen
aallonpituuteen. Mikäli pinta on kova ja tasainen käytettyyn allonpituuteen nähden, toimii se hyvin
heijastimena. Tällöin, varsinkin pitkältä matkalta tehdyissä mittauksissa, saattaa heijastus
ohjautua ohitse vastaanottimesta, eikä vinoa pintaa tästä syystä havaita. (Vrt valonsäde ja peili)
Rosoisissa pinnoissa mittaussignaali heijastuu pinnan erisuuntaan kaarevista osista myös
havaittavasti takaisinpäin, jolloin mittaus onnistuu paremmin, vaikkakin sisältääkin
keilanleveydestä johtuvaa virhettä mittaustuloksessa.

Lisäämällä ultraäänen aikamittaukseen saapuvan signaalin amplitudin mittaus, voidaan myös
kerätä tietoa erilaisista pinnoista ja pintamateriaaleista yhdisteltäväksi muihin mittausmenetelmiin
ja lopulta esim erilaisten maamerkkien tunnistukseen.

Keilan leveys ja kohtaamiskulma

Kovissa tasaisissa pinnoissa tulee esiin mittauskulman ja mittausetäisyyden merkitys.
Lähetyskeilanleveys vaikuttaa molemmissa tapauksissa merkittävästi mittauksen onnistumiseen.
Kun mittaus tapahtuu pitkälle matkalle, suhteessa vastaanottimen
kokoon, voidaan rajata onnistunut mittaus heijastavalta pinnalta
kulmien perusteella. Kuvan 3 mukaisesti kulmien α ja β tulee
toteutaa yhtälö α>β, jotta heijastus on mahdollista mitata pitkältä
etäisyydeltä. Mitattavan pinnan poikkeamaa rajaa siis
voimakkaasti lähetyskeilan leveys. Pitkissä mittauksissa keilan
leveyttä on kuitenkin rajoitettava paitsi riittävän suuren
lähetystehon saavuttamiseksi, mutta myös hajaheijastusten
minimoimiseksi. Näiden toimenpiteiden seurauksena mitattavan
pinnan suurin poikkeama kohtisuorasta, kulma β, pienenee.

Kuva 3

Kriittinen heijastuskulmaKuva 4 Lähetyskuvio
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Kulmaongelmaa lähestyttäessä lähetyskulmaa leventämällä on syytä huomioida lähettimelle
ominainen lähetyskeila, joka lähettää eri kulmiin eri tavalla. Tämä lähetyskeilalle tyypillinen
lähetyskuvio myös tyypillisesti kaventaa lähetyskulmaa joka tapauksessa pidemmällä matkalla,
jolloin eteen tulee samat ongelmat kuin kapeammalla keilallakin.

Lyhyillä matkoilla, käytetyn anturin jälkisoimisen, ylikuulumisen tai keskinäisen etäisyyden
rajaaman minimietäisyyden ulkopuolella, leveästä keilasta on hyötyä kun mitataan vinoja pintoja.
Tällöin anturin vastaanottopinnan leveys hieman kompensoi lähetyskeilan leveyttä.
Lähietäisyydellä, käytettäessä kahta anturia, yleensä anturien keskinäinen etäisyys nousee
merkittävään asemaan.

Lähetyskeilan leveydellä on myös suuri merkitys virheeseen. Mitattaessa Kuvassa 6 esitettyä
tapausta, jossa etäisyysinformaatioon perustuen etsitään pinnasta aukkoja ja kohoumia.
Tämänkaltaisessa tapauksessa kohoumat pitenevät ja aukot kapenevat.

Vääristymät etäisyysinformaatioon jätämme käsittelemättä vinoilla seinillä olevien palkkien ja
aukkojen mittauksen suhteen.

