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Abstrakt  

Práce se zabývá problematikou vytápění rodinných domů. Jsou zde srovnány způsoby vytápění i 

typy nejpouţívanějších regulací. Systém regulace je praktický navrţen a zrealizován pro vybraný 

způsob vytápění elektrickými přímotopnými topidly za pomoci mikrokontroléru. Program je 

vytvořen na základě konkrétních poţadavků pozorovaných během předchozích topných sezon. 

Součástí řešení je volba vhodných senzorů, akčních členů a dalších komponent. Popis 

návrhu konstrukce zapojení a DPS. Popis obsluţného programu regulátoru včetně testování a 

provedení kontrolních měření.  
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Abstract 

This bachelor's assignment solves the family houses heating. There are provided a comparisons of 

heating ways and mostly used regulation methods. The family house heating system was 

sucessfully designed, assembled and brought into the life using the electric heating elements. The 

system is fully controlled by microcontroller. The microcontroller software application was built up 

on the base of observation made during previous rating seasons.  

The bachelor's assignment covers the choice of suitable sensors (tepmperature, electrical 

current etc.), electronic output elements and other  components, description of PCB and electronic 

connection diagram design. Furthermore, there is also given the description of heating setting  

software, the complete system testing and measurements. 

 

Keywords 

The heating system, MCU, Microchip, MicroC, Bluetooth, CSharp 

  



Seznam zkratek 

 
AD ....................................  analogovo / digitální (číslicový) 

AUTO ..............................  automatický reţim regulace 

ČR ....................................  Česká republika 

D45 ...................................  dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu 

                                            po dobu 20 hodin 

DATA ..............................  datová komunikační linka 

DPS ..................................  deska plošných spojů 

EEPROM ........................  anglická zkratka elektronicky mazatelné paměti 

GND .................................  GrouND (referenční zem) 

Imax .................................  reţim regulace pouze hlídání proudového přetíţení   

I/O ....................................  anglická zkratka IN / OUT (vstupně / výstupní) 

LCD .................................  anglická zkratka pro displej z tekutých krystalů 

MCU ................................  mikrokontrolér 

N.R. ..................................  nouzový reţim (většinou po výpadku syst.času) 

N.T. ..................................  nízký tarif (doba během dne, po kterou je el. energie za levnější sazbu) 

OFF ..................................  anglická zkratka pro „zapnutí“ (např. obvodu) 

ON ....................................  anglická zkratka pro „vypnutí“ (např. obvodu) 

OneWire
®
 ........................  sběrnice po jednom vodiči (v reálu - dvou nebo tří-vodičové zapojení) 

V.T. ..................................  vysoký tarif  (doba během dne, po kterou je el. energie za draţší sazbu) 
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1 Úvod 

 

Cena elektroniky v dnešní době neustálé klesá, avšak jedním z pravých opaků je stále rostoucí 

cena za energii, která tvoří nemalou část nákladů za provoz a chod domácnosti. Pouţitím cenově 

dostupnější elektroniky se nabízí také řešení regulace topení a s tím spojené sníţení, stále 

zvyšujících se nákladů, za topení. 

 Práce se zabývá návrhem řešení, zapojením, konstrukcí a testováním regulátoru topení  

v konkrétním rodinném domě. Tato bakalářská práce se skládá z několika částí popisující 

jednotlivé etapy realizace. 

Kapitola č. 2 popisuje způsoby vytápěním budov. Srovnává jednotlivé druhy paliv dle 

nákladů na vytápění. Jsou zde také uvedeny nejčastěji pouţívané typy regulátorů.  

Následující kapitola popisuje reálný konkrétní dům a specifikuje konkrétní poţadavky na 

regulátor, které určí směr, kterým by se měl ubírat vývoj regulátoru. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje návrhu hardwarové části regulátoru. Popisuje zde vhodné 

komponenty a návrhy zapojení elektronických obvodů, potřebných pro činnost regulátoru. Jsou zde 

stručně zmíněny návrhy i postup výroby DPS. Návrh konstrukce regulátoru vyplývá dle moţnosti a 

potřeb v  konkrétním rodinném domě s jiţ stávajícím topným systémem. Návrh zapojení obvodů a 

bloků se tudíţ částečně specializuje na konkrétní případ.  

 Pátá kapitola se zabývá programováním řídicího systému na zvolené platformě. Popisuje 

řešení, postupy zvolené při vývoji řídící aplikace a detailněji také nejdůleţitější části programů. 

 Závěr práce se zabývá vlastní testování regulátoru a zhodnocením přínosu realizovaného 

projektu. Výsledkem této práce bude funkční realizace regulace vytápění rodinného domu 

reprezentovaná na konkrétním domě a zhodnocení poznatků získaných během provozu. Důleţitým 

přínosem je i analýza naměřených dat během provozu, demonstrující funkčnost regulátoru. Také 

jsou zde uvedeny poznatky a návrhy pro následný vývoj projektu v budoucnosti.   
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2 Vytápění budov 

K získání tepla dnes vede nepřeberné mnoţství způsobů. Od táboráku při opékaní špekáčků, po 

teplo vznikající při štěpné reakci v reaktoru v atomové elektrárně. 

 V minulosti jediný známy způsob získání tepla bylo spalováním pevných paliv. Aţ do 

objevu moţnosti spalovat uhlí se po celou dobu pouţívalo dřevo. Tato rostoucí spotřeba dřeva měla 

i za následek například změnu skladby lesů v ČR, kdy původní smíšené lesy byly postupně 

nahrazeny, rychleji rostoucími jehličnany. 

Ještě v 80. létech minulého století na našem území převládalo vytápění na tuhá paliva 

(černé a hnědé uhlí, uhelné kaly, dřevo). Po změně reţimu roku 1989 nastal boom v plynofikaci. 

Moţnost mít plynové topení se stala dostupnou, takřka pro všechny, a mnozí jí také vyuţili. Při 

přechodu z neekologického způsobů vytápění na ekologický bylo moţno získat dotaci a ceny za 

zemní plyn i elektrickou energii byly z počátku celkem nízké. To také vedlo spoustu majitelů 

rodinných domků nejen k přechodu na vytápění zemním plynem, ale i k rozhodnutí pouţít pro 

vytápění elektrickou energii nejčastěji ve formě přímotopů. 

Postupně, jak docházelo a stále dochází ke zvyšování nákladů za vytápění, se spousta lidí 

začala zabývat, jak a kde uspořit. Investují do izolací objektů, výměny oken, ekonomičtějších kotlů 

ve spojení s kvalitní regulací, tepelných čerpadel, solárních panelů atd. Bohuţel spousta lidí také 

znovu zprovoznila staré kotle a pustili se do spalování nekvalitních fosilních paliv. Lze očekávat, 

ţe za současné ekonomické situace se budou řady těchto „spalovačů“ rozrůstat.   

    

2.1 Rozdělení podle způsobu přeměny v teplo  

 Spalování paliv - zde spadají veškeré způsoby spalovaní pevných, kapalných 

či plynných paliv. V současné době nejrozšířenější způsob. 

 Elektrická energie - nejčastější je přímotopný způsob, akumulační a 

v poslední době čím dál častější tepelná čerpadla 

 Alternativní způsoby - solární a geotermální zdroje 

 

2.2 Rozdělení podle porovnání nákladu 

Podstatnou poloţkou, krom pořízení samotného topného systému, při volbě typu vytápění 

rodinného domu, jsou i náklady na vytápění. Většinou platí, ţe pořizovací náklady jsou o to vyšší, 

čím niţší budou předpokládané výdaje na vytápění.  

Názorné srovnání nákladu případného modelu je patrno z Obr. 1. Jak je vidno, tak nejniţší 

náklady na vytápění dnes představují spalovaní obilí či štěpky. Nejméně ekonomickým řešením se 

nám naopak jeví přímotopné elektrické vytápění společně s elektrickým akumulačním topením. 

