
Wiêkszoœæ wspó³czeœnie produkowanych samochodów jest ju¿ wyposa¿ona we wskaŸnik temperatury silnika, jednak 
po naszych drogach jeŸdzi jeszcze sporo starszych samochodów pozbawionych tego bardzo przydatnego przyrz¹du. 
Prezentowany wskaŸnik temperatury mo¿e znaleŸæ zastosowanie równie¿ jako dodatkowy, niepowtarzalny gad¿et w 
samochodach, które maj¹ fabryczne termometry. W mierniku zastosowano uk³ad scalony woltomierza liniowego, 
s³u¿¹cy do wysterowania s³upkowego lub punktowego wyœwietlacza sk³adaj¹cego siê z dziesiêciu diod LED. Napiêcie 
steruj¹ce tym uk³adem (SIG) podawane na wyprowadzenie 5 U1 jest pobierane z dzielnika zbudowanego z termistora 
R1 i potencjometru monta¿owego PR1. Miernik nale¿y wyskalowaæ w nastêpuj¹cy sposób: pos³uguj¹c siê naczyniem 

oz gor¹c¹ wod¹ nale¿y tak wyregulowaæ potencjometr PR1, aby przy temperaturze 80 C œwieci³a pierwsza zielona doda 
LED. Kolor diod LED zale¿y oczywiœcie od indywidualnego gustu. W uk³adzie modelowym zastosowano dwie 
zielone diody LED na zakres „zimny”, cztery ¿ó³te na zakres normalny i cztery czerwone na zakres gor¹cy. Zosta³y 
one zastosowane jako wyœwietlacz s³upkowy przez do³¹czenie wyprowadzenia 9 do plusa zasilania. Bez tego 
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Dzisiejsze samochody w zdecydowanej 
wiêkszoœci wyposa¿one s¹ w 
tradycyjny, wskazówkowy wskaŸnik 
temperatury silnika. Zast¹pienie 
go modu³em elektronicznym 
mo¿e sprawiæ wiele satysfakcji 
fanom ‘czterech kó³ek’.
W mierniku zastosowano 
uk³ad scalony woltomierza 
liniowego. Pozwala on 
wysterowaæ s³upkowy lub 
punktowy wyœwietlacz 
sk³adaj¹cy siê z kilkunastu 
diod LED. Jako czujnik 
temperatury wykorzystano 
termistor.

Urz¹dzenie szczególnie polecane 
elektronikom – mi³oœnikom 
czterech kó³ek i tuningu
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W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• dwa alternatywne sposoby wyœwietlania 

temperatury – s³upek lub punkt

•  prezentacja temperatury na 10 diodach LED

•  mo¿liwoœæ zastosowania diod LED w dowolnym kolorze

•  termistorowy czujnik temperatury

•  okr¹g³a p³ytka

•  zasilanie: 12 VDC

•  œrednica p³ytki 43mm 
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po³¹czenia wyœwietlacz pracowa³by w trybie punktowym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na skutek zakrzywienia charakterystyki
termistora R1, diody nie wyœwietlaj¹ temperatury w sposób liniowy.
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Rys. 1 Schemat elektryczny  Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory:
R1: 1,2 kW
R2: termistor NTC 4,7 kW
PR1: 20 kW
Pó³przewodniki:
U1: LM3914
D1...D4: dioda czerwona LED f 5 mm
D5...D8: dioda ¿ó³ta LED f 5 mm
D9...D10: dioda zielona LED f  5 mm
Inne:
Z³¹cze ARK2/500

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/08

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55




