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SRF05 este mai evoluat comparativ cuSRF04, şi a fost conceput pentru a spori flexibilitatea, 
creşte intervalul de lucru  şi pentru a reduce costurile mai mult. 
 Ca atare, SRF05 este pe deplin compatibil cu SRF04. Intervalul   a crescut de la 3 metri la 4 
metri. Un mod de operare nou (legarea PINmode  la masa), permite SRF05 de a utiliza un 
singur cod PIN atât pentru declanşare cãt şi pentru ecou, economisind astfel pinii cuplaŃi  pe 
controller. 
 Când PINmode este lăsat neconectat, SRF05 operează cu trigger separat şi pin de ecou, la fel 
ca SRF04. 
SRF05 include o mică întârziere înainte de impulsul de ecou pentru a da  mai lente, cum ar fi 
controlorii de pe placa de bază  şi de timp sã execute  comenzile de lucru. 
 
Modul 1 - compatibil  cu SRF04 –  ecoul (echo pin )  şi declan şatorul  (trigger) separate  
Acest mod foloseşte separat pinul de declanşare (Trigger Input) şi  pinul de ecou (Echo Output), 
şi este cel mai simplu mod de utilizare.  
Toate exemplele de cod pentru SRF04 pot fi utilizate şi  pentru SRF05 în acest mod.  
Pentru a utiliza acest mod, se lasă pinul mode  neconectat -  SRF05 are un rezistor intern „pull 
up”  acest PIN.0 

 



 
Modul 2 - pin unic atât pentru declan şator şi pentru ecou  
 
Acest mod foloseşte un pin unic pentru ambele semnale ( declanşator şi ecou), şi este proiectat 
pentru a reduce numãrul de pini necesari la  microcontroller . Pentru a utiliza acest mod, 
conectaŃi pinul „Mode” la masã (0v). Semnalul ecou va  apare pe acelaşi pin ca şi semnalul  de 
declanşare. 
  SRF05 nu va prelua semnalul de ecou decãt dupã 700 uS dela  sfârşitul a semnalului de 
declanşare. 
 Trebuie acest timp  timp pentru a transforma pinul  de declanşare intrare şi să pregãteascã  
codul pentru  impulsul  de măsurare .Comanda PULSIN aflatã  pe controlerele mai  populare 
face acest lucru în mod automat. 

 
 
 
 



 
 

Pentru a utiliza modul 2 cu Basic Stamp BS2, pur şi simplu utilizaŃi PULSOUT şi PULSIN pe 
acelaşi pin astfel: 
 
 SRF05 PIN 15 ' use any pin for both trigger and ec ho 
 Range VAR Word ' define the 16 bit range variable 
 SRF05 = 0 ' start with pin low 
 PULSOUT SRF05, 5 ' issue 10uS trigger pulse (5 x 2 uS) 
 PULSIN SRF05, 1, Range ' measure echo time 
 Range = Range/29 ' convert to cm (divide by 74 for  inches) 
Calculul distan Ńei 
 Cele douã diagrame de timp pentru SRF05 sunt prezentate mai sus, pentru fiecare mod de 
utilizare. 
Este nevoie sã a trimitem   un impuls scurt de 10uS pe “trigger input ” pentru  declanşare  
SRF05 va emite un ciclu de 8 impulsuri (ultrasunete) la 40kHz şi va seta “height”  linia echo  
(sau linie de declanşare în modul 2).  
Apoi ascultă  un ecou, şi de îndată ce detectează ecoul, trece din nou linia de ecou în „low“ . 
Linia ECHO este, prin urmare setatã pentru a primi  un impuls a cărui “lăŃime” este proporŃională 
cu distanŃa până la obiect. 
 Prin temporizarea acestui impuls, este posibil să se calculeze distanŃa în gama de inci / cm sau 
orice alta unitate de mãsurã.Dacă nu este detectat nici un ecou, atunci SRF05 va reduce linia de 
ecou, oricum, după aproximativ 30mS. 
SRF04 oferă un impuls ecou proportionala cu distanta. 
 Dacă lăŃimea de impuls se măsoară în microsecunde, atunci împărŃirea cu 58 vă va da distanta 
in cm, sau împărŃirea de către 148 va da distanŃa în inch.( uS/58 = cm sau uS/148 = inci.) 
SRF05 poate fi declanşat la fel de repede la fiecare 50ms, sau de 20 de ori în fiecare secundă. 
Trebuie să aşteptaŃi 50ms înainte de  declanşare următoare , chiar dacă SRF05 detectează un 
obiect apropiat şi ecoul pulsul este mai scurtă. Acest lucru este de a asigura cã "bip"-ul  
ultrasonic a disparut si nu va provoca un ecou fals pe următoarul ciclu. 
Un alt set de 5 pini  
 
Cei 5 pini marcaŃi ca "pini de programare” sunt folosiŃi doar o singură dată în timpul fabricaŃiei 
pentru a programa Flash-ul de memorie de pe cipul  PIC16F630.  
 



Pinii PIC16F630 de programare sunt, de asemenea, folosite pentru alte funcŃii pe 
SRF05  aşa că nu conectaŃi nimic la aceste pini, sau se va întrerupe funcŃionarea modulelor. 
 
 
Schimbarea modelului fasciculului şi a lăŃimii  fasciculului  
Nu poŃi!  
Nu există nici o modalitate usoara de a reduce sau de a schimba forma sau  lăŃimea fasciculului 
pentru semnalul ultrason.Modelul fasciculului lui  SRF05 este conic, cu lăŃimea fasciculului  în 
funcŃie de suprafaŃa traductorului  şi este stabilită. 
Modelul fasciculului de traductoare utilizate pe SRF05, şi preluate de la producători din fişa de 
date, este prezentat mai jos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