Někde na půl cesty mezi nejlevnějším a nejdraţším se nachází, jeden z nejběţnějších způsobů 

vytápění zemním plynem.  Ačkoliv se jeví pouţití elektrického vytápění jako nejdraţší způsob, je 
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nutno podotknout, ţe náklady se částečně kompenzují niţšími náklady na elektrickou energii 

pouţitou na chod domácnosti. S rostoucím počtem elektrických zařízení jako rychlovarná konvice, 

pračka, myčka, sušička atd. roste markantně i spotřeba elektrické energie, nespojena přímo 

s topením, a představuje v dnešní době tak nezanedbatelnou poloţku. (pozn.: při pouţívaní 

současného tarifu „D45 ČEZ“  má zákazník k dispozici 20 hodin denně elektrický proud za niţší 

cenu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tepelná pohoda ve vytápěných interiérech budov 

„V moderní industriální společnosti stráví člověk větší část svého ţivota, často i 23 hodiny denně, 

v interiérovém ţivotním prostředí – doma, na pracovišti nebo v dopravních prostředcích. 

Nejdůleţitější sloţkou prostředí je tepelné vlhkostní mikroklima, charakterizované zajištěním 

optimálního tepelného stavu interiéru – tepelné pohody.“ [2] 

„Nejdůleţitější sloţkou prostředí v interiéru je tepelně vlhkostní mikroklima. Jeho narušení 

ohroţuje homiometrii jako základní podmínku existence lidského organismu. Přestoţe se člověk 

v souvislosti se svým fyzickým a psychickým stavem můţe přizpůsobit určitému mikroklimatu, 

existuje rozpětí (neutrální zóna), v níţ se cítí nejlépe. Součásti této neutrální zóny optimálního 

tepelně vlhkostního mikroklimatu je i zóna tepelné pohody. Tu podmiňují subjektivně příjemné 

pocity při objektivně rovnováţné tepelné bilanci člověka v prostředí, které nezatěţují jeho 

termoregulační systém. Je to tedy takový stav, v němţ člověk nepociťuje chlad, ani nadměrné 

teplo.“ [2] 

Obr. 1 - Srovnaní nákladů za vytápění [1] 
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Proto nejdůleţitějším úkolem, je dosáhnout vyrovnaného vztahu. Ten je shrnut v níţe 

uvedené rovnici, kdy Q je teplo, Qout jsou tepelné ztráty a Qin je dodané teplo. 

ΔQ = Qin - Qout 

Za ideálních podmínek by ΔQ měla mít nulovou hodnotu. Při tomto stavu nedochází 

k pocitu chladu ani k přetápění. 

  

2.4 Regulátory 

2.4.1 Volba regulace 

Při volbě regulace je důleţité zvolit nejvhodnější regulaci, z celé řady pouţívaných typů a modelů. 

Vše závisí na dané regulované soustavě. Některé systémy lze řídit spojitě, některé zas jenom 

termostaticky. Jinak se bude řídit vytápění teplovodní, jinak elektrické. Pro volbu regulace je také 

neméně důleţitý pouţitý zdroj tepla. Zda je zdrojem spalování tuhých paliv, zemního plynu či 

elektrická energie.  

 

2.4.2 Regulace ON/OFF (termostat) 

Jedná se o nejjednodušší způsob regulace. Regulátor sepne obvod při poklesu snímané teploty pod 

nastavenou hodnotu a rozepne při jejím překročení. Je vhodné mít teplotu rozepnutí vyšší neţ 

teplotu sepnutí, aby nedocházelo k neustálému spínání – tzv. hysterezi. 

Na Obr. 2 je vidět model průběhu regulace termostatu On/Off. Ţlutá znázorňuje průběh topení 

(topí/netopí), modrá je poţadovaná teplota a fialová je průběh reálné teploty.  

 

 

Obr. 2 – Průběh On/Off regulace (model ze Simulinku) 
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2.4.3 Ekvitermní regulace 

„Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje 

tepla) na základě venkovní teploty. Při niţší venkovní teplotě je poţadována vyšší teplota dodávané 

topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota 

místnosti tak zůstala konstantní.“ [3] 

„Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také "topné křivky"), 

které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě 

poţadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu 

topné vody. Samozřejmě z uvedeného popisu okamţitě vyplývá několik základních otázek. Co to 

vlastně znamená "lze stanovit soustavu ekvitermních křivek"? Soustava topných křivek se 

stanovuje na základě jednak poţadované teploty v místnosti (např. pro poţadovanou teplotu 25°C) 

a také na základě znalosti nejniţší venkovní teploty, která byla v dané oblasti kdy dosaţena. 

Typický průběh závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě, tedy ekvitermních křivek, je 

uveden na Obr. 3. Na tomto obrázku jsou uvedeny tři ekvitermní charakteristiky pro poţadované 

teploty místnosti 25°C, 20°C a 15°C. Uvedené ekvitermní charakteristiky jsou implementovány v 

odpovídajících zařízeních nejčastěji označovaných jako ekvitermní regulátory. V těchto 

ekvitermních regulátorech jsou jednotlivé ekvitermní křivky implementovány a nejčastěji označeny 

určitými čísly.“ [3] 

 

Obr. 3 – Ekvitermní křivky [3] 

 

 

2.4.4 PID regulace 

PID regulace patří mezi nejpouţívanější algoritmy pro přesné řízení veličiny. Protoţe teoretické 

vysvětlení je sloţitější, zaměříme se na velmi stručný popis. 

 P   proporciální určité změně na vstupu odpovídá určitá změna na výstupu 

 I    integrační  určité změně na vstupu odpovídá určitá rychlost na výstupu 

 D derivační určité rychlosti změny na vstupu odpovídá určitá poloha na  

 regulačním orgánu 
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 Tyto 3 principy se kombinují. Nalezení jejich optimálních poměrů pro daný případ je 

klíčem k úspěšné aplikaci PID regulace. U regulátorů je kaţdá sloţka zastoupená jedním 

parametrem: [4] 

 P   pásmo proporcionality  

 I    integrační čas  

 D derivační čas 

 

 

 

Obr. 4 – Průběh PID regulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4

y
 (

t)

t [s]



7 

 

3 Popis konkrétního případu a vyplývajících požadavků 

Návrh, řešení a samotná konstrukce bude jasně daná poţadavky, vycházejících z jiţ stávající 

situace v konkrétním rodinném domě. (stávající druh vytápění, silových rozvodů atd.). Návrh 

řešení se proto musí řídit z reálných hodnot zadání.  

 

3.1 Popis konkrétního rodinného domu 

V tomto případě se jedná o jiţ letitou dřevostavbu z padesátých let minulého století tzv. „finský 

domek“. Počet pokojů je 2+1 o celkové výměře cca 63m
2
 plus pracovna v podkroví, jak je 

zobrazeno na Obr. 5. Finské domky byly vybaveny lokálním topidlem na tuhá paliva, ale v dnešní 

době se jiţ tento způsob moc nepouţívá. Namísto toho velkou oblibu v dnešní době získávají 

pokojové krby.  

V konkrétním případě je v rodinném domu instalováno elektrické přímotopné topení, 

elektrický bojler pro ohřev teplé vody a klasické teplovodní topení na tuhá paliva. Topení na tuhá 

paliva je však vyuţíváno jen zřídka. Po většinu topné sezony je dostačující elektrické topení, které 

přece jenom poskytuje větší nadstandard. Minimální pracnost a úsporu času spojená s zatápěním, 

přikládáním a dalšími prácemi s přípravou paliva je zase vyváţená většími náklady. Další omezení 

elektrického vytápění však spočívá i v instalovaném příkonu 1x25A se sazbou D45. Toto 

představuje cca 5750W okamţitého příkonu. Při jeho déle trvajícím překročení dojde k odpojení 

hlavního domovního jističe 25A.  

