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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je provést rozbor způsobů měření teploty s ohledem na další 

zpracování v mikropočítačových systémech a navrhnout a realizovat elektronický termostat 

s nastavitelnou hysterezí. Celé zapojení je řízeno mikrokontrolérem firmy Freescale HCS08GT60A. 

Jako teplotní čidlo je pouţito čidlo SMT160, jehoţ výstupní funkcí teploty je střída. Regulace 

je prováděna spínáním elektromagnetického relé. Pro komunikaci termostatu s uţivatelem byl zvolen 

alfanumerický displej a tlačítka. Termostat je napájen síťovým napětím ~230 V/ 50 Hz. 

Termostat můţe fungovat ve čtyřech reţimech. V reţimu neustále vypnuté, nebo neustále 

zapnuté regulace teploty. Třetím reţimem lze regulovat teplotu aţ v pěti časových intervalech 

v průběhu dne a v kaţdém intervalu moţnost nastavení regulace na jinou teplotu. Posledním reţimem 

je moţnost nastavení pěti časových intervalů v průběhu dne pro kaţdý den v týdnu.  
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyze method of measure temperature with a view to 

other processing in microcomputer systems and realize the electronic thermostat design with 

adjustable hysteresis. Thermostat is operated by microcomputer Freescale HCS08GT60A. There has 

been used temperature sensor SMT160, whose output function of temperature is duty cycle of binary 

signal. Regulation is proceeding by switching electromagnetic relay. Communication between 

thermostat and user is realized by alphanumeric LCD and switches. Thermostat is powered on ~230 V/ 

50 Hz. 

This thermo regulator works in four modes. In the first mode is regulation of temperature 

turned off, in the second mode is regulation of temperature turned on all the time. Third mode is 

regulation of temperature in five intervals during a day. In each interval is possibility to set different 

temperature. Last mode is the regulation of temperature in five intervals during a day in whole week. 
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Seznam pouţitých zkratek: 

D. C. (%) střída 

DPS deska plošných spojů 

H (°C) hysterezní pásmo 

ICG generátor hodinových pulzů – periferie mikrokontroléru 

IRQ poţadavek na přerušení 

LED dioda emitující světlo 

LCD displej z tekutých krystalů 

MCU mikrokontrolér 

NTC záporný teplotní součinitel 

PC osobní počítač 

PTC kladný teplotní součinitel 

PWM pulzně-šířková modulace 

RTI přerušení reálného času – periferie mikrokontroléru 

T (s) perioda 

t (°C) teplota 

TPM čítač/časovač – periferie mikrokontroléru 

USBDM programátor mikrokontrolérů Freescale
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Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat elektronický termostat s nastavitelnou 

hysterezí. Jednou ze základních funkcí termostatu je také moţnost nastavení časových intervalů 

v různých dnech v týdnu a jim příslušících teplot, podle nichţ bude termostat regulovat. Kvůli 

uvedené funkci je termostat vybaven nezbytným systémem reálných hodin a alfanumerickým LCD.  

 Díky teplotnímu čidlu SMT160, na jehoţ výstupu je číslicový signál, je jednou ze základních 

a uţitečných vlastností jednoduše měřit teplotu ve vzdálenějších místech od termostatu bez velké 

náročnosti na pouţitou kabeláţ, vedenou od vlastního termostatu k čidlu. Z tohoto důvodu je velice 

vhodné pouţít termostat právě ve spolupráci se systémy podlahového vytápění, kde můţeme měřit 

a regulovat teplotu přímo v podlaze. 

 Výkonovým spínacím prvkem je elektromagnetické relé. Jedná se o relé se dvěma 

přepínatelnými kontakty, z nichţ kaţdý kontakt lze zatíţit proudem aţ 12 A při ~230 V. Díky tomu má 

termostat široké vyuţití při regulaci teploty. Pouţité relé umoţňuje spínání plynového kotle, 

výkonových teplometů a přímotopů, nebo topných spirál instalovaných jako systémy podlahového 

vytápění.  

 

 Práce je rozdělena do několika částí. 

V první části se zabývám konstrukcí teploměrů, metodami měření teploty, teorií principů 

a způsobů měření teploty. Dále je proveden rozbor nejpouţívanějších typů elektronických čidel 

a detailní rozbor teplotního čidla SMT160, které je vyuţito v konstrukci termostatu. 

Druhá část je věnována návrhu a rozboru konstrukce termostatu. Jsou zde uvedeny vlastnosti 

a funkce jednotlivých bloků, funkce pouţitých periferií, výpočty, pouţitý princip měření teploty a také 

popis funkce zapojení po elektrické stránce.  

Třetí část práce popisuje instalaci a uvedení do provozu, programové vybavení 

mikrokontroléru, ovládání a nastavování termostatu. 
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1. Způsoby měření teploty, čidla 

 

1.1. Konstrukce teploměrů 

Veličinu, která vyjadřuje termodynamický stav rovnováhy tělesa, nazýváme termodynamická 

teplota (téţ absolutní teplota, nebo pouze teplota). Jedná se o základní jednotku soustavy SI, skalární 

veličinu, označenou symbolem t, nebo T (z anglického temperature). Základní pouţívanou jednotkou 

je Kelvin, značka jednotky K. Dalšími pouţívanými jednotkami jsou stupeň Celsia °C, stupeň 

Fahrenheita °F, stupeň Réaumura °R, stupeň Rankina °R. Po čase je teplota druhou nejměřenější 

veličinu.  

Před několika staletími jiţ byl známý pojem teplota, ale neexistovala technologie, která 

by dokázala teplotu změřit. Proto se teplota určovala podle subjektivních tělesných pocitů. V kovářské 

a sklářské profesi byla teplota určována podle barvy rozţhavených skleněných a kovových předmětů. 

Principu určení teploty na základě vyzářené energie vyuţívají některé měřicí přístroje dodnes. 

