MINIPROJEKTY

SpeedRelay – wyłącznik sterowany prędkością
Są takie projekty, które choć konstrukcyjnie są wręcz banalne,
to z punktu widzenia użytkownika
są bardzo użyteczne. Prezentowane
urządzenie zainteresuje miłośników
motoryzacji, będzie przydatnym
uzupełnieniem systemu czujników parkowania.
Dodatkowe materiały do pobrania
ze strony www.media.avt.pl

W ofercie AVT* AVT-5696
Podstawowe parametry:
• pomiar prędkości na podstawie sygnału
WEG ze złącza ISO,
• zasilanie: 10…15 V, 30 mA;
• obciążalność styków przekaźnika 2 A,
30 VDC
Wykaz elementów:

Rezystory:
R1, R3: 2,2 kV (SMD 0805)
R2: 4,7 kV (SMD 0805)
Kondensatory:
C1, C3: ceramiczny 100 nF (SMD 0805)
C2: ceramiczny 330 nF (SMD 0805)
C4: elektrolityczny 10 mF/10 V (obudowa SMD A)
Półprzewodniki:
U1: ATtiny13A (SOIC-08)
U2: 78M05 (DPAK)
T1, T2: BC817 (SOT23)
D1: 1N4148 (MINIMELF)
Inne:
LOAD: gniazdo męskie proste 2 piny typu NS25-W2P
(raster 0,1”)
PWR: gniazdo męskie proste 3 piny typu NS25-W3P
(raster 0,1”)
REL: przekaźnik JRC-27F/012
SET: mikroswitch TACT 9 mm
* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu.
Wymagana umiejętność lutowania!
Podstawową wersją zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie
KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy
elektroniczne (w tym [UK] – jeśli występuje w projekcie),
które należy samodzielnie wlutować w dołączoną płytkę
drukowaną (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji,
która jest podlinkowana w opisie kitu.
Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy
dodatkowe wersje:
 
wersja [C] – zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw
[B] (elementy wlutowane w płytkę PCB)
 
wersja [A] – płytka drukowana bez elementów i dokumentacji
Kity w których występuje układ scalony wymagający
zaprogramowania, mają następujące dodatkowe wersje:
 
wersja [A+] – płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ
[UK] i dokumentacja
 
wersja [UK] – zaprogramowany układ
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda
wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania
zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz!
http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostępności
na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem płytek
drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: kity@avt.pl.

Stanąłem przed dylematem skonstruowania prostego systemu automatycznie załączającego przednie czujniki parkowania
w aucie. Problem wyglądał następująco:
klient kupił 2 komplety czujników parkowania, jeden zamontował z tyłu, a drugi
z przodu auta. Tylne czujniki zasilił z obwodu światła wstecznego, co jest standardowym rozwiązaniem, zaś przednie
czujniki załącza każdorazowo dedykowanym przyciskiem według potrzeby, co jest
rozwiązaniem kłopotliwym i nieergonomicznym. Chciałby, żeby czujniki włączały się automatycznie po przekręceniu
kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycję ON,
działały przy małych prędkościach, gdy
pojazd toczy się, parkując i wyłączały powyżej pewnej ustawianej prędkości, by nie

pobierać prądu z akumulatora. Na bazie takich założeń funkcjonalnych powstał projekt speedRelaya, którego schemat ideowy
pokazano na rysunku 1.

Budowa i działanie

Zaprojektowano bardzo prosty system mikroprocesorowy zbudowany z wykorzystaniem niewielkiego mikrokontrolera firmy
Microchip (dawniej Atmel) typu ATtiny13A taktowanego wewnętrznym, wysokostabilnym oscylatorem o częstotliwości
1,2 MHz, którego zadaniem jest realizacja wszystkich założonych funkcjonalności. Mikrokontroler ten realizuje tutaj dwa
podstawowe zadania: mierzy prędkość
pojazdu, wykorzystując w tym celu zewnętrzne wejście zegarowe układu czasowo-licznikowego Timer0 wbudowanego
w strukturę mikrokontrolera oraz steruje
przekaźnikiem mocy przy użyciu typowego stopnia tranzystorowego w konfiguracji wspólnego emitera.
Wspomniany pomiar prędkości pojazdu
opiera się na wykorzystaniu sygnału prędkości pojazdu, nazywanego także sygnałem

