




ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo 
prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, 
navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. Dále práce přináší popis 
několika dostupných cloudových aplikací pro internet věcí. Nejvhodnější je použita pro 
ovládání termostatu. Výsledný termostat reguluje dva silové výstupy pro filtraci a 

čerpadlo, je možné jej nastavovat pomocí klávesnice a grafického displeje. V závěru 
práce je prakticky ověřena funkčnost na modelu i na reálném bazénu se solárním 
ohřevem. 
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ABSTRACT 

The master´s thesis deals with the design of the solar heating regulator of the swimming 
pool. The basis was to study the available solutions for the solar pool controllers, to define 

the requirements, to design the concept and the block diagram of the own thermostat. The 

thesis also provides a description of several for the Internet of Things. The most suitable 

is used to control the thermostat. The resulting thermostat regulates two power outputs 

for filtration and the pump, it can be set using the keyboard and graphic display. At the 

end of the work is practically verified functionality on the model and on the real pool with 

solar heating. 
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ÚVOD 

Počet bazénů v České republice má každý rok stoupající tendenci. Podle ČSÚ jich je už 
přes půl milionu. Znamená to tedy, že každý dvacátý obyvatel naší země má bazén. Aby 
byla koupací sezóna co nejdelší, používají se pro ohřev vody buď tepelná čerpadla nebo 

solární kolektory. 

 Tepelná čerpadla se většinou používají u zapuštěných bazénů. Jejich výhodou je 
možnost ohřívat vodu nezávisle na slunci. Nevýhodou pak je vyšší pořizovací a provozní 
cena. Příkon několik kW se projeví na zvýšené spotřebě elektřiny.  

 Solární ohřev má oproti tepelnému čerpadlu výhodu nižších pořizovacích a 
provozních nákladů. Využívání energie ze slunce je nejen levnější, ale i ekologičtější. 
Nevýhodou je závislost na intenzitě slunečního záření. Abychom maximalizovali efekt 
solárního ohřevu, je potřeba použít termostat pro regulaci ohřevu. Pokud bychom nechali 
vodu proudit přes solární kolektor neustále, může v některých situacích dojít 
k nežádoucímu ochlazování vody, nehledě na zbytečně spuštěné čerpadlo nebo filtraci. 

 Cílem této diplomové práce je vytvořit funkční prototyp regulátoru solárního 
ohřevu bazénu. Nejdříve je potřeba vymyslet koncept zařízení, definovat jeho funkce a 
vyhledat pro něj vhodné součástky. Dále je nutné vybrat čidla pro snímání teploty. Tato 

čidla musí být použitelná pro trvalé venkovní umístění v období koupací sezóny. Není 
tedy nutné, aby odolávala teplotám pod bodem mrazu. Dalším úkolem je navrhnout 
vhodný algoritmus, pomocí kterého se voda v bazénu bude ohřívat. 

 Celý termostat bude navržen s ohledem na použití v internetu věcí. Komunikace 
bude probíhat pomocí Wi-Fi modulu a data se budou ukládat na cloudovém úložišti. 
Uživatel bude moct termostat nastavovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je ovládání 
pomocí maticové klávesnice a TFT displeje. Druhým je jeho správa pomocí mobilní 
aplikace. Aplikací bude možné nastavovat pouze rozhodovací parametry. Systémové 
nastavení bude možné měnit pouze pomocí klávesnice s displejem. Předpokládá se 
prvotní systémové nastavení, které zůstane po dobu chodu zařízení stejné. Navíc je 
z důvodu bezpečnosti zbytečné přenášet přes internet kritické parametry typu hesel nebo 
unikátních tokenů. 

 Čerpadla se budou spínat pomocí relé a budou připojena pomocí konektoru na 
DPS. Čidla budou připojena pomocí konektoru vyvedeného na krabičku. Celé zařízení 
bude umístěno v krabičce s krytím minimálně IP54. 
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Princip termostatu 

Základním principem termostatu je spínání výstupu na základě porovnání dvou nebo více 
teplot. U těch nejjednodušších termostatů se nastaví teplota. Pokud klesne reálná teplota 
pod teplotu nastavenou, termostat rozepne výstup. Funkce může být i opačná.  

Prvním vylepšením u těchto obyčejných termostatů je tzv. hystereze. Pokud 

budeme mít hysterezi 1 °C, termostat sepne, pokud teplota vystoupá na teplotu o jeden 
stupeň vyšší, než je požadovaná teplota. Vypne naopak při poklesu pod teplotu o jeden 
stupeň menší, než je požadovaná teplota. 

