EMIR

Ekvitermní µP regulace
Ale Povalaè
EMIR je mikroprocesorem øízený regulátor teplovodního vytápìní. Pomocí ovládání servomotoru ètyøcestného ventilu topné
soustavy, spínání kotle a teplovodního èerpadla udruje v místnostech vytápìného objektu optimální teplotu. Umoòuje regulaci
ekvitermní (podle venkovní teploty) i termostatovou (podle referenèní místnosti). Ekvitermní regulace je dále korigována teplotní
setrvaèností objektu, aby byla dosaena optimální tepelná pohoda.
Regulátor umoòuje komunikaci
s uivatelem pomocí inteligentního
dvouøádkového displeje a ètyø tlaèítek, jimi se nastavují uivatelské
parametry regulace. Vekeré parametry, vèetnì servisních, je pak
moné pohodlnì upravovat z poèítaèe PC pøipojeného pøes sériové
rozhraní speciálním programem.
Regulátor také periodicky zaznamenává údaje z vybraných teplotních èidel.
EMIR obsahuje tøi uivatelsky definovatelné týdenní programy. Pro
kadou ètvrthodinu v týdnu je moné
nastavit reim a parametr regulace.
Pro ekvitermní reim umoòuje tedy
nastavit posun topné køivky a pro termostatový reim poadovanou cílovou teplotu referenèní místnosti. Dalím moným reimem je i úplné
vypnutí regulace.

Principy regulace
Termostatová regulace

Termostatová regulace je zaloena
na principu teplotního èidla umístìného
v tzv. referenèní místnosti a na nastavené teplotì, která by v této místnosti
mìla být. Termostat srovnává, zda je

teplota vyí nebo nií. Na základì
tohoto údaje se aktivuje zdroj tepla.
Mezi výhody termostatové regulace patøí pøedevím udrování stálé
teploty v místnosti. V ní se odráí
i vliv povìtrnostních podmínek, sluneèního záøení a dalích faktorù. Na
druhou stranu je ovlivòována teplota
celého objektu, a tak napøíklad vyvìtráním v referenèní místnosti zaène
topení v celém domì topit, pøípadnì
zasvícením slunce do této místnosti
se zde sice bude udrovat stabilní
teplota, ale ostatní místnosti budou
chladnout. Mezi nevýhody termostatové regulace patøí také kolísání teploty. Toto kolísání, které mùe dosahovat a ±1 °C, mohou citlivé osoby
vnímat jako dosti nepøíjemné.
U regulátoru EMIR je pouití termostatové regulace výhodné v noèních
hodinách, kdy není teplota v referenèní místnosti ovlivòována pøítomností
osob, pøípadnì ji lze pouít jako
ochrany proti zamrzání, pokud objekt
není doèasnì obýván.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je zaloena
na principu, podle kterého kadé venkovní teplotì odpovídá urèitá teplota

topného média (obvykle vody), která
udrí ve vech místnostech pøimìøenou teplotu.
Na tomto principu regulace pracuje vìtina regulátorù pro vìtí objekty,
ale také pro objekty mení, ve kterých nelze jednoznaènì stanovit referenèní místnost. Oproti termostatové
regulaci je zde jasná výhoda, e topení v celém domì nebude ovlivòováno
podmínkami jediné místnosti, napøíklad vaøením èi vìtráním. Naproti
tomu nemùe standardní ekvitermní
regulace postihovat tepelnou setrvaènost objektu a vnìjí vlivy, napø. vítr
èi sluneèní záøení.
Regulátor EMIR uskuteèòuje ekvitermní regulaci s kompenzací tepelné
setrvaènosti objektu, èím eliminuje
jednu z jejích hlavních nevýhod. Vyuívá se èidla zavrtaného do zdi v dostateèné hloubce. Z rozdílu teploty,
která by ve zdi mìla být (lze spoèítat
z tlouky zdi, hloubky èidla, vnitøní a
vnìjí teploty), a teploty, která tam je
ve skuteènosti, lze urèit prohøátost
objektu, kterou se kompenzuje teplota výstupní vody.

