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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet har utförts vid Saab Dynamics AB i Karlskoga med syftet att modellera och analysera en 

teknikstudie för avståndsmätning baserad på Time-Of-Flight-principen (TOF-principen). Avståndsmätningen 

genomförs med korta laserpulser och Time-to-Digital Converter (TDC). Det är en metod för avståndsmätning 

som baseras på tidsskillnaden från den tidpunkt då laserpulsen skickas från laserdioden till den tidpunkt då 

fotodioden har detekterat den reflekterade laserpulsen.  Med den nya teknikstudien som utgångspunkt för arbetet 

har en analys på hur avståndsmätarens delsystem påverkats av olika parametrar genomförts där förväntat resultat 

har jämförts med mätresultat. Med detta som grund har en rangordning av parametrarna efter hur stor inverkan 

de har på funktionaliteten levererats.  
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Abstract 
 

This bachelor thesis has been performed at Saab Dynamics AB in Karlskoga, with the purpose to design 

simulation models and analyze the technology study for distance measurement based on Time Of Flight (TOF) -

principle. The distance measurement is implemented by short laser pulses and Time-to-Digital Converter (TDC).  

This method uses the time difference between when the laser pulse is transmitted to the time when its reflection 

from an object returns to the detector. With this technology as a starting point for this thesis, an analysis has been 

made by looking at the subsystems when it gets affected by different parameters. The simulation will give an 

expected result which has been compared with the measurement results. On this basis a ranking of the 

parameters according by the influence of the functionality has been delivered.  
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera och utvärdera hur olika parametrar påverkar avståndsmätarens 

prestanda i de olika delsystem som den är uppbyggd av. Under arbetets gång kommer simuleringsmodeller för de 

olika funktionerna i systemet att tas fram och data från dessa simuleringar kommer att jämföras med data som 

samlas in från den verkliga utrustningen i analysen. I slutet av arbetet ska en utvärdering framställas och 

presenteras för Saab Dynamics AB i Karlskoga.    

 

1.2 Bakgrund 

Saab har tagit fram ett nytt koncept för avståndsmätare där avståndsmätningen genomförs med korta laserpulser 

och Time-to-Digital Converter (TDC) som utförs enligt principen för Time Of Flight (TOF)1. Fördelarna som det 

nya konceptet medför gentemot konventionell optisk avståndsmätning är att ögonsäkerheten förbättras vid 

användning av korta laserpulser samt att det möjliggör lägre effektförbrukning samtidigt som det levererar en 

högre mätupplösning. Med alla de fördelarna som konceptet medför är det önskvärt att utvärdera detta koncept 

med inriktning på utvalda parametrar.  

 

I konstruktionen som avståndsmätaren består av finns det en del komponenter vars företag som tillverkar dessa 

ej vill släppa några ritningar eller låsta simuleringsmodeller. I detta fall kommer en godtycklig modell för 

funktionen som komponenten har i verkligheten att tas fram för att kunna samla in data från dessa funktioner 

som underlag för analys.  

 

1.3 Metod 

Arbetet kommer att delas in i tre faser: Modellering av simuleringsmodeller, inhämta data från mätningar samt 

analys.  

 

Givet finns hårdvaran för avståndsmätaren som består av färdiga funktionsblock uppbyggt från det koncept som 

ska utvärderas vilket är det system som kommer användas för att genomföra de fysiska mätningarna. Denna 

prototyp använder sig av TOF-principen för att mäta avståndet med hjälp av korta laserpulser och TDC. Den 

data som avståndsmätaren ger kommer att användas som underlag för analys.  

 

Uppgiften i detta projekt blir att definiera funktionsblocken och utvärdera hur olika parametrar påverkar dessa. 

Detta kommer att genomföras med ett exemplar av respektive delsystem av den redan givna avståndsmätarens 

hårdvara för validering av de olika delsystemens simuleringsmodeller. Valideringen kommer att ske genom att 

resultatet från simuleringsmodellerna kommer analyseras med den funktion som det delsystemet av intresse ger i 

de verkliga testerna. Delsystemen kommer att byggas upp i de steg som simuleringen utförs. Syftet med att 

använda ett extra exemplar av varje delsystem är för att enklare kunna verifiera simuleringsresultatet med 

avseende på de parametrar som är av intresse samt slippa montera ned den redan befintliga utrustningen för 

mätningar av respektive delsystem. Simuleringsprogram kommer användas för att ta fram simuleringsmodeller 

samt få fram ett förväntat resultat av de verkliga testerna för respektive delsystem. Simuleringsmodellen som 

kommer användas baseras på hur prototypen är konstruerad idag samt beräkningsmodeller för de olika 

delsystemen i denna konstruktion. Ett samarbete med Jimmy Du kommer att ske i detta projekt. Min uppgift 

kommer att vara att ta fram och verifiera fysiska modeller och simuleringsmodeller. Syftet med detta är att få 

fram data som underlag för analys av de olika parametrarna och hur de påverkar prestandan. Jimmy kommer att 

ansvara för att ta fram önskvärda funktioner i mjukvaran samt en kompensringsekvation för walk-error, vars 

arbete kommer dokumenteras separat.  

 

Parametrarna som ska undersökas kommer att rangordnas efter hur stor inverkan dessa har på de olika 

delsystemen. De tre parametrarna som har störst påverkan kommer att utvärderas vidare för att ta reda på varför 

just dessa har så stor påverkan på resultatet för avståndsmätaren. När simuleringar är genomförda med avseende 

på de bestämda parametrarna och resultatet från simuleringarna samt avståndsmätaren är analyserat och 

rangordnade är examensarbetet genomfört.  

  

                                                 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_flight, hämtat 2019-03-27 

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_flight


Modellering och analys av avståndsmätare baserad på Time-to-Digital Converter                                 8 juni 2019  

Johan Sundelin  2 

 

1.4 Avgränsningar 

I de fall där företagen inte vill släppa några simuleringsmodeller på komponenten kommer en simuleringsmodell 

konstrueras där funktionen som genomförs av den verkliga komponenten kan studeras med avseende på hur den 

påverkas av parametrarna. Avståndsmätaren är uppbyggd av tre delsystem och det är funktionerna av dessa som 

ska analyseras och utvärderas. Efter möte med handledare fattades ett beslut över vilka parametrar som ska 

undersökas i detta arbete och redovisas i avsnittet nedan.  

 

Parametrarna som ska undersökas är följande:  

1. Temperatur   

2. Brus (Tröskelnivåerna)  

3. Jitter (Stoppsignalerna) 

4. Monotoniciteten (Endast delsystem 2) 

 

1.5 Mål med examensarbetet 

Målet med examensarbetet vid Saab Dynamics AB är att efter analysen kunna leverera en utvärdering på hur 

parametrarna påverkar delsystemens prestanda i avståndsmätaren. 

 

1.6 Frågeställningar 

De frågeställningar som arbetet har grundats på är följande:  

1. Vilka parametrar ska undersökas? 

2. Hur påverkas avståndsmätarens prestanda av dessa parametrar i de olika delsystemen?  

3. Klarar mottagarkortet att hålla monotoniciteten genom testintervallet? 
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2. Teori 
Detta avsnitt beskriver hur avståndsmätaren fungerar, vilka principer som används och dess konstruktion. 

Avsnittet avslutas med en förklaring av delsystemen samt ekvationer och konstanter som använts i arbetet.  

 

2.1 Vad är TOF-principen och hur fungerar den?  

TOF-principen är en metod som kan användas för avståndsmätning, mätningen baseras på tidsskillnaden från det 

att laserpulsen skickas från sändaren till dess att den reflekteras tillbaka och träffar mottagaren. Tiden som mäts 

för denna princip kan vara tiden mellan pulsernas positiva flanker. Genom att man känner till den tiden det tar 

för detta förlopp att ske och hastigheten laserpulsen färdas kan man beräkna avståndet genom att använda 

ekvationen för TOF:  

𝑅 =
∆𝑡×𝑣1

2
   (EKV T:1) 

 

Hastigheten som laserpulsen färdas i luft sätts till ljusets hastighet. Fördelarna med att använda sig av denna 

princip för att mäta avstånd är enkelheten i systemet. Man kan korta ned laserpulserna avsevärt vilket förbättrar 

ögonsäkerheten för användaren. 

 

2.2 Avståndsmätaren  

2.2.1 Hur är avståndsmätaren uppbyggd?  

Avståndsmätaren är uppbyggd på tre delsystem vars funktioner ska ge möjligheten att kunna använda sig av 

kortare laserpulser för avståndsmätning. Syftet med kortare laserpulser möjliggör ökad pulsrepetitionsfrekvens 

(PRF) med bibehållen effekt. I blockschemat nedan visas delsystemen som avståndsmätaren är uppbyggd av vars 

funktioner tas upp i kapitlet 2.4 Delsystem. I detta arbete kommer inte mikrokontrollkortet (MCU)-kortet och 

interface till detta att studeras. Blockschemat nedan redogör systemets och de olika delsystemens uppbyggnad 

där funktionaliteten för respektive kretskort samt delsystem tas upp i kapitlen 2.3 Konstruktion samt 2.4 

Delsystem. 
 

 
Figur B2.1: Blockschema över systemets uppbyggnad inklusive delsystem. 

 

2.2.2 Hur fungerar avståndsmätningen? 

Avståndsmätningen baseras på TOF-principen som använder sig av korta laserpulser och TDC för att bestämma 

avstånd. För att kunna bestämma tiden då laserpulsen skickas iväg använder sig systemet av att mäta tidpunkten 

då strömpulsen går genom laserdioden via laserdrivkortets (V_MON) utgång. När pulsen ut från laserdrivkortet 

bryter tröskelnivån skickas en stoppsignal till TDC0. Den reflekterade laserpulsen som når detektorn är ofta 

väldigt svag till skillnad från den genererade laserpulsen och måste av denna anledning förstärkas. Detta 

genomförs med hjälp av transimpedansförstärkare som omvandlar och förstärker strömsignal på ingången till en 

spänningssignal på utgången. Signalen ut från förstärkaren skickas vidare till ett komparatorkort som levererar 

en stoppsignal till TDC1 och TDC2 när den laserpulsgenererade signalen bryter den satta tröskelnivån. 

