
   21Elektronika Praktyczna 2/99

P   R   O  J   E   K   T   Y       Z  A  G  R  A  N  I  C  Z  N  E

W†tradycyjnym sposobie cyfro-
wego zliczania obrotÛw silnika
na podstawie impulsÛw genero-
wanych przez uk³ad zap³onowy
samochodu, tworzy siÍ w
obwodzie ca³kuj¹cym sk³adow¹
sta³¹ sygna³u (napiÍcie). Poziom
napiÍcia jest wprost proporcjo-
nalny do liczby impulsÛw w†jed-
nostce czasu. Przetwornik analo-
gowo-cyfrowy zamienia to napiÍ-
cie sta³e na sygna³ BCD (binarny
kodowany dziesiÍtnie), odczyty-
wany za poúrednictwem dekodera
i†zestawu wyúwietlaczy 7-segmen-
towych.
NiezbÍdne impulsy s¹ pobiera-

ne bezpoúrednio z†przerywacza
(CB) w†komorze silnika i†dopro-
wadzone do K1. Niepoø¹dane za-
k³Ûcenia s¹ usuwane przez filtr
dolnoprzepustowy R3, C6, pod-
czas gdy poziom jest utrzymywa-
ny w†bezpiecznych granicach
przez D1.

Cyfrowy licznik obrotów
do samochodu

Proponowany uk³ad jest
licznikiem obrotÛw
przewidzianym do

zastosowania w samochodzie.
Moøna go wykorzystaÊ

w†samochodach z†silnikami
4, 6†lub 8-cylindrowymi.

Sygna³ jest dalej wzmacniany
przez T1, a†nastÍpnie doprowa-
dzony do multiwibratora monosta-
bilnego (MMV) IC1. StopieÒ ten
zamienia sygna³ na ci¹g regular-
nych impulsÛw, ca³kowanych
przez C1. Innymi s³owy, potencja³
na tym kondensatorze jest miar¹
liczby impulsÛw, czyli obrotÛw
silnika. NapiÍcie to jest mierzone
przez przetwornik ADC IC3. Uk³ad
ten ma cztery wyjúcia BCD i†trzy
sterowniki cyfr. W†po³¹czeniu
z†IC2, dekoderem BCD kodu
wyúwietlacza 7-segmentowego, ste-
ruje wyúwietlaczami LD1..LD3.
Liczba cylindrÛw silnika jest

uwzglÍdniona przez stopieÒ po-
dzia³u napiÍcia na C1 przez dziel-
nik rezystorowy R4, R9. Silniki
czterocylindrowe wytwarzaj¹ cztery
impulsy, silniki szeúciocylindrowe
szeúÊ, a†oúmiocylindrowe osiem im-
pulsÛw na kaøde dwa obroty.
W†przypadku silnika czterocylind-
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rowego naleøy zewrzeÊ JP2 i†na-
piÍcie na C1 jest doprowadzone do
IC3. Dla silnikÛw szeúciocylindro-
wych JP3 jest zwarte tak, øe
napiÍcie na C1 jest podzielone
w†stosunku 4/6, a†dla oúmiocylin-
drowych zwarte s¹ JP3 i†JP4, co
powoduje, øe potencja³ na C1 jest
podzielony przez dwa.
Dla skalibrowania uk³adu na-

leøy usun¹Ê wszystkie zwory i†ze-
wrzeÊ wejúcie IC3 (R1) do masy.
WÛwczas naleøy skorygowaÊ nie-
zrÛwnowaøenie potencjometrem
P3, aø wyúwietlacz wskaøe ì000î.
NastÍpnie do wejúcia IC3 naleøy
przy³oøyÊ napiÍcie zmieniaj¹ce siÍ
od 0V do 1V, zmierzyÊ w kilku
punktach multimetrem cyfrowym
i†skorygowaÊ potencjometrem P1
aø wyúwietlacz wskaøe dok³adnie
to samo napiÍcie. Na koniec,
naleøy uøyÊ dobrej jakoúci liczni-
ka obrotÛw jako wzorca lub do-
prowadziÊ odpowiednie napiÍcie
(z†generatora funkcyjnego z†cyfro-
wym wyúwietlaczem) do K1 i†ko-
rygowaÊ potencjometrem P2 aø
obydwa odczyty bÍd¹ takie same.
W†przypadku, gdy dla prÍdkoú-

ci obrotowej np. 3400 jest poø¹-
dane wyúwietlanie ì3400î zamiast

ì340î, naleøy dodaÊ LD4. Jeúli
uøyje siÍ tylko trzech wyúwietla-
czy, naleøy wstawiÊ JP1, jak na
rys. 1. Spowoduje to úwiecenie
kropki dziesiÍtnej LD1 wskazuj¹-
cej, øe odczyt naleøy pomnoøyÊ
przez 1000.
EE

Rezystory
R1, R4..R9: 1MΩ
R2: 470Ω
R3, R12: 22kΩ
R10: 150Ω
R11, R14, R16: 10kΩ
R13: 8,2kΩ
R15: 100kΩ
R17 − R19: 330Ω
P1, P2: 10kΩ, potencjometr
montażowy wieloobrotowy,
pionowy
P3: 50kΩ, potencjometr
montażowy wieloobrotowy,
pionowy
Kondensatory
C1: 1µF/25V, stojący
C3, C4: 4,7µF/25V, stojące

C5: 0,22µF
C6, C8 − C11: 0,1µF
C7: 0,047µF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: 74HC221
IC2: CA3161E
IC3: CA3162E
IC4: 7805
T1..T4: BC557
Różne
LD1..LD4: HD11050
JP1..JP4: zwora
K1, K2: 2−stykowy blok końcówek
do druku
K5, K6: 12 stykowe złącze
{header} SIL, kątowe prawe
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