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Příloha I - Popis obslužných částí programu 

 Restart a inicializace 

Po restartu dojde k inicializaci zařízení a nastavení potřebných hodnot jako konfigurace I/O portů, 

definování vlastních uživatelských znaků pro LCD atd. Také je nastaven vnitřní 16ti bitový čítač a 

připojen k vnitřním hodinám, aby generoval periodické přerušení.  

Také je načteno nastavení předchozího režimu provozu. Pokud byl před případným 

restartem zvolen režim AUTO, dojde k spuštění tzv. nouzového režimu (N.R.) dokud nedojde 

k nastavení času. Bylo by zbytečné dodržovat časový program, pokud by čas neodpovídal reálu. 

 

 Nastavení času 

Nastavení aktuálního času včetně data je zadáváno z klávesnice. Zadávaný znak je na LCD 

nahrazen symbolem „?“. Zadávání hodnot je ošetřeno, aby nebylo možné zadat jiné hodnoty, než 

jsou přípustné pro danou proměnou (hodina v rozsahu 0-23, minuta 0-59) nedošlo tak ke kolizi 

systému zadaní např. 49 hodiny.  

 

 

Obr. 30 – LCD nastavení času a data 

 V současné verzi firmware nejsou definovány přestupné roky. Na tuto drobnost, která 

nemá žádný vedlejší vliv, je nutno jednou za čtyři roky si dát provoz. Po nastavení času dojde 

k zrušení nouzového režimu, které je ovšem aktivní pouze při provozním režimu AUTO. 

 

 Nastavení týdenního programu vytápění 

Týdenní cyklus je rozvržen pro 4 programovatelné zóny v rozsahu 4 možností volby v časovém 

intervalu 1 hodiny. Data jsou archívována ve vnitřní paměti EEPROM mikrokontroléru. Proto jsou 

ke každému záznamu k dané zóně k volbě pouze 4 parametry (tabulka 5), ale pro samotnou 

regulaci je to plně dostačující. 

Vlastní nastavování se provádí v menu za pomocí kláves, kdy se nastaví hodina   den 

v týdnu  a nastavovaná zóna     .Měněná hodnota je znázorněna symbolem „?“ a 

samozřejmě je opět hlídáno zadání hodnoty 0-3. Ukončení zadávání parametrů se provede  .  

 

 

Obr. 31 – LCD nastavení týdenního programu 

Pon      zona:A B C D 

13:00    prog:2 ? 0 1 

# 

D C B A 2

2 

3 1 

 

?3:59:59 31.12.11 Po 
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Tabulka 4 - programy 

program funkce 

0 Zóna je trvale vypnutá 

1 Denní program 

2 Noční program 

 3 Zóna je trvale zapnuta 

 

 

 Nastavení parametrů topení 

Parametry topení slouží k zadání konkrétních hodnot jako denní, noční a nouzový program. 

Pro každý z těchto parametrů je možnost zadat hodnotu v intervalu 10,0 až 35,5. Nastavení 

opět probíhá volbou zóny stiskem kláves     a volbou parametru  denní,  noční, 

 nouzový režim a návrat z nastavování  . 

   

 

Obr. 32 – LCD nastavení parametrů topení 

 Nastavení parametrů proudového omezení 

Parametry proudového omezení řídí chování regulátoru v případě překročení parametru 

maximálního proudu Imax. Parametr Tp je k vykrývání krátkodobých špiček tzn., že 

v konkrétním případě (viz Obr. 33) musí přetížení trvat déle než 10 vteřin a začal regulátor 

omezovat. Parametr Tn slouží analogicky zase k prodlevě, po kterou se nesmí přetížení 

objevit a pak regulátor snižuje omezení.  

Parametr je možno zadat v rozsahu 100 až 9900 s přesností 100 volbou . 

Parametry Tp a Tn lze zadat volbou  a  v rozsahu 0 až 255 vteřin. Návrat je opět nutný 

přes  . 