 

4880,0 mm x 3920,0 mm
Obývací pokoj

3470,0 mm x 3920,0 mm
Ložnice

4150,0 mm x 2460,0 mm
KuchyňNahoru

Nahoru

Nahoru

3500,0 mm x 2310,1 mm
Pracovna

Nahoru

Nahoru

Přízemí Podkroví

T

T

T

T

T

Elektrický přímotop

Tepelný senzor

Regulátor

R

R  

 

Obr. 5 – Půdorys přízemí a podkroví 
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V dnešní době, kdy rychlovarná konvice má běţně příkon 2500W (pozn.: 2500W = 43% 

celkového příkonu), se můţe zdát jako nereálné, ještě topit elektrickými přímotopy při tomto 

příkonu. Po několikaletých zkušenostech mohu potvrdit, ţe to moţné je, samozřejmě ale za cenu 

jistých podmínek. Je hlavně nutné hlídat okamţitě odebíraný proud. Dříve to fungovalo tak, ţe byl 

na viditelném místě umístěn panelový měřicí přístroj zobrazující hodnotu odebíraného proudu. 

Vlastní řízení pak bylo ovlivněno lidským faktorem, kdy zapnutí například pračky, v době odběru 

„na hraně“, předcházelo vypnutí jednoho topení srovnatelného výkonu. Samozřejmě, ţe toto řešení 

bylo nedokonalé a občas docházelo k přetíţení i shození hlavního jističe. Proto by měla být jedna 

z hlavních funkcí navrhovaného regulátoru – hlídat maximum odebíraného proudu.  

Současná elektroinstalace umoţňuje ovládat jednotlivé přímotopy nezávisle na sobě (4 

silové okruhy) a ve spojení s teplotními senzory tak pouţít zónovou regulaci teploty. Přítomnost 

ventilátoru pro nucenou cirkulaci teplého vzduch v přímotopech neumoţňuje pouţít řízení výkonu, 

a proto bude pouţitý jednoduchý způsob regulace spínání zásuvek. 

 

3.2 Požadavky na regulaci 

Hlavní schopnosti regulátoru musí být nezávislá regulace teplota ve 4 zónách. Také případě 

překročení maxima odebíraného proudu, omezovat nadproud odpojováním jednotlivých zón včetně 

bojleru (5. zóna) dle přednastavených priorit. Tato funkce je nejdůleţitější pro provoz elektrického 

vytápění v místě s malým  instalovaným příkonem. Orientační přehled elektrospotřebičů 

s největšími příkony je v tabulce 1. Jak z tabulky vidno a z praxe známo, není ţádný problém 

zatíţit síť odběrem 10 kW a více. Mimo topnou sezonu k nečekanému přetíţení dochází velmi 

zřídka, ale během topné sezony, je však nutno zatíţení bedlivě střeţit. Právě tuto funkci by měl 

zajišťovat navrhovaný regulátor. 

 

 

Obr. 6 – Požadovaný denní průběh teplot 

 

To, ţe se jedná o jednoduchou dřevostavbu, má za následek malou tepelnou setrvačnost 

objektu. Tento fakt ve spojení s tím, ţe dům je většinu pracovního dne prázdný, poskytuje prostor 

pro úspory. Není nutné totiţ udrţovat poţadovanou teplotu na úrovni tepelné pohody, ale stačí niţší 
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teplota a před plánovaným návratem ze zaměstnání či školy její zvýšení. Díky malé tepelné 

setrvačnosti objektu dojde, vzhledem k venkovní teplotě, velmi rychle k poklesu teploty, ale zase 

není nutná dlouhá doba k vytápění v předstihu před plánovaným příchodem. Dostačující jsou 1 aţ 

dvě hodiny před příchodem opět dle venkovní teploty. Totéţ platí i pro noční dobu, kdy je zbytečné 

udrţovat vyšší teplotu v ostatních místnostech, krom loţnice. Je teda nutné, aby regulátor 

umoţňoval týdenní naprogramování teplot v jednotlivých zónách. Na Obr. 6 je znázorněn grafický 

poţadovaný průběh teplot. Modrý graf symbolizuje průběh během pracovního dne – pondělí aţ 

pátek. Červený znázorňuje průběh zase během víkendu – sobota a neděle. 

 

                       Tabulka 1 - Přehled příkonu spotřebičů 

Spotřebič příkon [W]  

El. topení č. 1 750 – 2000 (*1250) 

El. topení č. 2 750 – 2000 (*750) 

El. topení č. 3 750 – 2000 (*750) 

El. topení č. 4 750 – 2000 (*1250) 

Trouba sporáku 2200 

Mikrovlnná trouba 800 – 2000 

Rychlovarná konvice 2350 

Bojler na teplou vodu (120 litrů) 1100 – 2200 (*1100) 

Pračka 2250 

Myčka nádobí 2400 

Pekárna na chleba 800 

Vysavač 1600 

Fén na vlasy 1400 

   *nejčastěji nastavený příkon  
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4 Návrh regulátoru 

4.1 Volba vhodných komponent 

4.1.1 Volba teplotních senzorů 

V dnešní době ceny digitálních senzorů klesly na přijatelnou hranici a pro nás je výhodnější ať uţ 

po stránce komunikace s mikrokontrolérem, linearity a nutnosti minima externích součástek, pouţít 

digitální senzory. 

Z hlediska ceny, dostupnosti a mnoţství informací k danému senzoru, rozhodnutí padlo na 

digitální senzor Dallas Semiconductors DS18B20 (viz Obr. 7). Tento senzor s rozlišením aţ 

0.0625°C umoţňuje měřit teplotu v 9–12ti bitovém rozlišení a má integrovaný nastavitelný alarm 

s horní i dolní úrovni. Pracovní teplotní rozsah se pohybuje od -55°C do 125°C s uváděnou 

přesnosti ±0.5°C v intervalu od -10°C do 85°C. [5] 

 

 

 

Obr. 7 - Teplotní senzor DS18B20 [5] 

 

 

DS18B20 komunikuje po OneWire
®
 sběrnici kterou vyvinula firma Dallas. Tato sběrnice 

údajně umoţňuje komunikaci aţ na vzdálenost 300m. Pro komunikaci obvodů vybavených sběrnici 

OneWire
®
 s řídícím procesorem stačí jediný vodič a zem. Při komunikaci je dodrţováno schéma 

master/slave.  V praxi pro vlastní zapojení je potřeba třech vodičů (VDD,DATA,GND), avšak je 

moţnost i tzv. parazitního napájení pouze s dvěma vodiči. Kaţdý senzor má unikátní 64bitový 

sériový kód a to umoţňuje napojit více zařízení slave na jednu sběrnici OneWire
®. [6] 
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4.1.2 Snímaní proudu 

Takřka nejdůleţitější měření veličiny, je měření aktuálně odebíraného proudu. Hlavním účelem je, 

aby nedošlo k překročení proudu hlavního jističe (v našem případě 25A). Odebíraný proud je 

hlavně potřeba měřit spíše jen v oblasti maxima. Pro tento poţadavek je plně dostačující pouţití 

proudového transformátoru Talema PPAC1025 [7], který nám zajišťuje spolehlivě i galvanické 

oddělení. Velikost procházejícího proudu změříme jako úbytek napětí na odporu zapojeném do 

obvodu cívky dle doporučení výrobce (viz Obr. 8). Průběh sice není lineární, ale toto ošetříme 

programově linearizačnim přepočtem v MCU. 

 

  

Obr. 8 - Proudový transformátor převodní tabulka I/U [7] 

 

 

4.1.3 Volba mikrokontroléru 

V současné době trh je zaplaven nepřeberným mnoţstvím mikrokontroléru různých hardwarových 

konfiguraci a softwarových moţností. V nabídkách výrobců mikrokontroléru např. Microchip, 

Atmel, Freescale … se vyskytují dosti podobné obvody ve svých třídách. Volba konkrétní značky 

je dána pak buď nutnosti tím, ţe poţadované vlastnosti má pouze jediný výrobek nebo v případě 

podobnosti individuální volby.  

Na základě poţadavku na konkrétní aplikaci, dostupnosti vhodného programovacího 

prostředí, literatury, materiálů, ceny a i předchozích zkušeností, byl za dostačující vybrán 8bitový 

mikrokontrolér PIC18F452 od firmy Microchip [8].  

