




 



ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou regulace teploty vody v malém zahradním bazénu. 

Praktická část je tvořena skutečným návrhem řídící jednotky zahradního bazénu, která 

na základě znalosti okolní teploty vzduchu a teploty solárního panelu vyhodnocuje a 

řídí čerpadlo filtrace a obtokový ventil solárního panelu. Snímání teploty je řešeno 

pomocí digitálních snímačů DS18B20 na více 1-Wire sběrnicích. Ovládání řídící 

jednotky je tvořeno maticovou klávesnicí 2x4 tlačítka. Veškeré údaje jsou zobrazovány 

na alfanumerický displej 2x16 znaků. Řídícím prvkem je mikrokontrolér Atmel 

ATmega 3250PA. Dále je v této práci řešen přenos dat pomocí Bluetooth modulu. 
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ABSTRACT 

This work deals with the regulation of the water temperature in a small garden pool. 

The practical part consists of practical design control unit garden pool which is based on 

knowledge of the ambient air temperature and the temperature of the solar panel, 

evaluates and controls the filtration pump bypass valve and solar panel. Temperature 

sensing is done using digital sensors DS18B20 more 1-Wire bus. The control unit is 

formed by 2x4 matrix keyboard keys. All data are displayed on the alphanumeric 

display 2x16 characters. Control element  is a microcontroller Atmel ATmega 3250PA. 

Furthermore, discussed in this thesis  is data transfer using Bluetooth module. 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je navrhnout řídící jednotku malého zahradního bazénu, která bude 

schopna na základě zjištěných údajů o okolním počasí řídit filtraci a solární ohřev 

bazénu. Úkolem této řídící jednotky bude regulace teploty vody na nastavenou hodnotu. 

V polojasných dnech bude maximálně efektivně využívat sluneční energii ke zvýšení 

teploty vody v bazénu, a v případě tropického počasí bude schopna teplotu vody naopak 

snížit. Veškeré potřebné údaje o nastavených parametrech a teplotách bude pak řídící 

jednotka zobrazovat nejen na hlavním panelu, ale i na podružné domovní jednotce, která 

bude mít spíše informativní charakter. Cílem této práce není vytvoření zařízení, které 

bude konkurovat běžně dostupným složitým řídícím jednotkám, ale vytvoření 

uživatelsky přívětivého, jednoúčelového zařízení, které usnadní provoz malých 

zahradních bazénů o objemu do 20 m
3
. 

První kapitola se zabývá rozborem problematikou bazénové technologie a způsoby 

ohřevu vody v bazénu. Druhá kapitola je zaměřená na komerčně nabízené řídící 

jednotky solárního ohřevu vody včetně rozboru jejich funkcí. Třetí kapitola se zabývá 

samotným návrhem řídící jednotky, především její hardwarové části. Ve čtvrté kapitole 

je popsán návrh řídícího firmwaru pro řídící jednotku. V následující páté kapitole 

je uveden postup při realizaci prototypu řídící jednotky. V šesté kapitole je popsáno 

oživení a odzkoušení prototypu. Sedmou kapitolou je závěr této práce, kde je uvedeno 

shrnutí dosažených výsledků.  

1.1 Úvod do problematiky zahradních bazénů 

Zahradní bazén je na první pohled jednoduché zařízení, které nevyžaduje příliš 

pozornosti. Je však nutné dodat, že má-li být zahradní bazén místem odpočinku, musí 

mít čistou vodu o optimální teplotě a to pokud možno s co nejmenším vynaloženým 

úsilím. Zahradní bazén jako celek se dá rozdělit do tří základních částí. Samotný 

zahradní bazén, filtrační zařízení a solární nebo jiný ohřev vody. 

1.2 Zahradní bazén 

Zahradní bazén, ať už nadzemní nebo zapuštěný pod úroveň terénu, není v principu 

nijak složité zařízení. Jedná se o nádrž s vodou, ve které z důvodu udržení čistoty voda 

cirkuluje přes filtrační zařízení. V horní části se nachází tzv. skimmer, který je jakýmsi 

hrdlem bazénu, do kterého je voda spolu s plovoucími nečistotami nasávána. Dále 

je voda hnána přes pískovou filtraci zpět do bazénu zpětnou tryskou, která má většinou 

možnost nastavení směru vyústění ve smyslu k ose bazénu. Tím je velice snadno 

dosaženo otáčení vodní masy v bazénu, čímž se voda v něm promíchává. Pomocí 

skimmeru lze připojit další příslušenství bazénu jako např. bazénový vysavač. 

Chemická úprava vody se provádí přímo vmísením zředěného přípravku do vody 

v bazénu, nebo vložením chemického přípravku ve formě tablet do plovoucího 

zásobníku, kde se postupně přípravek uvolňuje. Teplota vody v bazénu by neměla 

přesáhnout 30 °C. Nad tuto hodnotu chemické přípravky přestávají účinkovat 

a v krajním případě se může vlivem vysoké teploty poškodit vnitřní vybavení bazénu. 
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1.3 Filtrační zařízení 

Pro filtraci bazénové vody se nejčastěji používá písková filtrace. Voda z  bazénu 

je čerpadlem vháněna do nádoby filtru se speciální filtračním pískem, který funguje 

jako stálý lapač nečistot. Stejný princip je uplatněn ve volné přírodě, kde dešťová voda 

také stéká přes vrstvy štěrkopísků, čímž se očišťuje. Bazénová voda je nasávána ve 

skimmeru přes hrubý filtr, kde je zbavena velkých nečistot, např. listí. Dále je přivedena 

do vícecestného ventilu a odtud do horní části nádoby filtru. Poté je bazénová voda 

protlačena přes filtrační písek, kde je zbavena jemných nečistot (viz obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Princip pískové filtrace (převzato z [12]). 

Pro správnou funkci filtračního zařízení je nutné zajistit minimální dobu filtrování 

vody za den. Tento čas se mění v závislosti na počasí, když je slunečné, teplé počasí, 

musí se voda filtrovat déle a naopak. Obecně však platí, že vodu v bazénu je nutné 

alespoň jednou denně přefiltrovat. Výpočet minimální doby běhu pískové filtrace 

je uveden ve vztahu (1.1) 

 

      
 

           

                    
                              (1.1) 

 

kde tmin  je minimální doba běhu filtrace za den, Vbazénu je objem vody v bazénu a Pčerpadla 

je střední hodnota průtoku vody čerpadlem za hodinu. Tento údaj udává výrobce. 

Pro udržení čisté vody v bazénu je také nutné minimálně jednou týdně provést 

vypláchnutí filtračního písku od nachytaných nečistot. Pro tuto funkci slouží vícecestný 

ventil, který je nejprve uveden do polohy proplach, kdy se změní směr protékání vody 

filtračním pískem a výstup z filtrační nádoby je vyveden do odpadu a poté do polohy 

výplach, kdy je směr protékání vody správný, ale výstup je stále veden do odpadu.  



 13 

1.4 Solární ohřev bazénu 

Solární ohřev bazénu je nejoblíbenější způsob ohřevu bazénové vody. Solární ohřev 

je v principu jednoduchý. Solární kolektor se zapojí do okruhu bazénové filtrace, 

za pískovou filtraci. Přefiltrovaná voda pak protéká přes kolektor, který tvoří ve většině 

případů tmavá plastová rohož s velkým počtem vodních kanálků, přes které protéká 

voda. Tím je protékající voda rozložena do velké plochy a sluneční paprsky dopadající 

na venkovní plochu solárního panelu tak vodu ohřívají. Při správném používání 

lze dosáhnout zvýšení teploty vody v bazénu až o 6°C a tím prodloužit koupací sezónu 

o několik týdnů. Výkon dodávaný kolektorem do vody v bazénu lze určit 

ze vztahu (1.2) [13] 

                                               
   ,       (1.2) 

 

kde Ak je vztažná plocha kolektoru, G je sluneční ozáření [W/m
2
], η0 je optická 

účinnost, tm je teplota teplonosné kapaliny, te je teplota okolí, a1 je lineární součinitel 

tepelné ztráty kolektoru [W/(m
2
K)] a a2 je kvadratický součinitel tepelné ztráty 

kolektoru [W/(m
2
K

2
)]. 

Používání slunečního panelu pro ohřev vody v bazénu je velice jednoduché. 

Otočením příslušného ventilu je voda z bazénové filtrace přivedena do bazénu 

přes solární kolektor, čímž dochází k ohřevu vody. Problém ale nastává při prudké 

změně počasí. Pokud totiž zůstane solární kolektor v činnosti i při nízkých teplotách 

okolí, může být voda v bazénu dokonce ochlazována. Při letní bouřce se může teplota 

vzduchu pohybovat okolo 15 °C. Uvážíme-li, že voda v bazénu má 30 °C, 

pak předávané teplo solárním kolektorem do okolí může vodu v bazénu významně 

ochladit. Zapojení solárního kolektoru do systému bazénové filtrace je patrné na obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Zapojení solárního kolektoru do systému filtrace. 
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1.4.1 Druhy solárních kolektorů 

 

Fototermických solárních kolektorů existuje celá řada. V zásadě se fototermické solární 

kolektory dají rozdělit do dvou skupin. Solární kolektory atmosférické a vakuové. 

Pro použití k ohřevu bazénové vody se pro nízkou pořizovací cenu nejčastěji používají 

atmosférické solární kolektory. Vakuové kolektory jsou vhodné spíše pro ohřev 

teplé užitkové vody (TUV), protože jsou konstruované pro celoroční provoz a většinou 

jsou mechanicky mnohem odolnější. Princip vakuových solárních kolektorů je stejný 

jako atmosférických, jen s tím rozdílem, že celé zařízení je umístněno v  tepelně 

izolovaném prostoru vrstvou vakua. Tím je minimalizován vliv okolní teploty 

a umožněn celoroční provoz. Jejich pořizovací cena je samozřejmě vyšší. 

U solárních kolektorů se rozlišují tři plochy, ke kterým se vztahují jejich výsledné 

parametry.  

 Celková plocha solárního kolektoru – celková plocha, na kterou dopadá 

sluneční záření. 

 Plocha apertury – plocha průmětu otvoru, kterým vstupuje sluneční záření 

do kolektoru. 

 Plocha absorbéru – plocha, na které dochází k ohřívání protékající vody. 

 

 Atmosférické solární kolektory jsou nejjednodušším a zároveň nejlevnějším 

typem solárních kolektorů. Vyrábějí se v provedení s plochým absorbérem, 

nebo s trubkovým absorbérem. Výjimečně pak trubkové s plochým absorbérem. 

Základní rozdíly jsou v jejich konstrukci. Solární kolektor plochý má výhodu 

jednoduché výroby a tím i výsledné ceny. Typickým představitelem této kategorie 

solárních kolektorů je tzv. plastová rohož, kde voda protéká mnoha tenkými kanálky 

o čtvercovém průřezu (viz obr. 3). 

 

 

Obr. 3: Solární kolektor s trubkovým (vlevo) a s plochým absorbérem (vpravo). 
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Hlavní výhodou plochých solárních kolektorů je kromě jejich nízké pořizovací 

ceny i jejich větší účinnost vztažena k celkové ploše, tedy k celkové mechanické ploše 

kolektoru. Samozřejmě, že trubkové solární kolektory mají účinnost vztaženou k ploše 

apertury vyšší, ale zvláště v místech použití, kde je omezen prostor pro umístnění 

solárních panelů, může být užitím plochého kolektoru dosaženo většího celkového 

výkonu, než při použití trubkového kolektoru. Zajímavou podskupinou trubkových 

kolektorů jsou pak trubkové kolektory s reflektorem (viz obr. 4), kde je pod absorbéry 

umístněna odrazná plocha čímž se účinná plocha absorbéru zdvojnásobí.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Solární kolektor trubkový s reflektory. 

 

 

V této práci bude uvažováno použití atmosférického deskového solárního kolektoru 

z důvodu nízké pořizovací ceny. Jak již bylo zmíněno, cílovou skupinou této řídící 

jednotky ohřevu zahradního bazénu, budou majitelé malého zahradního bazénu. 

Řídících jednotek pro profesionální velké zahradní bazény je na trhu celá řada 

a ve většině případů uvažují použití vakuových kolektorů v kombinaci s ohřevem 

teplé užitkové vody (TUV). Jejich pořizovací cena ale několikanásobně převyšuje cenu 

běžného malého zahradního bazénu. 