  

 

Obr. 33 – LCD nastavení parametrů topení 

 

 Nastavení dalších parametrů topení 

Pro rozšíření schopností regulátoru topení byly přidány další funkce jako třeba vypnutí 

topení při překročení venkovní teploty nebo hlídání v případě mrazů. Parametr Dif lze měnit 

Imax:5800   Tp:010sek 

        Tn:180sek 

# 

3 2 

1 

zona:A   denni: 24.5C  

18.0C    nocni: 20.0C 

# 3 

2 1 D C B A 
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volbou  a je to hodnota v intervalu 0 až 10.0, o kolik musí poklesnout teplota u všech 

regulovaných teplot, aby došlo opět k zapnutí topení. Tou je parametr, který slouží k vypnutí topení 

v okamžiku, kdy venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu. Pro jeho nastavení v intervalu 10.0 

až 35.5 slouží  . Parametr Tmp udává teplotu, kdy venkovní teplota poklesne-li pod tuto 

nastavenou hodnotu, dojde v případě zvoleného programu O (trvalé vypnuté topení) k jeho zapnutí 

a vytápění zóny na nastavenou teplotu v parametru Ttm. Oba parametry jsou nastavovány 

v intervalu 10.0 až 35.5 volbou  a   . Toto funguje jako protimrazová ochrana rodinného 

domu. Návrat je opět nutný přes  . 

 

 

Obr. 34 – LCD nastavení dalších parametrů topení 

 

 Načtení adresy senzoru DS18B20 

Jelikož jsou pro měření teploty použity digitální senzory DS18B20 komunikující po jedné sběrnici, 

je nutno znát adresu každého senzoru, aby bylo možné se domluvit s jednotlivými senzory. 

V tomto případě načítání adresy je nutné, aby na sběrnici byl připojen pouze jeden senzor. Pokud je 

tato podmínka splněna, pak na LCD uvidíme adresu daného senzoru. Stiskem tlačítka       

  přiřadíme načtenou adresu ke konkrétnímu měřenému prostoru.  

 

 

Obr. 35 – LCD načtena adresa jedno senzoru 

 

Obr. 36 – LCD přiřazení adresy k prostoru 

 

 Zobrazeni adres senzorů + ruční zápis 

Zde se zobrazí adresy všech uložených senzorů k jednotlivým prostorům. Vlastní přepínání se 

provádí stiskem tlačítka      kdy se nám zobrazí jednotlivé uložené adresy. Pokud je 

třeba zadat adresu ručně, stačí zvolit  a zapsat 16 místnou adresu. Jelikož adresa je formátu hexa 

jsou pro chybějící znaky E a F použity zbývající tlačítka  a  . Po zadání 16 znaků se adresa 

uloží a zobrazí. Návrat je opět nutný přes  . # 

# * 

A 

5 4 3 2 1 

Prirazena ROM k TEP1     

2828029402000034   

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

Vypis ROM cidla     

2828029402000034   

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

5 4 

3 2 1 

Dif:01.1C  Tmp:03.0C 

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

# 

4 2 

3 

1 
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Obr. 37 – LCD načtena adresa jedno senzoru 

 

Obr. 38 – LCD ruční zadání adresy senzoru 

 

Obr. 39 – LCD uložení zadané adresy 

 

 Zobrazeni statistiky teplot 

Jako doplňková funkce je zde funkce, která zobrazuje minimální, maximální a průměrnou teplotu 

ze všech měřených prostorů. Vlastní přepínání se provádí stiskem tlačítka      kdy se 

nám zobrazí jednotlivé hodnoty. Hodnoty lze resetovat stiskem . Měření maximální a minimální 

teploty probíhá podobným způsobem, kdy je porovnávána uložena hodnota a v případě jejího 

překročení či podkročení dojde k jejímu přepisu aktuální hodnotou. Průměrná teplota se vypočítává 

z 15 minutových měření za posledních 12 hodin. Návrat je opět nutný přes  . 