 Pro měření teploty tedy pouţíváme přístroje zvané teploměry. Existuje mnoho principů měření 

teploty, z nichţ nejběţnější je vyuţívání roztaţnosti pevných, kapalných i plynných látek. 

Kapalinový teploměr – jde o teploměr pracující na principu teplotní roztaţnosti teploměrné kapaliny, 

kdy je objem měrné látky závislý na její teplotě. Měření probíhá roztahováním kapaliny ve skleněné 

trubičce, která je ocejchovaná stupnicí. Nejpouţívanějšími kapalinami jsou rtuť a obarvený líh 

z důvodu jejich velké tepelné roztaţnosti. Pro vyšší teploty se pouţívá rtuť (maximální rozsah -39 aţ 

357°C, tj. mezi body tání a varu) a pro niţší teploty líh. 

Bimetalový teploměr – základem toho teploměru je bimetalový pásek. Jedná se o pásek slisovaný 

ze dvou kovových pásků s různými teplotními součiniteli délkové roztaţnosti. Při změně teploty 

dochází k ohybu pásku. Tento ohyb je přenášen na ručičku přístroje. Nejčastěji se můţeme setkat 

s provedením tzv. „vpichovacího“ bimetalového teploměru, který nám umoţňuje měřit teplotu uvnitř 

uzavřených prostor, jako například uzáky, kotle a sauny. Bimetalového jevu je vyuţito v bimetalových 

termostatech, které jsou pouţívány jako vratné teplotní pojistky, např. v elektrických přímotopech.  

Plynový teploměr – opět je vyuţita závislost tlaku plynu na teplotě při stálém objemu plynu, 

popř. závislost objemu plynu na teplotě při stálém tlaku. 

Radiační teploměr – jedná se o moderní typ bezdotykových teploměrů. Měření teploty je prováděno 

na základě měření záření tělesa. Princip měření vyuţívá fyzikálního jevu, kdy teplota měřeného tělesa 

závisí na pohybu molekul tělesa a tím i mnoţství vyzářeného elektromagnetického záření 

v infračervené oblasti spektra. Tyto přístroje mají oproti předchozím teploměrům velké mnoţství 

výhod. Mezi nespornou výhodu patří měření bez nutnosti fyzického dotyku s měřeným předmětem. 

Lze takto měřit například teplotu kabelů, elektrických kontaktů bez nutnosti odpojení měřeného 

objektu od zdroje napětí. Lze měřit teplotu pohyblivých předmětů a předmětů na obtíţně přístupných 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Fahrenheita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Fahrenheita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Fahrenheita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_R%C3%A9aumura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Rankina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bimetalov%C3%BD_teplom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
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místech. Bez problému lze měřit i teploty přesahující 3000°C. Měření probíhá bez ovlivňování 

měřeného předmětu a také zde není ţádné riziko kontaminace a mechanických účinků na povrch 

měřeného tělesa. Pro správné měření však musí být měřený objekt pro teploměr opticky viditelný 

a také je třeba brát v úvahu, ţe je měřena pouze povrchová teplota objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1.1. Radiační (bezdotykový) teploměr 

Elektronický teploměr – v převáţné většině jsou tyto teploměry realizovány za pouţití 

mikropočítačových systému, které jsou zde kvůli měření, obsluze teploměru a zobrazování naměřené 

hodnoty na displeji. Základem je vţdy elektronická součástka – teplotní čidlo. Pokud se jedná o čidlo 

ve formě pasivní součástky, jako termistor, varistor, pozistor, je třeba u těchto čidel volit správnou 

hodnotu měřícího proudu tak, aby nedocházelo k neţádoucímu oteplování součástky průchodem 

tohoto proudu. Dále je třeba vhodně ošetřit obvodové řešení tak, aby byl minimalizován vliv odporu 

vodičů k tomuto čidlu. Následuje popis nejběţněji pouţívaných čidel. Existují také sofistikovaná čidla, 

jejichţ výstupem je elektrická veličina závislá na teplotě, nebo dnes dokonce existují čidla, která 

s mikroprocesorovým systémem komunikují pomocí komunikačních rozhraní. 
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1.2. Čidla elektronických teploměrů 

Polovodičové čidlo – vyuţívá principu změny vodivosti polovodičových součástek. Tyto součástky 

nazýváme termistor (negativní termistor, NTC) a pozistor (pozitivní termistor, PTC). V obou 

případech se jedná o symetrické nelineární součástky, jejichţ vodivost se značně mění s teplotou. 

Rozdíl je v teplotním součiniteli odporů, který je u termistoru negativní (s rostoucí teplotou odpor 

součástky klesá), nebo pozitivní (s rostoucí teplotou odpor součástky roste). 

Odporové čidlo - vyuţívá se zde fyzikální vlastnosti atomů kovů, kdy se s rostoucí teplotou přibliţně 

lineárně zvětšuje amplituda kmitu atomu v krystalové mříţce, a atomy tak kladou větší odpor 

elektronům. Přibliţně lze závislost odporu vyjádřit následujícím vztahem. 

𝑅 = 𝑅0 + 𝛼 ∙ 𝛥𝑡 

Pro odporové senzory teploty se většinou pouţívá platina pro její chemickou odolnost, 

časovou stálost, vysokou teplotu tavení a v neposlední řadě také pro moţnost dosaţení vysoké čistoty. 

Kromě platiny se lze setkat téţ s niklem, mědí, molybdenem nebo některými slitinami. 

Teplotní čidla s logickým výstupem -Tyto snímače fungují jako klasický termostat a indikují, 

ţe bylo v systému dosaţeno maximálních, nebo minimálních limitů. Podle poklesu, nebo nárůstu 

nad definovanou úroveň teploty se nastavuje výstupní logická úroveň. Záleţí na konkrétní aplikaci. 