 

 

 

 

 

 

Reflektor 

  

Celková plocha 

Plocha apertury 

Sluneční záření 

Plocha absorbéru 
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2 POUŽÍVANÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

V této kapitole jsou popsány dostupné řídící jednotky určené k regulaci teploty vody 

v zahradním bazénu. Na současném trhu není mnoho řídících jednotek, které umožňují 

regulovat teplotu vody v bazénu. Jednou z mála firem, která vyrábí řídící jednotku pro 

toto použití je firma ElektroBock s.r.o. Kuřim. Tato společnost dodává řídící jednotky 

s označením SRJ10, SRJ20, SRJ22 a SRJ30. [3] [4] 

 (viz <http://www.elektrobock.cz/cs/solarni-systemy/>) 

2.1 Solární řídící jednotka SRJ10 

Tato řídící jednotka je základním typem ze tří možných variant. Umožňuje volbu mezi 

šesti možnými programy, a to podle jejich způsobu zapojení. Je to velice kvalitní řídící 

jednotka, které nechybí variabilita pro různé použití. Koncept však vychází z řídící 

jednotky solárního ohřevu teplé užitkové vody (TUV) a pro využití pouze k regulaci 

ohřevu vody v bazénu je dle mého názoru příliš složitá. Tato řídící jednotka ve svém 

nejjednodušším módu (program č. 1) řídí čerpadlo filtrace a třícestný ventil 

pro odpojení solárního ohřevu na základě údajů ze dvou snímačů teploty. Snímač 

teploty vody v bazénu a snímač teploty vody v solárním panelu. Tímto způsobem 

je dosaženo nejlepší možné účinnosti solárního panelu pro ohřev vody v bazénu. 

Bohužel tato jednotka neumožňuje použití některých velice praktických funkcí, které 

budou uvažovány v této práci. Např. pokud majitel bazénu potřebuje provést údržbu 

bazénu, nebo čištění filtrační nádoby s pískem, musí při použití této řídící jednotky 

počkat, až řídící jednotka na základě zjištěných údajů ze snímačů spustí filtraci. Nebo 

musí zařízení vyřadit z provozu a spustit čerpadlo filtrace jiným způsobem. Dále pokud 

je voda v bazénu znečištěná a je nutné ji mimořádně filtrovat delší dobu než je obvyklé, 

je nutné přepnout řídící jednotku na řízení podle času a nastavit časové intervaly ručně. 

 

Program č. 1 : Tento program se používá, pokud je řídící jednotka použita pouze 

k řízení ohřevu vody a filtrace v bazénu s použitím solárního panelu. Na základě 

hodnoty ze snímače teploty vody v bazénu a teploty vody v solárním panelu řídící 

jednotka rozhoduje, zda je zapnuta jen filtrace bazénu nebo je při spuštění filtrace 

zařazen i solární panel. Na výběr jsou dvě možnosti řízení.  

 Řízení podle teploty – Tato funkce používá pro rozhodování pouze údaje 

o teplotě vody. Je vyžadováno nastavení minimální doby běhu filtrace. 

Pokud je voda v bazénu nižší než nastavená teplota, tak je při každé filtraci 

spuštěn i okruh solárního panelu. Pokud je voda v bazénu vyšší než 

nastavená teplota, solární panel je odpojen. 

 Řízení podle času -  Při tomto řízení je vyžadováno nastavení časových 

pásem spuštění filtrace bazénu. Na základě údajů o teplotě vody 

je rozhodnuto o připojení/odpojení solárního panelu. 

Program č. 2 : Tento program slouží k řízení pouze ohřevu zásobníku TUV (teplé 

užitkové vody) s použitím solárního panelu. Pokud teplota vody v solárním panelu 

dosáhne požadované hodnoty, spustí se cirkulace vody do zásobníku TUV. 
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Program č. 3 : Tento program slouží k využití ohřevu TUV a bazénu. Na základě 

údajů ze třech snímačů teploty (teplota vody v bazénu, teplota vody v zásobníku TUV 

a teploty vody v solárním panelu) řídící jednotka rozhoduje o využití solárního panelu 

k ohřevu vody v bazénu v době, kdy zásobník TUV je nahřán na požadovanou teplotu. 

Pokud je tedy teplota vody v zásobníku TUV dostatečná, a za normálních okolností 

(program č. 2) by byl solární panel v nečinnosti, přepne řídící jednotka solární panel 

k využití pro ohřev bazénové vody. 

Program č. 4 : Stejný jako program č. 3, jen je pro cirkulaci vody pro ohřev 

bazénu použito čerpadlo pro filtraci bazénu. Umožňuje tedy nastavení min. doby filtrace 

bazénové vody nezávisle na ohřevu TUV. 

Program č. 5 : Stejný jako program č. 3, jen je využito pro cirkulaci vody 

pro ohřev bazénu druhé oběhové čerpadlo a třícestný ventil. Filtrace bazénu není 

zahrnuta do řízení. 

Program č. 6 : Stejný jako program č. 3, jen je využito k cirkulaci vody pro ohřev 

bazénu stejné čerpadlo jako pro cirkulaci vody pro ohřev TUV. Do řízení je zahrnut 

třícestný ventil a motor filtrace. Umožňuje tedy nastavení min. doby filtrace bazénové 

vody nezávisle na ohřevu TUV. 

 

2.2 Solární řídící jednotka SRJ20 

Tato řídící jednotka je určená  pouze k ohřevu vody v bazénu. Proti SRJ 10 jsou zde 

použity nové funkce. Např. ovládání až tří okruhů osvětlení bazénu a okolí pomocí 

dálkového ovladače. Dále ovládání vodních atrakcí pomocí dálkového ovladače, např. 

vodní hřib, fontána nebo protiproud. A nezávislé zapnutí/vypnutí filtrace pro snadné 

čištění bazénu.  

2.3 Solární řídící jednotka SRJ22 

Tato řídící jednotka je funkcemi stejná jako SRJ20, jen je zde možnost použití externího 

dohřevu vody v bazénu, např. elektrickým topidlem. Pokud tedy teplota vody v bazénu 

klesne pod nastavenou hodnotu a solární panel není ohřátý od slunce, použije jednotky 

k ohřevu bazénové vody externí průtokový ohřívač. 

2.4 Solární řídící jednotka SRJ30 

Tato řídící jednotka slučuje funkce SRJ10 a SRJ20 resp. SRJ22 

 

U těchto řídících jednotek, proti řídící jednotce uvažované v této práci, stále chybí 

možnost spuštění mimořádné filtrace jedním tlačítkem a možnost spuštění filtrace 

pro údržbu bazénu s opětovným automatickým návratem do původního stavu regulace. 

V této práci je uvažována řídící jednotka malého zahradního bazénu do 20 m
3
 vody 

v základní sestavě, tedy bazén, solární panel a filtrace, s důrazem na základní funkce 

řízení a doplňkové funkce odvozené z praktického užívání bazénu.  
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3 HARDWAROVÝ  NÁVRH  ŘÍDÍCÍ  JEDNOTKY  

Nabízí se pouze jedna varianta řešení s důrazem na jednoduchost a jednoúčelovost. 

Jak již bylo uvedeno, řídící jednotky pro ovládání složitých bazénových systémů jsou 

schopné řídit ohřev bazénové vody pomocí zařízení určené k ohřevu TUV, na trhu jsou 

a nejsou ani nikterak drahé. Navrhovat tedy zařízení, které je již navrženo, by nebylo 

přínosem. Tato práce se zabývá navržením řídící jednotky pro použití regulace ohřevu 

vody pouze bazénu malých rozměrů a za použití pouze solárního kolektoru. 

V České Republice výrazně přibývá majitelů zahradních bazénů. Velký podíl z tohoto 

počtu tvoří majitelé malých zahradních bazénů do 20 m
3
 objemu vody. Pro tyto bazény 

není ekonomicky výhodné pořizovat složité solární systémy, tepelná čerpadla, 

protiproudy a jiné bazénové příslušenství, které jsou vhodné spíše pro velkoobjemové 

bazény. Typickým příkladem takovéhoto malého zahradního bazénu je kruhový bazén 

o průměru 4 m a hloubce 1 m. Příslušenstvím takového bazénu je pouze písková filtrace 

a solární kolektor.  

Tato práce se zabývá navržením takové řídící jednotky, která bude schopna ovládat 

motor čerpadla filtračního zařízení a ventil solárního kolektoru. Tím bude dosaženo 

regulace ohřevu, popřípadě ochlazování bazénové vody na nastavenou teplotu. Důraz 

bude kladen na jednoduchost ovládání a funkce usnadňující údržbu bazénové sestavy. 

Např. tlačítko pro spuštění mimořádné filtrace bazénové vody s automatickým návratem 

k regulaci teploty, nebo tlačítko pro spuštění motoru filtrace pro snadné vyčištění 

pískové filtrace. Jako doplněk pro zvýšení komfortu uživatele bude uvažováno použití 

bezdrátového přenosu hodnot teploty vody, okolního vzduchu a solárního panelu 

na vzdálený (domovní) displej (viz obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Blokové schéma řídící jednotky. 

Hlavní 

řídící jednotka 

Řízení 

motoru 

Řízení 
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jednotka 

PT1 = Snímač teploty vody bazénu 

PT2 = Snímač teploty vzduchu 

PT3 = Snímač teploty solárního kolektoru 

PT1  PT2  PT3 
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3.1 Návrh výstupních obvodů 

Pomocné a přepínací obvody musí být konstruovány tak, aby dokázali dostatečně rychle 

a bezpečně vypnout motor filtračního zařízení, popřípadě přepnout ventil solárního 

ohřevu. Pro tyto účely je nejprve nutné stanovit parametry zařízení, které bude řídící 

jednotka obsluhovat. [11] [12] 

3.1.1 Stanovení parametrů obsluhovaných periférií 

Filtrační zařízení 

 El. motor ……………………..... 0,35 kW/230 V 

 Průtok vody ………………………..…. 5 m
3
/hod 

 Jmenovitý tlak vody……….………….… 3,5 bar 

 Připojovací hadice…………….... průměr 32 mm 

 Závit připojovací koncovky ….….3/2 “ = 38 mm 

Solární kolektor 

 Polypropylénový kolektor ……3,6 m
2
 (3 x 1,2 m) 

 Připojovací hadice …………...…. průměr 32 mm 

Bazén 

 Půdorys ………………………….………kruhový  

 Objem vody………………………….…..… 12 m
3 
 

 Průměr …………………………….…....… 3,6 m  

 Hloubka …………………………….….…. 1,2 m 

Obtokový ventil 

 Těleso ventilu ……….… EV220B 25B 1N NO000 

 Funkce ……..... NO (bez proudu otevřeno) 

 Průměr připojení hadic ……... G1 (32 mm) 

 Průtok vody……………………. 11 m
3
/hod 

 Diferenční tlak……………….. 0,3 až16 bar 

 Teplota média ………….….. -10 až +90 °C 

 El. mag cívka……………………….….  BB230AS 

 Ovládací napětí …………………..… 230 V 

 Frekvence …………………….…….. 50 Hz 

 Výkon ……………………………..... 10 W 

 Konektor ………………………………. 042N0265 

 Krytí ……………………………...…. IP 65 

 

 

 

 

 



 20 

3.1.2 Výstup pro ovládání motoru filtrace 

 

Ovládání motoru filtrace musí být universální pro použití na různé typy filtrační 

jednotky. S ohledem na skutečnost, že tato práce se zabývá ovládáním filtrace pro malé 

zahradní bazény do 20 m
3
, je maximální uvažovaný výkon takovéto filtrační jednotky 

s příkonem do 1 kW. S ohledem na skutečnost, že spínaná zátěž bude mít induktivní 

charakter, bylo vybráno relé značky Finder série 40.61 s napětím ovládací cívky 12 V 

DC a maximálním spínaným proudem 16 A, při jmenovitém napětí 250 V AC. Schéma 

zapojení ovládání výstupních relé je znázorněno na obr. č. 6. Z důvodu lepší energetické 

bilance zatížení mikroprocesoru bylo přistoupeno k použití polem řízených tranzistorů 

BS108. Tento D-MOS tranzistor v pouzdře TO92 je vyvinutý pro použití ve spínacím 

režimu do telefonních ústředen a ovládání relé. Maximální proud ID = 250 mA 

a maximální napětí VDS = 200 V je pro použití k ovládání relé Finder 40.61 dostačující. 

Při odzkoušení na nepájivém kontaktním poli bylo zjištěno, že ovládací el. mag. cívka 

relé se při dlouhodobém zapnutí mírně zahřívá. Reálný proud touto cívkou 

při U = 12 V je 50 mA. Protože relé bude používáno v režimu, kdy může být sepnuté 

i několik hodin, bylo tak sníženo ovládací napětí relé na 10 V použitím stabilizátoru 

78S10. Tím bylo dosaženo snížení proudu protékajícího cívkou relé na 41 mA. 

Tento proud je naprosto dostačující pro jednoznačné sepnutí relé, ale cívka se již 

nezahřívá. Tento problém je známý u velkých cívek silových stykačů, kde obvykle 

výrobce nabízí dvě varianty provedení stykače. První varianta pro použití 

ke krátkodobému spínání a druhá pro trvalé sepnutí.  

   Pro zamezení nežádoucího sepnutí relé, například při poruše mikrokontroléru, vypnutí 

napájení + 5 V apod., byl použit pull-down rezistor pro udržení MOSFET tranzistorů 

v nevodivém stavu i při odpojení mikrokontroléru. Proud tímto rezistorem, 

resp. výkonové zatížení pinu mikrokontroléru při výstupu v log. 1, kdy rezistorem R12, 

resp. R13 teče „zkratový“ proud je vypočítán dle vzorce (3.1) 

 

                                 
   

   
 

  

               ,                                    (3.1) 

 

kde IR12 je proud rezistorem R12, UCC je napájecí napětí a R12 je hodnota rezistoru 

R12 (výkon který budou rezistory spotřebovávat je 1 mW). 

