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ymW ofercie AVT*

AVT-1734 A AVT-1734 B
AVT-1734 UK

Wykaz elementów:

Rezystory: (wszystkie 0,25 W)
R1: R3 3,3 kV
R4: 1,3 kV
R5: R18 220 V
Kondensatory:
C1: 100 mF/16 V
C2: 100 nF
C3: 22 mF
Pó przewodniki:
US1: ATtiny2313 (DIP20)
LED1…LED14: np. L-53IT Kingbright (LED 5 mm)
Czujnik temperatury: DS18B20 (TO-92)
Inne:
J1, J2: ARK2 3,5 mm
JP1, JP2: goldpin 2pin + zworki
S1: prze cznik hebelkowy, k towy, pojedynczy np. 
HSS1260R
Podstawka DIP20
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 75282, pass: 852sjb64

• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)
AVT-5373 Tlogger – rejestrator temperatury  

(EP 12/2012)
AVT-1705 Modu  do pomiaru temperatury 

z interfejsem RS485 (EP 9/2012)
AVT-1697 Wielogabarytowy termometr LED  

(EP 8/2012)
AVT-5389 4-kana owy termometr z wy wietlaczem 

LED (EP 5/1012)
AVT-5330 Termometr PC (EP 2/2012)
AVT-5301 Wska nik komfortu cieplnego 

z wbudowanym kalendarzem sezonowym 
(EP 7/2011)

AVT-1582 Domowy termometr RGB (EP 8/2010)
AVT-5230 Rejestrator temperatury z interfejsem USB 

(EP 4/2010)
AVT-5205 System pomiaru temperatury z termopar  

typu K (EP 10/2009)
AVT-5117 Termometr USB (EP 11/2007)
AVT-5108 2-kana owy termometr z dwukolorowym 

wy wietlaczem LED (EP 8/2007)
AVT-957 Modu  pomiaru temperatury (EP 11/2006)
AVT-2787 PC – Termometr – termometr internetowy 

(EdW 5/2006)
AVT-918 Termometr z termoparami J albo K  

(EP 2/2006)
AVT-5041 Termometr MIN-MAX (EP 11/2001)
AVT-1297 Termometr z linijk  wietln  na diodach 

LED (EP 2/2001)
AVT-2389 Czterokana owy termometr cyfrowy 

(EdW 12/2000)
AVT-460 Czterokana owy termometr cyfrowy  

(EP 7/1998)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li w opisie 

wyra nie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony w za czniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy 

wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, e o ile nie 
zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy 
ani elementów dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz je li wyst -
puje, to niezb dne oprogramowanie mo na ci gn , klikaj c 
w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wersja ma 
za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia upewnij si , któr  
wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

Schemat urz dzenia pokazano na rysun-

ku 1. Wynik pomiaru jest prezentowany za 

pomoc  s upka diod LED, które sterowane 

s  przez mikrokontroler ATtiny2313. Poziom 

Termometr do w dzarni

Od kilku lat obserwuje si  

rosn c  popularno  ywno ci 

„ekologicznej”, niezawieraj cej 

sztucznych barwników, 

konserwantów, polepszaczy 

smaku itp. Dzia kowicze próbuj  

w asnych si  w samodzielnym 

wytwarzaniu w asnych w dlin 

w oparciu o „stare technologie”. 

Prezentowane urz dzenie 

niedu ym kosztem wspomaga 

jeden z najwa niejszych etapów 

produkcji pachn cej i trwa ej 

w dliny, którym jest w dzenie.

AVT
1734

Tabela 1. Nastawy zworek JP1 i JP2

Numer 
zworki

Stan zworki Efekt

JP1
Zwarta Ci g e wiecenie diod

Rozwarta Miganie diod: 0,25 s wieci – 1,5 s nie wieci

JP2
Zwarta wiecenie „linijki” diod

Rozwarta wiecenie pojedynczej diody

niski na odpowiednim wyprowadzeniu po-

woduje za wiecenie si  diody, natomiast wy-

soki – jej zgaszenie. Rezystor R1 z konden-

satorem C3 maj  za zadanie wygenerowanie 

sygna u zerowania uk adu US1 po w czeniu 

zasilania. Zmniejsza to prawdopodobie -

stwo b dnego zainicjowania programu. Re-

zystory R2 i R3 utrzymuj  wyprowadzenia 

mikrokontrolera na poziomie logiczniej „1”, 

gdy zworki JP1 i JP2 s  otwarte. 

Z cze J2 jest przeznaczone do do cze-

nia czujnika temperatury. W jego roli zasto-

sowano popularny uk ad DS18B20. By  on 

Rysunek 1. Schemat ideowy termometru do w dzarni

ju  wielokrotnie prezentowany w konstruk-

cjach publikowanych na amach EP, dlate-

go nie zostanie tu szczegó owo omówiony. 

