MINIPROJEKTY

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

Dwupunktowy termometr binarny

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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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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rezystory R6…R11 doïÈczone sÈ do wyprowadzeñ portu B mikrokontrolera US1.
Anody odpowiednich kolorów poïÈczone
sÈ razem ib sterowane przez tranzystory
PNP – T1 ib T2. Rezystory R4 ib R5 ograniczajÈ prÈdy pïynÈce przez ich bazy. Diody
jednokolorowe LED7…LED12, poprzez rezystory R12-R17 doïÈczone sÈ do wyprowadzeñ portu D. Wyzerowanie odpowiedniego wyprowadzenia powoduje Ăwiecenie
siÚ diody.
Zastosowanie dwukolorowych diod
LED1-LED6 do odczytu temperatury zbprzedziaïu –63°C ... +63°C pozwala na zakodowanie znaku tej liczby poprzez kolor. Niesie

to dwojakie uproszczenie: bardzo szybko
umoĝliwia odróĝnienie temperatury ujemnej
od dodatniej oraz pozwala na uproszczenie
jej odczytu.
Program napisany wb jÚzyku BASCOM
ib zb powodzeniem mieĂci siÚ wb pamiÚci mikrokontrolera.
Termometr zostaï zmontowany na jednostronnej pïytce drukowanej ob wymiarach
10bmm×70bmm, której schemat montaĝowy
zamieszczono na rysunkub2.
Montaĝ jest przeprowadzany typowo –
od elementów najniĝszych do najwyĝszych.
Pod mikrokontroler warto zastosowaÊ podstawkÚ. Na samym koñcu montowane sÈ dioELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012
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MINIPROJEKTY
W ofercie AVT*
AVT-1698 A
AVT-1698 UK
Wykaz elementów:
Rezystory:
R1…R5: 4,7 kV
R6…R17: 330 V
Kondensatory:
C1: 22 mF/16 V
C2: 100 nF
C3: 470 mF/16 V
Póïprzewodniki:
T1, T2: BC557
US1: ATtiny2313
LED1…LED6: dwukolorowe 5 mm, wspólna katoda
LED7…LED12: ĳóãte 5 mm
2 szt. DS18B20 w obudowie TO-92
Inne:
J1 ARK2 3,5 mm
J2, J3 goldpin 3pin + wtyki ĳeĝskie
podstawka DIP-20
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)

AVT-5330 Termometr PC (EP 2/2012)
AVT-5301 Wskaınik komfortu cieplnego
z wbudowanym kalendarzem sezonowym
(EP 7/2011)
AVT-1582 Domowy termometr RGB (EP 8/2010)
AVT-5230 Rejestrator temperatury z interfejsem
USB (EP 4/2010)
AVT-5117 Termometr USB (EP 11/2007)
AVT-5108 2-kanaãowy termometr z dwukolorowym
wyħwietlaczem LED (EP 8/2007)
AVT-957 Moduã pomiaru temperatury
(EP 11/2006)
AVT-2787 PC – Termometr – termometr
internetowy (EdW 5/2006)
AVT-570 8-kanaãowy system pomiaru temperatury
(EP 4/2004)
AVT-558 Komputerowy termometr z interfejsem
RS232 (EP 12/2003
AVT-5041 Termometr MIN-MAX (EP 11/2001)
AVT-2389 Czterokanaãowy termometr cyfrowy
(EdW 12/2000)
* 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)

Rysunek 1. Schemat ideowy termometru binarnego

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

dy ĂwiecÈce. Moĝna je przylutowaÊ zarówno
od strony opisów, jak teĝ od strony druku, by
pozostaïe elementy nie przeszkadzaïy wbwystawieniu ich na zewnÈtrz obudowy. Rozmieszczenie wyprowadzeñ dwukolorowych
diod LED ibczujników DS18B20 pokazano na
rysunkub 3. Wb ukïadzie modelowym zastosowano czerwono – niebieskie diody dwukolorowe ib ĝóïte jednokolorowe, wszystkie
obĂrednicy 5bmm.
DomyĂlnie zastosowano rezystory podciÈgajÈce R1 ib R2 ob wartoĂci 4,7b kV. Przy
odsuniÚciu któregokolwiek zb czujników na
odlegïoĂÊ wiÚkszÈ niĝ 5b m, jest zalecane
zmniejszenie wartoĂci rezystancji odpowiadajÈcego mu opornika do 3,3b kV lub nawet
2,2b kV. Podstawowym objawem zbyt duĝej
rezystancji sÈ przekïamane wartoĂci temperatury lub wrÚcz ich brak. PoïÈczenie miÚdzy
czujnikiem abukïadem warto wykonaÊ przewodem ekranowanym.
Ukïad winien byÊ zasilany napiÚciem
stabilizowanym +5bV. Nie wymaga uruchaELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2012
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Rysunek 3. Wyprowadzenia diody LED
ibczujnika DS18B20

Rysunek 4. Przykïadowy wynik pomiaru
temperatury

Rysunek 2. Schemat montaĝowy termometru binarnego
miania ib poprawnie zmontowany zaczyna
dziaïaÊ natychmiast po wïÈczeniu zasilania. Bit po lewej stronie jest najbardziej
znaczÈcy, po prawej – najmniej. Przykïadowe wskazanie temperatury pokazano na
rysunkub4.
Wb prawidïowym nawierceniu otworów
na diody wbpïycie czoïowej obudowy pomo-

Rysunek 5. Rysunek uïatwiajÈcy wykonanie otworów wbpïycie czoïowej obudowy
ĝe rysunekb5. Wszystkie wymiary podane sÈ
wbmilimetrach.

Michaï Kurzela, EP
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