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WspÛ³czesne konstrukcje elektroniczne
charakteryzuje silne d¹øenie do ich maksy-
malnego uproszczenia uk³adowego i†ograni-
czenia pobieranej mocy, przy jednoczesnej
maksymalizacji moøliwoúci. Wszystkie te za-
³oøenia spe³nia stacja pogodowa, ktÛr¹
wspÛlnie opracowali konstruktorzy firm Dal-
las i Texas Weather.

SprzÍt
Techniczn¹ doskona³oúÊ tej konstrukcji

(bior¹c oczywiúcie pod uwagÍ wczeúniej
wspomniane za³oøenia) gwarantuje zastoso-
wanie w†niej uk³adÛw serii 1-Wire. RolÍ
miernika temperatury spe³nia doskonale
znany Czytelnikom EP scalony, programo-
wany termometr-termostat DS1820. Za po-

miar szybkoúci porusza-
nia siÍ mas powietrza od-
powiada programowany licz-
nik/zegar DS2423 (zlicza on

impulsy z†kontaktronu). Programowany
prze³¹cznik pÛ³przewodnikowy DS2407
spe³nia zadanie w³¹cznika sekcji kompasu,
dziÍki czemu moøliwe by³o radykalne
uproszczenie procedur programowych, ktÛ-
re obs³uguj¹ stacjÍ pogodow¹. Kierunek wia-
nia wiatru identyfikuj¹ uk³ady DS2401 (8
szt.).
Ostatnim istotnym elementem zestawu

jest konwerter RS232/1-Wire (oznaczony
DS9097), w†ktÛrym zastosowano specjalnie
do tego celu opracowany uk³ad DS2480.
Zgodnie z†logik¹ interfejsu 1-Wire, wszys-

tkie wymienione uk³ady s¹ po³¹czone ze
sob¹ rÛwnolegle i†do³¹czone do z³¹cza in-
terfejsu DS9097. W†ten sposÛb powstaje mi-
nisieÊ informacyjna, do ktÛrej moøna do³¹-
czaÊ kolejne urz¹dzenia, przy czym mak-
symalna d³ugoúÊ linii transmisyjnej nie mo-
øe przekroczyÊ 300 metrÛw.

Stacja meteorologiczna

Od kilku juø lat propagujemy
na ³amach EP uk³ady rodziny
1-Wire (kiedyú Touch Button)
firmy Dallas. S¹ to rÛønego
rodzaju uk³ady peryferyjne,

ktÛrych cech¹ charakterystyczn¹
jest specyficzny, jednoprzewodowy

interfejs szeregowy, ktÛry -
w†wielu uk³adach tej rodziny -
pe³ni jednoczeúnie funkcjÍ linii

zasilania.
Prezentowane w†artykule

urz¹dzenie jest spektakularnym
pokazem moøliwoúci uk³adÛw
1-Wire. Realizacja podobnej

funkcjonalnie stacji
meteorologicznej w†oparciu

o†standardowe uk³ady scalone
jest zadaniem wymagaj¹cym

duøego doúwiadczenia
konstruktorskiego.

Znacznie wiÍkszego niø
w†przypadku tego efektownego

opracowania.
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Rys. 2. Rys. 3.
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Programy
O†ile sprzÍtowa czÍúÊ prezentowanego

urz¹dzenia wygl¹da nieskomplikowanie, to
programista zamierzaj¹cy samodzielnie na-
pisaÊ oprogramowanie niezbÍdne do ob-
s³ugi stacji pogodowej (odczyt i†wyúwiet-
lenie wynikÛw) napotka na szereg trud-
noúci. Wynikaj¹ one przede wszystkim
z†doúÊ z³oøonego protoko³u wymiany in-
formacji pomiÍdzy komputerem (lub in-
nym sterownikiem) a†wieloma uk³adami
1-Wire do³¹czonymi do jednej pary prze-
wodÛw.
Chc¹c ograniczyÊ liczbÍ potencjalnych

problemÛw uøytkownikom prezentowanego
zestawu, Dallas opracowa³ i†udostÍpni³
w†Internecie dedykowany mu zestaw oprog-
ramowania (rys. 1), ktÛre s³uøy do efektow-
nego prezentowania wynikÛw pomiaru (rys.