Tidsdifferensen mellan stoppulserna till TDC0 och TDC1 används sedan för att beräkna avståndet eftersom 

hastigheten som laserpulsen färdas i är känd. Tidsdifferensen mellan stoppulserna till TDC1 och dess inverterade 

signal TDC2 används för att beräkna pulsbredden på den mottagna laserpulsen. 

 

2.2.3 Syftet med avståndsmätningen 

Syftet med avståndsmätningen i detta examensarbete är att få fram data som ska ligga till underlag för analysen.  

Tanken är att genom att samla in data från de olika testerna med avseende på specifika signaler, observera 

eventuella förändringar då systemet utsätts för de olika orosmomenten som till exempel temperaturförändringar.  

Arbetet går alltså inte ut på att kontrollera hur stabilt och bra mätutrustningen mäter avstånd utan mer hur den 

data som fås påverkas av de parametrar som utvärderingen kommer kretsa kring. 
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2.3 Konstruktion 

2.3.1 TDC7200EVM, Texas Instruments 

Time-to-digital converter fungerar i denna modell som en start- och 

stoppklocka vars huvuduppgift är att hålla koll på tiden mellan 

skickad laserpuls till dess att mottagaren har fått den reflekterade 

pulsen. Till sin hjälp är denna krets utrustad med en intern 

egenkalibrerad tids bas vars funktion används för att kompensera 

skillnader i tiddomän och temperatur. Enligt tillverkaren kan man 

med kalibreringen uppnå en noggrannhet på pico-sekundsnivå2. I 

arbetet kommer tidsnivåerna att ligga på nano-sekunder vilket ger en 

god marginal. Företaget som tillverkar denna komponent delar inte 

med sig någon simuleringsmodell och av denna anledning så kommer 

komponentens huvudfunktion att simuleras i detta arbete och inte 

komponenten i sig.   

Figur B2.2: Bild på kretskortet TDC7200EVM  

 

 

2.3.2 OPA857EVM-978, Texas Instruments 

OPA857 är en bredbandig transimpedansförstärkare3 med valbart 

återkopplingsmotstånd4. I avståndsmätaren används denna för att 

förstärka den detekterade laserpulsen och skicka den förstärkta signalen 

vidare till nästa funktionalitet i delsystemet. Företaget som tillverkar 

denna krets har tillgivit en offentlig simuleringsmodell för komponenten 

som kommer att användas i simuleringen. Enligt modellens subcircuit-fil 

kan man läsa att den ej är modellerad för att kunna reagera som kortet i 

verkligheten kommer göra på temperaturberoende. 

 

 

Figur B2.3: Bild på kretskortet OPA857EVM-978  

2.3.3 DC1766A-B, Linear Technology 

I avståndsmätaren används två stycken komparatorkort av modellen 

DC1766A-B5 med komparator LTC6957-4 monterad6. Kretskortet har 

dubbla ingångar och utgångar. I mottagardelen kopplas den ena 

komparatorkortets insignal till referenssignalen och den andra kopplas 

mot laserpulsens förstärkta signal från transimpedansförstärkaren via 

(VO_N). I sändardelen kopplas ena insignalen till sändarens 

referenssignal och den andra till strömmen som går genom 

laserdioden(V_MON). 

Figur B2.4: Bild på kretskortet DC1766A-B  

 

2.3.4 QS-01EVAL, Laser Components 

Ett utvärderingskort med inbyggd pulsgenerator för att kunna utvärdera 

laserdioden QS-905 pulser. Med detta kort kan tidpunkten då strömmen 

går genom laserdioden loggas och användas som startpuls för när 

laserpulsen skickas iväg via utsignalen från SMB-kontakten J2 

(V_MON)7. För att göra anslutningen med laserdioden enklare så finns 

det en inbyggd sockel för montering av denna diod.    

 

Figur B2.5: Bild på kretskortet QS-01EVAL  

                                                 
2 Datablad, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf, hämtat 2019-02-14 
3 Faktasida, https://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier, hämtat 2019-05-28 
4 Datablad, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa857.pdf, hämtat 2019-01-24 
5 Datablad, https://www.mouser.se/datasheet/2/609/dc1766af-1268510.pdf, hämtat 2019-04-04 
6 Datablad, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6957fb.pdf, 

hämtat 2019-02-19 
7 Datablad,http://www.world-of-photonics-media.com/download/ 

1121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf, hämtat 2019-02-18 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa857.pdf
https://www.mouser.se/datasheet/2/609/dc1766af-1268510.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6957fb.pdf
http://www.world-of-photonics-media.com/download/%201121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf
http://www.world-of-photonics-media.com/download/%201121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf
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2.4 Delsystem 

2.4.1 Delsystem 1 

I delsystem 1 så ingår funktionaliteten för QS-01 inklusive laserdioden QS905D1S3J03U8 samt ett modifierat 

komparatorkort av modellen DC1766A-B. Denna del av systemet ansvarar för att generera och sända ut en 

laserpuls. Data som laserpulsen genererar i form av strömpulsen genom laserdioden skickas vidare som input till 

komparatorkortet som jämför denna signal mot en given referenssignal (tröskelnivån). När laserpulsen bryter 

genom referenssignalen genererar komparatorkortet en stoppuls till TDC0 som transporteras ut från detta 

delsystem via en av utgångarna på kortet. 

 
Figur B2.6: Blockschema över delsystem 1. 

2.4.2 Delsystem 2 

I delsystem 2 ingår funktionaliteten från ett modifierat transimpedansförstärkarkort OPA857EVM-978 inklusive 

fotodioden AEPX659 monterad på reserverad kontaktyta D1 även benämnd som detektorpad samt det ett 

modifierat komparatorkort av modellen DC1766A-B. Här tas den reflekterande signalen emot och förstärks samt 

skickas till ingången på komparatorkortet som jämför signalen mot en given referenssignal (tröskelnivån). När 

den reflekterade laserpulsen bryter referenssignalen genererar komparatorkortet en stoppuls som transporteras ut 

från detta delsystem via utgångarna på komparatorkortet.  

 
Figur B2.7: Blockschema över delsystem 2. 

2.4.3 Delsystem 3 

Delsystem 3 är en påbyggnad av de två andra delsystemen ihopkopplade med tre stycken TDC7200-kretsar vars 

funktion är som en start- och stoppklocka som beräknar tidsdifferensen mellan sändarsignal och mottagarsignal. 

Det är denna tid som används vid beräkning av avståndet då hastigheten för laserpulsen är känd. Från 

delsystemet skickas signalerna vidare till MCU-kortet som omvandlar data från tid till avstånd och pulsbredd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B2.8: Visar påbyggnadsblocket som ingår i delsystem 3. 

                                                 
8 Datablad, Laser Components QS-905-series.pdf, hämtat via mailkorrespondens med handledare. 
9 Datablad, http://www.farnell.com/datasheets/322637.pdf?_ga=2.16320113.612415431.1557754281-

783097768.1551875353, hämtat 2019-04-16 

http://www.farnell.com/datasheets/322637.pdf?_ga=2.16320113.612415431.1557754281-783097768.1551875353
http://www.farnell.com/datasheets/322637.pdf?_ga=2.16320113.612415431.1557754281-783097768.1551875353
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2.5 Neutral-Density filter och Near-Infrared transmission 

Neutral-Density filter (ND-filter) används i detta arbete för att reducera den transmitterade laserpulsens styrka 

som träffar detektorn. Near-Infrared transmission (NIR-transmission) används i detta arbete för att ta fram 

faktorn för hur mycket den laserpulsgenerade signalen dämpas vid användning av ND-filter. För att simulera 

effekten av implementeringen av ND-filter i simuleringsmodellerna används sambandet mellan ND-filter och 

NIR-transmisson (Near-Infrared) transmisson som tidigare arbete inom Saab har tagit fram10 och redovisas i 

kapitlet nedan. Se ekvation D:1 med tillhörande tabell.  

 

2.6 Beskriv ekvationer och elektroniklagar 

 

TOF-ekvationen som används för att beräkna avståndet från mätare till objekt: 

 

   𝑅 =
∆𝑡×𝑣1

2
   (EKV T:1) 

 

Där:  

∆t = Tiden mellan sändarsignalens negativa flank och mottagarsignalens negativa flank. 

R = Sträcka mellan objekt och mätare. 

v1 = Laserpulsens hastighet i luft sätts till ljusets hastighet i vakuum. 

 

TOF-ekvationen som används för att beräkna avståndet från mätare till objekt i fiberkablage: 

 

   𝑅 = ∆𝑡 × 𝑣2   (EKV T:2) 

 

Där:  

∆t = Tiden mellan sändarsignalens negativa flank och mottagarsignalens negativa flank. 

R = Sträcka mellan objekt och mätare. 

v2 =Laserpulsens hastighet i fiberkablage (2/3 av ljusets hastighet i vakuum). 

 

Areaberäkning för att ta fram konstanten för detektorytans area:  

 

Mottagarens area:  𝐴𝑟 = 𝜋 × (
𝑑

2
)2    (EKV A:1) 

 

Där: 

d = Mottagarens diameter inklusive lins. 

 

Effektekvationen som används för att beräkna värdet på transmitterad effekt (Pt): 

 

   𝑃𝑡 =
𝑉𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡

𝑃𝑚𝑉
𝑊⁄

   (EKV E:1) 

Där:  

Vuppmätt = Uppmätt toppvärde på den transmitterade laserpulsen. 

PmV/W = Den angivna skalfaktorn för mäthuvudet som används i arbetet. 

 

Lidarekvationen används för att beräkna effekten för den mottagna signalen (PR):  

 

Lidarekvation:   𝑃𝑅 =
𝑃𝑡 × 𝜏𝑡 × 𝜀 × 𝐴𝑟 × 𝜏𝑟

𝜋×𝑅2   (EKV L:1)  

 

Där:   Pt = Transmitterad effekt 

   τt = Transmissionskonstant 

   ε = Objektets reflektionskonstant  

   τr = Mottagarens transmissionskonstant 

   Ar = Fotodiodens mottagararea  

   R = Distansen mellan objekt och mätare 

  

                                                 
10 Mailkorrenspondens med handledare Robert Lanner, 2019-03-06 
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Ekvationen som används för att beräkna värdet på konstanten för NIR-transmissionen vid användning av ND-

filter: 

 

Dämpning:   𝑇 =
1

10𝑁𝐷(905)   (EKV D:1) 

 

Där ND(905) beräknas enligt tabell: 

 

Tabell T2.1: Värden som används för beräkning av konstanten ND(905). 

