AVT
570/USB

8-kana³owy system pomiaru
temperatury z USB

Uk³ad s³u¿y do kontrolowania temperatury
maksymalnie w oœmiu punktach. W kicie
zrezygnowano z tradycyjnego wyœwietlania
wyników (wyœwietlacz LED lub LCD) na
rzecz akwizycji zebranych danych w
komputerze PC. Uk³ad komunikuje siê z
komputerem przez port USB. Dla
zapewnienia wiêkszego komfortu
u¿ytkowania, do termometru do³¹czona
jest aplikacja prezentuj¹ca wartoœci
temperatur odczytane ze wszystkich
czujników.
Pomiar temperatury realizuj¹
scalone elementy (typu DS) po³¹czone z
magistral¹ 1Wire.
Urz¹dzenie szczególnie polecane do wielopunktowego pomiaru temperatury

W³aœciwoœci
• zakres pomiaru temperatury: -55...+125°C
• rozdzielczoœæ: 0,1°C
• iloœæ czujników: 8 x DS1820 (w zestawie 2 czujniki)
• po³¹czenie z komputerem: port USB
• zasilanie: 5 V (ze z³¹cza USB)
• wymiary p³ytki: 37 x 63mm

Do pobrania
instrukcja pdf: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT570.pdf
sterowniki i oprogramowanie: http://serwis.avt.pl/files/AVT570.zip

Opis uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu pokazano na Rys.1. G³ównym elementem urz¹dzenia jest uk³ad IC1 PIC18F2320.
Po³¹czenie z magistral¹ USB zosta³o zrealizowane za pomoc¹ uk³adu FT232R (IC2) pracuj¹cego w typowej
konfiguracji. Komunikacja z czujnikami temperatury przebiega w doœæ nietypowy sposób, gdy¿ magistrala 1Wire
umo¿liwia pod³¹czenie wszystkich uk³adów do jednej linii mikrokontrolera, a w przedstawionym uk³adzie ka¿dy
czujnik jest pod³¹czony do osobnego wyprowadzenia mikrokontrolera. Taki stan jest podyktowany tym, ¿e w
przypadku pod³¹czania wszystkich czujników do jednej magistrali nale¿a³oby przed uruchomieniem uk³adu
zarejestrowaæ numery seryjne ka¿dego z nich. Rozdzielenie magistrali powoduje, ¿e czujniki s¹ gotowe do pracy
zaraz po pod³¹czeniu. Drugim, wa¿niejszym czynnikiem takiego rozwi¹zania jest fakt, ¿e podczas wykonywania
przez czujnik pomiaru linia danych musi byæ podci¹gniêta do plusa zasilania (zasilanie paso¿ytnicze). Minimalny
czas pomiaru jest okreœlany przez producenta na oko³o 200 ms, jednak w przypadku zasilania paso¿ytniczego nale¿y
ten czas wyd³u¿yæ. W przedstawionym uk³adzie czas ten wynosi 2 sekundy. Pod³¹czenie wszystkich uk³adów do
jednej magistrali spowodowa³oby, ¿e jeden cykl pomiarowy wyniós³by 16 sekund (8x2 s), czyli temperatura z
czujnika by³aby aktualizowana co 16 sekund. Ponadto czujniki nie by³yby w takim przypadku odczytywane
jednoczeœnie, a w odstêpach dwusekundowych. Zastosowanie oddzielnej magistrali dla ka¿dego z czujników
umo¿liwi³o równoczesny odczyt temperatury ze wszystkich czujników co dwie sekundy. Proces pomiaru rozpoczyna
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siê od wys³ania do ka¿dego z czujników polecenia rozpoczêcia pomiaru, a nastêpnie po dwóch sekundach nastêpuje
odczyt wartoœci kolejno ze wszystkich czujników, odpowiednie przetworzenie wyniku i wys³anie poprzez port USB
danych o temperaturze do komputera. Cykl ten powtarzany jest nieustannie co dwie sekundy. Zarówno kontroler
IC21, jak i mikrokontroler IC1 s¹ zasilane z portu USB napiêciem +5 V.
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Rys. 1 Schemat elektryczny uk³adu