przetwornika drogi (WEG), który dostępny
jest w wielu pojazdach w standardowym
(tzw. ISO) złączu radioodbiornika (jest wykorzystywany w tym przypadku do automatycznej regulacji głośności radioodbiornika
w funkcji prędkości pojazdu). Wygląd typowych złączy radioodbiornika wraz z zaznaczeniem interesujących nas wyprowadzeń
pokazano na rysunku 2. Sygnał ten to przebieg prostokątny o częstotliwości proporcjonalnie zależnej od prędkości pojazdu
oraz, co oczywiste, typu zastosowanego
przetwornika. W ten oto prosty sposób
otrzymaliśmy układ pozwalający na pomiar prędkości pojazdu, który w rzeczywistości i w dużym uproszczeniu jest
licznikiem impulsów sygnału WEG.
Dodatkowo mikrokontroler ATtiny13A
odpowiada za obsługę przycisku SET,
który używany jest do zapamiętania
Ustawienia Fuse-bitów (ważniejszych):
CKSEL1...0: 10
SUT1...0: 10
CKDIV8: 0
CKOUT: 1
DWEN: 1
EESAVE: 0
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Rysunek 1. Schemat ideowy urządzenia speedRelay
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(w nieulotnej pamięci EEPROM układu)
maksymalnej prędkości, dla której urządzenie speedRelay podtrzymuje załączenie przekaźnika REL. W świetle tych
wszystkich wspomnianych założeń, jak
i rozwiązań konstrukcyjnych, powstał
program obsługi aplikacji, którego zawartość jest banalna i którą w całości pokazano na listingu 1. Z kolei na listingu 2
pokazano zawartość pliku nagłówkowego
programu aplikacji.
Jak widać, wprowadzono bardzo prosty mechanizm pomiaru liczby impulsów,
stosując software’owe opóźnienie 500 ms
od czasu wyzerowania licznika TCNT0
do czasu odczytu zmierzonej liczby impulsów (timer taktowany jest sygnałem
prędkości pojazdu WEG). W praktyce należy unikać takich rozwiązań, jednak
w tym programie obsługi, który nie robi
kompletnie nic, poza liczeniem impulsów, jest to rozwiązanie dopuszczalne.
Zresztą cały program obsługi aplikacji
zajmuje tylko 168 bajtów pamięci Flash
mikrokontrolera i nie korzysta w ogóle
z pamięci RAM. Przykładowe, zmierzone
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BEZPIECZNIK

Prędkość
[km/h]

Widok złączy radioodbiornika od strony wnętrza kieszeni montażowej

BEZPIECZNIK

Tabela 1. Przykładowe, zmierzone
przez urządzenie speedRelay
(w czasie 0,5 s), liczby impulsów
WEG

Rysunek 2. Rodzaje złączy radioodbiornika wraz z opisem interesujących nas wyprowadzeń
Listing 1. Listing programu obsługi aplikacji speedRelay
int main(void)
{
//Nieużywane porty, jako porty wyjściowe ze stanem „0”
DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
//Podciągnięcie wejścia T0 oraz przycisku SET do VCC
PORTB |= (1<<PB2)|(1<<SET_KEY_NR);
//Port przekaźnika, jako wyjściowy i nieaktywny
RELAY_DDR |= (1<<RELAY_NR);
//Włączenie przekaźnika po włączeniu zasilania
RELAY_ON;
//Konfiguracja Timera0, jako zliczającego impulsy z wejścia T0
//External clock source on T0 pin. Clock on 	
falling edge.
TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS01);
while(1)
{
		//Pomiar liczby impulsów na wejściu T0 przez czas 0.5s
		
TCNT0 = 0;
		
_delay_ms(500);
		if(TCNT0 > eeprom_read_byte(&maxSpeed)) RELAY_OFF;
		//Zapamiętanie nowej prędkości granicznej
		if(SET_KEY_IS_PRESSED)
		{
			
_delay_ms(30);
			if(SET_KEY_IS_PRESSED)
			{
				
eeprom_write_byte(&maxSpeed, TCNT0);
				
RELAY_OFF;
			}
		}
}
}

Listing 2. Listing pliku nagłówkowego aplikacji speedRelay
#define
#define
#define
#define

SET_KEY_PIN PINB
SET_KEY_PORT PORTB
SET_KEY_NR PB3
SET_KEY_IS_PRESSED (!(SET_KEY_PIN & (1<<SET_KEY_NR)))

#define
#define
#define
#define
#define

RELAY_PORT PORTB
RELAY_DDR DDRB
RELAY_NR PB4
RELAY_ON RELAY_PORT |= (1<<RELAY_NR)
RELAY_OFF RELAY_PORT &= ~(1<<RELAY_NR)
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przez urządzenie speedRelay (w czasie
0,5 s), liczby impulsów WEG dla pojazdu
wyposażonego w przetwornik drogi o stałej 24 impulsów na obrót koła oraz opony
o profilu 205/55R16 pokazano w tabeli 1.

