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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.

rezystory R6…R11 do czone s  do wy-

prowadze  portu B mikrokontrolera US1. 

Anody odpowiednich kolorów po czone 

s  razem i sterowane przez tranzystory 

PNP – T1 i T2. Rezystory R4 i R5 ograni-

czaj  pr dy p yn ce przez ich bazy. Diody 

jednokolorowe LED7…LED12, poprzez re-

zystory R12-R17 do czone s  do wypro-

wadze  portu D. Wyzerowanie odpowied-

niego wyprowadzenia powoduje wiecenie 

si  diody.

Zastosowanie dwukolorowych diod 

LED1-LED6 do odczytu temperatury z prze-

dzia u –63°C ... +63°C pozwala na zakodo-

wanie znaku tej liczby poprzez kolor. Niesie 

to dwojakie uproszczenie: bardzo szybko 

umo liwia odró nienie temperatury ujemnej 

od dodatniej oraz pozwala na uproszczenie 

jej odczytu.

Program napisany w j zyku BASCOM 

i z powodzeniem mie ci si  w pami ci mi-

krokontrolera.

Termometr zosta  zmontowany na jed-

nostronnej p ytce drukowanej o wymiarach 

10 mm×70 mm, której schemat monta owy 

zamieszczono na rysunku 2.

Monta  jest przeprowadzany typowo – 

od elementów najni szych do najwy szych. 

Pod mikrokontroler warto zastosowa  pod-

stawk . Na samym ko cu montowane s  dio-

AVT
1698
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dy wiec ce. Mo na je przylutowa  zarówno 

od strony opisów, jak te  od strony druku, by 

pozosta e elementy nie przeszkadza y w wy-

stawieniu ich na zewn trz obudowy. Roz-

mieszczenie wyprowadze  dwukolorowych 

diod LED i czujników DS18B20 pokazano na 

rysunku 3. W uk adzie modelowym zasto-

sowano czerwono – niebieskie diody dwu-

kolorowe i ó te jednokolorowe, wszystkie 

o rednicy 5 mm.

Domy lnie zastosowano rezystory pod-

ci gaj ce R1 i R2 o warto ci 4,7 kV. Przy 

odsuni ciu któregokolwiek z czujników na 

odleg o  wi ksz  ni  5 m, jest zalecane 

zmniejszenie warto ci rezystancji odpowia-

daj cego mu opornika do 3,3 kV lub nawet 

2,2 kV. Podstawowym objawem zbyt du ej 

rezystancji s  przek amane warto ci tempe-

ratury lub wr cz ich brak. Po czenie mi dzy 

czujnikiem a uk adem warto wykona  prze-

wodem ekranowanym.

Uk ad winien by  zasilany napi ciem 

stabilizowanym +5 V. Nie wymaga urucha-

Rysunek 5. Rysunek u atwiaj cy wykona-

nie otworów w p ycie czo owej obudowy

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
Pó przewodniki:
T1, T2: BC557
US1: ATtiny2313
LED1…LED6: dwukolorowe 5 mm, wspólna katoda
LED7…LED12: ó te 5 mm
2 szt. DS18B20 w obudowie TO-92
Inne:
J1 ARK2 3,5 mm
J2, J3 goldpin 3pin + wtyki e skie
podstawka DIP-20
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-5330 Termometr PC (EP 2/2012)
AVT-5301 Wska nik 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-kana owy termometr z dwukolorowym 

wy wietlaczem LED (EP 8/2007)
AVT-957 Modu  pomiaru temperatury  

(EP 11/2006)
AVT-2787 PC – Termometr – termometr 

internetowy (EdW 5/2006)
AVT-570 8-kana owy 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 Czterokana owy termometr cyfrowy 

(EdW 12/2000)
* 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 binarnego

Rysunek 2. Schemat monta owy termo-

metru binarnego

Rysunek 3. Wyprowadzenia diody LED 

i czujnika DS18B20

Rysunek 4. Przyk adowy wynik pomiaru 

temperatury

miania i poprawnie zmontowany zaczyna 

dzia a  natychmiast po w czeniu zasila-

nia. Bit po lewej stronie jest najbardziej 

znacz cy, po prawej – najmniej. Przyk a-

dowe wskazanie temperatury pokazano na 

rysunku 4.

W prawid owym nawierceniu otworów 

na diody w p ycie czo owej obudowy pomo-

e rysunek 5. Wszystkie wymiary podane s  

w milimetrach.

Micha  Kurzela, EP
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