ND(Vis) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 

ND(905) 0.055 0.13 0.18 0.24 0.38 

 

Exempel: 

Vid användning av ett ND-filter med styrka 1.0 används tabellen på följande vis för att ta reda på NIR-

transmissionen:  

𝑁𝐷(𝑉𝑖𝑠) = 1.0         

 

𝑁𝐷(905) = 𝑁𝐷(905(0.4)) + 𝑁𝐷(905(0.6))  (Steg 1) 

 

𝑁𝐷(905) = 0.24 + 0.38     

 

𝑁𝐷(905) = 0.62      

 

𝑇 =
1

100.62              (Steg 2) 

 

𝑇 = 0.23988 

 

Signalen dämpas med ca 24% 

 

2.7 Konstanter 

 

Ljusets hastighet i vakuum:     

c = 300 000km/s 

 

Tidskonstanten kommer från den internklocka monterad på TDC-kretsarna och används för att översätta signalen 

V(Time)s spänningen i Volt till tid från simuleringen. 

 

Tidskonstanten: 

T = 55ps 

 

Reflektionskonstanten för objektet som är gjort av ett vitt papper. 

 

Reflektionskonstanten: 

ε = 0,8 
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3. Utförande 
I detta kapitel kommer förutsättningarna och genomförandet av arbetet att redogöras.  

  

3.1 Modellering av simuleringsmodeller 

I detta arbete har simuleringsverktyget LTspice använts för att kunna ta fram de olika delsystemen samt dess 

funktioner. Anledningen till att LTspice användes för modellering av delsystemen är att det är ett enkelt verktyg 

att använda sig av för att återskapa funktionaliteten i den verkliga mätutrustningen. En annan bidragande orsak 

till att valet hamnade på detta verktyg är den att två av sju kritiska funktioner som avståndsmätare består av finns 

det färdiga spice-modeller för, vilket sparar mycket tid. De funktioner som det finns simuleringsmodeller att 

tillgå var transimpedansförstärkaren samt för laserdioden som används i mätutrustningen för att sända ut 

laserpulser. Detta innebar att början av arbetet för att få fram delsystemen låg i att ta fram funktionerna för de 

övriga kretsarna som ingår i respektive delsystem. För de funktionaliteter som det inte finns några spice-

modeller att tillgå kommer den tänkta funktionen att konstrueras i LTspice av liknande komponenter. 

 

 

3.1.1 Modellering av delsystem 1 

Funktionen av detta delsystem är att generera den laserpuls som avståndsmätaren skickar ut från sändarkortet. 

Det vill säga att denna del av mätutrustningen ansvarar för att detektera tidpunkten då strömmen genom 

laserdioden initialiseras och börjar generera laserpulsen. För att detta ska kunna genomföras måste följande 

modeller ingå i simuleringen: laserdioden QS905D1S3J09, UCC2761111, EPC201612 samt komparatorn 

LT171113 som har fått ersätta LTC6957 som sitter i det verkliga systemet. För att funktionen ska efterlikna det 

verkliga systemet så mycket som möjligt måste de modifieringar som den riktiga komparatorkretsen genomgått 

även läggas in i simuleringsmodellen.  

 

 
Figur B3.1: Kretsschema över Delsystem 1 från LTspice. 

 

Figuren visar den simuleringsmodell som användes för att samla in data från de olika parametrarnas påverkan 

innan de verkliga testerna kom till verket. Data som fås genom simuleringen kommer att redovisas under kapitlet 

4.1 Förväntat resultat. I delsystem 1 ingår det modifierade komparatorkortet för sändarenheten. Anledningen till 

att kortet modifieras har att göra med att det är önskvärt att signalerna inte ska dämpas på in- och utgångarna, 

mer noggrann information om detta beskrivs i kapitel 3.3.1 Komparatorkort (Sändare).   

  

                                                 
11 Datablad, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27611.pdf, hämtat 2019-04-02 
12 Datablad, https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2016_datasheet.pdf,  

hämtat 2019-04-02 
13 Datablad, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/171112f.pdf,  

hämtat 2019-03-28 

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27611.pdf
https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2016_datasheet.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/171112f.pdf
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3.1.2 Modellering av delsystem 2 

Detta delsystem detekterar den mottagna pulsen, förstärker dess amplitud och skickar den förstärkta signalen 

vidare till ett modifierat komparatorkort som jämför signalen mot tröskelnivån på 1,78V. Vid tidpunkten då den 

laserpulsgenererade signalen bryter tröskelnivån skickas en stoppsignal ut från komparatorkortet till nästa 

delsystem som bearbetar informationen vidare. I detta delsystem ingår en komparator av modellen LT1711 

inklusive de modifieringar som den riktiga komparatorkretsen genomgått, OPA857 samt strömkälla som utför de 

matematiska beräkningarna enligt lidar- samt effekt-ekvationen. 

 

 
Figur B3.2: Kretsschema över delsystem 2 från LTspice. 

 

Figuren visar den simuleringsmodell som användes för att samla in data från de olika parametrarnas påverkan. 

Data som fås genom simuleringen kommer att redovisas under kapitlet 4.1 Förväntat resultat. I detta delsystem 

ingår funktionen från det modifierade komparatorkortet för mottagaren samt funktionen från den modifierade 

transimpedansförstärkaren OPA857. Komparatorkortet modifieras i detta delsystem för att inte dämpa signalerna 

på in- och utgångarna. OPA857 modifieras för att kunna klara av frekvensbehovet och inte dämpa utsignalen 

från förstärkaren.  Mer om detta och hur de har modifierats beskrivs i kapitel 3.3 Modifiering av kretskort 

delkapitel 3.3.2 Komparatorkort (mottagare) samt 3.3.3 Transimpedansförstärkare (OPA857). För att den 

samplade mottagna laserpulsen ska efterlikna den verkliga från ett känt avstånd används ekvationen (ekv L:1) i 

kombination med testuppsättningens data för att beräkna ett förväntat resultat för den mottagna laserpulsens 

effekt i detta delsystem. Beräkningar för 2m visas nedan. 

 

Givet testuppsättningen erhålls:  

 

R=2m,    
Vuppmätt= 264 mV,   

 PmV/W= 12,06 𝑚𝑉
𝑊⁄  

 ε = 0,8 
 τr =1 
 τt =1 
d =17mm  
  

Effektekvationen enligt (ekv E:1):  𝑃𝑡 =
264𝑚𝑉

12,06𝑚𝑉
𝑊⁄

     (STEG 1) 

𝑃𝑡 = 21, 89 𝑊 

Areaberäkning enligt (ekv A:1): 

   𝐴𝑟 = 𝜋 × (
17𝑚𝑚

2
)2  (STEG 2) 

𝐴𝑟 = 226,98𝑚𝑚2 
Lidarekvationen (ekv L:1) blir då: 

   𝑃𝑅 =
21,89𝑊 ×1 × 0,8 × 226,98𝑚𝑚2 × 1

𝜋×2𝑚2  (STEG 3) 

𝑃𝑅 = 0,316𝑚𝑊 
 

Den mottagna effekteten på 2m avstånd beräknas till 0,316mW. 
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3.1.3 Modellering av delsystem 3 

Detta delsystem är en påbyggnad på de två redan beskrivna delsystemen. Funktionen är att ta emot signalerna 

från de båda delsystemen och beräkna tidsdifferensen mellan dessa pulser. För att beräkna tidsdifferensen mellan 

sändarpulsen och den mottagna laserpulsen används en binär räknare bestående av tolv stycken D-vippor samt en 

S/R-vippa. S/R-vippan är den som styr beräkningarna som genomförs av D-vipporna. När sändarpulsen når set-

ingången på S/R-vippan påbörjas tidsberäkningen och avslutas då den mottagna laserpulsen når reset-ingången 

på S/R-vippan. D-vipporna beräknar tidsdifferensen mellan dessa pulser binärt och visar utsignalen i en graf där 

avbrottet i den stegrande trappan läses av i volt som översätts i tid enligt den skala som har gjorts då 1V 

representerar 55ps. Med denna metod kan man ta fram tidsvariabeln som används i beräkningen av TOF med 

ekvationen (ekv T:1). Den andra räknaren bestående av åtta stycken D-vippor används för att beräkna 

tidsdifferensen mellan den mottagna laserpulsens positiva och negativa flanker för att kunna bestämma 

pulsbredden. Funktionen som beskrivs ovan är densamma som den funktion de tre TDC7200-kretsarna utför i 

avståndsmätaren och är ett fullt fungerande substitut i simuleringssammanhanget då inga simuleringsmodeller 

finns att tillgå för dessa.  

 

 
Figur B3.3: Kretsschema över påbyggnadsblocket i delsystem 3 från LTspice. 

 

De signaler som är kopplade på respektive S/R-vippa kommer från de två delsystemen som har beskrivits i 

tidigare delkapitel. Eftersom detta delsystem är en påbyggnad på de föregående delsystemen så ingår även dessa 

två delsystems funktioner i denna simuleringsmodell. Data som fås genom simuleringen kommer att redovisas 

under kapitlet 4.1 Förväntat resultat. 
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3.2 Datainhämtning 

För att kunna ta fram underlag för analys ska data hämtas från såväl simuleringsmodeller som det verkliga 

systemet. All data som fås genom denna metod kommer att jämföras med varandra för att kunna dra slutsatser i 

analysen. För att avståndsmätaren ska generera samma typ av data som de separata delsystemen i simuleringen 

har delsystemen monteras ihop i separata system även i de fysiska testerna. 

 

3.2.1 Temperatur 

Vid inhämtning av data för att undersöka temperaturberoendet användes ett klimatskåp som finns att tillgå. 

