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Moduł do pomiaru temperatury
z interfejsem RS485

Pojedynczy moduł mierzy temperaturę z dwóch
niezależnych czujników DS18B20 dołączonych
do zacisków CON3 i CON4. Do jednej
magistrali może być dołączonych 32 moduły,
więc można uzyskać 64 punkty pomiarowe. Na
bazie takiej instalacji oraz odpowiedniego
oprogramowania można zbudować np. System
monitorujący i sterujący ogrzewaniem w
budynku.

Właściwości
• dwupunktowy pomiar temperatury na czujnikach DS18B20,
• do 32 modułów w jednej magistrali (64 punkty pomiarowe),
• interfejs RS485, parametry komunikacji: 9600, 8, none, 1, none,
• zasilanie 7...25V, pobór prądu 10mA.
• wymiary płytki: 25×39mm

Opis układu
Pracą modułu steruje mikrokontroler ATtiny24, który ma odpowiednią liczbę wyprowadzeń i jest dostępny w niewielkiej
obudowie SO14. Dzięki temu moduł może mieć niewielkie wymiary, zaledwie 39 mm×25 mm×15 mm. Interfejs UART
zrealizowano programowo. Ma on następujące parametry transmisji: prędkość 9600 bps, 8 bitów danych, bez bitu parzystości,
1 bit stopu. Schemat ideowy modułu termometru pokazano na rysunku 1. Do połączenia modułów jest potrzebna 4przewodowa skrętka, na złączach CON1 i CON2 znajdują się linie zasilania oraz sygnały magistrali RS485. Moduł
zaprojektowano tak, aby można było zamontować go przelotowo.
Moduł dołączony do magistrali czeka na odebranie właściwej komendy. Aktywność jest sygnalizowana za pomocą migania
diody LED. Komenda musi mieć postać ciągu Txx[0x0D], w którym xx to adres modułu z zakresu 00...98. Przykładowa
komenda w postaci liczb szesnastkowych przesłana do modułu o adresie 23 ma postać: 0x54 0x32 0x33 0x0D. Odebranie
komendy z właściwym adresem powoduje rozpoczęcie pomiaru i po czasie ok 1 sekundy wysłanie wyniku w postaci ramki
„T23= 31.9”C;T24= 34.1”C” i na końcu „Enter” (0x0D). Jak widać, pomiar z drugiego czujnika danego modułu automatycznie
dostaje adres zwiększony o 1, dlatego modułom warto nadawać adresy co 2.
Układ wymaga wstępnej konfiguracji. Dla jej potrzeb jest niezbędny program terminala znakowego oraz konwerter
RS232/RS485 np. Bray Terminal+ oraz AVTMOD14. Założenie zwory w pozycji 1 (rysunek 2) uruchamia automatyczne,
cykliczne wysyłanie wyników pomiaru. Funkcja ta może być włączona tylko w jednym module dołączonym do magistrali
(inaczej mogą wystąpić konflikty!) i tylko wtedy, gdy nie ma urządzenia nadrzędnego. Aktywowanie funkcji powoduje
wysyłanie co ok 4 sekundy ramki danych. Może to być przydatne do identyfikowania modułów, ponieważ ramka zawiera adres
modułu. Wyłączenie zasilania, założenie zwory w pozycji 2 (rys. 2), a następnie włączenie zasilania modułu powoduje
przywrócenie domyślnego adresu o wartości „00”. Założenie zwory w pozycji 3 (rys. 2), wyłączenie i włączenie zasilania
modułu powoduje wejście w tryb zmiany adresu. Moduł wysyła wartość aktualnego adresu a następnie czeka na wprowadzenie
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nowej wartości. Po zatwierdzeniu znakiem CR nowa wartość zostaje zapamiętana i układ jest gotowy do pracy.
Schemat montażowy modułu pokazano na rysunku 3. Moduł jest zasilany napięciem z przedziału 7...25 V DC, pobór prądu
wynosi ok. 10 mA. Na rysunku 4 pokazano wyniki pomiarów przsyłane przez dwa moduły dołączone do wspólnej magistrali
transmisyjnej.

Rys. 1 Schemat ideowy termometru z RS485

Rys. 2 Zworka do wyboru trybu pracy
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Rys. 3 Schemat montażowy termometru z RS485
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Rys. 4 Przykładowe wyniki pomiarów w oknie programu BrayTerminal+

Wykaz elementów
Rezystory:
R1...R3, R5:...........................................2,2kW SMD
R4 ............................................................10W SMD
Kondensatory:
C1...C3...................................................100nF SMD
C4, C5 .......................................................1mF SMD
C6, C7......................................................18pF SMD
Półprzewodniki:
D1.......................................................1N4148 SMD
D2 ............................................LED F3 przewlekana
X1 ........................................................12MHz SMD
US1 ......................................................78M05 SMD
US2 ...................................................ATtiny24 SMD
US3....................................................MAX485 SMD
Pozostałe:
CON1, CON2 ..............................................DG 3.5/2
CON3, CON4 ...........................DG 3.5/3 + DS18B20
PROG, RST.............................goldpin 1x7 + jumper
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AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.
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