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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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pojawiaj ce si  na wej ciach IN1 i IN2 z cza 

CON1. Dioda LED PWR sygnalizuje obec-

no  napi cia zasilania przeka ników.

Modu  mo na zmontowa  na p ytce dru-

kowanej, której schemat monta owy poka-

zano na rysunku 2. W egzemplarzu modelo-

wym zastosowano przeka niki o dopuszczal-

nym pr dzie obci enia 10 A przy napi ciu 

230 V AC.

EB

W ofercie AVT*
AVT-1733 A
AVT-1733 B

Wykaz elementów:

Rezystory:
R1...R5: 2,2 kV

Pó przewodniki:
D1, D2: 1N4148
T1, T2: BC548
OP1, OP2: PC814
LED1, LED2, PWR: dioda LED
Inne:
PK1, PK2: JQC3FF/012-1ZS lub podobny
OUT1, OUT2: Z cze ARK3/5 mm
VCC: Z cze ARK2/3,5 mm
CON1: Z cze ARK3/3,5 mm
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-5379 RadioRelay system sterowania 

bezprzewodowego (EP 2/2013)
AVT-5368 Programowalny modu  przeka ników  

(EP 11/2012)
AVT-5353 Modu  przeka ników z interfejsem USB  

(EP 7/2012)
AVT-5350 Modu  wykonawczy z interfejsem Ethernet 

(EP 6/2012)
AVT-1659 8-kana owy, miniaturowy modu  

przeka ników (EP 1/2012)
AVT-1656 Uniwersalny modu  wykonawczy  

(EP 12/2011)
AVT-5295 Modu  przeka ników sterowanych przez 

Bluetooth (EP 6/2011)
AVT-925 Karta przeka ników na USB (EP 4/2006)
AVT-531 Karta przeka ników (EP 7/2003)
* 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

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u wykonawczego

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

wykonawczego

Modu  jest uniwersalny i umo liwia roz-

budow  pola wy wietlania do 16 cyfr. Dosko-

nale nadaje si  do rozszerzania mo liwo ci 

Arduino przy wykorzystaniu biblioteki I2C 

„Wire” rodowiska Arduino oraz przyk adów 

programów dost pnych w sieci.

Schemat modu u pokazano na rysun-

ku 1. Nie odbiega on od typowej aplikacji 

SAA1064. Uk ad U1 steruje segmentami po-

przez porty P1…P16, które maj  wbudowa-

LED7_Expander dla Arduino

Modu  oparty jest 

o specjalizowany sterownik 

wy wietlacza SAA1064. 

W u ytej konÞ guracji umo liwia 

sterowanie 4-cyfrowym, 

7-segmentowym wy wietlaczem 

LED z kontrol  jasno ci jego 

wiecenia. Komunikacja odbywa 

si  za pomoc  interfejsu I2C.

AVT
1736

ne, sterowane programowo ród a pr dowe 

o wydajno ci 3, 6 lub 12 mA, co umo liwia 

regulowanie jasno ci wy wietlacza. Tran-

zystory Q1 i Q2 s  kluczami za czaj cymi 

wy wietlacze, cz stotliwo  wybierania jest 

okre lana ustalana za pomoc  kondensatora 

C1 o pojemno ci 2,2…3,3 nF.

Aby mo na by o zestawia  „d u sze” uk a-

dy wy wietlaj ce wykorzystano mo liwo  

adresacji uk adu U1. Zale nie od warto ci na-

pi cia doprowadzonego do wej cia ADR jest 

mo liwy wybór adresu zgodnie z tabel 1.

Modu  jest zgodny ze standardem Ardu-

ino I2C. Sygna y interfejsowe i zasilanie s  do-
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