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I. INTRODUCERE  

Una dintre cele mai frecvente metode privind determinarea distanței, utilizată în construcția 

senzorilor de măsurare a distanței, se bazează pe ultrasunete. În categoria senzorilor ultrasonici 

identificăm modelul HC-SR04 [2]. Acest senzor poate fi achiziționat la un preț de sub 1$, din magazinul 

online aliexpress1. În cadrul articolului vom prezentata rezultatele obținute în urma evaluării 

performanțelor de măsurare, comparativ cu datele de catalog, pentru senzorul HC-SR04. În același timp, 

vom propune o metodă de creștere substanțială a numărului de citiri în unitatea de timp, pentru senzorul 

HC-SR04, utilizând sistemul de întreruperi de pe o placă de dezvoltare Arduino Pro Micro2. 

 

II. TEHNICA TIME-OF-FLIGHT  

Tehnica utilizată de senzorii ultrasonici, denumită Time-of-Flight [1], constă în calcularea distanței 

parcurse (pe baza timpului scurs), de o undă ultrasonică, între emițător, până la obstacol (obiect) și 

înapoi la receptor, după cum notăm în figura 1.a. Elementul piezoelectric al senzorului, v. figura 1.b, 

emite o undă ultrasonică, concomitent cu pornirea procesului de cronometrare a timpului, până când 

unda reflectată de către obiect va fi detectată de receptor, moment în care cronometrarea se va opri.    

Timpul de propagare este calculat ca fiind timpul în care unda a parcurs distanța dus-întors, de la 

senzor la obstacol. Cunoscând acest timp de propagare, putem calcula distanța parcursă de undă, după 

ecuația (1), unde x va reprezenta distanța până la obstacol, în timp ce viteza sunetului va fi identificată 

prin c, aceasta având o valoare aproximativă de 343.2 m/s, iar dt este timpul cronometrat.  

  𝑥 =  
𝑐

2
 𝑑𝑡  (1) 

În cadrul procesului de măsurare pot interveni factori externi, dependenți de mediul real, care vor 

denatura calculele efectuate, micșorând astfel acuratețea măsurătorii. 

                                                           
1 Magazin online în zona asiatică - https://www.aliexpress.com  
2 Placa de dezvoltare utilizând ATmega32U4  - https://www.sparkfun.com/products/12640  

mailto:dgherasim@stud.usv.ro
mailto:amaciuc@stud.usv.ro
mailto:dragos_mihai_prodan@yahoo.com
https://www.aliexpress.com/
https://www.sparkfun.com/products/12640
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a)                             b) 

Figura 1. a) Estimarea timpului parcurs de undă, b) principiul metodei ToF [1] 

Orice modificare a mediului de măsurare, respectiv temperatura aerului sau umiditatea, are 

consecințe asupra vitezei sunetului. Lucrând cu senzorul în medii diferite se pot obține valori diferite 

pentru distanțele măsurate, dacă nu ținem seama complet de mediul real. În cazul în care s-ar dori un 

calcul de precizie pentru timpul parcurs de sunet în aer, funcție de temperatură și umiditate, ar fi 

însemnat utilizarea de senzori suplimentari, fapt care ar fi îngreunat viteza de procesare și, în egală 

măsură, ar fi  implicat o creștere a costului proiectului. 

 

III. SENZORUL ULTRASONIC HC-SR04  

Schema bloc a senzorului ultrasonic HC-SR04 [3], redată în figura 2, scoate în evidență tehnica de 

măsurare a distanței, bazată pe un modul emițător ultrasonic, calibrat pe frecvența de 40KHz. Intrarea, 

marcată „Trigg”, va declanșa, prin intermediul blocului „Circuit de transmitere”, un  tren de impulsuri. 

La întoarcerea trenului de impulsuri, prin intermediul blocului „Circuit de recepție”, va fi activat 

semnalul de ieșire „Echo”. Între cele două momente se poate calcula timpul parcurs de undă. 

Figura 2. Schema bloc a senzorului HC-SR04 

Vom descrie în continuare modul de funcționare al senzorilor ultrasonici HC-SR04, utilizați în 

cadrul acestui experiment. Activarea senzorului se face cu un semnal TTL (Transistor Transistor Logic). 