Regulátor EMIR
Technické parametry

Napájecí napìtí:
230 V/50 Hz.
Pøíkon:
max. 1,9 VA.
Rozmìry øídicí jednotky:
90 × 75 × 40 mm.
Reimy regulace:
ekvitermní, termostatový, vypnuto.
Poèet vstupù mìøení teploty:
8.
Rozsah mìøení teplot:
-50 a +110 °C.
Teplotní rozliení:
1 °C.
Poèet digitálních vstupù:
3.
Poèet digitálních výstupù:
4.
Max. zátì výstupù:
230 V/3 A.
Poèet týdenních programù:
3.
Èasové rozliení programù: 15 min.
Záloní napájení:
alkalický knoflíkový èlánek 1,5 V.
Ovládání:
4 tlaèítka, displej LCD.
Sériové pøipojení: RS-232, 9600 Bd.

Obr. 1. Blokové
schéma pøipojení
regulátoru
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Obr. 2.
Schéma
øídicí
èásti

Popis funkce

Srdcem celého regulátoru je mikroprocesor Atmel AT89C52 (IO1) øízený speciálním programem. Mikroprocesor spolupracuje s øadou dalích
obvodù, jejich funkce je zøejmá ze
schématu zapojení na obr. 2 a 3.
Po zapnutí napájení vygeneruje
obvod IO5 nulovací impuls. Procesor
poté postupnì iniciuje jednotlivé moduly øídicího programu: øízení displeje LCD, sériovou komunikaci,
hodiny reálného èasu, analogovì
-digitální pøevodník, tlaèítka, uivatelské rozhraní a regulaci. Mikroprocesor vyuívá jeden vstup vnìjího
pøeruení, a to pro pøijetí informace
o stisknutí jednoho z tlaèítek. Dále
je ze speciálních vývodù mikroprocesoru pouita dvojice vysílání a

pøíjmu sériového kanálu. Brána P0
mikroprocesoru je pøes pull-up rezistory pøivedena na konektor a vedena k silové èásti. Její funkcí je jednak
spínání relé, jednak ètení stavu digitálních vstupù. Ostatní vývody øídí
jednotlivé periferní obvody.
Regulátoru nevadí výpadek napájecího napìtí. Po obnovení dodávky elektrické energie se restartuje obsluný program a regulace pokraèuje standardnì
dál. Dalím moným havarijním stavem
je pøeruení nebo zkrat vedení k nìkterému ze senzorù teploty. Je indikován na displeji a v pøípadì selhání
dùleitého èidla není regulaèní odchylka platná. Pro ekvitermní regulaci se jedná o èidla vnìjí teploty a
teploty výstupní vody, pro termosta-

tovou o èidlo teploty v referenèní
místnosti.
Pro zajitìní dlouhodobì správné
funkce jsou hodiny reálného èasu
propojeny s nulovacím obvodem a
fungují jako obvod watchdog.
Informace o teplotì, získaná z polovodièových senzorù typu KTY81-220,
je jedním z nejdùleitìjích údajù pro
øízení regulace. V pamìti mikroprocesoru je uloena tabulka pouívaná
k pøevodu hodnoty pøeètené z pøevodníku A/D na teplotu ve stupních
Celsia.
V tab. 1 jsou vypoèítány obvykle
potøebné hodnoty pro kalibraci èidel.
Mikroprocesor má pøístup k relé
pøes dva pomocné obvody. Jedná se
o invertor a výkonový spínaè. Pouití

Obr. 3. Schéma silové èásti
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Obr. 4. Deska s plonými spoji øídicí èásti (mikroprocesoru)

Obr. 5. Rozloení souèástek øídicí èásti (mikroprocesoru)

Obr. 6. Deska s plonými spoji øídicí èásti (displeje)

Obr. 7. Rozloení souèástek øídicí èásti (displeje)

invertorù by sice nebylo nezbytné, ale
je velmi vhodné. Mikroprocesor toti
po vynulování iniciuje vechny vstupnì-výstupní linky na vysokou logickou
úroveò, a tak by bez pouití invertorù
vechna relé po startu sepnula.
Samotný servomotor je chránìn
jetì jednou metodou. Jedná se o zpùsob vyuití pøepínacích kontaktù relé,
které v pøípadì eventuální chyby programu a následného sepnutí obou
relé ovládajících servomotor pøive-

dou fázové napìtí pouze na jedno
z vinutí. Tím je stoprocentnì vylouèeno pøivedení napìtí na obì vinutí

Tab. 1.
Kalibraèní
tabulka

Obr. 8.
Fotografie
øídicí èásti
(mikroprocesoru)
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servomotoru zároveò, co by mìlo
pravdìpodobnì za následek jeho
znièení.

