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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts hos Saab Dynamics AB i Karlskoga. Examensarbetet går ut på att 
utvärdera löptidsmätande avståndsmätare baserad på ”Time-to-Digital Converter” med korta laserpulser. 
En kompensering tas fram för timing walk-error som uppstår på grund av ett dynamikproblem. 
Temperaturens påverkan på avståndsmätningen ska kontrolleras. Efter utvärdering av insamlade data från 
mätningar har en kompenseringsekvation tagit fram. Med hjälp av kompenseringen fungerar 
avståndsmätningen på olika mål.  
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Abstract 
This bachelor thesis has been collaborated with Saab Dynamics AB in Karlskoga. The purpose is to 
analyze time-based rangefinder based on Time-to-Digital Converter with short laser pulses. Compensation 
will be produced for timing walk-error that is introduced by a dynamic problem. The temperatures 
influence on the distance measurement will be verified. After collecting data from measurements, 
compensation is produced. With help from the compensation the measurements are working on different 
targets.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Projektet går ut på att utvärdera ett givet system av löptidsmätande avståndsmätare baserad på ”Time-to-
Digital Converter” (TDC)1 2 med korta laserpulser på ca 3 ns halvvärdesbredd. Vid avståndsmätning fås 
ett dynamikproblem som gör att den mottagna effekten varierar. Om laserdiodens ljus är relativt litet i 
jämförelse mot målet fås en högre effekt tillbaka än om laserdiodens ljus är större än målet. Variationer i 
den mottagna effekten leder till ”timing walk-error”3 (TWE) som gör att mätvärdet inte stämmer med 
verkligheten. Med varierande effekt fås även en varierad pulsbredd. För att bli av med TWE behövs en 
kompensering skapas.  

1.2 Bakgrund till examensarbetet 
Bakgrunden till detta arbete är att Saab vill prova olika metoder av avståndsmätare för att ta reda på hur 
väl de fungerar. Den metod som kommer att utvärderas i detta projekt är löptidsmätning med TDC. Med 
Time of Flight4 (TOF) metoden kan både korta och långa avstånd mätas med korta laserpulser med hög 
pulsrepetition. Med väldigt korta laserpulser är det även möjligt att det blir säkert för ögat när man 
använder en stark laser. Resultatet av mätningen är beroende på ljusets intensitet som detekteras av 
mottagaren. Den mottagna signalen kommer att ha olika pulsutseende vilket leder till TWE. 

1.3 Metod 
Den mottagna signalen passerar tröskelvärdet vid olika tidpunkter vilket leder till mätfel. För att 
kompensera för det tas en kompenseringsekvation fram. Kompenseringsekvationen tas fram genom att 
analysera mätdata som hämtas från mikrokontroller:n (MCU). Mätdata kommer att samlas in genom att 
mäta på olika avstånd och temperaturer. Anledningen till att man vill analysera temperaturens påverkan är 
för att komponenterna och mätresultaten påverkas av den. 

Koden som finns idag är skrivet i C. Den ska optimeras och utökas med en kompenseringsekvation som 
tas fram genom analys av mätdata. Kompenseringsekvationen ska korrigera TWE som uppstår vid 
mätningarna samt kompensera för det som temperaturen påverkar. Önskvärt är även att med hjälp av 
mjukvaran öka pulsrepetitionsfrekvensen till 10kHz genom optimering av koden. 

1.4 Avgränsningar 
I mätutrustningen används optik som inte avses att manipuleras under projektets gång. Den optik som 
tillhandahålls i början av projektet är det som kommer användas. Om justeringar behövs göras tar 
handledaren på Saab hand om den delen. Hårdvaran behandlas huvudsakligen i ”Modellering och analys 
av avståndsmätare baserad på TDC” men om ett problem uppstår med mätutrustningen så att mjukvaran 
inte kan testas åtgärdas problemet självmant.  

1.5 Delmål under projektet 
Under projektet finns följande delmål: 

• Samla in mätdata från mätutrustningen 
• Beräkningsmodell för kompensering  

                                                      
1 TDC7200EVM user guide, hämtad 2019-04-25, http://www.ti.com/lit/ug/snau177/snau177.pdf 
2 TDC7200 chip, hämtad 2019-04-25, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf 
3 Timing walk-error, hämtad 2019-02-03, http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526200460.pdf 
4 Time of Flight, hämtad 2019-04-25,https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_flight 

http://www.ti.com/lit/ug/snau177/snau177.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf
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2 Teori 

2.1 Time of Flight 
Time of Flight-principen går ut på att mäta den tid det tar för ett objekt som i detta projekt är ljus att 
färdas genom ett medium, på så sätt ta reda på avståndet. I detta projekt kommer mätningar på hur lång 
tid ljuset har färdats i luften eller i en fiberkabel för att ta fram ett avstånd. Starttiden för räkningen börjar 
när ljuset från laserdioden skickas iväg och stopptiden registreras när det returnerade ljuset når mottagaren 
som i detta fall är en fotodiod. Beräkningarna för att räkna ut avståndet kommer att presenteras i ett 
senare kapitel. 

2.2 Mätutrustning 
Mätutrustningen är ett givet system av Saab som består av åtta kretskort, ett MCU-kort; tre TDC-kort, två 
komparatorkort, ett laserdrivkort samt ett mottagarkort. I följande kapitel kommer de olika korten 
förklaras med fler detaljer och egenskaper. 

 

Figur 1: Den tilldelade mätutrustningen 

2.2.1 Mikrokontroller 
Mikrokontroller:n som kommer att användas initialt i projektet är en Nucleo-F722ZE5 som har en 
STM32F722ZE ARM processor med en klockfrekvens på 216MHz. MCU-kortet är mätutrustningens 
hjärna där koden som skrivs kommer att laddas över på. MCU-kortet har stiftlister för att koppla ihop den 
med olika komponenter eller evalueringskort som i detta projekt är TDC-korten. Kommunikationen 
mellan MCU-kortet och TDC-korten sker via SPI-kommunikation. Detta MCU-kort kommer att ersättas 
med en kraftfullare mikroprocessor som tas upp i kapitel 3.9. 

                                                      
5 STM32F722ZE, hämtad 2019-04-25, 
 https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f722ze.html 

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f722ze.html#overview
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Figur 2: MCU-kortet STM32F722ZE 

2.2.2 TDC7200 
TDC7200 är en tidräknande krets som mäter tid mellan start- och stoppulser. I detta projekt används tre 
TDC7200 evalueringskort för att beräkna tiden.  

 

Figur 3: TDC7200EVM 

Dessa kort kommer att programmeras via MCU-kortet. Inställningar över hur de ska arbeta kommer att 
ske via SPI-kommunikation. TDC-korten börjar räkna efter att de fått en startsignal från MCU-kortet. 
TDC-korten slutar räkna när de får en negativflank. Det första TDC-kortet (TDC0) slutar räkna när 
laserdioden skickar ut sitt ljus, det andra TDC-kortet (TDC1) slutar räkna när den mottagna signalen 
passerar tröskelnivån och det tredje TDC-kortet (TDC2) slutar räkna när den inverterade mottagna 
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signalen får en negativ flank. Med hjälp av stopptiderna kan både avstånd och pulsbredden erhållas med 
hjälp av beräkningarna som tas upp i kapitel 3.1. 

 

Figur 4: De inkommande signalerna till TDC1 och TDC2 

Den ljusblå signalen kommer in till TDC1 och den rosa signalen kommer in till TDC2. Mer om de 
signalerna som kommer till TDC-korten tas upp i 2.2.5. 

2.2.3 Sändaren 
Sändarkortet där laserdioden sitter på är ett QS-016 från LaserComponents. Kortet har en intern 
pulsgenerator vilket gör att den kan driva kortet direkt från en signalgenerator. På sändarkortet har det 
monterats en laserdiod (QS905D1S3J03U)7 från LaserComponents som har våglängden 905 nm. Denna 
laserdiod har laserklass 3B som är osynlig och farlig för ögat. Laserklasserna tas upp i kapitel 2.3. 
Sändarkortet får sin sändarpuls från en pulsgenerator. 

 

Figur 5: QS-01 med laserdiod 

                                                      
6 QS-01, hämtad 2019-04-25, http://www.world-of-photonics-
media.de/download/1121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf 
7 QS905D1S3J03U, hämtad 2019-06-08, 
https://www.lasercomponents.com/de/?embedded=1&file=fileadmin/user_upload/home/Datasheets/lc/kataloge
/pld-apd.pdf&no_cache=1 

http://www.world-of-photonics-media.de/download/1121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf
http://www.world-of-photonics-media.de/download/1121_1_3_2088_3_1_178/2088_lasercomponents_qs-01-evaluation_board.pdf
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2.2.4 Mottagaren 
Mottagarkortet består av kortet OPA857EVM-9788 (OPA) samt fotodioden AEPX659 som har sin 
toppkänslighetsvåglängd på 750 nm. OPA är en transimpedansförstärkare med lågt brus och med två 
transimpedansförstärkningsnivåer på 5k och 20k. En transimpedansförstärkare omvandlar ström till 
spänning som i detta fall i en operationsförstärkare. Kortet har även en hög bandbredd som är större än 
100MHz. Den mottagna signalen skickas vidare till komparatorkortet.    

 

Figur 6: OPA857EVM-978 med AEPX65 monterad på D1 

2.2.5 Komparator 
I den befintliga mätutrustningen finns det två komparatorkort, en för mottagaren och en för sändaren. 
Komparatorns uppgift är att jämföra två signaler och sedan skicka en signal till TDC-korten så att de kan 
stoppa tidsräkningen för en mätning. Till mätutrustningen har DC1766A-B10 valts som komparatorkort. I 
figur 7 finns två ingångar, där tröskelnivån kopplas in på J2 och sändarpulsen eller mottagna signalen 
kopplas in J1. Den signal som passerar under tröskelnivån kommer att skickas vidare ut på utgången. På 
kortet sitter det även två utgångar, en utgång där signalen är konkav(J4) och konvex på den andra 
utgången(J3). Figur 4 visar utsignalerna från komparatorkortet som går vidare till TDC-korten. Detta 
möjliggör att man kan mäta pulsbredden på den mottagna signalen genom att stoppa tidräkningen på 
nedåtgående flank. 