 

 

Obr. 40 – LCD Statistika teplot 

 

 Nastavení doby s VT 

Při používání dvousazbového tarifu,  nejčastější používány tarif D45 pro elektrické vytápění, je 

během dne 4x na jednu hodinu počítána spotřeba za zvýšenou sazbu (VT). Aby došlo k odlehčení 

energetické sítě během odběrových špiček a také, aby spotřebiče nejnáročnější na spotřebu (topení, 

bojler …) tzv. „nejely na drahý proud“, jsou právě tyto spotřebiče blokovány přes výkonový 

spínací prvek. Signál pro toto blokování je buď z přijímače HDO, nebo za pomocí spínacích hodin 

s pevně přednastavenými časy. Proto, aby regulátor toto akceptoval, je nutná synchronizace 

s blokovacím signálem. Nabízely se  tří varianty. V prvním případě ponechat silový stykač, avšak 

tím, že blokované spotřebiče jsou spínaný na reléové kartě, by bylo zbytečné dublování vedoucí 

TEP1 (min/max/prum) 

 0.1C  18.6C  12.8C 

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

# 

* 

5 4 3 2 1 

Adresa byla zadana 

282802940200003 

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

Zadej 16 bytu adresy 

282802940200003 

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

Adr ROM senzoru TEP1 

2828029402000034 

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 
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k spotřebě nutné k chodu stykače po 20 hodin denně. Druhá varianta počítá se zavedením řídícího 

signálu do regulátoru a na jeho základě blokovat výstupy reléové kary. Třetí varianta předpokládá 

přednastavení časů přímo v regulátoru, kdy se bude řídit na základě vlastního reálného času. 

Nakonec byla zvolena třetí varianta z důvodu, že veškeré řízení přebírá regulátor i s rizikem 

případného výpadku reálného času. 

Vlastní přepínání mezi jednotlivými VT se provádí stiskem tlačítka    , kdy se 

nám zobrazí nastavené hodnoty vyp – čas blokování a zap – čas deblokování. Hodnoty lze měnit 

stiskem  pro nastavení hodiny vypnutí,  pro nastavení minut vypnutí,  pro nastavení hodiny 

zapnutí a  pro nastavení minut zapnutí. Návrat je opět nutný přes  . 

 

 

Obr. 41 – LCD Nastavení VT 

 Test výstupů 

Toto nastavení bylo původně určeno pro testování spínání výstupů během odlaďování, ale posléze 

zůstalo zachováno s tím, že umožňuje nezávislé ruční ovládání výstupu. 

Vlastní blokování se provádí stiskem tlačítka odpovídajícímu danému výstupu     

 . Reset všech výstupů je možný volnou . Návrat je opět nutný přes  . 

 

 

Obr. 42 – LCD Test výstupu 

 

 Zobrazení stavů za provozu 

V hlavním cyklu běhu programu, do kterého je se vždy bezpodmínečně vrátit, aby regulátor 

fungoval, jsou k dispozici zatím 4 varianty zobrazeni hodnot a stavů. Mezi jednotlivými výpisy se 

přepíná stiskem .  

Zobrazení č. 1 (Obr. 43) – AUTO ukazuje aktuální režim provozu regulátoru. Údaj T1: 

25.5°C symbolizuje měřenou teplotu v prostoru 1. V periodickém intervalu dochází k cyklickému 

zobrazovaní i dalších teplot (T1, T2 … T5). Hodnota 2.9kW je orientační okamžitá spotřeba. 

K druhému řádku není snad co více dodat.  

 

# 

Test vystupu 
 

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

# A 6 5 

4 3 2 1 

Nastaveni VT : 1 

zap 07:55  vyp 09:02 

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

# D 

C B A 

4 3 2 1 
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Obr. 43 – LCD Zobrazení č. 1 

 

Zobrazení č. 2 (Obr. 44) – Je určeno k zobrazování proudového měření. V prvním řádku 

vlevo jsou hodnoty pro sledování průběhu přetížení. P signalizuje stav podproudu a v případě 

nadproudu by bylo místo něj N. Série 9 číslic, jsou vlastně tři třímístné hodnoty. První z leva je 

interval omezení v rozsahu 0 – 600. Druhý údaj je sekundový čítač nadproudu (Tp) a třetí 

podproudu (Tn). Údaj (5.8) je maximální přetížení (Imax) a poslední hodnota 4.4kW je momentální 

odběr. 

Celý druhý řádek LCD slouží pro 40 úrovňový progressbar indikující okamžitou spotřebu 

vzhledem k hodnotě Imax. Tento analogový způsob vizualizace je přehlednější i zdálky a působí 

jednoduše.  

