M I N I P R O J E K T Y

Miniaturowy termostat cyfrowy
Dobrej jakoúci
termostaty elektroniczne s¹
zazwyczaj uk³adami bardzo
skomplikowanymi.
AmerykaÒska firma Dallas
przekona³a nas jednak, øe
tak nie musi byÊ - uk³ad
DS1620 spe³nia rolÍ
dok³adnego termometru
i†jednoczeúnie termostatu
z†regulowan¹ histerez¹.
Tak wiÍc kompletny
termostat cyfrowy
w†jednym uk³adzie
scalonym nie jest juø tylko
marzeniem!

Rys. 1.

Parametry i właściwości
termostatu
✓ napięcie zasilania: 9..15VAC/DC;
✓ rozdzielczość pomiaru: 0,5oC;
✓ zakres mierzonych temperatur: −
55..+125oC;
✓ dokładność pomiaru (typ.): 1oC;
✓ czas kolejnymi pomiarami:
200..500ms.
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Schemat elektryczny termostatu przedstawiono na
rys.1. Wszystkie funkcje
zwi¹zane z†pomiarem temperatury i†sterowaniem grzejnikÛw lub elementÛw ch³odz¹cych realizuje uk³ad US1
(DS1620). We wnÍtrzu tego
uk³adu zintegrowano czujnik
temperatury wraz z†9-bitowym przetwornikiem A/C,
cyfrowe komparatory (dla
dolnego i†gÛrnego progu porÛwnania) oraz wyjúciowy
uk³ad decyzyjny, ktÛry odpowiada za sterowanie wyjúciowych uk³adÛw steruj¹cych.
OprÛcz tego, we wnÍtrzu
uk³adu DS1620 ìzaszytoî pamiÍÊ reprogramowaln¹ EEPROM, ktÛra s³uøy do przechowywania informacji o†zadanych progach temperatur.

Tu powstaje pewien problem - w†jaki sposÛb moøna
wpisaÊ do tej pamiÍci dane
odpowiadaj¹ce ø¹danym
przez nas temperaturom? NiezbÍdny jest do tego celu specjalny programator, ktÛrego konstrukcjÍ przedstawiamy w†tym
numerze EP, na str. 49. W†artykule tym opisaliúmy takøe
nieco bardziej szczegÛ³owo
zasadÍ dzia³ania i†parametry
uk³ad DS1620.
WrÛÊmy teraz do schematu z†rys.1. Uk³ad DS1620 ma
trzy wyjúcia, ktÛre moøna wykorzystaÊ do sterowania prac¹ grza³ki (wyjúcie Tl), elementu ch³odz¹cego (Th) lub
klimatyzatora, wymagaj¹cego
sterowania z†histerez¹. WielkoúÊ histerezy ustala siÍ takøe przy pomocy programatora (szczegÛ³y w†artykule ze
str. 49).
Wyboru wykorzystywanego wyjúcia dokonuje siÍ po-

przez zmianÍ po³oøenia jumpera JP1. Wybrane wyjúcie
steruje bazÍ tranzystora T1,
spe³niaj¹cego rolÍ wzmacniacza pr¹dowego do sterowania przekaünika. Przekaünik
Prz1 jest elementem wykonawczym, ktÛry w³¹cza wybrany przez uøytkownika element ch³odz¹cy lub grzej¹cy.
Rezystor R1 (w³¹czony w†szereg z†baz¹ T1) zabezpiecza
tranzystor T1 przed przekroczeniem bezpiecznej wartoúci pr¹du bazy. Dioda D1, ktÛra jest w³¹czona rÛwnolegle
z†cewk¹ przekaünika Prz1,
zabezpiecza obwÛd kolektorbaza T1 przed przepiÍciami
powstaj¹cymi w†chwili wy³¹czania tranzystora.
Uk³ad DS1620 pracuje optymalnie przy napiÍciu zasi-

lania 5V. Z†tego teø
wzglÍdu zastosowano
stabilizator napiÍcia US2.
WydajnoúÊ pr¹dowa uk³adu
w†wersji ìLî jest w†pe³ni wystarczaj¹ca, poniewaø uk³ad
DS1620 pobiera ok. 1mA pr¹du w†czasie normalnej pracy.
Mostek prostowniczy M1
i†kondensator C1 zapewniaj¹
poprawn¹ pracÍ termostatu
podczas zasilania zarÛwno
napiÍciem
sta³ym,
jak
i†zmiennym.
Termostat zmontowano
na jednostronnej p³ytce drukowanej, ktÛrej widok znajduje siÍ na wk³adce wewn¹trz numeru, a†rozmieszczenie elementÛw
przedstawiono na
rys.2.
Montaø uk³adu
jest prosty, naleøy
tylko pamiÍtaÊ o†zamontowaniu przy
uk³adzie US1 radiatora, ktÛrego zadaniem jest poprawienie kontaktu termicznego struktury
uk³ad z†otoczeniem.
Najlepszym wyjúciem jest zastosowanie kawa³ka bla- Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 3.3kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/25V
C2: 100µF/25V
C3: 47µF/16V
C4: 100nF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
M1: mostek min. 200mA/50V
T1: BC547 lub podobny
US1: DS1620
US2: 78L05
Różne
JP1: goldpiny 2x3 z
jumperem
PRZ1: przekaźnik RM−96/12V

Kompletny uk³ad i p³ytki
druko wa ne s¹ d o s t Íp n e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1129.
chy aluminiowej o†duøej powierzchni, ktÛr¹ instalujemy
blisko miejsca, w†ktÛrym zamierzamy stabilizowaÊ temperaturÍ. W†p³ytce drukowanej przewidziane zosta³y otwory u³atwiaj¹ce przymocowanie radiatora.
Uruchomienie uk³adu polega w†zasadzie na sprawdzeniu, czy uk³ad reaguje na
zmiany temperatury otoczenia odpowiednimi zmianami
na wyjúciach Tl, Th i†Tcom.
Podczas testÛw naleøy pamiÍtaÊ o†pewnej bezw³adnoúci
cieplnej termostatu, ktÛra wynika ze stosunkowo d³ugiego
czasu ìprzekazywaniaî temperatury do wnÍtrza uk³adu.
Spowodowane to jest zastosowaniem przez producenta
obudowy z†tworzywa sztucznego o†doúÊ duøej rezystancji
cieplnej.
Naleøy takøe pamiÍtaÊ
o†tym, øe zastosowany w†termostacie uk³ad naleøy najpierw zaprogramowaÊ!
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