
Budowa poprzednika – AVT2389 oparta by³a na kostce ICL7107 i podzielona by³a na analogowy tor pomiarowy i 
cyfrowy blok sterowania i wyœwietlacza. Prezentowane urz¹dzenie jest w pe³ni cyfrowe, jego prac¹ steruje popularny 
mikrokontroler ATMEGA8 z zawartym w pamiêci programem. Sygna³ taktuj¹cy rdzeñ procesora wytwarzany jest przy 
wykorzystaniu rezonatora kwarcowego 8MHz. Napiêcia 5V dostarcza uk³ad US2 - stabilizator 7805 a elementy C3...C8 
zapewniaj¹ odpowiedni¹ filtracjê napiêcia wejœciowego i wyjœciowego. Urz¹dzenie wymaga zasilania napiêciem sta³ym o 
wartoœci 7...16V, podanym do gniazda CON7. Dioda D1 zabezpiecza przed niew³aœciw¹ polaryzacj¹. Wyœwietlacz 
posiada cztery cyfry i sterowany jest w sposób multilekserowy, co znacznie upraszcza schemat i po³¹czenia na p³ytce pcb. 
Zastosowano wyœwietlacz, który ma specjalny do tego celu schemat po³¹czeñ wewnêtrznych. Ka¿da cyfra ma po³¹czone 
anody swoich segmentów i wyprowadzone jako pojedynczy pin (piny AD1...AD4). Po³¹czone s¹ równie¿ odpowiednie 
segmenty wszystkich cyfr i wyprowadzone jako pojedyncze piny A...F, DP. Anody wyœwietlaczy i diod led zasilane s¹ 
poprzez tranzystory T1...T5, natomiast katody s¹ sterowane z portu mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczaj¹ce pr¹d 
R4...R12. Z³¹cza CON1, 2, 5, 6 maj¹ postaæ podwójnych zacisków œrubowych i s³u¿¹ do do³¹czenia czujników 
temperatury DS1820/18S20/18B20.Pracuj¹ one w trybie paso¿ytniczym tzn, ¿e szyna danych jest jednoczeœnie szyn¹ 
zasilaj¹c¹, dlatego na p³ytce znajduj¹ siê rezystory podci¹gaj¹ce R1, R3, R9 i R13 do 5V.  
Wyœwietlacz sterowany jest w sposób multilekserowy - polega to na tym, ¿e w jednej chwili œwieci tylko jedna cyfra, 
najpierw pierwsza, nastêpnie kolejna i tak do ostatniej. Po ostatniej cyfrze zaœwiecane s¹ diody wskazuj¹ce wybrany 
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4-punktowy termometr elektroniczny z wyœwietlaczem, 
mierzy temperaturê w czterech, oddalonych od siebie 
miejscach. Wynik pomiaru jest wyœwietlany na 
du¿ym, czytelnym wyœwietlaczu LED. Temperatura 
jest mierzona za pomoc¹ popularnych uk³adów 
scalonych DS1820 z interfejsem 1-Wire. 
Do³¹czenie czujnika wymaga jedynie 
dwóch przewodów. Ich d³ugoœæ 
maksymalna wynosi 30 m. Interfejs 1-
Wire dzia³a pewnie i jest odporny na 
zak³ócenia. Czujniki s¹ zasilane z p³ytki 
termometru i nie wymagaj¹ 
dodatkowych zasilaczy oraz kalibracji.

Uk³ad jest wersj¹ rozwojow¹ zestawu 
AVT2389, który cieszy siê ogromnym, 
nies³abn¹cym zainteresowaniem. W 
nowej konstrukcji uwzglêdniono 
wszystkie uwagi u¿ytkowników starego 
zestawu i sugestie zmian uk³adowych.

AVT
5389

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• iloœæ kana³ów pomiarowych (iloœæ czujników): 1...4

• prze³¹czanie kana³ów: manualne - przyciskiem lub automatyczne – co 3sek.
O• zakres temperatur: -55...+125 C 

• praca z czujnikami DS1820/18S20/18B20, automatyczne rozpoznawanie na ka¿dym kanale 
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 i 4 diody LED wskazuj¹ce aktualny kana³ 

