AVT
2711

Obrotomierz LED

W nowoczesnych samochodach z doskonale
wyt³umionymi silnikami zmiana biegów "na
s³uch" jest coraz trudniejsza i mo¿e prowadziæ
do przedwczesnego zu¿ycia mechanizmów. Zbyt
du¿e obroty to wiêkszy "apetyt" na paliwo i
zu¿ycie silnika. Obrotomierz AVT 2711 jest
idealnym rozwi¹zaniem tych problemów. Jego
uk³ad oparty jest na mikroprocesorze co
sprawia, ¿e kit jest ³atwy w monta¿u i
uruchomieniu (nie wymaga kalibracji). Mo¿e go
wykonaæ praktycznie ka¿dy. Obrotomierz mo¿na
zamontowaæ w samochodach z silnikami dwu i
czterosuwowymi, z minusem na masie.
Rekomendacje: urz¹dzenie szczególnie polecane
do zamontowania w samochodach bez
obrotomierza, dla oszczêdnych i profesjonalnych
kierowców

W³aœciwoœci
•
•
•
•
•
•

pomiar do 9000 obr/min
rozdzielczoœæ 250 obr/min
wspó³praca z silnikami dwu i czterotaktowymi
odczyt wyniku - linijka LED
do pojazdów z minusem na masie
zasilanie: 12 V