                                                      
8 OPA857EVM, hämtad 2019-04-25, http://www.ti.com/tool/OPA857EVM-978 
9AEPX65, hämtad 2019-06-08, 
http://www.farnell.com/datasheets/322637.pdf?_ga=2.73944786.118755339.1559987379-127047062.1559987379 
10 Komparatorkrets, hämtad 2019-04-25, 
https://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/evaluation-kit-manuals/dc1766af.pdf 

http://www.ti.com/tool/OPA857EVM-978
https://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/evaluation-kit-manuals/dc1766af.pdf
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Figur 7: Komparatorkortet DC1766A-B 

 

2.3 Laserklasser 
Det finns flera olika laserklasser11, klass 1, klass 2, klass 3R, klass 3B och klass 4 samt underklasser i de 
givna klasserna. Uppdelningen görs efter hur stor effekt som lasern har. I laserklass 1 hittar man lasrar 
som är svagare än 0,4mW och finner dem i laserskrivare, CD-spelare och leksaker. I laserklass 2 är lasern 
under 1mW och är skadlig för ögonen om man ser in i den utan att blinka. Produkter som har laserklass 2 
är exempelvis avståndsmätare och enkla laserpekare. Laserklass 3R är lasrar som är svagare än 5mW och 
laserklass 3B är starkare än 5mW men svagare än 500mW. För att få använda laserklass 3R och 3B 
erfordras tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Skyddsglasögon bör användas vid hantering av 
laserklass 3R och 3B. Laserklass 3B kan även vara skadlig för huden. Ljuset omvandlas till värme på huden 
som kan leda till brännskador. Laserklass 4 är starkare än laserklass 3B och har ingen övre gräns. 
Laserklass 4 är farlig för både hud och ögon, även genom att kolla på en ljusfläck från lasern. Dessa lasrar 
används för industriell bearbetning av material. Reglerna som står ovanför gäller för lasrar med 
kontinuerligt ljus. För att ta reda på vad som gäller för de olika laserklasserna finns det föreskrifter. 
Arbetsmiljöverket har lagkrav enligt AFS 2009:712. För att säkerställa att en utrustning uppfyller lagkraven 
kan SS-EN 60825-113 användas.  

2.4 Serial Peripheral Interface (SPI) 
SPI-kommunikation sker genom full duplex mellan en masterenhet och en slavenhet. SPI-kommunikation 
sker via fyra trådar, seriell klocka (SCLK), data från masterenhet till slavenhet (MOSI), data från slavenhet 
till masterenhet (MISO) och chip select (CS). Masterenheten kan styra över flera slavenheter genom CS. I 
detta projekt är MCU-kortet masterenheten och TDC-korten slavenheterna. När MCU-kortet vill ha 
information väljer den CS för det kort som den ska kommunicera med och begär information av TDC-
korten. 

2.5 Timing Walk-Error 
Timing walk-error är ett fel som kan behövas kompenseras vid användning av TOF-metoden. Den 
uppstår på grund av variationer av pulsbredden för den mottagna signalen. En stark signal har en lång 
pulsbredd och snabb stigtid medan en svag signal har en kortare pulsbredd och långsammare stigtid för 
                                                      
11 Information om laserklasser, hämtad 2019-04-25, 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/omlaser-och-ipl/laserklasser/ 
12 AFS 2009:7, hämtad 2019-05-23, 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/artificiell-optisk-stralning-foreskrifter-afs2009-7.pdf 
13 Svensk standard om laser, hämtad 2019-05-16, 
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/maskinsakerhet/ssen-608251-2fef27f4/ 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/omlaser-och-ipl/laserklasser/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/maskinsakerhet/ssen-608251-2fef27f4/
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samma avstånd. Det medför till TWE som inte är önskvärt då det påverkar mätningarna som utförs. 
Beroende på tröskelnivå och stigtid fås variationer på när signalen bryter tröskelnivån och skickar 
stoppsignalen till TDC-kortet.   

 

Figur 8: Exempel på tidsskillnad mellan en stark och svag mottagen signal 

Som man kan se i figuren ovan passerar signalerna tröskelnivån vid olika tidpunkter. Den gröna linjen 
representerar en stark signal, den blå linjen en svag signal och den röda linjen en tröskelnivå. Det verkliga 
avståndet kan vara den samma men målet som mäts mot kan ha olika reflektans vilket gör att den 
mottagna signalen har olika utseende. Den tidsskillnaden måste kompenseras för att avståndet ska bli 
korrekt. En annan parameter som leder till TWE är jitter. Jittret gör att signalen skiftar fram och tillbaka 
vilket gör att den passerar tröskelnivån vid olika tidpunkter för samma signal. För att minska på jittret 
måste källan till den hittas och sedan försöka minska den. 

2.6 Neutral Density filter 
I projektet används Neutral Density(ND)-filter för att justera laserdiodens ljusstyrka. Med ND-filtret 
sjunker det transmitterade ljuset när den har passerat filtret. På så sätt kan man reglera hur mycket ljus 
som skickas vidare mot mottagaren. Uträkningen för hur stor andel av ljuset som kommer genom filtret är 
följande: 

 
𝑇 =

1
10𝑥 

(1) 

   
Där T är transmissionen av ljusstyrkan efter ND-filtret och X är dämpningsfaktor. 

Dämpningsfaktorn tas fram med hjälp av tabell 1. 
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Tabell 1: Dämpningsfaktorer för olika ND-filter för våglängden 905nm14 

ND-
filter 

Dämpningsfaktor 

0,1 0,055 
0,2 0,13 
0,3 0,18 
0,4 0,24 
0,6 0,38 

 

Vid beräkning av större ND-filter får man använda värdet från flera mindre ND-filter och sedan addera 
dämpningsfaktorerna för att beräkna dämpningen för det givna ND-filtret 

2.7 Reflektion 
Det finns olika typer av reflektion, spekulär och diffus reflektion15. Under projektets gång kommer båda 
typerna att stötas på. 

2.7.1 Spekulär reflektion 
Spekulär reflektion är reflektioner på blanka ytor. Ljuset som träffar dessa ytor reflekterar med en bestämd 
riktning. 

2.7.2 Diffus reflektion 
Diffus reflektion är reflektioner från ojämna ytor. Ljuset som reflekteras från dessa ytor sprider sig i olika 
riktningar. Exempel på diffus reflektion är när ljuset från en lampa träffar väggen, ljuset spider sig i flera 
riktningar. 

2.8 Pulsrepetitionsfrekvens 
Pulsrepetitionsfrekvensen som tas upp många gånger handlar om hur frekvent mätningarna utförs per 
sekund. Med en långsam PRF erhålls mindre mätningar än vid en snabb PRF. 

 

  

                                                      
14 Tabell given av Saab Dynamics AB 
15 Reflektioner, hämtad 2019-05-21, 
https://www.aphys.kth.se/polopoly_fs/1.506344.1550156614!/F%C3%B6rel%C3%A4sning%202%202017.pdf 

https://www.aphys.kth.se/polopoly_fs/1.506344.1550156614!/F%C3%B6rel%C3%A4sning%202%202017.pdf
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3 Genomförande 
I detta kapitel kommer genomförandet av projektet att beskrivas. Tillvägagångssättet för hur 
programmeringen gick till och insamlingen av mätdata gjordes samt hur framtagningen av 
kompenseringen tas fram behandlas i detta kapitel. 

3.1 Beräkning av mätdata 
För att beräkna avståndet och pulsbredden används värden hämtade från TDC-korten på följande sätt: 

 𝑐𝑎𝑙𝐶_0 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2_0 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1_0 (2) 
 
 

 
𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_0 =

𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
𝑐𝑎𝑙𝐶_0

 
(3) 
 
 
 

 𝑇𝑂𝐹_0 = 𝑇𝑖𝑚𝑒_0 ∗ 𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_0 (4) 
 
 

 𝑐𝑎𝑙𝐶_1 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2_1 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1_1 (5) 
 
 

 
𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_1 =

𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
𝑐𝑎𝑙𝐶_1

 
(6) 
 
 
 

 𝑇𝑂𝐹_1 = 𝑇𝑖𝑚𝑒_1 ∗ 𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_1    (7) 
 
 

 𝑐𝑎𝑙𝐶_2 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2_2 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1_2                                    (8) 
 
 

 
𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_2 =

𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
𝑐𝑎𝑙𝐶_2

  
(9) 
 
 
 

 𝑇𝑂𝐹_2 = 𝑇𝑖𝑚𝑒_2 ∗ 𝑛𝑜𝑟𝑚𝐿𝑆𝐵_2 (10) 
 
 

 𝑇𝑂𝐹𝑇 = 𝑇𝑂𝐹_1 − 𝑇𝑂𝐹_0 (11) 
 
 

  

 PW = TOFT_2 − TOFT_1 (12) 
 
 

 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑘 =

𝑇𝑂𝐹𝑇 ∗ 𝑐
2

 
(13) 
 
 
 

 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑢𝑘 =  𝑇𝑂𝐹𝑇 ∗  

2
3

∗ 𝑐  
(14) 
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 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑝𝑤𝑙𝑢𝑓𝑡 = 0,04 ∗ 𝑃𝑊 + 0,0959  (15) 

 
 

 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑝𝑤𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 7000000 ∗ 𝑃𝑊 + 0,5425 
 

(16) 

 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑙𝑢𝑓𝑡 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑘 +  𝐾𝑜𝑚𝑝𝑝𝑤𝑙𝑢𝑓𝑡 
 

(17) 

 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟𝑢𝑘 +  𝐾𝑜𝑚𝑝𝑝𝑤𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 
 

(18) 

Där, 
c, Ljusets hastighet 
Calibration1_X, TDC-värde vid första kalibreringen 
Calibration2_X, TDC-värde vid andra kalibreringen 
Clockperiod, Frekvensen från extern funktionsgenerator 
Distfiber, Avstånd med fiberkabel med kompensering 
Distfiberuk, Avstånd med fiberkabel utan kompensering 
Distluft, Avstånd genom mätningar i luft med kompensering 
Distluftuk, Avstånd genom mätningar i luft utan kompensering 
normLSB_X, normaliserad värde av minst signifikanta bit från kalibrering 
Time, Tid räknat från TDC 
TOF_X, Time of Flight (Flygtid) 
XXX_0, TDC0  
XXX_1, TDC1 
XXX_2, TDC2 

Formeln för att räkna ut avståndet kan skilja sig beroende hur insamlingen av mätdata har gjorts. När 
lasern skjuts i luft färdas ljuset med ljusets hastighet i luft som sedan reflekteras tillbaka med samma 
hastighet, därav delas avståndet med två i Distluft. När ljuset från lasern fördas genom fibern har den inte 
samma hastighet som i luft. Ljuset studsar i fiberkabel vilket leder till att hastigheten sjunker. 

