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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.

4−kanałowy termometr na Game Port
Prezentowany

w†artykule projekt jest
przyk³adem

interesuj¹cego
wykorzystania fragmentu
moøliwoúci komputera
PC: jako 4-kana³owego
termometru-rejestratora

z†moøliwoúci¹
programowania alarmÛw.

Rekomendacje: dla
wszystkich

uøytkownikÛw PC (takøe
tych nie lubi¹cych

lutownicy), ktÛrzy chc¹
za jego pomoc¹

monitorowaÊ
temperaturÍ

w†maksimum czterech
rÛønych punktach

odleg³ych od komputera
do 12 metrÛw.

Rys. 1

Rys. 2

Autorem projektu jest Igor
Cesko, ktÛry sam swoj¹ rolÍ
w†jego opracowaniu okreúla
skromnie: programista.
Rzeczywiúcie, dziÍki zastoso-
waniu jako czujnikÛw tempe-
ratury nowoczesnych (i ma³o
w†Polsce znanych!) uk³adÛw
SMT160 firmy Smartec, zada-
nie projektanta sprowadza siÍ
do napisania oprogramowania
odczytuj¹cego z†uk³adu prze-
tworzony do postaci cyfrowej
wynik pomiaru temperatury
i†wyúwietlaj¹cego go na ekra-
nie monitora. Zadanie wyda-
wa³oby siÍ doúÊ proste, ale do
tej pory nikt nie podj¹³ siÍ
jego tak skutecznej realizacji...

Drugim problemem, jaki
musia³ rozwi¹zaÊ projektant
urz¹dzenia by³ wybÛr portu
dla komunikacji oprogramo-
wania z†czujnikami tempera-
tury. Igor rozwi¹za³ to w†spo-
sÛb niebanalny, wybra³ bo-
wiem rzadko wykorzystywa-
ny Game Port, z†ktÛrego jest
pobierane rÛwnieø zasilanie
dla czujnikÛw.

Schemat elektryczny ilu-
struj¹cy sposÛb do³¹czenia
czujnikÛw do Game Portu po-
kazano na rys. 1. Autor za-
strzega, øe maksymalna d³u-
goúÊ przewodÛw ³¹cz¹cych
czujniki z†Game Portem nie
powinna przekraczaÊ 10 met-
rÛw, ale z†przeprowadzonych
przez nas prÛb wynika, øe
stabilny odczyt moøna uzys-
kaÊ na odleg³oúÊ 12 metrÛw
pod warunkiem zastosowania
do doprowadzenia zasilania
przewodÛw o†úrednicy wiÍk-
szej niø 0,6 mm.

Oprogramowanie odpo-
wiadaj¹ce za odczyt i†wy-
úwietlanie temperatur zosta³o

napisane w†bardzo profesjo-
nalny sposÛb, a†zaimplemen-
towane w†nim funkcje powo-
duj¹, øe urz¹dzenie jest nie-
zwykle uøyteczne, choÊby do
úledzenia temperatur rÛønych
elementÛw komputera. I†tak:
- Program GamePortTemp nie
wymaga instalacji, rozpo-
czyna on pracÍ od razu po
uruchomieniu. Jak spraw-
dziliúmy bez trudu radzi
sobie z†prac¹ takøe w†tak
wymagaj¹cych úrodowiskach
jak Win NT/XP/2000. Jego
g³Ûwne okno jest niepozor-
ne (rys. 2), ale moøna
w†nim ustawiÊ podstawowe
parametry pracy pomiarÛw,
takie jak: odstÍp pomiÍdzy
kolejnymi pomiarami, czas
integracji przetwornika A/C
wbudowanego w†do³¹czone
czujniki oraz liczbÍ ostat-
nich pomiarÛw, ktÛrych
wyniki s¹ uúredniane przez
program.

- KlikniÍcie prawym przycis-
kiem w†oknie pokazanym
na rys. 2†powoduje wy-
úwietlenie dodatkowych opcji
(rys. 2), z†ktÛrych najcie-
kawsze kryj¹ siÍ w†Op-
tions. OprÛcz moøliwoúci
skalibrowania wynikÛw po-
miarÛw odczytywanych na
wyjúciach uk³adÛw SMT160,
uøytkownik moøe zadaÊ
dla kaødego czujnika progi
temperatur (dolny i†gÛrny -
rys. 4), ktÛrych przekrocze-
nie jest sygnalizowane wy-
úwietleniem okna z†komu-
nikatem alarmowym oraz
wymÛwieniem przez pro-
gram (niezbÍdna karta düwiÍ-
kowa) wartoúci temperatu-
ry powoduj¹cej alarm.

Program moøna skonfigu-
rowaÊ takøe w†taki sposÛb,
aby wyniki pomiarÛw wraz
ze znacznikami czasu (odczy-
tywanymi z†zegara RTC kom-
putera) by³y rejestrowane
w†pliku w†lubianym przez
Excela formacie CSV. DziÍki
temu przygotowanie graficz-
nych raportÛw ilustruj¹cych
zmiany temperatury jest bar-
dzo proste.
Andrzej Gawryluk, AVT

Oprogramowanie i†opis
oprogramowania (w jÍzyku
czeskim) publikujemy na CD-
EP2/2003B, s¹ one dostÍpne
takøe w†Internecie pod adre-
sami: http://www.cesko.host.-
sk/downloads/GamePort -
Temp.zip oraz http://www.-
cesko .hos t . sk/GamePor t -
Temp.htm.

Rys. 4

Rys. 3

WYKAZ ELEMENTÓW
SMT160−30 czujniki
temperatury (1...4 szt.),
dostępne w Elfie, numer
katalogowy 73−088−69
DB15M − klasyczny wtyk męski
(dwurzędowy)
Bezpieczniki 63 mA (1...2 szt.)

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
luty03.htm oraz na p³ycie
CD-EP2/2003 w katalogu PCB.