Kuva 6 Keilanleveyden vääristävä vaikutus pilareiden ja lukkojen
kohtisuorassa mittauksessa

d2d1

α=15°

mittausvirhe
etäisyyteen

Kuva 5 Mittausvirheen muodostuminen vinosta pinnasta
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Liikkuvan kohteen mittaus ultraäänellä

Liikkuvan kohteen nopeus voi perustua dopler ilmiöön myös ultraääntä käytettäessä. Tässä
tapauksessa kuitenkin on huomioitava ultraäänivastaanottimen herkkyys eri taajuuksilla ja
valittava riittävän laajakaistainen ultraäänielementti tai mikrofoni vastaanottimeksi.
Tämänkaltaista nopeusmittausta emme tarkastele tässä tutkielmassa enempää.

Toisaalta liikkuvan kohteen nopeuden mittaus kaikumittausperiaatteella, käyttäen ultraäänen
etenemisaikaa, perustuu erillisiin paikkamittauksiin, joiden perusteella lasketaan kappaleen
liikenopeus. Edellytyksenä on tietenkin riittävän pieni kohteen nopeus, jotta kappale paitsi pysyy
mittausalueella ja toisaalta liikeestä syntyvä virhe pysyy suhteessa riittävän pienenä. Lisäksi
virhettä nopeusmittaukseen aiheuttaa kappaleen sivusuuntainen liike mittauskeilan alueella.
Fysikaalisen maksimin määrittelee ultraäänen etenemisnopeus väliaineessa, jonka perusteella
voidaan laskea mitattava huippunopeus riippuen mittalaleitteen kantamasta.

Mittauksen suuntaisen nopeuden mittaus
lähestyvälle kappaleelle

Edellämainittujen reunaehtojen puitteissa tarkastelemme
syntyvää mittausvirhettä liittyen nopeusmittaukseen, joka
perustuu kahteen erilliseen paikkamittaukseen.

Oletetaan tilanne, jossa kappale etenee mittaria kohti
nopeudella v1. Etäisyysmittari mittaa kappaleen paikan
kahdella mittauspulssilla, jotka laukaistaan ajan tm välein.
Mittauspulssin nopeus väliaineessa on vm. Ensimmäisen
mittauspulssin liipaisuhetkellä kappale on pisteessä x1.
Mittauspulssi heijastuu kappaleesta kuitenkin
mittauspulssin etenemisviiveen takia vasta kohdassa x1�.
Paikkavirhettä mittaukseen syntyy matkan d1 verran, joten
mittauspiste x1 on siis etäisyydellä sx1 etäisyysmittarista.
Nyt voidaan määritellä etäisyys d1 kertoimen k ja
kokonaisetäisyyden sx1 avulla seuraavasti. Kun

)( 11'111 mmxx vvttvtvsds +=+=+=  ja d1=k*sx1, niin
kerroin k voidaan ratkaista:

(1.0)  
mmx vv

v
tvv

tv
s
dk

+
=

+
==

1

1

1

1

1

1

)(
.

Kappaleen nopeuden v1 pysyessä vakiona, pysyy vakiona
myös kerroin k, jolloin johdettua kaavaa voidaan käyttää
koko mittausalueelle määrittelemään virheen suuruuden
riippuvuus paikkaan nähden. Kun oletetaan, ettei
kappaleen nopeuden mittaamiseen vaikuta
mittaussignaalin aiheuttama muuttuva mittausviive,
kappaleen nopeus v voidaan laskea kaavasta:

 
m

xx

t
ss

v 21 −
= .

Kuva 7 Lähestyvä liike
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Mittausviiveen vääristämä nopeus vmit saadaan huomioimalla mallissa kappaleen siirtymä
mittauksen aikana, jolloin tulos saadaan seuraavasti:

(2.0) vk
t

ss
k

t
ksskss

t
ss

v
m

xx

m

xxxx

m

xx
mit )1()1(

)()( 212211'2'1 −=
−

−=
−−−

=
−

=  ,

näin ollen mittauksessa on syntynyt virhettä Derr todellisen nopeuden vmit ja ideaalisen
mittauksen v kesken seuraavasti:

(3.0) 
k

k
v

vv
D

mit

mit
err −

==
−

=
1

...%100 , kun k=[0,1].