Klimatskåpet sätts till att hålla en specificerad temperatur samtidigt som den skärmar av den utrustning som 

befinner sig inne i temperaturskåpet frånsett att det går att mäta de signaler som är av intresse via ett välisolerat 

hål på ena sidan av väggen. Det är genom detta som utrustningen kommunicerar med omvärlden och ger ut data 

som samplas in i ett oscilloskop vilket kommer redogöra för variationerna i respektive signal i förhållande till 

given temperatur. Simuleringsmodellerna används i detta fall för att kunna få fram ett förväntat resultat.  

 

Ett temperaturtest går till på följande vis: Delsystemet som ska undersökas placeras i temperaturskåpet. Dess 

matningsspänningar förses genom ett isolerat hål i väggen på skåpet och det är i samma hål som kablaget för de 

olika signalerna som ska undersökas kommer att placeras i. För att mätningen ska vara så trovärdig som möjligt 

får delsystemet vistas i den temperatur som mätningen ska genomföras i en timma innan utrustningen startas för 

att nå temperaturstabilitet. Anledningen till detta är att man med säkerhet kan säga att massan som ska värmas 

upp har samma temperatur som omgivningstemperaturen i klimatskåpet. Efter det genomförs mätningen av de 

signaler som är av intresse och data utifrån dessa mätningar bearbetas i Excel och kontrolleras att det 

överensstämmer med vad oscilloskopet redovisar. Sedan börjar sekvensen om igen med nästkommande 

temperatur. Temperaturerna som kommer att testas i detta arbete är industritemperaturernas extrempunkter 

+70˚C och -40˚C samt rumstemperatur på ca 22˚C.  

 

 
Figur B3.4: Uppsättning av delsystem 1 i klimatskåp 
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3.2.2 Jitter (Stoppsignalerna) 

Jitter som uppstår kan påverka avståndsmätarens prestanda gällande förmågan att avgöra den exakta tidpunkten 

för när t ex den laserpulsgenerade stoppsignalen inträffar vilket är anledningen till att denna parameter ska 

undersökas i detta arbete. Eftersom testerna av jitter ska genomföras i de olika omgivningstemperaturerna som 

temperaturtesterna medför detta att dessa tester med avseende på jitter genomgår samma tillvägagångsett som 

beskrivs i kapitel 3.2.1 Temperatur.  Jittret kommer att avläsas med funktionaliteten envelope i oscilloskop för 

att avgöra hur mycket det påverkar respektive signal av intresse. I detta fall stoppsignalen som är kopplad till 

respektive TDC-krets. Det är viktigt att komma underfund med hur det påverkar och hur man kan minimera dess 

inflytande på avståndsmätarens funktion för att ytterligare förbättra dess prestanda.  

 

3.2.3 Brus (Tröskelnivåerna) 

Det brus som kommer att studeras under detta examensarbete är det brus som adderas på avståndsmätarens 

tröskelnivåer i olika omgivningstemperaturer vilket kan påverka avståndsmätarens prestanda gällande förmågan 

att detektera den reflekterade laserpulsen. Tröskelnivån för detta system är den signal som avgör DC-nivån för 

när systemet kan med säkerhet säga att laserpulsen har skickats eller detekterats. Eftersom testerna av brus ska 

genomföras i de olika omgivningstemperaturerna som temperaturtesterna medför detta att dessa tester med 

avseende på brus genomgår samma tillvägagångsett som beskrivs i kapitel 3.2.1 Temperatur. Data kommer att 

hämtas från respektive delsystem monterat i klimatskåp via koaxial-anslutningar till ett oscilloskop med 

funktionaliteten envelope. Data som presenternas förs över till Excel och sammansätts med de andra 

mätningarna för att enklare kunna redogöra skillnaderna i signalerna som ska mätas. I detta fall tröskelnivåerna 

som är kopplad till respektive komparator. 

 

3.2.4 Monotonicitet 

I det här arbetet menas monotonicitet att kunna utesluta att en given pulsbredd inte kan uppstå av insignaler med 

två vitt skilda effektnivåer. Det vill säga att kopplingen mellan effektnivåerna och pulsbredden följer en strikt 

avtagande eller växande funktion. Figuren nedan visar det önskvärda resultatet av dessa mätningar. 

 

 
Figur B3.5: Grafen visar det önskvärda resultatet av parametern. 

 

För att kontrollera att så är fallet kommer mätningar av monotoniciteten att genomföras. För dessa mätningar 

kommer 2m fiberoptiskt kablage användas tillsammans med en modul som har konstruerats för att koppla ihop 

kablaget och för att på ett smidigt sätt dämpa signalen genom att montera ett ND-filter mellan dessa för att på så 

sätt dämpa pulsbredden till dess att detektorn inte längre klarar av att detektera laserpulsen vilket ger oss en 

miniminivå för pulsbredden. I detta arbete kommer testintervallet att utgöras av ND-filter med styrka från 0 till 

4,0. 
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3.3 Modifikation av kretskort 

Som tidigare nämnt har en del av originalfunktionerna i de olika delsystemen modifierats och vad som har gjorts 

och varför tas upp i detta delkapitel.  

 

3.3.1 Komparatorkortet (Sändare) 

Komparatorkortet modifieras enligt figur B3.6. Anledningen till att detta måste genomföras beror på att signalen 

ut från laserdrivkortet (QS-01) har en potential som ligger under referensnivån och måste höjas upp samt för att 

utsignalerna från komparatorkortet och den inkommande signalen från tröskelspänningen inte ska dämpas. Av 

denna anledning kopplas en kondensator på 100nF in som ersätter resistorn på plats R15 samt en bygel över C8. 

För att höja upp potentialen på signalen som kommer från QS-01 appliceras en resistor på 180Ω mellan 

matningsspänningen V+ och den andra resistorn på 470Ω som också måste appliceras. Den förstnämnda 

resistorn sitter parallellt med kondensatorn C6 som båda sitter i serie med resistorn på 470Ω. Eftersom 

signalerna ut från komparatorn inte ska dämpas tas resistorerna R20 och R22 bort. Dessutom införs en bygling 

över C1-R1 samt C4-R2. 

 

 
Figur B3.6: Kretsschema över det modifierade komparatorkortet för sändarenheten. 

 

3.3.2 Komparatorkort (Mottagare) 

Komparatorkortet modifieras enligt figur B3.7. Anledningen till att dessa modifieringar måste genomföras beror 

på att tröskelnivån måste hållas på en konstant nivå med minimerat brus och signalerna ut från komparatorkortet 

samt för att insignalen från OPA857 inte ska dämpas. Av denna anledning måste R7 tas bort och en bygel över 

C6 monteras. För att kunna behålla den önskade tröskelnivån på ingången J2 appliceras en kondensator på 100nF 

vars funktion är att reducera brus från den inkommande spänningsnivån, denna kondensator ersätter resistorn på 

plats R15. För att tröskelnivån ska hållas stabil så måste en spänningsdelning ske på ingången till J2. 

Spänningsdelningen genomförs på följande vis. Ett 1960Ω motstånd av storleken 0603 stackas på position R15 

och två parallella resistorer som ger en total resistans på 2116Ω kopplas mellan insignalen från J2 till V+. 

Eftersom det är önskvärt att signalen ut från komparatorn inte ska dämpas tas resistorerna R20 och R22 bort. 

Dessutom införs en bygling över C1-R1 samt C4-R2.   
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Figur B3.7: Kretsschema över det modifierade komparatorkortet för Mottagarenheten. 

 

Notera: Gällande spänningsdelningen som beskrivs ovan, dess värden är avsett för när mottagarenhet testas 

separat och inte i samband med hela mätutrustningen. För denna typ av applikation måste värdena bytas ut på 

resistorn monterad mot V+. Värdet på detta motstånd ska då vara 805Ω. Anledningen till att detta motstånd 

måste bytas ut har att göra med den inre resistansen på 2000Ω mellan komparatorns IN+ och IN- ingång som 

påverkar strömmen i dessa signaler. Då lasten ökar på IN+ vid montering i avståndsmätaren måste tröskelnivån 

justeras med det mindre motståndet.  

 

3.3.1 Transimpedansförstärkarkortet (OPA857EVM) 

OPA857EVM modifieras enligt figur B3.8. Anledningen till detta beror på att det finns ett övre 

gränsfrekvensbehov på 260MHz. Enligt utvärderingskortets kretsschema tillåts två resistorer i serie samt med 

varsin kondensator sittandes parallellt. De simuleringar som har genomförts i tidigare arbeten ger att vid 

montering av resistorer med 2200Ω på plats (R4) och (R5) samt kondensatorer med 100fF på plats (C8) och (C9) 

uppnår brytfrekvensen till 308 MHz. Den nedre gränsfrekvensen sätts till 1MHz och detta leder till att en 

kondensator på 150pF måste appliceras samt en resistor (R3) på 1000Ω eftersom detektorn kommer att matas 

med en backspänning på -20V. För att kunna ansluta backspänningen måste en bygel sättas mellan detektorpad 1 

och 2. Då det är önskvärt att utsignalen från kretskortet inte ska vara dämpad plockas T1 bort från kortet 

(transformatorn) och på dess inverterade utgång sätts en stabiliseringsresistor (R15) på 1,2kΩ som visats sig 

behövas under mätning med 1m koaxialkabel och oscilloskopmätning.  

  

 
Figur B3.8: Kretsschema över det modifierade OPA857EVM kortet. 

 

Notera: Det är nödvändigt att skära av ledningen mellan kopplingsben 15 och detektorpad D1 för montering av 

kondensatorn på 150pF. Om inte detta görs kommer det att bli kortslutning mellan dessa anslutningar.  
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4. Resultat 
Detta avsnitt redogör de resultat som förväntades från de simuleringar som har genomförts för att därefter följas 

upp med det uppmätta resultatet från de mätningar som har gjorts för varje delsystem. 

  

4.1 Förväntat resultat 

I detta delkapitel kommer resultatet från simuleringsmodellerna att redovisas för de olika testerna. Syftet med 

dessa simuleringar är att erhålla ett förväntat resultat av de tester och mätningar som ska genomföras för varje 

parameter med den verkliga avståndsmätaren.  