 

3.1.3 Výstup pro ovládání obtokového ventilu 

 

Ovládání elektromagnetického ventilu musí být universální pro použití různých typů 

přepínacích ventilů. V této práci je uvažováno použití jak dvoucestného 

elektromagnetického ventilu, tak i třícestného se dvěma elektromagnetickými cívkami. 

Z tohoto důvodu bylo vybráno relé s přepínacím kontaktem, stejné jako pro ovládání 

motoru filtrace. Shodné zůstává i zapojení ovládacího tranzistoru, tedy zapojení 

uvedené na obr. 6. 
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Obr. 6: Schéma zapojení ovládání relé. 

3.2 Návrh vstupních obvodů 

3.2.1 Snímání teploty  

 

Protože přesnost údajů o teplotě má zásadní vliv na výslednou regulaci teploty vody 

a není možné přesně stanovit délku přívodních vodičů od jednotlivých snímačů teploty, 

bylo zvoleno snímání teploty digitálními snímači. S ohledem na úsporu vstupně 

výstupních portů, resp. pinů, bylo vybíráno ze snímačů teploty s přenosem dat pomocí 

1-Wire sběrnice.  

Vzhledem k snadno dostupným knihovnám byl vybrán snímač DS18B20, který má 

stejné napájecí napětí jako použitý mikrokontrolér. DS18B20 poskytuje 9 až 12 bitové 

měření teploty, obsahuje alarm a uživatelsky programovatelné permanentní horní 

a dolní spouštěcí body.  Má rozsah provozních teplot -55 °C až +125 °C. Přesnost 

měření v rozsahu -10 °C až +85 °C je ± 0,5 °C. Pro měření v plném rozsahu,         

tedy  -55 °C až +125 °C je přesnost ± 2 °C. 

 V této práci je uvažováno použití v režimu snímání teploty od -10 °C až +85 °C. 

Každý DS18B20 má paměť ROM, ve které je uložené 64-bitové unikátní číslo, 

což umožňuje připojení více snímačů na stejné 1-Wire sběrnici. Toto číslo se skládá 

ze tří částí. V nejnižších 8 bitech je uložen kód zařízení (pro DS18B20 je tento kód 

28HEX), následujících 48 bitů obsahuje unikátní sériové číslo a nejvyšších 8 bitů 

obsahuje CRC kód, který je vypočítán z prvních 56 bitů v paměti. Tento CRC kód 

slouží k ověření bezchybnosti dat, která byla přijata. Pokud se totiž data poškodí 

při přenosu, MASTER řídící jednotka tuto chybu vyhodnotí a komunikaci opakuje. 

Při komunikaci s DS18B20 pomocí 1-Wire sběrnice je tedy zapotřebí po RESET pulsu 

vyslat příkaz Match ROM, pak 64-bitový kód zařízení se kterým se má pracovat. 

Teprve poté se posílá požadovaný příkaz. Blokové schéma vnitřního uspořádání 

snímače DS18B20 je znázorněno na obr. 7, fotografie snímače v pouzdře TO92 

na obr. 8. 
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Obr. 7: Blokové schéma vnitřního uspořádání snímače DS18B20 (převzato z [9]). 

 

 

Obr. 8: Teplotní snímač DS18B20. 

Snímač teploty DS18B20 obsahuje přímé digitální měření teploty s rozlišením 

které je uživatelsky nastavitelné na 9,10,11 nebo 12 bitů. To odpovídá 0,5; 0,25; 0,125 

nebo 0,0625 °C. Výchozí rozlišení při zapnutí snímače je 12 bitů, tedy 0,0625 °C. 

Snímač obsahuje paměť SRAM o velikosti 9 bajtů, kam jsou ukládány hodnoty změřené 

teploty, konfigurace a vypočtené CRC (součet ostatních 8 bajtů). Obsah této paměti, 

výrobcem označované jako SCRATCHPAD neboli zápisníková paměť, je možné vyčíst 

pomocí specifického příkazu 1-Wire sběrnice.  

Paměť SRAM v DS18B20 (SCRATCHPAD):  

byte 0  =>   Změřená teplota LSB ve formátu  [ 2
3 
2

2  
2

1
 2

0  
 2

-1
  2

-2
 2

-3
 2

-4 
]. 

byte 1  =>   Změřená teplota MSB ve formátu  [ S  
 
S

   
S  S

  
  S  2

6
  2

5
  2

4 
]. 

  byte 2 =>   TH registr pro uložení maximální teploty. Překročení signalizuje alarm. 

  byte 3  =>   TL registr pro uložení minimální teploty. Překročení signalizuje alarm. 

  byte 4  =>   Konfigurační registr 

  byte 5  =>   Rezervováno 

  byte 6  =>   Rezervováno 

  byte 7  =>   Rezervováno 

  byte 8 =>   CRC 

 

Snímač teploty dále obsahuje paměť EEPROM, kde se příkazem 

COPY SCRATCHPAD ukládají data z paměti SRAM tak, aby byla přístupná po zapnutí 

snímače. 
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Paměť EEPROM v DS18B20):  

byte 0  =>   TH registr pro uložení maximální teploty. 

byte 1  =>   TL registr pro uložení minimální teploty. 

  byte 2 =>   Konfigurační registr. 
 

Registr TH a TL lze také použít jako uživatelskou paměť. Při spuštění alarmu překročení 

teploty nastane pouze nastavení příznaku této události. Pokud chceme použít alarm 

překročení teploty, musíme se snímače dotazovat ve smyčce příkazem 

ALARM SEARCH. Tento příkaz vyhledá všechny snímače v signalizaci alarm 

překročení teploty. 

 

Formát změřené teploty: 

Teplotní snímač změřenou teplotu uloží do prvních dvou bajtů v paměti SRAM. 

Hodnota změřené teploty je ukládána v °C. Jako první je uložen registr LSB, na druhém 

místě v paměti je pak uložen registr MSB. Rozložení jednotlivých bitů změřené teploty 

je patrné z tab. č. 1. Znaménkový bit (S) označuje, zda je hodnota kladná nebo záporná. 

Pro kladné číslo je hodnota S= 0 a pro záporné číslo je S=1. 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

LS Byte (0) 2
3 

2
2
 2

1
 2

0
 2

-1
 2

-2
 2

-3
 2

-4
 

MS Byte (1) S
 

S S S S 2
6
 2

5
 2

4
 

 

Tab. 1: Formát registrů obsahujících hodnotu změřené teploty. 

 

Formát registrů TH  a TL pro spouštění alarmu překročení teploty: 

Druhý a třetí v pořadí v paměti SRAM jsou registry pro uložení nastavené teploty 

pro spouštění alarmu při jejím překročení. Význam jednotlivých bitů je uveden 

v tab. č. 2. Znaménkový bit (S) označuje, zda je hodnota kladná nebo záporná. 

Pro kladné číslo je hodnota S = 0 a pro záporné číslo je S = 1. 

  

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

TH      (2) S
 

2
6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

TL      (3) S
 

2
6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

Tab. 2: Formát registrů obsahujících teplotu spuštění alarmu. 

 

Formát konfiguračního registru: 

Čtvrtým v pořadí v paměti SRAM je registr pro konfiguraci snímače uživatelem. 

Pro nastavení jsou vyhrazeny pouze 2 bity, které definují rozlišení, resp. rozsah 

snímače. Ostatní bity jsou vyhrazeny výrobcem a nelze je změnit. Význam jednotlivých 

bitů je uveden v tab. č. 3. Nastavení těchto bitů je uvedeno v tab. č. 4. V základním 

nastavení po zapnutí snímače je rozlišení snímače 12-bitové, tedy 0,0625 °C. V tomto 

nastavení má snímač dobu konverze dle datasheetu [9] 750 ms. 
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Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Config   (4) 0
 

R1 R2 1 1 1 1 1 

Tab. 3: Formát konfiguračního registru. 

R1 R2 nastavení rozlišení 

0 0   9-bitové rozlišení (0,5 °C) 

0 1 10-bitové rozlišení (0,25 °C) 

1 0 11-bitové rozlišení (0,125 °C) 

1 1 12-bitové rozlišení (0,0625 °C) 

Tab. 4: Formát nastavení rozlišení měřené teploty. 

 

Použití snímače DS18B20: 

 

Použití snímače DS18B20 je velice elegantní, ale není jednoduché. Při komunikaci 

s tímto snímačem je velmi důležité dodržet pořadí příkazů pro správnou funkci.  

Jako první musí být vždy provedena inicializace zařízení na 1-Wire sběrnici. 

Ta se skládá z RESET pulsu, který vysílá master jednotka v tomto případě 

mikrokontrolér a PRESENT „odezvy“, kterou vysílá zařízení, které je ve chvíli reset 

pulsu připojené na sběrnici a připravené k provozu. RESET puls trvá nejméně 480 μs, 

po celou tuto dobu master jednotka drží výstup 1-Wire sběrnice na nízké úrovni. 

Klidová poloha je log. 1, díky „pull-up“ rezistoru. Následujících 480 μs master řídící 

jednotka očekává odezvu od všech připojených zařízení. Samotný PRESENT puls trvá 

60-240 μs. 

Ihned po inicializaci je nutné provést krok č. 2, autentizaci zařízení připojené 

na sběrnici, protože na sběrnici může být připojeno více zařízení a master jednotka není 

schopná tyto zařízení od sebe rozlišit. K této autentizaci slouží příkazy 

„ROM Command“. 

Po autentizaci následují příkazy pro funkce DS18B20. Dodržet toto pořadí je pro 

správnou funkci velice důležité. Inicializační sekvence musí vždy předcházet 

jakémukoli příkazu pro zařízení na 1-Wire sběrnici. Výjimkou tohoto pořadí je pouze 

příkaz  ALARM_SEARCH, který vyhledá na sběrnici zařízení s příznakem překročení 

nastavené teploty, nebo SEARCH_ROM, který vyhledá na sběrnici zařízení 

s definovaným ROM kódem (64 bitový identifikátor). Po některém z těchto příkazů 

musí ale následovat inicializační sekvence. 

Pokud je jasné, že se na sběrnici nachází pouze jedno zařízení, je možné krok č. 2 

vynechat příkazem SKIP_ROM a přejít přímo k příkazům pro funkce bez autentizace 

snímače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Význam příkazů pro DS18B20 

 

ROM Příkazy: 

 SEARCH ROM [F0HEX]  - Vyhledá všechna zařízení na sběrnici, nebo jedno    

    konkrétní zařízení podle 64-bitové  identifikace.     

                  

 READ ROM     [33HEX]   - Přečte paměť ROM. Používá se v případě, kdy je  

           na sběrnici pouze jedno zařízení. 

 

 MATCH ROM  [55HEX]  - Slouží pro nastavení identifikátoru pro   konkrétní  

              zařízení na sběrnici. Změna 48bitového sériového    

   čísla. 

 

 SKIP ROM      [CCHEX]  - Přeskočení   paměti   ROM,   slouží   k   rozesílání  

  společných  příkazů  pro  všechna   zařízení,  nebo     

  před  příkazem  při použití pouze jednoho zařízení  

     na sběrnici. 

 

 ALARM SEARCH [ECHEX]   - Vyhledá    všechna    zařízení    s   příznakem  

                                             překročení TL nebo TH teploty. 

 

DS18B20 funkce: 

 CONVERT T  [44HEX]   - Tento příkaz spustí konverzi teploty, výsledná data  

  jsou    uložena    do    zápisníkové   paměti   ROM     

 (SCRATCHPAD). 

 

 WRITE SCRATCHPAD [4EHEX]  - Tento příkaz  umožňuje  master  řídící   

   jednotce zapsat 3 bajty  do   paměti    ( TL  registr,     

  TH  registr  a konfigurační  registr). 

 

 READ SCRATCHPAD [BEHEX]   - Vyčte paměť zásobníku (Scratchpad). 

 

 

 COPY SCRATCHPAD [48HEX]    -  Zkopíruje 3 bajty do  paměti  EEPROM  

                                                      (TL registr, TH registr  a  konfigurační registr). 

 

 

 RECALL E2    [B8HEX]  - Zkopíruje data z paměti EEPROM do Scratchpadu  

                                                      (TL registr, TH registr a konfigurační registr). 

 

 

 READ POWER SUPPLY [4BHEX]  -  Tento    příkaz     zjistí    zda    některý  

z    připojených     snímačů     používá     parazitní  

napájení  (snímač je  napájen ze  sběrnice,       

dvouvodičové použití ). Pokud některý snímač   

používá toto napájení, tak během „read slotu“  

bude  1-Wire sběrnice stažena na nízkou úroveň. 
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Základní použití snímače, pokud je na 1-Wire sběrnici připojeno pouze jedno 

zařízení, je následující. Jako první je nezbytné provést inicializaci RESET pulsem. 

Protože je na sběrnici připojeno pouze jedno zařízení, není nutné provádět autentizaci 

a paměť ROM můžeme přeskočit příkazem SKIP_ROM. Následně příkazem 

CONVERT_T provede snímač konversi teploty a hodnotu uloží do Scratchpadu. 

