
Elektroninen ohjainkortti  TCC lukituksen
vapautukseen THM-700R4

Chevrolet Caprice Brougham vuosimallia 1987

Autossa on alunperin ollut Rochester kaasutin joka edellisen omistajan toi-
mesta oli vaihdettu Carter 600 cfm:een. Vaihdoksen johdosta turbiinin
lukitus ei ollut toiminnassa.

Solenoidin kytkentä on toteuttu alunperin yhdellä johdolla, solenoidi
maadoittuu jalastaan. Koska kytkentä oli jätetty irti, laitoin 12V syötön
jarrukytkimen kautta laatikolle. Tämä ei riittänyt pelkästään vaan solenoidi
kaipasi pientä puhdistusta (takerteli) sekä 3-4 pressure swicth oli vaihto-
tarpeessa. Muutama öljypohjan poiskäyttö – 15 pakkasella ja lukitus alkoi
toimimaan.

Rauhallisessa ajossa tämä kytkentä toimi ihan tyydyttävästi. D-asennossa 3
vaihde lukittuu n. 60km/h vauhdissa. Sama tietenkin 4. vaihteella OD-
asennossa. Mielessä kuitenkin kalvoi pieni muutoksen tarve koska matka-
vauhdissa 80-100km/h, kun tulee välillä tarvetta “ripeisiin” ohituksiin,
lukituksen irtiolon tarve oli ilmeinen.



Käytännössä tämä ilmeni laatikon vaihtaessa 4:lta 3:lle, lukitus pysyy pääl-
lä eikä siitä johtuen kiihtyvyys ollut paras mahdollinen. Eikä se liene ole
tervettä laatikollekkaan.

Tästä johtuen kiinnostuin “capriceman”:in eli Mikon ideasta tehdä
ohjainboxi jolla ongelma saadaan pois. Ensin ajatuksena oli käyttää MAP
anturia ja VSS signaalia, mutta ostamani MAP anturi oli valmiiksi
kuollut…joten se siitä ideasta.

Mikko heitti ajatuksen, että käytetään HALL anturia Allegro 3141(pieni
transistorin kokoinen komponentti) ja kaveriksi ohjainkortti TCC ohjauk-
seen.  Mikko suunnitteli piirilevyn ja kalusti tarvittavilla komponenteilla.
HALL anturille viritin sopivan säädettävän kiinnityksen. HALL anturi rea-
goi magneettikenttään, joten sen sijoittaminen kaasuvivustoon oli helppoa.

Magneetti ja HALL anturi viritetty paikoilleen



Ensituntumalta asti ohjaus on toiminut loistavasti. Ja koska kortille on ra-
kennettu 10 sekunnin viive, kun anturi antaa kortille signaalin. Turbiini lu-
kon irroitukseen riittää myös kaasupolkimen nopea painallus lukituksen
irtoamiseen 10 sekunnin ajaksi.

Ainoa säätö joka tehtiin oli hakea hiljalleen kiihdyttäen kohta, jossa lukitus
irtoaa magneetin tullessa anturin alueelle.  Sen säädin kohtaan, jossa
lukitus irtoaa n. 135 km/h vauhdissa. Tätä irroituskohtaa säädetään siis yk-
sinkertaisesti HALL anturia siirtämällä.

Ohjainkortti menossa testaukseen               Kuva johdotuksesta

“Mustalaatikko” paikoillaan



Elektroniikan rakentaminen

Rakentaminen aloitetaan piirilevystä, johon tarvitaan valotuskalvo, valmis

valoherkkä piirilevy, lipeää 7promillen seos, ferrikloridia(tai muuta

syövytys nestettä). Piirilevyn kuparikuva löytyy tästä samasta dokumentis-

ta, tulosta se laser tulostimella kalvolle.  Piirilevyä valotetaan, riippuen

laitteistosta 300s-600s. Valotuksen jälkeen piirilevy laitetaan lipeään

(7promillea)>> hetken kuluttua alkaa piirilevylle muodostua piirilevyn ku-

viot.

Piirilevyn lakanpoisto vaihe on valmis silloin, kun piirilevyn pohja on kupa-

rin värinen ja pinnalla näkyy selvästi ”kuparivedot”. Sen jälkeen pese piiri-

levy vedellä ja laita syövytysaltaaseen(ferrikloridi tai vastaava). Piirilevy on

valmis kun piirilevylle on jäänyt kuparivedot ja vetojen väleistä on syöpynyt

kupari pois. Sitten ota piirilevy pois syövytysaltaasta ja pese piirilevy vedel-

lä, jonka jälkeen levitä piirilevylle alkoholia tai vastaavaa puhdistusainetta

jolla saat vetojen päällä olevan valoherkän lakan poistettua.