Algoritmus regulace

Samotný regulaèní algoritmus je
sloen ze dvou funkèních celkù. První
probíhá v rámci pøeruení od hodin
reálného èasu a aktivuje se kadou
celou minutu. Do sdílených promìnných mikroprocesoru uloí parametry
regulace, tj. aktuální reim, pøípadné
dalí parametry pro zobrazení na displeji a pøedevím vypoètenou dobu
posunu servomotoru pro ekvitermní
èi termostatovou regulaci. Výpoèet
probíhá v rutinì pøeruení jednou za
minutu. Program nejdøíve obnoví stav
teplot senzorù v mikroprocesoru, tj.
kadý senzor postupnì vybere multiplexerem, spustí analogovì-digitální
pøevod jeho hodnoty a pøepoète ji na
stupnì Celsia. Dále program zjistí aktivní reim regulace. V pøípadì, e je
aktivní jeden z týdenních programù,
zjistí se poadovaný reim regulace
v závislosti na aktuálním èase.
Druhým celkem je hlavní kód mikroprocesoru. Ten uskuteèòuje samot-

Obr. 9.
Fotografie øídicí
èásti (displeje)

nou regulaci v závislosti na parametrech nastavených bìhem pøeruení,
tj. pøímo se stará o spínání digitálních
Obr. 10. Deska s plonými spoji
silové èásti

výstupù regulátoru ovládajících relé
v silové èásti.
Reim vypnuto vypne kotel, uzavøe smìovací ventil a po nastavené
dobì vypne i obìhové èerpadlo. Po
14 dnech zapíná na chvíli èerpadlo a
protáèí ventil, aby zabránil zatuhnutí
tìchto èástí.
Reimy ekvitermní a termostatový
provádìjí regulaci. V pøípadì uzavøení smìovaèe mají z ekonomických
dùvodù stanovenou hysterezi opìtovného startu. Maximální doba bìhu
serva je limitována. Algoritmus také
vykonává kontrolu teploty vratné
vody, v pøípadì nízké teploty zakáe
dalí otevírání smìovacího ventilu.
Tím omezuje nízkoteplotní korozi kotle.
Vìtinu parametrù regulace je
moné nastavit konfiguraèním programem.

Konstrukèní provedení

Deska displeje a øídicí deska jsou
umístìny v krabièce typu KP45 nad
sebou. Ve dnu krabièky je vyøezán otvor podle obr. 13. Tímto otvorem prochází konektory, jimi se øídicí jednotka pøipojuje. Hlavní deska je na
dvou místech pøiroubována do spodní èásti krabièky. Montání výstupky
je nutné odbrousit. Mezi desky se
umístí vhodné distanèní sloupky.
Sloitìji je tøeba upravit víèko
krabice KP45 (viz obr. 14). Pro displej se nejdøíve vyøízne vnitøní otvor
(61 × 14 mm), poté se jehlovým
pilníkem skosí hrany na vnìjí rozmìry. Tím lze dosáhnout výrazného
vylepení vzhledu èelního panelu.
Dále je tøeba vyvrtat otvory pro tlaèítka. Je nutné vrtat tenèím vrtákem a
otvory dopilovat jehlovým pilníkem.
Øídicí èást regulátoru je pøichycena dvìma rouby ve zdi. Pøedpokládá
se její umístìní v obytné èásti domu,
tomu je pøizpùsoben i její design. Silová èást se vestaví do libovolné krabice vybrané podle poadovaného
stupnì krytí. Je vhodné ji umístit poblí kotle, èerpadla a servomotoru.
Obr. 11. Rozloení souèástek silové èásti
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(Dokonèení pøítì)
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Ekvitermní µP regulace
Ale Povalaè
(Dokonèení)

