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Wielogabarytowy termometr LED
Termometr mierzÈcy temperaturÚ wb zakresie od –55do +125°C.
„Wielogabarytowy”, bo wspóïpracujÈcy zb dwoma wyĂwietlaczami
ob róĝnych wielkoĂciach.
Pierwszy, miniaturowy wyĂwietlacz
LED ob wysokoĂci cyfry wynoszÈcej 7b mm,
moĝe znaleěÊ zastosowanie do wskazywania temperatury np. wb samochodzie.
Drugi, zb wyĂwietlaczami ob wysokoĂci
znaku 27b mm, idealnie sprawdzi siÚ jako
miernik temperatury umoĝliwiajÈcy jej
odczyt zb duĝych odlegïoĂci np. wb halach
produkcyjnych.
W ofercie AVT*
AVT-1697/1 A
AVT-1697/1 B
AVT-1697/1 C
AVT-1697/1 UK

AVT-1697/2
AVT-1697/2
AVT-1697/2
AVT-1697/2

Schemat elektryczny termometru pokazano na rysunkub1, natomiast wyĂwietlacza
na rysunkub2. Ukïad powinien byÊ zasilany
napiÚciem staïym ob wartoĂci 7...15b V doïÈczonym do zïÈcza POWER. Dioda D1 zabezpiecza go przed niewïaĂciwÈ polaryzacjÈ na-

piÚcia wejĂciowego, natomiast kondensatory
C1, C2 ib C3 peïniÈ rolÚ Þltra zasilania. ZewnÚtrzne napiÚcie wejĂciowe jest podawane
na stabilizator U1. PracÈ termometru steruje
mikrokontroler ATTINY2313 taktowany wewnÚtrznym sygnaïem zegarowym, natomiast
rolÚ czujnika temperatury peïni ukïad typu
DS1820/18S20/18B20. WyĂwietlacze zostaïy
opracowane wb dwóch wersjach gabarytowych, natomiast ich sterowanie odbywa siÚ
identycznie. Anody wyĂwietlaczy zasilane

A
B
C
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
Póïprzewodniki:
D1: 1N4007 (SMD)
T1...T4: BC857 (SOT23)
U1: 78M05 (TO252)
U2: Attiny2313 (SOIC20)
U3: DS1820 DS18B20, DS18S20
LED1...LED4: wyħwietlacze 7 mm lub 25 mm
(w zaleĳnoħci od wersji)
Inne:
listwa goldpin kĎtowa 14 szpilek
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

Rysunek 1. Schemat ideowy termometru

AVT-5389 4-kanaãowy termometr z wyħwietlaczem
LED (EP 5/1012)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A
pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+
pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B
pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet elementów
wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze,
ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,
które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja, lecz
jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna
ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania zamówienia
upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl
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Rysunek 2. Schematy ideowy wyĂwietlacza
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Rysunek 3. Schemat montaĝowy pïytki
sterujÈcej termometru
sÈ poprzez tranzystory T1...T4, natomiast
katody sÈ sterowane bezpoĂrednio zb portu
mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczajÈce R6...R13.
Ukïady zb serii DS18x20 róĝniÈ siÚ rozdzielczoĂciÈ pomiaru ib sposobem jego zapisu wbpamiÚci, wiÚc aby termometr pracowaï
prawidïowo, musi rozpoznaÊ wersjÚ ukïadu.
Sam pomiar temperatury przebiega wb sposób standardowy, zb uĝyciem komend ob kodzie 0x44 – start konwersji ib 0xBE – odczyt
wyniku, dokïadnie opisanych wb dokumentacji producenta. Wskazania temperatury sÈ
aktualizowane co 2bs.

Rysunek 4. Schemat montaĝowy wyĂwietlacza (wielkoĂÊ pïytki zaleĝy od wybranej
wersji)
Schemat montaĝowy termometru pokazano na rysunkub3. Ukïad naleĝy zmontowaÊ
na dwóch pïytkach drukowanych, wb zaleĝnoĂci od wybranej wersji gabarytowej. Montaĝ ukïadu jest typowy ibnie powinien przysporzyÊ problemów. Po zmontowaniu naleĝy poïÈczyÊ obydwie pïytki np. za pomocÈ
listwy szpilek goldpin. Czujnik temperatury
naleĝy doïÈczyÊ do pïytki drukowanej ïÈczÈc
jego zewnÚtrzne wyprowadzenia do punktu
oznaczonego jako „G”, abĂrodkowe wyprowadzenie do „1W”. Jeĝeli bÚdziemy dokonywaÊ

pomiarów temperatury powietrza, to wystarczy osïoniÊ czujnik przed ewentualnymi
wpïywami czynników atmosferycznych lub
uszkodzeniem mechanicznym np. za pomocÈ rurki termokurczliwej. Przy pomiarach
temperatury cieczy, naleĝy solidnie zabezpieczyÊ czujnik ib jego styki przed wilgociÈ.
Najïatwiej moĝna to zrobiÊ poprzez umieszczenie ukïadu DS1820 wbaluminiowej rurce
ibzalanie go ĝywicÈ epoksydowÈ.
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Dwupunktowy termometr binarny
Prezentowany ukïad pozwala
na niezaleĝny pomiar dwóch
temperatur: jednej zb zakresu
+1°C ... +63°C ib drugiej
zb zakresu -63°C ... +63°C, przez
co doskonale nadaje siÚ do
pomiaru temperatury wewnÈtrz
ib na zewnÈtrz mieszkania.
Wynik jest prezentowany jest
wb postaci rzÚdu kolorowych
diod LED, zgodnie zb naturalnym
kodem binarnym. DziÚki temu
stanowi bardzo efektowny gadĝet
ib moĝe byÊ niemaïÈ zagadkÈ
dla goĂci nieznajÈcych tego
systemu liczbowego.
Schemat ideowy termometru pokazano
na rysunkub1. „Sercem” urzÈdzenia jest mikrokontroler ATtiny2313. Do wyprowadzeñ
4 ib5 doïÈczone sÈ czujniki temperatury typu
DS18B20. Czujniki zasilane bÚdÈ wb trybie
2-Wire, czyli zb doïÈczonego na staïe napiÚcia zasilajÈcego. Takie rozwiÈzanie skraca
czas odczytu (przede wszystkim konwersji)
wartoĂci temperatury ibpozwala na stosowanie dïugich przewodów poïÈczeniowych do
czujnika. Rezystory R1 ibR2 podciÈgajÈ liniÚ
danych do dodatniego bieguna zasilania, co
wynika ze wymagañ standardu 1-Wire.
Diody LED1-LED6 to dwukolorowe diody LED ze wspólnÈ katodÈ. Katody, poprzez
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