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Pierwszy, miniaturowy wy wietlacz 

LED o wysoko ci cyfry wynosz cej 7 mm, 

mo e znale  zastosowanie do wskazy-

wania temperatury np. w samochodzie. 

Drugi, z wy wietlaczami o wysoko ci 

znaku 27 mm, idealnie sprawdzi si  jako 

miernik temperatury umo liwiaj cy jej 

odczyt z du ych odleg o ci np. w halach 

produkcyjnych.

Wielogabarytowy termometr LED

Termometr mierz cy temperatur  w zakresie od –55do +125°C. 

„Wielogabarytowy”, bo wspó pracuj cy z dwoma wy wietlaczami 

o ró nych wielko ciach.

W ofercie AVT*
AVT-1697/1 A AVT-1697/2 A
AVT-1697/1 B AVT-1697/2 B
AVT-1697/1 C AVT-1697/2 C
AVT-1697/1 UK AVT-1697/2 UK
Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 0805)
R1 : 10 kV
R2...R5, R14: 4,7 kV
R6...R13: 100 V
Kondensatory:
C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
C3: 10 mF/16 V
Pó przewodniki:
D1: 1N4007 (SMD) 
T1...T4: BC857 (SOT23)
U1: 78M05 (TO252)
U2: Attiny2313 (SOIC20)
U3: DS1820 DS18B20, DS18S20
LED1...LED4: wy wietlacze 7 mm lub 25 mm 
(w zale no ci od wersji)
Inne:
listwa goldpin k towa 14 szpilek
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5389 4-kana owy termometr z wy wietlaczem 
LED (EP 5/1012)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Rysunek 1. Schemat ideowy termometru

Rysunek 2. Schematy ideowy wy wietlacza

Schemat elektryczny termometru poka-

zano na rysunku 1, natomiast wy wietlacza 

na rysunku 2. Uk ad powinien by  zasilany 

napi ciem sta ym o warto ci 7...15 V do -

czonym do z cza POWER. Dioda D1 zabez-

piecza go przed niew a ciw  polaryzacj  na-

pi cia wej ciowego, natomiast kondensatory 

C1, C2 i C3 pe ni  rol  Þ ltra zasilania. Ze-

wn trzne napi cie wej ciowe jest podawane 

na stabilizator U1. Prac  termometru steruje 

mikrokontroler ATTINY2313 taktowany we-

wn trznym sygna em zegarowym, natomiast 

rol  czujnika temperatury pe ni uk ad typu 

DS1820/18S20/18B20. Wy wietlacze zosta y 

opracowane w dwóch wersjach gabaryto-

wych, natomiast ich sterowanie odbywa si  

identycznie. Anody wy wietlaczy zasilane 

AVT
1697/1
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s  poprzez tranzystory T1...T4, natomiast 

katody s  sterowane bezpo rednio z portu 

mikrokontrolera poprzez rezystory ograni-

czaj ce R6...R13.

Uk ady z serii DS18x20 ró ni  si  roz-

dzielczo ci  pomiaru i sposobem jego zapi-

su w pami ci, wi c aby termometr pracowa  

prawid owo, musi rozpozna  wersj  uk adu. 

Sam pomiar temperatury przebiega w spo-

sób standardowy, z u yciem komend o ko-

dzie 0x44 – start konwersji i 0xBE – odczyt 

wyniku, dok adnie opisanych w dokumen-

tacji producenta. Wskazania temperatury s  

aktualizowane co 2 s.

Rysunek 3. Schemat monta owy p ytki 

steruj cej termometru

Rysunek 4. Schemat monta owy wy wietlacza (wielko  p ytki zale y od wybranej 

wersji)

Schemat monta owy termometru poka-

zano na rysunku 3. Uk ad nale y zmontowa  

na dwóch p ytkach drukowanych, w zale -

no ci od wybranej wersji gabarytowej. Mon-

ta  uk adu jest typowy i nie powinien przy-

sporzy  problemów. Po zmontowaniu nale-

y po czy  obydwie p ytki np. za pomoc  

listwy szpilek goldpin. Czujnik temperatury 

nale y do czy  do p ytki drukowanej cz c 

jego zewn trzne wyprowadzenia do punktu 

oznaczonego jako „G”, a rodkowe wyprowa-

dzenie do „1W”. Je eli b dziemy dokonywa  

pomiarów temperatury powietrza, to wy-

starczy os oni  czujnik przed ewentualnymi 

wp ywami czynników atmosferycznych lub 

uszkodzeniem mechanicznym np. za pomo-

c  rurki termokurczliwej. Przy pomiarach 

temperatury cieczy, nale y solidnie zabez-

pieczy  czujnik i jego styki przed wilgoci . 

Naj atwiej mo na to zrobi  poprzez umiesz-

czenie uk adu DS1820 w aluminiowej rurce 

i zalanie go ywic  epoksydow .

EB

Schemat ideowy termometru pokazano 

na rysunku 1. „Sercem” urz dzenia jest mi-

krokontroler ATtiny2313. Do wyprowadze  

4 i 5 do czone s  czujniki temperatury typu 

DS18B20. Czujniki zasilane b d  w trybie 

2-Wire, czyli z do czonego na sta e napi -

cia zasilaj cego. Takie rozwi zanie skraca 

czas odczytu (przede wszystkim konwersji) 

warto ci temperatury i pozwala na stosowa-

nie d ugich przewodów po czeniowych do 

czujnika. Rezystory R1 i R2 podci gaj  lini  

danych do dodatniego bieguna zasilania, co 

wynika ze wymaga  standardu 1-Wire.

Diody LED1-LED6 to dwukolorowe dio-

dy LED ze wspóln  katod . Katody, poprzez 

Dwupunktowy termometr binarny

Prezentowany uk ad pozwala 

na niezale ny pomiar dwóch 

temperatur: jednej z zakresu 

+1°C ... +63°C i drugiej 

z zakresu -63°C ... +63°C, przez 

co doskonale nadaje si  do 

pomiaru temperatury wewn trz 

i na zewn trz mieszkania. 

Wynik jest prezentowany jest 

w postaci rz du kolorowych 

diod LED, zgodnie z naturalnym 

kodem binarnym. Dzi ki temu 

stanowi bardzo efektowny gad et 

i mo e by  niema  zagadk  

dla go ci nieznaj cych tego 

systemu liczbowego.
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