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Rozwiązanie zadania powinno zawierać schemat elektryczny i zwięzły opis działania.
Model i schematy montażowe nie są wymagane, ale przysłanie działającego modelu lub jego 
fotografii zwiększa szansę na nagrodę.
Ponieważ rozwiązania nadsyłają Czytelnicy o różnym stopniu zaawansowania, mile widziane
jest podanie swego wieku.
Ewentualne listy do redakcji czy spostrzeżenia do erraty powinny być umieszczone na oddziel-
nych kartkach, również opatrzonych nazwiskiem i pełnym adresem. Prace należy nadsyłać
w terminie 45 dni od ukazania się numeru EdW (w przypadku prenumeratorów – od otrzymania

SSzzkkoo łłaa
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Na pierwszy miesiąc wakacji postanowiłem
dać zadanie lżejszego kalibru. Już znacznie
wcześniej pojawiły się propozycje takiego
zadania. Na przykład Jakub Świegot ze Śro-
dy Wlkp. napisał kiedyś: Witam! Wpadłem
na pomysł, by kolejnym zadaniem szkoły by-
ło „Zaprojektować śmieszny układ elektro-
niczny”. Myślę, że byłby to bardzo fajny i cie-
kawy temat szkoły! Byłby śmiech i zabawa,
a przy tym trzeba by się trochę nagłowić, by
wymyślić coś ciekawego. Myślę, że napłynę-
łoby zaskakująco dużo modeli i ciekawych
prac teoretycznych. Mam nadzieję, że uwzglę-
dni Pan moją propozycję, stawiając zadania
szkoły. Pozdrawiam gorąco.

Jakub napisał też wtedy, że ma 18-mie-
sięczną siostrę. Stwierdził, że dla dziecka
w wieku 1...2 lat elektronika może zaofero-
wać różne ciekawe rzeczy. Siostra zapewne
do tego czasu sporo podrosła, ale temat jest
aktualny, zresztą uczestnicy Szkoły już kie-
dyś próbowali sił w takiej dziedzinie. Tym
razem temat jest znacznie szerszy, bo chodzi
nie tylko o zabawki dla niemowląt czy ma-
łych dzieci. Owszem, mogą to być zabawki,
ale dla młodzieży, a nawet dorosłych. Da-
riusz Drelicharz z Przemyśla napisał kiedyś
w e-mailu: Pomysł na to zadanie przyszedł
wraz z wyciągnięciem ze skrzynki pocztowej
kolejnej porcji makulatury reklamowej. Był
wśród niej katalog zabawek Brio. Jedną

z ciekawszych zabawek (od strony elektro-
nicznej) była zabawka, której zdjęcie przed-
stawiam poniżej. (...) Myślę, że podobną
rzecz można by w stosunkowo prosty sposób
zrobić samemu. Byłaby to niezła zabawka np.
dla młodszego rodzeństwa. 

Niestety, zdjęcie do mnie nie dotarło,
więc nie znam szczegółów, w każdym razie
chodzi o jakieś urządzenie czy urządzenia,
które określono: podchody na podczerwień.

Podobną propozycję przysłał jakiś czas
temu Marcin Wiązania z Buska Zdroju: (...)
proponuję wykonanie „Inteligentnej elektro-
nicznej zabawki”. Powinna to być zabawka,
która może jakoś uatrakcyjnić wolny czas. Tu
także można bardziej sprecyzować zadanie,
by była to zabawka poruszająca się za pośre-
dnictwem umieszczonych w niej silniczków.
Może ona reagować na napotkane dźwięki,
przeszkody itd. Możliwości jest wiele, przy
czym nie powinna być ona zbyt skomplikowa-
na i tania. Można jako zadanie sprecyzować
wykonanie jakiejś „elektronicznej gry”.

A oto temat zadania:

Zaprojektować „rozrywkowy” układ
elektroniczny.

Jak zwykle macie ogromne pole do popi-
su. Temat jest bardzo szeroki. Można dla
niemowlaka zaprojektować jakiś gadżet,
który by popiskiwał, mrugał i grał melodyj-
kę. W tym przypadku trzeba dobrze prze-
myśleć kwestię obudowy, żeby urządzenie
było absolutnie bezpieczne w użytkowaniu,

bo maleńkie dzieci wykazują nieprawdopo-
dobną pomysłowość nie tylko w psuciu za-
bawek, ale też w próbach zrobienia sobie ni-
mi krzywdy (połknięcie drobnych detali, za-
drapanie, itp.). Ale równie dobrze może to
być zabawka dla starszych, na przykład ja-
kaś prosta gra. Tu zdecydowanie widzę naj-
większą możliwość popisania się pomysło-
wością.

Czekam nie tylko na modele – oczywiście
najlepsze zaprezentujemy szerzej w EdW
w działach E-2000, µP-3000 czy Forum Czy-
telników. Tym razem znakomitą sposobność
zabłyśnięcia mają także młodsi i mniej do-
świadczeni uczestnicy – wystarczy podać in-
teresującą ideę, nawet bez szczegółowego
rozwiązania układowego. Zapowiadam, że
za dobre idee teoretyczne też będzie można
otrzymać nagrody. Celem Szkoły Konstruk-
torów jest przede wszystkim promowanie
osób najbardziej pomysłowych i twórczych,
niezależnie od elektronicznego stażu i do-
świadczenia.