Obr. 12. Fotografie silové èásti

Oivení regulátoru
a kalibrace èidel
Po osazení vech desek je vhodné je dùkladnì zkontrolovat, zejména
pak pomìrnì hustì osazenou hlavní
desku a také èást desky zdroje a relé,
na kterou je pøivedeno síové napìtí.
Nejdøíve se oiví desky øídicí èásti. Desku displeje se základní deskou
propojíme plochým kabelem a na napájecí konektor pøipojíme zdroj s napìtím +5 V, nejlépe s omezením výstupního proudu pøiblinì na 50 mA.
Regulátor by mìl naskoèit a zobrazit úvodní obrazovku. Pokud displej
nezobrazí vùbec nic, pøípadnì nesmyslný text, je pravdìpodobnì chyba
v jeho propojení s mikroprocesorem.
Je nutné zkontrolovat propojovací kabel, obì desky, pøípadnì litu, kterou
je displej k desce pøipojen.

Otestování funkce dalích modulù
není moné bez prvotního naprogramování pamìti regulátoru, tj. pøedevím konstant regulace, ekvitermy a
køivky zdi. Po jejich uloení do regulátoru ho takté pomocí ovládacího
programu restartujeme.
Nyní by ji mìla probìhnout
kompletní iniciaèní sekvence regulátoru. Ta je indikována na displeji
pøi startu. Obvykle probìhne natolik rychle, e si jí uivatel ani nemusí vimnout, avak pokud nastane závada, indikátor postupu se
zastaví. Jednotlivé hvìzdièky ukazují úspìnou iniciaci modulù v tomto
Tab. 2. Popisy konektorù regulátoru

poøadí: LCD displej, pamì EEPROM, hodiny reálného èasu, analogovì-digitální pøevodník, tlaèítka,
uivatelské rozhraní, watchdog.

Silovou èást je vhodné oivit zvlá.
Po dùkladné kontrole desky, pøedevím èásti se síovým napìtím (vedena irokými spoji), se deska pøipojí
pøes kabel s vidlicí do sítì. Pomocí
vodièe ovìøíme funkci relé tak, e budeme spojovat zem z konektoru K1
na vývody 1 a 4 konektoru K2. Tím
by se mìla spínat jednotlivá relé, o èem
se mùeme pøesvìdèit fázovou zkoueèkou na svorkovnici K9 a K12.
Tab. 2 popisuje konektory na vech
deskách.
Obì èásti jsou nyní oivené a je
moné je nainstalovat do budoucích
umístìní a spojit datový a napájecí
konektor. K servomotoru na smìovacím ventilu je nutné mechanicky
pøipevnit mikrospínaè, který pøi uzavøení ventilu sepne. Vyuívá se rozpínací kontakt (viz tab. 2). Mikrospínaè je nutné upevnit tak, aby pøi
zavírání sepnul døíve ne koncový
spínaè servomotoru. Nìkteré servomotory mohou mít koncový spínaè
vestavìný, pak je samozøejmì lepí vyuít ten.
Po pøipojení vech pouívaných
èidel k øídicí jednotce regulátoru je
nutné je zkalibrovat. Tím se eliminuje
výrobní tolerance èidel i délka kabelù,
pomocí kterých jsou pøipojené.

Monosti nastavení
regulátoru EMIR
Informace

Na prvním øádku se zobrazuje informace o teplotì z vybraného èidla.
Seznam zobrazovaných èidel je moné mìnit z poèítaèe.
Na druhém øádku je zobrazováno
obvykle nìkolik parametrù. Pøedevím
je to reim regulace, tedy Ekv jako
ekvitermní, Termost jako termostatová nebo Vypnuto, pøi kterém je regulace vyøazena z èinnosti.
Nejvíce údajù je zobrazeno pøi
ekvitermním reimu regulace. Èíslo
bezprostøednì za Ekv udává hodnotu, která se bude pøièítat k teplotì

Po nìkolika sekundách se objeví hláení Prázdná pamì. Pokud
se tato zpráva nezobrazí, je pravdìpodobnì chyba v pøipojení pamìti. Je nutné zkontrolovat její
umístìní v objímce a na stranì spojù
pøívody napájecího napìtí a datové
vodièe.
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Tlaèítka - a + slouí výbìru teplotního
èidla zobrazovaného na prvním øádku.