Následně je se snímačem ukončena komunikace z důvodu konverse teploty. Tento 

proces může trvat i několik stovek milisekund, viz datasheet DS18B20 [9]. Pro vyčtení 

teploty uložené v paměti snímače je nutné opět navázat komunikaci reset pulsem, 

přeskočit paměť ROM a zaslat do snímače příkaz READ_SCRAT. Poté je do zvolené 

proměnné uložena teplota v 16-bitové reprezentaci, viz tab. č. 1. Je výhodné tyto dva 

bajty ukládat do dvou 8-bitových proměnných pro její snadnější zpracování. První 

přijatý bajt obsahuje hodnotu teploty a to tak, že v horních čtyřech bitech je celočíselná 

hodnota a ve spodních čtyřech bitech je uložena desetinná část ve zlomkovém tvaru 

s dvojkovým doplňkem. V  pořadí druhém přijatém bajtu jsou uloženy nejvyšší 3 bity 

změřené hodnoty teploty, dále ve svých horních pěti bitech obsahuje znaménko 

(viz tab. č. 1). 

Níže je uvedený příklad zdrojového kódu pro použití jednoho snímače pro měření 

teploty za použití knihovny příkazů [16].  Druhý v pořadí přijatý bajt je bitově posunut 

o 4 bity nahoru a jsou k němu přičteny horní 4 bity z prvního přijatého bajtu. 

Tím je dosaženo, že takovéto číslo (cislo) obsahuje pouze celé číslo změřené hodnoty 

teploty. Dále jsou z prvního přijatého bajtu odděleny spodní 4 bity a vynásobeny x625. 

Tím je odstraněn zlomkový tvar a po vydělení hodnotou 1000 je dosaženo, že takovéto 

číslo (desetiny) obsahuje před desetinou čárkou údaj o desetině změřené teploty. 

Pro rozlišení na dvě desetinná místa je nutné vydělit získané číslo (desetiny) pouze 

hodnotou 100.  

 

 

Příklad použití DS18B20 

 

void vycti_teplotu(char *buffer) 
{ 
 
 uint8_t teplota [2];     // vytvoření dvou  
 therm_reset();      //reset DS18b20 
 therm_write_byte(SKIP_ROM); 
 therm_write_byte(CONVERT_T); 
  
 while (!therm_read_bit());    //čekání na dokončení měření teploty 
 therm_reset();      //reset Scratchpadu 
 therm_write_byte(SKIP_ROM);    //přeskočení ROM 
 therm_write_byte(READ_SCRAT);    //příkaz pro vyčtení hodnoty ze Scratchpadu 
  
 teplota[0]= therm_read_byte();    //vyčtení nižšího bytu 
 teplota[1]= therm_read_byte();    //vyčtení horního bytu 
 therm_reset();    
  
 cislo = ((teplota[1]<<4)&0b11110000);    //V tomto bytu jsou pouze spodní 3 bity hodnota, zbytek znaménko. 
         //Posunuto o čtyři se dělá místo pro nižší 4 bity z násl. bytu 
 cislo |= ((teplota[0] &0b11110000)>>4);    //int teplota nyní obsahuje všechny celé bity z obou bytů 
  
 desetiny = ((teplota[0] &0b00001111)*625); //625 pro převod zlomků na celé číslo 
 desetiny /=1000; 
  
 //25,4375 °C bude mít po vyčtená zápis MSB=ssss s001 LSB=1001 0111... 
 //MSB posuv o 4 vlevo = s001 0000 , přičten bitově posunutý LSB == s001 1001 =25dec   
 //LSB odstraněny horní 4 bity, násobeno 625 a děleno 1000 = 4,375 
 //výsledek je tedy 25,4 °C 
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3.2.2 Mechanické provedení snímače teploty 

 

Pro použití snímače k měření teploty vody bylo nutné zajistit ochranu snímače 

DS18B20 před poškozením připojených vodičů následkem vniknutí vody do prostoru 

připojení vodičů. Z tohoto důvodu byl snímač DS18B20 umístněn na upravený chladič 

pro součástky v pouzdře TO220. Připojené vodiče byly zaizolovány a poté, 

i se snímačem vloženy do smršťovací bužírky vyplněné epoxidovou pryskyřicí. Celé 

pouzdro bylo taktéž zalito do epoxidové pryskyřice a nalakováno. Tím získal snímač 

DS18B20 několikanásobnou ochranu před vnějšími vlivy a přitom mu byla zvětšena 

plocha pro snímání teploty. Snímač před zalitím do pryskyřice a jeho finální podoba 

je patrna na obr. 9. Měřením bylo zjištěno, že takto upravený snímač DS18B20 reaguje 

na prudké změny teploty pomaleji, což je pro použití v této práci přínosem. Při prudké 

změně teploty o 10 °C, došlo k ustálení tohoto přechodového děje po méně než 

5 minutách. 

 

 

Obr. 9: Fotografie hotového snímače teploty. 

 

Z důvodu nízké pořizovací ceny, byl pro propojení snímačů teploty s řídící 

jednotkou použit kabel UTP. Na obr. 10 je patrné zapojení příslušných vodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Zapojení snímače DS18B20 ke kabelu UTP. 

 

VCC 

data IN/OUT 

nezapojeno 

GND 

DS18B20 

DALLAS 

zelený 

hnědý 

modrý 

červený 

GND 

VCC 

 IN/OUT 



 28 

3.2.3 Zapojení snímačů k řídící jednotce 

 

Vzhledem k topologii zapojení snímačů pro měření teploty bylo upuštěno od použití     

1-Wire sběrnice pro více než jeden snímač. Vzhledem k tomu, že řídící jednotka bude 

používat pouze 3 snímače DS18B20, ze kterých bude navíc jeden zapojen přímo 

na DPS (měření teploty okolí), by použití jedné sběrnice pro zbylé dva snímače nebylo 

přínosem. Naopak by musela být zajištěna autentizace snímačů uživatelem, 

nebo definitivní autentizace přímo ve firmwaru mikrokontroléru. Při použití definitivní 

autentizace by měla řídící jednotka jasné instrukce, jaký snímač přísluší jaké proměnné, 

ale nebylo by možné nahradit poškozený snímač bez nutnosti opravy firmwaru. 

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úpravě knihovny a použití třech pinů 

použitého portu pro tři snímače. V knihovně DS18B20 (převzato [16]), byly upraveny 

instrukce pro definování potřebného portu. Vložením funkce „volba_pinu“ byl vytvořen 

nový příkaz této knihovny volba_pinu(x); kde na místo x bude vkládáno číslo pinu 

definovaného portu, na kterém je připojen potřebný snímač teploty.  

V souboru DS18B20.c, byla vložena funkce volba_pinu (viz níže). 

 
uint8_t zvoleny_pin; 
 
uint8_t volba_pinu (uint8_t A) 
{ 
 switch (A) 
 { 
  case 0:   zvoleny_pin=1;   break; 
  case 1:   zvoleny_pin=2;   break; 
  case 2:   zvoleny_pin=4;   break; 
  case 3:   zvoleny_pin=8;   break; 
  case 4:   zvoleny_pin=16;  break; 
  case 5:   zvoleny_pin=32;  break; 
  case 6:   zvoleny_pin=64;  break; 
        case 7:   zvoleny_pin=128; break; 
 } 
return zvoleny_pin; 
} 
 

V souboru DS18B20.h byly některé instrukce upraveny pro správné fungování více 

snímačů na více pinech (viz níže). 

// Thermometer conections 

#define THERM_PORT PORTD 
#define THERM_DDR DDRD 
#define THERM_PIN PIND 
//#define THERM_DQ PD7     //původní definice použitého pinu 
 
#define THERM_INPUT_MODE() THERM_DDR=~(zvoleny_pin)          // DDR set as input  
#define THERM_OUTPUT_MODE() THERM_DDR|=(zvoleny_pin)         //DDR set as output 
#define THERM_LOW() THERM_PORT&=~(zvoleny_pin)      //out is low (log. 0) 
#define THERM_HIGH() THERM_PORT|=(zvoleny_pin)      //out is high(log. 1) 
 
//původní definice 
//#define THERM_INPUT_MODE() THERM_DDR&=~(1<<THERM_DQ)        //DDR set as input 
//#define THERM_OUTPUT_MODE() THERM_DDR|=(1<<THERM_DQ)        //DDR set as output 
//#define THERM_LOW() THERM_PORT&=~(1<<THERM_DQ)      //out is low (log. 0) 
//#define THERM_HIGH() THERM_PORT|=(1<<THERM_DQ)      //out is high(log. 1) 
 
//Functions 
uint8_t volba_pinu (uint8_t);// inicializace funkce pro volbu pinu  // přidáno 1_2014 
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3.2.4 Dosah snímače DS18B20  (1-Wire) 

 

Pro správnou funkci snímačů je zapotřebí také zajistit jejich správnou komunikaci 

na sběrnici pro stanovenou vzdálenost. Z tohoto důvodu bylo provedeno měření 

komunikace snímače na několika vzdálenostech. Měřením bylo zjištěno, že snímač 

DS18B20 bude bez problémů pracovat i ve vzdálenosti větší než 20 metrů. Pro měření 

byl zkušební snímač připojen ke kabelu UTP. Na obr. 11 je patrná komunikace snímače 

ve vzdálenosti 0 metrů, tedy přímo na DPS. Na obr. 12 je oscilogram stejné komunikace 

ovšem ve vzdálenosti 20 metrů od řídící jednotky.  

 

 

Obr. 11: Oscilogram komunikace snímače DS18B20 s kabelem 0 metrů. 

 

Obr. 12: Oscilogram komunikace snímače DS18B20 s kabelem 20 metrů. 

Na obou oscilogramech je nastavena časová základna osciloskopu na 2 vteřiny 

na dílek. Rozestup jednotlivých komunikací (vyčtení teploty) je dán firmwarem 

mikrokontroléru. Zejména na druhém obrázku je patrné časové zpoždění mezi dobou 

od vyslání RESET pulzu, tedy 480 μs nízké úrovně Master jednotkou (řídící jednotka) 

a dobou vyslání odpovědi od Slave jednotky (DS18B20) ve formě datového slotu. 

I přes to, že samotný RESET pulz, s ohledem na nastavenou časovou základu nemůže 

být patrný, je jisté že snímač začne s konverzí teploty krátce po něm (viz řídící firmware 
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v příloze). Prodleva je způsobena dobou konverze teploty a sestavením rámce pro 

odpověď. Dle údajů výrobce může tato konverze a sestavení rámce trvat až 750 ms [9]. 

Díky tomu, že snímač DS18B20 používá pro komunikaci nejen „srážení“ pull-up 

rezistoru připojeného na sběrnici, ale také proudové nastavení vysoké úrovně, může 

komunikace s tímto snímačem probíhat i na velkých vzdálenostech řádově až několik 

desítek metrů. 

Na obr. 13 a 14 je proměřena komunikace na různé vzdálenosti s nastavenou 

časovou základnou na 10 μs a zachytáváním hrany pulsu. Dle datasheetu DS18B20 [9], 

je doba jednotlivého impulzu (time-slotu) stanovena na 60 μs, přičemž je prvních 15 μs 

nastaveno jako ochranný čas pro zotavení sběrnice. Na těchto oscilogramech je vidět 

deformace tvaru impulzu vlivem parazitní kapacity vedení. 

 

 

Obr. 13: Oscilogram komunikačního pulsu  DS18B20 s kabelem 0 a 20 metrů. 

 

Obr. 14: Oscilogram komunikačního pulsu  DS18B20 s kabelem 40 a 100 metrů. 

Při komunikaci snímače na sběrnici o délce 20 metrů je patrný čas uvedení sběrnice 

do vysoké úrovně 9,2 μs. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o hodnotě daného impulzu 

probíhá mezi 15 μs a 60. μs trvání pulzu, je komunikace na 20 metrů bez problémů. 

Měřením se potvrdilo, že komunikace se snímačem může probíhat i na vzdálenosti větší 

než 100 metrů. Při připojení snímače na kabel UTP o délce 100 metrů byla změřena 

doba uvedení sběrnice do vysoké úrovně 26 μs. To ale nemělo na komunikaci žádný 

vliv a všechny vyžádané hodnoty teploty byly  bezchybně přijaty. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o ryze digitální měření teploty, tak vzdálenost snímače od řídící jednotky 

nemá vliv na výslednou měřenou hodnotu. Na delší vzdálenosti nebylo měření 

prováděno z důvodu nedostatku UTP vodiče, protože tato práce uvažuje použití snímače 

na vzdálenost maximálně 20 metrů.   
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3.2.5 Chyba měření snímače 

 

Dle datasheetu snímače DS18B20 [9], je garantována maximální chyba měření 0,5 °C 

(viz obr. 15). Typická chyba měření v oblasti 20 až 40 °C je menší než +/- 0,2 °C. 

Vzhledem k charakteru použití v této práci je tato chyba garantovaná výrobcem více než 

dostačující. Z toho důvodu není nutné tuto odchylku od skutečné teploty nijak 

korigovat. 

 

Obr. 15: Chyba měření snímače DS18B20 (převzato z [9]). 

 

3.3 Návrh ostatních obvodů 

Na obr. 16 je uvedeno kompletní blokové schéma zapojení řídící jednotky.  