Zapraszam więc do udziału także mniej
śmiałych Czytelników, którzy do tej pory
ograniczali się do rozwiązywania zadania dla
własnej satysfakcji. Wiem, że jest wiele ta-
kich osób. Postawione zadanie to znakomita
okazja do zaprezentowania swych pomysłów
na szerszym forum. Jestem przekonany, że
nadeślecie interesujące pomysły, rozwiązania
i układy. Stale czekam też na propozycje ko-
lejnych tematów. A trzej wymienieni pomy-
słodawcy zadania otrzymają książki.

Temat zadania 85 brzmiał: Zaprojektować
termometr: klasyczny, nietypowy, specja-

listyczny albo praktyczny układ czujnika
temperatury.

Temat szeroki, niby nietrudny, ja jednak
obawiałem się, że pomyślicie sobie: wszystko
już było, a w literaturze różnych termometrów

i czujników opisano mnóstwo, więc nie ma co
się zajmować tym tematem. Bardzo się wiec
cieszę z nadesłanych prac, zwłaszcza 16 mode-
li i ich fotografii. Co ciekawe, tym razem nade-
szło mniej niż zwykle prac teoretycznych.

Zadanie nr 89

Rozwiązanie zadania nr 85
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Przyznaję też, że znowu zaskoczyliście mnie
interesującymi pomysłami.

Rozwiązania teoretyczne
Kilku młodych uczestników zaproponowało
wykorzystanie termistorów. Choć rozwiąza-
nia układowe były rozmaite, ich wspólnym
błędem jest właśnie wykorzystanie „zwy-
kłych” termistorów. Te popularne termistory
nazywane są NTC (Negative Temperature
Coefficient), bo mają ujemny współczynnik
cieplny. Oznacza to, że rezystancja ze wzro-
stem temperatury maleje. Teoretycznie po-
zwala to na realizację najprostszego termo-
metru według rysunku 1. W rzeczywistości
taki termometr nie ma szans bytu, ponieważ
zależność rezystancji od temperatury jest
silnie nieliniowa, wiec skala byłaby fatalnie
zagęszczona w zakresie niższych tempera-
tur. Czym większa
temperatura, tym
szybciej malałaby
rezystancja i tym
szybciej rósłby
prąd. Termistory
nadają się do regu-
latorów i czujni-
ków, gdzie chodzi
o wykrycie prze-
kroczenia konkret-
nej temperatury, ale ich przydatność do ter-
mometrów jest problematyczna. Wprawdzie
możliwa jest linearyzacja termistorów, ale ła-
twiej jest po prostu wykorzystać inny czuj-
nik. Dlatego nie wymieniam nazwisk kilku
uczestników, którzy „popełnili” podobne
układy. Nie znaczy to wcale, że wszystkie
układy z termistorami są błędne. Chciałbym
podkreślić oryginalność pomysłu Piotra
Bechcickiego z Sochaczewa. Pisze on: Dłu-
go myślałem nad samą koncepcją termome-
tru, który byłby nietypowy, inny, niespotyka-
ny. Bo przecież termometrów normalnych,
diodowych, z wyświetlaczami 7-segmentowy-
mi mamy dużo, rzekłbym, po uszy. Pomyśla-
łem o termometrze wbudowanym w... kaczu-

szkę. Taką, jak dziecko bawi się podczas ką-
pieli (...).

Piotr widzi możliwość zastosowania czuj-
nika na LM335, podwójnego wzmacniacza
operacyjnego i dwóch diod LED sygnalizują-
cych zbyt niską i zbyt wysoką temperaturę.
Choć propozycja układowa ma niedoróbki,
sam pomysł jest niewątpliwie interesujący.
Może jednak zamiast dwóch diod, które przy
optymalnej temperaturze byłyby wygaszone,
zastosować większą liczbę diod, które by do-
datkowo migały, stanowiąc dla dziecka pew-
ną atrakcję. Może do kaczuszki warto wbu-
dować też brzęczyk piezo, który popiskiwał-
by co jakiś czas. Ogólnie pomysł uznaję za
bardzo ciekawy, choć widzę poważne proble-
my przy praktycznej realizacji, mianowicie
konieczność zapewnienia szczelności układu
oraz wyłącznika zasilania.

Kilka osób, w tym Paweł Joachymik
z Miastka i Marcin Rzewuski z Godlewa,
skoncentrowało się nie na samym termome-
trze, tylko na sposobie jego podświetlenia.
Paweł i Marcin odnotowali problem odczytu
termometru wieczorem i w nocy, zwłaszcza
zaokiennego, dlatego chcą podświetlać czy
też oświetlać fabryczny termometr spirytuso-
wy lub elektroniczny za pomocą kolorowych
diod LED. Miałyby to być diody ultrajasne,
świecące światłem ciągłym lub migające,
ewentualnie trójkolorowa dioda LED zmie-
niająca światło płynnie co pewien czas. Mar-
cin przypomniał, że w EdW
opublikowany był stosowny
układ (9/97 str. 56). W przy-
padku termometru zaokien-
nego diody oświetlające mo-
głyby być umieszczone
w pomieszczeniu. Pomysł
takiego bajeru jest interesu-
jący i godny odnotowania,
choć nie do końca spełnia
warunki zadania.