Termostaty měří teplotu pomocí několika druhů teplotních čidel. Mezi tři základní 
patří odporová, napěťová a digitální čidla. V odporovém čidle je termistor typu NTC, 
výjimečně může být i PTC. U termistoru typu NTC se s rostoucí teplotou snižuje odpor, 
u termistoru PTC se s rostoucí teplotou odpor zvyšuje. Termistory se vyrábějí z oxidů 
různých kovů (Co, Ni, Mn, Cu, atd.). Teplotní rozsah těchto termistorů bývá od –200 °C 
do +300 °C. Napěťová čidla jsou založena na principu termoelektrického jevu. Při různé 
hodnotě teploty je na každém konci vodiče jiný potenciál (Seebeckeův jev). Tento 

potenciál se zesílí, například pomocí operačního zesilovače, a lze jej následně vyhodnotit. 
Třetím typem jsou digitální čidla. Ty předávají hodnotu teploty ve formě digitálního 
signálu pomocí nějaké sběrnice. Výhodou je nezávislost na délce vodiče, odolnost proti 
rušení a jednodušší vyhodnocení. [1] 

V dnešní době se v domácnostech používají tři typy termostatů: jednoduché, 
programovatelné a inteligentní. Oblast jejich použití sahá od klasického vytápění domů, 
ohřevu vody pomocí střešních kolektorů, ohřevu bazénu až po některé specializované 
aplikace, jako může být ohřev vody v akváriu.  

1.2 Analýza dostupných řešení 

1.2.1 Teplotní diferenční regulátor – Digitál 

Teplotní diferenční regulátor – Digitál od firmy VÁGNER POOL s.r.o. je jedním 
z nejrozšířenějších na našem trhu. Lze pomocí něj nastavit pouze diferenci, při které se 
čerpadlo, dvoucestný nebo třícestný ventil, sepne. Regulátor má dva vstupy pro čidla, 
jeden vstup pro napájecí napětí 230 V a jeden výstup s napětím 230 V.  

Informace zobrazuje na segmentovém displeji a ovládá se pomocí tří tlačítek – 

set, minus a plus. Stupeň krytí je IP 20 a jeho maloobchodní cena je 5 481 Kč bez DPH. 
Regulátor je zobrazen na obr. 1.1 
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Obr. 1.1: Teplotní diferenční regulátor – Digitál [2] 

1.2.2 Elektronický termostat D100L 

Tento procesorový řídící modul pro bazény od společnosti DAS elektro s.r.o. umožňuje 
diferenční spínání ohřevu vody, možnost nastavení sepnutí filtrace podle reálného času, 
blokaci při hladinových sondách i dávkování chemie. Regulátor se ovládá pomocí tří 
tlačítek a data jsou zobrazována pomocí grafického displeje. Montáž je možná na DIN 
lištu, do rozvaděče nebo na zeď v krabičce s krytím IP40.  

Společnost DAS dodává různé modifikace tohoto regulátoru. Ty se liší počtem 
vstupů a výstupů. Vzhled je vždy stejný. Jejich cena včetně teplotních čidel je v rozmezí 
3000 až 6000 Kč bez DPH. Regulátor je zobrazen na obr. 1.2 

 

 

Obr. 1.2: Elektronický termostat D100L [3] 
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1.2.3 Termostat TST – Pool Driver 

Termostat TST měří a zobrazuje teplotu bazénu nebo solárního ohřevu do teploty 45 °C. 
Má několik funkčních režimů. V režimu TUV se při poklesu požadované teploty sepne 
elektrický zdroj tepla. V režimu SOLAR se při poklesu požadované teploty ověří, jestli 
je teplota solárních panelů vyšší než požadovaná teplota. Pokud ano, sepne se topení. 
Posledním režimem je režim KOMFORT, který kombinuje oba předchozí režimy.  

Nastavování probíhá pomocí otočného ovladače a informace se zobrazují na 
grafickém displeji. Dále jsou na zařízení tři indikační diody. První dioda indikuje stav 
elektrického ohřevu, druhá kontroluje průtok a třetí funkčnost snímačů teploty. Napájecí 
napětí regulátoru je 230 V a má 3 výstupy. První pro solární ventil, druhý pro magnetický 
ventil a třetí pro oběhové čerpadlo. Cena je 3 247,11 Kč bez DPH. Regulátor je zobrazen 
na obr. 1.3 

 

Obr. 1.3: Termostat TST – Pool Drive [4] 

  



 5 

1.3 Komunikace 

Při realizaci regulátoru budou použity tři druhy sběrnic. Sériová linka pro přenos dat mezi 
MCU a ESP8266, I2C mezi mikrokontrolérem a hodinami reálného času, sběrnice 1-Wire 

pro načtené hodnoty z čidla teploty DS18B20. Dále se pro komunikaci se serverem 
využívá Wi-Fi. 

1.3.1 USART 

USART je synchronní nebo asynchronní sériové rozhraní pro přenos dat mezi zařízeními. 
Rozhraní je plně duplexní, je tedy možné souběžně odesílat i přijímat data v obou 

směrech. Můžeme se také setkat s označení UART a to v případě, že není možné použít 
synchronní přenos. Pro přenos se používají rámce, které mohou mít 5 až 9 bitů a jsou od 
sebe odděleny jedním start bitem a jedním nebo dvěma stop bity (Obr. 1.4: Asynchronní 
8 bitový přenos). Každý rámec může obsahovat paritní bit pro kontrolu rámce.  