 

 

Obr. 44 – LCD Zobrazení č. 2 

 

Zobrazení č. 3 (Obr. 45) – Zobrazuje aktuální teploty pěti prostorů a odebíraného výkonu. 

Pro identifikaci tendence teploty v případě změny oproti poslednímu měření je symbol „°C“ 

nahrazen symbolem  nebo  podle zda došlo k nárůstu či poklesu teploty. 

 

 

Obr. 45 – LCD Zobrazení č. 3 

 

Zobrazení č. 4 (Obr. 46) – Toto zobrazení bylo původně vytvořeno pouze pro kontrolu a 

orientační měření a zobrazuje celkovou spotřebu a průměrnou spotřebu od posledního restartu 

 

 

Obr. 46 – LCD Zobrazení č. 4 

Spotr.:   102.002kWh 

 Prumer:      2990 W  

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

 24.2C  23.1C  19.9C 

 16.7C   8.0C  2990W  

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

P000000000(5.8)4.4kW 

|||||||||||||||||||| 
 

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 

AUTO T1: 25.2C 2.9kW 

11:24:31 01.03.11 Po 
 

  

  

Tou:18.0C  Ttm:17.0C 
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Příloha II - Blokové schéma hlavního cyklu programu 

 

Main

Inicializace

cyklus = 0 ?
ano

ne

Načte teplotu T1

cyklus = 3 ?
ano

ne

Převod teploty na 

Int

cyklus = 2 ?
ano

ne

Rotace poslední 

teploty a její přepis 

cyklus = 4 ?
ano

ne

Uložení překročení 

minima a maxima

cyklus = 5 ?
ano Převod teploty na 

text

ne

cyklus = 6 ?
ano

ne

Uložení textu teploty

cyklus = 8 ?
ano

ne

Načte teplotu T2

cyklus = 38 ?
ano

ne

Uložení textu teploty

Tyto kroky jsou opakováný pro všech pět teplot 

Uplynula 1 

sekunda?
Načtení proudu

ano

ne

Přičtení ke spotřebě.

Uložení počtu měření.

Cyklus + 1 

Uplynulo 

15 sekund?

ano

ne

Uložení všech teplot 

pro výpočet průměrné 

teploty za 12hod.

Cyklus > 38?
ano

ne

Cyklus = 0

Stisk klávesy?
ano Podprogram 

volby menu
ne

Nouz.režim?
ano

Podprogram 

nouzového 

režimu
ne

Auto režim?
ano Podprogram 

regulace topeni
ne

Imax režim?
ano

Podprogram 

proudového 

přetížení
ne

OFF.režim ?
ano Podprogram 

vypnutí regulace

ne

Zobrazení=3?
ano  24.2C  23.1C  19.9C

 16.7C   8.0C  2990W 

ne

Zobrazení=4?
ano Spotr.:   102.002kWh

 Prumer:    2990 W 

ne

Zobrazeni=1?
ano AUTO T1: 25.2C 2.9kW

11:24:31 01.03.11 Po

ne

Zobrazení=2?
ano P000000000(5.8)4.4kW

||||||||||||||||||||

ne

Rx = „c“ ?
ano

Podprogram 

sériové 

komunikace
ne
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Příloha III - Blokové schéma podprogramu ovládání reléových výstupů. 

 

Řízení výstupu

A = Omezení / 100

A = 0
ano

ne

Out 1 = dle regulace

Out 2 = dle regulace

Out 3 = dle regulace

Out 4 = dle regulace

Out 5 = dle regulace

4 x zopakuje

Načte hodiny z 

EEPROM

Načte minuty z 

EEPROM

Načte hodiny z 

EEPROM

(hodiny*100)+minuty

Je VT
anone

A = 9

A = 1
ano

ne

Out 1 = dle regulace

Out 2 = dle regulace

Out 3 = dle regulace

Out 4 = dle regulace

Out 5 = blok

A = 2
ano

ne

Out 1 = dle regulace

Out 2 = dle regulace

Out 3 = dle regulace

Out 4 = blok

Out 5 = blok

A = 3
ano

ne

Out 1 = dle regulace

Out 2 = dle regulace

Out 3 = blok

Out 4 = blok

Out 5 = blok

A = 4
ano

ne

Out 1 = dle regulace

Out 2 = blok

Out 3 = blok

Out 4 = blok

Out 5 = blok

A > 5
ano

ne

Out 1 = blok

Out 2 = blok

Out 3 = blok

Out 4 = blok

Out 5 = blok

Pipaní + 25

Pipaní > 128 &

Omezení > 600

Červ.LED = 1

Piezo = 1

ano

ne

return

Červ.LED = 0

Piezo = 0
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Příloha IV – Vývojový diagram reálného času 

