
Miara ultradźwiękowa - „Gacek”

Cześć!
Chciałbym przedstawić Wam jeden z moich pierwszych projektów, który wykonałem rok temu gdy 
dopiero zaczynałem swoją przygodę z mechatroniką, jest to bardzo proste ale też przydatne 
urządzenie oparte na arduino uno i czujniku US-015. 

Specyfikacja:
Wymiary: 145x110x75 mm
Zasięg pomiarów: 11-400 mm
Dokładność:  1 cm
Zasilanie: 5-12V
Opis:
Urządzenie pozwala na regulacje kontrastu oraz podświetlenia ekranu lcd, dzięki temu można z nim
wygodnie pracować w każdych warunakch oświetleniowych, tzn. W dzień, w nocy, w 
pomieszczeniu, czy też na dworze.

Miara może pracować w trzech trybach, do ich wyboru jak i obsługi służy proste menu, którym 
sterujemy trzema microswitchami, nazwanymi poprostu: A, B, C

Tryb miary – Odpowiada za ciągłe mierzenie odległości. Domyślnie jednostką pomiaru są cm, 
jednak można ją zmienić na metry lub na cale.



Tryb pomiaru pola – Jak nazwa wskazuje można w nim zmierzyć pole (kwadratu, prostokątu), 
wygląda to w następujący sposób: urządzenie czeka na wykonanie dwóch pomiarów przez 
użytkownika a następnie mnoży wyniki ze sobą aby otrzymać pole.

Tryb nastawny – Jest to tryb, w którym z góry ustawiamy dystans jaki ma się znajdować między 
miarą a mierzonym obiektem. Jeśli obiekt będzie idealnie na takiej odległości jaką wcześniej 
ustawiliśmy to zasygnalizuje to dioda.

Jak napisałem wyżej, Gacek ma zasięg od 11 do 400 mm. Skąd wzieła się ta dolna granica? 
Ustawiłem ją specjalnie programowo aby punkt zero pomiarów móc 'umieścić' na tyle obudowy, 
dzięki takiemu rozwiązaniu można np. Zmierzyć długość od ściany do ściany w pomieszczeniach.

Mam nadzieje, że w miare logiczny i zrozumiały spośob wytłumaczyłem jak co działa :)
Na tym filmiku można zobaczyć jak to wszystko wygląda w praktyce:
https://www.youtube.com/watch?v=W2ujdn76650

Użyte części i podzespoły:
– Arduino uno rev3 - 3x Microswitche 
– Czujnik US-015 - Przełącznik
– Wyświetlacz LCD 16x2 - dioda led
– Płytka uniwersalna - rezystor 1k
– 2x Potencjometry 20k

Całość mieści się w uniersalnej obudowie z plastiku (można taką kupić np. Na allegro)
Całość kosztowała mnie +/- 100 zł.

https://www.youtube.com/watch?v=W2ujdn76650


Schemat:

W środku to tak naprawdę plątanina kabli, bo całe urządzenie składa sięz osobnych modułów:

Program wstawiłem na tą strone: https://pastebin.com/JRY0dXX8

W przyszłość, gdy zajmę się rozwijaniem tego projektu, planuję zwiększenie zasięgu pomiarów 
oraz ich dokładności i przedewszstkim zmniejszenie całego urządzenia, aby było bardziej 
poręczniejsze.

https://pastebin.com/JRY0dXX8