 

4.1.1 Temperatur 

Omgivningstemperaturen som kommer användas för att genererar resultaten nedan sattes till extrempunkterna     

-40˚C och +70˚C samt rumstemperaturen +22˚C. Anledningen till att enbart dessa temperaturer kontrolleras 

beror på tidsåtgången att genomföra de fysiska mätningarna. I simuleringarna representerar den gröna linjen 

temperatur -40˚C, blåa linjen +22 ˚C och den röda linjen +70˚C.  

 

4.1.1.1 Delsystem 1 

Med den simuleringsmodell som redovisades under kapitel 3.1.1 Modellering av delsystem, se bild B3.1. Med 

det verkliga delsystemets funktion som grund för denna simuleringsmodell simulerades temperaturförhållandet i 

LTspice. Tanken med detta är att erhålla information om hur det verkliga delsystemet kan komma att uppträda 

under det verkliga testet i temperaturskåpet.  Resultatet redovisas i figurerna nedan. 

 

          
(a)             (b) 

Figur B4.1: Simuleringsresultat av V_mon från LTspice (a) och Simuleringsresultat av stoppsignalen från 

komparatorkortet (b). 
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4.1.1.2 Delsystem 2 

Med simuleringsmodellen som redovisades i kapitel 3.1.2 Modellering av delsystem 1, vars uppbyggnad grundar 

sig i delsystemets verkliga funktion simulerades temperaturförhållandet i LTspice erhålls följande resultat. 

Tanken med denna simulering är att få en bild av hur systemets utsignaler påverkas av omgivningstemperaturen. 

Resultatet från simuleringarna visas i figur B4.3. 

 

 
Figur B4.3: Simuleringsresultat från LTspice av utsignalerna TDC1 och TDC2 

 

Anledningen till att signalerna inte påverkas av omgivningstemperaturen beror på att modellen för OPA857 inte 

har modellerats för parametern temperatur av upphovsgivaren Texas, därav förblir utseendet av utsignalen från 

OPA857 detsamma genom hela temperaturintervallet (se figur nedan). 

 

 
Figur B4.4: Simuleringsresultat av VO_N från OPA857 genomfört i LTspice.  
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4.1.1.3 Delsystem 3 

Med simuleringsmodellen som är uppbyggd enligt den funktion som TDC-kretsarna utför i den verkliga 

utrustningen och som redovisades under kapitel 3.1.3 Modellering av delsystem 3 simulerades 

temperaturberoendet av detta delsystem i LTspice. Eftersom detta delsystem är beroende av ovanstående 

delsystem blir även detta delsystem påverkat av att OPA857 inte är modellerad för temperaturberoende. Det 

erhållna resultatet visas i figuren nedan.  

 

 
Figur B4.5: Simuleringsresultat av beräkningsdelen från LTspice. 

 

Resultatet visar att beroende på temperatur kommer avståndsmätningen att variera, vilket visas i figuren nedan. 

 

 
Figur B4.6: Närbild av simuleringsresultatet inklusive data för markörerna. 

 

Anledningen till att vi får spikar i signalen ut från den binära räknaren beror på att de olika D-vipporna inte 

nollställs vid exakt samma tidpunkt och att amplituden på spikarna varierar beroende på vilket värde den aktuella 

D-vippan har i räknaren.  
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4.1.2 Brus (Tröskelnivåerna) 

 

4.1.2.1 Delsystem 1 

Samma simuleringsmodell som användes vid temperaturtesterna används nu för att simulera brus. Men för att 

detta ska möjliggöras måste en extra spänningskälla adderas på tröskelnivån vars syfte är att generera brus med 

LTspice funktionen white (Se figur B4.7).  

 

 
Figur B4.7: Spänningskällan för brus i LTspice 

 

Med denna spänningskälla inkluderad i simuleringen visar resultatet att tröskelnivån för de olika 

omgivningstemperaturerna kommer som maximalt ge en differens från den normala DC-nivån på ±8mV. I 

simuleringsmodellen är den normala DC-nivån på detta delsystem på 1,734V. Figuren nedan visar 

simuleringsresultatet med brus adderat på tröskelnivån.  

 

 
Figur B4.8: Simuleringsresultat av delsystemets tröskelnivå i LTspice  
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4.1.2.2 Delsystem 2 

Med samma simuleringsmodell som används vid temperaturstesterna för detta delsystem simuleras nu med 

avsikt på brus. Detta görs genom att addera samma spänningskälla på tröskelnivån som i det andra delsystemet 

beskrivet ovan. Syfte med denna simulering är att få reda på hur mycket bruset påverkar tröskelnivån. Resultatet 

av simuleringen med den adderade spänningskällan inkluderad i simuleringsmodellen redovisas i figuren nedan. 

 

 
Figur B4.9: Simuleringsresultat av delsystemets tröskelnivå i LTspice.  

 

4.1.3 Jitter (Stoppulserna)  

 

4.1.3.1 Delsystem 1 

Med den simuleringsmodell som användes för temperaturtester under kapitel 4.1.1.1 Delsystem 1. Simulerades 

jitter som beror på det brus generat i LTspice där delsystemet utsattes för samma temperatursvep som i testerna 

för temperatur innan. Tanken med detta är att erhålla information om hur omfattande jitter som uppstår i 

stoppulsen på grund av bruset i omgivningen. Resultatet redovisas i figuren nedan där linjerna grön och blå 

representerar omgivningstemperatur -40˚C, röd och turkos +22˚C samt grå och lila som representerar +70˚C. 

 

  
Figur B4.10: Simuleringsresultat av jitter från LTspice. 
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4.1.3.2 Delsystem 2 

Med den simuleringsmodell som användes för simuleringar av termiskt brus i kapitel 4.1.2.2 Delsystem 2, 

simulerades jitter på grund av brus som framkommer i olika temperaturer i LTspice. Med samma 

omgivningstemperatur som innan erhålls följande resultat. Tanken med denna simulering är att få en bild av hur 

mycket det termiska bruset påverkar stoppsignalerna som skickas ut från detta delsystem. Resultatet visas i figur 

B4.11.  

 

    
Figur B4.11: Simuleringsresultat av jitter från LTspice. 

 

Denna simulering blev också påverkad av att modellen för OPA857 inte är modellerad för temperaturskillnader 

vilket syns i figuren ovan då signalen är densamma genom hela intervallet. 

 

4.1.4 Monotonicitet 

 

4.1.4.2 Delsystem 2 

Med simuleringsmodellen för delsystem 2 i samband med konstanter för respektive ND-filter simuleras 

förändringarna av den transmitterade laserpulsen i förhållande till dämpningen orsakad av ND-filter i LTspice. 

Resultatet har förts in i en tabell och graf som redovisas nedan.  

                Tabell 4.1: Data från simulering 

 

 
 

Figur B4.12: Simuleringsresultat av monotonicitet från LTspice. 

 

I figuren ovan anses 100 % vara maxutslag av laserpulsen utan dämpning vilket också resulterar i maximal ström 

i detektorn. Vid användning av ND-filter med styrkan 4,0 erhålls endast 12% av den odämpade pulsbredden. 

Enligt resultatet som redovisas ovan ska mottagarkortet som ingår i delsystem 2 klara av att hålla monotonicitet 

genom hela testintervallet. 

  

ND-
filter 

Pulsbredd 
(ns) 

Pulsbredd  
(%) 

0 15,68026 100% 

0,1 15,43883 98% 

0,3 14,84503 95% 

0,5 13,65416 87% 

0,7 13,17129 84% 

0,9 12,63295 81% 

1 12,25667 78% 

1,6 9,38554 60% 

2 5,52039 35% 

3 4,04062 26% 

4 1,81157 12% 
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4.2 Erhållet mätresultat 

I detta delkapitel kommer resultatet från de verkliga testerna av parametrarna i de olika delsystemen att 

redovisas. Syftet med mätningarna är att samla in data som kommer ligga till underlag för analys tillsammans 

med det förväntade resultatet som redovisades i föregående delkapitel. 

 

4.2.1 Temperatur 

 

4.2.1.1 Delsystem 1 

Resultatet efter tester i temperaturskåp visar att delsystemets signal V_MON förändras i amplitud beroende på 

omgivningstemperaturen. V_MON är signalen från laserdioden vilket medför att tidpunkten för när laserdioden 

skickar iväg laserpulsen, kan detekteras. Genom mätningar i olika temperaturer kunde slutsatsen dras att 

tidpunkten för när laserpulsen skickas påverkas inte nämnvärt av omgivningstemperaturen men stoppulsen ut 

från komparatorkortet förändras.  Resultatet visas i graferna nedan som är gjord i Excel med rådatafiler från 

respektive temperaturtest. 

 

 
Figur B4.13: Mätresultat för signalen V_MON. 

 

 

 
Figur B4.14: Mätresultat för utsignalen från komparatorkortet. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

3,00E-09 5,00E-09 7,00E-09 9,00E-09 1,10E-08

Sp
än

n
in

gs
fa

ll 
(V

)

Tid (s)

V_MON

70˚C -40˚C 22,4˚C

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

6,50E-08 6,70E-08 6,90E-08 7,10E-08 7,30E-08 7,50E-08

Sp
än

n
in

g 
(V

)

Tid (s)

TDC0

23,6˚C 70˚C -40˚C



Modellering och analys av avståndsmätare baserad på Time-to-Digital Converter                                 8 juni 2019  

Johan Sundelin  22 

 

4.2.1.2 Delsystem 2 

Resultatet efter tester i temperaturskåp visar att utsignalen (VO_N) från transimpedansförtärkaren förändras i 

amplitud och pulsbredden i förhållande till omgivningstemperaturen. Detta leder till att komparatorkortet får det 

svårare att detektera laserpulsen vilket ger förändringarna i utsignalen från komparatorkortet eftersom 

pulsbredden har påverkats på grund av detta. Data som kommer från testerna har lagts in i Excel och presenteras 

i graferna nedan.  

