
Eladó szegmens terepasztal H0

Írta: Administrator
2020. október 22. csütörtök, 19:38 - Módosítás: 2020. október 23. péntek, 16:05

Eladó az alábbi szegmens terepasztal. A képeken látható járművek, tablet és vezérlő (Z21) nem
tartozéka az eladásra kerülő terepasztalnak. Megtekinthető, kipróbálható Balassagyarmaton,
egyeztetett időpontban.

  

  

Ár: alku, megegyezés alapján. Számlát tudok adni.

  

  

Képek:

  

http://bgyvmk.hu/albumok/category/26-2020-10-23-12-35-14.html

  

  

Videók:

  

Youtube ,

  

  

Kapcsolat, elérhetőség: info@bgyinfo.hu   + 36 20 38 48 760
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Mérete: 2m x 1,25m.

  

  

Szerkezet anyaga: 10mm rétegelt lemez.

  

  

Az asztal két keskenyebb oldalán csatlakozási lehetőség pl. modulokhoz. A Balassagyarmati
Vasútmodell kiállításon mindkét oldalon modulrendszerbe csatlakozott.

  

A vásárló megkapja az Arduino vezérlőkön futó szoftverek forráskódját az esetleges
meghibásodás miatti cseréhez vagy továbbfejlesztéshez. A szerzői jogot fenntartom, nem
használható fel szabadon.

  

  

Vezérlőpult:

  

innen lehet irányítani a fordítót, a fűtőház ajtókat, valamint a kémény füstölőt és a széndaru
forgatást
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Tápellátás:

  

egy db Chieftek PC tápegység működtet minden elektromos fogyasztót:  +3.3, +5, +12V.

  

  

Sínek, vágányzat:

  

PECO Code 100 flexi. 1db programozó vágány van a fordítónál. A fordító polaritásváltását
forgatáskor az Arduino Mega vezérli egy relépanel segítségével.

  

  

Fűtőház szerkezete:

    
    -  3x3 mm fenyőlécből ragasztással, pácolva.  
    -  külső falak, tető: polisztirol  
    -  tetőszellőző nyitott (a füstölős mozdonyok füstje kiáramlik)  
    -  az ajtók nyitását egy Pololu robotvezérlő végzi 9g szervók segítségével. Az ajtó
nyitást-zárást kapcsolókkal lehet a pultról vezérelni.   
    -  világítás egyedi lámpabúrákban LED-ek  
    -  a tető leemelhető  

  

  

Épületek, objektumok:
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    -  Irodaépület: 2 emeletes, lépcsővel, szobákkal. A szobák tapétával, emberekkel
berendezve, világítással.   
    -  Kerékpártároló: kerékpárokkal, a hátulján graffiti.  
    -  Trafóház: egy nagyméretű trafó imitációval, világítással, a hátulján graffiti.  
    -  Szivattyúház: körbekerítve, csővezeték, alkatrészek.  
    -  Raktár terület  
    -  Kémény melletti kis épület  
    -  fa WC (budi)  
    -  váltóállító torony: berendezéssel, emberekkel, világítással.  
    -  gázolaj kút  
    -  térvilágító lámpák  
    -  víztorony  
    -  jó munkás emberek :-)  

  

  

Széndaru:

  

egy 9g szervomotor forgatja, amelyet egy Arduino UNO hajt meg (véletlenszerűen forgatja).
Kapcsolóval lehet be és kikapcsolni.

  

  

Vasúti átjáró, fénysorompó:

  

a talpfák közé beépített infra érzékelők egy Arduino UNO-val vezérlik a fénysorompót. Az átjáró
két oldalán 1-1 érzékelő helyezkedik el. Működése: az infra felett elhaladó mozdony vagy kocsi
tengelye (vagy bármilyen felület, amiről visszaverődik az infrasugár) elindítja a piros villogást és
3 mp késleltetéssel kapcsol vissza fehérre. Tehát amíg valamelyik infra felett megy a
szerelvény addig piros (+3 másodperc). Ez a beállítás az átlagos játéknál megfelel.
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Kémény:

  

egy nagyméretű füstgenerátort tartalmaz, füstolajjal üzemel. Kapcsolóval lehet be és
kikapcsolni.

  

  Mozdony fordító:
  

egyedi építésű, forgatás léptetőmotorral egybeépített precíziós áttétellel. A vezérlése Arduino
Mega panellel történik. Ez hajtja a meg az LED kijelzőt és a billentyűzetet.

  

  

Működése:

  

Preciziós 20:1 áttétellel 1,8 lépésű léptetőmotor, meghajtóval (stepper driver).

  

4 szegmenses LED kijelző, 4*4 bill.

  

Ezzel a motorral egy teljes kör 8000 lépés (400 mikrolépés beállítással

  

Kijelzések:

  

- init (initializálás)

 5 / 7



Eladó szegmens terepasztal H0

Írta: Administrator
2020. október 22. csütörtök, 19:38 - Módosítás: 2020. október 23. péntek, 16:05

  

- done (kész)

  

- rElE (relé behúzás az adott pozíción - sin polaritás csere)

  

- pozíció száma

  

- forgatáskor a lépés száma

  

  

Kezelés, billentyűk:

  

* : törlés, fordítás megszakítás

  

99 # : pozíció bevitel (szám a kívánt pozíció. pl: 1#, 2#, 11#, 18#, 29#)

  

A : 1 lépés jobbra

  

B : 1 lépés balra

  

C :  50 lépés jobbra
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D : 50 lépés balra (ezek csak az inithez kellenek:)

  

  

Inicializálás: 99xx# : ahol áll a híd, annak a számát beírva az xx helyére a fűtőház pozíciót,
beállítja az elektronikát hozzá. Ha nem áll pontosan, oda fordítható az A, B, C, D gombokkal.

  

Következő bekapcsolás után  nem kell mást tenni csak beírni a számát és kész az init.

  

  

A terepasztal ismert hibái, hibajelenségei:

  

Eddig csak egy db ajtónyitó szervót kellet kicserélni (7. ajtó).

  

A mechanikus áttételnek van kb 0,5mm holtjátéka. A fordításkor esetlegesen 2-3
tizedmilliméteres hibát gombnyomással lehet mikrolépéssel igazítani. Általában minden fordítás
pontos, jól játszható a ki és beállás. Talán a gőzösök futókereke érzékenyebb.
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