Jedná se o 8bitový mikrokontrolér postavený na architektuře RISC v pouzdře 40pin PDIP 

(44pin QFN, 44pin TQFP) s výkonem aţ 10MIPS. Obvod má 32KB programové FLASH paměti, 

1536 Byte RAM, 256 Byte EEPROM, aţ 35 vstupně/výstupných pinů, 8 kanálu 10bitového AD 

převodníku, UART modulem s podporou RS232 a spousta dalších funkcí popsaných v datasheetu 

od výrobce, které zatím nejsou přímo potřebné pro tento regulátor 
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Obvod 16F452 má nízkonapěťové programování FLASH paměti, coţ umoţňuje v reálu 

přehrání firmware ve spojení s příslušnou rutinou i po sériové lince RS-232 v jiţ hotovém, 

osazeném výrobku. [8] 

 

4.1.4 Zobrazovací jednotka 

Alfanumerické displeje jsou v poměru cena/výkon velmi výhodné a i rozšířené. Také pro tento 

regulátor byl pouţit alfanumerický displej s řadičem o rozlišení 20 znaků ve 2 řádcích MC2002A 

(Obr. 9). Aby regulátor na stěně umístění nepůsobil rušivě, byl zvolen displej bez podsvětlení. 

Tento displej umoţňuje zobrazovat alfanumerické znaky jiţ obsaţené v samotném řadiči displeje, 

ale také definovat své vlastní znaky a to v maticovém rozlišení 5x7 bodů. 

 

 

Obr. 9 - Maticový displej 20x2 

 

Tento displej komunikuje v 8bitovém nebo v 4bitovém zapojení. Pro nás bude dostačující 

druhá varianta v rámci ušetření vývodů na MCU. Jelikoţ budeme do LCD jen zapisovat a ne číst 

můţeme další pin R/W také trvale spojit s L úrovni. [6] [7] 

 

Tabulka 2 - Zapojení pinů MC2002A 

číslo pinu symbol 

1 

 

VSS 

2 VDD 

3 VO 

4 RS 

5 R/W 

6 E 

7-14 DB0-DB7 
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4.1.5 Klávesnice 

Jako pracovní rozhraní mezi obsluhou a zařízením byla pouţita tlačítková klávesnice  

F-KV-16KEY [10] (Obr. 10). Tato klávesnice je sloţena z 16 tlačítek, která jsou zapojena do sítě 4 

řádků a 4 sloupců.  

 

Obr. 10 – Klávesnice 4x4 [10] 

 

4.1.6 Akční členy 

Pro vlastní řízení výstupních veličin z regulátoru by bylo moţné pouţít spoustu řešení. Pro 

samotnou regulaci topení není snad lepší varianta k regulaci neţ elektrické topení. Zde by byla 

velmi efektivní plynulá PWM regulace výkonu spínáním v nule. Fakt, ţe jsou pouţity topné tělesa 

s ventilátory pro nucenou výměnou vzduchu, omezují regulaci pouze na spínání okruhů. Pro toto 

jednoduché řešení lze zvolit buď klasické mechanické relé či polovodičový výkonový spínací 

prvek (triak, polovodičové relé …)  

 

            

Obr. 11 – Relé 30A [11], piezo sirénka [12]  

 

Z pohledu cena/výkon je přijatelnou volbou relé 4120 C030 DC12V1.6 EURO [11] 

(Obr. 11). Toto relé má jeden přepínací kontakt 30A/250VAC coţ je dostačující. Frekvence spínání 

se nepředpokládá nějak velká a průměrné zatíţení v reálu by se mělo pohybovat mezi 4 a 5 A. Je 

tedy předpoklad, ţe by ţivotnost kontaktu byla uspokojující. 

Relé budou umístěná v mnoţství 6 kusů na externí reléové kartě a to z důvody umístění 

přímo v rozvaděči. Na této kartě by měla byt i piezo sirénka, pro případ akustické signalizace. 
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Jelikoţ není třeba modulovat libovolné tony, celkem postačí sirénka s vlastním buzením KPE222A 

[12] (Obr. 11) o síle 75dB. 

 

4.2 Návrh zapojení a desek plošných spojů 

4.2.1 Blokové schéma celého regulátoru 

Celý regulátor je rozmístěný do několika bloků. Celá sestava je na Obr. 12  

 Blok měření – zde jsou zapojeny všechny digitální senzory a také analogový 

signál z proudového transformátoru měření proudu 

 Silový blok – zde jsou umístěny relátka a sirénka 

 Regulátor – řídící jednotka zpracovávající naměřené hodnoty a na základě 

programu ovládá jednotlivé akční členy. Taktéţ umoţňuje monitorování stavu na 

platformách PDA a PC za pomocí rozhraní bluetooth 

 

DS18B20DS18B20DS18B20 DS18B20DS18B20

RELE 30A RELE 30A RELE 30A

RELE 30A RELE 30A RELE 30A

 

 

 

Obr. 12 – Blokové schéma regulátoru 

 

4.2.2 Blok měření 

Blok měření byl navrţen vlastně jako pasivní sběrná karta, do které jsou napojeny všechny vstupy a 

to jak analogové i digitální. Na kartu je přivedeno napětí 5V z regulátoru.  

Blok měření 

Regulátor 

Silový blok 
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Digitálních vstupů/výstupů na kartě je šest a původně všechny byly počítané pro měření 

teploty za pomocí digitálních senzorů DS18B20. V průběhu vývoje a obměny MCU byl způsob 

zapojení pozměněn ze samostatného napojení kaţdého čidla na jednu datovou sběrnici. Proto je 

nyní aktivně pouţíván pouze jen jeden vstup/výstup pro všechny teplotní senzory. Zbývajících pět 

je zatím ponecháno jako rezerva. Pro případné rozšíření je lze pouţit jako běţné vstupně/výstupní  

bity.  Pro vlastní činnost digitálních vstupů nebyly pouţity ţádné jiné součástky, snad jen krom 

kondenzátoru C2, který zajišťuje dostatečnou energii pro komunikaci a chod senzorů s C1 pro 

omezení rušení.   

Pro měření analogových hodnot jsou k dispozici dva vstupy. Tyto vstupy jsou identické a 

byly navrţeny, aby ve spojení s proudovým měřícím transformátorem proudu, měřily hlavně, 

respektive převáděly proud na napětí. Proto při průtoku proudu nám na odporu R1 vzniká střídavé 

napětí, které je za pomoci usměrňovacího můstku usměrněn. Hodnota rezistoru R1 byla zvolena dle 

grafu v dokumentaci výrobce proudového transformátoru. Aby bylo moţno měřit i při malých 

proudech, byly v  můstku pouţity diody s nízkým propustným napětím. Pro stabilizaci zákmitů 

napětí pro AD převodník slouţí C1 a C4. Sice se zvětší rekce na výkyvy, ale toto zpoţdění je 

přijatelné.  

 

Obr. 13 - Schéma bloku měření 

 

Hlavním cílem návrhu konstrukce nebylo přesné měření protékaného proudu, ale spíše 

získat jistou hodnotu, při jejím překročení bude zřejmé, ţe odběr je přetíţen a hrozí vypnutí 

hlavního domovního jističe. 

 

4.2.3 Silový blok (reléová karta) 

 Pro akční zásahy regulátoru byla zkonstruována reléová karta sloţená ze šesti identických 

výkonových bloků, jejichţ základním prvkem jsou relé s 30A přepínacími kontakty. Průměrný 

proud protékající kontakty se však pohybuje kolem 5A.  
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Spínaní relé RE1 probíhá za pomocí dvou tranzistorů T1 a T2. Paralelně s cívkou relé jsou 

zapojeny LED1 s R4 pro signalizaci stavu. C1 a antiparalelně zapojena dioda D1 slouţí k ochraně 

proti špičkám při odpojení zátěţe. Pro spínání zátěţe byl pouţit rozpínací kontakt relé ze dvou 

důvodů. V případě odpojení, vypnutí regulátoru je stávající rozvod stále funkční, a také doba, po 

kterou je obvod blokován, je u některých obvodů výrazně menší neţ doba sepnutí.  