 

 
Figur B4.15: Mätresultat av signalen VO_N  

 

 

 
Figur B4.16: Mätresultat av signalen TDC1 
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4.2.1.3 Delsystem 3 

Resultatet efter testerna genomförda i temperaturskåp visar att de inkommande signalerna till respektive TDC-

krets har påverkats av omgivningstemperaturen. Signalerna kommer från komparatorkorten och fungerar som 

stoppsignal till den TDC-krets som signalen är ansluten till. Resultatet påvisar att det finns en tidsdifferens 

mellan testerna beroende på omgivningstemperaturen. Resultatet av respektive insignal till TDC-kretsarna 

redovisas i graferna nedan som har gjorts i Excel med data från mätningarna.  

 

 
Figur B4.17: Mätresultat av stoppuls TDC0. 

 

 
Figur B4.18: Mätresultat av stoppuls TDC1. 
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Figur B4.19: Mätresultat av stoppuls TDC2. 

 

Resultatet ovan redogör för att det finns en tidsdifferens för mätning av samma avstånd (två meter fiberkablage) i 

de olika omgivningstemperaturerna (se värdet för tidsaxeln i respektive graf). Detta innebär att mätsystemet inte 

kan läsa av avståndet korrekt utan en differens på upp till 25 cm beroende på vilken temperatur som 

avståndsmätningen genomförs i. Resultatet av tidsskillnaden från graferna TDC0 och TDC1 redovisas i figuren 

nedan med avståndsberäkning av bästa resultatet. Mätutrustningen klarade som bäst av att mäta avståndet i 

rumstemperatur då den gav ett värde för tidsdifferensen (Δt) mellan dessa stoppulser Δt = 10,32ns. För 

temperaturen 70˚C beräknades Δt = 10,52ns och för temperaturen -40˚C beräknades Δt = 11,22ns. Beräkningen 

för TOF nedan är avsedd för mätningen i rumstemperatur inklusive dess värde för Δt. 

 

 
Figur B4.20: Tidsdifferens mellan stoppulserna för respektive temperaturtest. 

TOF:  

∆𝑡23,6˚C= 10,32ns 
𝑣2= 2/3×300 000km/s 
 

Beräkningen genomförs enligt (EKV T:2):   

𝑅 = 10,32𝑛𝑠 × 200 000𝑘𝑚/𝑠 

𝑅 = 2,064 𝑚 

 

Avståndsmätaren gav alltså en differens i avståndet på 6,4cm i rumstemperatur (23,6˚C). Görs samma beräkning 

för data som mätningen i -40˚C fås en differens på 24,4cm. 
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4.2.2 Brus (Tröskelnivåerna) 

 

4.2.2.1 Delsystem 1 

Den högsta uppmätta spänningsnivån för tröskelspänningen för detta delsystem var på 1,826V vid en 

omgivningstemperatur på 70˚C och den lägsta var på 1,808V vid mätning i temperaturen -40˚C. Genom 

mätningar i olika temperaturer kunde slutsatsen dras att tröskelnivån för delsystemet inte påverkar slutfunktionen 

av avståndsmätaren nämnvärt då den normala spänningsnivån för stoppsignalen ligger på 2,545V.  

Resultatet från dessa mätningar redovisas i grafen nedan där nivåskillnaderna för tröskelnivån förändras i 

förhållande till brus på signalen.  

 

 
Figur B4.21: Mätresultat av tröskelnivån för delsystem 1. 

 

4.2.2.2 Delsystem 2 

Den högsta uppmätta spänningsnivån för tröskelspänningen för detta delsystem var på 1,782V vid en 

omgivningstemperatur på -40˚C och den lägsta var på 1,779V vid mätning i temperaturen 70˚C. 

Genom mätningar i olika omgivningstemperaturer kunde slutsatsen dras att avståndsmätarens funktion inte 

påverkas nämnvärt av denna parameter då delsystemet lyckas hålla tröskelspänningen på en förhållandevis jämn 

nivå med ett spänningsintervall mellan + 0,0015V till -0,0005V från den normala spänningsnivån på 1,78V. 

Resultatet från dessa mätningar redovisas i grafen nedan där nivåskillnaderna för tröskelnivån förändras i 

förhållande till brus på signalen. 

 

 
Figur B4.22: Mätresultat av tröskelnivån för delsystem 2. 
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4.2.3 Jitter (Stoppulserna)  

 

4.2.3.1 Delsystem 1 

Det uppstår en tidsdifferens för när stoppsignalen skickas till TDC0 på grund av jitter i systemet, vilket visas i 

figur B4.23. Resultatet visar att delsystemet levererar stoppulsen inom ett intervall på 0,11ns vid temperaturen 

+22,3˚C samt temperaturen +70˚C. För temperaturen -40˚C sker detta inom ett intervall på 0,09ns. Detta kan 

resultera i att avståndsmätningen försämras om inte mottagarens resterande delar av avståndsmätaren inte 

befinner sig i samma temperatur och beter sig lika med avseende på jitter.  

 

 
Figur B4.23: Mätresultat av jitter för stoppsignalen TDC0 vid olika temperaturer  

 

4.2.3.2 Delsystem 2 

Det jitter kan påverka i detta delsystem är tidsdifferens för när stoppsignalen skickas till respektive TDC-krets. 

Det är viktigt att ta reda på vart detta jitter uppstår och hur det kan undvikas/minimeras. Enligt de mätningar som 

har gjorts för brus med trigger på den förstärkta mottagna laserpulsen visar det att stoppsignalen skickas mellan 

ett intervall på 0,43ns. Detta mäts upp med hjälp av ett oscilloskop med funktionen envelope vars data redovisas 

i grafen (se figur nedan).  

 
Figur B4.24: Mätresultat av jitter för stoppsignalen TDC1 vid olika temperaturer 

 

Anledningen till att jitter uppstår för denna signal har att göra med hur distinkt den reflekterade laserpulsen 

registreras av detektorn och vilken amplitud signalen ut från förstärkaren har. Är amplituden för låg i detta steg 

leder det till att den reflekterade laserpulsen inte kan detekteras och avståndsmätningen misslyckas eftersom 

ingen stoppuls sänds vidare till delsystem 3. 
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4.2.4 Monotonicitet 

 

4.1.4.2 Delsystem 2 

Enligt de mätningar som har gjorts med fiberoptik som dämpas med olika styrkors ND-filter kan det konstateras 

att i det här systemet förekommer monotonicitet genom hela det dynamiska området (se figur B4.25). 

 

 
Figur B4.25: Mätresultat av monotoniciteten för delsystem 2  

 

I figuren ovan anses 100 % vara maxutslag av insignalen från laserdioden då den träffar detektorn utan 

dämpning, vilket resulterar i maximal ström i detektorn. Under ca 8% blir signalen så svag att den inte längre går 

att detektera vilket gör att mottagarkortet klarar av att hålla monotonicitet genom hela testintervallet. 
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5. Diskussion 
Denna del av rapporten utvärderar den mätdata som har samlats in under arbetet och jämförs med det förväntade 

resultatet som gavs från simuleringsmodellerna av respektive delsystem. Kapitlet avslutas sedan med en slutsats 

av arbetet bestående av svar på frågeställningarna och en liten diskussion av de felkällor som funnits under 

arbetets gång samt förslag på fortsatt arbete.  

 

5.1 Analys av Mätresultat 

Detta avsnitt beskriver analysen av data som har presenterats i kapitlet resultat. I följande delkapitel kommer det 

uppmäta resultatet att jämföras med det förväntade resultatet från simuleringarna av respektive parameter, vid 

skillnader kommer även exempel på vilka bidragandefaktorer som kan ha lett till att resultatet från dessa inte 

överensstämmer helt att redovisas.  

 

5.1.1 Temperatur 

 

5.1.1.1 Delsystem 1 

Funktionaliteten för signalen V_MON stämmer väl överens med det förväntade resultatet men värdet på signalen 

V_MON = 2,7V stämmer inte överens med det förväntade 0,9V. Det förväntade värdet för spänningsnivån samt 

tidsdifferensen är genererad från simuleringsmodellen i LTspice och saknar faktorer som laserdiodens 

förlusteffekt, inverkan från parasitkomponenter och strökapacitanser vilket medför att det inte stämmer överens 

med verkligheten. Anledningen till att simuleringsprogrammet LTspice användes för modelleringen är att det är 

ett smidigt verktyg man kan använda för att försöka återskapa funktionaliteten hos respektive delsystem. 

  

 
Figur B5.1: Spänningsfall vid temperaturtest. 

 

Eftersom alla förluster samt att en del komponenter med okänd funktionalitet som finns monterade på de olika 

kretskorten inte ingår i simuleringsmodellen är det mest troligt att modellen återger ett lägre spänningsfall än 

verkligheten vilket så var fallet då simuleringarna för temperaturen genomfördes.  
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5.1.1.2 Delsystem 2 

Funktionaliteten samt värdet för utsignalen från transimpedansförstärkaren (VO_N) och stoppsignalen skickad 

till TDC1 stämmer inte överens med det förväntade resultatet. Det verkliga resultatet för VO_N visar att 

pulsbredden varierar i förhållande till omgivningstemperaturen, vilket påverkar pulsbredden för signalen TDC1 

som visas i figur B5.2 där rumstemp var 23˚C.  

 

 
Figur B5.2: Pulsbreddsdifferens vid temperaturtest 

 

Simuleringsmodellen genererar ingen skillnad för utsignalen VO_N eftersom modellen för OPA857 inte har 

modulerats för temperaturberoende av utgivaren. Därav förändras inte pulsbredden för signal TDC1och TDC2 i 

simuleringsmodellen. 

