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Анотація 

У роботі запропоноване просте схемотехнічне рішення цифрового спідометра для легкового автомобіля. 

Як приклад, розроблений цифровий спідометр передбачений для застосування у ВАЗ 2114. Працездатність 

пристрою перевірена шляхом моделювання в Proteus 7.7. 
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Abstract 

The paper proposes a simple circuit design of a digital speedometer for a passenger car. As an example, the devel-

oped digital speedometer is for use in Lada 2114. The performance of the device is tested by simulation in Proteus 7.7. 

Keywords: speedometer, speed sensor, microcontroller, electrical circuit. 

 

Вступ  

Спідометр - така ж невід'ємна частина автомобіля, як двигун або колеса. Це вірний помічник водія 

під час руху: без нього не визначити поточну швидкість і пройдену відстань. Для замовників транс-

портних послуг він часто залишається єдиним джерелом даних при розрахунку пробігу і витрат пали-

ва. Однак у силу технологічного рішення цей прилад не можна назвати точним вимірником. Тому 

розробка та дослідження цифрових спідометрів із високою точністю вимірювання є актуальною нау-

ково-технічною задачею. 

Метою роботи є розробка нового схемотехнічного рішення радіоелектронного пристрою руху 

об’єкта. 

Результати дослідження 

Принцип дії спідометра оснований на прямому вимірюванні періоду імпульсів, які знімаються з 

контактів переривачу, з подальшим обчисленням швидкості обертання валу коліс й виведенням ре-

зультату на індикатор. 

На рис. 1 наведена структурна схема пропонованого пристрою. Він складається з таких основних 

структурних блоків: 1) джерело живлення; 2) датчик швидкості; 3) мікроконтролер; 4) індикатор ви-

ведення інформації. 

 

Рис. 1. Структурна схема цифрового спідометра 

 

Датчик - це асинхронний генератор зі збудженням від постійного магніту. Напругу, що виробля-

ється магнітом, прямо пов'язана з числом оборотів його якоря і відповідно ведучого вала. Згенерова-

ний струм надходить на спідометр і через обробку у МК виводить виміряну швидкість на індикатор. 

Для завдання необхідної тактової частоти для мікроконтролеру використовується кварцовий резо-



  

натор на 10мГц. Визначення швидкості відбувається датчиком швидкості та обчислюється мікрокон-

тролером за формулою 

 V=0,6/(1/Fп) (км/год), (1)  

де Fп – кількість імпульсів за 1 секунду. 

 

 

Рис. 2. Схема елеткрична принципова цифрового спідометра 

 

Моделювання роботи схеми спідометра проводилось у пакеті Proteus 7.7 Professional (рис. 3).  

 

Рис. 3. Електрчина схема цифрового спідометра у пакеті Proteus 7.7 Professional 

 

Метою дослідження є перевірка відповідності розробленого програмного забезпечення апаратної 

частини схеми. Замість датчика швидкості використовується генератор прямокутних імпульсів, вихі-

дного сигналу якого достатньо, щоб перевірити працездатність спідометру. Результати моделювання 

наведені на рис. 4 і рис. 5. 



  

 

Рис. 4. Результати моделювання роботи спідомктра в режимі вимірювання швидкості (км/год) 

 

Рис. 5. Результати моделювання роботи цифрового спідометра у режимі вимірювання швидкості обертання 

колінчатого валу (об/хв) 

 

Висновки 

У роботі запропоноване нове схемне рішення цифрового автомобільного спідометра на МК 

PIC16F84 для ВАЗ 2114. 
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