Monta¿ i uruchomienie
Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej pokazano na rys.3. Uk³ad termometru zawiera niewiele
elementów, monta¿ nie powinien wiêc sprawiæ wiêkszych problemów. Nale¿y go rozpocz¹æ od elementów o
najmniejszych gabarytach. Na koñcu nale¿y zamontowaæ z³¹cza. Do gniazd CON1...CON8 nale¿y do³¹czyæ
czujniki. Mog¹ byæ one pod³¹czone na przyk³ad dwu¿y³owym kablem telefonicznym (1x2) o maksymalnej
d³ugoœci równej oko³o 30 metrów. W zestawie znajduj¹ siê tylko dwa czujniki. W zale¿noœci od potrzeb nale¿y
ewentualnie dodatkowe czujniki dokupiæ.
Poniewa¿ komunikacja termometru z komputerem odbywa siê przez z³¹cze USB do pracy konieczne jest
zainstalowanie sterowników. Termometr do³¹czony do portu USB komputera zostanie wykryty przez system
jako AVT570_USB, nastêpnie nast¹pi instalacja sterowników urz¹dzenia. Wymagane sterowniki znajduj¹ siê
na stronie: http://serwis.avt.pl/files/AVT570.zip Mo¿na je równie¿ pobraæ ze strony www.ftdichip.com.
Wymagany jest sterownik wirtualnego portu COM. Prawid³owe zainstalowanie sterowników powinno
zaowocowaæ pojawieniem siê w systemie dodatkowego wirtualnego portu COM. Utworzony zostanie
wirtualny port COM, przez który mo¿na komunikowaæ siê z termometrem u¿ywaj¹c do³¹czonej aplikacji, b¹dŸ
dowolnej innej obs³uguj¹cej transmisjê danych przez port szeregowy. Aby to umo¿liwiæ nale¿y skonfigurowaæ
program terminalowy do pracy z prêdkoœci¹ 19200 bd. Transmisja danych rozpoczyna siê od znaku kasowania
linii, a nastêpnie podawana jest wartoœæ wszystkich temperatur, jeœli czujnik nie jest pod³¹czony, to w miejsce
wartoœci temperatury wstawiane s¹ spacje. Wynik jest tak formatowany, ¿e niezale¿nie od wartoœci
temperatury zawsze sk³ada siê z takiej samej iloœci bajtów. Rys. 4 przedstawia widok okna HyperTerminala.

Rys. 2 Okno programu wyœwietlaj¹cego temperaturê
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Aby skorzystaæ z do³¹czonej aplikacji nale¿y uruchomiæ program "Termometr 8-kana³owy" (rys. 2).
Program wyœwietla temperaturê ze wszystkich czujników jednoczeœnie (numery czujników odpowiadaj¹
numerom czujników do³¹czonych do p³ytki termometru), je¿eli nie wszystkie czujniki zosta³y do³¹czone, to na
wyœwietlaczu tego czujnika bêdzie widoczny znak "°" (stopieñ). Rozpoczêcie wyœwietlania temperatury
nastêpuje poprzez wybranie portu, do którego do³¹czona jest p³ytka termometru i wciœniêcie przycisku "Start".
Je¿eli wskazany port bêdzie zajêty przez inn¹ aplikacjê, to na przycisku pojawi siê napis "Error". Nale¿y
wówczas wybraæ inny port. Jeœli wskazany port bêdzie wolny, to na przycisku pojawi siê napis "Stop", na
wyœwietlaczach bêdzie widoczna wartoœæ temperatury przesy³ana z p³ytki czujników. Temperatura jest
aktualizowana co dwie sekundy, a ka¿da transmisja jest sygnalizowana b³yœniêciem diody oznaczonej jako
"DATA". Zakoñczenie aktualizacji pomiarów wykonuje siê naciskaj¹c przycisk "Stop", po tej czynnoœci wartoœæ
temperatury bêdzie widoczna jeszcze przez 10 sekund, po czym wszystkie wyœwietlacze zostan¹ wygaszone i
dioda bêdzie œwieci³a kolorem czerwonym. Taka sama sytuacja wyst¹pi, jeœli z p³ytki termometru nie bêd¹
"przychodzi³y" dane o temperaturze, na przyk³ad w przypadku od³¹czenia kabla.

Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 4 Okno HyperTerminala wspó³pracuj¹cego z termometrem

Rys. 5 Sposób do³¹czenia czujnika do p³ytki
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Wykaz elementów
Rezystory

R1: ................................................10 kW
R2: ...............................RPACK 8x3,3 kW
Kondensatory

C1:..................................................10 nF
C2:.................................................100nF
C3, C4:............................................30 pF
C5: ..........................................10 mF/16V
Pó³przewodniki

IC1: ..........PIC18F2320 zaprogramowany
IC2: ...........................................FT232RL
Czujnik DS1820 -2szt.
Inne

CON1...CON8:..................ARK2(3,5 mm)
L1: ................................koralik ferrytowy
J1:.......................................z³¹cze USB B
Q1:................rezonator kwarcowy 4 MHz

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 04/04
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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