Dalším akčním členem je piezo sirénka slouţící k signalizování havarijních stavů. 

 

 

 

 

4.2.4 Bluetooth modul 

Napájení karty je +5V přímo z regulátoru a vlastní spotřeba se pohybuje kolem 600mA.  Pro 

bezdrátovou sériovou komunikaci mezi vlastním regulátorem a počítačem byl pouţit bluetooth 

modul BTM-222. Tento modul jiţ v sobě obsahuje veškeré důleţité komponenty a krom spousty 

jiných funkcí poskytuje hlavně sluţbu sériového adaptéru linky RS232. Jediný problém co vyvstal, 

ţe bylo nutné vyřešit napěťovou nekompatibilitu 3,3V modulu a 5V pouţitých u MCU. Pro 

přechod CMOS 3,3V a TTL 5V logiky slouţí vţdy dvojice invertorů obvodu IC3 zapojených do 

série. Jen ve směru z 5V na 3,3V je pouţit ještě napěťový dělič R1 a R2.  

Napájecí napětí 3,3V pro BTM-222 [13] dodává stabilizátor LM317 [14]. Tento obvod 

jednoduše nastavit pomocí napěťového děliče R4 a R5 na poţadované výstupní napětí Uout za 

pomoci vztahu, kde  je proud vytékající z referenčního vstupu do země 

 

 

LED diody D1, D2 a D3 jsou pro diagnostiku a signalizovaní stavů modulu BTM-222. 

Vlastní modul je nutné nakonfigurovat za pomocí AT příkazů dle dokumentace výrobce.  

Obr. 14 – výkonový blok (1 z 6) 
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Obr. 15 - Bluetooth modul 

 

4.2.5 Blok napájení 

Pro napájení regulátoru a periferií jsou pouţity dvě napětí 12V a 5V. Tím, ţe hlavní napájení je 

12V, tak není nutné nikterak napájení pro ostatní moduly a karty s napájením 12V upravovat. 

Proud prochází pouze přes ochrannou diodu D4 na C1.  

 

 

Obr. 16 - Regulátor (zdrojová část) 
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Pro bloky vyţadující napájecí napětí 5V je napětí stabilizováno pomocí pevného 

stabilizátoru 7805T. Odběr proudu není nikterak velký, takţe i výkonová ztráta proměněná v teplo 

je docela nízká. LED3 zelené barvy signalizuje přítomnost napětí. Pro stabilizaci a filtraci jsou 

pouţity kondenzátory C1 aţ C4 

  

4.2.6 Vlastní obvod regulátoru 

Konstrukce vlastního bloku regulátoru byla realizována co nejjednodušeji, za pouţití základních 

nutných součástí. 

Jádrem je mikrokontrolér Pic18F452 firmy Microchip v doporučeném zapojení 

s krystalem. Na vstup MCLR je přes odpor R5 přivedeno napětí 5V a zároveň je k vstupu MCLR 

proti zemi mikrospínač pro reset MCU. Tento mikrospínač je přístupný přes malý otvor v předním 

panelu regulátoru. Dále je k němu připojena 16 tlačítková klávesnice v multiplexu 4×4 a maticový 

displej s řadičem. Displej je zapojen, dle datového listu, ve 4bitvým reţimu. Pomocí trimru R10 se 

nastavuje jas displeje. 

 

 

Obr. 17 -  Regulátor (analogový vstup 1 z 3) 

 

Pro tři vstupy nastavené jako AD převodní je signál upraven, jak vidno z Obr. 17. Napětí 

lze nastavit za pomocí napěťového děliče tvořeného R11, R17 a R18. Pro přesnější nastavení byl 

pouţit víceotáčkový trimr. Pro ochranu proti přepětí je pouţita zenerová dioda 5V1 D6. Jeden 

analogový vstup je určen pro měření odebíraného proudu. Druhý analogový vstup je napojen na 

napájecí napětí 5V a je pro monitorování vlastního napájecího okruhu. Třetí analogový vstup je 

zatím jako rezerva, ale do budoucna se plánuje jeho vyuţití pro měření pouze proudu odebíraného 

topením. 

Propojení mezi samotným regulátorem a dvěma kartami je za pomocí víceţílových, 

stíněných kabelů, které jsou připojeny pomocí konektorů CANNON9. Aby nedošlo při zapojování 

k záměně, byl vhodně zkombinován samec – samice. 
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Obr. 18 – Zapojení vývodů MCU [8] 

 

4.3 Návrh a výroba plošných spojů 

4.3.1 Návrh DPS 

Návrh desek plošných spojů byl realizován na počítači za pomocí návrhového programu EAGLE 

5.7 [15]. Tento návrhový software patří mezi nejrozšířenější. Velké mnoţství knihoven i moţnost 

free verze pro jistý počet součástek z něj dělají uţitečného pomocníka.   

 

 

 

Obr. 19 – Eagle (editor zapojení) 
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V první řadě je nutno vytvořit schéma zapojení v editoru (Obr. 19) za pomocí 

předdefinovaných knihoven součástek a komponent. Někdy nastane případ, ţe poţadovanou 

součástku v knihovnách nelze najít, pak není problém si ji za pomocí editoru vlastních knihoven, 

vytvořit. Editor nám poskytuje další uţitečné funkce jako export seznamu součástek, kontrola 

zapojení atd.  

Na základě vytvořeného zapojení je pak v editoru desky spojů (Obr. 20) ručně vytvořen 

návrh desky. Program sice umí díky autorouteru, dle předem zadaných parametrů, navrhnout 

řešení, ale při návrhu jednostranné desky nejsou výsledky příliš uspokojivé. 

 

4.3.2 Vlastní výroba DPS 

Po finálních úpravách je návrh vytištěn na transparentní fólii na laserové tiskárně v měřítku 1:1. 

Tato filmová předloha se pouţije pro expozici na cuprexitovou desku, opatřenou vrstvou 

fotocitlivého laku. Desky lze zakoupit jiţ s naneseným lakem nebo si je muţem nastříkat sprejem 

s fotocitlivým lakem. Během exponování ultrafialovým světlem, jsou pak osvětlené plochy 

fotocitlivého laku náchylné k rozpouštění a odplavení. Je nutné zajistit dokonalý kontakt filmové 

předlohy a Cuprexitu, aby přenesený obraz byl ostrý a přesný. Po správně zvolené expozici je 

deska vyvolána ve vývojce (7% roztok NaOH) a na osvětlených plochách je fotocitlivý lak 

rozpuštěn a odplaven. Místa ukryta pod černým tonerem na fólii by měla zůstat po vyvolání a 

ochránit tak měděnou vrstvu během vlastního leptání. Pro leptání je pouţit chlorid ţelezitý (FeCl2). 

Je to sice pomalejší metoda, ale dá se urychlit zvýšením teploty leptacího roztoku, případně 

probubláváním. Také se pouţívá agresivnější roztok kyseliny a peroxidu či persulfátu sodného.  

 

 

Obr. 20 – Eagle (návrh desky) 

 

Po vyleptání je, odvrtání pájecích otvorů, finální úpravě na konečné rozměry DPS a 

kontrole je nutno plošný spoj ochránit před oxidací nejlépe ochranným pájivým lakem. Nyní je 

DPS připravena pro vlastní osazení. 
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Obr. 21 – Krabička s potřebnými otvory 

 

4.4 Konstrukce regulátoru a karet 

4.4.1 Konstrukce regulátoru 

Pro konstrukci regulační jednotky byla pouţita krabička U-KM103 [15]. Tato je ideální pro 

konstrukci a přesně splňuje rozměrové poţadavky. Bylo nutné krabičku opatřit několika otvory pro 

montáţ displeje, klávesnice, konektorů karet a otvorů pro anténu a napájecí konektor. (viz. Obr. 21) 

DPS regulátoru je osázena ručně součástkami v klasické montáţi a je umístěna uvnitř krabičky. 

