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Inteligentny sterownik 
wycieraczek

Najbardziej praktycznym trybem pracy 
wycieraczek jest tryb pracy przerywanej. 
Jednak nie zawsze cykl ustalony przez 
producenta auta odpowiada aktualnym 
warunkom atmosferycznym. Natomiast 
regulatory z pokrêt³ami musimy najpierw 
ustawiæ do wymaganego cyklu a to odwraca 
uwagê i rozprasza! Prezentowany uk³ad nie 
ma takiej wady, nie posiada regulatora 
poniewa¿, uczy siê od kierowcy jak ma 
pracowaæ.

Rekomendacje: bardzo praktyczne 
uzupe³nienie instalacji samochodowej, 
przydatne szczególnie w starszych 
pojazdach.

W³aœciwoœci
•  automatyczne sterowanie prac¹ wycieraczek

•  automatyczne uruchamianie wycieraczek w momencie w³¹czenia spryskiwacza

•  obci¹¿alnoœæ styków przekaŸnika: 8A (dla elementów z zestawu)

•  zasilanie 12VDC; z instalacji samochodowej
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Opis uk³adu

Opis dzia³ania

Schemat sterownika przedstawiono na rys1. Jego sercem jest mikrokontroler ATtiny45 taktowany wewnêtrznym 
generatorem RC. Jako uk³ad wykonawczy pracuje przekaŸnik P1 z dwoma stykami prze³¹czanymi. Elementy T1, D3, 
R6 zapewniaj¹ odpowiednie prze³¹czanie przekaŸnika. Dwukolorowa dioda LED sygnalizuje stan pracy uk³adu. 
Sygna³y z prze³¹czników spryskiwacza i wycieraczek podawane s¹ na podwójny transoptor PC827A i z jego wyjœæ 
dochodz¹ do mikrokontrolera. Elementy D1, US2 C1...C4 zapewniaj¹ napiêcie 5V do  zasilania sterownika. Uk³ad 
US3 odpowiada za poprawny reset urz¹dzenia. W pamiêci procesora zawarty jest program steruj¹cy. Na p³ytce nie 
ma miejsca na w³¹cznik poniewa¿ ten przykrêcamy bezpoœrednio w obudowie, lub wykorzystujemy dowolny, 
fabryczny w³¹cznik. 

Po w³¹czeniu zasilania czyli po przekrêceniu kluczyka w stacyjce sterownik przechodzi w stan czuwania co 
sygnalizuje migaj¹ca co kilka sekund zielona dioda LED. Je¿eli prze³¹czymy w³¹cznik wycieraczek, zostan¹ one 
w³¹czone i urz¹dzenie zacznie odmierzaæ czas ich pracy do momentu wy³¹czenia wycieraczek, dioda bêdzie wtedy 
œwieci³a na czerwono. Gdy wy³¹czymy prze³¹cznik wycieraczki przestan¹ pracowaæ, natomiast urz¹dzenie zapamiêta 
jak d³ugo by³y w³¹czone i teraz zacznie odmierzaæ czas ich wy³¹czenia, dioda bêdzie miga³a na czerwono. Jeœli 
uznamy, ¿e wycieraczki znów s¹ potrzebne prze³¹czamy prze³¹cznik i tak zostawiamy. W tym momencie sterownik 
ma zapamiêtany czas jak d³ugo maj¹ pracowaæ i jaka ma byæ przerwa miedzy prac¹ wycieraczek i w takim cyklu 
bêdzie je automatycznie za³¹cza³, dioda LED bêdzie œwieci³a na zielono. Wy³¹czenie prze³¹cznika wycieraczek 
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Rys. 1    Schemat elektryczny
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powoduje przerwanie pracy sterownika.
Sterownik ma ustalone pewne wartoœci maksymalne czasu w³¹czenia i czasu przerwy i przekroczenie którejœ 
wartoœci powoduje przeniesienie kontroli nad wycieraczkami na u¿ytkownika, kierowcê. Ma to na celu 
zabezpieczenie przed zapamiêtaniem przez sterownik cykli przypadkowych. Maksymalny czas w³¹czenia to ok. 12 
sek, pozwala to na 3...4 krotny obrót wycieraczek a maksymalny czas przerwy to ok. 75 sek. Ka¿de wy³¹czenie i 
w³¹czenie wycieraczek prze³¹cznikiem rozpoczyna proces nauki cyklu pracy, zatem mo¿emy p³ynnie przejœæ z trybu 
pracy ci¹g³ej na cykliczn¹.
Dodatkow¹ funkcj¹ sterownika jest chwilowe w³¹czanie wycieraczek, które nastêpuje z opóŸnieniem ok. 0,5 sek, po 
w³¹czeniu spryskiwacza.