Montaż

W tym miejscu znamy już wszystkie
szczegóły dotyczące sposobu działania
sterownika speedRelay, przejdźmy zatem
do zagadnień montażowych. Schemat montażowy układu pokazano na rysunku 3.
Zaprojektowano dość zwarty, dwustronny
obwód drukowany o uporządkowanej organizacji ze zdecydowaną przewagą elementów przeznaczonych do montażu
powierzchniowego. Co bardzo ważne
w przypadku środowisk o sporej ilości zakłóceń, jakim, bez wątpienia, jest instalacja

Rysunek 3. Schemat montażowy sterownika
speedRelay
samochodowa, zadbano o odpowiednie prowadzenie masy i sygnałów krytycznych.
Montaż rozpoczynamy od wlutowania
elementów typu SMD, czyli w naszym
przypadku mikrokontrolera oraz stabilizatora U2. Instalację tego typu peryferiów
możemy wykonać przy użyciu typowej stacji lutowniczej, dobrej jakości cyny z odpowiednią ilością topnika oraz plecionki

rozlutowniczej, która umożliwi usunięcie
nadmiaru cyny spomiędzy wyprowadzeń
układów. Należy przy tym uważać, by nie
uszkodzić termicznie elementów. Następnie lutujemy diodę D1, rezystory, kondensatory, mikroprzełącznik SET oraz złącza
LOAD i PWR. Na samym końcu montujemy
przekaźnik wykonawczy REL.

Obsługa

Obsługa niniejszego urządzenia jest bardzo prosta. Tuż po włączeniu zasilania
układ speedRelay załącza przekaźnik REL
i utrzymuje go w tym stanie do prędkości
granicznej. Prędkość graniczną określamy
każdorazowo, przyciskając mikroprzełącznik SET w chwili, kiedy chcemy, by urządzenie wyłączyło przekaźnik.
Robert Wołgajew

Przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładki MC
Dla każdego posiadacza gramofonu
naturalnym kierunkiem rozwoju
i oczywiście zaspokojenia ciekawości w drodze do lepszego dźwięku
jest przejście z wkładki MM (ruchomy magnes) na wkładkę MC (ruchoma cewka). Oprócz niebagatelnego
wydatku na samą zmianę wkładki,
oczywiście o ile ramię gramofonu
pozwoli, czeka nas także zmiana
pieczołowicie dobieranego pod własne preferencje, przedwzmacniacza gramofonowego. Wkładki MC
ze względu na generowany znacznie niższy poziom sygnału oraz
wymaganą impedancję obciążenia
stawiają inne wymogi przedwzmacniaczom gramofonowym.
Zaproponowany układ przedwzmacniacza
liniowego, włączony pomiędzy wkładkę MC,
a posiadany przedwzmacniacz MM pozwala
wzmocnić sygnał wkładki o +20/30/40 dB
oraz dopasować obciążenie wkładki do kilku
najczęściej spotykanych wartości.

Budowa i działanie

Układ oparty jest na wysokiej jakości
wzmacniaczu operacyjnym AD797 (Analog
Devices). Schemat przedwzmacniacza pokazany jest na rysunku 1. Sygnał wejściowy
z gniazd IN(L/R) doprowadzony jest poprzez
perełkę ferrytową eliminującą zakłócenia
w.cz. do konfigurowanego SW1 obwodu
RC umożliwiającego dobór optymalnego

obciążenia wkładki MC. Kondensator C1
(470 pF) oraz rezystory R3, R4 (2 kV, 2 kV),
podłączone są na stałe, zapewniając dopasowanie wkładek „wysokopoziomowych”.
Przełączane kondensatory C2, C3, C4 oraz
rezystory R1, R2 pozwalają na wybór optymalnej impedancji obciążenia dla pozostałych wkładek. Model umożliwia regulację
pojemności obciążenia ~0,5/1/1,5/2 nF i rezystancji ~100/500/1000 V. Optymalna jej
wartość podana jest najczęściej w karcie katalogowej, pomocne mogą być też zestawienia parametrów wkładek dostępne w sieci.
Następnie sygnał poprzez kondensator separujący doprowadzony jest do wzmacniacza nieodwracającego o regulowanym

REKLAMA
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