V některých případech můţe logický výstup pouze rozsvítit indikační LED, kontrolku, nebo rovnou 

sepnout/vypnout ventilátor, motor, či topný systém. Teplotní čidla s logickým výstupem bývají 

zpravidla vybaveny hysterezí tak, aby během přechodu teploty přes nastavenou mez výstup 

nepřekmitával. Je zde také moţnost definovat nastavení limitních teplot uţivatelem, moţnost 

nastavení hystereze uţivatelem, nebo se uţivatel můţe spokojit pouze s továrním nastavením 

teplotních prahových úrovní. Nastavení u těchto typů se provádí přivedením určitých logických úrovní 

na vstupní piny čidla, nebo pouţitím napěťového děliče. Existuje mnoho specifických teplotních čidel 

s logickým výstupem a různými vlastnostmi, abychom mohli vybrat ideální čidlo pro naši aplikaci. 

Jedná se například o pouzdření, zda jsou ţádoucí malé rozměry čidla, nebo potřeba připevnění 

na chladič, nízko příkonová čidla, s velkou přesností, s velkým rozsahem měření, s velkým rozsahem 

napájecího napětí atd.  

Teplotní čidla s napěťovým výstupem - Jak jiţ název napovídá, u těchto teplotních čidel bude 

funkcí teploty napětí na jednom výstupním pinu. Jedná se o analogový napěťový signál, jehoţ 

okamţitá hodnota je závislá na teplotě. Napětí na výstupu dané součástky odpovídá továrně 

definované lineární měřítko, např. 10 mV/°C, 6, 25 mV/°C atd. O vyhodnocení se dále stará externí, 

nebo integrovaný A/D převodník. V úvahu také připadá jiný elektronický obvod, který převádí toto 

napětí na jiný typ signálu, např. signál s proměnnou střídou, který slouţí pro řízení otáček ventilátoru. 

Jednoduše tak dostáváme regulační smyčku. Výhodou těchto čidel je jejich jednoduchost a velice 

rychlé zapracování do systému. Velkou nevýhodou jakýchkoli čidel s napěťovým výstupem obecně 

je měření veličin v místech vzdálených od A/D převodníku, či mikroprocesorového systému z důvodu 

vznikajícího úbytku napětí na vedení. Měření tak nemusí být přesné. 
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Teplotní čidla se sériovým výstupem - Jedná se o velice sofistikovaná zařízení, která nelze pouţít 

jinak neţ ve spolupráci s mikroprocesorovým systémem. Je zde potřeba poměrně velké míry 

komunikace mezi mikrokontrolérem a vlastním čidlem. Teplotní snímače vyuţívají ke komunikaci 

se svým host kontrolérem dvou nebo tří-drátová rozhraní. Mohou tak nabídnout velkou škálu 

uţivatelsky programovatelných funkcí. Čidlo tak můţe dokonce pracovat jako samostatná jednotka, 

která nemusí být neustále kontrolovaná mikrokontrolérem a mezi kontrolérem a čidlem nemusí 

probíhat ţádná komunikace. To se změní ve chvíli, kdy teplotní čidlo zareaguje na změnu teplotních 

podmínek a samo naváţe komunikaci s mikroprocesorovým systémem (čidlo vyšle ţádost 

o přerušení). Samozřejmě mikrokontrolér také můţe libovolně monitorovat teplotu čidla připojeného 

na sériovou sběrnici vyčtením hodnoty z registru čidla. Opět je zde velká škála čidel s různými 

parametry, ze kterých lze vybrat ten nejvhodnější pro danou aplikaci. 

 

 

1.3. SMT160, jednočipový převodník teplota/střída 

Popis: 

 

Jedná se o teplotní senzor vyvinutý holandskou firmou Smartec. Vyrábí se v několika 

pouzdřeních – TO18, TO92, T022O, SOIC-8L. Opět zde lze vidět naprosto odlišné typy pouzdření 

od SMD po pouzdro připevnitelné na chladič. SMT160 je tří vývodový integrovaný teplotní senzor, 

jehoţ výstupní funkcí teploty je střída. Vţdy dva vývody jsou pouţity pro napájení napětím 5 V a třetí 

vývod je výstupní pin, nesoucí informaci o teplotě. Tento signál je vyhodnotitelný procesorem bez 

pouţití A/D převodníku. CMOS výstup senzoru umoţňuje kabelové připojení aţ do 20 m. To dělá 

SMT160 velmi uţitečným při měření teplot odlehlých míst. 

 

Nejzajímavější vlastnosti: 

Absolutní přesnost: 0,7 °C  

Plně digitálně interpretovatelný signál 

Plně analogově interpretovatelný signál 

TTL, CMOS kompatibilní  

Teplotní rozsah: 175 °C (-45 do +130 °C)  

Přímo připojitelný k pinu procesoru 

Signály z více čidel lze jednoduše multiplexovat a vyhodnocovat jedním mikrokontrolérem  

Nízkopříkonový 

A/D převodník není nezbytný 
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Měření teploty čidlem SMT160: 

 

Obr. 1.2.1. Výstupní signál čidla SMT160 

 

 

Ze změřených časů T1 a T2 lze vypočíst střídu signálu: 

 

𝐷.𝐶. =  
𝑇1

𝑇2
 

A ze střídy jednoduše vypočíst teplotu: 

 

𝑡 =  
𝐷.𝐶.−0,32

0,0047
 

 

 

 
 

Graf  t = f (D.C.) zobrazuje závislost střídy výstupního signálu na teplotě.  
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Výstup teplotního čidla SMT160 lze měřit i analogovým zařízením. Efektivní hodnota signálu 

uout (t) je přímo úměrná střídě tohoto signálu. Měření teploty můţe tedy probíhat jak analogovou 

cestou, tak digitální. V obou dvou případech lze dosáhnout velice dobré přesnosti měření. 