Sijoittamalla edelliseen aiemmin johdettu k:n lauseke (1.0), saadaan virhe Derr laskettua myös
nopeuksien v1 ja vm avulla:

(4.0)
m

err v
vD 1%100... ==

Näinollen nopeusmittauksessa aiheutuva mittausvirhe on sitä suurempi, mitä lähempänä
mitattavan kappaleen nopeus on mittaussignaalin nopeutta. Toisaalta kaavan (2.0) mukaisesti
käy ilmi, että lähestyvän kappaleen nopeutta mitatessa mittaussignaalin kulkuviiveestä johtuen
kappaleen todellinen nopeus on suurempi, kuin mittauksen antama tulos.

Esimerkki:

Jos halutaan toteuttaa huonelämpötilassa (20ûC) nopeusmittaus, jonka mitta-
signaaliviiveestä johtuva virhe ei ylitä 5%:a lähestyvälle kappaleelle, niin edellisen
perusteella kappaleen maksiminopeus v rajoittuu seuraavasti:

s
m

s
m

s
mTvm 33,342)(

15,273
15,2732045,330)(

15,273
15,27345,330 =+=+=

h
km

s
m

s
mvv m 632,6112,1733,342*05,0%5 ====



Mekatroniikka Kari Toivokoski

9

Mittauksen suuntaisen nopeuden mittaus
loittonevalle kappaleelle

Vastaavasti loittonevan kappaleen mittauksessa
mittaustulos vääristyy siten, että mittauksen antama tulos
on suurempi, kuin kappaleen nopeus. Tällöin vakio k
voidaan määritellä oheisen kuvan mukaisia merkintöjä
käyttäen seuraavasti:
(5.0)    111 xkstvd ==

(6.0)     tvtvs mx =+ 11 ; sijoitetaan (5.0)

tvkss mxx =+ 11 ; ratkaistaan k

1

1

111

111
vv

v
vv

v
tvtv

tv
s

tv
k

mm

m

m

m

x

m

−
=−

−
=−

−
=−=

Edellisen perusteella kerroin k on riippuvainen vain
nopeuksista v1 ja vm. Kun oletetaan mittausignaalin
eteneminen äärettömän nopeaksi, niin kappaleen nopeus v
voidaan laskea kaavasta:

(7.0)     
m

xx

t
ss

v 12 −
=

Edelleen mittausviiveen vääristämä nopeus vmit saadaan
huomioimalla mallissa kappaleen siirtymä mittauksen
aikana, jolloin tulos saadaan seuraavasti:

(8.0)     
m

xxxx

m

xx
mit t

ksskss
t

ss
v

)()( 1122'1'2 +−+
=

−
=

          

       vk
t

ss
k

m

xx )1()1( 12 +=
−

+=

Nyt ideaalisen nopeusmittauksen v ja todellisen mittauksen vmit välille on syntynyt virhettä Derr:

(9.0)      
k

k
v

vv
D

mit

mit
err +

==
−

=
1

...%100 ; kun k=[0,1]

Sijoittamalla edelliseen aiemmin johdettu k:n lauseke (6.0), saadaan virhe Derr laskettua myös
nopeuksien v1 ja vm avulla:

(10.0) 
m

err v
vD 1%100=

On syytä huomata, että saatu tulos virheen suuruudelle kohdassa (10.0) on yhtäpitävä
lähestyvän liikeen virheen laskukaavan (4.0) kanssa.

Kuva 8 Loittoneva liike
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Mittaussuuntaan nähden vinosuuntainen nopeudeus

Mittausakselin suhteen kulmassa lähestyvä kappaleen nopeuden
mittaus sisältää vaikeasti hallittavia ongelmia, sillä mitattavan
kappaleen muodot saattavat vaikuttaa heijastuspisteen paikkaan
kappaleen pinnalla. Tämän seurauksena syntyy luonnollisesti virhettä
mitattuun etäisyyteen. Jos kuitenkin oletetaan mittauksen tapahtuvan
kapealla keilalla siten, että mittauspiste pysyy mittaussuunnan
keskiakselilla, niin tällöin mitattu nopeus, on kappaleen kohtisuora
nopeus komponentti v�, jonka avulla voidaan laskea kappaleen
todellinen nopeus etenemissuunnassa α.

