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Wykorzystanie woltomierza VS1 jako termometru elektronicznego
Miernik VS1 mo¿e byæ w ³atwy sposób przystosowany do pracy jako termometr cyfrowy. W tym celu
nale¿y go wyposa¿yæ w dodatkowy czujnik temperatury. Teoretycznie przewód ³¹cz¹cy czujnik z
miernikiem powinien byæ jak najkrótszy, ze wzglêdu na rezystancje przewodu. W praktyce jednak b³êdy
powodowane przez kilkumetrowy przewód ³¹cz¹cy s¹ pomijalnie ma³e (zale¿¹ od rezystancji przewodu,
czyli jego d³ugoœci i przekroju). Wiêkszoœæ czujników, dla zapewnienia stabilnej pracy, powinna mieæ
zamontowany kondensator blokuj¹cy 100nF, zamontowany pomiêdzy nó¿kami zasilania i masy,
jak najbli¿ej obudowy czujnika. Produkowane przez nas sondy pomiarowe maj¹ ju¿ wbudowany
taki kondensator i nie wymagaj¹ instalacji dodatkowego.
Przetestowaliœmy wspó³pracê miernika VS1 z nastêpuj¹cymi czujnikami:
MCP9700A (Microchip) - Stosunkowo tani i ³atwo dostêpny.
Napiêcie wyjœciowe dla 0OC = 500mV.
Wspó³czynnik temperaturowy = 10mV/OC
Miernik VS1 do poprawnej wspó³pracy z tym czujnikiem wymaga niestandardowego programu.
Jest on dostêpny bez dop³aty, nale¿y jedynie zaznaczyæ ten fakt przy zamówieniu miernika.
Dostêpne wersje mierników:
O

VS1T -10...100 C
- Zakres pomiarowy: -9,9...+99,9OC
- Rozdzielczoœæ: 0,2OC
- Dok³adnoœæ:
O
O
- typowo +/- 0,6 C (w zakresie 0...+40 C)
O
- max. +/- 2,0 C (w pe³nym zakresie temperatur)
O

VS1T -40...150 C
O
- Zakres pomiarowy: -40...+150 C
O
- Rozdzielczoœæ: 1 C
- Dok³adnoœæ:
O
O
- typowo +/- 1 C (w zakresie 0...+40 C)
O
- max. +/- 2,0 C (w pe³nym zakresie temperatur)
LM35 (NS/TI) - Dro¿szy od MCP9700A (zale¿nie od dok³adnoœci wykonania), ³atwo dostêpny.
Napiêcie wyjœciowe dla 0OC = 0mV.
O
Wspó³czynnik temperaturowy = 10mV/ C
Do wspó³pracy z tym czujnikiem nale¿y zastosowaæ typowy woltomierz VS1 o zakresie 1V.
Nale¿y jedynie za³o¿yæ zworkê na z³¹cze J4 (pozycja P2) w celu w³¹czenia kropki oddzielaj¹cej
dziesiêtne czêœci stopnia.
Parametry termometru zbudowanego z VS1 i LM35
- Zakres pomiarowy: 0...+100OC
- Rozdzielczoœæ: 0,1OC
- Dok³adnoœæ:
O
O
- typowo +/- 0,3...0,5 C(w zakresie 0...40 C) - zale¿nie od zastosowanej wersji LM35
- max. +/- 1,0...2,0OC (w pe³nym zakresie temperatur) - zale¿nie od zastosowanej wersji LM35
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Sposób pod³¹czenia:
- Pod³¹czyæ masê czujnika do punkty GND
- Pod³¹czyæ wyjœcie czujnika do punktu IN
- Pod³¹czyæ zasilanie czujnika do wyjœcia stabilizatora 5V zamontowanego na p³ytce VS1
Punk pod³¹czenia zaznaczony jest na rysunku poni¿ej

J4 Z³¹cze do zmiany kropki dziesiêtnej
Z tej nó¿ki nale¿y pobraæ
napiêcie zasilaj¹ce czujnik

W³¹czona kropka P1
W³¹czona kropka P2
Wy³¹czone kropki
P2

P0

P1

Stosuj¹c prze³¹cznik mo¿na równie¿ zmieniaæ œwiec¹ce
kropki np. zmieniaj¹c funkcj¹ miernika z woltomierza na
amperomierz.

Wyjœcie czujnika temperatury

GND

Zasilanie +9V
GND

SONDY POMIAROWE - przyk³adowe wykonanie
ST -10/85
- Konstrukcja: tania sonda, nieodporna na wilgoæ
- Przewód po³¹czeniowy: 2m
- Wykorzytywany czujnik: MCP9700A
O
- Temperatura pracy: -10...85 C
- Dok³adnoœæ:
- typowo +/- 0,6OC (w zakresie 0...+40OC)
- max. +/- 2,0OC (w pe³nym zakresie temperatur)
Kolory przewodów:
- ¿ó³ty - zasilanie czujnika (+5V)
- bia³y - wyjœcie czujnika
- br¹zowy - masa (GND miernika)
- zielony - masa (GND miernika)
STa -10/85
- Konstrukcja: sonda ³atwa w monta¿u (mo¿liwoœæ przykrêcenia), zabezpieczona przed wilgoci¹
- Przewód po³¹czeniowy: 2m
- Wykorzytywany czujnik: MCP9700A
O
- Temperatura pracy: -10...85 C
- Dok³adnoœæ:
- typowo +/- 0,6OC (w zakresie 0...+40OC)
O
- max. +/- 2,0 C (w pe³nym zakresie temperatur)
Kolory przewodów:
- ¿ó³ty - zasilanie czujnika (+5V)
- bia³y - wyjœcie czujnika
- br¹zowy - masa (GND miernika)
- zielony - masa (GND miernika)
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ST -40/125
- Konstrukcja: sonda ³atwa w monta¿u (mo¿liwoœæ przykrêcenia), zabezpieczona przed wilgoci¹
- Przewód po³¹czeniowy: silikonowy (odporny na wysokie temperatury), 2m
- Wykorzytywany czujnik: MCP9700A
- Temperatura pracy: -40...125OC
- Dok³adnoœæ:
O
O
- typowo +/- 1 C (w zakresie 0...+40 C)
O
- max. +/- 2,0 C (w pe³nym zakresie temperatur)
Kolory przewodów:
- br¹zowy - zasilanie czujnika (+5V)
- ¿ó³tozielony - wyjœcie czujnika
- niebieski - masa (GND miernika)