   



17 
 

2. Konstrukce termostatu 

2.1. Úvod  

Hlavním úkolem termostatu je měřit a regulovat teplotu na poţadovanou hodnotu s moţností 

nastavitelné hystereze. Další funkcí termostatu je moţnost nastavení časových období v průběhu týdne 

a nastavení, na jakou teplotu se má v těchto obdobích regulovat. Všechna tato nastavení vyţadují 

poměrně velkou míru komunikace mezi uţivatelem a termostatem. Proto je termostat vybaven 

alfanumerickým LCD, který je schopen zobrazovat dva řádky po osmi znacích. Dále je termostat 

ovládán pěti tlačítky ve tvaru navigačního kříţe. Termostat je napájen síťovým napětím 

~230 V/ 50 Hz. 

 

Obr. 2.1.1. Blokové schéma termostatu 

 

Konstrukce vychází ze základních poţadavků na tento termostat. Jedná se o potřebu dvou 

různých napájecích napětí. Napětí 5 V pro LCD a SMT160 a 3,3 V pro MCU a obvod úpravy strmosti 

hran. Tlačítka i LCD jsou přivedeny standardně na porty MCU. Připojení tlačítek je realizováno 

bez dalších podpůrných elektronických součástek. „Pull-up“ odpory umoţňuje MCU připojit interně 

a kondenzátory proti zákmitům zde nejsou potřeba, jelikoţ ochrana proti zákmitu tlačítek je vyřešena 

programově. Signál z teplotního čidla SMT160 je upraven obvodem pro úpravu strmosti nástupných 

a sestupných hran. Pro měření střídy byla pouţita periferie čítač/časovač v reţimu input capture. 
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Výkonové elektromagnetické relé zde figuruje jako výkonový spínací prvek topných systémů. Funkce 

jednotlivých bloků bude vysvětlena v následujícím textu.  

 

2.2. Blok zdroje 

Jak jiţ bylo řečeno výše, termostat je napájen síťovým napětím ~230 V/ 50 Hz. Napájecí 

napětí je přivedeno na svorkovnici firmy Tyco Electronics, s produktovým označením 282836-2. 

Elektrické charakteristiky svorkovnice jsou ~300 V/ 13,5 A. Transformátor je v primárním okruhu 

chráněn skleněnou trubičkovou pojistkou 5x20 mm/ 50 mA typu F. Napájecí napětí je transformováno 

transformátorem do DPS 230 VAC/ 6 VAC/ 1,5 VA. Za transformátorem následuje usměrňovací 

můstek S380, kde je napájecí napětí dvoucestně, dvoupulzně usměrněno a dále vyfiltrováno 

kondenzátorem C_01/470uF. Z důvodu potřeby dvou různých úrovní napájecího napětí následují dva 

stabilizátory – 78L05 a LE33CD. Jedná se o stabilizátory v SMD provedení v pouzdru SO-8. Kaţdý 

ze stabilizátorů má hodnotu maximálního výstupního proudu přes 100 mA, coţ pro tuto aplikaci 

bohatě vystačuje. 

 

 

Obr. 2.2.1. Schematické zapojení zdroje 
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2.3. Zobrazovací jednotka 

Z důvodu poměrně velkých moţností nastavení termostatu bylo potřeba hledat takovou 

zobrazovací jednotku, která umoţňuje větší míru komunikace mezi termostatem a uţivatelem. 

Je jasné, ţe pro takto sloţitá nastavení a funkce, které byly popsány výše, je pouţití sedmi 

segmentových displejů naprosto nepřijatelné. Byl tedy zvolen dvouřádkový alfanumerický LCD 

ATM0802A s řadičem ST7066U. Na kaţdém řádku lze zobrazit aţ osm libovolných znaků ASCII 

tabulky. Kaţdý znak je tvořen maticově uspořádanými body. Jedná se o matici o osmi řádcích a pěti 

sloupcích. 

 

 

Obr. 2.3.1. Blokové schéma displeje 

 

 

 

Obr. 2.3.2. Schéma zapojení MCU a displeje 
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Na první pohled se můţe zdát zapojení MCU a displeje poněkud nelogické. Pin portu MCU 

PTB0 je přiveden na pin LCD DB7. Pin MCU PTB1 je přiveden na pin LCD DB6 a tak dále, aţ pin 

MCU PTB7 je přiveden na pin LCD DB0. Toto řešení jsem zvolil z jednoduchého důvodu. Zkusme 

si na chvíli představit, ţe by propojení MCU a LCD bylo tak, jak je logické a na první pohled správné. 

Ţe by pin PTB0 byl spojen s DB0, pin PTB1 spojen s DB1 a tak dále, aţ by PTB7 byl spojen s DB7. 

Došlo by k naprosto nepřehlednému schématu. Daleko větší problémy by nastaly při realizaci a návrhu 

DPS, kde by měly být všechny vodiče překříţeny. To by si vyţádalo daleko větší výsledné rozměry 

DPS a mnoho vodivých propojek. 

Nastal zde však problém s posíláním dat z MCU do LCD. Bylo třeba vyřešit, jak programově 

provést záměnu pinů. Tento problém byl vyřešen aplikováním principu převodu z desítkové soustavy 

do dvojkové. Desítková proměnná, jenţ by měla být poslána na port, je těsně před tímto posláním 

postupně dělena dvěma a zbytky zapisovány do jiných paměťových míst. Následně je původní 

proměnná rekonstruována násobením oněch zbytků, avšak s přehozeným pořadím vah. Váha 

1 odpovídá 128, váha 2~64, 4~32, 8~16. Funkčnost tohoto postupu je nesporná, jelikoţ aplikace 

postupu je ověřena a skutečně funguje. 

Podsvícení displeje je spínáno tranzistorem T2 BC846, jehoţ báze je přes odpor R_01 

připojena k pinu MCU. Jedná se o pin, který můţe fungovat jako klasický I/O port, nebo také jako 

kanál TPM. V tomto případě je port pouţit jako výstup TPM 2, kanálu 1, který je nakonfigurován jako 

výstup PWM. Výstupem tohoto pinu je střída. Programovým nastavením střídy lze ovládat intenzitu 

podsvícení displeje. 

