
Cơ bản về DS18B20 

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 có những tính năng như sau: 

- Theo chuẩn giao tiếp 1-wire 

- Dãi nhiệt độ đo lường: -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) 

- Độ chính xác: ±0.5°C trong khoảng đo -10°C to +85°C. 

- Độ phân giải 9 đến 12 bit có thể chương trình 

- Mỗi thiết bị có mã định danh duy nhất 64 bit. 

- Có thể dùng nguồn ký sinh (không cần cung cấp nguồn cho chip, chip lấy nguồn từ 

tín hiệu) 

 Sơ đồ chân 



 

Mã ROM 64 bit: 

Mỗi DS18B20 đều có mã định danh với độ lớn 64 bit duy nhất được lưu trong ROM. 

- 8 bit thấp nhất của ROM chứa đựng mã quy ước của họ dòng đo nhiệt độ 1 dây 

DS18B20 với mã là :28h. 

- 48 bit tiếp theo là số serial duy nhất của thiết bị. 

- 8 bit cuối cùng mà mã kiểm tra CRC tính toán từ 56 bit trước. 



 

Bộ nhớ 

Bộ nhớ của DS18B20 bao gồm bộ nhớ nháp (SRAM scratchpad), thanh ghi lưu trữ 

kích hoạt cảnh báo cao và thấp (TH và TL) và thanh ghi cấu hình, cả hai thanh ghi này 

đều trang bị bộ nhớ EEPROM. Lưu ý rằng nếu nếu chức năng cảnh báo không được 

sử dụng thì thanh ghi TH và TL có thể được sử dụng như bộ nhớ đa mục đích. 

Byte 0 và Byte 1 của bộ nhớ nháp chứa đựng LSB và MSB của thanh ghi nhiệt độ. 

Những Byte này chỉ có thể đọc. Byte 2 và 3 truy cập thanh ghi TH và TL . Byte 4 

chứng đựng dữ liệu của thanh ghi cấu hình . Byte 5, 6 và 7 để dành riêng cho sử dụng 

bởi thiết bị, ta không thể ghi đến các byte này 

Byte 8 chứa đựng mã CRC của byte 0 đến byte 7 của bộ nhớ nháp. 

Dữ liệu trong các thanh ghi EEPROM không mất đi khi ngắt nguồn cấp; khi có nguồn 

cấp lại dữ liệu trong các thanh ghi này sẻ được nạp vào bộ nhớ nháp theo vị trí byte 

tương ứng. Dữ liệu này có thể nạp lại bằng lệnh từ EEPROM bằng lệnh E2 [B8h] 

 



Bộ nhớ SRAM scratchpad 

Thanh ghi cấu hình: 

Byte thứ 4 của bộ nhớ nháp chứa đựng thanh ghi cấu hình, với tổ chức như hình bên 

dưới. Người dùng có thể thiết lập độ phân giải của DS18B20 sử dụng bit R0 và R1. 

Khi cấp nguồn mặt định R0=1, R1=1 (độ phân giải 12 bit). Bit thứ 7 và bit 0 đến bít 

4trong thanh ghi cấu hình được để dành riêng cho thiết bị và không thể ghi đè 

 

Bảng cấu hình độ phân giải và thời gian chuyển đổi tương ứng 

R1 R0 

Độ phân giải 

(Bit) 

Thời gian chuyển đổi tối đa 

0 0 9 93.75ms (tCONV/8) 

0 1 10 187.5ms (tCONV/4) 

1 0 11 375ms (tCONV/2) 

1 1 12 750ms (tCONV) 

Các lệnh cơ bảng: 

SEARCH ROM [F0h] 

- Khi hệ thống đươc cấp nguồn, thiết bị đóng vai trò master phải xác định mã ROM 

của tất cả các thiết bị slave được đấu trên cùng bus, việc làm này cho phép thiết bị 

master xác định số lượng thiết bị salve và kiểu thiết bị 

READ ROM (33h) 



- Lệnh này chỉ dùng khi trên bus có 1 cảm biến DS1820, nếu không sẽ xảy ra xung đột 

trên bus do tất cả các thiết bị tớ cùng đáp ứng. Nó cho phép đọc 64 bit mã ROM (8 bit 

mã định tên linh kiện (10h), 48 bit số xuất xưởng, 8 bit kiểm tra CRC) và không sử 

dụng quy trình Search Rom 

MATCH ROM (55h) 

- Lệnh này được gửi đi cùng với 64 bit ROM tiếp theo, cho phép bộ điều khiển bus 

chọn ra chỉ một cảm biến DS1820 cụ thể khi trên bus có nhiều cảm biến DS1820 cùng 

nối vào. Chỉ có DS1820 nào có 64 bit trên ROM trung khớp với chuỗi 64 bit vừa được 

gửi tới mới đáp ứng lại các lệnh về bộ nhớ tiếp theo. Còn các cảm biến DS1820 có 64 

bit ROM không trùng khớp sẽ tiếp tục chờ một xung reset. Lệnh này được sử dụng cả 

trong trường hợp có một cảm biến một dây, cả trong trường hợp có nhiều cảm biến 

một dây. 