Mariusz Chilmon z Au-
gustowa zaproponował układ
termometru analogowego
z woltomierzem wskazówko-

wym, gdzie skala do-
datkowo byłaby pod-
świetlana jedną
z trzech kolorowych
diod LED. Diody te
pełniłyby dodatkową
funkcję informacyjną:
niebieska – za zimno,
biała – OK, czerwona
– za gorąco. Schemat
układu pokazany jest
na rysunku 2. Podo-
ba mi się ten pomysł,
dlatego przydzielam
Autorowi cztery
punkty i upominek,
choć nie wykonał on

modelu, a układ należy zasilać z sieci, bo naj-
więcej prądu pobiera... stabilizator.

Michał Stach z Kamionki Małej przysłał
dwa projekty. Jeden to układ dopasowujący
sygnały z przetworników LM35 do specjali-
zowanej karty A/D. Drugi to czujnik tempe-
ratury silnika Malucha z wyjściem prądo-
wym jako ulepszenie w stosunku do fabrycz-
nego czujnika o nieliniowej charakterystyce.
Oryginalne materiały Michała („zararowane”
projekty .DDB) można znaleźć na naszej
stronie internetowej (Stach.rar).

Rozwiązania praktyczne
Rafał Stępień z Rud nadesłał dwa modele. Na
fotografii 1 pokazany jest prosty wskaźnik
temperatury z dwiema diodami LED. Czujni-
kiem jest termistor pracujący w obwodzie ge-
neratora. Schemat pokazany jest na rysunku 3. 

Wzrost temperatury powoduje zaświecanie
kolejnych diod LED. Rafał słusznie zauważył,
że taki prosty układ nie jest dokładny, a zakres
mierzonych temperatur musi być szeroki, oko-
ło 60...70oC. Przy mniejszych zmianach tem-
peratury nie zostaną zaświecone wszystkie
diody LED. Fotografia 2 pokazuje wskazów-
kowy miernik wykonany według schematu
z rysunku 4, przeznaczony głównie do moni-
torowania temperatury CPU (starszego)
PC-ta, stąd dodatkowy sygnalizator piezo.

Fotografia 3 przedstawia model termo-
metru wskazówkowego wykonany przez
16-letniego Pawła Lasko z Nowego Sącza.
Schemat tego prostego układu można znaleźć
na naszej stronie internetowej (Lasko.gif).
Dwa modele wykonał Adrian Wojtaszewski.

Rys. 1

Rys. 2

Fot. 1 Wskaźnik Rafała Stępnia

Rys. 3
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Fotografia 4 pokazuje prosty układ według
rysunku 5, nazwany „Termometrem o skali
dźwiękowej”. Dźwięk uzyskiwany po naci-
śnięciu przycisku świadczy o temperaturze.
W tym wypadku nieliniowa charakterystyka
termistora jest zaletą, a nie wadą. Nie jestem
pewny, czy młody Autor miał tę świadomość,
w każdym razie ten zaskakująco prosty układ
jest wart wzmianki. Drugi model z fotografii
5 to sygnalizator ostygnięcia herbaty. Sche-
mat układu pokazany jest na rysunku 6. Au-
tor pisze: Jak sama nazwa wskazuje, ma on

sygnalizować wystygnię-
cie herbaty (do temperatu-
ry nadającej się do picia).
(...) Gdy herbata stygnie,
zmienia się wartość termi-
stora i zmienia się napię-
cie na wejściu bramki
U1A. W momencie gdy to
napięcie zbliży się do po-
tencjału masy, wyjście
bramki U1A zmieni stan
na wysoki. Wtedy włączy

się generator i co za tym idzie brzęczyk. Za te
jakże proste, ale interesujące układy przy-
dzielam Adrianowi 5 punktów i nagrodę.

Tomasz Jadasch z Kęt przysłał dwa mo-
dele. Fotografia 6 pokazuje prosty czujnik
temperatury z termistorem, wzmacniaczem
operacyjnym i brzęczykiem (Jadasch1.gif).
Drugi układ to prawdziwy cyfrowy termo-

metr – klasyczne rozwiązanie z układami
LM35, ICL7107 i wyświetlaczem LED (Ja-
dasch1.gif). Dzięki zastosowaniu ICL7600
układ zasilany jest pojedynczym napięciem
4,5...5V. Jak pokazuje fotografia 7, nawet
tak skomplikowany układ można zmontować
na płytce uniwersalnej.