 

 
Figur B5.3: Pulsbreddsdifferens vid simulerat temperaturtest 

 

Alla förväntade värden på signalerna är genererade från simuleringsmodellen i LTspice som förutom 

ovanstående brist även saknar faktorer som förluster från parasitkomponenter och att simuleringsmodellen matas 

med ideala spänningskällor, vilket medför att det inte stämmer överens med verkligheten.   
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5.1.1.3 Delsystem 3 

Funktionaliteten hos delsystem 3 stämmer bra överens med det förväntade resultatet som indikerade att 

avståndsmätaren inte kommer ge samma tidsdifferens i de olika temperaturerna även om avståndet inte 

förändrades. Enligt det förväntade resultatet skulle avståndsmätaren klara av att ange avståndet som bäst i 

omgivningstemperatur kring -40˚C då avståndet på 2m bedömdes vara 1,98m. De verkliga temperaturtesterna 

visade att avståndsmätaren angav avståndet som bäst i rumstemperatur 22,3˚C då avståndet på 2m bedömdes 

vara 2,06m. Anledningen till differensen mellan de verkliga testerna och simuleringen kan bero på att även i 

detta delsystem saknar faktorerna från de två tidigare nämnda delsystemen samt skillnader i förluster från 

respektive TDC. Eftersom alla förluster inklusive en del extra funktionaliteter inte ingår i simuleringsmodellen 

som finns i verkligheten är det mest troligt att simuleringen ger ifrån sig ett noggrannare mätresultat än det 

verkliga systemet vilket blev resultatet av detta arbete.  

 

 
Figur B5.4: Tidsdifferens mellan stoppulserna vid respektive temperaturtest 

 

Med resultatet som det här arbetet har medfört kan man konstatera att avståndsmätaren påverkas av 

omgivningstemperaturen för alla delsystem och anledningen till att det påverkar funktionaliteten så mycket har 

att göra med den öppna lösningen som avståndsmätaren är uppbyggd idag. En lösning på detta problem skulle 

kunna vara att konstruera ett kretskort med alla funktioner.  

 

5.1.2 Brus (Tröskelnivåerna) 

 

5.1.2.1 Delsystem 1 

Det uppmätta värdet för förändringen av spänningen för tröskelnivån som beror av brus stämmer förvånandevis 

bra med det förväntade värdet som resultatet av simuleringarna visade. Enligt det förväntade resultatet skulle 

spänningen för tröskelnivån förändras inom ett intervall på ±14,8mV från DC-nivån. Det verkliga testet gav ett 

resultat på ±18mV från DC-nivån. Anledningen till differensen mellan det verkliga värdet och det förväntade 

resultatet beror på att simuleringsmodellen inte är modellerade för faktorer som förluster på grund av 

strökapacitanser, spänningsaggregatens rippel i matningsspänningen som inte är helt ideala. På grund av 

ovanstående brister i simuleringsmodellen är det mest troligt att simuleringen ska ge ifrån sig ett kortare intervall 

för hur tröskelspänningen påverkas gentemot verkligheten.  

 

 

5.1.2.2 Delsystem 2 

Det uppmätta värdet för förändringen av spänningen för tröskelnivån som beror av brus stämmer förhållandevis 

bra med det förväntade värdet som resultatet av simuleringarna visade. Enligt det förväntade resultatet skulle 

spänningen för tröskelnivån förändras inom ett intervall på ±0,8mV från DC-nivån. Det verkliga testet gav ett 

resultat på ±2,2mV från DC-nivån. Anledningen till differensen mellan det verkliga värdet och det förväntade 

resultatet beror på att simuleringsmodellen inte är modellerade för faktorer som förluster från 

parasitkomponenter och att simuleringsmodellen matas med ideala spänningskällor. Bristerna i modellerna för 

respektive funktionalitet leder troligtvis till att simuleringen ger ifrån sig ett kortare intervall för hur 

tröskelspänningen påverkas gentemot verkligheten. Vilket resultatet påvisade. 
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5.1.3 Jitter (Stoppulserna) 

 

5.1.3.1 Delsystem 1 

Enligt det resultat som redovisas i tidigare delkapitel kan man konstatera att det uppmätta värdet på förändringen 

i jitter för signalen ut från komparatorkortet till TDC0 stämmer förvånande väl överens med det förväntade 

resultatet genererat från simuleringsmodellen i LTspice. Det uppmätta värdet visar att tidpunkten för när signalen 

inträffar sker inom ett tidsintervall på 0,10ns. Enligt det förväntade värdet skulle det röra sig om ett tidsintervall 

på 0,08ns. Anledningen till differensen mellan det verkliga värdet och det förväntade kan bero på att 

simuleringsmodellen inte är modellerade för faktorer som tidsfördröjningar mellan delmomenten som finns i det 

fysiska delsystemet. På grund av detta är det mest troligt att det förväntade värdet genererat från 

simuleringsmodellen kommer ange ett kortare tidsintervall för när signalen inträffar gentemot verkligheten. 

 

 
Figur B5.5: Jitter för signalen TDC0 vid olika temperaturer 

 

Det verkliga intervallet för jitter i signalen TDC0 resulterar i att avståndsmätarens mätvärde för ett givet avstånd 

kommer inte påverkas nämnvärt. Mätvärdena som avståndsmätaren kommer ge hamnar inom ett intervall på 2cm 

från det lägsta angivna avståndet till det högsta. Vilket visas i beräkningen nedan där stoppsignalen till TDC1 

fått en konstant tid satt till 12,45ns. Avståndsmätningen görs i fiberkablage utan dämpning.  

 

Givet mätresultatet ovan samt information i text erhålls:  

 

t1(TDC0) = 2,28ns 
t2(TDC0) = 2,38ns 
t(TDC1)  = 12,45ns 
𝑣2 = 200 000𝑘𝑚/𝑠 
 

Beräkningen genomförs enligt (EKV T:2)   

 

𝑅 = (12,45 − 2,28)𝑛𝑠 × 200 000𝑘𝑚/𝑠 

𝑅 = 2,034 𝑚 

 

𝑅 = (12,45 − 2,38)𝑛𝑠 × 200 000𝑘𝑚/𝑠 

𝑅 = 2,014 𝑚 
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5.1.3.2 Delsystem 2 

Enligt det resultat som redovisats i tidigare delkapitel kan man konstatera att det uppmätta värdet på 

förändringen i jitter för utsignalen från komparatorkortet kopplat till TDC1 inte går att jämföra med det 

förväntade resultatet eftersom modellen innehåller ett block som bara ger ut signaler för ideala förhållanden, 

därav finns det inget jitter att förvänta sig från simuleringen. Det uppmätta värdet visar att tidpunkten för när 

signalen från komparatorkortet inträffar sker inom ett tidsintervall på 0,43ns.  

 

 
Figur B5.6: Jitter för signalen TDC1 vid olika temperaturer 

 

Det verkliga resultatet av tidsintervallet som uppstår på grund av jitter i signalen för TDC1 kommer resultera i 

att avståndsmätarens mätvärde för ett givet avstånd kommer påverkas och variera inom ett intervall på 8,6cm 

mellan det lägsta angivna till det högsta angivna avståndet. Vilket visas i beräkningen nedan där stoppsignalen 

till TDC0 fått en konstant tid satt till 1,15ns. Avståndsmätningen görs i fiberkablage utan dämpning. 

 

Givet mätresultatet ovan samt information i text erhålls:  

 
t1(TDC1) =3,32ns 
t2(TDC1) =3,75ns 
t(TDC0) =1,15ns 
𝑣2 = 200 000𝑘𝑚/𝑠 
 

Beräkningen genomförs enligt (EKV T:2)   

 

𝑅 = (3,32 − 1,15)𝑛𝑠 × 200 000𝑘𝑚/𝑠 

𝑅 = 0,434 𝑚 

 

𝑅 = (3,75 − 1,15)𝑛𝑠 × 200 000𝑘𝑚/𝑠 

𝑅 = 0,52𝑚 
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5.1.4 Monotonicitet 

 

5.1.4.2 Delsystem 2 

Enligt resultatet som redovisas i tidigare delkapitel kan det konstateras att de uppmätta värdena för 

monotoniciteten stämmer någorlunda väl överens med det förväntade resultatet genererat i LTspice. Det 

uppmätta värdet för hur mycket av pulsen som transmitteras genom de olika ND-filtren är något lägre 

procentuellt sett från det värdet som genererades i simuleringen men resultatet visar att mottagarkortet klarar av 

att hålla monotonicitet för den transmitterade laserpulsen. Se resultatet givet i delkapitel 4.2.4, figur B4.25 

inklusive tabell som återges nedan tillsammans med en tabell över de uppmätta värdena för att enklare kunna se 

de procentuella skillnaderna mellan dem.  

 

Tabell T5.1: Förväntat resultat från simuleringen. Tabell T5.2: Uppmätt resultat från systemet. 

ND-filter Pulsbredd 
(ns) 

Transmitterad 
puls 

 ND-filter Pulsbredd 
(ns) 

Transmitterad 
puls 

0 15,68026 100%  0 48,133155 100% 

0,1 15,43883 98%  0,1 44,486285 92% 

0,3 14,84503 95%  0,3 39,098798 81% 

0,5 13,65416 87%  0,5 32,937825 68% 

0,7 13,17129 84%  0,7 28,516654 59% 

0,9 12,63295 81%  0,9 25,412038 53% 

1 12,25667 78%  1 23,635704 49% 

1,6 9,38554 60%  1,6 16,084922 33% 

2 5,52039 35%  2 15,151423 31% 

3 4,04062 26%  3 11,764965 24% 

4 1,81157 12%  4 4,125839 9% 

  

Anledningen till differensen mellan det uppmätta värdet och det förväntade beror på att simuleringsmodellen inte 

är modulerad för faktorer som fotodiodens responsivitet samt strökapacitans.  Det mest troliga är att 

simuleringen registrerar en lägre dämpning av signalen gentemot det uppmätta värdet för respektive ND-filter, 

vilket är den slutsats man kommer fram till efter att ha jämfört data från simuleringen med data från det verkliga 

systemet.  

 

.  
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5.2 Rangordning 

 

5.2.1 Delsystem 1 

1) Temperatur: 

Den parameter som på verkar delsystemets funktionalitet mest är omgivningstemperaturen. Temperaturen 

påverkar laserdiodens prestanda på sådant sätt att den våglängden förändras och ökar med högre temperatur. 

Detta leder till att signalbrusförhållandet försämras. 
  

2) Jitter (Stoppulsen): 

Det jitter som uppstår i signalen ut från detta delsystem påverkar avståndsmätarens bedömning av avståndet 

på grund av att stoppsignalen inträffar inom ett intervall på 0,1ns. Detta leder till att en felbedömning av 

avståndet kan uppstå vilket påverkar prestandan för detta delsystem men även för hela avståndsmätaren. 
  