3.2 Programmering 
Programmeringen görs i programmeringsspråket C. Utvecklingsmiljöerna som används under projektets 
gång är IAR och STM32CubeMX. Ett befintligt program ska utökas med nya funktioner och optimeras i 
förhoppning om att öka pulsrepetitionsfrekvensen (PRF).  Grunden till koden skapas i programmet 
STM32CubeMX där man väljer vilka ben på mikroprocessorn som ska vara aktiva samt vilken typ av in- 
eller utgång det är, exempelvis SPI-kommunikation eller analog ingång. För att lättare hålla koll på de olika 
aktiva benen kan de namnges. När alla önskvärda ben är valda och vad de ska uppfylla för funktion kan en 
grundkod genereras till en bestämd utvecklingsmiljö. I detta projekt genereras en grundkod till IAR.  
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Figur 9: Programmerade mikroprocessorn med dess in- och utgångar 

Tillverkaren av MCU-kortet har skapat en referensmanual16, där finns olika färdiga funktioner som kan 
användas för att underlätta programmeringen för användarna. Dessa funktioner kallas för HAL som står 
för ” hardware abstraction layer”. De färdiga funktionerna kommer med ett pris vid tidskritisk kod. I de 
givna funktionerna ligger det flera funktionsanrop vilket gör att det tar tid att gå igenom varje funktion. 
För att spara in tid vid den kritiska tidpunkten används koden från HAL-funktionerna direkt i koden utan 
funktionsanrop. Med hjälp av utvecklingsmiljön IAR finns det möjlighet att hoppa in i funktionerna för 
att se hur de är skrivna, på så sätt kan de viktiga kodraderna flyttas till huvudkoden.  

I programmet har en meny skapats som presenteras i terminalen där man får sju olika val:  

• I menyval 1 får användaren välja hur många mätningar som ska göras och sedan presenteras i 
terminalen.  

• I menyval 2 presenteras resultatet igen om användaren skulle råka rensa resultatet som 
presenterades i terminalen. 

• I menyval 3 presenteras all information som har sparats under insamlingen vid menyval 1 eller 5. 
• I menyval 4 görs avståndsmätningen kontinuerligt utan avbrott. 
• I menyval 5 får användaren välja antal mätningar som ska göras vid användning av fiberkabel. 
• I menyval 6 sker kontinuerliga mätningar utan avbrott med avståndsberäkningar anpassade till 

fiberkabel 
• Med menyval 0 stängs programmet av 

                                                      
16 Referensmanual STM32H743ZI, hämtad 2019-04-25, 
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/group0/c9/a3/76/fa/55/46/4
5/fa/DM00314099/files/DM00314099.pdf/jcr:content/translations/en.DM00314099.pdf 
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Figur 10: Övergripande bild på hur programmet är uppbyggt 

Figuren ovan är en mycket övergripande bild på hur programmet är uppbyggt. Det finns ingen möjlighet 
att komma ur koden i menyval 4 & 6. För att komma ur menyvalen måste användaren stoppa programmet 
och starta om för att komma tillbaka till menyn. Anledningen till det är att kunna mäta kontinuerligt för att 
till exempel kunna justera placeringen på optiken eller se hur signalerna förändras för olika ND-filter. I de 
kommande figurerna så kommer varje menyval presenteras med flödesdiagram. I flödesdiagrammen 
förekommer interationsvariabel ”W” som jämförs mot olika variabler. 

Under menyval 1 får användaren skriva in hur många mätningar som ska göras. När mätningarna görs 
läses de viktiga registerna från TDC-korten av som sedan läggs i vektorer. När alla mätningar har gjorts 
börjar programmet beräkna avståndet och pulsbredden med de värden som ligger lagrade i vektorerna. 
Kompenseringen för TWE sker i samband med beräkningarna av avståndet till målet. Kompenseringen 
kommer att tas upp i ett senare kapitel. Samtidigt som programmet räknar ut avståndet och pulsbredden 
kommer resultatet att presenteras i terminalen som finns i IAR. Efter att resultatet har presenterats hoppar 
programmet tillbaka till huvudmenyn för att invänta nästa val. 
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Figur 11: flödesschema över menyval 1 

Under menyval 2 presenteras resultatet från den senaste mätningen igen om användaren råkat rensa 
terminalfönstret och vill se resultaten igen. För att räkna ut avstånden hämtar den alla värden som lagrats i 
vektorerna från menyval 1 eller 5. Koden är skriven så att den ska veta om användaren har gjort mätningar 
över luft eller använt sig av fiberkabel för att räkna om avstånden med rätt metod. 
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Figur 12 Flödesschema för menyval 2 

I menyval 3 skrivs alla värden från vektorerna ut som har samlats in från TDC-kretsarna ut i terminalen. 
Valet bakom menyval 3 är att se alla värden från de viktiga registerna. Fördelen med det är att kunna räkna 
om avståndet och pulsbredden om justeringar av ekvationerna behövs utan att behöva göra nya 
mätningar. Genom att använda MATLAB eller Excel kan avståndet och pulsbredden räknas om. 
Menyvalet användas vid felsökning, när alla värden från vektorerna presenteras kan man se vilka av TDC-
korten som har registrerat ett värde eller är tomma. Om något TDC-kort inte presenterar något värde kan 
man felsöka de delar som berör det TDC-kortet. 

 
Figur 13: Flödesschema för menyval 3  

I menyval 4 kan kontinuerliga mätningar utan avbrott göras. Om små justeringar på optikens placering 
behövs eller vill se hur signalerna ser ut i ett oscilloskop blir det mycket enklare att göra när mätningarna 
sker kontinuerligt. Avståndet som presenteras har kompenserats för mätningar som har gjorts över luft.  
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Figur 14 Flödesschema för menyval 4 

 
Under projektets gång kommer fiberkabel att användas i mätutrustningen för att samla in mätdata i ett 
värmeskåp. Vid användning av fiberkabel används en annan ekvation för att räkna ut avståndet. För att 
slippa skriva om koden beroende på vilken metod som används för att samla in mätdata har menyval 5 
och 6 skapats. I menyval 5 får användaren som i menyval 1 välja hur många mätningar som ska göras som 
sedan presenteras i terminalen. Menyval 6 används för kontinuerlig sampling för att kunna göra 
avståndsmätningar över längre tid eller om justeringar behövs görs i mätutrustningen.  
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           Figur 15: Flödesschema för menyval 5         Figur 16: Flödesschema för menyval 6 

3.2.1 Kritisk tidpunkt 
Den kritiska tidpunkten i koden sker när en mätning ska göras. Den börjar när MCU-kortet har skickat en 
startpuls till de tre TDC-korten och slutar när MCU-kortet har läst av alla register från TDC-korten. 
Under den kritiska tidpunkten sker ingen beräkning och så få funktionsanrop som möjligt. Det sker två 
olika funktionsanrop under den kritiska tiden, den första är för att skicka kommando till TDC-korten och 
den andra är för att ta emot data.   

3.2.2 Säker inmatning 
För att programmet inte ska krascha vid inmatning måste programmering för en säker inmatning göras. 
Switchmenyn är skriven så att den vill ha siffror för att komma vidare. Om användaren skulle råka skicka 
en bokstav omvandlas den till ett numeriskt värde med hjälp av funktionen ”atoi”. Om Switchmenyn inte 
får något värde som är inprogrammerat hoppar den till default-läge som skickar tillbaka användaren till 
huvudmenyn där användaren får skriva in ett nytt värde. 
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3.3 Anpassad tröskelnivå 
Den mest känsliga tröskelnivån i mätutrustningen är för mottagarsignalen då spänningen inte är så hög. 
För att hitta en tröskelnivå används initialt en potentiometer för att finna rätt spänning på tröskelnivån 
som sätts till 1,86V då DC-nivån för den mottagna signalen är något högre än tröskelnivån. På grund av 
omkonstruktion av mätutrustningen behövs en ny tröskelnivå. För att kunna se hur de olika signalerna ser 
ut i mätsystemet har T-kopplingar monterats på mätutrustningen.  

 

Figur 17: DC2593A 

För att få en tröskelnivå som har mindre brus görs en spänningsdelning från komparatorkortets 
matningsspänning till ingången för tröskelnivån på kortet. Med spänningsdelningen på kortet slipper man 
långa kablar mellan spänningsmatningen och komparatorkortet. Matningsspänningen till 
spänningsdelningen kommer via ett DC2593A17 som skickar ut 3,3 V på utgången med lågt brus vilket är 
mycket önskvärt. Den önskade tröskelnivån valdes till 1,8V. Spänningsdelningen gjordes med följande 
formel: 

 
𝑉𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗

𝑅𝑠2

𝑅𝑠1 + 𝑅𝑠2
 

(19) 

 

När uträkningen för spänningsdelningen var gjord valdes Rs1 till 1650 Ω och Rs2 till 1960 Ω, vilket skulle 
resultera i en tröskelnivå på 1,79V. Spänningsdelningen simulerades i LTSpice som visade att den 
uträknade spänningsdelningen stämde. De valda resistorerna löddes på mönsterkortet och spänningen 
mättes upp med hjälp av multimeter. 

 

                                                      
17 DC2593A 3,3V, hämtad 20190425, 
https://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/evaluation-kit-manuals/DC2593AF.PDF 
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Figur 18: Spänningsdelningen på mottagarsidans komparatorkort 

I bilden ovan illustreras var spänningsdelningen är gjord på kortet där den röda rutan är placeringen på RS1 
och den blåa rutan är för RS2. Med de valda resistorerna gavs en för hög spänning på tröskelnivån. På 
grund av inre resistanser på kortet blev den uträknade spänningsdelningen fel. För att komma fram till den 
önskade spänningsnivån justerades värdet på RS1 med olika resistorer som löddes fast på 
komparatorkortet. Det slutgiltiga värdet för RS1 blev 805 Ω som gav spänningen 1,78V efter 
spänningsdelningen. 
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Figur 19: Kretsschema över modifierade komparatorkortet 

I figuren ovan presenteras spänningsdelningen som gjordes i den blåa rutan. Resistor RS2 löddes ovanpå 
kondensatorn som sitter på R15 då resistorn som valdes hade samma storlek samt att den hade en 
förbindelse till jord. Efter att spänningsdelningen har gjorts hamnar tröskelnivån på 1,78V vilket den 
mottagna signalen måste passera under. De röda ändringarna har gjorts för att inte dämpa signalerna som 
ska gå vidare till TDC-korten.   