Klasyczne rozwiązanie, kostki LM35,
ICL7106, wyświetlacz LCD, wykorzystał też
Dariusz Drelicharz z Przemyśla. Oryginal-
ny schemat pokazany jest na rysunku 7. Da-
riusz pisze: (...) Sama konstrukcja termome-
tru nie jest oryginalna. (...) Świeżą ideą jest
za to zastosowanie układu. W EdW były już
opisywane różne termometry, ale termometru
do pomiaru temperatury w wannie jeszcze
nie było. (...)  Oczywiście nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby zabrać taki termometr  ze so-
bą na wakacje i sprawdzać temperaturę
w morzu, jeziorze czy rzece. Ale nie tylko.
Spełnia on wszystkie kryteria, aby się stać
uniwersalnym termometrem wakacyjnym.
Dariusz poświęcił wiele uwagi hermetyczno-
ści obudowy. Stwierdził, że tę rolę może peł-
nić... pudełko po kremie kosmetycznym.
W modelu, pokazanym na fotografii 8, za-
stosował wyłącznik, a czujnik wklejony jest
w denko pudełka. Układ pobiera tak mało
prądu (ok. 1mA), że zasilany z dobrej baterii
alkalicznej 9V (400...500mAh) powinien
wytrzymać ponad dwa tygodnie ciągłej pracy.

Fotografia 9 pokazuje model Jarosława
Tarnawy z Godziszki. Jest to miernik wska-
zówkowy z obwodami regulatora oraz dodat-
kowym bajerkiem LED (Tarnawa.gif). Dodat-
kowe diody LED zależnie od temperatury po-
kazują „uśmiech” (>20oC), „półuśmiech”
(+10...+20oC), obojętność (0...+10oC), „mały
smutek” (-10...0oC) i „duży smutek” (<-10oC).

Michał Koziak z Sosnowca przysłał dwa
modele. Ten pokazany na fotografii 10 to
prosty monitor temperatury do komputero-
wego zasilacza bez wentylatora. Czujnikiem
temperatury jest tranzystor – schemat poka-
zany jest na rysunku 8. Wzrost temperatury
ma spowodować automatyczne wyłączenie
komputera. Pomysł wydaje się ryzykowny,
jednak Michał pisze, że zastosowany on zo-
stał w zasilaczu serwera, a tam, jak rozu-
miem, wzrost temperatury niedwuznacznie
świadczy o jakimś uszkodzeniu i automa-
tyczne wyłączenie jest jak najbardziej na
miejscu. Michał zainspirowany pomysłem
Mariusza Dulewicza z EP 2/2001 str. 91 wy-
konał też prosty siedmiokanałowy moduł
przetwornika A/C – fotografia 11. Sterowa-
ny on jest procesorem 89C2051, działa na za-
sadzie podwójnego całkowania i mierzy na-
pięcia dodatnie (Koziak.gif). Bliższych infor-
macji należy szukać we wspomnianym nu-
merze EP, a adres Michała podany był w Ga-
lerii Szkoły Konstruktorów. 

Arkadiusz Zieliński z Częstochowy wy-
konał pokazany na fotografii 12 elegancki
model termometru do PC-ta, przeznaczony

Fot. 2 Miernik Rafała Stępnia

Rys. 4

Fot. 3 Model Pawła Lasko

Fot. 4 Termometr dźwiękowy Adriana
Wojtaszewskiego

Fot. 6 Czujnik Tomasza Jadascha

Fot. 7 Termometr Tomasza Jadascha

Rys. 6

Rys. 5

Fot. 5 Sygnalizator Adriana Wojta-
szewskiego
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do pomiaru  temperatury np. CPU lub GPU
w zakresie od 0 do 100 stopni. Dodatkowo
został on wyposażony w sygnalizator prze-
kroczenia zadanej temperatury. Wynik po-
miaru obrazowany jest na wskaźniku wychy-
łowym. Nie zapewnia on zbyt dużej dokład-
ności pomiaru, ale przy zastosowaniu odpo-
wiedniego podświetlenia całość wygląda na-
prawdę efektownie i może stanowić ciekawe
uzupełnienie naszego komputera.

Mało brakowało, a skierowałbym układ
do publikacji, bo podłączyłem go do kompu-
tera, spodobał mi się i może zainteresować
szersze grono Czytelników. Ostatecznie jed-
nak nie zdecydowałem się na publikację, bo
układ, choć działa, zawiera pewne zupełnie
nietypowe, a nawet ryzykowne rozwiązania.
Oryginalny schemat pokazany jest na rysun-
ku 9. Oto fragmenty autorskiego opisu: (...)
Napięcie zasilające +5V jest pobierane
z gniada typu MOLEX, w komputerze. (...) Po
zmontowaniu układu musimy jeszcze doko-
nać prostej regulacji. Zakładamy zworkę na
piny 2 i 3 JP1, a następnie mierzymy napię-
cie na wyjściu czujnika IC2 (pamiętając, że
10mV/1oC) i za pomocą PR1 ustawiamy na
wskaźniku wychyłowym odpowiednią war-
tość. Pozostaje jeszcze ustawić próg alarmu.
W tym celu ustawiamy zworkę na piny 1 i 2.
Patrząc na wskaźnik, helitrimem PR2 usta-
wiamy odpowiednią temperaturę. Przez cały
czas będzie włączony alarm, co pozwoli do-
stosować częstotliwość generatora. W celu
normalnej pracy zworkę znów ustawiamy na
piny 2 i 3. Do podświetlania wskaźnika