SKIP ROM (CCh) 

- Thiết bị master có thể sử dungj lệnh này để gửi đến tất cả các thiết bị slave trên bus 

một các đồng thời mà không cần gửi mã ROM định danh của thiết bị. Ví dụ như thiết 

bị master ra lệnh cho tất cả các DS18B20 trên Bus chuyển đổi nhiệt độ một cách đồng 

thời bởi gửi lệnh SKIP ROM và lệnh CONVERT T (44h) 

- Lưu ý rằng lệnh READ SCRATCHPAD có thể theo sau lệnh SKIP ROM chỉ khi 

trên bus chỉ có một thiết bị slave. Trong trường hợp này, ta tiết kiệm được thời gian 

bởi nó cho phép đọc từ thiết bị slave mà không cần gửi mã ROM của thiết bị. Trong 

trường hợp trên bus có nhiều thiết bị tớ nếu ta sử dụng 2 lệnh này sẻ xãy ra xung đột 

dữ liệu. 

ALARM SEARCH (ECh) 



- Tiến trình của lệnh này giống hệt như lệnh Search ROM, nhưng cảm biến DS1820 

chỉ đáp ứng lệnh này khi xuất hiện điều kiện cảnh báo trong phép đo nhiệt độ cuối 

cùng. Điều kiện cảnh báo ở đây được định nghĩa là giá trị nhiệt độ đo được lớn hơn 

giá trị TH và nhỏ hơn giá trị TL là hai giá trị nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất 

đã được đặt trên thanh ghi trong bộ nhớ của cảm biến. 

- Sau khi thiết bị chủ (thường là một vi điều khiển) sử dụng các lệnh ROM để định địa 

chỉ cho các cảm biến một dây đang được đấu vào bus, thiết bị chủ sẽ đưa ra các lệnh 

chức năng DS1820. Bằng các lệnh chức năng thiết bị chủ có thể đọc ra và ghi vào bộ 

nhớ nháp (scratchpath) của cảm biến DS1820. khởi tạo quá trình chuyển đổi giá trị 

nhiệt độ đo được và xác định chế độ cung cấp điện áp nguồn. Các lệnh chức năng có 

thể được mô tả ngắn gọn như sau: 

WRITE SCRATCHPAD (4Eh) 

- Lệnh này cho phép ghi 2 byte dữ liệu vào bộ nhớ nháp của DS1820. Byte đầu tiên 

được ghi vào thanh ghi TH (byte 2 của bộ nhớ nháp) còn byte thứ hai được ghi vào 

thanh ghi TL (byte 3 của bộ nhớ nháp). Dữ liệu truyền theo trình tự đầu tiên là bit có ý 

nghĩa nhất và kế tiếp là những bit có ý nghĩa giảm dần. Cả hai byte này phải được ghi 

trước khi thiết bị chủ xuất ra một xung reset hoặc khi có dữ liệu khác xuất hiện. 

READ SCRATCHPAD (BEh) 

- Lệnh này cho phép thiết bị chủ đọc nội dung bộ nhớ nháp. Quá trình đọc bắt đầu từ 

bit có ý nghĩa nhất của byte 0 và tiếp tục cho đến byte thứ 9 (byte 8 – CRC). Thiết bị 

chủ có thể xuất ra một xung reset để làm dừng quá trình đọc bất kỳ lúc nào nếu như 

chỉ có một phần của dữ liệu trên bộ nhớ nháp cần được đọc. 

COPYSCRATCHPAD (48h) 



- Lệnh này copy nội dung của hai thanh ghi TH và TL (byte 2 và byte 3), và thanh ghi 

cấu hình từ bộ nhớ nháp đến bộ nhớ EEPROM. Nếu cảm biến được sử dụng trong chế 

độ sử dụng nguồn ký sinh, trong 10us (tối đa) sau khi truyền lệnh này, thiết bị master 

phải cho phép một "strong pullup" lên bus. 

CONVERT T (44h) 

- Lệnh này khởi động một quá trình đo và chuyển đổi giá trị nhiệt độ thành số (nhị 

phân). Sau khi chuyển đổi giá trị kết quả đo nhiệt độ được lưu trữ trên thanh ghi nhiệt 

độ 2 byte trong bộ nhớ nháp. Trong thời gian đang chuyển đổi nếu thực hiện lệnh đọc 

thì các giá trị đọc ra đều bằng 0. 

READ POWER SUPPLY (B4h) 

- Một lệnh đọc tiếp sau lệnh này sẽ cho biết DS1820 đang sử dụng chế độ cấp nguồn 

như thế nào, giá trị đọc được bằng 0 nếu cấp nguồn bằng chính đường dẫn dữ liệu và 

bằng 1 nếu cấp nguồn qua một đường dẫn riêng 

Giao tiếp với cảm biến nhiệt độ DS18B20 

 Dưới đây là driver và code giao tiếp với cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 mình sưu tầm trên internet, hy vọng giúp ích cho các 

bạn 

1wire.c 

1 
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5 
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#ifndef ONE_WIRE_C 

#define ONE_WIRE_C 

   

/* 

 * One wire (1-wire) driver for CCS C compiler. Suitable for use with devices 

 * such as the DS18B20 1-wire digital temperature sensor. 