Vid slutstadiet av projektet upptäcktes det att en 2000 resistor satt inuti komponenten som sitter 
monterad på U1. Resistorn sitter internt mellan ben 3 och 4 vilket gör att beräkningen för 
spänningsdelningen som gjordes inte stämmer. Det kan även sitta flera resistorer som inte är med i 
kretsschemat från leverantören men genom att ta fram ett empiriskt värde erhålls den önskade 
tröskelnivån.   

3.4 Insamling av mätdata vid sampling i luft 
Under projektets gång samlas mätdata in genom mätutrustningen. Genom att läsa av olika register från 
TDC-korten via SPI-kommunikation kan distansen och pulsbredden beräknas med hjälp av mjukvaran i 
MCU-kortet. För att kunna läsa av olika register på TDC-korten måste kommandon skickas via MCU-
kortet till de olika TDC-korten via SPI-kommunikation. De värden som hämtas från TDC-korten läggs in 
i vektorer som används senare vid beräkningen av distansen och pulsbredden. Mätdatan som presenteras i 
utvecklingsmiljöns terminal sparas ner i Excel samt i en textfil.  

Insamlingen av mätdata görs via utvecklingsmiljön IAR. Resultatet från mätningar presenteras i terminalen 
och sparas ner i en Excel-fil som behandlas i Excel eller MATLAB. När mätningarna görs används 
primärt ett vitt papper som mål vid framtagningen av kompenseringsekvationen. Det vita pappret har en 
reflektans på 80 %. Ett runt mål kommer även att användas vid tester av kompenseringen. Det runda 
målet har två olika bakgrunder, vit och blank.  

3.5 Insamling av mätdata vid sampling med fiberkabel 
För att kunna samla in mätdata i ett värmeskåp måste en ny metod användas. Genom att använda 
fiberkablar kan mätningar ske i ett slutet värmeskåp. För att använda fiberkabel fabricerades en bricka som 
passar i ett ihåligt optikhus som saknar optik.  
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Figur 20: Modifierat optikhus anpassat för fiberkabel 

På brickan monteras en adapter så att fiberkablarna kan skruvas fast i brickan. Med den metoden sitter 
fiberkabeln fast på ett robust sätt framför laser- och fotodioden. För att inte förstöra fotodioden som 
sitter på mottagarkortet måste ljuset från laserdioden dämpas, vilket görs med ND-filter. ND-filtret 
monteras i en kloss som tagits fram under projektets gång. Klossen har ett spår i mitten där ND-filtret 
placeras och ett hål rakt igenom klossen med två adaptrar så att fiberkablarna kan monteras. 

 

Figur 21: Fabricerade klossen med ett ND2-filter monterat 

Ett menyval läggs till i mjukvaran för sampling med fiber. Uträkningen för avståndet måste ändras då 
ljuset färdas rakt in mot detektorn och inte studsar tillbaka från ett mål. För att räkna ut avståndet används 
ekvation (14) som tas upp i kapitel 3.1. För att testa konceptet görs mätningar med mätutrustningen 
utanför värmeskåpet för att se att allt fungerar. Vid insamling av mätdata används olika ND-filter för att se 
hur mycket signalen måste dämpas så att inte signalen ska bottna. I försöken att hitta lämplig dämpning 
användes ND1-ND6. När insamlingen av mätvärden gjordes kunde variationer på pulsbredden ses. 
Pulsbredden kunde variera mellan 8-13 ns vilket inte hände vid mätningar över luft då variationerna var 
mellan 3-5 ns. För att hitta orsaken till detta användes ett externt mäthuvud för att se hur signalen såg ut 
efter att den hade passerat fiberkabeln. Det visade sig att amplituden ”gungade” upp och ner vilket gjorde 
att pulsbredden ändrade sig väldigt mycket. För att minska på det problemet används optik på 
mottagarsidan så att spridningen mellan pulsbredderna blir mindre.  
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Figur 22: Två optikhus med optik och bricka för fiberkabel ihoplimmade 

Det resulterade i att pulsbredden blev mer stabil och varierade med 6-8 ns. Fiberkablarna har två olika 
längder, en meter och två meter som sätts ihop med adaptrar för att få längre avstånd mellan laserdiod och 
fotodiod. Fiberkablarna som är två meter långa har en smalare diameter än de fiberkablarna som är på en 
meter. Det gör att signalen dämpas när de kopplas in. Under projektets gång kommer åtta meter vara det 
längsta avståndet som testas med fiberkabel.  

3.6 Insamling av mätdata i temperaturskåp 
Det gjordes även andra förberedelser för att mäta i temperaturskåpet. Brickorna till optikhusen limmades 
ihop med limpistol vilket utger en risk för att lossna i temperaturskåpet. För att få brickan att sitta fast 
bättre i optikhuset och tåla de olika temperaturerna användes ett bättre lim som UV-härdades. Samma sak 
gjordes med klossen till ND-filtren och optikhuset. 

De temperaturer som kommer att testas i temperaturskåpet är +70C, +50C, +30C, +10C, 0C, -
20C, -40C samt rumstemperatur. Mätutrustningen stoppas in i temperaturskåpet och kablaget till 
mätinstrumenten förs ut genom ett hål som pluggas igen. De avstånd som kommer att testas är 2-8 meter 
med intervall på 1 meter. Klossen med ND-filtret lämnas utanför temperaturskåpet då det är oklart vilka 
temperaturer som ND-filtret klarar. När insamlingen görs på låga temperaturer sker mätningarna med fem 
minuters mellanrum för att låta mätutrustningen kylas ner efter att komponenterna har värmts upp under 
mätningen. De tillhörande matningsspänningarna för mätutrustningen stängs av för att inte värma upp 
komponenterna.  
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Figur 23: Mätutrustningen i temperaturskåpet 

Den insamlade mätdatan kommer att utvärderas för att se om det behövs en kompensering för 
temperatur. Då det inte finns någon temperaturgivare på korten kan en kompensering inte skapas som är 
baserad på temperaturen. Kompenseringen tas upp senare i kapitlet. 

Vid mätningarna i temperaturskåpet gjordes mätningarna i samma ordning som nämnts ovan med en 
skillnad, där -40C gjordes innan -20C. Anledningen till att börja på den högsta temperaturen var för att 
värma upp skåpet för att få bort så mycket fukt som möjligt. Innan temperaturen gick ner till -40C 
värmdes skåpet upp igen till 70C för att få bort fukt igen. Efter att sista mätningen var gjord på -20C 
värmdes skåpet upp till 70C och sedan ner till rumstemperatur. 

3.7 Utvärdering av mätdata 
Den insamlade mätdata sparades ner i Excel för utvärdering. I Excel separerades data till enskilda 
kolumner samt ersatte alla punkter med kommatecken för att kunna arbeta vidare. Histogram skapades för 
både avstånd och pulsbredd. För att skapa histogrammet skapades två separata kolumner med 
fackintervall för avstånd och pulsbredd som all insamlade data sorteras mot. För avståndsstaplarna valdes 
att ha ett fackintervall på tio centimeter och fem nanosekunder på pulsbredden. Histogrammet är inställt 
på att presentera de mest frekventa resultaten åt vänster med fallande ordning. I samband med att 
histogrammet skapas fås även en tabell över sorteringen av fackintervallen. 
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Figur 24: Histogram med 10cm fackintervall i fallande ordning 

3.8 Framtagning av kompenseringsekvationer 
Mätutrustningen mäter fel avstånd utan kompensering vilket gör att kompenseringen även kommer att 
korrigera det grundläggande mätfelet i TWE-kompenseringen.  

3.8.1 Kompensering i luft 
Väntevärdet från varje histogram som skapades under utvärderingen samlades i en tabell. 
Kompenseringsekvationen togs fram genom att skapa en graf där X-axeln var de uppmätta pulsbredderna 
och på Y-axeln hur stort avstånd som behövdes kompensera i syfte med att komma till rätt avstånd. En 
trendlinje togs fram samt ekvationen för den. Ekvationen som presenterades av trendlinjen motsvarar 
kompenseringsekvationen. En kompenseringsekvation presenteras senare i kapitel 4.1. 
Kompenseringsekvationen lades till i C-koden för att göra nya mätningar med kompenseringen. Resultatet 
från kompenseringen finns i kapitel 4.3.1. 

3.8.2 Kompensering i fiber 
Metoden för att ta fram kompenseringen med fiberkabel är den samma som för luft. Skillnaden ligger i 
hur mätningarna görs. Fiberkablarna kopplas in mot laser- och fotodioden med ND-filter mellan för att 
dämpa signalen. För att kontrollera att kompenseringen fungerar görs nya mätningar efter att 
kompenseringen har lagts till i koden. 

3.8.3 Kompensering av temperatur 
Kompenseringen för temperatur kommer att göras om det visar sig att det behövs. Pulsbredden varierar 
med temperaturen vilket tas upp i ”Modellering och analys av avståndsmätare baserad på TDC” skrivet av 
Johan Sundelin. Då det redan finns en kompensering för avstånd och TWE framtaget baserad på 
pulsbredden kan den kompenseringen även korrigera för temperaturen. För att kontrollera om en 
kompensering för temperaturen behövdes tas fram stoppades mätutrustningen in i ett temperaturskåp.  

3.9 Ökad pulsrepetitionsfrekvens 
Som det står i metoden (kapitel 1.3) är det önskvärt att få en PRF som är på ca 10kHz. För att försöka 
uppnå det kommer koden att skrivas om samt optimeras.   
 
Det första som gjordes med koden var att flytta ut beräkningen från den kritiska tidpunkten. Det gjordes 
för att minimera tiden mellan varje mätning. När mätningarna gjordes sparades den insamlade datan i 
vektorer för att användas vid beräkningarna av avstånden och pulsbredderna. Det befintliga MCU-kortet 
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byttes ut mot ett STM32H732ZI18 som har en CPU-klockfrekvens på 400MHz. Det nya MCU-kortet var 
initialt nerklockad till en lägre CPU-frekvens vilket ändrades till 400MHz i STM32CubeMX. 