w układzie modelowym została wyko-
rzystana dioda niebieska, superjasna,
niezaznaczona na schemacie, natomiast
dioda D1 to też superjasna, ale czerwo-
na. Została ona zamontowana obok
diody niebieskiej i w razie alarmu rów-
nież podświetla tarcze wskaźnika, co
tworzy ładny efekt. Układ modelowy zo-
stał zamontowany w małej obudowie
stawianej obok komputera i jest z nim

połączony 3-żyłowym przewodem (+,-,czuj-
nik), ale całość najlepiej wbudować w za-
ślepkę 5,25” i zamontować w obudowie kom-
putera jak np. napęd CD-ROM. Nóżki czujni-
ka temperatury najlepiej zabezpieczyć przed
zwarciem za pomocą koszulki termokurczli-
wej. Sam czujnik można włożyć pomiędzy że-
berka radiatora lub przykleić do niego za po-
mocą kleju termoprzewodzącego. Ponieważ
zastosowany w modelu wskaźnik wychyłowy
jest dosyć popularny, dlatego też wielu oso-
bom może się przydać wykonana przeze mnie
skala, którą dołączam w postaci pliku w for-
macie .bmp i corel-owego .cdr. (na stronie in-
ternetowej jako Zielinski.zip). Poważne wąt-
pliwości budzi brak rezystora od nóżki 5
IC1B do plusa zasilania – generator może nie

Fot. 11 Moduł Michała Koziaka

Fot. 12 Termometr Arkadiusza Zieliń-
skiego

Rys. 9

Rys. 8

Fot. 9 Model Jarosława Tarnawy

Fot. 10 Prosty monitor 
Michała Koziaka

Rys. 7

Fot. 8 Termometr 
Dariusza Drelicharza
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pracować z innym egzemplarzem wzmacnia-
cza operacyjnego. Także obwody współpracy
z miernikiem wskazówkowym są nietypowe
– tu zastosowanie innego typu miernika mo-
że spowodować kłopoty z kalibracją i działa-
niem. Niemniej idea rzeczywiście jest cieka-
wa, model ładnie wykonany i zamknięty
w obudowie, więc Arek otrzyma nagrodę
i sześć punktów.

Marcin Piotrowski z Białegostoku przy-
słał schemat i opis rejestratora temperatury,
który był częścią jego pracy dyplomowej –
fotografia 13. Oto króciutkie fragmenty opi-
su: Sercem urządzenia jest mikrokontroler
AT89S8252. Termometrem jest układ DS1820
wykorzystujący do komunikacji magistralę
1Wire. Rejestrator wyposażony jest w jeden
termometr, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
aby dołączyć do układu więcej czujników (do
magistrali 1Wire można dołączyć kilkadzie-
siąt układów). Pomiar temperatury dokony-
wany jest w zakresie -55oC do +125oC
z rozdzielczością 0,1C i dokładnością
±0,5oC w zakresie 0oC do 70oC i ±1,5oC w za-
kresie - 45oC do 0oC i 70oC do 125oC. Urzą-
dzenie wyposażone jest w 32kB pamięci EE-
PROM przechowującej próbki. Ponieważ
temperatura zapisywana jest za pomocą
ośmiu bajtów, pozwala to na zarejestrowanie
4096 próbek przy wykorzystaniu jednego ter-
mometru.

Układ rejestratora może zainteresować
wielu bardziej zaawansowanych Czytelni-
ków. Kieruję układ do sprawdzenia w Pra-
cowni i do ewentualnej publikacji, a Marcin
na razie otrzymuje upominki w postaci ksią-
żek. Podobnie jest z dwoma projektami stałe-
go uczestnika Szkoły, Marcina Wiązani
z Buska Zdroju. Marcin przysłał dwa mode-
le. Układ pokazany na fotografii 14 to ter-

mometr słupkowy z procesorem 90S2313
i czujnikami DS1820, pokazujący temperatu-
rę z rozdzielczością 1oC na dwóch nietypo-
wych słupkowych wyświetlaczach. Drugi
termometr, pokazany na fotografii 15, też
mierzy temperaturę w dwóch punktach,
a wynik przedstawia na wyświetlaczu matry-
cowym. Ma możliwość zapamiętania tempe-
ratury maksymalnej i minimalnej dla każde-
go czujnika. Sercem jest procesor 89C4051,
a czujnikami DS1820.