 

2.4. Tlačítka 

Tlačítkové spínače jsou rozmístěny ve tvaru navigačního kříţe. Celkem tedy bylo pouţito pět 

mikrospínačů – nahoru, dolů, vlevo, vpravo a uprostřed. Jak bylo jiţ dříve popsáno, MCU umoţňuje 

interně připojit „pull-up“ rezistory, a jelikoţ byl zákmit tlačítek ošetřen programově, není potřeba 

kondenzátorů proti těmto zákmitům. Ve výsledku tak stačí připojit tlačítko přímo na některý pin portu 

procesoru a druhý kontakt tlačítka uzemnit. V MCU je pak potřeba nastavit daný pin portu 

jako vstupní a povolit „pull-up“ odpor. 
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Obr. 2.4.1. Zapojení a programové ošetření tlačítek 

Funkce programového ošetření zákmitů tlačítek je vyřešena naprosto jednoduše a spolehlivě. 

V případě, ţe je tlačítko puštěno, dochází kaţdých 10 mS (přerušení TPM) k nulování příznaku. 

V případě, ţe nastane stisknutí tlačítka, příznak je nastaven a ihned po zmáčknutí je proveden 

poţadovaný úkon. Nedochází zde však k cyklickému opakování příkazů při stisknutí tlačítka, jelikoţ 

je nastaven příznak a rozhodovací blok „nepustí“ program do obsluhy tlačítka. Příznak je nulován 

teprve aţ v následujících 10 mS po uvolnění tlačítka. Tento algoritmus má nespornou výhodu oproti 

algoritmům, kdy je tlačítko stlačeno a program zacyklen ve smyčce a puštěn dále teprve po povolení 

tlačítka. 

 

 

2.5. Krystalový oscilátor, RTI 

I kdyţ mnou zvolený MCU obsahuje periferii ICG, která je přednastavena tak, aby MCU mohl 

fungovat bez externího oscilátoru, bylo pouţití externího krystalového oscilátoru nezbytné. Při volbě 

krystalového oscilátoru jsem musel vzít v úvahu, ţe maximální frekvence tohoto krystalu můţe být 

dle katalogových listů MCU 16 MHz. Zároveň musel být zvolen takový krystal, aby bylo moţné 

přesné odměřování času. Pro přesné odměřování času byla vyuţita periferie RTI. Funkce této periferie 

spočívá v generování ţádosti o přerušení ještě přesněji, neţ periferie TPM. V případě, ţe nastane 

přerušení od některého z kanálu TPM, je třeba vynulovat příznak a naplnit čítač. Tyto instrukce 

mohou zabrat aţ několik strojových cyklů a dochází k nepřesnostem při odměřování času. RTI však 

pracuje jako čítač Modulo, který po přetečení vyšle ţádost o přerušení a okamţitě čítá dál. Nedochází 

k ţádným zpoţděním, jako při plnění čítače. Bylo tedy třeba zvolit hodnotu oscilátoru tak, aby jedna 

sekunda byla celým násobkem času naplnění Modula. Jako nejvhodnější krystal nakonec vyšel krystal 

o rezonanční frekvenci 14,7456 MHz.  
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Doba periody jednoho kmitu oscilátoru: 

 

𝑇 =
1

𝐹
          [𝑠;𝐻𝑧]  

 

 𝑇 =
1

14 745 600
    [𝑠;𝐻𝑧] 

 

𝑇 = 6,781684027777778 ∙ 10 −8  [𝑠] 

 

 

Tab.1. Výpočet krystalu. 

HM (-) t1HM (s) p (-) 

256 1,73611E-05 57600 

1024 6,94444E-05 14400 

2048 0,000138889 7200 

4096 0,000277778 3600 

8192 0,000555556 1800 

16384 0,001111111 900 

32768 0,002222222 450 

 

Legenda: 

HM – moţné hodnoty nastavení Modula RTI 

 

t1HM – doba trvání jednoho naplnění Modula        t1HM = T ∙ HM 

 

p – počet potřebných přerušení pro dosaţení 1s.            p =
1

t1HM
 

 

Z výsledné tabulky tedy vyplývají moţná nastavení Modula RTI v závislosti na počtu 

opakování přerušení od RTI tak, aby bylo dosaţeno přesně jedné sekundy. Nejvýhodnější je zvolit 

HM = 32 768 a p = 450, aby doba naplnění Modula byla delší a nedocházelo tedy tak často k přerušení 

od periferie RTI. 
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2.6. Úprava a měření signálu z teplotního čidla 

Jak jiţ bylo řečeno výše, výstupní veličina čidla teploty je střída binárního signálu o frekvenci 

1-4 kHz. Díky digitálnímu signálu a jeho správné úpravě zde není tak velká náročnost na vlastnosti 

vedení od termostatu k čidlu. Jako vedení od termostatu k čidlu byl zvolen kabel zvaný stíněná 

dvojlinka, který se běţně pouţívá v audiotechnice. Pro účely přenosu obdélníkového signálu 

o frekvenci maximálně 4 kHz má tento typ kabelu naprosto dostačující parametry. Připojení kabelu 

s čidlem k DPS je realizováno 3-pinovým konektorem se zámkem. Na DPS je signál upraven 

tvarovacím obvodem s dvěma invertory s hysterezí IC2E a IC2D a zavedenou kladnou zpětnou vazbou 

v podobě odporu R_03. Invertory v tvarovacím obvodu jsou napájeny 3,3 V. Tvarovací obvod 

upravuje nejen strmost nástupné a sestupné hrany, ale také převádí napěťovou úroveň 5 V z teplotního 

čidla na úroveň 3,3 V tak, aby byl signál vyhodnotitelný procesorem a nedošlo k přetíţení pinu 

procesoru. 