 

Figur 25: Uppgraderade MCU-kortet STM32H743ZI 

Under insamlingen av data från TDC-korten görs bitvis operationer för att flytta om bitarna så att de 
hamnar i rätt ordning innan de läggs in på en vektor. Dessa operationer flyttas ut från den kritiska 
tidpunkten genom att även denna gång samla in bitarna till vektorer för att utföra de bitvisa operationerna 
vid ett senare tillfälle utanför den kritiska tidpunkten. I den tidskritiska delen av koden utförs även en 
allokering av variabel. Denna variabel är en adress i TDC-kortet som innehåller data som ska hämtas. 
Allokeringen av denna variabel flyttas till ett mycket tidigare skede i koden. 

Genom att räkna klockcykler mellan olika rader i koden som sker i den kritiska tidpunkten ringades en del 
av den kritiska delen in. Det visade att de funktioner som tog lång tid var de färdiga ”HAL”-funktioner 
som skickade kommandon till TDC-korten. I försök att spara in tid på den funktionen skrevs den om. I 
funktionen låg det en lång if-else funktion som kontrollerade hur många bitar som skickades eller togs 
emot. Den data som skickas mellan MCU och TDC-korten är på 8 bitar vilket gjorde att if-else 
funktionerna som kontrollerade storleken på bitarna togs bort. 

  

                                                      
18 STM32H743ZI, hämtad 20190425, 
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html  

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html%2020190425
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4 Resultat 
De mätvärden som presenteras är urval av en större mängd data. I Appendix A presenteras det mer data 
från de olika mätningarna.  

4.1 Insamling för kompensering 

4.1.1 Insamling av mätdata över luft 
Tabellen nedan är en sammanställning av väntevärdet från de olika avstånden. I tabellen framgår det att 
pulsbredden sjunker med avståndet samt att det krävs mindre kompensering vid längre avstånd. Den 
mätning som sticker ut i tabellen är mätningen vid 2,5 meter där pulsbredden är längre och behöver mer 
kompensering. Med hjälp av pulsbredden och den behövda kompenseringen kan en 
kompenseringekvation tas fram. 

Tabell 2: Grunden till kompenseringsekvationen för mätningar i luft 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Pulsbredd (ns) Behövd 
kompensering(m) 

1 0,4 14,5 0,6 
1,25 0,7 14,0 0,55 
1,5 1 11,5 0,5 

1,75 1,2 10,0 0,55 
2 1,6 10,0 0,4 

2,25 1,9 6,50 0,35 
2,5 2,1 8,00 0,4 

2,75 2,5 4,00 0,25 
3 2,9 1,50 0,1 

 

Ekvationen (15) som presenteras i figuren nedan är en trendlinje som tas fram med hjälp av Excel genom 
att interpolera punkterna. Trendlinjen är den kompenseringsekvation som läggs in i koden och resultatet 
med den kompenseringen kommer att presenteras i kapitel 4.3.1.  

 

Figur 26: Kompenseringsgraf för mätningar i luft 
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4.1.2 Insamling av mätdata med fiberkabel 
I tabellen nedanför presenteras väntevärdet på avståndet och pulsbredden från respektive avstånd. Mellan 
fyra och fem meter sjunker pulsbredden med 13ns vilket är på grund av de olika diametrarna på 
fiberkablarna som används.  

Tabell 3: Väntevärden för respektive avstånd med fiberkabel 

Verkligt 
avstånd (m) 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Pulsbredd (ns) Behövd 
kompensering(m) 

2 1,2 37,0 0,8 
3 2,2 31,5 0,8 
4 3,3 25,0 0,7 
5 4,3 12,0 0,7 
6 5,3 11,0 0,7 
7 6,4 10,0 0,6 
8 7,5 9,50 0,5 

 

I figuren nedanför presenteras värdena från tabellen ovan i en graf. Ekvationen som presenteras i figuren 
är kompenseringsekvationen som kommer att läggas till koden för kompenseringen vid användning av 
fiberkabel. Linjen i figuren är interpolerad från mätpunkterna och är linjär. 

 

Figur 27: Kompenseringsekvationen (16) 

4.2 Avståndsmätning i temperaturskåp  
Den kompensering som görs i temperaturskåpet är med den kompenseringekvation (16) som togs fram 
för avståndsmätning med fiberkabel. För att sammanställa 56 mätningar i temperaturskåpet kommer 
grafer över spridningarna att presenteras i grafer för respektive temperatur i appendix A3. Resultaten har 
ofta ett normalfördelat utseende på spridningen. 
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Tabell 4: Sammanställning av väntevärdet för respektive avstånd vid de olika temperaturerna 

Temperatur 
(C) 

Uppmätt 
avstånd 
vid 2m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 3m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 4m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 5m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 6m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 7m 

Uppmätt 
avstånd 
vid 8m 

70 1,9 2,9 4 5 6 7 8,1 
50 1,9 2,9 3,9 5 6 7 8,1 
30 1,9 3 4 4,9 6,1 7,1 8,2 
24 2 3 4 5 6 7 8,2 
10 1,9 2,9 4,1 5,1 6 7 8 
±0 2 3 4 5 6 6,9 8 
-20 2 3 4 5 6 7,1 8,1 
-40 2 3 4,1 5 5,9 7,1 8,2 

 

I tabellen ovan presenteras en sammanställning av väntevärdet på avståndet från alla mätningar som 
gjordes i temperaturskåpet. I figur 28 presenteras variationerna på avståndet för de olika temperaturerna 
och hur pulsbredden skiftar beroende på temperatur presenteras i figur 29. 

 

Figur 28: Temperaturens påverkan på avståndsmätningen 
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Figur 29: Temperaturens påverkan på pulsbredden 

Tabell 5: Pulsbreddens väntevärde för de olika temperaturerna 

Temperatur 
( C) 

Pulsbredd 
vid 2m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 3m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 4m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 5m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 6m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 7m 
(ns) 

Pulsbredd 
vid 8m 
(ns) 

70 33,0 27,5 26,0 10,5 10,5 9,50 8,5 
50 33,5 30,0 25,0 12,0 10,0 9,00 8,5 
30 33,0 30,0 25,0 12,0 10,0 9,00 8,0 

24,1 35,5 30,0 27,5 11,5 11,0 10,0 8,5 
10 33,5 29,5 26,5 11,0 10,0 9,50 8,5 
0 29,5 28,0 23,0 9,50 9,00 9,50 7,5 

-20 28,5 26,0 22,5 9,50 9,00 8,50 7,0 
-40 28,5 25,0 22,5 10,0 8,00 7,50 8,5 

 

4.3 Avståndsmätning med kompensering 
I kommande delkapitel kommer resultaten från mätningar med kompensering att presenteras.  

4.3.1 Kompensering i luft 
Mätningarna som gjordes för 2,25m, 1,75m samt 1,25m gjordes med 100 mätningar, övriga avstånd 
gjordes med 200 mätningar. 

Som presenteras i tabell 6 har kompenseringen hjälpt till att justera avståndet till det faktiska avståndet. En 
större tabell över den insamlade mätdatan finns i appendix A4. 
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Tabell 6: Sammanställning av väntevärde för respektive avstånd 

Faktiskt 
avstånd (m) 

Utan 
kompensering (m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

Med 
kompensering (m) 

Antal 
(st) 

2,5 2,2 75 4,00 45 2,5 75 
2,25 1,85 20 5,50 29 2,25 42 

2 1,6 72 7,00 50 2 87 
1,75 1,3 23 7,50 27 1,75 24 
1,5 1 72 9,00 53 1,5 86 

1,25 0,8 19 9,50 30 1,25 20 
1 0,6 84 7,00 49 1 93 

 

Resultatet från kompenseringen presenteras i tabellen ovanför, mätutrustningen har med hjälp av 
kompenseringen beräknat rätt avstånd på alla avstånd. 

4.3.2 Kompensering i fiberkabel 
I tabellen nedanför är en sammanställning av resultatet som erhölls när fiberkabel användes vid 
avståndsmätningar. Avståndsmätningarna gjordes med ett ND3-filter. 

Tabell 7: Sammanställning av väntevärden för respektive avstånd 

Faktiskt 
avstånd (m) 

Utan 
kompensering (m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

Med kompensering 
(m) 

Antal 
(st) 

8 7,4 46 8,5 37 8 48 
7 6,5 59 9,5 48 7,1 57 
6 5,5 42 10,0 39 6,1 46 
5 4,4 55 11,5 44 5 56 
4 3,3 45 26,0 50 4 57 
3 2,2 51 27,5 57 2,9 47 
2 1,3 50 35,5 52 1,9 51 

 

4.3.3 Kompensering av temperatur  
Vid insamling av mätdata upptäcktes det att en specifik kompensering för temperatur inte behövs för 
denna mätutrustning. Anledningen bakom det tas upp i diskussionen. 

4.4 Pulsrepetitionsfrekvens 
I början av projektet var pulsrepetitionsfrekvensen 6Hz vilket var långt ifrån det som var önskvärt. När 
beräkningarna flyttades ut från den kritiska tidpunkten ökades PRF till 50Hz vilket var mycket bättre men 
inte bra nog. Detta skulle visa sig vara den ända ökningen av PRF. De kommande ändringarna som 
gjordes gav inget resultat. Med hjälp av ett oscilloskop mättes PRF efter att justeringar hade utförts på 
koden. 
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Figur 30: Mätning av pulsrepetitionsfrekvensen 

 

4.5 Standardavvikelse 
I de två tabeller som presenteras i detta delkapitel presenteras standardavvikelsen. Standardavvikelsen för 
mätningar i luft är cirka 10 cm men i fiberkabel är standardavvikelsen mellan 12-22cm.  Jämförs tabell 8 
med tabell A4-1 till A4-7 ligger alla värden inom ±3 standardavvikelser, samma gäller för tabell 9 om den 
jämförs mot tabell A3-1, A3-2 samt A3-8. 