Měděnými izolovanými lanky je deska propojena s napájecím konektorem.  

DPS komunikačního BT modulu je umístěna v prostoru určeného pro baterie. Zde byla 

jako jediná pouţitá i montáţ SMD a to u modulu BTM-222 (viz  

Obr. 22). S deskou regulátoru je spojena stíněným víceţílovým kablíkem za pomocí 

konektorů. 

 

 

Obr. 22 – DPS s BTM-222 
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4.4.2 Konstrukce reléové a měřící karty 

Reléová karta (Obr. 23) je osázena klasickou montáţi a spoje mezi kontakty byly zesíleny 

pocínováním. Celá karta je umístěna v rozvaděči mimo vlastní regulátor. Propojení je realizováno 

víceţílovým stíněným kabelem za pomocí konektorů CANNON9. Stavy šesti spínaných obvodů 

jsou signalizovány červenými LED.    

Měřící karta zajišťuje sběr měřených signálu a za pomocí opět konektorů CANNON9 

víceţílového kabelu je přivádí do vlastního regulátoru. Karta je osazena klasickou montáţí a je 

umístěna v rozvaděči jako reléová karta. 

 

4.4.3 Oživení a nastavení 

Při oţivování všech komponent nevyvstaly větší nečekané problémy aţ na dva větší problémy. 

První byl problém s vodiči pro teplotní senzory. Prvně pouţity stíněný více ţílový kabel 

neumoţňoval napojení více jak dvou senzorů najednou, i kdyţ samostatně fungovaly všechny. 

Tento problém byl způsoben kapacitou kabelu, která neumoţňovala datovou komunikaci. Odstranit 

ho pomohla výměna za jiný kabel UTP.  

 

 

Obr. 23 – Reléová karta 

 

Druhý nepředvídaný problém způsoboval výkonový stykač slouţící k blokaci výkonových 

prvků. Při jeho zapnutí či vypnutí vznikaly patrně špičky, které způsobovaly reset regulátoru. 

Vyřazeni stykače z obvodu, kdy jeho funkci převzal regulátor, spolu se zvětšením kapacity 

stabilizačních kondenzátorů ve zdrojové části tento problém snad úplně eliminovalo. 

Pro správnou funkci měření proudu bylo nutné změřit charakteristiku převodu proudu na 

napětí, aby bylo moţno na jeho základě programově zlinearizovat hodnoty. Také nastavit napěťový 

dělič pro AD převodník. Grafické znázornění naměřených hodnot je na Obr. 24.  
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Obr. 24 – Charakteristika I/U 

 

Regulátor byl instalován na zeď pod domovní elektrorozvaděč (Obr. 25). Aby byla 

bezproblémová manipulace během oţivování a manipulace bylo pro uchycení pouţito 

samolepicího suchého zipu. Ten pevně udrţí regulátor na stěně, tak i umoţňuje rychlou demontáţ 

prostým odtrţením. 

 

 

Obr. 25 – Instalovaný regulátor 
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5 Návrh software regulátoru 

5.1 Stručný popis regulátoru 

Samotný program regulátoru se skládá ze dvou základních a několika podpůrných bloků: 

 Blok zónové regulace – zajišťuje regulaci vytápění v závislosti na poţadované teplotě 

pro danou zónu, hodinu a den v týdnu. 

 Blok proudového omezení – hlídá, aby nedocházelo k překročení nastavené hodnoty 

odebíraného proudu ze sítě (přetíţení) 

Hlavním úkolem regulátoru je řídit elektrické vytápění v jednotlivých místnostech (zónách) 

dle nastaveného programu. Tento program je na týdenní bázi s intervalem 1 hodiny. Pro kaţdou 

zónu a kaţdou hodinu v průběhu dne a sedmi dnů týdne, je tedy moţnost nastavit jednu ze čtyř 

moţností.  

Tento regulátor byl naprogramován na 3 základní reţimu provozu: 

 OFF – zařízení je v provozu, avšak výstupy jsou deblokovány a nikterak řízeny. 

 Imax – v tomto reţimu funguje navíc jen hlídání maxima odebíraného proudu a 

blokovaní zařízení při případném přetíţení se signalizaci. 

 AUTO – zde je v provozu i regulace topení včetně hlídaní proudového maxima. 

Jelikoţ se jedná o elektrické vytápění v domu s nízkým elektrickým příkonem, tak se 

zároveň kontroluje případné přetíţení vzniklé většinou zapnutím nějakého jiného el. spotřebiče. 

Toto přetíţení má obvykle krátkodobý charakter, ale i tak docházelo k přetíţení a odpojení 

hlavního jističe.  

Další důleţité bloky jsou tyto: 

 Blok reálného času 

 Blok úpravy nelinearity měření proudu 

 Komunikační bloky 

 Blok ovládaní výstupů 

 Bloky komunikace OneWire 

 Bloky zobrazování na LCD 

Vlastní nastavení regulátoru se provádí maticovou klávesnici 4x4 klávesy. Přístup 

k jednotlivým funkcím je volbou příslušného znaku (viz tabulka 3). Návrat zpět z nastavení je 

většinou přes klávesu „#“. 

 

5.2 Popis nejdůležitějších částí programu 

5.2.1 Měření proudu 

Jednou z nejdůleţitějších funkcí regulátoru je často zmiňované měření proudu. Měřený proud je za 

pomocí měřícího transformátoru proudu a dalších pasivních prvků převeden na napětí. To však 
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nemá lineární průběh vzhledem k měřenému proudu. Proto je nutné tuto nelinearitu softwarově 

kompenzovat.  

Veličina měřená za pomocí interního 10ti bitového AD převodníku, jehoţ výstup je 

v rozmezí 0 aţ 1023, je rozdělena na 32 dílů. Pro kaţdý tento díl je nastavena přepočtová 

konstanta, která byla stanovena měřením a výpočtem  (viz Příloha V). Pro srozumitelnější 

zobrazení je proud jednoduše přepočten na výkon (U x 230). 

 

 Tabulka 3 – Funkce jednotlivých tlačítek 

klávesa funkce 

1 Provozní režim AUTO 

2 Provozní režim Imax 

3 Vypnutí funkcí regulátoru OFF 

4 Nastavení týdenního programátoru topení 

5 Nastavení parametrů topení 

6 Nastavení parametrů proudového omezení 

7 Nastavení ostatních parametrů (venkovní tep., diff. atd.) 

8 Načtení adresy teplotních senzorů DS18B20 

9 Nastavení času a data 

0 Statistika měření teplot (min., max., průměr za posledních 12 hod.) 

A Nastavení VT během dne 

B Nevyužito 

C Nevyužito 

D Nevyužito 

* Přehled adres senzorů 

# Přepínaní zobrazovaného režimu LCD a návrat ve většině nastavení 

 

5.2.2 Proudové omezení 

Tato funkce je nutná, jak bylo jiţ výše zmiňováno, aby bylo moţno provozovat elektrické vytápění 

i v případě niţšího příkonu. 

Pokud dojde k překročení nastavené maximální hodnoty odběru Imax, započne tzv. 

omezení. Aby byly vyloučeny velmi krátké špičky, je toto ošetřeno podmínkou časově trvalého 

překročení. Toto určuje právě parametr Tp. Po přetíţení doby trvání trvalého překročení je spuštěno 

vlastní omezení. Toto omezení je reprezentováno proměnnou, která je cyklicky zvyšována o 1 při 

kaţdém průchodu cyklem. Dosáhne-li hodnotu 100, dojde k odpojení jednoho spotřebiče (v tomto 

případě je to bojler). Pokud přetíţení stále nepřetrţitě trvá, pokračuje se v zvyšování omezení a při 

dosaţení hodnoty 200 dojde k odpojení i dalšího spotřebiče a tak dále dokud přetíţení nepomine. 

