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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Jednymi z†najpopularniej-
szych uk³adÛw z†interfejsem
1-Wire s¹ czujniki tempera-
tury DS1820 i†pochodne.
Charakteryzuje je wzglÍdnie
duø¹ dok³adnoúÊ pomiarÛw
i†nieprawdopodobna wrÍcz
wygoda aplikowania
- nie wymagaj¹ one
bowiem odrÍbnego
zasilania.

Niezwykle uøy-
teczn¹, a†przy tym
elektrycznie ìmini-
projektow¹î aplikacjÍ
tych uk³adÛw opraco-
wa³ Fin Timo Sara-
aho, a†nosi ona na-
zwÍ Lämpömittari (po
fiÒsku po prostu ter-
mometr). CzÍúÊ
sprzÍtowa termometru to po
prostu standardowy adapter
RS232<->1-Wire firmy Dallas-
Maxim (np. DS9097 - rys. 1),
a†ca³a ìsi³aî urz¹dzenia zosta-
³a zaimplementowana w†op-
rogramowaniu, ktÛre nosi
w³aúnie nazwÍ Lämpömittari.

Do interfejsu moøna do³¹-
czyÊ dowoln¹ liczbÍ uk³a-
dÛw, jedynym ograniczeniem
jest pojemnoúÊ przewodÛw
³¹cz¹cych je z†interfejsem.
Zbyt duøa moøe uniemoøli-
wiÊ dzia³anie uk³adu, nato-

miast oprogramowanie samo-
czynnie rozpoznaje dowoln¹
liczbÍ do³¹czonych uk³adÛw
DS18x20.

Jest ono dystrybuowane
bezp ³a tn i e i †moøna je
úci¹gn¹Ê ze strony http://
www.sunpoint .net/~ther -
mometer/ . Autor zadba³
o †p rzygo towanie wie lu
wersji jÍzykowych tego op-
rogramowania (w tym wer-
sji polskiej). Bior¹c dodat-
kowo pod uwagÍ jego
ogromne moøliwoúci i†elas-
t ycznoúÊ mogÍ úmia ³o
stwierdziÊ, øe Lämpömittari
jest rozwi¹zaniem lepszym

Lämpömittari
Czyli najprostszy termometr cyfrowy na PC

Do³¹czenie uk³adÛw
z†interfejsem 1-Wire do
PC nie jest zadaniem
trudnym, poniewaø

firma Dallas
Semiconductors (teraz

Maxim) zadba³a
o†komfort uøytkownikÛw

i†udostÍpni³a
dokumentacje prostego
interfejsu RS232<->1-
Wire. Nieco bardziej

k³opotliwe jest
oprogramowanie tego

interfejsu i†oczywiúcie
napisanie aplikacji,

ktÛra bÍdzie spe³nia³a
nasze wymagania.

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Adapter RS232<−>1−Wire

Rezystory
R1: 1,5kΩ
Półprzewodniki
D1: dioda Zenera 3,9V/
500mW
D2: dioda Zenera 6,2V/
200mW
D3, D4: BAT85
Różne
J1: złącze DB9F

od wielu opracowaÒ komer-
cyjnych.

Oprogramowanie obs³u-
guje trzy wersje uk³adÛw
DS1820: standardow¹ oraz
dwie zmodernizowane:
18S20 i†18B20. Wyniki po-

miarÛw s¹ wy-
úwietlane na wie-
le predefiniowa-
nych sposobÛw
(przyk³ady poka-
zano na rys. 2), ale
uøytkownik ma
moøliwoúÊ stwo-
rzenia w³asnych
tablic prezentacyj-
nych z†wykorzys-
taniem dowolnych
zdjÍÊ lub rysun-
kÛw (np. pieca CO

z†zaznaczonymi punktami
pomiarowymi lub plan
mieszkania z†wyúwietlony-
mi wartoúciami temperatur).

SzczegÛ³owy opis moøli-
woúci programu przedstawi-
my za miesi¹c.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Za miesiąc dokładny opis
Możliwości programu Lämpömittari są
tak duże, że opisanie ich w ramach

Miniprojektów nie jest możliwe.
Z drugiej strony niewątpliwa

przydatność tego programu powoduje,
że dokonaliśmy śmiałego założenia, iż

program będzie się cieszył sporą
popularnością i już za miesiąc

szczegółowo je opiszemy.

Rys. 1

Rys. 3