αcos
'vv =

Näin mittaamalla saatuun tulokseen on pätee tietenkin myös edellisen
kohdan lähestyvän ja loittonevan kappaleen mittaukseen johdettu
virhetarkastelu.

Poikittaisuuntainen nopeus

Kun mitataan nopeuksia poikittaissunnassa, käyttäen
etäisyysmittaria, nousee mittauskeilan rajojen
tuntemus merkittävään asemaan. Kuvan 10
mittauskeila kuvaa aluetta, jolta kappaleesta saadaan
heijastus. Itse keila saattaa ja yleensä myös onkin,
paljon kuvattua leveämpi, jolloin ongelmaksi voi
muodostua eri muotoisten kappaleiden havainnointi
erilaisista kulmista.

Poikittaissuunnassa etenevän kappaleen
mittauksessa tarvitaan lisäksi tieto kappaleen
pituudesta ja etäisyydestä, jolla kappale kulkee.
Kohtisuora etäisyysinformaatio saadaan laskettua
mittalaitteessa mitattujen etäisyyksien miniminä.
Kappaleen pituus on mittalaitteelle syötettävä
parametri. Sivuuttavan kappaleen mitatun nopeuden
tarkkuutta ja virhettä voidaan arvioida lähetettyjen
mittaussignaalien frekvenssin perusteella, jotka
määräävät mittauksen resoluutio yhdessä
mittausetäisyyden kanssa.

Koska kauempana etenevä kappale käyttää
ohitukseen enemmän aikaa, diskreetin
mittausfrekvenssin vaikutus lopputulokseen pienenee.
Toisaalta mittaus pidemmälle etäisyydelle kestää
myös pidemmän aikaa, eikä mittausfrekvenssi täten
voi olla yhtä suuri, kuin lähietäisyydelle mitatessa.

Kuva 9
Viisto liike

Kuva 10 Poikittaisliike keilan poikki
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Oheinen kuva 11 esittää ongelmallisen
tilanteen, joka aiheutuu heijastavapintaisen
kappaleen ohittaessa mittauskeilan.

Yhdestä kappaleesta saadaan tuloksena
kahden erillisen nopeasti ohittavan
kappaleen mittaukset.

Kuva 11 Esimerkki hankalan mallisesta
kappaleesta
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Rakennettu kytkentä

Tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa ultraääneen perustuva etäisyyttä mittaava laite, jonka avulla olisi
mahdollista käytännössä arvioida ultraäänen soveltuvuutta erilaisiin mittaustarpeisiin.
Tavoitelluksi mittausalueeksi mittarille määriteltiin 1 - 3m. Alustavaksi etäisyysmittauksen
tavoitetarkuudeksi määriteltiin n ± 15cm, minkä perusteella pyrittiin lähinnä mitoittamaan käytetyn
aikamittauksen tarkuutta.

Etäisyysmittarin piti myös tarjota yksinkertainen digitaalinen rajapinta varsinaiselle sovellukselle,
joten tarvittavat mittaustapahtumien ohjaukset ja tulkinnat sisällytettiin itse mittalaitteeseen.
Mittauksen ohjaus ja liipaisuhetki, sekä erilaiset itse mittauksiin liittyvät toimintatilat, kuten esim
muutosvalvonta hälytinsovelluksissa, suunniteltiin tapahtuvan erilaisten asetus- ja tilamuuttujien
avulla. Niinpä jo heti ensimmäinen protomittauksiin suunniteltu kytkentä rakennettiin
mahdollisimman tarkaan jo kokonaisuutena edellä määritellyn kuvauksen mukaisesti. Näin olisi
mahdollista kehittää ja arvioida myös ohjausrajapintaa.

Valittu anturitekniikka

Ultraääniantureita on erityyppisiä joista yleisimpiä ovat elektrostaattinen, elektrodynaaminen,
magnetostriktiivinen, pietsosähköinen ja pneumaattinen anturi. Merkittävimpien anturitekniikoiden
ominaisuuksia on vertailtu oheisessa taulukossa (Taulukko 1).

