AVT
2787

PC-Termometr
Termometr internetowy
Rejestrator temperatury

Prosta i tania przystawka do PC-ta pozwalaj¹ca
mierzyæ i rejestrowaæ temperaturê. Uk³ad
przystosowano do pracy w sieci www, dziêki czemu
wyniki pomiarów mog¹ byæ czêœci¹ wiêkszego
portalu internetowego. Komunikacja z komputerem
odbywa siê poprzez z³¹cze szeregowe RS232. Jako
czujniki temperatury zastosowano uk³ady DS1820,
które komunikuj¹ siê z systemem poprzez magistralê
1-wire. Dziêki temu termometr mo¿na wyposa¿yæ w
wiêksz¹ iloœæ czujników i
mierzyæ temperaturê w wielu
punktach jednoczeœnie.
Rekomendacje: Urz¹dzenie
szczególnie polecane
meteorologom, osobom
mierz¹cym temperaturê,
pasjonatom Internetu oraz
magistrali 1-wire.

W³aœciwoœci
•
•
•
•
•
•

czujniki temperatury: DS1820
maksymalna iloœæ czujników: 8 (2 w zestawie)
po³¹czenie z komputerem: z³¹cze RS232
mo¿liwoœæ pracy w sieci Internet
oprogramowanie dla Windows XP
zasilanie: z komputera (z³¹cze RS232)

Do pobrania
instrukcja pdf: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2787.pdf
sterowniki i oprogramowanie: http://serwis.avt.pl/files/AVT2787.zip

