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Przyszedł mi do głowy pomysł niecodzien-
nego wykorzystania komputerka rowero-
wego, jako miernika siły wiatru. Muszę się
przyznać, że w swojej „karierze” elektronika
– hobbysty wykonałem około dziesięciu róż-
nych konstrukcji takiego miernika. Oczywi-
ście głównie skupiałem się na części mecha-
nicznej i przekazywaniu informacji o prędko-
ści wiatru, choć i sposobów wskazań przete-
stowałem kilka (mierniki wskazówkowe, li-
nijki LED-ów, wyświetlacze 7-segmentowe).

Opis układu
Najpierw stosowałem różnego rodzaju sil-
niczki od zabawek, walkmanów itp. – pracu-
jące w roli prądnicy. Później testowałem
układy z kontaktronem i transoptorem szcze-
linowym. To ostatnie rozwiązanie uważam
za najlepsze. I takie właśnie zastosowałem
w moim wiatromierzu. Jego schemat przed-
stawiony jest na rysunku 1.

Diody D1 i D2 tworzą transoptor szczelino-
wy, który przesłaniany jest przez przesłonę
obracającą się na
osi wiatromierza
(jedno przesunię-
cie na obrót). War-
tość rezystora R1
ogranicza prąd
diody D1 i zależy
od napięcia zasila-
nia układu.

Montaż i uruchomienie
Fotografie w artykule pokazują przetwornik
mojego wiatromierza. Widać na nim sposób
jego budowy i pewne rozwiązania konstruk-
cyjne, jakie w drodze testów uznałem za naj-

lepsze. Na samym początku mojej „przygo-
dy” z wiatromierzem stosowałem różnego ty-
pu, kształtu i rozmiaru śmigła. Mają one za-
sadniczą wadę – reagują tylko na wiatr od
swego przodu (i od tyłu – wtedy jednak kręcą
się w drugą stronę). Realizacja obracającego się
zawsze pod wiatr śmigła nie ma sensu. Kompli-
kuje to w znacznym stopniu część mechanicz-
ną. Dlatego też obecnie preferuję wiatrak z mi-
seczkami obracającymi się w osi pionowej.

Najpierw w roli miseczek napędowych
stosowałem przecięte na pół piłeczki od teni-
sa stołowego. Niestety, już po roku pracy nie
nadawały się do użytku. Wyprężone w lecie
i zmrożone w zimie żółkły, kruszały i pękały.
Pod wpływem dotyku niemal kruszyły się
w palcach. Cienki kauczuk z jakiego piłeczki
te są wykonane nie nadaje się do tego rodza-
ju zastosowań. Znacznie lepiej nadają się pla-
stikowe nakrętki z butelek do napojów i wód
mineralnych typu PET. I takie właśnie nakręt-
ki zastosowałem w moim modelu.

Obudowę wiatromierza wykonałem z pla-
stikowego pojemnika po witaminach Cen-
trum. Polecam właśnie ten pojemnik. Prze-
pracował u mnie na zewnątrz 3 lata i jedynie
nieco zżółkł. Żadnych pęknięć. W jego na-
krętce wykonałem otwór, w który włożyłem
silniczek elektryczny od zabawki. Usunąłem
z niego wszystkie wnętrzności (szczotki,
uzwojenia), a pozostała tylko oś wirnika
i metalowe obrączki utrzymujące wirnik na
miejscu. Silniczek przykleiłem do nakrętki
za pomocą kleju nakładanego na gorąco za
pomocą pistoletu.

W drugiej nakrętce wywierciłem na obwo-
dzie cztery symetrycznie rozmieszczone otwo-
ry na miseczki napędowe. Miseczki są przy-

kręcone wkrętami do plastikowych rurek,
które wcześniej zalałem w nakrętce klejem na-
kładanym na gorąco za pomocą pistoletu. Sa-
me wkręty dobrze jest zabezpieczyć przed ko-
rozją, chociażby zalewając im główki wspo-
mnianym klejem. W środku nakrętki zalałem
tym samym klejem zębatkę, której otwór pasu-
je do wirnika silniczka. W ten sposób można
połączyć silniczek z miseczkami napędowymi.

Płytkę transoptora przykleiłem do obudo-
wy tym samym klejem, tak aby kawałek la-
minatu przyklejony do drugiego końca wirni-
ka mógł przesłaniać transoptor. Wszystko to
jest dobrze widoczne na fotografiach.

Mając gotową część elektroniczną i mecha-
niczną, można przystąpić do uruchamiania ca-
łości. W tym celu układ transoptora należy po-
łączyć z interfejsem komputerka: masa do ma-
sy i punkt OUT transoptora z punktem IN in-
terfejsu oraz podłączyć zasilanie (VCC). Aby
komputerek wyświetlał prędkość wiatru
w km/h, należy wpisać mu odpowiednią war-
tość obwodu koła (wiatraka). W moim przy-
padku będzie to promień od środka nakrętki do
środka miseczek napędowych x Π x 2. W mo-
im wiatromierzu promień równy jest 4cm,
a więc „obwód” wiatraka wynosi około 25cm.

Czy mój wiatromierz wyświetla dokładną
wartość prędkości wiatru? Tego niestety nie
wiem, nie posiadam wzorcowego wiatromie-
rza do przeprowadzenia porównań. 

Warto pamiętać także o tym, że licznik rowe-
rowy ma pamięć wartości maksymalnej i śre-
dniej. Przyda się to do analizy prędkości wiatru.
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