Szybkociomierz
modelarski
Niezawodny szybkociomierz
jest niew¹tpliwie bardzo
przydatny w wycigowym
modelu samochodu, zw³aszcza
¿e niewiele kosztuje.
W artykule opisano, jak
zwyk³y komputerek rowerowy
mo¿na zastosowaæ jako
dok³adny i tani
szybkociomierz modelarski.

Zapaleni fani
modeli samochodowych s¹ oczywicie
zawsze zainteresowani sprawnoci¹
i osi¹gami swoich minipojazdów. W celu
dobrania optymalnej
przek³adni chcieliby tak
dok³adnie, jak to tylko
mo¿liwe, wiedzieæ, z jak¹
szybkoci¹ ich modele siê
poruszaj¹. U¿yteczna jest
tak¿e znajomoæ innych parametrów jazdy, na przyk³ad
czasu przejazdu czy przejechanej przez model drogi, po ca³kowitym na³adowaniu baterii lub
nape³nieniu zbiornika paliwem.
W sklepach modelarskich mo¿na
nabyæ instrumenty do wykonywania takich pomiarów, a nawet do
kompletnej telemetrii, ale ich ceny rozci¹gaj¹ siê od wysokich po
przera¿aj¹ce. Dlatego dla modelarzy o ograniczonym bud¿ecie s¹
interesuj¹ce alternatywne rozwi¹zania.
Projektant szybkociomierza
prezentowanego w artykule opracowa³ tak¹ alternatywn¹ konstrukcjê, która jest nie tylko prosta
w wykonaniu, ale i tania. Jest to
uk³ad dostosowuj¹cy zwyczajny
komputerek rowerowy do u¿ycia
w roli modelarskiego szybkociomierza. Komputerek kosztuje
mniej wiêcej od 50 do 100 z³,
a mo¿e wywietlaæ nie tylko szybkoæ chwilow¹, ale tak¿e szybkoæ
redni¹, przebyt¹ drogê i czas
przejazdu.

Inny czujnik
Artyku³ publikujemy na podstawie umowy z wydawc¹ miesiêcznika "Elektor Electronics".
Editorial items appearing on
pages 23..25 are the copyright
property of (C) Segment B.V., the
Netherlands, 1998 which reserves
all rights.
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Ka¿dy prawdopodobnie wie,
w jaki sposób komputerek rowerowy otrzymuje impulsy steruj¹ce.
S¹ one generowane przez czujnik
rejestruj¹cy obroty przedniego ko³a roweru. Czujnik ten sk³ada siê
z dwóch elementów. Jednym
z nich jest magnes przytwierdzony do szprychy ko³a, a drugim
kontaktron, umocowany do przedniego widelca roweru. Kontaktron

jest po³¹czony cienkimi
przewodami z komputerkiem, umieszczonym na kierownicy roweru. Przy ka¿dym przejciu magnesu w pobli¿u kontaktronu, zwiera on na krótko swoje
styki, a komputer zlicza impuls.
Taki czujnik nie mo¿e byæ
u¿yty w modelu. Nawet gdyby
uda³o siê umocowaæ magnes do
jego ko³a, ca³kowicie utraci³oby
ono wywa¿enie i ruch pojazdu
nie by³by mo¿liwy. Potrzebny jest
wiêc inny rodzaj czujnika. Nasuwaj¹cym siê rozwi¹zaniem jest
zastosowanie czujnika optycznego.
Jest on czujnikiem bezkontaktowym i beztarciowym, tak jak magnes z kontaktronem, ale bez jakiejkolwiek ruchomej masy. Magnes jest zast¹piony dobrze odbijaj¹cym wiat³o paskiem na oponie ko³a, a kontaktron czujnikiem
odbitego promieniowania. Do odbijania wiat³a podczerwieni najlepiej pos³u¿y pasek bia³ej lub
srebrnej farby. Z dowiadczeñ wynika, ¿e powinien byæ on szeroki
na oko³o 1cm, ale nie powinien
byæ szerszy od 1/10 obwodu ko³a.
Detektor odbitego promienia powinien byæ oczywicie umieszczony w modelu tak, aby móg³ niezawodnie rozró¿niaæ pomalowan¹
powierzchniê opony od niepomalowanej.