Reim regulace

Obr. 13. Úprava krabice - pohled zezadu

Stiskem tlaèítka SET je moné
vstoupit do reimu editace, ve kterém
se pomocí tlaèítek - a + vybírá regulaèní reim. Potvrzení se provede tlaèítkem SET, stornování tlaèítkem FN.
Výbìr je z esti poloek:
Vypnuto: Pøi tomto reimu se vypne
kotel, èerpadlo se nechá dobìhnout a
servomotor naráz uzavøe smìovací
ventil do koncové polohy. Tento reim je vhodné vybrat pøi letních mìsících. Pokud je tento reim aktivní,
jednou za dva týdny se zapne èerpadlo, úplnì otevøe a uzavøe ventil a vypne èerpadlo. Tím se výraznì zmenuje pravdìpodobnost zatuhnutí ventilu
nebo èerpadla vlivem neèinnosti.

Ekvitermní: Teplota topné vody se
poèítá z ekvitermní køivky, do výpoètu se zahrnuje aktuální posun a korekce tepelné setrvaènosti objektu.
Není aktivní ádný èasový reim, a
tak regulace topení pracuje nepøetritì.

Termostat: Systém se snaí na referenèním èidlu dosáhnout nastavené
teploty. Reim je moné pouít i jako
ochranu proti zamrznutí v pøípadì
dlouhodobé nepøítomnosti v objektu,
kdy se nastaví teplota napø. 5 °C. Pøi
poklesu pod tuto teplotu se zapne kotel, otevøe smìovací ventil a teplota
se postupnì vrátí na minimální udrovanou.

Obr. 14. Úprava krabice - pohled zepøedu
topné vody získané z ekvitermní køivky. Toto èíslo se získává souètem nastaveného posuvu v menu a pøípadného posuvu konkrétního týdenního
programu. Parametr Z udává korekci
topné vody tepelnou setrvaèností objektu, tedy èidlem ve zdi. Údaj za Z se
pøièítá k poadované teplotì topné
vody. Poslední parametr R, udává regulaèní odchylku, tedy rozdíl mezi vypoètenou topnou vodou a reálnou
teplotou topné vody podle senzoru.
Kladná hodnota znamená, e voda
má nií teplotu, ne by mìla mít.
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Pøi termostatovém reimu regulace je za Termost zobrazena cílová
hodnota referenèního senzoru (obvykle místnosti). Je dána buï teplotou nastavenou v menu, nebo hodnotou
z týdenního programu. Za R následuje regulaèní odchylka, tedy rozdíl cílové teploty a reálné teploty z referenèního senzoru.

Reim vypnutí regulace je indikován nápisem Vypnuto a prokrtnutím
místa, kde je u ostatních reimù zobrazena regulaèní odchylka.
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Reimy A, B a C jsou tøi týdenní programy regulátoru. Pojmenování (silný, slabý a stálý) je odvozeno od
pøedpokládaného pouití, ale obsah
programù je pøes poèítaè mìnitelný
zcela libovolnì. Pouití silného reimu se pøedpokládá v zimì, kdy se
topí ráno pøed odchodem do zamìstnání a také odpoledne a veèer. Slabý
reim se pouívá na podzim a na
jaøe, kdy se musí topit pouze odpoledne a veèer. Stálý reim potom topí
bìhem celého dne z výjimkou noci.
Pouívá se v pøípadì trvalé pøítomnosti obyvatel objektu.

Ekvitermní posun

Po vstoupení do editaèního reimu tlaèítkem SET je moné tlaèítky
- a + mìnit hodnotu, která se bude
pøièítat k poadované teplotì topné
vody. Tato hodnota je tedy dùleitá
pouze v pøípadì, e je vybraný reim
regulace Ekvitermní nebo je vybraný
jeden z týdenních programù, který má
aktivní ekvitermní reim regulace. Tento
parametr lze vyuít napø. pøi poadavku
jednorázového zvýení teploty v objektu.

Termostat

V reimu editace je moné tlaèítky
- a + mìnit poadovanou cílovou teplotu
referenèního senzoru. Tato hodnota je
dùleitá pouze v pøípadì, e je vybrán reim regulace Termostat. V ostatních reimech, nebo pokud je aktivní nìkterý
z týdenních programù, nebude mít
tento parametr vliv na funkci regulátoru
(u týdenních programù v pøípadì termostatové regulace je hodnota nastavována nezávisle na tomto parametru).