3) Brus (Tröskelnivån): 

Detta delsystem är inte känsligt för brus på tröskelnivån då den ligger med mycket god marginal från den 

lasergenererade signalens DC-nivå. Eftersom marginalen är stor påverkas inte detta delsystem nämnvärt av 

denna parameter.  

 

5.2.2 Delsystem 2 

1) Brus (Tröskelnivån): 

Detta delsystems tröskelnivå är betydligt känsligare för brus eftersom marginalen mellan denna och 

detektorsignalens DC-nivå är mindre än föregående delsystem. Det är av yttersta vikt att minimera bruset för 

denna signal för att få ett korrekt bedömt avstånd. Höga brusnivåer på denna signal skulle leda till att 

avståndsmätaren inte klarar av att bedöma när den reflekterade laserpulsen har detekterats av detektorn och 

avståndsmätningen kan ej genomföras. 
 

2) Temperatur:  

Påverkar detta system eftersom fotodiodens responsivitet14 påverkas av skillnader i temperaturen på grund 

av förändringar i absorptionsdjupet. Detta leder till att amplituden från transimpedansförstärkaren skiljer sig 

i amplitud beroende på temperatur. Resultatet leder till att stoppsignalerna till TDC1 och TDC2 kommer få 

varierad pulsbredd samt att tidpunkten för när dessa skickas från komparatorn kan variera och påverka 

avståndsbedömningen.  
 

3) Jitter (Stoppulserna):   

Denna parameter uppkommer delvis av bruset på tröskelnivån för detta delsystem. Anledningen till detta är 

att marginalen mellan dessa signaler är betydligt lägre och att signalen från den transmitterade laserpulsen 

inte är lika distinkt som den som genereras från laserdioden. En kombination av dessa två egenskaper leder 

till att jitter i stoppulserna till TDC1 och TDC2 kan komma påverkas i större utsträckning och leda till 

tidsdifferenser som påverkar avståndsmätarens prestanda.  

 

5.2.3 Delsystem 3 

1) Brus (Tröskelnivåerna): 

Detta delsystem påverkas av de två tidigare nämnda delsystemens brus på tröskelnivåerna. Denna parameter 

skulle kunna medföra att avståndsmätningen misslyckas om bruset på tröskelnivån tillhörande delsystem 2 

är hög. Anledningen till detta beror på att marginalen mellan tröskelnivån i detta delsystem och den 

transmitterade signalen är låg. 
 

2) Temperatur: 

Temperatur påverkar delsystemets funktionalitet gällande tidsdifferensen för respektive stoppuls med ett 

givet avstånd. Resultatet har visat att samma avstånd ger upphov till olika tidsdifferenser beroende på 

temperaturen och detta medför en viss mätosäkerhet för avståndsmätaren. Tidsdifferenserna uppstår 

eftersom laserdiodens centrerade våglängd förflyttas och där med förändras responsiviteten ytterligare enligt 

datablad för fotodioden, frånsett temperaturens inverkan på detta. Skillnaderna i tidsdifferensen för samma 

avstånd har visat kunna påverka avståndsbedömningen med upp till 25cm på 2m.  
 

3) Jitter (Stoppulserna): 

Eftersom delsystem 3 är en påbyggnad av de två andra delsystemen så påverkas även detta delsystem av 

denna parameter. Enligt resultatet av detta arbete kan jitter i signalerna från komparatorkorten bidra till att 

avståndsmätningen missbedöms med 10cm på 2m.  

                                                 
14 http://www.osioptoelectronics.com/technology-corner/frequently-asked-questions/temperature-bias- 

effects.aspx, hämtat 2019-05-20 

http://www.osioptoelectronics.com/technology-corner/frequently-asked-questions/temperature-bias-effects.aspx
http://www.osioptoelectronics.com/technology-corner/frequently-asked-questions/temperature-bias-effects.aspx
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5.3 Svar på frågeställningarna 

 

5.3.1 Vilka parametrar ska undersökas? 

Svar: Parametrarna som ska undersökas är: 

1. Temperatur 

2. Brus (Tröskelnivåerna) 

3. Jitter (Stoppulserna) 

4. Monotonicitet (Endast delsystem 2) 

 

5.3.2 Hur påverkas avståndsmätarens prestanda av dessa parametrar i de olika delsystemen?  

Svar:  

1) Delsystem 1  

• Temperatur: Påverkar laserdiodens prestanda då högre temperatur ger upphov till att den centrerade 

våglängden förändras.  

 

• Jitter: Påverkar delsystemets förmåga att kunna avgöra vid vilken tidpunkt den laserpulsgenererade 

signalen inträffar. 

 

• Brus: Påverkar inte detta delsystems prestanda något nämnvärt eftersom marginalen mellan den 

laserpulsgenererade signalens offsetnivå och tröskelnivån är väl tilltagen för att kunna klara av brus på 

tröskelnivån. 

 

2) Delsystem 2 

• Temperatur: Påverkar detektorns prestanda då högre temperatur ger upphov till förändringar i 

absorptionsdjupet som minskar, vilket minskar detektorns responsivitet. Detta innebär att signalen från 

detektorn försvagas och medför ökat värde på standardavvikelsen för avståndsmätvärdet. 

 

• Jitter: Påverkar delsystemets förmåga att kunna avgöra vid vilken tidpunkt den transmitterade 

laserpulsgenererade signalen detekteras av detektorn. 

 

• Brus: Påverkar delsystemets förmåga att detektera laserpulsen. Marginalen mellan tröskelnivån och den 

transmitterade signalen är betydligt mindre, vilket medför att känsligheten för brus ökar. Anledningen 

till minskad marginal har att göra med att den transmitterade laserpulsens amplitud är mycket mindre än 

den som genereras från laserdioden.  

 

• Monotonicitet: Påverkar pålitligheten för att mätvärdet som presenteras av avståndsmätaren är korrekt 

och att två vitt skilda signalers pulsbredd inte får ge upphov till samma mätresultat.  Resultatet i 

rapporten visar på monotoniskt växande mätvärden med minskad dämpning.  

 

3) Delsystem 3 

• Temperatur: Påverkar delsystemets prestanda med avseende på att generera data i form av 

tidsnotifikationer för respektive stoppuls till TDC-kretsarna. Resultatet har påvisat att en tidsdifferens 

för ett känt avstånd kan leda till att avståndsmätningen missbedöms med 25cm på grund av detta. 

Anledningen till att tidsdifferensen uppstår har att göra med att laserdiodens centrerade pulsbredd samt 

fotodiodens responsivitet förändras av temperaturen. 

 

• Jitter: Påverkar delsystemets förmåga att kunna avgöra vid vilken tidpunkt stoppulserna inträffar för 

varje TDC. Detta beror på skillnader i bedömningen för när laserpulsen skickas respektive när den 

reflekterande laserpulsen mottas.  

 

• Brus: Påverkar delsystemet på ett sådant sätt att jitter i stoppsignalerna kan förändras från mätning till 

mätning beroende på omgivningens natur. Detta leder till att avståndsmätningen kan missbedömas 

alternativet misslyckas beroende på hur mycket brus som kommer in på signalerna. Systemet är känsligt 

för brus på grund av den öppna konstruktionen som den är uppbyggd på idag. 

 

5.3.3 Klarar mottagarkortet att hålla monotonicitet genom testintervallet?  

Svar: Ja, Mottagarkortet klarar av att bibehålla monotonicitet genom hela testintervallet.   
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5.4 Felkällor 

Under de mätningar och tester som har utförts finns en mängd felkällor som har försökts minimeras i bästa 

möjliga mån. I detta delkapitel kommer de största felkällorna att listas och ges en kommentar.  

 

• Skillnader i verkliga modeller/Simuleringsmodeller: 

Med en anpassad modell för funktionaliteten av respektive delsystem har ett antagande gjorts att 

spänningskällorna samt den externa pulsgeneratorn som används för att leverera önskade 

spänningsnivåer och funktionalitet är ideala.  

 

• Inverkan av parasitkomponenter: 

Förluster som uppkommer från parasitkomponeter som finns inneboende i alla komponenter på 

respektive kretskort då dessa används anses spela en betydande roll för resultatet när systemet använder 

korta laserpulser och höga frekvenser.  

 

• Inverkan av mätinstrument: 

Den inverkan på signalens beteende som uppstår då mätinstrument i form av oscilloskop ansluts till 

mätpunkterna där signalerna detekteras bidrar till att lasten för signalen ökar.  

 

• Mäthuvudets bandbredd:  

Begränsningar i mäthuvudets bandbredd ger en lägre uppmätt effekt och en längre halvvärdesbredd 

gentemot verkligheten.  

 

• Avståndet mellan detektor och lins: 

Kan variera från mätning till mätning då linsen monterades ”på fri hand” mellan de olika mätningarna. 

Detta skulle kunna leda till att laserpulsen in till detektorn inte träffar samma yta vid varje mätning och 

påverkat signalamplituden på den transmitterade laserpulseffekten. 

 

• Mätfel:  

Eftersom oscilloskopets inställningar kan påverka upplösningen i mätvärdena kan detta påverka 

resultatet som redovisas i arbetet. Mätningarna kan skilja sig från gång till gång eftersom monteringen 

av linsen framför detektorn monterades ”på fri hand ” mellan de olika mätningarna.   

 

Utöver de nämnda faktorerna ovan kan det finnas ytterligare felkällor men dessa bedöms vara av mindre karaktär 

än de som är listade ovan.  

 

5.5 Förslag på fortsatt arbete 

Det som är nästa steg i arbetet att analysera och modellera är MCU-kortets funktionalitet för att se hur det 

förändras när den utsätts för samma tester som resterande del av avståndsmätaren har gjort. För att utifrån detta 

kunna förbättra avståndsmätarens mätnoggrannhet ytterligare. Med detta gjort skulle det vara på sin plats att 

konstruera ett enskilt kretskort med alla delsystems funktionaliteter. 
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hämtat 2019-02-19 
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media.com/download/1121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-

evaluation_board.pdf, hämtat 2019-02-18 
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783097768.1551875353, hämtat 2019-04-16 
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 https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2016_datasheet.pdf,  
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