Uk³ad dopasowuj¹cy

Jedynym uzupe³nieniem nowego czujnika jest uk³ad dostosowuj¹cy jego sygna³y do wymagañ

 !

Rys. 1. Czujnik OPTO1 zamienia zmiany natê¿enia odbitego wiat³a na impulsy elektryczne. S¹ one nastêpnie
wzmacniane i zliczane, a ich czêstotliwoæ jest dzielona przez 10.

komputerka. Ma on dwa zadania:
musi zamieniaæ impulsy wietlne
w dostatecznie silne impulsy elektryczne oraz musi odpowiednio
modyfikowaæ ich czêstotliwoæ.
Pierwsze zadanie nie wymaga
dalszych objanieñ. Drugie jest
zwi¹zane z ró¿nic¹ rednicy ko³a
rowerowego i ko³a modelu samochodu. Mniejsze ko³a przy tej
samej szybkoci pojazdu obracaj¹
siê szybciej, generuj¹ wiêc wy¿sz¹
czêstotliwoæ impulsów. rednicê
ko³a daje siê co prawda wprowadziæ do komputerka, ale tylko
w zakresie istniej¹cych rozmiarów
kó³ rowerowych. Czêstotliwoæ impulsów czujnika trzeba wiêc odpowiednio obni¿yæ.

Opis uk³adu

Jak widaæ ze schematu na rys.
1, powy¿sze wymagania daje siê
spe³niæ stosunkowo prostymi rodkami. Sercem uk³adu jest transoptor odbiciowy OPTO1, produkowany przez firmê Siemens.
W pierwszej wersji uk³adu dioda
LED, bêd¹ca ród³em podczerwieni, by³a zasilana napiêciem sta³ym. Rozwi¹zanie to okaza³o siê
wadliwe z powodu czu³oci detektora równie¿ na wiat³o dzienne. Generowa³ on znaczn¹ liczbê
dodatkowych impulsów, bardzo
zak³ócaj¹cych pomiar szybkoci.
Do zasilania LED zastosowano
wiêc pr¹d zmienny o czêstotliwoci 10kHz, co pozwoli³o na
u¿ycie w obwodzie detektora
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wzmacniacza napiêæ zmiennych,
eliminuj¹cego w znacznym stopniu wp³yw zmian natê¿enia wiat³a zewnêtrznego.
Sygna³ o czêstotliwoci 10kHz
dla LED jest wytwarzany przez
oscylator U1a. Bramka U1b jest
buforem steruj¹cym tranzystor T1.
Gdy bia³y pasek przejdzie przed
czujnikiem, jego fototranzystor
przez krótki czas przewodzi
z czêstotliwoci¹ 10kHz, a na rezystorze R4 pojawi siê krótki ci¹g
impulsów o tej czêstotliwoci.
Sygna³ ten zostaje skierowany
przez kondensator C6 do wzmacniacza tranzystorowego (T3 i T4),
a po wzmocnieniu na rezystor
R15. St¹d, przez bufor U1c, podawany jest na detektor, sk³adaj¹cy
siê z diody D2 i rezystorów R6
i R7. Zadaniem detektora jest
przetworzenie krótkiej serii impulsów w stan logiczny 1. Wartoci elementów s¹ krytyczne,
poniewa¿ kondensator C7 powinien zostaæ na³adowany zanim
bia³y pasek odsunie siê sprzed
czujnika, ale te¿ musi ca³kowicie
roz³adowaæ siê przez rezystor R7,
zanim pasek ponownie znajdzie
siê przed czujnikiem, i nadejdzie
nowy ci¹g impulsów.
Sygna³ wyjciowy detektora, za
porednictwem bufora U1d, przechodzi do ostatniej czêci uk³adu,
licznika U2, dziel¹cego czêstotliwoæ impulsów przez 10. Tylko
wiêc co dziesi¹ty impuls dociera
do wyjciowego tranzystora T2,