2). Stosunkowo duøa ziarnistoúÊ pomiaru
kierunku wiatru (tylko 16 pozycji) jest wy-
nikiem zastosowania zaledwie oúmiu uk³a-
dÛw DS2401, ktÛre spe³niaj¹ rolÍ detekto-
rÛw po³oøenia prostego czujnika, wykona-
nego z†kawa³ka magnesu i†stykÛw kontak-
tronowych. EfektownoúÊ prezentacji zwiÍk-
sza w³¹czenie animacji zdjÍcia stacji pogo-
dowej, co wymaga jednak bardzo wydajnego
komputera.
OprÛcz programu obs³uguj¹cego stacjÍ po-

godow¹ Dallas udostÍpni³ oprogramowanie
narzÍdziowe dla konwerterÛw RS232/1-Wi-
re. Na rys. 3 przedstawiono okno folderu,
zawieraj¹ce skrÛty do tych programÛw i†ich
dokumentacji. Za pomoc¹ iButton Viewera
moøna sprawdziÊ jakie uk³ady 1-Wire s¹
do³¹czone do interfejsu szeregowego i†je
skonfigurowaÊ. Na rys. 4 pokazano przyk³ad
okna konfiguracji programowanego prze³¹cz-
nika DS2407, na rys. 5 okno konfiguracji

termometru/termostatu DS1820 (struktural-
nie identyczny z†DS1920), a†na rys. 6 okno
konfiguracji licznika zintegrowanego z†ze-
garem DS2423. Poprawn¹ transmisjÍ danych
pomiÍdzy PC-tem i†uk³adami 1-Wire zapew-
niaj¹ sprzÍtowe konwertery RS232/1-Wire
(dostÍpne s¹ trzy typy, w†czterech wers-
jach), ktÛre naleøy wstÍpnie skonfigurowaÊ.
S³uøy do tego prosty w†obs³udze program
1-Wire Net. Okno tego programu przedsta-
wiono na rys. 7.
OprÛcz gotowych programÛw dla Win-

dows, Dallas przygotowa³ takøe dedykowa-
ne uk³adom 1-Wire i†iButton zestawy DSK,
zawieraj¹ce biblioteki procedur obs³ugi. Ko-
lejn¹ atrakcj¹ s¹ bezp³atne wersje ürÛd³owe
programÛw obs³uguj¹cych stacjÍ pogodow¹,
napisane w†C oraz Javie. Wszystkie mate-
ria³y s¹ dostÍpne bezp³atnie (za wyj¹tkiem
DSK) na internetowej stronie www.ibut-
ton.com/Weather.

Pogoda w†Kalifornii
Nic tak dobrze nie pokazuje moøliwoúci

stacji pogodowej Dallasa, jak poúwiÍcona jej
strona w†Internecie. DziÍki tej stronie moø-
na sprawdziÊ jaka jest obecnie pogoda ko³o
dwÛch budynkÛw (C i†F) fabryki Dallasa
w†San Jose (rys. 8). Wystarczy zajrzeÊ pod
adres: http://198.3.123.122/WeatherStation/
Weatherviewer.htm, a†pogoda w†zazwyczaj
s³onecznej Kaliforni przestanie byÊ tajem-
nic¹.
Ze wzglÍdu na prostotÍ montaøu stacji

i†³atwoúÊ do³¹czenia skryptÛw Javy do in-
ternetowej strony, jest szansa,
øe juø wkrÛtce kaøda strona
bÍdzie wyposaøona w†informa-
cjÍ o†lokalnych warunkach po-
godowych.
Tak wiÍc zamiast s³uchaÊ

przed wyjúciem z†domu radia
i†samodzielnie wyliczaÊ úred-
ni¹ moøliw¹ (ze wszystkich
serwisÛw radiowych) tempera-
turÍ w†okolicy domu Waszych
przyjaciÛ³, po prostu zajrzycie
na ich internetow¹ stronÍ.
Piotr Zbysiński, AVT

Prezentowany w†artykule
zestaw udostÍpni³a redakcji fir-
ma Soyter, tel. (0-22) 638-00-
62, www.soyter.com.pl.
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WiÍcej informacji o†stacji pogodowej oraz
uk³adach iButton oraz 1-Wire moøna zna-
leüÊ na stronach: www.ibutton.com/Weat-
her, www.dalsemi.com, www.texas-weat-
her.com/onewire.html.
Podgl¹d aktualnej pogody w†okolicy bu-

dynkÛw firmy Dallas (San Jose, Kalifornia)
moøna znaleüÊ pod adresem: http://
198.3.123.122/WeatherStation/Weather-
viewer.htm.

Rys. 5.