ANTURIT
Parametrit Elektrostaattinen Pietsokeraaminen Komposiitti Pietsopolymeeri

Vastaanottoh. (mV/Pa) 2 1 0.1 0.4
Lähetysh. (Pa/V) 0.2 1 0.3 0.1
Taajuusalue (fmax) kHz 200 500 500 200
Suht. kaistanleveys 0.3 0.02 0.3 0.3
Kapasitanssi (nF) 0.1 2 30 2
Käyttölämpötila (°C) 80 > 100 > 100 80
Mek. kestävyys alhainen korkea korkea alhainen
Ominaisuuksien
muunneltavuus

keskinkertaine
n

pieni keskinkertaine
n

suuri

Taulukko 1 Erilaisten anturityyppien keskeisten ominaisuuksien vertailu
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Rakennettuun mittalaitteeseen
valittiin teollisuudessa yleisesti
käytössä oleva pietsokeraaminen
anturi. Valintaan vaikutti anturityypin
edullisuus, hyvä saatavuus sekä
ulkoisten olosuhteiden suhteellisen
hyvä kestävyys. Anturityyppiä on
saatavissa myös suljetussa
kotelossa, jolloin sitä voidaan
käyttää paremmin
vaihtelevimmissakin olosuhteissa,
kuten ulkokäytössä.

Mittalaitteen anturiksi tilattiin
Farnellilta 10mm lähetin-vastaanotin
pari, jonka keskeisimmät
ominaisuudet, kuten resonans-
sitaajuus 40kHz ± 1kHz, keilan-
leveys 30° ja tyypillinen kantomatka
5m sopivat projektin tavoitteisiin
varsin hyvin. Lähetin ja
vastaanotinasteet pyrittiin raken-
tamaan anturin muiden annettujen
spesifikaatioiden mukaan.

Rakennettu mittalaite

Rakennettu mittalaite koostuu oheisen
kuvan mukaisista lohkoista, joita
ohjataan mikrokontrollerilla. MCU:n
käyttö mittauksessa on tarpeellista
riittävän suuren monikäyttöisyyden
saavuttamiseksi. MCU ohjaa mittaus-
tapahtumaa generoimalla mittaus-
signaalin, laskemalla heijastuksen
etäisyyden, sekä tarjoamalla erilaisia
asetusparametrejä ja toimintatiloja
riippuen sovelluksesta. Protolaitteessa
MCU:ksi valittiin Microchip:in PIC16F84
sujuvan ja nopean testiohjelmiston
käyttöönoton varmistamiseksi.

Mittalaitteen tulevissa versioissa on myös
mahdollista päivittää käytetty mcu-ydin
suoraan uuteen pinniyhteensopivaan
PIC16F628 kontrolleriin, jolloin pystytään
toteuttamaan signaalin analogisia
amplitudimittauksia ja käyttämään entistä
suurempia ohjelmistoja.

Prototyypissä lähettimen ohjaus
toteutettiin suoraan prosessorilta
syötettävänä resonanssitaajuudella

Kuva 12 Kuva Farnell:in katalogista 2000
sivulta 1745

Kuva 13 Mittalaitteen lohkokaavio
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olevalla purskeella. Tyypillinen lähetypurske koostui 10 jaksosta, resonanssitaajuuden ollessa n.
39kHz. Kymmenen jakson lähetyspulssien lukumäärä perustuu liitteessä 1 oleviin mittauksiin,
joiden mukaan vastaanottimen maksimaalinen resonanssi saavutetaan käytetyillä etäisyyksillä
0.25ms kuluessa.

Vastaanotin koostuu esivahvistimesta, ylipäästösuodattimesta ja tasonsiirtopiiristä. Varsinainen
vastaanoton tulkinta tapahtuu vasta prosessorilla. Mittaukset osoittivat kaistan olevan
normaaleissa huoneolosuhteissa varsin hiljainen, eikä antureille ominaisen vaimennuksen lisäksi
havaittu tarvetta erillisille suotopiireille. Häiriöiden suodatus perustuu myös lähetinpulssin
avaamaan aikaikkunaan, jolloin esineiden putoamisen tai muiden tilapäisten voimakkaiden
ultraäänipulssien aiheuttaman virheen todennäköisyys pienenee. Suodatusta voidaan tehdä
myös digitaalisesti, jolloin mittaustulos voidaan laskennallisesti perustaa useampaan erilliseen
mittaukseen.

