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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3, R5: 3,9kΩ
R4: 820Ω
R6, R7: 2,2kΩ
POT1: 47kΩ
Termistor: 1..10kΩ
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2, C3: 30pF
Półprzewodniki
D1: LED
D2: 1N4148
U1: ST62T10 zaprogramowany
Różne
PK1: M4−5H
X: 8MHz

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1322.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2001 w katalogu PCB.

Rys. 1. Rys. 2.

Schemat elektryczny regu-
latora przedstawiono na rys.
1. ObwÛd pomiarowy z†czuj-
nikiem termistorowym NTC
pozwala mierzyÊ temperaturÍ
w†nadzorowanym naczyniu.
W obwodzie wykonawczym
zastosowano przekaünik ste-
ruj¹cy prac¹ grza³ki w†akwa-
rium. Dioda LED sygnalizuje
w³¹czenie obwodu wykonaw-
czego regulatora.

Program steruj¹cy prac¹
mikrokontrolera przygotowa-
no za pomoc¹ ST6-Realizera,
a†jego postaÊ ürÛd³owa jest
dostÍpna na p³ycie CD-EP8/
2001B oraz w†Internecie, na
naszej stronie WWW w†dzia-
le Download.

Algorytm dzia³ania mikro-
kontrolera jest nastÍpuj¹cy: po
w³¹czeniu zasilania program
mikrokontrolera wchodzi
w†pierwszy stan pracy PO-
MIAR, w†ktÛrym zostaje do-
konany pomiar temperatury
wody, dioda LED informuj¹ca
o†stanie pracy mikrokontrole-
ra úwieci úwiat³em ci¹g³ym.
W†przypadku, gdy temperatu-
ra jest niøsza od zadanej przez
potencjometr POT1, zostaje
spe³niony warunek dotycz¹cy
przejúcia uk³adu w†stan
GRZANIE. W†tym stanie pra-
cy zostaje za³¹czony przekaü-
nik steruj¹cy prac¹ grza³ki
oraz dioda LED, ktÛra zaczy-
na úwieciÊ úwiat³em pul-
suj¹cym. Program znajduje siÍ
w†stanie podgrzewania,
dopÛki woda nie osi¹gnie od-
powiedniej temperatury. Po
jej osi¹gniÍciu mikrokontroler
ponownie przechodzi w†stan
POMIAR i†zostaje powtÛrzo-
ny ca³y cykl od pocz¹tku.

Uk³ad montujemy na p³yt-
ce wykonanej wed³ug wzoru
zamieszczonego na wk³adce.
Schemat montaøowy p³ytki
pokazano na rys. 2.

Termistor naleøy umieú-
ciÊ w†miedzianej rurce o†ga-
barytach zaleønych od roz-

miarÛw uøytego termis-
tora. Jeden koniec rur-
ki naleøy zlutowaÊ
bardzo dok³adnie tak,
aby nie przedostawa-
³a siÍ woda do úrodka.

RurkÍ moøemy zlutowaÊ uøy-
waj¹c cyny i†lutownicy o du-
øej mocy. Do koÒcÛwek ter-
mistora przylutowujemy
przewody i naci¹gamy na nie
koszulkÍ izolacyjn¹. Tak
przygotowany termistor sma-
rujemy past¹ silikonow¹
i†umieszczamy we wczeúniej
przygotowanej rurce. Wejúcie
dodatkowo zabezpieczamy
past¹ silikonow¹. Na koÒcÛw-
kÍ naci¹gamy koszulkÍ ter-
mokurczliw¹, ktÛr¹ ostroønie
podgrzewamy palnikiem lub
zapa³k¹. Tak przygotowana
obudowa czujnika doúÊ dob-
rze zabezpiecza przed wilgo-
ci¹ umieszczony w†úrodku
termistor.

Do dok³adnej regulacji
uk³adu potrzebny bÍdzie
miernik temperatury z†cyfro-
wym odczytem. Jeøeli takie-
go miernika nie mamy, wy-
starczy zwyk³y termometr.
Przed przyst¹pieniem do
czynnoúci regulacyjnych mu-
simy dobraÊ odpowiednie
wartoúci rezystorÛw R6 i†R7.
Mikrokontroler na tych rezys-
torach dokonuje pomiaru
spadku napiÍcia, wiÍc powin-

ny to byÊ rezystory doúÊ do-
k³adne i†najlepiej o takiej sa-
mej rezystancji, co u³atwi
nam dalsz¹ regulacjÍ. W†mo-
delu zastosowa³em rezysto-

ry o†wartoúci 2,2kΩ. Wartoú-
ci nominalne rezystancji ter-
mistora i†potencjometru, przy
jednakowych wartoúciach re-
zystancji rezystorÛw R6 i†R7,
powinny byÊ w†przybliøeniu
rÛwne. W†modelu uøy³em po-
tencjometru o†wartoúci 22kΩ
i†termistora 22kΩ NTC. Po
dobraniu wartoúci rezystancji
R6, R7, potencjometru POT1
i†termistora NTC moøemy
przyst¹piÊ do regulacji. Son-
dÍ z†termistorem wraz z†son-
d¹ wzorcowego miernika
temperatury lub termomet-
rem umieszczamy w†pojem-
niku z†wod¹ o†maksymalnej
temperaturze jak¹ chcemy
uzyskaÊ, np. 30oC. NastÍpnie
mierzymy wartoúÊ spadku na-
piÍcia na rezystorze R6. Na-
piÍcie to odpowiada tempe-
raturze 30oC. Na rezystorze
R7 potencjometrem POT1
ustawiamy takie samo napiÍ-
cie. Jeøeli napiÍcia na oby-
dwu rezystorach s¹ jednako-
we, uk³ad regulatora przecho-
dzi w†stan POMIAR. Wtedy
moøemy oznaczyÊ to ustawie-
nie potencjometru na skali.
BÍdzie ono odpowiadaÊ tem-
peraturze maksymalnej 30oC.
NastÍpnie czekamy aø woda
ostygnie do temperatury np.
28oC i†dokonujemy regulacji
jak przy temperaturze 30oC.
Czynnoúci te powtarzamy aø
uzyskamy najniøsz¹ przez nas
wymagan¹ temperaturÍ np.
20oC. Regulacja nie jest wiÍc
trudna i†jest moøliwa do
przeprowadzenia, przy odro-
binie cierpliwoúci, przez kaø-
dego elektronika-akwarystÍ.
Opisany uk³ad dzia³a od paru
miesiÍcy bez øadnych k³opo-
tÛw, utrzymuj¹c w†akwarium
temperaturÍ na zadanym po-
ziomie.
Krzysztof Górski AVT

Regulator temperatury w akwarium
Przedstawiamy jeden

z najprostszych uk³adÛw
regulacji temperatury
z mikrokontrolerem.
RolÍ mikrokontrolera
ograniczyliúmy do

porÛwnywania
temperatury otoczenia

z†zadan¹, co oczywiúcie
moøna zrealizowaÊ takøe

w†inny sposÛb.


