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Schemat elektryczny ter-
mometru znajduje siÍ na rys.
1. Jest to prosty adapter
RS232<->I2C, wyposaøony
dodatkowo w†stabilizator na-
piÍcia +5 V, ktÛre s³uøy do
zasilania czujnikÛw tempera-
tury DS1621 (lub DS1631).
NapiÍcie zasilaj¹ce jest pobie-
rane bezpoúrednio z†portu
RS232, do ktÛrego do³¹cza siÍ
termometr.

Uk³ad U1 jest zamontowa-
ny na p³ytce interfejsu,
w†zwi¹zku z†czym moøna go
wykorzystaÊ do pomiaru tem-
peratury np. wewn¹trz po-
mieszczenia. Drugi czujnik
temperatury jest montowany
na osobnej p³ytce drukowa-
nej, dziÍki czemu moøna go
wykorzystaÊ np. do pomiaru
temperatury na zewn¹trz po-
mieszczenia. Zakres mierzo-
nych temperatur wynosi: -
20...+125oC (-4...257oF). Nale-
øy pamiÍtaÊ, øe wykorzysta-
nie w†projekcie czujnikÛw
z†interfejsem I2C ogranicza
maksymalny zasiÍg transmis-
ji, w†zwi¹zku z†czym naleøy
unikaÊ po³¹czeÒ o†d³ugoúci
powyøej 80 cm (wynik uzys-
ka³em w†wyniku ekspery-

mentÛw, w†niektÛrych przy-
padkach moøe siÍ okazaÊ, øe
odleg³oúÊ ta jest nieco mniej-
sza lub wiÍksza).

Uk³ad zmontowano na
p³ytce drukowanej, ktÛrej
schemat montaøowy znajduje
siÍ na rys. 2. CzÍúÊ p³ytki, na
ktÛrej zamontowano U2 moø-
na od³amaÊ, a†po³¹czenia po-
miÍdzy p³ytkami umoøliwia-
j¹ z³¹cza oznaczone J1.

Prac¹ termometru steruje
oprogramowanie udostÍpnia-
ne bezp³atnie na stronie
http://www.riccibitti.com/

Dwupunktowy termometr na RS232
W†artykule

przedstawiamy projekt
prostego miernika

temperatury - przystawki
do PC, ktÛry moøna

wykorzystaÊ zarÛwno do
pomiaru temperatury

otoczenia (np. wewn¹trz
i†na zewn¹trz
mieszkania) lub
monitorowania

temperatury istotnych
elementÛw PC-ta.
Rekomendacje:

urz¹dzenie polecamy
zarÛwno tym

Czytelnikom, ktÛrzy
dziÍki niemu bÍd¹
starali siÍ unikn¹Ê

zbliøaj¹cych siÍ upa³Ûw,
jak i†mi³oúnikom

overclockingu.

Rys. 1. Schemat elektryczny termometru

Rys. 2. Rozmieszczenie
elementów na płytce
drukowanej

Rys. 3. Widok paska zadań
po uruchomieniu programu

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 4,7 kΩ
Kondensatory
C3, C4: 100 nF
C1, C2: 47µF/16V
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
DZ1, DZ2: 5,1 V/0,25 W
U1, U2: DS1621 lub DS1631
U3: LM2936−5 lub inny
stabilizator 5V (low−drop)
Różne
COM: DB9F do druku

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1366.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
maj03.htm oraz na p³ycie
CD-EP5/2003 w katalogu PCB.

pc_therm.htm, publikujemy
je takøe na p³ycie CD-EP5/
2003B. Podczas pracy pro-
gram wyúwietla niewielk¹
ikonÍ na pasku zadaÒ (rys.
3), dziÍki czemu monitorowa-
nie temperatury podczas pra-
cy z†komputerem jest bardzo
wygodne.
Andrzej Gawryluk, AVT

Opracowano na podsta-
wie projektu Alberto Ricci
Bitti, za zgod¹ autora.

Rys. 2. Płytka drukowana
modułu i rozmieszczenie
elementów

Rys. 3. Wyprowadzenia złącza
modułu (widok od góry)

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100kΩ 1206
R2, R3: 27Ω 0805
R4, R9: 10kΩ 0805
R5: 1,5kΩ 0805
R6: 470Ω 1206
R7: 0 1206
R8: 2,2kΩ 1206
Kondensatory
C1: 10µF/16V tantalowy 3216
C2: 33nF 0805

C3...C5: 100nF 1206
Półprzewodniki
U1: FT8U232BM
U2: 93C46 SO8
Q1: tranzystor n−p−n małej
mocy SOT23
Różne
Y1: rezonator ceramiczny
6,000 MHz CSTCC6,00MG−TC
(Murata)
Gniazdo USB typu B
listwa goldpin 2x5

P³ytka drukowana jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT-1365.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/?pdf/maj03.htm
oraz na p³ycie CD-EP5/2003 w katalogu PCB.

Wszystkie kody ürÛd³o-
we znajduj¹ siÍ na CD-EP5/
2003B, natomiast bardziej
rozbudowany przyk³ad apli-

kacji transmisyjnej Delphi
znajdziemy na stronie pro-
ducenta (www.f tdi -
chip.com) , podobnie jak
szczegÛ³ow¹ dokumentacjÍ
omawianych tu tylko skrÛ-
towo zagadnieÒ.
Jurek Szczesiul, AVT
jerzy.szczesiul@ep.com.pl