którego obwód kolektorowy wchodzi w sk³ad obwodu wejciowego
komputerka rowerowego.
Do zasilania uk³adu potrzebne
jest napiêcie stabilizowane o wartoci 5V. Napiêcie to mo¿na zwykle otrzymaæ z modu³u odbiornika
WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 220kΩ
R2: 120kΩ
R3, R9: 10kΩ
R4, R14..R16: 1kΩ
R5: 33kΩ
R6: 3,9kΩ
R7: 270kΩ
R8: 100Ω
R10: 470Ω
R11: 8,2kΩ
R12: 180Ω
R13: 1,8kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 100µF/10V
C3, C4: 100nF
C5: 1nF
C6: 10nF
C7: 22nF
C8: 1µF/10V
Pó³przewodniki
D1: dioda Zenera 5,6V, 1,3W
D2: 1N4148
T1..T3: BC547B
T4: BC557B
U1: 74HC132SO
U2: 4017SO
OPTO1: SFH9201 (Siemens)
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w modelu. Prototyp by³ zasilany
napiêciem 6V, którego dodatkowe
filtrowanie zapewnia kondensator
C1. Napiêcie to pos³u¿y³o do
zasilania diody LED transoptora
OPTO1. Pozosta³e obwody s¹ zasilane napiêciem 5,6V poprzez
rezystor R1 i diodê Zenera D1.
Kondensator C2 s³u¿y do magazynowania ³adunku, a kondensatory
C3 i C4 odsprzêgaj¹ U1 i U2.

Monta¿

Uk³ad jest stosunkowo prosty
i ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê
elementów ³atwy w budowie. Sposób jego monta¿u zale¿y od modelu. Musi zostaæ tak umieszczony, aby uk³ad OPTO1 móg³ bezporednio widzieæ bia³y pasek na
oponie. Podzespo³y modelu musz¹ oczywicie zajmowaæ mo¿liwie ma³o miejsca, dlatego u¿yto
elementów do monta¿u powierzchniowego (SMD). Na rys. 2 pokazano obraz cie¿ek p³ytki drukowanej i rozmieszczenia elementów. Zmontowana p³ytka zosta³a
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sprawdzona w prototypie szybkociomierza w modelu samochodu,
trzeba j¹ jednak traktowaæ jako
propozycjê jednego z mo¿liwych
rozwi¹zañ.
W monta¿u szybkociomierza
w modelu istotn¹ rolê, oprócz
uk³adu dopasowuj¹cego, odgrywa
umieszczenie samego komputerka
rowerowego. Zale¿y ono w du¿ym
stopniu od samego modelu. Pozostawiamy to pomys³owoci konstruktora.
Przy³¹czenie szybkociomierza
jest bardzo proste. Napiêcie zasilaj¹ce 6V nale¿y do³¹czyæ do
kondensatora C1 (nie zapominaj¹c
o polaryzacji!), a przewody wejciowe komputerka do rezystora
R10. Jak mo¿na zobaczyæ na rys.
2, s¹ do tego przeznaczone koñcówki odpowiednio TP1 i TP2
oraz TP3 i TP4.
Wreszcie ostatnia uwaga dotyczy ustalania w komputerku rednicy ko³a. Nie mo¿na zapomnieæ
o wspó³czynniku podzia³u przez
10. Jeli na przyk³ad rednica

Rys. 2. Proponowana p³ytka
drukowana uk³adu przystosowuj¹cego. Dziêki zastosowaniu elementów
SMD jej rozmiary nie przekraczaj¹
rozmiarów pude³ka zapa³ek.

ko³a modelu wynosi 2 cale, to
w komputerku nale¿y wybraæ
rednicê 20 cali.
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