Tabell 8: Standardavvikelse vid mätningar i luft 

Avstånd 
(m) 

Standardavvikelse 
(m) 

Medelvärde 
(m) 

1,00 0,0905 0,9269 
1,25 0,0945 1,2108 
1,50 0,0888 1,4486 
1,75 0,1023 1,7092 
2,00 0,0931 1,9266 
2,25 0,0980 2,1526 
2,50 0,0996 2,4178 
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Tabell 9: Standardavvikelse vid mätningar med fiberkabel 

Avstånd (m) Standardavvikelse (m) Medelvärde (m) Temperatur ( C) 
2 0,138876 1,947138 24,1 
2 0,136172 1,877991 70 
2 0,206969 1,958612 -40 
3 0,157948 2,927582 24,1 
3 0,121503 2,883433 70 
3 0,206969 1,958612 -40 
4 0,155854 3,970224 24,1 
4 0,142832 3,910739 70 
4 0,179205 4,03616 -40 
5 0,191055 4,949099 24,1 
5 0,149107 4,880178 70 
5 0,227798 5,019716 -40 
6 0,171673 5,973469 24,1 
6 0,146717 5,918673 70 
6 0,228518 6,04218 -40 
7 0,151136 6,989956 24,1 
7 0,155273 6,94539 70 
7 0,205212 7,091639 -40 
8 0,168053 8,073309 24,1 
8 0,145556 8,025693 70 
8 0,204136 8,111909 -40 

 

Vid mätningarna med fiberkabel gavs en större spridning på mätresultaten vilket gör att 
standardavvikelsen blir större i jämförelse mot mätningar i luft. 

4.6 Resultat av delmål 
Vid planering av examensarbetet sattes det upp två delmål:  

• Samla in mätdata från mätutrustningen: 
o Insamlingen av mätdata gjordes över luft, med fiberkabel och i temperaturskåp under 

projektets gång som presenteras i appendix A  
 

• Beräkningsmodell för kompensering 
o Kompensering för TWE har tagits fram för avståndsmätning med optik och fiberkabel 

samt indirekt kompensering för temperatur 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer både slutsatser och analyser att tas upp. Jämförelser mellan teori och resultat 
kommer att diskuteras. 

5.1 Kompensering av timing walk-error 
Kompenseringarna som tas fram är specifika till de tre olika fallen som prövas, det vill säga att 
kompenseringen för mätningar vid luft inte fungerar för kompensering för mätningar med fiberkabel. 
Anledningen till det är att mer ljus träffar mottagaren vid användning av fiberkabel jämförelsevis mot 
mätningar i luft, samt att metoderna skiljer sig. Kompenseringen som tas fram för respektivemetod 
baseras på pulsbredden. Anledningen till det är att pulsbredden varierar beroende på avstånd och 
reflektans på målet. Ljuset försvagas med avståndet vilket gör att pulsbredden sjunker som presenteras i 
tabell 2 och 3.   

5.2 Timing walk-error i luft 
Kompenseringen testades huvudsakligen mot ett vitt papper som har diffus reflektion. Kompenseringen 
fungerar bra för de olika avstånden. För att sätta kompenseringen på prov användes ett runt mål med två 
olika typer av reflektioner samt med olika reflektanser. Både diffus reflektion och spekulär reflektion finns 
på målet, där blank tejp användes för spekulär reflektion. I figuren nedan kan man se målet som användes 
under testerna av kompenseringen. Mätningarna gjordes när det runda målet snurrade med okänd 
hastighet. Som presenteras i tabell A4-8 och A4-9 är spridningen av pulsbredden ca 19 ns. 

 

 

Figur 31: Runda målet med olika reflektans 

När ljuset från laserdioden träffar den blanka tejpen fås en starkare returnerad signal jämförelsevis mot 
pappret. Det gör att signalen har en mycket snabbare flank vilket leder till att TDC1 får en stoppsignal vid 
ett tidigare tillfälle. Tack vare kompenseringen märks detta inte av när avståndet presenteras. Med en 
större pulsbredd kompenseras avståndet mer än vid korta pulsbredder som man kan se i figur 25. 
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5.3 Kompensering av temperatur 

5.3.1 Fiberkabel  
Vid användning av fiberkabel har den framtagna kompenseringen fungerat bra på de givna avstånden. De 
avstånden där det avvek flest gånger var två och åtta meter. Kompenseringen vid de låga pulsbredderna 
har oftast kompenserats något för mycket. Variationerna vid två meter kan bero på att vid mätningarna för 
kompenseringsekvationen erhölls en mycket högre pulsbredd än vad som erhölls vid efterkommande 
mätningar. Med en lägre pulsbredd gav det en för låg kompensering vilket resulterade i att avståndet blev 
för kort. Kompenseringen testades inte med olika ND-filter för att se hur signalvariationerna påverkade 
mätningarna. Kompenseringen togs primärt fram för att kunna göra mätningar i temperaturskåpet för att 
se hur temperaturen påverkade mätningarna. 

De resultat som erhölls kunde ha sett helt annorlunda ut än vad som gavs. Spridningarna i varje mätning 
är stor vilket gör att resultatet är lite oförutsägbart. Om fler mätningar görs utan att röra målet eller 
mätutrustningen erhålls ett helt annorlunda resultat. Anledningarna till spridningarna kan vara brus som 
finns i systemet. Ett exempel på variationerna presenteras i tabell A3-10 där två mätningar gjordes utan att 
röra utrustningen. Mätningarna gjordes med 5 minuters mellanrum. 

5.3.2 Temperatur 
Ursprungligen var tanken att det skulle tas fram en kompensering för temperaturen, men som man kan se 
i resultatet har det visat sig att det inte behövs en separat kompensering för temperaturen. 
Kompenseringen som gjordes för TWE samt mätfelet har även hjälpt till att kompensera när 
temperaturen ändras. Vid de kortare avstånden har det visat sig att temperaturen har haft större inverkan 
på pulsbredden. Som presenteras Tabell 5 fås en variation på 4,5ns vid två meter mot 1,5ns för mätningar 
på 8 meter.  

Pulsbredden ändras med temperaturen men även tidpunkten när signalerna detekteras. Som man kan se i 
tabell A3-9 är väntevärdet olika för de olika temperaturerna. Även i detta fall samspelar dessa faktorer med 
varandra som gör att mätningarna blir bra. 

5.4 Mjukvara till MCU 
Implementationen av kompenseringen i mjukvaran var relativt enkel. Kompenseringsekvationerna lades 
till efter att beräkning av uppmätta avståndet och pulsbredden var gjord. Det krångliga med mjukvaran var 
att försöka öka PRF. Det första försöket i att öka PRF var den enda ändringen som resulterade i en tydlig 
ökning på. Den första ändringen var att minska på antalet funktionsanrop. Det enda funktionsanropet 
som inte ersattes var HAL-funktionerna som tar hand om SPI-kommunikationen. Förändringen med att 
flytta beräkningen till en separat while-sats gjordes i samma vända. Det blev en stor förbättring men inte 
tillräckligt för att nå det som var önskvärt. Efter att PRF ökade från 6 Hz till 50 Hz fanns det 
förhoppningar om att kunna öka den ytterligare med hjälp av fler förbättringar i koden. Med ett 
kraftfullare MCU-kort till mätsystemet och en optimerad kod var förväntningarna om att PRF skulle öka 
höga. Besvikelsen var ett faktum när mätningarna gjordes och PRF var densamma som innan. Även de 
efterkommande försöken att öka PRF slutade utan någon förbättring.  Det är fortfarande oklart vad det är 
som har begränsat PRF under projektets gång. Trots försök att öka PRF med hjälp av att optimera 
mjukvaran samt att byta ut MCU-kortet mot ett mer kraftfullt blev PRF inte mer än 50Hz. 

Om förståelsen och kunskapen för programmering hade varit bredare skulle koden skrivits från grunden 
utan hjälp av STM32CubeMX. På det sättet fås en helt ren kod utan att vara beroende av HAL-
funktionerna. Med hjälp av referensmanualen kan koden skrivas för olika elektriska funktioner som kortet 
har att erbjuda. 
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5.5 Felkällor 

5.5.1 Mätningar i luft 
Vid mätningar i luft kan målet haft olika vinklar mot mätutrustningen vid mätningarna vilket gör att 
varierad mängd ljus kommer tillbaka vid samma avstånd.  

Den blanka tejpen som användes på det runda målet hade inte en jämn yta. Det är oklart hur mycket ljus 
som reflekterades och vart det reflekterade ljuset träffade. Målet flyttades även runt mellan de olika 
mätningarna. Vid spekulär reflektion har vinklar en större påverkan än vid diffus reflektion.  

5.5.2 Mätningar med fiberkabel 
När mätningarna görs med fiberkabel skruvas fiberkablarna fast på adaptrar. När fiberkablarna ska skruvas 
på kan det hända att de inte skruvas åt hela vägen eller att det glöms bort att göra. Det kan påverka hur 
mycket ljus som skickas vidare mellan fiberkablarna på grund av att de inte är rakt mot varandra. En 
annan felkälla är även hur rent ND-filtret är. Ett smutsigt ND-filter påverkar hur mycket som dämpas. 
Det finns även små avstånd där ljuset färdas i luften vid användning av fiberkabel som exempelvis mellan 
fiberkabel och fotodioden. Ljuset färdas även i luft mellan kablarna i adaptrarna samt mellan laserdioden 
och fiberkabeln. 

5.5.3 Spridning i mätresultaten 
Som man kan se i resultaten finns det en stor spridning i den insamlade mätdatan. Det finns många 
anledningar till detta. Tröskelnivåerna är inte helt stabila vilket gör att samma signal kan bryta på olika 
nivåer. En annan anledning till att det är spridningar i resultatet är jitter i signalen. På grund av den stora 
spridningen har ett fackintervall på tio centimeter valts för att ta fram histogrammen vid 
avståndsmätningarna.  

5.5.4 Optikens inverkan 
I projektet har optik använts men inte studerats. Optiken har haft en inverkan på mätresultatet. När 
kompenseringen togs fram för fiberkabel stod mätutrustningen utanför temperaturskåpet som sedan 
flyttades in i temperaturskåpen. Under flytten av mätutrustningen kan optikhuset flyttat på sig vilket leder 
till att mängden ljus som optiken samlar in skiljer sig. Det kan vara orsaken till att pulsbredden som erhölls 
vid insamlingen för kompenseringen med fiberkabel var högre än när mätningarna gjordes med 
kompensering vilket leder till att en lägre kompensering fås. 

5.6 Förslag på fortsatt arbete 
Det finns en hel del kvar att göra med mätutrustningen. I de följande delkapitlen kommer ett fåtal förslag 
på fortsatt arbete att tas upp. 