 */ 
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#define ONE_WIRE_PIN PIN_B0 

   

/* 

 * onewire_reset() 

 * Description: Initiates the one wire bus. 

 */ 

// OK if just using a single permanently connected device 

void onewire_reset() { 

    output_low(ONE_WIRE_PIN);       // pull the bus low for reset 

    delay_us(500); 

    output_float(ONE_WIRE_PIN);     // float the bus high 

    delay_us(500);                  // wait-out remaining initialisation window 

    output_float(ONE_WIRE_PIN); 

} 

   

   

/* 

 * onewire_write(int8 data) 

 * Arguments: a byte of data. 

 * Description: writes a byte of data to the device. 

 */ 

void onewire_write(int8 data) { 

    int8 count; 

   

    for(count = 0; count < 8; ++count) { 

        output_low(ONE_WIRE_PIN); 

        delay_us(2);                // pull 1-wire low to initiate write time-slot. 

        output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data, 1, 0)); // set output bit on 1-wire 

        delay_us(60);               // wait until end of write slot. 

        output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again, 

        delay_us(2);                // for more than 1us minimum. 

    } 

} 

   

/* 

 * onewire_read() 
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 * Description: reads and returns a byte of data from the device. 

 */ 

int onewire_read() { 

    int count, data; 

   

    for(count = 0; count < 8; ++count) { 

        output_low(ONE_WIRE_PIN); 

        delay_us(2);                // pull 1-wire low to initiate read time-slot. 

        output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high, 

        delay_us(8);                // let device state stabilise, 

        shift_right(&data, 1, input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result. 

        delay_us(120);              // wait until end of read slot. 

    } 

    return data; 

} 

   

#endif /*ONE_WIRE_C*/ 

ds1820.c 

1 

2 

3 

4 
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#ifndef DS1820_C 

#define DS1820_C 

   

#include "1wire.c" 

   

float ds1820_read(); 
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void ds1820_configure(int8 TH, int8 TL, int8 config); 

   

/* 

 * ds1820_read() 

 * Description: reads the ds18x20 device on the 1-wire bus and returns 

 *              the temperature 

 */ 

    

float ds1820_read() { 

    int8 busy=0, temp1, temp2; 

    signed int16 temp3; 

    float result; 

       

    //ds1820_configure(0x00, 0x00, 0x00);     //9 bit resolution 

   

    onewire_reset(); 

    onewire_write(0xCC);            //Skip ROM, address all devices 

    onewire_write(0x44);            //Start temperature conversion 

   

    while(busy == 0)                //Wait while busy (bus is low) 

        busy = onewire_read(); 

   

    onewire_reset(); 

    onewire_write(0xCC);            //Skip ROM, address all devices 

    onewire_write(0xBE);            //Read scratchpad 

    temp1 = onewire_read(); 

    temp2 = onewire_read(); 

    temp3 = make16(temp2, temp1); 

    

    //result = (float) temp3 / 2.0;   //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C resolution 

    result = (float) temp3 / 16.0;    //Calculation for DS18B20 

    

    delay_ms(200); 

    return(result); 

} 
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/* 

 * ds1820_configure(int8 TH, int8 LH, int8 config) 

 * Description: writes configuration data to the DS18x20 device 

 * Arguments: alarm trigger high, alarm trigger low, configuration 

 */ 

   

void ds1820_configure(int8 TH, int8 TL, int8 config) { 

    onewire_reset(); 

    onewire_write(0xCC);            //Skip ROM, address all devices 

    onewire_write(0x4E);            //Write to scratchpad 

    onewire_write(TH); 

    onewire_write(TL); 

    onewire_write(config); 

} 

   

#endif /*DS1820_C*/ 

  

Main Code: 

1 

2 
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4 
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#include <16F877A.h> 

#device *=16 

#device adc=8 

#FUSES NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT      

#use delay(clock=20000000) 

#include "1wire.c" 
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#include "ds1820.c" 

#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    //// 

#define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    //// 

#define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    //// 

#define LCD_DATA4       PIN_D4                                    //// 

#define LCD_DATA5       PIN_D5                                    //// 

#define LCD_DATA6       PIN_D6                                    //// 

#define LCD_DATA7       PIN_D7                                    //// 

#include 

void main() { 

float temperature=0; 

   

setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 

setup_adc(ADC_OFF); 

setup_psp(PSP_DISABLED); 

setup_spi(FALSE); 

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

setup_timer_1(T1_DISABLED); 

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

setup_vref(VREF_LOW|-2); 

lcd_init(); 

lcd_putc("YTUONGNHANH.VN"); 

     

    while(TRUE) {         

        temperature = ds1820_read(); 

        //printf("%f ", value);     

        lcd_gotoxy(1,2); 

        printf(lcd_putc,"TEMP: %3.1f ", temperature); 

    } 

} 
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