Mittalaitteen rajapinnaksi testikäytöön valittiin
sarjamuotoinen 5V:n rs232 väylä. Väylän toteutus
varsinaisessa laitteessa tulisi olemaan todennäköisesti
aluksi kuitenkin SPI, joka helpottaa synkronisena
väylänä kaksisuuntaisen kommunikoinnin toteutusta
ohjelmistolla, sillä PIC 16F84 ei sisällä UART:ia. Mikäli
MCU ydin päivitetään PIC 16F628:ksi, joka tukee
raudalla UART:ia, on liikenteen toteuttaminen
mahdollista yksinkertaisesti myös rs232 speksin
mukaisesti.

LCD-näyttö lisättiin laitteeseen lähinnä sen takia, että
testikäytössä mittaukset voitaisiin irroittaa PC:stä ja
terminaaliohjelmasta. Näin olisi mahdollista arvioida
laitteen toimintaa, erilaisia materiaaleja ja niiden
heijastusominaisuuksia, sekä saavutettua keilan
leveyttä ja mittauksen herkkyyttä erilaisissa
olosuhteissa.

Etäisyysmittarin prototyyppi koteloitiin oheisen kuvan
mukaiseen muoviseen peruskoteloon. Koteloinnin
tavoitteena oli arvioida anturien kiinnitystä ja kotelon
vaikutusta varsinaiseen mittaukseen.

Kuva 14
Etäisyysmittari
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Mittalaitteelle ominaiset parametrit

Geometria anturien sijoittelussa

Anturit sijoitettiin vaakatasossa n 4cm etäisyydelle toisistaan. Antureissa esiintyy ylikuulumista
mikä jätettiin huomiotta, koska käytännössä ylikuuluminen pidensi vain sokeaa aluetta, eikä
tarkoituksena ollut saavuttaa mittauksia lähialueelle. Samasta syystä keilat olivat suhteellisen
kapeita, jonka seurauksena myöskään hyvin läheltä ei ollisi ollut edes mahdollista saada kaikuja.

Anturien välinen ylikuuluminen mitattiin siirtyvän ilmassa 5cm pituisen matkan ylitse. Äänieristeen
lisäämistä kotelon sisään ei kokeiltu.

Anturien kotelointi ja kiinnitys

Anturien kiinnitys koteloon tehtiin erikseen sorvattujen
muovisten kartioiden avulla. Kartioiden tarkoitus oli kaventaa
lähettimen keilaa ja parantaa suuntaavuutta ja äänen
intensiteettiä kapealla sektorilla. Käytännön mittauksissa
oheisen kuvan mukainen kartio osoittautui tarpeelliseksi,
sillä kartion mekaaninen asennus mittauksissa osoitti
kasvattavan anturiparin mittausaluetta yhdestä metristä
n.2,5m asti.

Kapean keilan seurauksena mittaukset vaativat suuria
(50*50cm) kohtisuoria pintoja, jotta lähetys yleensä saatiin
osumaan mittauspintaan yli 2m etäisyydeltä.

Jälkisoiminen ja sen vaikutus mittaukseen

Jälkisoiminen aiheuttaa mittalaitteen eteen, tyypillisesti n 15-
20cm:n pituisen sokean alueen, jolta tulevia heijastuksia ei
pystytä erottamaan tavallisilla menetelmillä lähetyspulssista.
Tämä on ongelma varsinkin lähetyspulssin ylikuuluessa.