 

 

Obr. 2.6.1. Tvarování signálu hradly s hysterezí a kladnou zpětnou vazbou  

 

Po úpravě signálu následuje samotné měření střídy. Pro tento účel byla zvolena periferie 

mikropočítače TPM v reţimu Input Capture. Princip funkce tohoto reţimu je následující. Čítač načítá 

pulsy oscilátoru podělené nastavitelnou děličkou. V okamţiku nástupné, nebo sestupné hrany vyvolá 

periferie TPM ţádost o přerušení a okamţitá hodnota čítače je uloţena do registru TPMxCn a čítání 

čítače pokračuje dále bez ztráty jediného pulsu. V obsluze přerušení jsou tedy zaznamenávány 

hodnoty čítače v době nástupné, nebo sestupné hrany. Z poměru těchto hodnot uloţených z čítače 

do paměťových míst je vypočítávána střída. Teplota je vypočítána z hodnoty střídy podle vzorce 

uvedeného výrobcem čidla. 

𝑡 =  
𝐷.𝐶.−0,32

0,0047
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Takto je naměřeno a zprůměrováno vţdy 1000 hodnot. Aţ výsledek průměru je povaţován 

za výslednou hodnotu teploty a je zobrazen na displeji. Doba naměření 1000 hodnot teploty 

je přibliţně 3- 4 sekundy, coţ má za následek časové zpoţdění a nedochází tak k neustálému zapínání 

a vypínání elektromagnetického relé v případě nastavení nulové hystereze. Programově je také 

ošetřeno, ţe je-li odpojeno teplotní čidlo, v důsledku čehoţ nenastane změna úrovně na měřícím pinu 

mikropočítače po dobu větší neţ jedna vteřina, dojde k vypnutí regulace. Relé je v tomto případě 

neustále přepnuto do stavu „vypnuto“ a na displeji je zobrazena chybová hláška, upozorňující 

na odpojené teplotní čidlo. 

 

 

2.7. Elektromagnetické relé 

Jako výkonový spínací prvek bylo zvoleno elektromagnetické relé firmy Tyco Electronics – 

SCHRACK PT270730. Jedná se o dvoukontaktní relé, kde kaţdý kontakt je schopen spínat 

aţ 12 A/ 250 V. Přepínací kontakty relé jsou vyvedeny na svorkovnice taktéţ firmy Tyco Electronics, 

s produktovým označením 282836-3. Elektrické charakteristiky svorkovnic jsou 300 V/ 13,5 A. Mezi 

výkonovým relé SCHRACK a svorkovnicemi bylo třeba vodivé cesty na DPS z důvodu větší 

proudové zatíţitelnosti pocínovat. 

Výše popsané výkonové relé má nominální hodnotu napětí spínací cívky ~230 V. Existují 

i takováto výkonová relé s niţším nominálním napětím spínací cívky, avšak naráţím na problém 

velkého výkonového zatíţení zdroje termostatu. Všechna výkonová relé, která dokáţí spínat takto 

velké výkony, potřebují velké výkony na svých spínacích cívkách. Konkrétně u modelu SCHRACK 

s nominálním napětím spínací cívky 6 V je odpor této cívky 48 Ω. Výkon spínací cívky je tedy 

750 mW, coţ by vedlo k poţadavku na zvýšení parametrů celého bloku zdroje. Z tohoto důvodu 

je u pouţitého výkonového relé zvolena nominální napěťová hodnota spínací cívky ~230 V.  

Cívka výkonového relé SCHRACK je spínána menším relé opět firmy Tyco Electronics 

s označením OEG PCJ – 105D3M. Elektrické charakteristiky spínacích kontaktů jsou ~250 V/ 3 A, 

coţ pro spínání většího výkonového relé bohatě postačuje. Spínací cívka relé OEG PCJ – 105D3M 

má nominální hodnotu napětí 5 V a ztrátový výkon na této cívce je 200 mW. Spínací cívka relé OEG 

PCJ – 105D3M je umístěna v kolektorové větvi spínacího tranzistoru BC846, jehoţ báze je přes odpor 

R_06 přivedena na pin procesoru.  
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Obr. 2.7.1. Schéma zapojení relé 

 

 

2.8. Vývoj a programování 

Vývoj probíhal na nepájivém kontaktním poli, kde bylo prakticky odzkoušeno a odladěno 

zapojení termostatu se základním programovým vybavením. Poté byl vytvořen funkční prototyp, kde 

jiţ byly prováděny pouze úpravy programu. Pro moţnou aktualizaci programu je termostat vybaven 

programovacím konektorem. Jedná se o 4-pinovou vidlici se zámkem. Pro programování je nutné 

mezi termostat a PC připojit programátor, nebo debugger. Vývoj programu probíhal ve vývojovém 

prostředí firmy Freescale Code Warrior IDE. Při vývoji a programování jsem pouţíval mnou 

sestavený USBDM debugger, jenţ je volným produktem komunity zájemců o procesory firmy 

Freescale. 

MCU 
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Obr. 2.8.1. Vývojové prostředí Code Warrior IDE 

 

2.9. Konstrukce 

Termostat je v konečné podobě navrţen na dvě jednostranné DPS, kde jedna z DPS funguje 

jako tlačítkový modul spojený s druhou DPS kabelovým svazkem zakončeným konektory se zámky.  

Při návrhu DPS byly brány v úvahu rozměry DPS, rozmístění součástek a umístění děr v DPS 

pro přichycení tak, aby bylo celé zapojení umistitelné do krabice. Z důvodu efektnosti jsem zvolil 

elektroinstalační krabici pod omítku. Konkrétně se jedná o elektroinstalační krabici pod omítku české 

firmy Kopos a.s. s produktovým označením KO 100. Krabice je vyrobena z tvrdého samozhašivého 

polyvinylchloridu (PVC) s teplotní odolností -5 °C aţ +60 °C. Výrobce dále uvádí, ţe krabice dle 

poţadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření 

ţhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Nad rámec poţadavků této normy je prováděna na krabicích 

zkouška odolnosti proti šíření plamene, jak to vyţadovala ČSN 37 0100. Krabice jsou určené 

pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A. Součástí krabice je také bílé víčko, do kterého 

je třeba vyvrtat otvory pro tlačítkový modul a také vytvořit otvor pro displej. 