Opis uk³adu
Schemat ideowy pokazany jest na rys. 1. Komunikacja z komputerem odbywa siê z wykorzystaniem ³¹cza
szeregowego RS-232. Uk³ady pobieraj¹ pr¹d z koñcówki DTR. Poniewa¿ port RS-232 pracuje z napiêciami z zakresu
nawet -25V... +25V, konieczne by³o zastosowanie diody Zenera D1 w celu obni¿enia do wymaganego przez uk³ady
DS1820 napiêcia 5V. Obs³uga magistrali 1-wire wygl¹da nastêpuj¹co. Ustawienie stanu 1 (ujemne napiêcie) na
wyjœciu TXD portu RS-232 powoduje zatkanie tranzystora T1. W tej chwili za pomoc¹ rezystora R1 na linii
utrzymuje siê stan spoczynkowy, czyli +5V. Zwarcie tranzystora T1 powoduje œci¹gniêcie linii do masy. Jeœli czas
zwarcia bêdzie d³u¿szy ni¿ 480µs, uk³ady DS1820 odbior¹ to jako sygna³ globalnego resetu. Wysy³anie logicznego zera
do uk³adów DS1820 jest realizowane za pomoc¹ tranzystora T1. Jeœli komputer wysy³a logiczn¹ jedynkê, ustawi
napiêcie dodatnie na wyjœciu RTS. Spowoduje to prze³adowanie ³adunku na kondensatorze C1. Jednoczeœnie dioda D2
nie dopuœci do wzrostu napiêcia na linii danych powy¿ej 5V. Nastêpnie nastêpuje ustawienie na linii RTS napiêcia
ujemnego i ³adowanie kondensatora C1 przez elementy R1, R2 i D3. Kondensator zostaje na³adowany po ok. 5µs,
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uk³ady DS1820 zinterpretuj¹ taki krótki impuls jako sygna³ logicznej jedynki. Teraz jeœli uk³ady 1-wire wysy³aj¹ 0,
nast¹pi zwarcie linii danych po stronie tych uk³adów do masy. W tym momencie na katodzie diody D3 wyst¹pi
napiêcie dodatnie, a na anodzie ujemne. Bramki U1 spowoduj¹ ustawienie na wejœciu CTS komputera stanu wysokiego.
Taki impuls zostanie zapamiêtany przez rejestr systemowy. Gdy tylko program steruj¹cy zakoñczy bie¿¹c¹ funkcjê,
zostanie poinformowany o wys³aniu przez uk³ad 1-wire logicznej jedynki.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ nale¿y wykonaæ na p³ytce przedstawionej na rys. 2. P³ytka mieœci siê w obudowie wtyku DB9 po usuniêciu
wg³êbieñ na wkrêty. Nale¿y uwa¿aæ podczas monta¿u ze wzglêdu na ma³e rozmiary p³ytki i œcie¿ek. Trzeba tak¿e
kontrolowaæ wysokoœæ rezystorów, aby ca³oœæ zmieœci³a siê w obudowie. Na samym koñcu wsuwamy ca³oœæ miêdzy
koñcówki z³¹cza DB9. Nastêpnie przylutowujemy krótki odcinek taœmy trzy¿y³owej. To do niej zostan¹
przylutowane w³aœciwe przewody ³¹cz¹ce uk³ady DS1820 z p³ytk¹. Trój¿y³owy przewód ³¹cz¹cy uk³ady 1-wire
powinien byæ mo¿liwie krótki. Jednak¿e nawet jeœli uk³ad ma mierzyæ temperaturê w pomieszczeniu, powinien
znajdowaæ siê wzglêdnie daleko od obudowy komputera. Komputer podczas pracy nagrzewa siê i zmienia temperaturê
otoczenia. Maksymalna liczba uk³adów, jak¹ mo¿na pod³¹czonych do jednej wtyczki, to 8. Teraz mo¿na pod³¹czyæ
zmontowany uk³ad do PC-ta i uruchomiæ program. Program do obs³ugi termometru mo¿na pobraæ ze strony
www.sklep.avt.pl lub http://serwis.avt.pl/files/AVT2787.zip
Aplikacja powinna byæ uruchamiana w rozdzielczoœci co najmniej 1024 x 768. Program automatycznie wykrywa
wszystkie uk³ady pod³¹czone do wtyczki i rozpoczyna pomiar temperatury. Okno aplikacji mo¿na zobaczyæ na
rys.3. Mo¿emy zmieniæ opis ka¿dego z uk³adów, zaznaczaj¹c go i po krótkiej chwili klikaj¹c na jego nazwê,
domyœlnie jest to “bez_nazwy”. Po zamkniêciu okna programu bêdzie on wci¹¿ pracowa³ w tle, a widoczna bêdzie
tylko ikona obok zegara. Jeœli kursorem myszy wska¿emy na tê ikonê, to pojawi siê “dymek” z wszystkimi nazwami
uk³adów i zmierzonymi temperaturami. Jedno klikniecie na tê ikonê powoduje pokazanie okna aplikacji - jeœli by³a
ona nie widoczna. Ca³kowite zamkniêcie programu nastêpuje po klikniêciu na przycisk Zakoñcz w oknie aplikacji.
Program mo¿e zapisywaæ dane do pliku w celu ich dalszej edycji np. w arkuszu kalkulacyjnym. W tym celu nale¿y
wpisaæ œcie¿kê do pliku w polu “Œcie¿ka do pliku”, wpisaæ, co ile sekund ma byæ przeprowadzany zapis i zaznaczyæ
pole “Rejestruj do pliku”.
Pozosta³a jeszcze mo¿liwoœæ przystosowania uk³adu do pracy w sieci Internet. Ze wzglêdu na specyfikê tematu
instrukcja wykonania tego zabiegu jest do pobrania w postaci cyfrowej ze strony www.elportal.pl. Instrukcja zawiera
wiele ilustracji, a sama instalacja jest bardzo prosta, nawet dla pocz¹tkuj¹cych. Wygl¹d strony WWW mo¿na
zobaczyæ na rys. 4.

Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Rys. 3 Okno aplikacji PC-Termometr

Rys. 4 Okno przegl¹darki internetowej z otwart¹ stron¹ Web-Termometr
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Wykaz elementów
Rezystory
R1,R2:..........................................................3kW
Kondensatory
C1:.................................................................1nF
Pó³przewodniki
T1:..........................................................BC548B
D1,D2: .....................................dioda Zenera 5V1
D3:..........................................................1N4148
U1: ..............................................................4011
U2,U3: ....................................................DS1820
Pozosta³e:
Z³¹cze DB-9F wraz z obudow¹

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 5/06
www.elportal.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl
Dzia³ pomocy technicznej:

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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