Opis uk³adu
Na rysunku 1 przestawiony zosta³ schemat ideowy obrotomierza. Odbierane impulsy z przerywacza cewki
zap³onowej zostaj¹ uformowane w uk³adzie z³o¿onym z element ów R1, R2, R3, R4, D38, D39, C1 oraz
T1. Na kolektorze T1 uzyskuje siê ujemne impulsy w takt pracy przerywacza. Impulsy te wyzwalaj¹
przerzutnik monostabilny U2A o sta³ej czasowej ok. 3ms. Poniewa¿ styki przerywacza sk³onne s¹ do
drgañ tak jak normalny przycisk, potrzebne okaza³o siê wyt³umienie tych drgañ, gdy¿ impulsy z
przerywacza wywo³uj¹ przerwania INT1. Przy braku filtracji drgañ styku przerywacza, przerwanie by³oby
wywo³ywane kilkakrotnie, co prowadzi³oby do fa³szywych pomiarów prêdkoœci obrotowej. Tak wiêc
dodatkowy przerzutnik U2A likwiduje wspomniane drgania, z którego wyjœcia (Q\) czysty impuls
wywo³uje przerwanie INT1. Sta³a czasowa tego przerzutnika nie mo¿e byæ zbyt du¿a, gdy¿ ograniczy to
pomiar maksymalnych wartoœci obrotów i wynosi oko³o 3ms, co umo¿liwia pomiar prêdkoœci do 9000
[obr./min]. Pomiar prêdkoœci obrotowej polega na pomiarze czasu pomiêdzy impulsami na wejœciu
przerwania INT1 zgodnie ze wzorem: Obr [obr./min] = [60*(czêstotliwoœæ kwarcu/12)] / iloœæ zliczonych
impulsów Liczba zliczonych impulsów to wartoœæ, któr¹ zliczy wewnêtrzny licznik pomiêdzy dwoma
impulsami na wejœciu INT1. Zworka JP1 umo¿liwia wybór rodzaju silnika. Wystêpuj¹ silniki, w których
na jeden obrót wa³ukorbowego przypada jeden zap³on (silniki dwucylindrowe np. maluch czy
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cinquecento). Je¿eli w samochodzie bêdzie silnik czterocylindrowy, to na ka¿dy obrót wa³u korbowego
bêd¹ przypadaæ dwa zap³ony. Tak wiêc otrzymany wynik prêdkoœci obrotowej bêdzie trzeba dodatkowo
podzieliæ przez 2, co ma miejsce przy za³o¿onej zworce JP1. Pozosta³e porty mikrokontrolera
wykorzystane zosta³y do sterowania diodami tworz¹cymi wyœwietlacz obrazuj¹cy skalê obrotomierza.
Poniewa¿ wyœwietlacz sk³ada siê z 37 diod LED, potrzebne okaza³o siê jego multipleksowanie. Port P1
steruje wierszami wyœwietlacza, natomiast linie P3.5, P3,4, P3.2, P3.1, P3.0 steruj¹ poprzez tranzystory
T2-T6 jego kolumnami. Rezystory R11-R18 ograniczaj¹ pr¹d p³yn¹cy przez diody do bezpiecznej
wartoœci. Porty mikrokontrolera maj¹ spor¹ wydajnoœæ w stanie niskim, dlatego te¿ mo¿liwe by³o
sterowanie wierszami wyœwietlacza bezpoœrednio z portu. Stabilizator U3 ogranicza napiêcie zasilaj¹ce do
potrzebnej wartoœci 5V. Elementy X1, C7, C8 odpowiedzialne s¹ za poprawne taktowanie mikrokontrolera,
natomiast kondensator C9 za poprawne zerowanie mikrokontrolera po w³¹czeniu zasilania.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Obrotomierz nale¿y zmontowaæ na dwustronnej p³ytce, która widoczna jest na rys.2. Monta¿ najlepiej
rozpocz¹æ od elementów najmniejszych, koñcz¹c na diodach LED. ¯eby prosto wlutowaæ diody LED, nale¿y
w pierwszej kolejnoœci wlutowaæ po jednej koñcówce diod 5mm. Po ich odpowiednim u³o¿eniu mo¿na
zalutowaæ drugie koñcówki. Nastêpnie nale¿y w³o¿yæ diody 3 mm i lutowaæ w ten sam sposób. Przy monta¿u
elementów nale¿y unikaæ pomy³ek, gdy¿ ich póŸniejsze wylutowanie mo¿e byæ utrudnione ze wzglêdu na
dwustronn¹ p³ytkê. Je¿eli monta¿ przebieg³ prawid³owo, obrotomierz powinien dzia³aæ od razu po w³¹czeniu
zasilania. Monta¿ obrotomierza w samochodzie nie jest skomplikowany. Mierzone impulsy mo¿na pobraæ
wprost z cewki zap³onowej, natomiast zasilanie - z przewodu, na którym pojawia siê napiêcie po przekrêceniu
kluczyka. Umo¿liwi to dzia³anie obrotomierza tylko po przekrêceniu kluczyka. Choæ, jak kto woli, mo¿na
do³¹czyæ obrotomierz wprost do zacisków akumulatora. Ze znalezieniem odpowiedniej obudowy oraz
miejscem zainstalowania obrotomierza w samochodzie nie powinno by³ problemów. W stanie spoczynku, gdy
brak jest impuls ów z cewki zap³onowej samochodu, œwieciæ powinna pierwsza dioda LED sygnalizuj¹ca brak
obrotów. Do opisywanego uk³adu zaprojektowana zosta³a prosta p³yta czo³owa, która widoczna jest na rys.3.
Rysunek ten, po przeniesieniu na papier samoprzylepny i wyciêciu otworów, mo¿na nakleiæ na obudowê
obrotomierza. Tak wykonan¹ p³ytê czo³ow¹ nale¿y polakierowaæ lub zabezpieczyæ samoprzylepn¹
bezbarwn¹ foli¹. W zale¿noœci od rodzaju silnika nale¿y nie zapomnieæ o poprawnym ustawieniu
obrotomierza zwork¹ JP1. Proponowany obrotomierz, po zmianie progów zapaleñ diod oraz p³yty czo³owej,
mo¿e znaleŸæ zastosowanie tak¿e w innych urz¹dzeniach, w których potrzebny jest pomiar prêdkoœci
obrotowej.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 3 Rysunek p³yty czo³owej
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Wykaz elementów
Rezystory
R1,R2,R6-R10...........................................................................................................4,7k W
R3,R4 .........................................................................................................................10kW
R5..............................................................................................................................6,8kW
R11-R18.......................................................................................................................68W
Kondensatory
C1..............................................................................................................................100nF
C2,C3......................................................................................................100nF ceramiczne
C4..............................................................................................................................470nF
C5.......................................................................................................................100µF/16V
C6.........................................................................................................................47µF/16V
C7,C8...........................................................................................................................33pF
C9........................................................................................................................4,7µF/16V
Pó³przewodniki
D1,D5,D9,D13,D17,D21,D25 ...................................................................LED 5mm zielona
D2-D4,D6-D8,D10-D12,D14-D16,D18-D20, D22-D24,D26-D28..............LED 3mm zielona
D29,D33 ......................................................................................................LED 5mm ¿ó³ta
D30-D32......................................................................................................LED 3mm ¿ó³ta
D37......................................................................................................LED 5mm czerwona
D34-D36 ..............................................................................................LED 3mm czerwona
D38.........................................................................................................dioda Zenera 4,7V
D39 .........................................................................................................................1N4148
T1 ............................................................................................................BC547 lub BC548
T2-T6.......................................................................................................BC557 lub BC558
U1 .........................................................................................89C2051 (zaprogramowany)
U2.......................................................................................................................74HCT123
U3 ...............................................................................................................................7805
Inne
Jp1...........................................................................................................jumper ze zwork¹
X1 ..................................................................................................................kwarc 12MHz

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 2/04
www.elportal.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl
Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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