Pokud jsou odpojeny všechny moţné obvody a přetíţení stálé trvá, je spuštěn alarm. Jak akusticky 

piezo sirénou, tak blikáním červené LED na čele regulátoru. 

Pokud přetíţení pomine, dojde opět k časové prodlevě danou proměnnou Tn. Pokud se po 

celou dobu Tn neobjeví opět přetíţení, pak po uplynutí Tn započne sniţování omezení. Jedná se 

obrácený mechanismus výše popsaného zvyšování omezení. Toto sniţování omezení ustane,  
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dosáhne-li hodnoty 0, kdy jsou veškeré blokace související s proudovým přetíţením zrušeny. Poté 

se vše vrací k normálu a čeká se na další přetíţení. 

Pro časové prodlevy Tn a Tp jsou pouţity dva časovače, u kterých je, v případě, ţe jejich 

hodnota není rovná 0, jejich hodnota odčítaná i 1 v sekundových intervalech aţ do jejich 

vynulování.  

 

5.2.3 Hlavní cyklus 

Hlavní cyklus programu běţí v nekonečné smyčce s členěním do různých podprogramů a rutin. 

Graficky je znázorněno ve vývojovém diagramu v příloze II. Mimo hlavní cyklus bývá ještě 10 krát 

za sekundu vyvoláno přerušení pro obvod reálného času.  

Jelikoţ bylo pouţito pro měření digitálních senzorů komunikující po jedné sběrnici a 

zpracování jejich měření zabere také nějaký početní čas, byla zvolena metoda rozloţení 

jednotlivých úkolů do samostatných 38 kroků se vteřinovým intervalem. Při kaţdém průchodu 

cyklem se provede pouze jeden úkol, který nezabere příliš mnoho času a zopakuje se po 38 

vteřinách. Krom toho jsou zbývající úkoly, jako kontrola stisku klávesnice atd., prováděny při 

kaţdém průchodu, jak je patrno z vývojového diagramu. 

 

5.2.4 Nouzový režim 

Pokud by nastal případ výpadku napájení nebo nějakého jiného důvodu restartu, dojde 

k vynulování vnitřního času. V tom případě by regulace nefungovala dle přednastaveného 

týdenního programu a bylo by zbytečné třeba topit v době, kdy by nebylo třeba a naopak.  

Proto v případě, ţe byl zvolen před restartem reţim regulace AUTO (po restartu načten 

z EEPROM), je aktivován aţ do doby nastavení času, nouzový reţim. Tento reţim má za úkol 

jenom udrţovat nastavenou teplotu nezávisle pro kaţdou zónu. 

Vlastní systém regulace, je jednoduchý a porovnává, zda je naměřená teplota větší nebo 

menší neţ hodnota uloţená v paměti. Při jejím překročení dojde k vypnutí topení a opětovné 

zapnutí nastane, poklesne-li pod nastavenou teplotu mínus teplotní diferenci Dif. Samozřejmostí je, 

ţe je v provozu i hlídání přetíţení.  

 

5.2.5 Režim OFF 

Při této volbě nepřestane regulátor pouze regulovat, ale i blokuje výstupy pro topení. Jinak měření, 

čas, archivace a další zůstávají v provozu. 

5.2.6 Režim AUTO 

Tento podprogram obstarává regulaci teploty dle týdenního programu uloţeného ve 

vnitřní EEPROM. Ta ve zvoleném mikrokontroléru má sice jen 256 bytů, ale pro naše účely je to 
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dostačující. Jelikoţ týdenní program regulace topení je v rozlišení jedné hodiny, je pro uloţení 

nutno 24 hodin × 7 dní v týdnu = 168 bytů. Z kaţdého bytu jsou určeny 2 bity pro kaţdou zónu.  

Na základě aktuálního času je vypočtená adresa, na které je uloţený program a z té je za 

pomocí další podprogramu vytaţen aktuální program pro danou zónu. V tabulce 4 jsou 

odpovídající 4 varianty, podle kterých probíhá regulace teploty podobně jako u nouzového reţimu 

(program 1 a 2). Program 0 a 3 buď trvale vypíná, nebo zapíná topení.  

5.2.7 Reálný čas 

Pro spolehlivou funkci regulátoru je nutný přesný čas. Pouţitý obvod MCU má v sobě 

několik čítačů. Pro funkci hodin byl zvolen 16 bitový čítač, který je nastaven tak, aby při přetečení 

generoval přerušení. Impuls pro jeho čítaní je pouţit z oscilačního obvodu MCU. Z tohoto důvodu 

byl schválně zvolen krystal o kmitočtu 19660800 Hz na základě výpočtu: 

4   ×   8   ×   256   ×   240   ×   10   =   19 660 800 

  

  

 

 

Krom vlastního běhu času a data, tento podprogram ještě zajišťuje i správu několika čítačů 

a to jak sekundových, minutových, tak i čtvrthodinových.  

Jediný případ, kdy se vypíná přerušení hodin je během sériové komunikace, ale na přesnost 

hodin to skoro ţádnou roli.  

Detaily podprogramu specifikuje vývojový diagram v příloze IV. 

 

5.2.8 Ovládání reléových výstupů 

Porty, které řídí jednotlivé reléové obvody, nejsou v programu skoro nikde ovládaný přímo, ale 

pouze jen za pomocí stínových bitů. Vlastní ovládání zajišťuje podprogram právě pro řízení 

výstupů, jak je na vývojovém diagramu v příloze III. Zde se prolíná regulace s omezením a i 

blokování během doby VT. V první řadě se porovná aktuální čas s časem uloţeným v EEPROM 

pro definici období VT. Data jsou načtena, a aby bylo moţné srovnání, jsou hodiny násobeny stem 

a přičteny minuty.  Díku tomu je moţno časy porovnávat jako obyčejná čísla. Pokud je splněna 

podmínka VT, jsou zvolené výkonové spotřebiče po dobu trvání VT blokovány. 

Pokud je doba NT, tak další věc co ovlivňuje výstupy, je omezení v případě přetíţení. 

Pokud nastane přetíţení, tak za daných okolností výše popsaných, narůstá proměnná přetíţení. Ta 

udává stupeň omezení a tudíţ blokování dle přednastaveného klíče. Vlastní omezování jde od 

nejméně důleţitého spotřebiče aţ k nepostradatelnému. Avšak toto blokování během přetíţení trvá 

většinou do několika minut. 

Pokud je doba NT a odběr proudu je pod limitem, přichází řada na řízení výstupů na 

základě stínových bitů, které jsou vesměs nastaveny bloku programu regulace teplot. 

4 cykly na 

 instrukci 
dělička 1:8 

TMR1

L 256 
TMR1

H 240 
10 přerušení 

na 1 

sekundu 

Kmitočet 

19660800Hz 
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6 Zhodnocení výsledků 

6.1 Cíl závěrečného testování 

Cílem bakalářské práce byl zkonstruovat funkční regulátor vytápění na konkrétním domě a zároveň 

jej instalovat a ověřit v praxi. Aby bylo moţné ověřit funkčnost, bylo nutné během testování taktéţ 

získat potřebná data. 

Vlastní testování hotového regulátoru probíhalo po instalaci na své místo v konkrétním 

rodinném domě. Jediný rozdíl oproti původnímu plánu je v tom, ţe ještě nebyla zapojena větev 

topení Ložnice. Toto je naplánováno během letošního léta společně s rekonstrukcí pokoje. Pro chod 

a funkci regulace však toto nemá důleţitý význam, jelikoţ topení v loţnici se pouţít minimálně. 

Pro lepší představivost je na Obr. 5 vidět půdorysy jednotlivých pater domu. 

 

6.2 Sběr dat 

Během testovacího provozu bylo nutné získání naměřených hodnot pro ověření funkčnosti 

regulátoru. Tento sběr dat by mohl probíhat buď pracným ručním měřením anebo by se dalo vyuţít 

měřené hodnoty přímo z regulátoru. 

Sběr dat stál jako první důvod vyuţití sériového portu MCU pro jejich pozdější zpracování. 