Na koniec zostawiłem termometr „auto-
busowy”. Tomasz Gajda z Wrząsawy nade-
słał e-maila z dokumentacją modelu – patrz
fotografia 16. 
Oto fragment opisu: (...) Początkowo miałem
zrezygnować, bo przecież tyle pojawiło się
projektów mierników temperatury, że aż gło-
wa boli. Postanowiłem zrobić coś nadzwy-
czajnego, nietypowego,  ale jednocześnie
zgodnie z tematem pracy. (...) Rzeczą niety-
pową w moim projekcie jest zastosowanie
wyświetlacza elektromagnetycznego, podob-
nego do tych, co są montowane w autobu-
sach komunikacji miejskiej do prezentacji
trasy docelowej oraz numeru linii. W moim
układzie wykorzystany jest moduł z tylnej ta-
blicy informacyjnej. Składa się on z 28 ko-
lumn i 13 wierszy, co daje 364 pikseli treści
obrazu. (...) Do sterowania wykorzystuję
procesor AT90S8515, a w roli czujnika tem-
peratury zastosowałem dobrze znany
DS1820.

Tomasz przyznał, że nad układem należy
jeszcze trochę popracować. Jeśli dobrze pój-
dzie, za jakiś czas będziecie mogli bliżej zapo-
znać się z takim efektownym wyświetlaczem.

Podsumowanie
Naprawdę bardzo się cieszę z Waszych po-
mysłów i rozwiązań. Zaproponowaliście na-
prawdę interesujące, nietypowe, wręcz nie-
zwykłe termometry. Tu muszę potwierdzić,
że od pewnego czasu widzę rosnący trend
powrotu do „staroci”. W wypadku tego zada-
nia chodzi o wykorzystanie mierników wska-
zówkowych w roli wskaźników. Kilku ucze-
stników napisało otwarcie, że rozmaite goto-
we termometry cyfrowe można kupić niemal
za grosze, a im satysfakcję z samodzielnego
wykonania da coś tak niespotykanego i za-
skakującego jak właśnie przyrząd wskazów-
kowy. Nie sposób nie zgodzić się z takim ro-
zumowaniem młodych Czytelników, którzy
urodzili się u schyłku „epoki wskazówko-
wej” lub wręcz w „epoce cyfrowej”.

Tu ja muszę stwierdzić, że przyrząd wska-
zówkowy wcale nie musi być mało precyzyj-
ny – dokładność prawidłowo zaprojektowa-
nego i skalibrowanego przyrządu wskazów-
kowego będzie dużo lepsza od popularnego
klasycznego termometru spirytusowego –
praktyka pokazuje, że „dokładność” takich
tanich termometrów domowych i zaokien-
nych wynosi kilka stopni. Nawet niedbale za-
projektowane termometry cyfrowe potrafią
się „rozjeżdżać” o kilka stopni.

Mocno podkreślam, że każdy termometr
z założenia ma być układem precyzyjnym.
Praktycznie każdy układ trzeba skalibrować.
Muszę ostudzić zapał wielu uczestników,
którzy sądzą, że scalone czujniki półprzewo-
dnikowe nie wymagają kalibracji. Owszem,
mogą tak pracować, ale wskazania poszcze-
gólnych egzemplarzy mogą różnić się nawet
o kilka stopni. Szczegółów zawsze należy
szukać w kartach katalogowych.

Warto pamiętać, że jeśli czujnik jest w in-
nej temperaturze, a układ w innej – może wy-
stąpić dodatkowy błąd – przyczyną będą
zmiany parametrów elementów układu po-
miarowego, a nie czujnika. Problem jest
mniejszy, jeśli chodzi o termometr pokojowy,
gdzie czujnik i układ są w tej samej tempera-
turze. W amatorskich układach pomiarowych
często znaczący wpływ na wskazania ma na-
pięcie zasilające. Jeśli termometr ma być za-
silany z zasilacza stabilizowanego, to proble-
mu nie ma. Jednak znaczna większość ukła-
dów do pomiaru temperatury zasilana jest
z baterii, gdzie wahania napięcia zasilania
mogą sięgać 20%, a nawet 30%. Jeśli ktoś
nie jest pewny parametrów swego układu
w tym zakresie, niech przeprowadzi próby.
Choć współczesne tanie rezystory mają nie-
złą stabilność, generalnie w obwodach czuj-
ników i mierników temperatury warto stoso-
wać rezystory precyzyjne o tolerancji 1%.

Fot. 15 Termometr dwupunktowy
Marcina Wiązani

Fot. 16 Termometr „autobusowy” To-
masza Gajdy

Fot. 13 Rejestrator Marcina Piotrow-
skiego

Fot. 14 Termometr słupkowy Marcina
Wiązani
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I nie o tolerancję tu chodzi, tylko o stabilność
cieplną. Tym bardziej dotyczy to potencjo-
metrów – należy wykorzystywać szczelne
potencjometry cermetowe, najlepiej wieloo-
brotowe (helitrimy). Nie powinny to być po-
pularne potencjometry węglowe ze ścieżką
oporową na wierzchu.