Käytettäessä yhtä anturia anturien keskinäinen vaakasuuntaisen etäisyyden rajoitukset saadaan
poistettua. Lisäksi Liiteessä 01 esitetyssä mittauspöytäkirjassa tutkittiin yhden anturin käyttöä
sekä vastaanottimena, että lähettimenä, jolloin pietsokeraamiselle anturille tyypillinen pitkä
jälkiresonanssi pyrittiin eri keinoin sammuttamaan. Tulokset osoittivat, että 10 jakson
lähetyspurskeella jälkiresonanssia voidaan lyhentää jopa 25% ( käyttämällämme ohjauksella ja
anturilla ) oikosulkemalla anturi 3:n jakson ajaksi heti lähetyspurskeen jälkeen. 6:n jakson pituinen
oikosulku ei juuri enää nopeuta vaimenemista. Myös aktiivinen ohjaus käännetyllä vaiheella nousi
mittausvaiheessa esille, mutta vaimenemisnopeus arvioitiin riittäväksi, koska teoreettinen
minimietäisyys saatiin edellä mainitulla keinolla n. 12 cm:n.

Kuva 15 Anturin kiinnitys
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Mittalaitteen jatkokehittely

Rakennetulla etäisyysmittarilla saatiin rikottua 3m:n mittausraja testiolosuhteissa. Käytännössä
3m:n saavuttaminen todellisissa olosuhteissa vaatisi voimakkaampaa lähetystä, tai
progressiivista vastaanottovahvistusta. Seuraavassa versiossa on tarkoitus soveltaa molempia
tekniikoita, sillä voimakkaamman lähetyksen aikaansaama tehon kasvu, olisi tarkoitus sijoittaa
leveämpään keilaan, jolloin mittausvarmuus pitkiltä etäisyyksiltä saadaan kasvamaan.
Progressiivisuudella haetaan parhaimmillaan vielä muutamia lisämetrejä.

Tehdyt mittaukset yksianturitekniikalla näyttivät lupaavilta. Mittalaitteen soveltaminen edellyttää
lisäksi paljon protoa pienempää kokoa, jolloin yksianturitekniikka näyttäisi tuovan huomattavaa
helpotusta asiaan. Varsinainen hallintaelektroniikka saadaan arvioiden mukaan sijoitettua
riittävän pieneen tilaan itse anturin taakse, jolloin kokoon liittyvät paineet saadaan tyydyttävästi
ratkaistuksi.

Anturin sokea lähikenttä nosti myös ajatuksia valointensiteettimittauksen integroimisesta
ultraäänimittariin. Aiemmat tutkimukset osoittaisivat valointensiteettimittarin kattavan helposti
riittävän 50cm etäisyyden ultraäänen osin sokealta alueelta, jolloin varsinkin mobiilikäytössä
tarvittava törmäyksenhallinta olisi huomattavasti varmemmalla pohjalla. Lisäksi sekoittamalla
molempia mittaustekniikoita on teoriassa mahdollista havainnoida värejä ja materiaaleja anturien
yhteiskäytöllä, jolloin edelleen maamerkkejä käyttävät sovellukset ovat helpompia toteuttaa.

Yhteenveto

Ultraäänianturit tarjoavat edullisen mittausjärjestelmän hyvinkin vaihteleviin sovelluksiin. Jotta
kuitenkin mittauksen toimivuus ja luotettavuus saadaan optimoitua, tulee paitsi toimintaympäristö
tuntea riittävän tarkasti, on myös syytä harkiten valita ympäristöön parhaiten sopiva ultraääntä
soveltava mittaus- ja anturitekniikka. Vaihtelevissa mittausolosuhteissa ultraäänimittaukset ovat
hyvänä osana eri mittaustekniikoiden kombinaatioissa, mutta käytettäessä ultraääntä ainoana
havainnointikeinona on mittauksissa heikkouksia, jotka rajoittavat sen käyttöä tietyissä tilanteissa.

Suurta resoluutiota kaipaavissa mittauksissa joudutaan yleensä käyttämään useita kapeakeilaisia
ultraäänilähettimiä ja -vastaanottimia. Mikäli anturit kaikumittaavat samalla kaistalla, joudutaan
jakamaan mittaushetket sopivasti eri antureiden kesken. Tällöin virhekaikujen välttämiseksi
mittausväli yhdellä anturilla helposti kasvaa, mikä on syytä ottaa huomioon mittalaitteiden
suoritusarvoissa.