ATtiny45

Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ sterownika wykonujemy wed³ug ogólnych zasad zgodnie ze schematem monta¿owym z rys.2, poprawnie 
zmontowany bêdzie dzia³a³ od razu. P³ytka zosta³a dopasowana do obudowy typu KM25 i umieszczona w niej nie 
wymaga ¿adnego mocowania. Jednak najpierw musimy w dolnej czêœci obudowy wywierciæ otwory o œrednicy 
6mm i 5mm na w³¹cznik i diodê LED a w wieczku obudowy 6 otworów o œrednicy 2mm do wyprowadzenia 
przewodów. Do wyprowadzeñ prze³¹cznika dolutowujemy przewody zgodnie z rys.3 i przykrêcamy prze³¹cznik w 
denku obudowy. Nastêpnie do z³¹cz œrubowych na p³ytce sterownika przykrêcamy pozosta³e przewody, wsuwamy 
ca³oœæ w obudowê i przykrywamy wieczkiem. Przewód z gniazdem bezpiecznikowym ma czarne przewody, jeœli 
chcemy mo¿na je uci¹æ i dolutowaæ czerwone które s¹ jednoznacznie identyfikowane jako +12V. Zmontowane 
urz¹dzenie pod³¹czamy do instalacji pojazdu wed³ug rys.3. Uk³ad zasilamy z punktu w którym zanika napiêcie po 
wyjêciu kluczyka ale jeœli dioda LED bêdzie umieszczona w widocznym miejscu mo¿e byæ prost¹ imitacj¹ alarmu, 
wtedy musimy zasiliæ uk³ad z szyny na której nie zanika napiêcie wraz z wyjêciem kluczyka. Na koniec, poniewa¿ 
urz¹dzenie mo¿e byæ nara¿one na dzia³anie wilgoci, dobrze jest uszczelniæ klejem wszystkie otwory i wieczko 
obudowy.  Z³¹cze CON4 mo¿na wykorzystaæ do sterowania prac¹ tylniej wycieraczki.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 3 Schemat do³¹czenia do instalacji samochodowej

GND (-12V)

VCC (+12V)

SPRYSKIWACZ

Wybór trybu pracy:
RÊCZNY/AUTOMATYCZNY

WYCIERACZKI

SILNIK
WYCIERACZEK

UWAGA !UWAGA !
Uk³ad US2 nale¿y wlutowaæ 
odwrotnie ni¿ to zaznaczono na 
p³ytce drukowanej.

M
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 10/01

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

Wykaz elementów

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

US2:..............................................................7805Rezystory:
US3: ........................................................DS 1813R1,R2:............................................................1kW
TS:.............................................................PC 827R3,R4:..........................................................10kW
Inne:R5: ...............................................................470W
CON1,CON2:......................................ARK2(5mm)R6: .................................................................3kW
CON3,CON4:......................................ARK3(5mm)Kondensatory:
P: ...........................................JQX115F/012-2ZS4C1,C2:..................................................100µF/25V
Obudowa KM-25C3,C4: .........................................................100nF
Dowolny w³¹cznik 6APó³przewodniki:
Bezpiecznik 15AD1,D3: ......................................................1N4004
Oprawka bezpiecznika D2:............................................LED dwukolorowa

T1: .............................................................BC 547
US1: ............................ATtiny45 zaprogramowany
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