 

Obr. 16: Blokové schéma vnitřního uspořádání řídící jednotky. 
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3.3.1 Výstup údajů pro domovní jednotku 

 

Pro zvýšení uživatelského komfortu byla řídící jednotka doplněna Bluetooth modulem, 

pro přenos informací o teplotě a aktuálním stavu řídící jednotky do vzdáleného zařízení. 

Jako základní funkce je uvažováno o přenosu údaje o teplotě vody v bazénu v názvu 

Bluetooth zařízení. Tímto způsobem bude umožněno sledovat teplotu vody 

na jakémkoli Bluetooth zařízení, např. mobilním telefonu bez nutnosti spárování obou 

zařízení a speciálního softwaru. Pro tyto účely byl zvolen modul EGBT 054MS 

především díky své nízké pořizovací ceně. Komunikace s tímto zařízením probíhá 

pomocí USART rozhraní. Pomocí tzv. AT příkazů [8] lze měnit tomuto zařízení jméno, 

tím je velice jednoduše dosaženo, že kterékoli BT zařízení po vyhledání dostupných BT 

zařízení v okolí, uvidí v seznamu vyhledaných zařízení přímo teplotu vody v bazénu. 

Na obr. 17 je patrný Bluetooth modul v provedení se stabilizátorem napájecího napětí, 

pro napájení 3,6 až 6 V a výstupem na konektor pro dutinkové lišty. Název zařízení 

a konfigurační data, jsou ukládána do vnitřní FLASH paměti o velikosti 2 Mb. [15] 

Protože životnost, těchto pamětí je konečná a pohybuje se řádově okolo desítek tisíc 

přepsání, není doporučeno přepisovat název zařízení víckrát než 1x za 30 minut. 

 

Obr. 17: Bluetooth modul EGBT 054MS. 

AT příkazy pro zvolené zařízení jsou popsány níže. (převzato z [8]) 

1) Testování připojení   

vysláno: AT (generální AT příkaz) 

přijato: OK 

2) Změna přenosové rychlosti (defaultně je nastaveno 9600 baud/s) 

vysláno: AT+BAUD1 (nebo BAUDx pro jiné rychlosti)  

  x=1 = 1200 baud/s 

  x=2 = 2400 baud/s 

  x=3 = 4800 baud/s  

  x=4 = 9600 baud/s 

  x=5 = 19200 baud/s 

  x=6 = 38400 baud/s  

  x=7 = 57600 baud/s 

  x=2 = 115200 baud/s 

přijato: OK1200   

3) Změna jména zařízení 

vysláno: AT +NAMEzvolene jmeno (bez diakritiky) 

přijato: OKzvolene jméno 
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4) Změna hesla pro spárování (defaultně je nastaveno 1234) 

vysláno: AT +PINxxxx (pouze 4 číslice) 

přijato: OKsetpin 

Po spárování BT zařízení např. s notebookem je umožněno pomocí 

hyperterminálu přijímat data vyslaná z řídící jednotky. Vysílaná data jsou teplota vody, 

teplota vzduchu, teplota solárního panelu, nastavená teplota a registr stav. Je potřeba 

si ale uvědomit, že po dobu komunikace se spárovaným zařízením není možné získat 

na jiném zařízení jeho název resp. teplotu vody (viz obr 18 a 19). 

 

 

Obr. 18: Příjem měřené teploty pomocí názvu Bluetooth zařízení. 

 

Obr. 19: Příjem datové zprávy pomocí Bluetooth zařízení. 
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3.3.2 Informační  LCD displej 

 

Z důvodů snadného a přehledného ovládání řídící jednotky bylo přistoupeno k použití 

velkého alfanumerického LCD displeje 2x16 znaků MC21609AB6W-FPTLW. Velikost 

jednoho znaku je 9 mm. Displej umožňuje použít integrované LED k podsvícení 

zobrazovače. Pro ovládání informačního LCD displeje byla použita knihovna pro AVR 

„lcd_h“ [5]. Tato knihovna obsahuje všechny potřebné příkazy k ovládání displeje 2x16 

znaků. Pro správnou funkci je zapotřebí kromě nastavení výstupního portu, na který 

bude displej připojen, také nastavit požadované funkce tak, aby výsledný vzhled 

displeje odpovídal požadavkům. Níže je uvedena část zdrojového kódu ovládacího 

souboru lcd_h.c [5], resp. jeho inicializační části, ve které dochází k nastavení chování 

displeje pro další použití. Tuto inicializační část je nutné přizpůsobit vlastním 

požadavkům [10]. 

 

void lcd_init( void ) 
{ 
 DDR( LCD_PORT ) = 0b11111111 ; // deklarace výstupního portu pro lcd 
 _delay_ms( 40 ) ;   // nutné zpoždění 
 LCD_PORT = 0b00110000;  // probuzení displeje 
 _delay_ms(20);   // nutné zpoždění 
 lcd_command( 0b00100000 ) ;  // nastavení 4bitové komunikace 
 lcd_command( 0b00101000 ) ;  // nastavení funkce displeje 
 lcd_command( 0b00000110 ) ;  // nastavení směru pohybu kurzoru 
 lcd_command( 0b00001100 ) ;  // nastavení displeje a kurzoru 
 
 lcd_clrscr() ;   // smazání obsahu lcd displeje  
} 
 

Nejprve je nastaven výstupní port tak, že všechny piny portu pro připojení displeje jsou 

výstupní. Poté je nutné nastavit zpoždění minimálně 4 ms. Následuje Instrukce pro 

probuzení displeje a další nutné zpoždění. Pak následují instrukce lcd_comand, 

ve kterých jsou definovány jednotlivé funkce a chování LCD displeje. Na obr. 20 

je znázorněn funkční displej pro řídící jednotku. 

 

 

 

Obr. 20: Funkční displej řídící jednotky. 

 

Jakmile je nakonfigurovaná knihovna lcd_h, tak je používání LCD displeje velice 

snadné. Je ale důležité dodržet určité pořadí instrukcí a dodržet doporučené zpoždění 

mezi inicializací a zápisem, minimálně 4 ms. Jako první instrukce po zapnutí napájení 

displeje musí přijít instrukce inicializace lcd_init () a následné vymazání obsahu 

displeje příkazem lcd_clsr(). Poté se doporučuje pauza minimálně 4 ms. Nyní je možné 
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provést zápis na displej. Nejprve zvolíme řádek, na který chceme zapisovat pomocí 

příkazu lcd_firstline(), resp. lcd_secondline(). Popřípadě souřadnice pole, na které 

chceme provést zápis příkazem lcd_gotxy. Po této instrukci už může následovat 

instrukce k zápisu řetězce, popřípadě znaku na displej. K tomu slouží příkaz lcd_puts. 

Níže jsou popsány všechny příkazy obsažené v knihovně lcd_h [16]. 

 

 

 

Význam příkazů knihovny lcd_h: 

 

 lcd_init ()    - Inicializace lcd displeje. 

 lcd_clrscr ()    - Vymazání obsahu displeje. 

 lcd_command( instrukce )  - Zápis instrukce do lcd displeje. 

 lcd_data( char )    - Zápis  datového slova do lcd displeje. 

 lcd_write( char, char )   - Zápis instrukce nebo dat do lcd displeje. 

 lcd_gotoxy( x, y )   - Přesun kurzoru na pozici x,y lcd displeje. 

 lcd_putc ( char c )   - Zobrazení jednoho znaku na lcd displeji. 

 lcd_puts(char *s )  - Zobrazení řetězce znaků na lcd displeji. 

 lcd_newline ()    - Skok na nový řádek lcd displeje. 

 lcd_firstline ()    - Zápis a vymazání prvního řádku lcd displeje. 

 lcd_secondline ()   - Zápis a vymazání druhého řádku lcd displeje. 

 lcd_thirdline ()    - Zápis a vymazání třetího řádku lcd displeje. 

 lcd_fourthline ()    - Zápis a vymazání čtvrtého řádku lcd displeje. 

 

 

3.3.3 Informační LED diody 

 

Pro snadné a přehledné zobrazení, ve kterém konkrétním stavu se řídící jednotka 

nachází, budou použity barevné LED. Níže je uveden význam jednotlivých 

informačních LED. 

LD1 –  žlutá: Spuštěn solární kolektor. 

LD2  – žlutá: Spuštěn motor filtrace. 

LD3 – zelená:Vše v pořádku, běží smyčka regulace teploty. Pokud např. neočekávaným 

zacyklením programu, LED zhasne. 

LD4 – červená: Chyba, rozdíl v nastavené a skutečné teplotě o více než 2 °C, 

nebo překročení maximální povolené teploty vody v bazénu. 
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3.3.4 Ovládací tlačítka 

 

Pro snadné ovládání řídící jednotky bude použito 8 ks tlačítek. Některá tlačítka budou 

mít nastavené specifické funkce usnadňující běžné používání zahradního bazénu. Ačkoli 

bude vybrán mikrokontrolér, který má dostatek vstupně výstupních portů. A to nejen 

proto, aby bylo možné řídící jednotku doplnit o další rozšíření, ale i proto, 

že je uvažováno k použití řídící jednotky jako vývojového prostředí, nebudou ovládací 

tlačítka zapojena každé zvlášť. Přestože jim je vyhrazen celý port, který by osm tlačítek 

dokázal obsloužit. Tlačítka budou zapojena do souřadnicového zapojení. Pokud totiž 

bude nutné, použitých osm tlačítek doplnit o další, tak při zapojení zbývajících dvou 

pinů vyhrazeného portu dojde k navýšení o dalších osm tlačítek. Zapojení tlačítek 

je patrné na obr. 21. [6] 

 

Obr. 21: Zapojení ovládacích tlačítek. 

Nastavení pinů použitého portu bude následující: 

Pin 0 až 3 (popř. 0 až 5) = Nastaven jako vstupní. 

Pin 6 a 7  = nastaven jako výstupní a v nízké úrovni. 

INT0 musí mít zapojený pull-up rezistor a nastavenou citlivost na sestupnou hranu. 

 

Pokud není stisknuté žádné tlačítko, program se může nacházet v hlavní smyčce 

a nemusí se tlačítky vůbec zabývat. Pokud ale dojde ke stisku některého tlačítka, 

tak dojde k externímu přerušení od INT0. Pin PC6 a PC7 je nastaven jako výstupní 

do nízké úrovně, naopak pin PD1 (INT0) je nastaven do vysoké úrovně pomocí 

připojeného interního pull-up rezistoru. Pokud dojde ke stisknutí jakéhokoli tlačítka, 

dojde ke snížení úrovně na pinu PD1(INT0) a dojde k vyvolání externího přerušení. 

V obsluze rutiny přerušení INT0 následuje pořadí instrukcí, které zajistí skenování 

na zjištění které tlačítko je stisknuté. Nejprve je vypnuta nízká úroveň na výstupním 

pinu PC6, resp. PC7 a rozhodnuto zda, a které tlačítko je stisknuto. Toto rozhodnutí 

je uloženo do příslušné proměnné a po uvedení obou výstupních pinů (PC6 a PC7) 

do nízké úrovně je opuštěna rutina obsluhy přerušení. Níže je uveden význam 

jednotlivých tlačítek. 
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 S1 –  Tlačítko „filtrace“ pro spuštění mimořádné filtrace bez solárního panelu na 

dobu 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 24; 48 hodin. Po vypršení tohoto intervalu přejde program 

zpět do regulačního módu. 

 S2 – Tlačítko „dovolená“ pro spuštění filtrace s minimálním časem včetně 

solárního ohřevu. Toto tlačítko bude sloužit k uvedení programu do stavu, kdy se 

neočekává používání bazénu, např. po dobu dovolené nebo po skončení koupací 

sezony do zazimování bazénu. Je udržovaná pouze minimální filtrace 2 hodiny 

denně při teplotě menší než 28 °C. A 5 hodin denně při teplotě větší než 28 °C. 

 S3  –  Tlačítko „šipka dolů“ pro dekrementaci nastavované proměnné. 

 S4 – Tlačítko „stop“ pro zastavení veškeré činnosti, např. při poškození  

vybavení bazénu (prasklá hadice) apod. 

 S5  –  Tlačítko „světlo“ pro spuštění podsvícení displeje a externího osvětlení. 

 S6  –   Tlačítko „nastavení“ pro definování rozhodovacích úrovní a regulované 

teploty. 

 S7   –  Tlačítko „šipka nahoru“  pro inkrementaci nastavované proměnné. 

 S8   –  Tlačítko „OK“  spuštění regulace teploty. 

 

 

3.3.5 Ovládací menu řídící jednotky 

 

Pro snadnou orientaci v programovém menu bylo vytvořeno programové schéma, které 

je znázorněno na obr. 22. Po zapnutí řídící jednotky a po odbavení základního nastavení 

do výchozí polohy je program uveden do hlavní smyčky. V této smyčce je obsluhován 

stavový registr, jehož stav lze změnit stisknutím příslušného tlačítka (OK, Filtrace, 

Dovolená nebo Stop). V obsluze následujícího cyklu smyčky řídící jednotka 

automaticky přejde do příslušného módu. V každém svém módu získá řídící jednotka 

příslušné vlastnosti. Tyto vlastnosti lze změnit z výchozí hodnoty stiskem tlačítek 

„šipka nahoru“ nebo „šipka dolů“. Těmito tlačítky se dekrementuje, resp. inkrementuje 

hodnota, na kterou ukazuje proměnná „nastavení“ (teplota, čas zapnutí, čas vypnutí). 