• zasilanie: 7...16VDC, 300mA
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Czterokana³owy termometr 
z wyœwietlaczem LED
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kana³ pomiarowy i proces zaczyna siê od pocz¹tku. Ca³oœæ przebiega na tyle szybko, ¿e oko ludzkie widzi jednolity obraz 
czterech cyfr. Przycisk wyboru kana³u pomiarowego z jednej strony po³¹czony jest z anodami diod led, dlatego w trakcie 
œwiecenia diod sprawdzany jest stan na jego wyjœciu – stan wysoki oznacza wciœniêty przycisk. Prac¹ tego ca³ego procesu 
nieustannie steruje mikrokontroler, treœæ wyœwietlacza jest odœwie¿ana oko³o 80 razy na sekundê. Ka¿demu czujnikowi 
przypisana jest oddzielna, niezale¿na magistrala 1Wire. Wymaga to oddzielnego po³¹czenia dla ka¿dego z nich ale 
przek³ada siê na wiêksz¹ niezawodnoœæ – uszkodzenie jednego obwodu nie blokuje pozosta³ych. W takiej konfiguracji  
program steruj¹cy nie musi wyszukiwaæ uk³adów na magistrali 1Wire ale identyfikatory uk³adów i tak zostaj¹ pobrane, 
poniewa¿ w identyfikatorze zawarta jest informacja o typie czujnika, tzw „family code”. Uk³ady DS18...20 ró¿ni¹ siê 
rozdzielczoœci¹ pomiaru i sposobem jego zapisu, aby urz¹dzenie pracowa³o 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. Komunikacja przebiega w 
sposób równoczesny na wszystkich czujnikach, wartoœci temperatury aktualizowane s¹ co 2 s. 

Rys. 1 Schemat ideowy  termometru 
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Monta¿ i uruchomienie

Obs³uga
Rys. 2 Schemat monta¿owy termometru

Rys. 3   Sposób do³¹czenia czujnika do p³ytki

Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch p³ytek – p³ytki bazowej i p³ytki wyœwietlacza. Monta¿ jest ³atwy, poniewa¿ wszystkie elementy 
s¹ w technice przewlekanej, przebiega wed³ug ogólnych zasad. Rezystory R1, 3, 9, 13 musz¹ byæ ustawione w sposób 
pionowy, dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe ustawienie elementów pó³przewodnikowych. Po zmontowaniu 
nale¿y po³¹czyæ p³ytki rzêdem szpilek k¹towych goldpin. Czujniki do³¹czamy tak, ¿e zewnêtrzne wyprowadzenia ³¹czymy 
razem do zacisku oznaczonego jako „G” a œrodkowe wyprowadzenie do zacisku oznaczonego cyfr¹ 1...4. Urz¹dzenie jest od 
razu gotowe do pracy.

Przycisk S1 s³u¿y do wyboru aktywnego czujnika, jego krótkie przyciœniêcie powoduje prze³¹czenie na kolejny i 
zaœwiecenie odpowiedniej diody. Po przejœciu przez wszystkie czujniki, pi¹tym trybem wyœwietlania jest zmiana 
automatyczna. Wybór tego trybu sygnalizowany jest krótkim zaœwieceniem wszystkich diod, nastêpnie aktywny kana³ 
bêdzie prze³¹czany na nastêpny  automatycznie co ok 3 s. Przycisk posiada jeszcze jedn¹ funkcjê – jego d³u¿sze 
przytrzymanie powoduje zapamiêtanie aktualnego trybu pracy (aktywnego kana³u), który bêdzie przywracany po ka¿dym 
uruchomieniu urz¹dzenia. Sposób do³¹czenia czujników pomiarowych do wykonanego uk³adu termometru pokazany 
zosta³ na rys. 3.
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Rezystory: US1 ...................................................Atmega8
US2 .........................................................7805R4...R8, R10...R12....................................100W
Czujniki ...................4x DS18B20 lub podobnyR1...R3, R9, R13...R20................................3,3k
Pozosta³e:Kondensatory::
S1 ................................................mikroswitchC1, C2 ........................................................22pF
CON3, CON4 ...................goldpin k¹towy 1x20C3, C8...............................................220mF/25V
CON1, CON2, CON5, CON6 .............ARK300/2C4...C7 .....................................................100nF
CON7 ........................................GN DC 2.1/5.5Pó³przewodniki:

D1..........................................................1N4007
T1...T5 .....................................................BC557
X1 .............................................................8MHz
LED1...LED4 .......................................LED 5mm
DISP.............................wyœwietlacz LED 4 cyfry

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 05/12

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
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Rys. 4

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 5. 
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 4. 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

Rys. 5   Przyk³ad zabezpieczenia czujnika za pomoc¹ rurki termokurczliwej

Uwaga !
Czujniki przykrêcone bezpoœrednio do zacisków œrubowych mog¹ zawy¿aæ odczytywan¹ temperaturê. 
Jest to spowodowane nieznacznym nagrzewaniem siê p³ytki podczas pracy.