 

 

 

Příloha V – Linearizace proudu 

  

Běh hodin

Nulování příznaku 

přerušení

TMR1H = 16

TMR1L = 0

Čítač S>10
ano

ne

Čítač S = 1

Sekunda + 1

Look_krok = 1

Čítač1 > 0
ano

ne

Čítač1 - 1

Čítač2 > 0
ano

ne

Čítač2 - 1

Čítač3 > 0
ano

ne

Čítač3 - 1

Sekunda>59
ano

ne

 sekunda = 0

Minuta + 1

Čitač M + 1

minuta>59
ano

ne

Minuta = 0

Hodina +1

hodina>23
ano

ne

Hodina = 0

Den +1

Týden + 1

Měsíc>12
anone Měsíc = 1

Rok + 1

tyden>7
ano

ne

Týden = 1

den>DD
anone Den = 1

Měsíc +1

DD je stanovená podle počtu 

dní v daném měsíci (není 

ošetřen přestupný rok) 

return

Čítač S + 1

 
ADC 

10bit 
[V] [A] konst. [W]  ADC 

10bit 
[V] [A] konst. [W] 

1 32 0,156 6,60 0294 1485 17 544 2,656 15,30 05FA 3443 

2 64 0,313 7,63 02FB 1717 18 576 2,813 15,81 062D 3557 

3 96 0,469 8,58 035A 1931 19 608 2,969 16,47 066F 3706 

4 128 0,625 9,05 0389 2036 20 640 3,125 17,15 06B2 3859 

5 160 0,781 9,50 03B6 2138 21 672 3,281 17,85 06F9 4016 

6 192 0,938 10,00 03E8 2250 22 704 3,438 18,98 076A 4271 

7 224 1,094 10,45 0415 2351 23 736 3,594 19,70 07B2 4433 

8 256 1,250 10,84 043C 2439 24 768 3,750 20,40 07F7 4590 

9 288 1,406 11,23 0463 2527 25 800 3,906 21,47 0863 4831 

10 320 1,563 11,61 0489 2612 26 832 4,063 22,70 08DE 5108 

11 352 1,719 12,00 04B0 2700 27 864 4,219 23,78 094A 5351 

12 384 1,875 12,48 04E0 2808 28 896 4,375 24,70 09A6 5558 

13 416 2,031 12,93 050D 2909 29 928 4,531 25,60 0A00 5760 

14 448 2,188 13,40 053C 3015 30 960 4,688 26,50 0A5A 5963 

15 480 2,344 13,91 056F 3130 31 992 4,844 27,40 0AB4 6165 

16 512 2,500 14,49 05A9 3260 32 1024 5,000 28,30 0B0E 6368 
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Příloha VI - Schéma zapojení regulátoru 
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Příloha VII - DPS regulátoru (strana spojů) 
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Příloha VIII - Plán osázení DPS regulátoru (strana součástek) 
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Příloha IX - Schéma zapojení reléové karty 

  



N 

 

Příloha X - DPS reléové karty (strana spojů) 
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Příloha XI - Plán osázení DPS reléové karty 

 

 

 

 

 

 

  



P 

 

Příloha XII - DPS karty měření (strana spojů) 

 

 

 

 

Příloha XIII - Plán osázení DPS karty měření (strana součástek) 

 

 

 

 

Příloha XIV - DPS bluetooth modulu (strana spojů) 

 

 

 
 



Q 

 

Příloha XV - Plán osázení DPS bluetooth modulu (strana součástek) 

 

 

 

 

Příloha XVI - Rozložený regulátor 
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