I bardzo się cieszę, że większość uczestni-
ków o tym nie zapominała. Niektórzy zasto-
sowali w swych układach helitrimy, inni napi-
sali, że akurat nie mieli potrzebnych wartości
i tylko dlatego prowizorycznie wlutowali po-

pularne węglowe PR-ki. Cieszę się z postępu,
jaki widzę zwłaszcza u najmłodszych uczest-
ników. Zachęcam wszystkich do dalszych
działań, do eksperymentów oraz do jak naj-
większej staranności podczas przygotowania
dokumentacji i wykonywania modeli. W tych
ostatnich dziedzinach część uczestników
Szkoły ma duże osiągnięcia, ale są osoby,
które powinny mocno popracować właśnie
nad starannością i dokładnością swoich prac.

Wyrazy szczególnego uznania należą się
tym uczestnikom, którzy zadają sobie trud

umieszczenia swego układu w obudowie. To
jest naprawdę bardzo ważna sprawa prak-
tyczna – przecież ostatecznym celem zawsze
jest urządzenie, które można długo i z pożyt-
kiem wykorzystywać. Serdecznie gratuluję
wszystkim uczestnikom wymienionym z na-
zwiska. Nagrody za zadanie 85 otrzymują
Arkadiusz Zieliński, Michał Koziak, Jaro-
sław Tarnawa i Adrian Wojtaszewski. Ad-
riana Wojtaszewskiego bardzo proszę o po-
danie adresu, bo wskutek konieczności awa-
ryjnego ściągnięcia poczty elektronicznej,
zniknął źródłowy adres jego nietypowo prze-
kierowanego e-maila. Nagrody czy raczej
upominki książkowe, a po publikacji honora-
ria otrzymają Marcin Wiązania i Marcin
Piotrowski. Podobnie Tomasz Gajda, gdy
nadeśle model i materiały do publikacji.
Upominki otrzymają też: Mariusz Chilmon,
Rafał Stępień, Dariusz Drelicharz i To-
masz Jadasch. Aktualna punktacja zawarta
jest w tabeli. Na koniec mam prośbę: jeśli
nadsyłacie pracę do Szkoły e-mailem, poda-
wajcie od razu swój adres pocztowy, a przy-
najmniej miejscowość zamieszkania.

Serdecznie zapraszam do udziału w roz-
wiązywaniu kolejnych zadań i do nadsyłania
prac w terminie.

Wasz Instruktor

Piotr Górecki

Rozwiązanie zadania 85
W EdW 3/2003 na stronie 36 zamieszczony
był schemat termostatu-termometru do
akwarium, nadesłany jako rozwiązanie jed-
nego z poprzednich zadań. Oryginalny sche-
mat pokazany jest na rysunku A. Zadanie
okazało się bardzo trudne i nadeszło niewie-
le odpowiedzi. Nie dziwię się temu, bo układ
jest dość skomplikowany, a zasada działania
jest niecodzienna i bardzo interesująca. Na
pewno trzeba pochwalić Autora za oryginal-
ny pomysł.

Jeśli chodzi o usterki, to przede wszyst-
kim odnotowaliście obecność przerzutnika
RS, zbudowanego z dwóch bramek NAND.
Przerzutnik taki często będzie miał na swych
obu wejściach stan niski, bo stanem spoczyn-
kowym wyjść licznika 4017 jest stan niski.
Tymczasem przerzutnik taki powinien mieć
w spoczynku na obu wejściach stan wysoki,
a pojawiający się co jakiś czas stan niski po-
winien zmieniać stan przerzutnika. I tę uster-
kę zauważyli prawie wszyscy uczestnicy.
Były różne propozycje poprawy, w tym usu-

nięcie przerzutnika i sterowanie tranzystora
z „sumy” wyjść, jak pokazuje rysunek B.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z natury
licznik jest okresowo zerowany, więc takie
sterowanie wprost z wyjść oznaczałoby czę-
ste przełączanie styków przekaźnika i szyb-
kie ich wypalenie. Dlatego rysunek B jest
przekreślony. Jakaś forma przerzutnika była-
by jednak potrzebna. Mógłby być to prze-
rzutnik z bramek NOR – wtedy należy dodać
jeden układ scalony.

Niewielu uczestników rozszyfrowało do
końca dziwny sposób pracy. Mianowicie stała
czasowa R1C1 wynosi 330s (5,5 minuty),
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a R2C1 – 4,7s. Tego rzędu czasów należy się
spodziewać w układzie. Gdy w punkcie
A wystąpi kilkusekundowy impuls dodatni,
rozpocznie się cykl pracy. Stosownie do tem-
peratury termistora, licznik powinien w tym
czasie zliczyć odpowiednią liczbę impulsów.
Oznacza to, że... i tu oddaję głos Pawłowi
Konopackiemu z Gliwic: Niestety, układ nie
będzie wyświetlać aktualnej temperatury
z dwóch powodów. Po pierwsze, elementy
R4, R6 i T1 zresetują licznik U2 zaraz po za-
kończeniu cyklu pomiarowego, zaś elementy
R5, R7 i T2 odłączą wtedy katody diod. Efekt
będzie taki, że podczas pomiaru temperatury
zaobserwujemy tylko przesuwający się punkt
(...). Lepiej by było, aby licznik U2 był rese-
towany przez krótką chwilę w momencie roz-
poczęcia cyklu zliczania. Aby to uzyskać, na-
leży usunąć elementy R6 R4 i T1 (lub podpiąć
je do nóżki 13, co w sumie nie miałoby sensu
:)) i zamiast nich wsadzić obwód RC, który
wygeneruje krótką „szpilkę” zerującą układ.
(...) Warto by było dodać układ restartujący
licznik U2 po włączeniu zasilania. (...) Prze-
ciwnicy zwierania kondensatorów mogą do-
dać jakiś rezystor np. 1kΩ w szeregu z przy-
ciskiem SW1.