Výchozí polohou je vždy proměnná, která je pro příslušnou funkci řídící jednotky 

nejdůležitější. 
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Obr. 22: Programové menu řídící jednotky. 
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3.3.6 Řídící mikrokontrolér 

Pro ovládací a měřící obvody byl zvolen mikrokontrolér ATmega3250PA, který svými 

schopnostmi plně vyhovuje. Navíc poskytuje prostor pro ladění na úrovni softwaru. 

Použitím tohoto mikrokontroléru zůstanou nevyužité tři porty, které budou vyvedeny 

na konektory 2x5 pinů pro další externí použití. Předpokládá se, že po dobu zazimování 

bazénu bude řídící jednotka sloužit jako vývojová platforma pro vývoj dalších zařízení. 

Popřípadě bude možné tímto způsobem rozšířit řídící jednotku o další funkce, 

bez nutnosti výměny plošného spoje. Pouze vložením přídavného modulu do slotu 

(konektoru) a výměnou firmwaru mikrokontroléru. 

Konrétní zvolený mikrokontrolér ATmega 3250PA-AU je low power CMOS        

8-bitový mikrokontrolér, který obsahuje 32 kB flash systémovou pamět, 1 kB 

EEPROM, 2 kB SRAM, 66 vstupně výstupních pinů (9 portů), 32 universálně 

pracovních registrů, rozhraní JITAG pro ladění On-chip, 3 flexibilní čítače/časovače, 

8 kanálů 10-bitového ADC převodníku a jedno SPI rozhraní. Napájení 

je od 1,8 V do 5,5 V a provozní teplota od -40 do 85 °C. Mikrokontrolér je vyráběn 

pouze v pouzdře 100A (TQFP 100) o rozměrech 14x14x1 mm.  Vývody jsou 0,2 mm 

široké a 0,2 mm od sebe. Z toho důvodu byla zakoupena i redukce na DIP100 patici. 

Mikrokontrolér pak bude připájen na tuto patici s použitím oboustraných kolíků 

a dutinkové lišty vložen do řídící jednotky. Na obr. 23. je vidět mikrokontrolér 

ve srovnání s klasickým rezistorem a patici pro redukci na DIP100. 

  

 

Obr. 23: Mikrokontrolér ATmega3250PA včetně redukce na DIP100. 

3.3.7 Napájení řídící jednotky 

 

Pro napájení řídící jednotky byl vybrán externí spínaný napájecí zdroj Rotary Switch 

Adaptor MW3N06GS 3 až 12 V 7,2 W. Tento napájecí zdroj bude nastaven na výstupní 

napětí 12 V, při kterém bude dodávat do řídící jednotky maximální proud 600 mA. 

Tento proud je několikanásobně větší, než je maximální očekávaný odběr celého 

zařízení. Očekávané proudové zatížení celého zařízení js do 300 mA. tento napájecí 

zdroj bude tedy dostatečný i pro další vývoj celého zařízení.  

(viz <https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-3-12v-7-2w-p751-140>) 
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4 NÁVRH FIRMWARE ŘÍDÍCÍHO PROCESORU 

V této kapitole je popsán návrh řídícího firmwaru pro řídící jednotku. Nejprve je 

stanoveno rozložení vstupních a výstupních portů a poté je popsán způsob nastavení 

externího přerušení a čítače/časovače. Závěrem jsou popsány použité proměnné při 

vývoji řídícího firmwaru. 

4.1 Rozložení vstupů a výstupů 

Všechny vstupně/výstupní porty mikrokontrolérů rodiny ATmega mají stejné vlastnosti. 

Mohou se vzájemně lišit pouze napojením různých vnitřních periférií. Všechny tyto 

porty mají tzv. skutečnou Read-Modify-Write funkcionalitu. To znamená, že směr 

jednoho vývodu lze měnit bez ovlivnění směru ostatních vývodů. Stejným způsobem lze 

měnit výstupní stav jednoho vývodu při použití portu jako výstupního, bez ovlivnění 

ostatních vývodů. Všechny budící buffery mají symetrické charakteristiky a jejich 

budiče jsou dostatečně silné pro přímé připojení LED. [1] [7] [14] 

 

Rozložení portů: 

Port A – Vyhrazen pro LCD displej. 

Port B – Vyhrazeno pro SPI programátor. 

Port C – Vyhrazeno pro ovládací tlačítka 

Port D – Externí přerušení INT0 a 1-Wire sběrnice pro snímače teploty. 

Port E – Vyveden na konektor 2x5 pin. (USART) 

Port F – Vyveden na konektor 2x5 pin. (AD převodník)  

Port G – Nepoužitý  

Port H – Vyveden na konektor 2x5 pin (INT16 až INT23) 

Port J  – Informační LED a ovládání spínacích relé. 

 

4.1.1 Nastavení vnějších vstupů přerušení INT0 až INT30 

 

Vnější přerušení mohou být spuštěny vstupy INT0 až INT30. Tyto vstupy lze aktivovat 

i v případě, že jsou vývody INT0 až INT30 konfigurovány jako výstupy. Tato vlastnost 

dovoluje generovat softwarová přerušení. Vnější vstupy lze spouštět náběžnou nebo 

sestupnou hranou nebo logickou úrovní log. 0. Nastavení této citlivosti se provádí 

registrem EICRA (External Iterrupt Control Register). Viz tab. 5 a 6. Pro hranově 

citlivý vstup platí, že přivedený impuls musí být delší než jeden hodinový impuls 

procesoru. (pro fCPU = 4MHz je tato doba 250 ns). Mikrokontrolér Atmega 3250PA 

disponuje funkcí pro změnu vektoru přerušení od  INT0 až INT30 na zvolený vektor 

přerušení. To umožňuje jedním pinem obsluhovat více přerušení současně. Toto 

nastavení se provádí pomocí registru  EIMSK, PCMSK3, PCMSK2, PCMSK1 

a PCMSK0 (viz tab. 5 a 6). 
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Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu - - - - - - ISC01 ISC00 

Tab. 5: Registr EICRA (nastavení citlivosti ext. přerušení). 

 

ISC01 ISC00 popis 

0 0 vstup INT0 až INT30 se aktivuje log. 0 

0 1 vstup INT0 až INT30 se akt. jakoukoli změnou log úrovně 

1 0 vstup INT0 až INT30 se aktivuje sestupnou hranou 

1 1 vstup INT0 až INT30 aktivuje vzestupnou hranou 

Tab. 6: Nastavení citlivosti vstupů INT0 až INT30. 

 

   Dalším důležitým registrem pro nastavení externího přerušení je registr EIMSK 

(External Interrupt Mask Register) – masky přerušení. Tímto registrem je nastavováno 

povolení přerušení externími vstupy  INT0 a volba pinu příslušného přerušení 

(viz tab. 7). V případě ponechání  PCIE3 až PCIE0 v nízké úrovni vektor příslušného 

přerušení zůstane beze změny. V případě, že je nutné změnit vektor přerušení 

od určitého pinu, lze nastavit libovolný vektor pomocí těchto čtyř bitů. Dále je ale nutné 

povolit tuto změnu v registru  PCMSK. Bit0 pak povoluje externí přerušení INT0 

až INT30. 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu PCIE3 PCIE2 PCIE1 PCIE0 - - - INT0 

Tab. 7: Registr EIMSK (nastavení změny pinu přerušení). 

 

       Povolení nastavení změny pinu přerušení, resp. změny vektoru přerušení 

od libovolného externího přerušení INT0 až INT30 je prováděno registrem PCMSK3 

až PCMSK0 (PIN Change Mask Registr). Nastavením bitu příslušného přerušení 

je dovoleno změnit vektor přerušení dle nastavení registru EIMSK (viz tab. 8 až 11). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu - PCINT30 PCINT29 PCINT28 PCINT27 PCINT26 PCINT25 PCINT24 

Tab. 8: Registr PCMSK3 (povolení změny pinu INT30 až INT24). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu PCINT23 PCINT22 PCINT21 PCINT20 PCINT19 PCINT18 PCINT17 PCINT16 

Tab. 9: Registr PCMSK2 (povolení změny pinu INT23 až INT16). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu PCINT13 PCINT14 PCINT13 PCINT12 PCINT11 PCINT10 PCINT9 PCINT8 

Tab. 10: Registr PCMSK1 (povolení změny pinu INT15 až INT8). 
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Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0 

Tab. 11: Registr PCMSK0 (povolení změny pinu INT7 až INT0). 

 

   

Registr EIFR (External Interrupt Flag Register) je pak použit jako příznakový 

registr externího přerušení. Příznakové bity PCIE3 až PCIE0 a INTF0 udržují 

signalizaci externího přerušení a zvolený vektor přerušení v době, kdy je prováděná 

rutina jiného přerušení nebo je přerušení zakázáno globálním zákazem „cli()“ respektive 

není povoleno příkazem „sei()“. V okamžiku, kdy jsou všechny podmínky splněny 

je proveden skok na vektor příslušného přerušení a příslušný bit (příznak přerušení) je 

resetován (viz tab. 12). 

 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu PCIE3 PCIE2 PCIE1 PCIE0 - - - INTF0 

Tab. 12: Registr EIFR (příznaky externího přerušení). 

 

Pro možnost použití je samozřejmě nutné povolit globální přerušení nastavením 

vysoké úrovně bitu 1 v registru SREG (AVR Status Register). Tato změna se provádí 

v jazyce C funkcí „sei()“ resp. „cli()“. V této práci je uvažováno pouze jedno externí 

přerušení a to od INT0 (stisknuté tlačítko). Nastavení citlivosti tohoto přerušení bude 

na sestupnou hranu pinu PD1.  

 

4.1.2 Nastavení čítače /časovače 0  

 

Čítač/časovač 0 je 8 bitový, doplněný 10-bitovou předděličkou fCPU. Ovládá se registry 

TCCR0A, TCNT0, OCR0A, TIMSK0 a TIFR0.  

Registr TCCR0A (Timer/Counter Control Register) je registr řídící. Rozložení jeho 

bitů je uvedeno v tab. 13.  

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu FOC0A WGM00 COM0A1 COM0A0 WGM01 CS02 CS01 CS00 

Tab. 13: Registr TCCR0 (řídící registr čítače/časovače 0). 

 

 Bit FOC0A je použit pouze v případě, kdy je použit režim PWM. Tento bit slouží 

k nastavení vynucení OC0A výstupu. OC (output compare), tedy výstupní komparátor 

slouží v režimu PWM modulace k porovnávání obsahu časovače se zvláštním registrem, 
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pomocí kterého se řídí šířka PWM signálu. FOC0A = 0 je tedy možné nastavit, jen 

pokud je vybrán některý z PWM režimů. V ostatních režimech musí být tento bit 

ve stavu FOC0A = 1. Bity WGM00 aWGM01 slouží k nastavení režimu generovaného 

PWM průběhu. Opět se tedy jedná o nastavení jen při použití některého z PWM režimů 

(viz tab. 14). 

 

WGM01 WGM00 režim 

0 0 normální 

0 1 fázově korigovaný PWM 

1 0 kmitočtově řízený PWM 

1 1 rychlý PWM 

Tab. 14: Volba režimů čítače/časovače 0. 

 

  Bity COM0A1 a COM0A0 registru TCCR0 slouží k nastavení řízení chování 

výstupního komparátoru. V tab. 15 je uveden popis chování výstupního komparátoru 

v režimech bez PWM. V tab. 16 a 17 je pak uveden popis chování v rychlém a fázově 

korigovaném PWM režimu. 

COM0A1 COM0A0 popis 

0 0  Č/Č 0 odpojen od vývodu OC0A 

0 1  negace stavu vývodu OC0A při shodě 

1 0  vynulování vývodu OC0A při shodě 

1 1  log. 1 na vývodu OC0A při shodě 

Tab. 15: Volba nastavení výstupního komparátoru v režimech bez PWM. 

 

COM0A1 COM0A0 popis 

0 0 Č/Č 0 odpojen od vývodu OC0A 

0 1 vyhrazeno 

1 0 vynulování vývodu OC0A při shodě 

1 1 log. 1 na vývodu OC0A při shodě 

Tab. 16: Volba nastavení výstupního komparátoru v režimu rychlého PWM. 

 

COM0A1 COM0A0 popis 

0 0 Č/Č 0 odpojen od vývodu OC0A 

0 1 vyhrazeno 

1 0 OC0A=0 po shodě při čítání nahoru a 

OC0A=1 po shodě při čítání dolů 

1 1 OC0A=1 po shodě při čítání nahoru a 

OC0A=0 po shodě při čítání dolů 

Tab. 17: Volba nastavení výstupního komparátoru v režimu fázově korigovaném PWM. 
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Bity CS02 až CS00 registru TCCR0A pak slouží k výběru hodinového signálu 

čítače/časovače, včetně nastavení použité před-děličky fCPU  (viz tab. 18). 