Un semnal de 10 us (microsecunde), conform figurii 3, cu amplitudinea de 5 V, aplicat pe intrarea 

„Trigger” al senzorului, activează senzorul, care va trimite opt semnale ultrasonice de frecvență 40 kHz. 

Întoarcerea se face pe pinul „Echo”, unde vom avea un semnal cu amplitudinea tot de 5 V, din 



3 
 

momentul transmiterii semnalului de emițător și până în momentul întoarcerii lui la receptor. Următorul 

puls trebuie transmis după ce pulsul anterior a fost detectat de receptor. Astfel, recomandarea este ca 

următorul puls să nu fie mai repede de 50 ms, având în acest caz un ciclu de 50 ms pentru citiri repetate. 

Totuși, dacă semnalul nu se întoarce la senzor în 38 de ms, senzorul va întrerupe semnalul de pe „Echo”.  

Figura 3. Diagrama de sincronizare a formelor de undă 

În privința alegerii acestui senzor, problema se poate pune și în felul următor: de ce să nu folosim 

alți senzori? Răspunsul constă în costul ridicat al altor tipuri de senzori, comparativ cu senzorul 

ultrasonic HC-SR04. În figura 4, vom prezenta un grafic cu prețurile mai multor tipuri de senzori de 

distanță.  

 

Figura 4. Evoluția prețurilor pe diferite platforme online 
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Un alt aspect, care ar trebui menționat, vizează senzorii ultrasonici care au o rază de acțiune mult 

mai mare decât alte tipuri de senzori, acest aspect putând reprezenta un motiv în plus în demersul de 

alegere a senzorilor. 

 

IV. METODE DE MĂSURARE A DISTANȚEI  

 

A. Metoda standard de măsurare 

Metoda standard [6] implică controlul senzorului ultrasonic, direct în bucla principală a programului, 

utilizând cei doi pini „Trigg” și „Echo”, conectați la microcontroler, primul la un pin de ieșire, iar al 

doilea la un pin de intrare. Primul pas parcurs de program constă în activarea senzorului, prin aplicarea 

unui puls de 10us, către ieșirea digitală, asociată pinului „Trigg”. La pasul următor se așteaptă activarea 

intrării digitale, asociate pinului „Echo”, perioadă care poate dura între 100us și 25ms.   

Una dintre cele mai mari probleme ale senzorului ultrasonic HC-SR04, este faptul că „blochează” 

microcontrolerul [6] pe toată durata unui ciclu de citire a senzorului descris anterior. Acest lucru nu este 

foarte observabil în cazul folosirii unui singur senzor sau a doi senzori. Însă, dacă folosim mai mulți 

senzori, timpul crește în mod considerabil.  

De exemplu, pentru cinci senzori folosiți avem microcontrolerul „blocat” pentru 250 ms, doar pentru 

o singură citire de la toți cei cinci senzori, reușind astfel să obținem 4 citiri pe secundă. Ținând cont de 

faptul că, după 38ms, senzorul întrerupe citirea, putem folosi ciclul de citire mai mic de 50 ms. 

Optimizând codul, se ajunge practic la aproximativ 20 de citiri pe secundă, de la toți senzorii.  

Trebuie menționat că, în situația prezentată, cu 20 de citiri pe secundă, bucla principală a 

microcontrolerul nu face altceva decât să trimită semnale la senzori și să interpreteze semnalele. Dacă 

intenționăm să folosim microcontrolerul și pentru alte calcule, vom putea să observăm o scădere a 

numărului de citiri. 

B. Metoda de măsurare pe baza întreruperilor 

În demersul nostru, propunem o optimizare a modului de citire a senzorului HC-SR04, folosind 

sistemul de întreruperi [4], prezent pe plăcile de dezvoltare Arduino [7]. În general, întreruperea poate fi 

generată de un eveniment intern (un semnal de ceas sau un semnal din software) sau de un eveniment 

extern (schimbarea stării unui pin).  