 

2.10. Hystereze 

Hystereze systému znamená, ţe stav výstupu není závislý jen na stavech vstupů, ale také 

na aktuálním stavu a historii výstupu. Systém s hysterezí je zpravidla citlivý na dvě nastavené vstupní 
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úrovně. Při zvyšování vstupní veličiny se výstup překlopí aţ tehdy, kdyţ vstupní veličina přesáhne 

vyšší z nastavených úrovní. Výstup se překlopí zpět aţ tehdy, kdyţ vstupní signál klesne pod niţší 

nastavenou úroveň. Oblast mezi těmito dvěma úrovněmi je nazýváno hysterezní pásmo. Hystereze 

tedy zabraňuje tomu, aby nedocházelo k častým a neţádoucím překmitům výstupu systému. 

V elektronice se hystereze hojně vyuţívá všude tam, kde je potřeba komparovat signál a řídící napětí. 

 

Obr. 2.10.1. Příklad nevhodné komparace 

Na obrázku obr. 2.10.1. Příklad nevhodné komparace je zobrazena komparace zašuměného 

sinusového signálu s nulovou hodnotou řídícího signálu. Nasuperponovaný šum na sinusovém 

průběhu způsobí několikanásobné překlopení výstupu v okolí řídícího napětí. Aby byla hystereze 

dostatečně efektivní, musí být hysterezní pásmo větší, neţ je velikost šumu. Jedině tak lze zabránit 

neţádoucímu několikanásobnému překlápění výstupů. 

Obr. 2.10.2. Příklad vhodně navržené komparace 

Hysterezní pásmo 
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Na obr. 2.10.2. Příklad vhodně navrţené komparace je uveden příklad vhodně navrţené 

komparace, kde je zvoleno hysterezní pásmo o velikosti 0,3 a šum tak jiţ nezpůsobí několikanásobné 

neţádoucí překlopení výstupu.  

U termostatu je důleţitá hystereze z důvodu neţádoucího vypínání a zapínání topných 

systémů, jako jsou například plynové kotle. Kdyţ by se měřená teplota pohybovala pouze v blízkém 

okolí nastavené (ţádané) teploty, pak by docházelo k velice častému spínání a vypínání například 

plynového kotle, coţ je konkrétně pro plynové kotle velice škodlivé. Proto je mnou navrţený termostat 

vybaven programově nastavitelnou hysterezí. Hysterezní pásmo H lze nastavit od 0°C do 5°C 

po kroku 0,1°C. 

 

Obr. 2.10.3. Hysterezní křivka 

V obr. 2.10.3. Hysterezní křivka je naznačeno, jak probíhá regulace teploty s aplikovanou 

hysterezí. Je-li skutečná teplota niţší, neţ dolní mez hysterezního pásma, dochází k zapnutí topení. 

Topení probíhá, dokud skutečná teplota nedosáhne horní meze hysterezního pásma. Pak je topení 

vypnuto. Existuje zde však i jev, který je v obr. 2.10.3. Hysterezní křivka naznačen jako zpoţdění. 

Pokud probíhá topení a skutečná teplota dosáhne horní meze hystereze a topení je následně vypnuto, 

neznamená to, ţe teplota začne okamţitě klesat. Vlivem kumulovaného tepla v radiátorech 

a vyzařováním tohoto tepla do okolí se i při vypnutém topení bude skutečná teplota zvyšovat. 

K analogickému jevu dochází, pokud skutečná teplota klesne pod dolní mez hystereze. I kdyţ 

okamţitě začne probíhat topení, neţ se nahřeje voda a zahřátá voda se dostane z kotle do radiátoru, 

stále bude ještě po určitou chvíli docházet k ochlazování. Dnes jiţ lze sehnat sofistikované termostaty, 

které jsou schopny se poučit z průběhu teploty v závislosti na spínání topného systému. Výsledkem je, 

ţe takovéto moderní termostaty dokáţí následně odhadovat teplotu dopředu a přizpůsobí tomu spínání 

topných systémů tak, aby nedocházelo k onomu neţádoucímu jevu zpoţdění. 

  

Topení zapnuto 

Topení vypnuto 

t (°C) 

▼ ▲ 

► 

◄ 
H 
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Zpoždění 



29 
 

3. Popis a ovládání programového vybavení termostatu 

3.1. Uvedení do provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.1. Pohled na termostat ze strany tlačítek a displeje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2. Pohled na zadní stranu DPS, zapojení svorkovnic 

 

Na obr. 3.1.2. Pohled na zadní stranu DPS, zapojení svorkovnic jsou zobrazeny připojovací 

prvky. Je nezbytné provést připojení napájecích vodičů na svorkovnici označenou 1, připojení 
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teplotního čidla na konektor označený 2 a připojení topného systému na svorkovnice kontaktů relé 

3 a 4. Zapojení konektoru teplotního čidla je zobrazeno v obr. 2.6.1. Tvarování signálu hradly 

s hysterezí a kladnou zpětnou vazbou. Zapojení kontaktů relé je také zřejmé z obr. 3.1.2. Pohled 

na zadní stranu DPS, zapojení svorkovnic. 

Pokud je vše připojeno, je nezbytné přichytit DPS do elektroinstalační krabice dvěma 

samořeznými šrouby. Dále je nutno propojení DPS s tlačítkovým modulem kabelovým svazkem 

zakončeným konektory a konečně zakrytování elektroinstalační krabice. 