W tej konstrukcji zosta a wykorzystano jedn  

z jego podstawowych zalet – mo liwo  zasi-

lania go za pomoc  linii danych, tzw. Parasi-

te Power. Dzi ki temu, czujnik po czony jest 

z p ytk  tylko dwoma przewodami.
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Zwory JP1 i JP2 umo liwiaj  wybór 

ró nych trybów pracy termometru. Nasta-

wy zworek i odpowiadaj ce im tryby pracy 

umieszczono w tabeli 1.

U ytkownik mo e samodzielnie skonÞ -

gurowa  sposób wy wietlania, aby uzyska  

wygodny dla siebie kompromis pomi dzy 

czytelno ci , a poborem energii ze ród a 

zasilania. Ten drugi aspekt ma szczególne 

znaczenie przy wielogodzinnej pracy z zasi-

laniem bateryjnym.

Uk ad zmontowany zosta  na jedno-

stronnej p ytce drukowanej o wymiarach 

32 mm×180 mm, której schemat monta o-

wy pokazano na rysunku 2. Przyst puj c 

do monta u nale y pami ta  o wlutowaniu 

dwóch zworek z drutu oraz podstawki pod 

mikrokontroler. Ten ostatni nale y zaprogra-

mowa , nie zmieniaj c ustawie  fusebitów 

tj. pozostawi  nastawy domy lne (fabrycz-

ne). U yte w uk adzie modelowym diody 

LED zosta y wyprodukowane przez Þ rm  

Kingbright i nosz  oznaczenie L-53IT. Cha-

rakteryzuj  si  przejrzyst , kolorow  obu-

dow  i stosunkowo du o wiat o ci , przez 

co s  dobrze widoczne nawet w s oneczny 

dzie . Ponadto, niskie napi cie przewodze-

nia pozwala na eksploatowanie urz dzenia 

z mocno roz adowanymi bateriami. Oczywi-

cie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zamon-

towa  jakiekolwiek inne diody o rednicy 

5 mm i pr dzie znamionowym rz du 20 mA. 

Mog  to by  diody w ró nych kolorach, wy-

brane wed ug w asnych do wiadcze , by 

móc nawet z daleka, po samym tylko kolorze 

wiecenia okre li , czy temperatura zawiera 

si  w danym przedziale.

Najlepszym wariantem do czenia czuj-

nika DS18B20 do p ytki jest u ycie poje-

dynczego przewodu w oplocie. Zmniejszy 

to prawdopodobie stwo powstania b dów 

transmisji. Sam czujnik nale y skonÞ guro-

wa  do pracy w trybie zasilania z linii da-

nych. Wyprowadzenia VCC i GND nale y 

zlutowa  ze sob  i po czy  z mas  uk adu 

(GND w z czu J2), natomiast wyprowadze-

nie DQ bezpo rednio z DATA, jak na rysun-

ku 3. Po czenia nale y zabezpieczy  przed 

wilgoci  i zanieczyszczeniami, gdy  czujnik 

b dzie pracowa  w warunkach nieprzyja-

znych dla elektroniki. W modelu zrobiono to 

poprzez zalanie klejem na gor co.

Prawid owo zmontowany uk ad nie 

wymaga adnych czynno ci uruchomienio-

wych i mo e od razu rozpocz  prac . Przy 

zasilaniu napi ciem 3,5…5V pobór pr du 

wynosi od kilku mA do 150 mA, zale nie 

od wybranego trybu pracy. Bardzo dobrym 

ród em zasilania jest bateria „p aska” typu 

3R12 o napi ciu 4,5 V. Obudowa uk adu 

powinna by  przezroczysta, aby by o wida  

by o diody i umieszczone obok nich opisy.

Je eli temperatura jest ni sza ni  25°C, 

wówczas krótkimi impulsami b yska dioda 

oznaczona „25°C”, niezale nie od ustawie  

zworek. Jest to informacja dla u ytkownika 

o tym, e uk ad pracuje. W miar  wzrostu 

temperatury za czaj  si  coraz to wy ej po-

o one diody lub ro nie wysoko  s upka. 

Rozdzielczo  odczytu na poziomie 5°C jest 

wystarczaj ca na potrzeby przydomowej w -

dzarni. Smacznego!

Micha  Kurzela, EP

Rysunek 2. Schemat monta owy termometru do w dzarni

Rysunek 3. Sposób po czenia  czujnika 

z p ytk

Schemat ideowy modu u pokazano na 

rysunku 1. Elementami wykonawczymi s  

dwa przeka niki sterowane tranzystorami 

T1 i T2 za po rednictwem transoptorów OP1 

i OP2. Diody LED1 i LED2 informuj  o za-

dzia aniu transoptora, natomiast o za cze-

niu przeka nika decyduj  dodatnie sygna y 

Dwukana owy, optoizolowany modu  
przeka nikowy
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ptoizolowany modu  

Nieskomplikowany, podwójny 

modu  wykonawczego, którego 

niew tpliw  zalet  jest separacja 

galwaniczna gwarantuj ca 

bezpieczne u ytkowanie. 

Rozwi zanie takie umo liwia 

bezpieczne prze czanie 

sygna em z wi kszo ci uk adów 

elektronicznych na przyk ad 

napi cia sieci energetycznej.

AVT
1733
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