Rakennettu mittalaite osoitti toisaalta ultraääneen perustulan mittaustekniikan toimivuuden ja
rajoitteet, toisaalta mekaanisen suunnittelun tarpeen toimivien puitteiden luomiseksi onnistuneille
mittauksille. Tarvittava jatkokehitys suuntautuukin pääosin fyysisen koon pienentämiseen ja
mittauskeilan optimoimiseen.
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LIITE 01

SUOMEN ROBOTTIYHDISTYKSEN TAPAAMINEN 30-31.12.2000  Kangasalan Saarnolassa

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittausta oli paikalla tekemässä:
Pekka Ritamäki
Sami Koskinen
Kari Toivokoski

LÄHTÖKOHTA:

Lähettimeen (Farnell 213-214) syötetty pulssimäärä = 10kpl 39kHz,Ohjaus+-5V

MITTAUS 01:
Mitataan vastaanottimen resonanssia. Tarkoituksena on selvittää riittävän pitkän
lähetyspulssin jaksojen määrä.

=> Tyypillinen vastaanottimen resonanssi saavutetaan 0.25ms aikana.

MITTAUS 02:

Mitataan ja arvioidaan lähettimen jälkikaikua, erilaisten jälkikaiun sammuttamiseen
pyrkivien menetelmien avulla. Tavoiteena on arvioida anturin sokeaa minimietäisyyttä
siinä tapauksessa, että lähetin- ja vastaanotinanturina käytetään samaa fyysistä anturia.

- Lähettimen jälkikaiku, kun ohjaus pulssin jälkeen suoraan HighZ - tilaan => 0.87ms.

- Lähettimen jälkikaiku, kun vaimennuksena (oikosulku) on 3 jaksoa varsinaisen
purskeen jälkeen => 0.66ms

- Lähettimen jälkikaiku, kun oikosulku kestää 6 jaksoa => 0.65ms

- Lähettimen jälikaiku, kun oikosulku kestää 1 jakson => 0.75ms

YHTEENVETO JA MUUT HAVAINNOT:

1) Progressiivinen vahvistus on tarpeellinen, jotta päästään pidemmille
matkoille.

2) Suuntaavuus on suhteellisen herkkä käytetyllä keilalla. Keilaa pitäisi leventää
ja tämän seurauksena tarvitaan suurempi lähteysteho. Teho saavutetaan
parhaiten syöttämällä lähetintä maksimaalisella ohjauksella, eli +-10V:lla.

3) Suurempi lähetysteho lisää luonnollisesti myös jälkikaikua lähettimessä,
mistä syystä on tutkittava tarkemmin vaimennuksen tarvetta. Toinen
vaihtoehto etäisyyden kasvattamiseksi on vastaanottimen herkkyyden
parantaminen. Kohinan poistamiseksi on syytä käyttää suhteellisen
kapeakaistaista vastaanotinvahvistinta.
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LIITE 02

KUVIA ETÄISYYSMITTARISTA

Kuva 16 Protomittarin sisuskalut

Kuva 17 Protomittari päältä


	Sisällysluettelo
	Johdanto
	Kaikumittaus ultraäänellä
	Kaiun eteneminen ja mittauksen toimintaperiaate
	Mitattava materiaali
	Keilan leveys ja kohtaamiskulma
	Liikkuvan kohteen mittaus ultraäänellä
	Mittauksen suuntaisen nopeuden mittaus lähestyvälle kappaleelle
	Mittauksen suuntaisen nopeuden mittaus loittonevalle kappaleelle
	Mittaussuuntaan nähden vinosuuntainen nopeudeus
	Poikittaisuuntainen nopeus


	Rakennettu kytkentä
	Tavoitteet
	Valittu anturitekniikka
	Rakennettu mittalaite
	Mittalaitteelle ominaiset parametrit
	Geometria anturien sijoittelussa
	Anturien kotelointi ja kiinnitys
	Jälkisoiminen ja sen vaikutus mittaukseen

	Mittalaitteen jatkokehittely

	Yhteenveto
	Lähdeluettelo
	Liitteet
	LIITE 01
	LIITE 02