 

CS02 CS01 CS00 popis 

0 0 0 čítač/časovač 0 zastaven 

0 0 1 fCLK = fCPU 

0 1 0 fCLK = fCPU/8 

0 1 1 fCLK = fCPU/64 

1 0 0 fCLK = fCPU/256 

1 0 1 fCLK = fCPU/1024 

1 1 0 sestupná hrana T0 pinu 

1 1 1 vzestupná hrana T0 pinu 

Tab. 18: Nastavení hodinového signálu pro čítač/časovač 0. 

 

Registr TCNT0 (Time Counter  Register) poskytuje přímý přístup pro čtení i zápis 

do hodnoty čítače/časovače 0. Zápis do tohoto registru před zahájením čítání zkrátí 

dobu přetečení o hodnotu, která byla do tohoto registru zapsána. Zápis ovšem blokuje 

porovnávání shody s registrem OCR0A na dobu jednoho hodinového impulsu. 

To představuje riziko přetečení čítače bez vyvolání přerušení. Z toho důvodu se zápis 

do tohoto registru během čítání nedoporučuje. Význam jednotlivých bitů je patrné 

z  tab. 19. 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu MSB       LSB 

Tab. 19: Registr TCNT0 (zápis a čtení hodnoty čítače/časovače 0). 

 

  Dalším důležitým registrem je registr OCR0A (Output Compare Register), tento 

registr může být použit pro nastavení hodnoty, která je neustále porovnávána 

s hodnotou registru TCNT0, tedy s hodnotou čítače/časovače 0.  Tato funkce může být 

použita pro vyvolání výstupního přerušení na pin OC0A i v jiném čase 

než při přetečení. Rozložení jednotlivých pinů je stejné jako v předchozím případě 

(viz tab. 20). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu MSB       LSB 

Tab. 20: Registr OCR0A (zápis hodnoty pro vyvolání výstupu na OC0A). 
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Následující registr je registr TIMSK0 (Timer/counter 0 Intrrupt Mask Register). 

V tomto registru jsou použity pouze spodní dva bity. Ty slouží k nastavení masky 

přerušení čítače/časovače 0 (viz tab. 21). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu - - - - - - OCIE0A TOIE0 

Tab. 21: Registr TIMSK0 (nastavení masky přerušení čítačem/časovačem 0). 

Bit OCIE0A nastavuje povolení přerušení po shodě výstupního komparátoru 

s registrem TCNT0 a bit TOIE0 nastavuje povolení přerušení při přetečení obsahu 

TCNT0.  

 

       Registr TIFR0 (Timer/counter 0 Interrupt Flag Register) je příznakový registr pro 

příznaky přerušení čítače/časovače 0. Bit OCF0A je příznak, který je uveden do vysoké 

úrovně při shodě registru OCR0A s hodnotou v registru TCNT0. Bit TOV0 je pak 

příznak přetečení čítače/časovače 0. Oba tyto bity jsou resetovány při vstupu do obsluhy 

přerušení skokem na vektor přerušení čítače/časovače 0, v tomto případě 

TIMER0_OVF_vect (viz tab. 22). 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

název bitu - - - - - - OCIE0 TOV0 

Tab. 22: Registr TIFR (příznak přerušení čítače/časovače 0). 

4.1.3 Nastavení čítače/časovače 0 pro 1s 

 

V této práci je čítač/časovač 0 použit pro systém reálného času. Požadovaný čas 

přetečení čítače/časovače 0 je tedy 250 ms. V obsluze přerušení čítačem/časovačem 

bude vložena pomocná proměnná temp, která bude zajišťovat prodloužení čítání 

reálného času po vteřinách. Hodnota předděličky byla použita 1024 a počáteční hodnota 

čítače TCNT0 je nastavena na hodnotu 12. Ze vzorce (4.1) vyplývá výsledný čas 

přetečení časovače. 

 

                      
             

    
  

             

                                            (4.1) 

 

Kde      je kmitočet jádra procesoru, TCNT0 je počáteční hodnota čítače, 

N je hodnota před-děličky časovače a 256 je hodnota přetečení čítače (8 bitový čítač).  

Při tomto nastavení dojde k předbíhání oproti skutečnému času, přibližně 

o 2 vteřiny za hodinu. Tato odchylka je pro dané použití naprosto zanedbatelná. Navíc 

se dá očekávat, že vlivem zakázaného přerušení v určitých částech programu bude 

docházet naopak ke zpoždění časovače a tato odchylka bude částečně potlačována.  
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Nastavení registrů čítače časovače: 

registr TCCR0A - řídící registr čítače/časovače (0b10000101) 

  FOCOA = 0         =>    nepoužito PWM 

  WGM00, WGM01 = 0   =>   normální režim 

  COM0A0,COM0A1 = 0      =>   vývod OC0A odpojen 

  CS02 = 1; CS01 = 0; CS00 = 1  =>  nastavení před-děličky 1024 

 

registr TCNT0 – obsah čítače/časovače 0    

TCNT0 = 12   => čítač začne čítat od hodnoty 12. 

 

registr TIMSK0 – masky přerušení čítačů/časovačů 

   TOIE0 = 1  => povolení přerušení čítačem/časovačem  

 

Při tomto nastavení je po přetečení čítače vyvoláno přerušení a program skočí 

na návěstí ISR (TIMER0_OVF_vect). 

 

4.2 Definice proměnných 

4.2.1 Stavový registr 

 

Tento registr bude použit výše popsaným způsobem, tedy že při stisknutí příslušného 

tlačítka bude změněn stavový registr a při obsluze následujícího cyklu programové 

smyčky dojde ke změně do příslušného režimu řídící jednotky. Pro tyto účely postačí 

stavový registr o velikosti 8 bitů, tedy o hodnotě 0-255 (uint8_t).  

 

Stavový registr „stav“ (globální proměnná uint_8) 

   

bit 0  =>  MOTOR    - motor filtrace zapnutý  

bit 1  =>  SOLAR     - solární kolektor zapnutý 

bit 2 =>   motor_ceka_OFF  - motor čeká ve vypnutém stavu 

bit 3  =>   motor_ceka_ON   - motor čeká v zapnutém stavu 

bit 4  =>   vzduch_vice_25  - teplota vzduchu je větší než 25° C 

bit 5  =>   solar_vice_40   - teplota solárního panelu je větší než 40°C 

bit 6  =>  voda_mene_teplota  - teplota vody je menší než nast. teplota 

bit 7  =>   voda_vice_30   - teplota vody je větší než 30° C 
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4.2.2 Ostatní proměnné 

 

uint8_t rezim => Proměnná pro stanovení režimu řídící jednotky. 

0 = vše vypnuto 

1 = režim regulace teploty 

2 = režim filtrace 

4 = režim dovolená 

vše ostatní = chyba 

uint8_t vystup => Proměnná pro ovládání výstupního portu (viz tab. 23). 

 0 = vše vypnuto 

bit 0 = LED „solar zapnutý“ svítí 

bit 1 = LED „motor filtrace“ svítí 

bit 2 = LED „OK“ svítí 

bit 3 = LED „chyba“ svítí 

bit 4 = motor filtrace běží 

bit 5 = solar zapnutý  

bit 6 = relé K3 sepnuté 

bit 7 = nepoužito (port J má pouze 7 bitů) 

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 
název bitu - relé K3 solar motor LED 

chyba 

LED OK LED motor 

filtrace 

LED solar 

zapnutý 

Tab. 23: Globální proměnná „výstup“. 

int nastaveni   => Proměnná pro nastavení parametrů. 

1 = nastavování parametru „teplota_nastavena“ 

2 = nastavování parametru „cas_ON“ 

3 = nastavování parametru „cas_OFF“ 

vše ostatní = nedefinováno 

int teplota_nastavena => Proměnná pro nastavení nastavené teploty vody. 

int cas_ON             => Proměnná pro nastavení času zapnutí motoru filtrace. 

int cas_OFF    => Proměnná pro nastavení času vypnutí motoru filtrace. 

int cas_ON_temp => Proměnná pro čítání času zapnutí motoru filtrace. 

int cas_OFF_temp  => Proměnná pro čítání času vypnutí motoru filtrace. 

uint8_t cislo             => Proměnná pro uložení hodnoty teploty ze snímače. 

uint16_t desetiny       => Proměnná pro uložení desetinné části hodnoty teploty. 

uint8_t vzduch           => Proměnná pro uložení hodnoty teploty vzduchu. 

uint8_t voda             => Proměnná pro uložení desetinné části hodnoty teploty vody. 

uint8_t solar             => Proměnná pro uložení hodnoty teploty solárního panelu. 

uint16_t vzduch_des  => Proměnná pro uložení desetinné části hodnoty teploty vzduchu. 

uint16_t voda_des      => Proměnná pro uložení hodnoty teploty vody. 

uint16_t solar_des      => Proměnná pro uložení des. části hodnoty tepl. solarního panelu. 
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int voda_nebo_solar    => Proměnná pro rozhodnutí o zobrazeném textu. 

char buffer [16]    => Řetězec pro displej (zobrazení teploty).  

char buffer_text_prvni_radek [16] => Řetězec pro displej, první řádek. 

char buffer_text_druhy_radek [16] => Řetězec pro displej, druhý řádek. 

char buffer_BT [16]    => Řetězec pro Bluetooth modul. 

 

volatile int systemovy cas   => Proměnná pro počítání systémového času. 

volatile int pocet_ovf   => Proměnná pro počítání počtu přetečení č/č. 

 int cas_10sec    => Proměnná pro porovnání 10 sec času. 

int cas_BT    => Proměnná pro porovnání 30 min. času. 
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4.3 Vývojový diagram 
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5 REALIZACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

V této kapitole je popsána realizace prototypu řídící jednotky. Především její 

mechanická část. Tato řídící jednotka je určena pro provoz ve venkovním prostředí a je 

tedy nutné přizpůsobit i mechanické provedení. Pro zajištění odpovídající ochrany, byl 

zvolen obal, který má stupeň krytí IP65.  Na obr. 24 je fotografie vyrobeného obalu 

řídící jednotky. Do horní části průhledného polykarbonátu jsou vyvrtány otvory pro 

tlačítka a svítivé diody (viz příloha D1). Jako povrchová úprava bylo provedeno 

polepení samolepící fólií. Pro displej je vyříznuté ve fólii okénko, čímž bude zajištěna 

vodotěsnost. Použitá tlačítka mají krytí IP65. Svítivé diody budou ze spodní strany 

zatěsněny tekutým těsnícím tmelem. Tím řídící jednotka získá odpovídající krytí pro 

venkovní použití. 

 

 

 

 

Obr. 24: Vyrobený obal řídící jednotky. 
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6 OŽIVENÍ A MĚŘENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

V této kapitole je popsán postup při oživování prototypu řídící jednotky včetně 

následných úprav. Oživení základních periférií probíhalo na nepájivém kontaktním poli 

s mikrokontrolérem v patici DIP40. Ostatní součásti řídící jednotky, byly oživovány 

přímo na prototypu tohoto zařízení. 

 

6.1 Odzkoušení displeje a snímače teploty DS18B20 

Do nepájivého kontaktního pole byl zakoupen mikrokontrolér v pouzdře DIP40 

ATmega164PA, který je pro zkušební účely dostačující. Dále byl přidán displej 

a snímač teploty DS18B20 (viz obr. 25). Zkušebně bylo vloženo i relé 

12 V pro odladění dlouhodobého sepnutí relé. Po zapojení všech potřebných vodičů 

byl v prostředí AVR studia 6.1 vytvořen zdrojový kód mikrokontroléru. Bylo zapotřebí 

nejprve do hloubky prozkoumat knihovny 1wire, lcd_h a DS18B20.  

 

 

Obr. 25: Zkušební nepájivé kontaktní pole. 

     Na programování mikrokontroléru ATmega16 byl zakoupen programátor STK500 

v2, označen prodejcem jako AVRprog USB v2. Nejprve bylo nutné nainstalovat 

ovladače do AVR studia. Pro prostředí Windows 7 výrobce dodává instalační soubor 

s označením w2kxp. Tento ovladač byl nainstalován do počítače po připojení 

programátoru STK500 s odpojenými všemi propojkami běžným způsobem pomocí 

správce zařízení. Do nepájivého kontaktního pole byl vložen mikrokontrolér 

ATmega164A a zařízení bylo připojeno k napájecímu napětí. Po připojení programátoru 

pomocí 2x5pin ISP konektoru bylo spuštěno AVR studio a pomocí tlačítka 

AVR programing byl spuštěn programátor příkazem apply. Nejprve bylo nutné správně 

nastavit programovatelné propojky (Fuses). Při tomto kroku je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, protože při špatném nastavení je možné zakázat další přístup přes rozhraní 

ISP. Na horní liště otevřeného okna byla zvolena mutace ATmega na ATmega164A, 

programovací nástroj STK500 a programovací rozhraní ISP. Dále byly zvoleny tyto 

hodnoty programovatelných propojek mikrokontroléru (fuses): 
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1. JTAGEN-  JITAG interface enabled - vypnuto 

2. BODLEVEL – vypnuto 

3. SPIEN – serial program downloading enabled – označit 

4. BOOTSZ – select boot size – neoznačeno 

5. SUT_CKSEL – select clock source – 6CK-64MS 

 

Tlačítkem program bylo toto nastavení propojek vloženo do mikrokontroléru. 