Místo klasického spojení byla zvolena bezdrátová varianta za pouţití bluetooth modulu, která 

umoţní se připojit k regulátoru, čistě teoreticky, k jakémukoliv zařízení s bluetooth rozhraním (PC, 

notebook, PDA …). Aby bylo moţné tento proces co nejvíce zautomatizovat, byla za tímto účelem 

vytvořena aplikace (Obr. 26). Tato aplikace, krom vizualizace naměřených hodnot umí měřená 

data, v předem daném intervalu, ukládat i do souboru. Tyto data, je pak posléze moţné zpracovat 

do grafu, například v aplikaci MS Excel. Získané data nám poskytnou informace o provozu a 

funkčnosti regulace. 

 

6.3 Testovací provoz 

Regulátor byl instalován a spuštěn do zkušebního provozu začátkem března. Krátce po spuštění se 

projevily, výše zmiňované problémy, s restartováním regulátoru. Toto neumoţňovalo ani testovací 

provoz. Po odstranění problémů započalo nové testování. Po provedených úpravách se jiţ 

problémy s restartem systému neobjevily.  

Jelikoţ se topná sezóna chýlí ke svému konci a venkovní teploty se blíţí často k 20°C, 

objevil se další drobný problém, s kterým se původně nepočítalo. Na základě zjištěných poznatků 

byl software upraven, aby při překročení venkovní teploty nastavenou mez, regulátor omezil 

vytápění uvnitř domu. 

Během testovacího provozu bylo provedeno několik záznamů měření. Naměřené hodnoty 

byly zpracovány a přeneseny do grafu (Obr. 28). Na grafu jsou průběhy tří teplot (byly vybrány jen 

tři teploty pro lepší přehlednost). Venkovní teplota, teplota v kuchyni a v obývacím pokoji. 

Pracovna bývá pouţívána velmi zřídka a loţnice ještě není zapojena. Teplotní přesnost regulace 
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byla během testování nastavena na +0°C a -1°C (vypíná při dosaţení poţadované teploty a vypíná 

při poklesu o 1°C). Pro denní reţim byla poţadována teplota 24°C a pro noční 21°C (Obr. 27). 

Tyto dvě teploty se v průběhu testování ukázaly jako ideální ke spokojenosti celé rodiny.   

  

 

Obr. 26 – Aplikace pro vizualizaci a sběr dat 

 

Pro ověření funkčnosti lze porovnat poţadovaný a regulovaný průběh teplot na Obr. 27 a 

Obr. 28. Ze zaznamenaných hodnot je vidno jak regulátor aţ do 7:00 udrţuje teplotu na 

nastavených 24°C. Pak následuje pozvolný pokles na 21°C. V době mezi 8:00 a 9:00 je první 

blokování dne kvůli V.T. (Jsou vypnuty bojler a 4 topné zóny). Teploty je udrţována aţ do 11:00 

kdy je na grafu vidět pokles aţ na 19°C. Toto je způsobeno druhým blokováním V.T. od 11:00 do 

12:00. Po 14:00 se teplota začne zvyšovat na 24°C, aby bylo v domě příjemně před plánovaným 

příchodem členů domácnosti. Mezi 16:00 a 17:00 nastane další pokles teploty opět v důsledku 

blokování V.T., který se ještě naposled zopakuje mezi 21:00 a 22:00. Po 23:00 se jiţ předpokládá, 

ţe většina členů domácnosti se uloţila ke spánku, a proto aţ do 4:00 druhé dne není třeba tolik 

topit.  

Z grafu na Obr. 28 je vidět, ţe regulace teploty je schopná regulovat teplotu stabilně, i kdyţ 

venkovní teplota kolísá někde mezi 6°C aţ 1°C. Na Obr. 29 je pro změnu zase zobrazen průběh 

odběru elektrické energie. Důleţité je zjištění, ţe v průběhu celého měření nedošlo, aţ na jeden 

případ, k dlouhodobému přetíţení sítě. Je nutné přihlédnout k tomu, ţe záznamy probíhaly 

v minutových intervalech. Opět jsou zde patrné hodinové pauzy blokování V.T., kdy je skoro 

minimální odběr, ale také moţno rozeznat oblasti s poţadovanou vyšší a niţší teplotou. 
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Obr. 27 – Požadovaný průběh teplot pro pracovní den 

 

 

Obr. 28 – Průběh teplot během dne 

 

 

Obr. 29 – Průběh odběru elektrické energie 
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7 Závěr 

Naměřené data poskytují důkaz o plné funkčnosti regulátoru dle zadaných poţadavků. V průběhu 

finálního testovaní, se jiţ neobjevily ţádné problémy související s vlastním provozem. Bohuţel 

brzký příchod vysokých venkovních teplot neumoţnil podrobit regulaci testování během mrazivých 

dnů, ale je předpoklad, ţe v budoucí topné sezoně bude fungovat dle očekávání. Subjektivní pocity 

členu domácnosti jsou více neţ uspokojivé. Důleţitým faktorem je fakt, ţe odpadla nutnost hlídat 

okamţitý odběr elektrické energie z důvodů přetíţení. Toto velmi ulehčuje ţivot během topné 

sezóny, resp. pouţívání elektrického topení.     

Díky sníţení teploty během nočního provozu a doby, kdy jsou členové domácnosti mimo 

domov, dochází k úspoře nákladů na topení. K úspoře dochází také v tomto období, kdy venkovní 

teploty během dne se blíţí k 20°C a regulátor při překročení nastavené teploty topení vypíná. 

Naopak při poklesu venkovní teploty opět začne topit a udrţuje příjemné klima v domě i při větších 

výkyvech venkovní teploty.  

V rámci zadání bakalářské práce byl zkonstruován plně funkční regulátor pro typ vytápění 

na konkrétním domě. Byly zvoleny komponenty na základě dostupnosti a ceny. Systém řízení, 

ovládaní a funkce regulátoru byly naprogramovány pro efektivní řízení konkrétního případu. 

Během testování projekt splnil veškeré očekávané výsledky.  

Během realizace bylo pro mě velkým přínosem programování v programovacím jazyku C. 

Ať, uţ se jednalo o programování zdrojového kódu v C pro mikrokontroléry, či o programování 

v jazyku CSharp, v kterém byla v rámci semestrálního projektu naprogramována aplikace pro 

vizualizaci a sběr dat. 

V budoucnosti se nadále počítá s pokračováním projektu a to s dvěma hlavními směry 

vylepšení a úprav. Na základě zkušeností během provozu regulátoru se objevili oblasti, které se dají 

vylepšit, jak pro příjemnější obsluhu, tak i pro efektivnější provoz.  

V první řadě na základě vyhodnocení naměřených dat je vylepšení algoritmu regulace. 

Stávající typ regulace je v jádru dostačující, ale za zkoušku bude jistě stát, kombinace s ekvitermní 

regulaci, hlavně pro období ze začátku a na konci topné sezóny.   

Druhé v řadě je plánováno rozšíření současné vizualizace. Momentální moţnost 

komunikovat za pomocí bezdrátové technologie bluetooth umoţňuje velmi široké pole působnosti. 

Nabízí se moţnost oboustranné komunikace, která umoţní nejen monitorovat aktuální stav 

regulátoru ale také nastavovat a měnit parametry. Pro tuto vzdálenou správu je nutno rozšířit 

stávající monitorovací aplikaci nebo lze také pouţit profesionální hotové systémy. Jiţ byly 

prováděny pokusy s vizualizačním a řídícím prostředím Promotic [17], které díky své 

univerzálnosti je schopno komunikovat i se stávajícím komunikačním protokolem. Výhledově se 

zvaţuje i varianta s připojením k internetu a sledovaní stavu i řízení v on-line reţimu. 

Na závěr lze snad jen říci, ţe úsilí věnované úspoře nákladů na vytápění, vzhledem 

k neustále rostoucím cenám energií, dojde v časovém horizontu i k finančnímu zhodnocení.   
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