Jeśli diody LED mają pełnić rolę wska-
źnika, nie mogą być wygaszane na kilka mi-
nut i zaświecane na kilka sekund. Osobiście
przypuszczam, że Autor planował wygaszać
diody na czas pomiaru, a wyszło odwrotnie.
Dziwi też obwód zerowania licznika, który
rzeczywiście należałoby zmienić.

W swoich odpowiedziach zwracaliście
uwagę, że zaproponowany sposób prezenta-
cji temperatury za pomocą diod LED okaże
się nieczytelny. Słusznie. A obwód wygasza-
nia LED-ów można w ogóle usunąć. Zaświe-
canie kolejnych lampek w czasie pomiaru,
a potem ich długie świecenie, wcale nie mu-
siałoby być wadą, Jeśli czas pomiaru będzie
krótki, szybkość narastania wskazań duża,
a czas prezentacji – długi, takie narastanie
wskazań nie tylko nie utrudni odczytu, ale
nawet zapewni dodatkowy efekt wizualny –
że termometr „żyje”.

Tyle o głównych usterkach. Z innych trze-
ba też wziąć pod uwagę, że proste generato-
ry z jedną bramką Schmitta są bardzo mało
stabilne. Częstotliwość silnie zależy od tem-
peratury, ale nie tylko od temperatury czujni-
ka, ale też temperatury struktury bramki. Je-
szcze silniej częstotliwość zależy od napięcia
zasilania. Częstotliwość radykalnie może się
zmienić po wymianie układu scalonego na
inny egzemplarz. Do tego dochodzi słaba sta-
bilność kondensatora elektrolitycznego C1.
Z uwagi na długie czasy, C3 być może też
musiałby być „elektrolitem”. Z takich wzglę-
dów w układach pomiarowych nie powinno
się stosować tych skądinąd bardzo pożytecz-
nych generatorów. Patrząc z tego punktu wi-
dzenia, dodanie układu 4001 z bramkami
NOR i zastąpienie bramek 4093 zwykłymi

4011 mogłoby zdecydowanie zwiększyć do-
kładność. Prościej byłoby po prostu radykal-
nie skrócić cykl, stosując stały kondensator
C1 o pojemności nie większej niż 1µF.

Idea termometru-regulatora niewątpliwie
jest ciekawa, jednak należy się zastanowić,
od czego zależy „skala” termometru. Otóż
licznik liczy od zera: jakim temperaturom bę-
dą odpowiadać poszczególne diody? Czy ist-
nieje możliwość kalibracji? Czy można np.
ustalić, by diody pokazywały temperatury od
19...27oC? Czy jeden potencjometr P1 wy-
starczy, by uzyskać potrzebny zakres wska-
zań? Nad takimi pytaniami nie zastanowił się
prawie nikt. Nie podpowiem niczego – po-
traktujcie to jako suplement do zadania 85
i przeanalizujcie ten niewątpliwie interesują-
cy układ jeszcze raz.

Nagrody-upominki otrzymują: Paweł
Konopacki - Gliwice, Mirosław Ziębicki -
Gronowo, Przemysław Koper - Chociw.

Zadanie 89
Na rysunku C pokazany jest schemat układu
nadesłany jako rozwiązanie jednego z po-
przednich zadań Szkoły. Ma to być system
stopniowego budzenia. Autor pisze: (...)
Pierwszy wzmacniacz operacyjny generuje
przebieg podobny do trójkąta, który jest na-
stępnie porównywany do logarytmicznie ro-
snącego napięcia na kondensatorze. Na wyj-
ściu komparatora pojawia się  przebieg pro-
stokątny o coraz większym współczynniku wy-
pełnienia, który steruje tranzystorem mocy.
Daje to logarytmiczny wzrost głośności. Dru-
gi generator (prostokąt) kluczuje pracę wcze-
śniejszego (trochę nietypowo). A komparator
wyłącza sygnał akustyczny po czasie,
w którym zostanie naładowany kondensator.
Układ wykonałem, jednak nie spełnił moich
oczekiwań, gdyż zmiany głośności nie były
odczuwalne. Nie wiem, dlaczego tak się dzia-
ło (...).

Jak zwykle pytanie brzmi:

Co tu nie gra?

Proszę o możliwie krótkie odpowiedzi.
Czy idea jest błędna, czy tylko chodzi o drob-
ną usterkę? Kartki, listy i e-maile oznaczcie
dopiskiem NieGra89 i nadeślijcie w terminie
45 dni od ukazania się tego numeru EdW.
Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymają
upominki.

Piotr Górecki

C
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