În acest scop am folosit sistemul de întreruperi externe, acesta întrerupând programul, aflat deja în 

execuție, ori de câte ori pe pinul de intrare, asociat întreruperii, se primește un semnal. Odată declanșată 

întreruperea, se oprește procesul curent și execută o funcție specifică, având numele de interrupt service 

routine (ISR). Odată funcția executată, programul se întoarce și execută următoarele comenzi 

premergătoare declanșării întreruperii.  

Folosind metoda întreruperilor vom arăta că, în condiții identice, putem efectua mai multe citiri 

pentru senzorul HC-SR04. Dezavantajul constă în faptul că avem nevoie de un microcontroler care să 

dispună de un procesor cu un număr de întreruperi cel puțin egal cu numărul de senzori pe care trebuie 

să-i folosim. 
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Schema bloc a montajului realizat, placa Arduino pro micro (microcontrolerul ATmega32u4), 5 

senzori HC-SR04, modul bluetooth HC-06, este prezentată în figura 5. 

Figura 5. Schema electrică a soluției implementate pentru senzorii HC-SR04 

Montajul real, prezentat în figura 6, folosește sistemul de 5 senzori ultrasonic, dispuși într-o 

configurație semicirculară, pentru acoperirea mai bună a zonei care urmează să fie supravegheată.  

Soluția wireless a fost adoptată pentru a asigura o mai bună autonomie a modulului. 

      

       a) vedere de sus    b) vedere de jos 

Figura 6. Sistemul de achiziție de date wireless de pe 5 senzori ultrasonici HC-SR04 

 

 



6 
 

V. REZULTATE OBȚINUTE  

În figura 7 sunt prezentate rezultatele a două metode de citire, metoda standard și metoda folosind 

librăria „NewPing” [5],  librărie care optimizează timpul de citire pentru distanțe mari.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modul standard/NewPing de citire pentru un senzor ultrasonic HC-SR04 

În figura 8, putem observa cât de mult scade numărul de citiri pe secundă, funcție de distanță 

senzor-obiect. Numărul de citiri raportate în grafic reprezintă numărul de citiri realizate pe toți cei 5 

senzori într-o secundă.   

 

Figura 8. Modul standard / NewPing de citire pentru cinci senzori ultrasonici HC-SR04 
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În figura 9, este prezentat numărul de citiri pe secundă în funcție de distanță, folosind metoda 

bazată pe întreruperi, pe 5 senzori ultrasonici HC-SR04. Trebuie menționat că, la metoda bazată pe 

întreruperi, pinii „Trigger” de la cei cinci senzori vor fi conectați în comun și vor fi activați toți simultan.  

 

Figura 9. Modul prin întrerupere de citire pentru un senzor ultrasonic HC-SR04, utilizând 

întreruperi 

 

În imaginile următoare, prezentate în figura 10, este ilustrată modalitatea de realizare a 

măsurătorilor de distanță, utilizând modulul wireless descris în figura 6.   

a) cu un singur senzor 

 

b) cu 5 senzori 

Figura 10. Experimentarea măsurării distanțelor în mediu real 
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În cazul testării caracteristicilor senzorului ultrasonic HC-SR04, unghiul real de citire recomandat în 

fișa tehnică este mai mic de 15 grade. 

Prin testele realizate, la distanțe diferite și sub diferite unghiuri de înclinare față de normală, 

caracteristica indicată în fișa tehnică a fost confirmată. 

Figura 11.  Măsurarea distanțelor sub diferite unghiuri 

 

Pentru unghiul de măsurare, s-a obținut o precizie de 30 de grade conform fișei tehnice, fapt 

dovedit și prin testele efectuate. 

       

a)            b) 

Figura 12.  Măsurarea distanțelor cu obiecte : a) aflate în aria unghiului de măsurare, b) în afara 

unghiului de măsurare 

 

 

VI. CONCLUZII  

În cadrul articolului s-a putut observa faptul că utilizarea întreruperilor, de pe sistemul Arduino Pro 

Micro, poate crește semnificativ numărul de citiri ale senzorului HC-SR04. În același timp, s-a observat 
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că parametrii de catalog au rămas neschimbați, indiferent de modul în care a fost realizată citirea 

distanței. 

Se poate afirma faptul că senzorul HC-SR04 este o soluție bună în domeniul roboticii și automotive, 

pentru măsurarea distanțelor față de diferite obstacole. 
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