Automatické pøepnutí
reimu regulace

Regulátor EMIR umoòuje nastavit automatické pøepnutí reimu regulace na jiný za urèitou dobu. Této
vlastnosti se s výhodou vyuívá zejména v pøípadì dovolené, kdy mùe
regulátor za nastavený poèet volných
dnù automaticky zaèít normálnì topit. V reimu editace se vybírá reim,
na který se regulátor pøepne, a poèet
dnù a hodin, za které se pøepne.
V pøípadì výpadku proudu pøekraèujícím celou hodinu odeètení nenastane.

Hodiny

Poslední polokou menu jsou hodiny reálného èasu. Jsou zálohované
baterií, a tak jim pøípadný výpadek
proudu neukodí. Je moné editovat
den v týdnu, hodinu a minutu. Sekundu pøi editaci mìnit nelze, zùstává na
nule. Po potvrzení tlaèítkem SET se
hodiny nastaví. Platný údaj hodin reálného èasu je dùleitý pøedevím pro
funkci týdenního programu, který je
na nich pøímo závislý.

vání regulátoru. Mimo parametry nastavitelné také pøes regulátor se jedná pøedevím o následující: násobitel
regulace (èíslo, kterým se násobí regulaèní odchylka, aby se získala doba
bìhu serva), interval regulace (doba
vyèkávání mezi regulaèními zásahy),
maximální èas bìhu serva (omezení
max. doby bìhu serva, na výrazné
zmìny by soustava do dalího regulaèního cyklu nestihla zareagovat),
hystereze startu topení (pokud se topení pøi ekvitermní regulaci zcela
uzavøe, neotevøe se znovu, dokud nestoupne èas bìhu serva nad tuto
hodnotu; tím je vylouèen stav slabého topení, který je velmi neekonomický, protoe se zde uplatòují silné
ztráty), násobitel kompenzace zdi (viz
níe), maximální kompenzace zdi,
teplota termostatu, èidlo termostatu
(urèuje èidlo umístìné v referenèní
místnosti; regulace se bude øídit informací o teplotì tohoto èidla), doba
bìhu serva (tj. pøebìhu z jedné koncové polohy do druhé), minimální teplota výstupní vody pro bìh èerpadla a
maximální doba bìhu èerpadla po vypnutí kotle (parametry pro opodìné
vypnutí èerpadla; po vypnutí kotle zùstává v systému teplá voda, kterou je
jetì moné vyuít pro topení), minimální teplota vratné vody (pokud je
teplota nií, neotevøe se smìovací
ventil z dùvodu ochrany kotle pøed
nízkoteplotní korozí), zapisovaná èidla 1 a 3, èidla 0 a 7 (umoòuje zapnout/vypnout zobrazování èidla na
displeji regulátoru, mìnit jeho název
a nastavovat jeho korekci).
Hodnotu parametru násobitel kompenzace zdi lze matematicky vyjádøit:
Násobitel = (tlouka zdi/hloubka èidla).lineární èlen ekvitermní funkce,
kde lineární èlen ekvitermní funkce je
parametr B pouitý pøi vyplòování
ekvitermy. Ostatní parametry jsou
popsány u tabulky zdi. Takto spoèítaná hodnota je vak pouze informativní. Reálná hodnota obvykle bývá
mení, protoe se musí brát v úvahu
tepelné ztráty objektu pøes okna, které
nelze èidlem ve zdi vykompenzovat.

