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Приложение към модул 11 
“ Електронни уреди – избрани примери” 

 
Ултразвукови дебитомери - анализ 
  

Нека, за приблизителна оценка, приемем скоростта на звука да бъде 

1500 m/s. Ако разстоянието между приемника и предавателя е 1 метър ще 

получим, че звуковите вълни ще го изминават за 1/1500 s или 666,(6) μs. 

При промяна на скоростта на разпространение поради движението на 

течността с 0,1 m/s времето за преминаване на 1 m ще се промени на 

666,62 μs. За да измерим тази скорост, съответно дебит, с точност 1% ще се 

получи следното: 666,(6)-666,62…=0,04444μs или разлика около 50ns. За 

да ги измерим с 1/100 (точност 1%) разрешаващата способност трябва да е 

0,5 ns или запълваща честота – 2 GHz. При това 0,1 m/s не е много ниска 

скорост на потока (течността). 

Ако измерваме с излъчване в двете посоки и умножение на честотата 

(метод който е описан в лекцията) ще получим следното – честотата, 

поради ефекта на Доплер, се променя аналогично – увеличава се или 

намалява с 1500,1/1500. Ако основната честота (след умножението с PLL) е 

100 MHz, в посоката на движение на течността ще се получат  100,006667 

MHz и в обратната посока – 99,993334 MHz. Като резултат, който е 

разликата между двете честоти, се получават 13333 Hz. С груби 

приближения ще имаме разрешаваща способност 0,00001 m/s. Това ни 

позволява да работим и с по-ниски честоти (20-50MHz) които са в обхвата 

на работните честоти на по-разпространените интегрални схеми от сериите 

74HC/74HCT xxx. 

Ако подходим коректно при изчисленията трябва да отчетем факта, 

че в първия случай мерим времето между излъчения и приетия импулс, а 

във втория измерваме около 1s. Ако и в първия случай измерваме по-дълго 
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време ще получим подобна разрешаваща способност. Бихме могли да 

измерим времето между първия и 1500-ния импулс. Тогава разликата няма 

да е 50ns, а 75 μs. При запълване на този интервал със 100 MHz ще 

получим около 1/7500 разрешаваща способност което е достатъчно.   Този 

начин на измерване е по-сложен като схемотехника. 

Описаният метод на измерване е избран главно поради качествата на 

PLL умножителя – той работи без грешки и при пропадане на част от 

импулсите. Стандартните начини за измерване на време и честота водят до 

големи грешки, ако има пропаднали импулси. 

 
Парктроник – примерни схеми 
  

Ако в интернет търсачките се напише “schematic parking assistant”  

ще се появят много страници, както с реклама така и с конкретни решения. 

Ако обобщим основното в схемите се получава следното: 

1. Използват се един или няколко сензора. По-новите схеми са с 

поне два; 

2. Равностойно е приложението на отделни предаватели и 

приемници и комбинирани приемо-предаватели. Преобладаващи са пиезо-

елементите; 

3. По-простите устройства използват един канал за приемане, а 

сензорите се включват паралелно. Това решение е по-евтино и сигнализира 

за най-близкото препятствие, но не показва къде ето. При по-скъпите се 

обработва сигналът се обработва поотделно и може да се покажат всички 

препятствия около автомобила и разстоянието на което се намират; 

4. Има различен подход за изработване на излъчвания импулс. За да 

има достатъчно мощност се използва умножаване на напрежението – 12V 

не са достатъчни. При по-сложните се прави отделно захранване. 



Ще разгледаме две схеми на ултразвукови устройства които се 

използват за подпомагане при паркиране. 
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Схемата е от най-простите. Включва излъчвател (Transmitter) I 

приемник. Излъчвателят представлява генератор (IC1-LM555) на кратки 

импулси с коефициент на запълване около 1:60. Тези кратки импулси се 

запълват с висока честота (IC2-LM555) която се настройва с VR1 да е 

равна на резонансната честота на излъчвателя. За по-голям ток към изхода 

инверторите са включени два по два в паралел. 

Приемникът е реализиран с два усилвателя в един корпус – LM358. 

Усилвателите не са реализирани като филтри. В случая се разчита на 

пиезо-елемента приемник и на неговите резонансни свойства. За да работи 

надеждно схемата приемникът и предавателят трябва да се подбират с 

характеристики. 

Усиленият сигнал се подава на компаратор който се задейства по 

определено ниво на получения отразен сигнал. При задействане на 

компаратора се превключва R-S тригер. На изхода на R-S тригера се 

получава импулс с продължителност равна на времето от излъчването на 

импулса до получаване на отразения сигнал. В едното състояние R-S 

тригерът се превключва от излъчвателя (през IC3-2), а в другото от 

компаратора. За да не се получи погрешно задействане от излъчения в това 

време на компараторът се блокира през диода D3. 

Полученият в изхода на тригера импулс се измерва и показва на 

индикацията. Честотата с която се запълва импулсът се подбира така, че на 

индикацията да се показва разстояние (с VR2,VR3). 

На следващата схема е показан един от приемо-предавателнияте 

модули на устройство с няколко чувствителни зони. Сигналите USIN и  

USOUT са входове и изходи на микроконтролер. Така всяка от 

чувствителните зони може да се управлява самостоятелно. Това дава 

определена гъвкавост на приложението. 



Пиезо-елементът е един и работи като излъчвател и приемник. 

Импулсът който ще се излъчва се подава от контролера през транзистор на 

първичната намотка на трансформатор, към който като товар е включен 

излъчвателят. Сигналът от отражението получен в същия елемент се 

усилва от транзисторен усилвател. Взети са мерки (диод D4 BAT54) 

транзисторът да не се повреди или насити от мощния излъчен импулс. За 

надеждна работа резонансната честотата на LC веригата, формирана от 

индуктивността на трансформатора и капацитета излъчвателя, трябва да се 

настрои равна на подадената от контролера (около 40 kHz). Тогава 

размахът на импулсите достига 160 Vpp. 

Основната грижа за качествена и надеждна работа на устройството 

се поема от програмното осигуряване – формиране на импулси, приемане, 

филтриране и изчисление на разстоянието. 

 

  
 

Подробно описание на това устройство има в допълнителната 

литература към модула.  
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