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1 Zakres tematyczny zaj¦¢

• Podstawowe informacje o interfejsie 1-Wire

• przygotowanie biblioteki do obsªugi termometru DS18B20

• praktyczne zastosowanie termometru.

2 1-Wire - podstawy

3 Biblioteka DS18B20

Nale»y pobra¢ bibliotek¦ �Biblioteka do moduªu 1-Wire z DS18B20� (http:
//w.tarnawski.staff.ict.pwr.wroc.pl/files/mikrokontrolery/1-wire-DS18B20.

zip) i zaªadowa¢ j¡ do projektu.

1. Student otrzymuje klas¦ �OneWire�, która implementuje interfejs ko-
munikacji 1-Wire. Druga klasa �DS18B20� zawiera nagªówki dla dwóch
funkcji sªu»¡cych do odczytania temperatury.

2. Nale»y uzupeªni¢ funkcje:

• �DS18B20::ReadTemp()� - odczytuje aktualn¡ temperatur¦ i zwraca
w postaci liczby �oat (wywoªanie funkcji trwa ponad 0,8s)

• �DS18B20::ReadTempOld()� - odczytuje poprzedni¡ temperatur¦
i zwraca w postaci liczby �oat

Uzupeªnienia funkcji nale»y dokona¢ wykorzystuj¡c funkcje z biblioteki
�OneWire�, która implementuje podstawowe operacje zwi¡zane z in-
terfejsem 1-Wire. Dokªadny opis protokoªu obsªugi czujnika DS18B20
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oraz rejestrów mo»na znale¹¢ w dokumentacji technicznej czujnika (http:
//w.tarnawski.staff.ict.pwr.wroc.pl/files/mikrokontrolery/DS18B20.

pdf).

3. Zmierzon¡ temperatur¦ nale»y wy±wietli¢ na wy±wietlaczu LCD w po-
staci: 25.6oC. W razie problemu przy wy±wietlaniu liczby typu �oat
za pomoc¡ funkcji �sprintf� nale»y zapozna¢ si¦ z rozdziaªem �Wyko-
rzystanie typu foat w funkcji sprintf� w instrukcji �Instrukcja Eclipse,
AVR8 Burn-O-Mat�.

4. Przygotowa¢ program symuluj¡cy termostat. Nale»y utworzy¢ w pro-
gramie funkcje �termostat(�oat tempR, �oat tempZ)�, która steruje
grzaªk¡ (symulacja grzania za pomoc¡ jednej diody LED na linijce
diodowej). Argument funkcji �tempR� to temperatura rzeczywista, a
�tempZ� to temperatura zadana (mo»e by¢ ustawiona jako staªa w
programie). Je±li tempR<tempZ to ukªad powinien zaª¡czy¢ grzaªk¦
(dioda jest wª¡czona). Nale»y ograniczy¢ wª¡czanie/wyª¡czanie diody
LED (regulator z histerez¡).

5. * Zmody�kowa¢ program aby za pomoc¡ klawiatury byª¡ mo»liwo±¢
zmieniania temperatury zadanej. Doda¢ alarm, który uruchamia si¦
po przekroczeniu temperatury zadanej. Alarm powinien by¢ sygnali-
zowany za pomoc¡ diody LED i sygnaªu d¹wi¦kowego-buzzer *(zadanie
na ocen¦ 5.5)

4 Pytania kontrolne

• Ile mo»na podª¡czy¢ dodatkowych ukªadów DS18B20 i jak to zrobi¢?

• Czy ukªad DS18B20 mo»e dziaªa¢ bez podª¡czonego zasilania do nó»ki
VCC?
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5 Zadania na przyszªe zaj¦cia

• Przygotowa¢ wszystkie biblioteki jakie powstaªy na zaj¦ciach. Kod
powinien zawiera¢ komentarze opisuj¡ce wszystkie funkcje i przykªady
ich u»ycia.

• Zapozna¢ si¦ z mo»liwo±ciami bibliotek. Przygotowa¢ si¦ do wykorzy-
stania ich w jednej aplikacji.
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