5.6.1 Pulsrepetitionsfrekvens 
Det är fortfarande önskvärt att öka PRF ytterligare än de 50Hz som uppnåddes. Om det är en 
begränsning i form av hårdvaran eller mjukvaran är fortfarande oklart och behöver utredas. Koden som 
används i mätutrustningen är skriven i C. C är ett lågnivåspråk som är hårdvarunära kod men det finns ett 
programmeringsspråk som är mer hårdvarunära, assembler. Assembler är maskinkod som väldigt 
hårdvarunära samt snabbare än C. För att få ner tiden i den tidskritiska delen kan koden skrivas om i 
Assembler.  

5.6.2 Medianfilter 
Om PRF kommer upp i KHz finns det möjlighet till att implementera ett medianfilter som ger en jämnare 
mätning på avståndet. Ett krav för att använda sig av ett medianfilter är att de uppmätta avstånden måste 
ha ett gaussisk förhållande vilket man kan se att resultaten har i många mätningar i både luft och med 
fiberkabel.  
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5.6.3 Jitter 
För att få mindre spridning i mätningarna bör källan till jittret undersökas. På grund av jittret fås en 
variation när de olika signalerna i systemet detekteras. Om källan till jittret åtgärdas kommer spridningen 
förhoppningsvis bli mindre. 

5.6.4 Kretskort 
Den givna mätutrustningen är väldigt stor och behöver många instrument för att få allt att fungera. Ett 
stort steg i detta projekt skulle vara att konstruera ett kretskort av de färdiga korten. Det skulle 
förhoppningsvis hjälpa till att få bort en del av bruset som mätutrustningen får in från de olika korten. 
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Appendix A  

A1 Mätvärden för kompensering i luft 
Tabell A1-1: Sammanställning av de fem mest frekventa värden vid mätningar i luft 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

Behövd 
kompensering (m) 

1 0,4 77 14,5 62 0,6 
  0,5 62 14 48 0,5 
  0,3 31 15 33 0,7 
  0,6 14 13,5 27 0,4 
  0,2 8 15,5 16 0,8 

1,25 0,7 74 14 55 0,55 
  0,6 60 13,5 44 0,65 
  0,8 29 14,5 34 0,45 
  0,5 21 13 31 0,75 
  0,9 10 15 13 0,35 

1,5 1 71 11,5 51 0,5 
  1,1 55 12 43 0,4 
  0,9 36 11 39 0,6 
  1,2 22 12,5 26 0,3 
  0,8 13 10,5 15 0,7 

1,75 1,2 65 10 61 0,55 
  1,3 61 9,5 48 0,45 
  1,4 40 10,5 34 0,35 
  1,1 19 9 26 0,65 
  1,5 12 11 13 0,25 
2 1,6 66 10 57 0,4 
  1,5 50 10,5 49 0,5 
  1,4 38 9,5 34 0,6 
  1,7 32 11 24 0,3 
  1,3 6 9 13 0,7 

2,25 1,9 61 6,5 56 0,35 
  2 55 7 56 0,25 
  1,8 53 6 40 0,45 
  2,1 17 7,5 19 0,15 
  1,7 10 5,5 16 0,55 

2,5 2,1 69 8 45 0,4 
  2,2 61 8,5 45 0,3 
  2 38 7,5 40 0,5 
  2,3 17 9 36 0,2 
  1,9 12 9,5 16 0,6 

2,75 2,5 71 4 52 0,25 
  2,6 63 3,5 39 0,15 
  2,4 36 4,5 26 0,35 
  2,7 17 3 25 0,05 
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  2,3 6 5 24 0,45 
3 2,9 77 1,5 47 0,1 
  3 54 2 47 0 
  2,8 31 2,5 37 0,2 
  3,1 20 1 27 -0,1 
  2,7 16 3 19 0,3 

A2 Mätvärden för kompensering med fiberkabel 
Tabell A2-1: Mätningar med 2m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

1,2 52 37 56 0,8 
1,3 40 37,5 46 0,7 
1,1 39 36,5 28 0,9 

1 23 38 25 1 
1,4 21 36 15 0,6 

 
Tabell A2-2: mätningar med 3m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

2,2 54 31,5 47 0,8 
2,3 36 31 38 0,7 
2,1 29 32 35 0,9 
2,4 28 30,5 28 0,6 

2 15 32,5 20 1 
 
Tabell A2-3: Mätningar med 4m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

3,3 56 25 50 0,7 
3,2 55 25,5 49 0,8 
3,4 28 26 31 0,6 
3,1 21 24,5 21 0,9 
3,5 20 26,5 17 0,5 

 
Tabell A2-4: Mätningar med 5m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

4,3 42 12,0 36 0,7 
4,4 39 11,5 35 0,6 
4,5 32 11,0 29 0,5 
4,2 30 12,5 21 0,8 
4,6 15 10,5 17 0,4 
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Tabell A2-5: Mätningar med 6m fiberkabel  

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

5,3 43 11,0 35 0,7 
5,4 42 10,5 34 0,6 
5,5 37 10,0 26 0,5 
5,6 21 11,5 24 0,4 
5,2 17 9,50 23 0,8 

 
Tabell A2-6: Mätningar med 7m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

6,4 56 10,0 51 0,6 
6,3 41 9,50 40 0,7 
6,5 41 9,00 25 0,5 
6,6 22 10,5 25 0,4 
6,2 17 8,50 18 0,8 

 
Tabell A2-7: Mätningar med 8m fiberkabel 

Uppmätt 
avstånd (m) 

Antal(st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Kompensering (m) 

7,5 42 9,50 41 0,5 
7,4 40 8,50 40 0,6 
7,6 36 9,00 32 0,4 
7,3 28 10,0 22 0,7 
7,7 25 7,50 17 0,3 

A3 Avståndsmätning temperaturskåp 

 

Figur A3-1: Fördelning för respektive avstånd vid rumstemperatur (24,1C) 
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Figur A3-2: Avståndspridning vid 70C 

 

Figur A3-3: Avstånds spridning vid 50C 
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Figur A3-4: Avstånds spridning vid 30C 

 

Figur A3-5: Avstånds spridning vid 10C 
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Figur A3-6: Avstånds spridning vid 0C 

 

Figur A3-7: Avstånds spridning vid -20C 
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Figur A3-8: Avstånds spridning vid -40C 
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Tabell A3-1: Sammanställning av topp 5 för mätning vid rumstemperatur (24,1 C) 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 2 62 35,5 53  
1,9 49 35 38  
2,1 37 36 29  
2,2 19 36,5 29  
1,8 17 34,5 22 

     
3 2,9 46 30 49  

3 46 30,5 43  
3,1 36 31 38  
2,8 30 29,5 26  
3,2 21 31,5 15 

     
4 4 50 27,5 51  

4,1 43 28 51  
3,9 35 28,5 39  
4,2 25 27 29  
3,8 20 29 9 

     
5 5 51 11,5 42  

4,9 40 12 37  
5,1 33 11 28  
4,8 24 10 21  
5,2 15 12,5 18 

     
6 6 46 11 43  

6,1 44 10 30  
5,9 34 11,5 30  
5,8 24 10,5 28  
6,2 23 9,5 18 

     
7 6,9 41 10 42  

7,1 41 9,5 40  
7,2 34 9 31  
6,8 15 11 29  
7,3 15 10,5 28 

     
8 8,2 44 8,5 40  

8 42 9 34  
8,1 41 9,5 34  
8,3 26 8 29  
7,9 20 10 19 
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Tabell A3-2: Sammanställning av topp 5 för mätning vid 70C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 1,9 59 33 59  
2 48 32,5 37  

1,8 37 32 33  
2,1 26 33,5 30  
1,7 15 31,5 20    

 
 

3 2,9 62 27,5 50  
3 59 27 39  

2,8 34 28 38  
3,1 27 28,5 36  
2,7 11 26,5 13    

 
 

4 4 54 26 44  
3,9 48 25,5 40  
4,1 36 25 36  
3,8 26 26,5 25  
4,2 18 27 16    

 
 

5 5 50 10,5 43  
4,9 46 11,5 40  
4,8 38 11 37  
5,1 29 12 22  
4,7 17 10 16    

 
 

6 6 57 10,5 38  
5,9 44 10 34  
6,1 39 11 33  
5,8 29 9,5 32  
5,7 10 11,5 27    

 
 

7 7 47 9,5 45  
6,9 46 10 37  
7,1 43 9 32  
6,8 23 8,5 30  
7,2 17 10,5 19    

 
 

8 8,1 55 8,5 38  
8 48 9 37  

8,2 34 8 31  
7,9 25 9,5 31  
8,3 19 7,5 22 
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Tabell A3-3: Sammanställning av topp 5 för mätning vid 50C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 1,9 55 33,5 47  
2 50 32,5 46  

2,1 33 34 39  
1,8 26 33 37  
2,2 15 32 11    

 
 

3 2,9 61 30 42  
3 53 30,5 37  

2,8 37 29,5 34  
3,1 21 29 25  
3,2 11 31 22    

 
 

4 3,9 59 25 57  
4 58 25,5 51  

4,1 33 26 31  
3,8 27 24,5 17  
4,2 8 26,5 17    

 
 

5 5 54 12 46  
4,9 50 11,5 41  
5,1 39 11 33  
4,8 27 10,5 27  
5,2 17 10 20    

 
 

6 6 66 10 39  
5,9 35 11 38  
6,1 35 10,5 32  
5,8 26 9,5 26  
6,2 16 11,5 24    

 
 

7 7 72 9 37  
7,1 46 9,5 35  
6,9 32 8,5 32  
7,2 24 8 24  
6,8 11 10 23    

 
 

8 8,1 58 8,5 44  
8 53 8 36  

8,2 48 9 33  
7,9 18 7,5 32  
8,3 15 9,5 20 
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Tabell A3-4: Sammanställning av topp 5 för mätning vid 30 C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 1,9 50 33 46  
2 47 32,5 37  

2,1 39 33,5 35  
1,8 27 32 26  
2,2 20 34 25    

 
 

3 3 64 30 53  
3,1 42 29,5 43  
2,9 41 30,5 37  
2,8 21 29 28  
3,2 15 31 12    

 
 

4 4 59 25 48  
4,1 43 25,5 47  
3,9 40 24,5 39  
3,8 29 26 28  
4,2 19 24 13    

 
 

5 4,9 52 12 47  
5 50 11,5 37  

5,1 33 10,5 28  
4,8 30 11 28  
5,2 13 12,5 21    

 
 