Samotné programování zdrojovým kódem pro zkoušku DS18B20 bylo provedeno 

v záložce pamětí (memories).  Do flash paměti, v tomto případě o velikosti 16 kB, 

byl přenesen soubor hex, zadáním cílové složky tohoto souboru a stisknutím tlačítka 

program. Tento zdrojový kód byl vytvořen AVR studiem po stisknutí tlačítka 

Build solution. Po dokončení programování začalo zařízení ihned pracovat.  

6.2 Oživení prototypu řídící jednotky 

 

Po kompletaci celého zařízení, byly nejprve odzkoušeny všechny periférie bez 

vloženého mikrokontroléru AT mega3250PA.  Na jednotlivé piny dutinkové lišty patice 

mikrokontroléru bylo postupně přiváděno napětí 5 V pro odzkoušení výstupních pinů 

(LED, relé apod.). Poté byla prověřena přítomnost korektního napájecího napětí 

na příslušných pinech. Následně byl do řídící jednotky vložen mikrokontrolér ATmega 

3250PA. Před zapnutím zařízení bylo nutné propojit konektor reset tlačítka a připojit 

programátor pomocí konektoru PROG. Po zapnutí napájecího napětí byl spuštěn 

program AVR studio 6.1.  

Při zapnutí programátoru STK500v2 od společnosti AND-TECH Torun Poland 

bylo zjištěno, že tento programátor neobsahuje konfiguraci pro součástku 

ATmega3250PA. Tento problém byl odstraněn zkopírováním konfiguračního 

souboru .xml z adresáře C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\tools\STK500\ 

xml\ATmega32_stk500  do stejného adresáře ale pod názvem ATmega3250PA_stk500. 

Následně byl tento soubor otevřen v poznámkovém bloku a upraven pro použití 

k programování ATmega3250PA. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<avr-tools-part-file_xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../schema/avr_tools_part_file.xsd"> 

  <devices> 

       <device name="ATmega3250PA"> 

              <tools> 

                <tool name="STK500" type="com.atmel.avrdbg.tool.stk500"/> 

       </tools> 

           </device> 

          </devices> 

           </avr-tools-part-file> 

 

 

Po této úpravě programátor STK500v2 přestal součástku považovat za neznámou 

a mohlo být přistoupeno k samotnému programování. Nejprve byly nastaveny registry 

Fuses (programovatelné propojky). 



 53 

Dle datasheetu, byly nastaveny propojky takto: 

 

1. JTAGEN-  JITAG interface enabled – vypnuto 

2. CK_DIV8 -  clock divider 8 - zapnuto 

3. SPIEN – serial program downloading enabled – označit 

4. BOOTSZ – select boot size – ponecháno defaultní nastavení 2048W_3800 

5.SUT_CKSEL – select clock source – EXTXOSC_3MHZ_8MHZ_16KCK_64MS 

 

Při tomto nastavení mikrokontroléru je použitý vnější krystalový oscilátor 8 MHz 

s vnitřní děličkou osmi, tedy frekvence fCPU je 1 MHz. Tento kmitočet je pro toto 

zařízení optimální. Po zvolení záložky memories byl po stisknutí tlačítka program 

do mikrokontroléru nahrán firmware řídící jednotky ve formátu HEX souboru. 

Po nahrání firmwaru do řídící jednotky začalo zařízení ihned pracovat. Bylo ale nutné 

provést mnoho úprav v řídícím programu, zejména pak v části Bluetooth zařízení. 

V části hlavní smyčky byla přidána duplicitní instrukce pro uvedení pinu externího 

přerušení INT0 do vstupního stavu, protože po inicializaci snímačů teploty knihovnou 

DS18B20 (na stejném portu) není korektně nastaven pin externího přerušení IN0 jako 

vstupní. Dále byla přidána do obsluhy tlačítek instrukce pro zavedení časového 

zpoždění, mezi uvedením výstupního pinu obsluhy sloupce do nízké úrovně 

a následném skenování tlačítek na tomto sloupci. Tyto dvě instrukce vyžadují prodlevu 

pro odeznění přechodových dějů. Následně bylo odstraněno mnoho chyb v chování 

programu. Kompletní zdrojový kód je uveden v příloze. 

 

 

 

6.3 Měření řídící jednotky 

Díky připojenému Bluetooth modulu byl možný provést zkušební provoz a následné 

měření řídící jednotky. Měření bylo prováděno dva po sobě jdoucí dny, po které byly 

odebírány z řídící jednotky data pomocí hyperterminálu v PC. Pro tyto účely byl 

upraven firmware řídící jednotky tak, aby vysílala přes Bluetooth modul jen údaj 

o teplotě vzduchu a vody v intervalech každých 30 minut. Více vzorků by bylo obtížné 

zpracovávat. Teplota solárního panelu nemá správnou vypovídací hodnotu, protože 

příliš kolísá v souvislosti s odebíráním tepla do bazénové vody. Nelze zaručit, 

že získaný vzorek byl odebrán před spuštěním motoru filtrace. Následně byl ponechán 

3 denní odstup pro vyrovnání teploty vody v bazénu s průměrnou denní teplotou 

a měření bylo opakováno. Tentokrát byl ale ponechán solární panel stále připojen 

do okruhu filtrace. Tím byla simulována situace používání bazénu bez řídící jednotky. 

Na obr. 26 je patrný vývoj teploty vody v bazénu v měřeném čase. 
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Obr. 26: Graf denního vývoje teploty vody s řízením solárního panelu. 

 

    Z grafu je patrné, že při snížení teploty vzduchu resp. teploty solárního panelu je 

prováděna pouze filtrace v nastavených intervalech bez připojeného solárního panelu. 

Tím je dosaženo, že získaná energie ze solárního panelu není při nízkých teplotách 

odevzdávána zpět do okolí. Je zde vidět, že teplota vody má přes den vzestupnou 

tendenci a také, že při nízkých teplotách má tendenci spíše setrvávat. 

Na obr. 27 je znázorněn graf vývoje teploty vody při stále připojeném solárním 

panelu. Tím je demonstrováno nejčastější používání zahradního bazénu se stále 

připojeným solárním panelem. Z grafu lze vyčíst, že teplota vody má při nízkých 

teplotách mnohem větší tendenci klesat, než s použitím řízení solárního panelu. 

 

 

 

 

Obr. 27: Graf denního vývoje teploty vody bez řízení solárního panelu. 
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Na obr. 28 je znázorněn rozdíl vývoje teplot vody v bazénu s použitím řídící 

jednotky a bez použití řízení solárního panelu. Z grafu je patrný pokles teploty vody 

v bazénu při nízkých teplotách okolí. 

 

 

 

Obr. 28: Srovnání vývoje teploty vody. 

 

Tato měření byla zatížena chybou jednak při samotném získávání vzorků, protože 

použité snímače mají typickou chybu měření +/- 0,2 °C a také z důvodu, že změřené 

hodnoty byly zaokrouhlovány. 

Měření bylo prováděno v době, kdy denní teploty ještě nedosahovaly příliš 

vysokých hodnot. Předpokládá se, že při použití v letních měsících bude rozdíl při 

použití řízení solárního panelu větší. Tímto měřením byla demonstrována situace, kdy 

i v letních měsících může přijít několik po sobě jdoucích chladných dnů a při stále 

připojeném solárním panelu se voda v bazénu nevyhnutelně sníží až o několik stupňů.
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7 ZÁVĚR 

Bylo vytvořeno zařízení, které na základě zjištění okolních teplot řídí motor filtrace a 

ventil solárního panelu zahradního bazénu. Navíc poskytuje dostatek hardwarového i 

softwarového prostoru pro další vývoj. 

     Zařízení naprosto splnilo očekávání a po odladění drobných nedostatků se stalo plně 

funkčním. Měřením byl potvrzen předpoklad, že řídící jednotka dokáže předejít 

snížením teploty vody při neočekávané letní bouřce nebo několika chladných dnů, kdy 

běžném provozu bez řídící jednotky zůstává solární panel stále připojený do okruhu 

filtrace. Jako nedostatek se ukázala nemožnost nastavení rozhodovací úrovně sepnutí 

solárního panelu obsluhou. Předpokládá se ale, že během letního provozu bude těchto 

nedostatků shledáno více a firmware řídící jednotky bude upraven pro co možná 

nejlepší řízení ohřevu vody v zahradním bazénu. Naopak jako velké plus oproti 

ostatním řídícím jednotkám na trhu se ukázal vestavěný Bluetooth modul, který 

umožňuje vzdálený dozor nad řídící jednotkou pomocí domácího počítače. Uvažuje se 

o dopracování vzdáleného řízení jednotky a možnost vzdáleně nastavovat parametry. 

Dalším možným doplňkem bylo shledáno možnost měření kvality vody a hodnoty PH.  

    Náklady na sestavení řídící jednotky byly stanoveny přibližně na 2 tis. Kč. Vzhledem 

k tomu, že komerčně nabízené řídící jednotky určené k řízení solárních systémů se 

pohybují od 4 do 8 tis. Kč, je cena více než příznivá. Nejdražším komponentem celé 

sestavy je el. mag. obtokový ventil, jehož pořizovací cena je 1490 Kč. Tento ventil není 

započítán do ceny řídící jednotky a ani komerčně nabízené řídící jednotky jej v ceně 

nezahrnují. 
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 
A.1 Kompletní schéma zapojení 

 

Příloha A1: Kompletní schéma zapojení. 
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A.2 Schéma zapojení Bluetooth modulu 

 

 

 

 

Příloha A2: Schéma zapojení Bluetooth modulu. 



 62 

B SEZNAM SOUČÁSTEK 

 

označení název ks označení název ks 

IO 1 AT Mega3250PA 1 XINYA MLW10GT konektor 2x5 pin rozt. 2,54 mm 4 

IO 2 78S05 (TO220) 1 XINYA PFL34 konektor 2x17 kontaktů 2 

IO 3 78S10 (TO220) 1 XINYA PFL20 konektor 2x10 kontaktů 2 

TP 1,2,3 DS18B20 3  svorkovnice do DPS 3x5 mm 6 

DISP 1 MC21609AB6W-FPTLW 1  svorkovnice do DPS 2x5 mm 2 

R1 10 kΩ 1 EBFA5 pouzdro LED 5 mm 4 

R 2,3,4,5 200  Ω 4 MCS18 spínač 18 mm (vrtání 13 mm) 8 

R 6,7,8 1 kΩ 3    

R 9,10,11 510 Ω SMD 3 BT1 EGBT 054MS BlueTooth  1 

R 12,13,14 120 kΩ 3    

R15 až 22 470 Ω 8    

R 23 až 29 100 Ω 6    

R 30,31,32 4,7 kΩ 3    

C 1,2,3,4,5,8,9 100 nF 7    

C 10,11 33 pF 2    

C 12,13,14 100 nF 3    

C 6,7 100 μF/35 V 2  

D1,2,3,4,5 1N4007 (1 A) 5 

D 6,7,8,9,10,11 1N4148 4 

L 1 TL 0,1 μH 1 

P 1 trimr 10 k PT6V 0,1 W 1 

P 2 trimr 1 k PT6V 0,1 W 1 

K 1,2,3 relé G2R2 10 V 3 

Q1,2,3,4 tranzistor BS108 4 

LD 1 LED 5 mm zelená 1 

LD 2 LED 5 mm červená 1 

LD 3,4 LED 5 mm žlutá 2 

LED1,2,3 LED SMD1206 žlutá 3 

Q5 krystal 8 MHz 1 

  1 
QFP100/DIP100 converter adapter (pro AT Mega) 1 

precizní dutinková lišta  2,54 mm 2x10 pin 5 

precizní oboustranný kolík 2,54 mm  10 pin 10 

 1 
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C DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ 

C.1 Deska plošných spojů - strana součástek 

 

 

Příloha C1: Deska plošných spojů – pohled ze strany součástek. 

               Rozměr desky 125x120 [mm] 
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C.2 Deska plošných spojů - strana spojů 

 

 

 

 

 

Příloha C2: Deska plošných spojů – pohled ze strany spojů. 

        Rozměr desky 125x120 [mm] 
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C.3 Deska plošných spojů - rozmístění součástek 

 

 

 

 

 

 

Příloha C3: Deska plošných spojů – rozmístění součástek. 
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D REALIZACE PROTOTYPU  

D.1 Obal – schéma pro vyvrtání otvorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha D1: Rozmístění otvorů na obalu řídící jednotky. 

 

 

 

 

 

 

32  

134  

45 25  20  20  
1

3
5

 m
m

  

190 mm 

25  115 
20  

25  

13  

13  

13 

20 22  

51  37  

53 

27  

8 x ø 13,2   

4 x ø 8   

4 x ø 3   



 67 

 

 

D.2 Osazená DPS prototypu řídící jednotky 

 

 

 

Příloha D2a: Hotový prototyp řídící jednotky. 
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Příloha D2b: Hotový prototyp řídící jednotky. 
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D.3 Hotový prototyp řídící jednotky 

 

 

 

 

Příloha D3a: Hotový prototyp řídící jednotky. 
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Příloha D3b: Hotový prototyp řídící jednotky. 

 

 

 

Příloha D3c: Hotový prototyp řídící jednotky. 