Ekviterma

Ekvitermní køivka udává závislost
teploty topné vody na venkovní teplotì. Pro ideální topnou soustavu by
mìla být lineární funkcí, tj. jejím grafem by byla pøímka. Èím lepí je
tepelná izolace objektu, tím je sklon
pøímky (lineární èlen B) mení (blíe
nule) a je posunutá (konstantní èlen
C) níe.
Ve skuteènosti nebývá závislost lineární. Pokud se topná tìlesa v objektu chovají jako záøièe, mají pøi vyích teplotách vìtí úèinnost. Pøi
niích teplotách se tedy køivka sklání a neroste tak rychle (grafem funkce
by byla parabola s maximem mimo
zobrazovanou oblast). Kvadratický èlen
A je tedy mírnì mení ne nula.
Naopak pøi pouití topných tìles
typu konvektoru a pøi patnì zaizolovaném domu, kdy vìtrání vlivem netìsností je tím vìtí, èím nií je venkovní teplota, se mùe køivka
prohnout na druhou stranu (grafem
funkce by byla parabola s minimem
mimo zobrazovanou oblast). Kvadratický èlen A je tedy mírnì vìtí ne
nula.
Ovládací program zobrazuje hodnoty z tabulky v grafu. Tabulku je
moné automaticky vyplnit podle kvadratické rovnice s definovatelnými koeficienty. Díky pouití tabulky je také
moné zadat naprosto libovolný tvar
ekvitermní køivky.

Èasové reimy

Regulátor obsahuje tøi týdenní programy. Pro kadý ètvrthodinový úsek
týdne je moné nastavit jiný reim.
Optimální je pøeruované vytápìní, kdy se topí ráno pøed odchodem
do zamìstnání na ekvitermní reim
se znaèným posunem topné køivky.
Po tomto cyklu je zaøazeno na ètvrt
hodiny vypnutí regulace, aby se jednorázovì uzavøel smìovací ventil.
A do odpoledne se pak aktivuje termostatová regulace na nízkou teplotu
(napø. 16 °C). Dùm tedy bude postupnì chladnout a v pøípadì extrém-

Obr. 14.
Fotografie
silové èásti
v krabici

Software pro regulátor EMIR
Parametry regulace

Pomocí parametrù v záloce Regulace (obr. 15) lze nastavovat cho-
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nì nízkých venkovních teplot, které by
zapøíèinily prochladnutí objektu pod nastavenou hranici, se topení aktivuje a
bude tuto teplotu udrovat. V této
chvíli se neprojeví nevýhody termostatové regulace, protoe dùm
(díky nepøítomnosti obyvatel) má podobné chování jako referenèní místnost. Odpoledne se s dostateèným
pøedstihem opìt zapne ekvitermní regulace, zpoèátku s posunem, pozdìji
se posun zruí. Na tento reim bìí
regulátor a do veèera, kdy je opìt
vøazen na ètvrt hodiny reim vypnutí,
následovaný pøes noc reimem termostatovým. Takto je standardnì nastaven reim A (silný). Reim B (slabý) neobsahuje ranní pøitopení. Reim C
(stálý) neobsahuje dopolední vypnutí.
Podle dlouhodobých mìøení v reálném provozu vede pøeruovaný reim
vytápìní a následné silnìjí topení
k ekonomiètìjímu provozu topné soustavy. Zároveò je také v objektu pøíjemnì, zejména v noci je sníení teploty vítané.
Editace v poèítaèi probíhá jednoduchým zpùsobem, v tabulce se je moné
pohybovat klávesnicí i myí, reim lze
mìnit pravým tlaèítkem myi, hodnoty
upravovat po poklepání levým tlaèítkem.

Hodiny a informace

Je moné jednak nastavovat hodiny reálného èasu bìící v regulátoru,
jednak zjiovat stav regulátoru, teplotních èidel a digitálních vstupù/výstupù mikroprocesoru.
V poli regulátor jsou zobrazeny
parametry aktuální regulace, v poli
digitální vstupy/výstupy se zobrazuje
stav relé a digitálních senzorù pøipojených k silové èásti regulátoru. Èervená znamená zapnuto, zelená vypnuto. Koncový spínaè je zapojen
jako rozpínací, jeho stav je tedy
opaèný (uzavøeno = zelená).
Pokud není aktivováno rychlé ètení stavu, probíhá ètení stavu senzorù
z mikroprocesoru jednou za minutu,
hodnoty jsou stejné jako na displeji

regulátoru. V opaèném pøípadì ète
program informace kadou sekundu
a zobrazuje dva údaje - aktuální
teplotu a hodnotu A/D získanou pøímo z pøevodníku. Ta je potøebná pro
prvotní kalibraci èidel.
Kalibruje se tak, e se k èidlu
pøiloí teplomìr. Po ustálení hodnot se zjistí aktuální údaj èidla A/D
a teplota na teplomìru. Z teploty
pøeètené na teplomìru se v tab. 1
zjistí odpovídající hodnota A/D, od
které se odeète údaj A/D èidla zjitìný regulátorem. Tento rozdíl je korekcí èidla, který se zapíe do pole
èidla/korekce v záloce Regulace.