6 6,1 52 10 38  
6 44 10,5 38  

5,9 33 11 32  
6,2 30 9,5 27  
5,8 15 11,5 22    

 
 

7 7,1 52 9 41  
7 49 9,5 34  

7,2 37 10 31  
6,9 30 8,5 26  
7,3 14 8 20    

 
 

8 8,2 62 8 37  
8,1 47 8,5 35  

8 40 9 33  
8,3 23 7,5 27  
7,9 17 7 21 
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Tabell A3-5: Sammanställning av topp 5 för mätning vid 10 C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 1,9 46 33,5 35  
2 38 32,5 31  

2,1 38 33 28  
1,8 28 31,5 20  
2,3 20 32 20    

 
 

3 2,9 46 29,5 38  
3 36 30 29  

3,1 36 29 26  
3,2 25 31 26  
3,3 16 28,5 20    

 
 

4 4,1 49 26,5 42  
4 47 26 35  

3,9 32 25,5 29  
4,2 27 25 23  
3,8 19 27 21    

 
 

5 5,1 39 11 23  
5,2 32 13,5 19  
4,9 28 9,5 18  
4,8 26 12 18  

5 26 10 17    
 

 

6 6 49 10 25  
5,9 36 12 23  
6,1 33 9 21  
6,2 27 11 19  
6,3 19 8,5 17    

 
 

7 7 45 9,5 33  
7,1 45 10 30  
6,9 34 10,5 21  
7,2 23 11 20  
6,8 18 9 18    

 
 

8 8 36 8,5 24  
8,2 32 11 20  
8,1 31 10 19  
7,9 22 10,5 19  
8,3 22 9 17 
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Tabell A3-6: Sammanställning av topp 5 för mätning vid 0 C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 2 32 29,5 31  
1,9 30 30 24  
1,7 26 29 22  
1,8 26 30,5 20  
2,1 23 28,5 18    

 
 

3 3 36 28 29  
2,9 32 27 26  
2,8 28 26,5 24  
3,1 21 26 23  
3,2 20 25,5 16    

 
 

4 4 35 23 29  
3,9 34 22,5 24  
4,1 27 24 22  
3,8 24 23,5 19  
4,2 22 22 18    

 
 

5 5 41 9,5 29  
4,8 37 11 26  
4,9 35 10 24  
5,1 27 8,5 23  
4,7 23 9 22    

 
 

6 6 46 9 33  
5,9 43 8,5 29  
6,1 36 10 27  
5,8 22 9,5 25  
6,2 20 8 22    

 
 

7 6,9 47 9,5 34  
7 44 8 31  

7,1 35 8,5 30  
6,8 30 10 29  
6,7 16 9 21    

 
 

8 8 49 7,5 37  
8,1 39 8 37  
7,9 37 8,5 32  
8,2 35 9 24  
7,8 22 7 21 
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Tabell A3-7: Sammanställning av topp 5 för mätning vid -20 C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 2 44 28,5 31  
1,9 43 29,5 31  
1,8 32 29 28  
2,1 24 28 27  
1,7 20 30 24    

 
 

3 3 41 26 38  
2,9 38 27 29  
2,8 31 26,5 25  
3,1 29 25,5 22  
2,7 18 27,5 21    

 
 

4 4 43 22,5 29  
3,9 34 23,5 28  
4,1 34 22 26  
3,8 27 24 26  
4,2 24 23 25    

 
 

5 5 57 9,5 33  
4,9 40 10 28  
5,1 30 11 21  
4,8 29 8 20  
5,2 20 8,5 19    

 
 

6 6 43 9 29  
5,9 40 8 26  
6,1 40 8,5 24  
6,2 27 9,5 23  
5,8 15 7 20    

 
 

7 7,1 49 8,5 33  
7 44 7,5 23  

6,9 32 7 22  
7,2 27 9,5 22  
6,8 17 8 21    

 
 

8 8,1 50 7 37  
8,2 45 7,5 31  

8 33 8,5 28  
8,3 22 8 24  
7,9 21 6,5 17 
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Tabell A3-8: Sammanställning av topp 5 för mätning vid -40 C 

Verkligt avstånd 
(m) 

Uppmätt avstånd 
(m) 

Antal 
(st) 

Pulsbredd 
(ns) 

Antal 
(st) 

2 2 38 28,5 29  
1,9 36 28 26  
2,1 34 29 26  
1,8 26 30,5 21  
2,2 25 29,5 18    

 
 

3 3 53 25 32  
3,1 38 25,5 30  
2,9 31 24,5 21  
3,2 22 24 20  
2,8 21 26 20    

 
 

4 4,1 43 22,5 28  
4 40 23 27  

4,2 34 22 25  
3,9 31 23,5 24  
4,3 26 24 21    

 
 

5 5 42 10 28  
5,3 31 9,5 25  
5,2 28 9 22  
5,1 27 10,5 19  
4,8 20 11 19    

 
 

6 5,9 35 8 25  
6 32 8,5 25  

6,2 26 7,5 24  
6,3 24 9,5 23  
6,1 22 11 14    

 
 

7 7,1 38 7,5 27  
7 37 8 23  

7,3 37 10 21  
7,2 26 9 20  
6,9 20 7 19    

 
 

8 8,2 48 8,5 33  
8,1 42 7,5 27  

8 30 8 27  
8,3 26 9 24  
7,9 15 7 21 
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Tabell A3-9: Topp fem väntevärde vid 2m 

Avstånd utan 
kompensering 
(m) 

Antal 
(st) 

Temperatur 

1,2 62 24,1 
1,1 47 24,1 
1,3 39 24,1 
1,4 22 24,1 

1 14 24,1    

1,1 54 70 
1,2 54 70 

1 34 70 
1,3 28 70 
1,4 16 70    

1,3 44 -40 
1,2 34 -40 
1,1 32 -40 
1,4 23 -40 

1 21 -40 
 

Tabell A3-10: Skillnader vid samma avstånd 

Avstånd vid mätning 1 (m) Antal 
(st) 

Avstånd vid mätning 2 (m) Antal 
(st) 

4.9 34 5 42 
5 31 5.3 31 

5.2 28 5.2 28 
5.1 24 5.1 27 
5.3 23 4.8 20 

 

A4 Kompenserad mätning i luft 
Mätningarna som gjordes för 2,25m, 1,75m samt 1,25m gjordes med 100 mätningar, övriga avstånd 
gjordes med 200 mätningar. 
Tabell A4-1: Det verkliga avståndet är 2,5m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

2,2 75 4,00 45 2,5 82 
2,3 56 3,50 38 2,4 61 
2,1 30 4,50 33 2,6 31 
2,4 19 5,00 31 2,7 11 

2 9 3,00 26 2,3 10 
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Tabell A4-2: Det verkliga avståndet är 2,25m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

1,85 20 5,50 29 2,25 42 
1,9 16 6,50 27 2,15 32 

1,95 15 6,00 25 2,05 10 
1,75 13 5,00 9 2,35 7 
1,8 12 4,50 4 1,95 4 

 

Tabell A4-3: Det verkliga avståndet är 2m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

1,6 72 7,00 50 2 82 
1,5 50 7,50 43 1,9 60 
1,7 50 6,50 41 2,1 31 
1,4 11 8,00 28 1,8 20 
1,8 11 6,00 17 1,7 5 

 

Tabell A4-4: Det verkliga avståndet är 1,75m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

1,3 23 7,50 27 1,75 43 
1,4 17 8,00 24 1,65 24 

1,25 12 8,50 13 1,85 18 
1,35 11 9,00 13 1,55 8 
1,15 7 6,50 8 1,95 4 

 

Tabell A4-5: Det verkliga avståndet är 1,5m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

1 72 9,00 53 1,5 85 
1,1 60 9,50 48 1,4 56 
0,9 39 10,0 29 1,6 34 
1,2 15 8,50 28 1,3 21 
0,8 12 8,00 17 1,7 4 
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Tabell A4-6: Det verkliga avståndet är 1,25m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

0,8 19 9,50 30 1,25 40 
0,7 17 10,0 20 1,15 29 

0,75 16 9,00 18 1,35 21 
0,85 11 8,50 11 1,05 7 
0,6 10 10,5 10 1,45 2 

 

Tabell A4-7: Det verkliga avståndet är 1m 

Utan 
kompensering 
(m) 

Antal (st) Pulsbredd 
(ns) 

Antal (st) Med 
kompensering 
(m) 

Antal (st) 

0,6 84 7,00 49 1 82 
0,5 51 7,50 47 0,9 68 
0,7 36 8,00 33 1,1 24 
0,4 15 6,50 32 0,8 17 
0,8 11 6,00 18 1,2 5 

 
I de två kommande tabellerna kommer ett fåtal rader vara gröna för att markera stora skillnader från den 
mätningen. 

Tabell A4-8: Variationer med roterande mål på 2 meters avstånd 

Avstånd utan 
kompensering 
(m) 

Avstånd med 
kompensering 
(m) 

Pulsbredd 
(ns) 

1,447558 1,979576 10,2 
1,278927 2,0233 16,7 
1,127999 2,042032 27,1 
1,203638 1,927426 15,9 
1,459942 2,171383 15,5 
1,293527 1,960153 14 
1,697781 2,066347 6,47 
1,301723 2,00803 15,3 
1,29532 2,059695 17,4 

1,539208 1,989281 8,27 
1,615698 2,061445 8,17 
1,723759 1,999511 4,57 
1,848023 2,18582 5,82 
1,390958 1,877349 9,12 
1,220002 1,993265 17,8 
1,236856 2,140432 25,7 
1,29532 2,085216 18,5 
1,21182 2,047024 20,7 
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Tabell A4-9: Variationer med roterande mål på 1 meters avstånd 

Avstånd utan 
kompensering 
(m) 

Avstånd med 
kompensering 
(m) 

Pulsbredd 
(ns) 

0,386105 1,054734 14,1 
0,263445 1,071673 19,3 
0,139096 1,057583 28 
0,41417 1,040107 12,8 

0,517365 0,917051 7,14 
0,660021 1,092105 7,86 
0,458198 0,874822 7,51 
0,644353 1,035554 6,95 
0,47649 0,88989 7,44 

0,525058 1,00112 8,88 
0,415003 0,847169 7,86 
0,220917 0,870728 13,5 
0,379538 1,103572 15,9 
0,147149 1,057568 26,6 
0,306562 1,031548 16 

 