 

3.2. Režimy 

Po připojení termostatu k síťovému napětí dojde k rozsvícení displeje a termostat nyní pracuje 

v reţimu OFF. Tlačítky  a  je prováděno přepínání reţimů. V kaţdém reţimu je na displeji 

v prvním řádku zobrazen den v týdnu a čas ve 24 hodinovém formátu. Ve druhém řádku dochází 

ke střídavému zobrazování mezi aktuální teplotou a reţimem, ve kterém se termostat nachází. 

 

Obr. 3.2.1. Přepínání mezi režimy 

 

Tlačítky  a  je v kterémkoli reţimu prováděno nastavování podsvícení displeje. 
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Režim OFF, nastavování hodin, nastavování hystereze 

 

V tomto reţimu je regulace teploty vypnuta. Provádí se zobrazování času a teploty. Tento 

reţim je určen pro nastavování hodin a hystereze. Stisknutím tlačítka ● se termostat dostane 

do podprogramu pro nastavování hodin a po opětovném stisku stejného tlačítka ● je moţno nastavovat 

šířku hysterezního pásma. Takto nastavené hysterezní pásmo je stejné pro všechny reţimy, ve kterých 

termostat pracuje. Provádění nastavování času a hystereze je velice intuitivní pomocí tlačítek , 

, a . Aktuálně nastavovaná hodnota problikává. Tlačítky doleva a doprava je voleno, zda mají 

být nastavovány desítky, nebo jednotky hodin, nebo minut. Šipkami nahoru a dolů pak hodnotu 

desítek, nebo jednotek lze upravovat. Nastavení hystereze lze pouze tlačítky  a  po jedné 

desetině stupně. Po uplynutí pěti sekund bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se program vrátí vţdy 

o krok zpět. 

 

 

Obr. 3.2.2. Režim OFF 

 

 

Režim ON 

 

Reţim ON slouţí k neustálé regulaci teploty bez ohledu na den v týdnu, nebo čas. V tomto 

reţimu lze provést pouze nastavení teploty, na kterou má být prováděna regulace. Po stisknutí tlačítka 

● lze nastavovat ţádanou hodnotu teploty v rozsahu 10°C – 30°C s krokem 0,1°C. Přednastavená 

ţádaná hodnota teploty je nastavena na 19,0°C. Nastavení je opět velice intuitivní pomocí tlačítek , 

, a . Aktuálně nastavovaná číslice problikává. Tlačítky doleva a doprava je voleno, zda mají být 

nastavovány jednotky, nebo desetiny teploty. Šipkami nahoru a dolů pak lze hodnotu jednotek 

nebo desetin upravovat. Pokud nebude stisknuto ţádné tlačítko po dobu pěti sekund, aktuální 

nastavená hodnota teploty bude uloţena a na displeji bude opět zobrazen čas a aktuální teplota střídavě 

s aktuálním reţimem, ve kterém termostat běţí. 
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Mod:OFF 
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5 sec 
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 3 sec.  
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Obr. 3.2.3. Režim ON 

 

Režim DEN 

 

V tomto reţimu lze nastavit aţ pět časových intervalů v průběhu dne. Provedené nastavení 

je stejné pro všechny následující dny. V kaţdém intervalu lze nastavit jinou ţádanou hodnotu teploty. 

Programově je tento reţim ošetřen tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých intervalů. Následující 

časový interval tedy můţe začít nejdříve tam, kde končí předchozí. Princip nastavení pomocí tlačítek 

ve tvaru navigačního kříţe je stejný jako v předchozím reţimu. Tlačítky doleva a doprava je voleno, 

která hodnota bude nastavována. Šipkami nahoru a dolů pak lze hodnotu nastavovat. Aktuálně 

nastavovaná hodnota problikává. V prvním řádku na první pozici je voleno, který interval bude 

nastavován (1-5). V prvním řádku je také nastavována ţádaná hodnota teploty v intervalu. Druhý 

řádek obsahuje nastavení časového období pro daný interval ve formátu hh:mm-hh:mm.  

 

 

 
 

Obr. 3.2.4. Režim DEN 
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Režim MAN 

 

Reţim MAN umoţňuje v principu stejné nastavení jako předchozí reţim DEN s rozdílem 

různých nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Před provedením nastavení je třeba vybrat den v týdnu, 

pro který se nastavení budou provádět. 

 
Obr. 3.2.5. Režim MAN 

 

 

 

3.3. Parametry termostatu 

 Napájecí napětí: ~230 V/ 50 Hz 

 Příkon:   < 1 VA 

 Max. spínaný proud: 2x 12 A/ ~250 V 

 

 Měřitelná teplota: -10 – 40 ºC 

 Nastavitelná teplota: 10 – 30 ºC 

 Absolutní přesnost: 0,3 ºC 

 Nastavitelná hystereze: 0 – 5 ºC 
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4. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo provést rozbor způsobů měření teploty s ohledem na další 

zpracování v mikropočítačových systémech a realizovat elektronický termostat s nastavitelnou 

hysterezí s vyuţitím mikropočítačového systému. V první části této práce je proveden rozbor různých 

konstrukcí teploměru, principů měření teploty a rozbor základních vlastností čidel pouţívaných v 

elektrotechnice. Druhá část práce je věnována vlastnímu návrhu termostatu po elektrické stránce, 

rozboru funkcí jednotlivých bloků, provedení potřebných výpočtů a návrhu konstrukčního uspořádání.  

Moţnost vyuţití realizovaného termostatu je poměrně široká. Na základě spínání 

elektromagnetického relé můţe termostat spínat plynový kotel, nebo přímo spínat silové obvody 

topných systému, ať uţ se jedná o topné spirály, teplomety nebo přímotopy. Díky digitálnímu výstupu 

teplotního čidla a umístění čidla na kabel, lze měřit teplotu ve vzdálenějších místech od termostatu. 

Toho je moţno vyuţít například pro měření teploty přímo v podlaze. V průběhu vývoje bylo 

prováděno testování délky kabelu mezi termostatem a teplotním čidlem. Funkčnost měření a regulace 

teploty byla ověřena aţ do délky kabelu 20 m. 
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