
Schemat elektryczny termometru pokazano na rysunku 1, Natomiast wyœwietlacza na rysunku 2. Uk³ad 

powinien byæ zasilany napiêciem sta³ym o wartoœci 7...15V do³¹czonym do z³¹cza POWER. Dioda D1 

zabezpiecza uk³ad przed niew³aœciw¹ polaryzacj¹ napiêcia wejœciowego, natomiast kondensatory C1, C2 i C3 

pe³ni¹ rolê filtra zasilania. Zewnêtrzne napiêcie wejœciowe jest podawane na stabilizator U1. Prac¹ termometru 

steruje mikrokontroler ATTINY2313 taktowany wewnêtrznym sygna³em zegarowym, natomiast rolê czujnika 

temperatury pe³ni uk³ad typu DS1820/18S20/18B20. Wyœwietlacze zosta³y opracowane w dwóch wersjach 

gabarytowych, natomiast ich sterowanie odbywa siê identycznie. Anody wyœwietlaczy zasilane s¹ poprzez 

tranzystory T1...T4, natomiast katody sterowane s¹ bezpoœrednio z portu mikrokontrolera poprzez rezystory 

ograniczaj¹ce R6...R13. 

Uk³ady serii DS18x20 ró¿ni¹ siê rozdzielczoœci¹ pomiaru i sposobem jego zapisu, aby termometr pracowa³ 

prawid³owo z ka¿dym z nich, musi rozpoznaæ która to wersja uk³adu. Sam pomiar temperatury przebiega w 

sposób standardowy, z u¿yciem komend o kodzie 0x44 – start konwersji i 0xBE – odczyt wyniku, dok³adnie 

opisanych w dokumentacji producenta. Wartoœci temperatury aktualizowane s¹ co 2 s. 

Schemat monta¿owy termometru pokazano na rysunku 2. Uk³ad nale¿y zmontowaæ na dwóch p³ytkach 

drukowanych w zale¿noœci od wybranej wersji gabarytowej . Monta¿ uk³adu jest typowy i nie powinien 

przysporzyæ problemów. Po zmontowaniu nale¿y po³¹czyæ obydwie p³ytki za pomoc¹ listwy szpilek goldpin. 

Czujnik temperatury nale¿y do³¹czyæ do p³ytki drukowanej ³¹cz¹c jego zewnêtrzne wyprowadzenia do punktu 
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Termometr mierz¹cy temperaturê w 
zakresie od –55°C do +125°C.
„Wielogabarytowy”, bo 
wspó³pracuj¹cy z dwoma 
wyœwietlaczami o  ró¿nych 
wielkoœciach. Pierwszy, miniaturowy 
o wymiarach cyfry 7 mm mo¿e 
znaleŸæ zastosowanie do pomiaru 
temperatury np. w samochodzie. 
Drugi z wyœwietlaczami o wysokoœci 
znaku 27 mm idealnie sprawdzi siê 
jako miernik temperatury 
umo¿liwiaj¹cy jej odczyt z du¿ych 
odleg³oœci np. w halach 
produkcyjnych. 

AVT
1697/1

Wielogabarytowy termometr LED 
WERSJA 7mm

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• zakres mierzonych temperatur: -55°C...125°C

• praca z czujnikami DS1820/18S20/18B20, automatyczne rozpoznawanie

• aktualizacja wskazañ co 2 sek.
O O• dok³adnoœæ wskazañ: 0,1 C dla czujników DS18B20 lub 0,5 C dla czujników DS18S20 

• nie wymaga kalibracji 

• pole odczytowe: wyœwietlacz LED 4 cyfry o wysokoœci 7mm

• zasilanie: 7...15VDC, 300mA
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Rys. 1 Schemat ideowy termometru

Rys. 2 Schemat ideowy wyœwietlacza
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oznaczonego jako „G” a œrodkowe wyprowadzenie do punktu oznaczonego 1W. Je¿eli bêdziemy dokonywaæ 

pomiarów temperatury jedynie powietrza, to wystarczy os³oniæ czujnik przed ewentualnymi wp³ywami 

czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym za pomoc¹ rurki termokurczliwej. Przy 

pomiarach temperatury cieczy, nale¿y solidnie zabezpieczyæ czujnik i jego styki przed wilgoci¹. Naj³atwiej 

mo¿na to zrobiæ poprzez umieszczenie uk³adu DS1820 w aluminiowej rurce i zalanie go ¿ywic¹ epoksydow¹.
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Rys. 3    Schemat monta¿owy p³ytki steruj¹cej termometru

Rys. 4    Schemat monta¿owy wyœwietlacza 

Rys. 5   Sposób do³¹czenia czujnika do p³ytki

Uwaga !

Czujnik przylutowany bezpoœrednio do p³ytki mo¿e zawy¿aæ odczytywan¹ temperaturê. 
Jest to spowodowane nieznacznym nagrzewaniem siê p³ytki podczas pracy.

Rys. 6   Przyk³ad zabezpieczenia czujnika za pomoc¹ rurki termokurczliwej
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/12

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

Rezystory:
R1: ............................................................................10k (SMD 0805)
R2...R5, R14: ...........................................................4,7k (SMD 0805)
R6...R13:...................................................................100 (SMD 0805)
Kondensatory:
C1, C2: ..................................................................100nF (SMD 0805)
C3:........................................................................................10uF/16V
Pó³przewodniki:
D1:...............................................................................1N4007 (SMD) 
T1...T4: .......................................................................BC857 (SOT23)
U1: .............................................................................78M05 (TO252)
U2: .....................................................................ATtiny2313 (SOIC20)
U3:.........................................................DS1820 DS18B20, DS18S20
LED1...LED4: .........................................................wyœwietlacze 7mm
Inne:
listwa goldpin k¹towa 14szpilek

Wykaz elementów

Rys. 7

Je¿eli bêdziemy dokonywaæ pomiarów temperatury powietrza, to 
wystarczy czujnik zas³oniæ przed ewentualnymi wp³ywami 
czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym 
za pomoc¹ na przyk³ad rurki termokurczliwej rysunek 6. 
Sprawa komplikuje siê jednak w przypadku pomiaru temperatury 

na przyk³ad p³ynów. Prosty sposób obudowania czujników, zapewniaj¹cy 
wygodny pomiar temperatury przedmiotów i nie agresywnych chemicznie 
p³ynów przedstawiono na rysunku 7. Obudowa wykonana zosta³a z obudowy 
kondensatora elektrolitycznego, ale mo¿na u¿yæ do tego celu równie¿ kawa³ka 
rurki, odciêtej z uszkodzonej anteny teleskopowej. Czujnik mo¿na umieœciæ w 
takiej obudowie i zalaæ klejem, na przyk³ad typu Distal.

Przewody

Klej

Obudowa

Czujnik DS1820
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