Záznamy
Na záloce Záznamy jsou pøístupné údaje z èidel pøiblinì 10 dní zpìt
(256 záznamù po jedné hodinì).
V tabulce je moné oznaèovat
øádky a následnì je zkopírovat do libovolného tabulkového procesoru
k dalímu zpracování, napø. tvorbì
grafù teplot.

Zeï
Tabulka udává závislost teploty ve
zdi na teplotì venkovní. Teplotu ve
zdi lze vypoèítat ze znalosti nìkolika
známých údajù. Vztah je zjednoduen pøedpokladem, e zdivo je homogenní, neuvauje, e omítky mají jinou tepelnou vodivost.
tzeï = tvnitøní - (tvnitøní - tvenkovní).(hloubka èidla/tlouka zdi),
kde tzeï je teplota zdi, tvnitøní je konstantní
vnitøní teplota objektu (zhruba 21 °C),
hloubka èidla je hloubka èidla ve zdi,
mìøeno zevnitø objektu, tlouka zdi
udává tlouku zdi. V pøípadì zatepleného objektu by se èidlo umístilo
asi do poloviny zdi (ne a pod zateplovací materiál), parametr tlouka
zdi by se upravil v závislosti na vlastnostech pouitého materiálu.
Obr. 15. Ovládací program

Závìr
Pouití regulátoru EMIR je výhodné zejména v objektech, kde není instalována ádná regulace, pøípadnì
pouze zastaralá termostatová. Regulací se dosahuje výrazných úspor na
spotøebì plynu. Samotná elektrická
spotøeba regulátoru je zanedbatelnì
malá. Firmware regulátoru tvoøí témìø 4000 øádkù zdrojového kódu
v asembleru.
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Seznam souèástek
Øídící jednotka
R1
5,6 kΩ, 1 %
R2, R3
4,7 kΩ, 1 %
R4, R16, R17
10 kΩ
R5
sí 8×10 kΩ
R6 a R13
2,2 kΩ, 1 %
R14 (+ 4 ks mimo)
KTY81-220
R15
25 kΩ, trimr
C1, C3, C4, C5, C6
10 µF
C2, C9 a C13
100 nF
C7, C8
33 pF
C9
1000 µF/16 V
C14
2,5 a 27 pF, trimr
C15
1 µF
IO1
AT89C52 naprogramovaný
IO2
ICL232
IO3
TLC549
IO4
4051
IO5
TL7705A
IO6
AT24C32
IO7
PCF8583
Q1
18,432 MHz
Q2
32,768 kHz
D1, D2, D3, D4
1N4148
D5, D6
BAT46
LCD
displej SC1602
K1, K9
LPV16
K2, K5, K6, K7, K8
PSH02-02W
K3
PSH02-10W
K4
PSH02-03W
TL1, TL2, TL3, TL4
DT6
B1
LR44
kabel
AWG16
krabièka
KP45
drák na baterii
Silová èást
C1
1000 µF/25 V
C2, C3
100 nF
IO1
7805
IO2
74LS04
IO3
ULN2003A
D1
B250C1500
K1
PSH02-02W
K2
PSH02-10W
K3, K5, K6, K7
PSH02-02P
K4
PSH02-03P
K8, K9, K10
svorkovnice PA366/3
K11, K12
svorkovnice PA366/2
RE1, RE2, RE3, RE4 RAS1215
TR1
Hahn 1×9 V, 1,9 VA
POJ1, POJ2
1 A/250 V
POJ3
0,16 A/250 V
drák na pojistku KS20-01
kryt na pojistku KS20-H
chladiè V7141

Program mikroprocesoru ve formátu IntelHEX spolu s obsluným
programem pro PC je moné získat
na stránce autora http://alpov.ic.cz/
nebo na www.aradio.cz.
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