Sitten juoteaktiivista lakkaa suihkutetaan piirilevyn pinnalle(sk10). Anna

kuivua noin tunnin jonka jälkeen poraa piirilevylle tarvittavat reiät 1mm te-

rällä. Liittimet voivat tarvita leveämmän porareiän, joten terää tulee hie-

man heilutella sivusuuntaan >> jolloin saadaan aikaan soikea reikä.



Osien juottaminen piirilevylle ja johdotus

Osien sijoittelu kannattaa aloittaa vaikka vastuksista ja sen jälkeen

kondensaattori, mosfetit(IRF540), diodit(1N4007), riviliittimet, sulake ja

rele. Osia voi jäähdyttää vaikka märällä liinalla, jos tuntuu että komponen-

tit kuumenevat liikaa…

Johdot kannatta kytkeä seuraavassa järjestyksessä:
Ensin GND IN eli maa, jonka jälkeen Hall anturin johdot ensin GND,
12V ja Hall. Tämän jälkeen voi kytkeä TCC LINE TO Transmission joh-
don ja sen jälkeen From Brake SW johdon jarrupolkimelta.

Laitteen toiminta
Itse tilatieto saadaan hall anturilta joka on sijoitettu kaasuttajan viereen.

Hall anturi on pujotettu kutistesukkaan ja kiinnitetty muovi klipsein

mekanismiin jota voi liikuttaa. Anturin liikuttaminen magneettiin nähden

muuttaa kohtaa, jolloin turbiinilukko avautuu tai sulkeutuu.

Piirikortin toiminta perustuu mittasignaalin invertointiin ja viivästämiseen

R-C piirillä. Ensin hall anturilta tuleva pulssi puskuroidaan ja invertoidaan,

jonka jälkeen tehdään tarvittava viive 470k ja 10uF kondensaattorilla. R-C

piirin jälkeen signaali ajetaan MOS-fetin hilalle joka ohjaa releen käämiä,

releen aukaisu katkaisee TCC solenoidilta virran kulun ja turbiinilukko

avautuu.

Lisäksi piirikortille tarvitaan 12V jännite joka on päällä, kun virtaavain on

asennossa RUN(Hot in run). 12V jännitteen saat sulaketaululta taikka ryös-

tämällä se muualta. Laite kuluttaa virtaa alle 100mA joten ko. sulakkeelle

siitä ei aiheudu ylimääräistä kuormaa joka tulisi huomioida mitoituksessa.
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Piirilevyn kupari kerros

Osasijoittelu

Kaikki kerrokset ( Zoomattu kuva ! )



Komponenttilista

Vastukset 1/4W

R1 10k
R2 1K
R3 470K

Puolijohteet

Q1-Q2 IRF540
DI-D2 1N4007

Muut:
C1 10uF/25V
F1 Minisulake 1A
Hall Allegro 3141
Riviliitin 2.5mm216A 5.08 mm rasteri
1kpl 12V/5-8A rele
1kpl Laitekotelo 120x70x50 tai pienempi
Johtoa 0.5-1.5mm2 Hall anturi vaatii ohuempaa johtoa
Kutistesukkaa

Kysymykset osista: capriceman@kapy.edu.hel.fi

Johdotuskaavio

H
ot in run

123
123
123
123
123
123
123
123

M
aajohto rungosta

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

12V
 sulakerasiasta

12345678
12345678
12345678
1234567812V
12345678
12345678
12345678HALL
12345678
12345678
12345678GND

12345678
12345678
12345678 TCC LINE TO Transmission
123456789
123456789
123456789From Brake SW

Komponentteja saa (vastukset, diodit, piirit,
liittimet...)

Step-systems Oy, Lahti (Syövytyslaitteet, kompo-
nentit) www.step.fi

Kouluelektroniikka, Rauma (Komponentteja, joh-
toa, kotelot) www.kouluelektroniikka.fi
Suomen Huoltopalvelu Oy, Helsinki.
Tukkumyynti.(Kotelo, komponentit, kytkimet)

Partco Oy, Helsinki. (Piirilevyä ja komponentteja,
kytkimiä)>luettelo www.partco.fi

Motonet Vantaa. (johtoa, Abikoliittimiä...)



Kuvia konehuoneesta



Kuva valmiista anturin kiinnikkeestä sekä magneetista

Elektroniikka boxi auki



Lähikuva mekanismista ja magneetista

Kirjoittanut Kane & Capriceman
Capriceman@kapy.edu.hel.fi
Suunnittelu Capriceman