 

Obr. 1.4: Asynchronní 8 bitový přenos 

 Pokud má mikrokontrolér integrovaný USART, přijatá data se ukládají do bufferu, 

ze kterého se potom dají načíst. Další variantou je vytvořit virtuální linku pomocí 
samostatného programu. To se hodí pouze při málo náročných aplikacích, kdy máme čas 
neustále naslouchat vstupnímu portu. 

 

1.3.2 I2C 

Sběrnice I2C je poloduplexní sběrnice vyvinutá firmou Philips. Je možné se setkat 
s označením TWI (Two Wire Interface), které označuje identickou sběrnici, ale z důvodu 
ochrany značky I2C nebylo možné toto pojmenování použít. Sběrnice je typu master/slave 
a má 2 vodiče: SDA jako datový vodič a SCL jako hodinový vodič.  

Na sběrnici je možné připojit až 128 zařízení. Frekvence signálu SCL je 100 kHz 
nebo 400 kHz v závislosti na verzi I2C. Přenos začíná vždy master. Ten odešle Start bit, 
potom adresu a log. 1/0 pro zápis/čtení. Poté čeká na potvrzovací bit ACK. Po přijetí 
potvrzovacího bitu může zahájit zápis nebo čtení. Přenos se ukončuje stop bitem.    

Oba vodiče musí být připojeny přes pull-up rezistor o velikosti 4,7 kΩ na napájecí 
napětí. Tím se zajistí stabilní logická 1. V případě kolize se pouze poškodí úrovně signálů. 
Master zařízení pak musí zahájit celý přenos znovu. Příklad zapojení sběrnice I2C je na 

obrázku 1.5. 
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Obr. 1.5: Příklad zapojení sběrnice I2C 

1.3.3 1-Wire 

1-Wire (někdy uváděno jako One-wire) je jednoduchá jednovodičová sběrnice vyvinutá 
společností Dallas Semiconductor. Sběrnice je typu master/slave. Existuje tedy jedno 
zařízení master, které řídí veškerou komunikaci a k němu je paralelně připojeno jedno 
nebo více zařízení typu slave. Komunikace probíhá po jednom společném datovém 
vodiči. Ten je připojen přes rezistor s odporem 4,7 kΩ na napájení tak, aby v klidovém 
stavu byla na sběrnici log. 1. 

Aby bylo možné zařízení slave na sběrnici identifikovat, obsahuje každé zařízení 
unikátní 64bitové číslo. Spodních 8 bitů udává tzv. „rodinu zařízení“, dalších 48 bitů je 
seriové číslo zařízení a nejvyšších 8 bitů je CRC kód. Protože není možné evidovat 
přesnou adresu každého zařízení, je potřeba adresu najít. Tento postup bude popsán dále. 

Velkou výhodou této sběrnice je to, že master zařízení (v našem případě 
mikrokontrolér) nepotřebuje hardwarovou implementaci rozhraní pro sběrnici. Vše se řeší 
programově a sběrnice může být použita na prakticky jakémkoli vstupním/výstupním 
pinu mikrokontroléru. Příklad zapojení sběrnice 1-Wire nalezneme na obr. 1.6. 

 

 

Obr. 1.6: Příklad zapojení sběrnice 1-Wire 

Princip komunikace 

Master zahájí přenos reset pulsem, který přepne sběrnici do log. 0 na dobu nejméně 
480 µs. Tím se resetují všechna připojená slave zařízení na sběrnici. Následně sběrnici 
uvolní a naslouchá. Pokud je na sběrnici připojené nějaké zařízení, detekuje vzestupnou 

hranu a po prodlevě (15–60 µs) stáhne sběrnici na (60–240 µs) do log. 0. Při správném 
ohlášení zařízení může začít přenos dat. 

Data jsou odesílána v „time slotech“. Slot je dlouhý 60 až 120 µs, kdy během 
jednoho slotu je přijat jeden bit informace a mezi jednotlivými sloty musí být minimálně 
1 µs mezera. [5] 
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Vyhledání adresy 

Při vyhledávání zařízení vyšle master příkaz na vyhledání zařízení. Všechny slave obvody 
se nastaví do režimu vyhledávání. Každý bit identifikačního kódu se načte dvakrát. Slave 
nejdříve pošle skutečnou hodnotu adresy a potom negovaný doplněk. Master na tuto 
dvojici odpoví potvrzovacím bitem, který má skutečnou hodnotu. Obvody, kterým se 
nevrátí skutečná hodnota, se odpojí. Takto procházíme všech 64bitů, než zjistíme adresu, 
kterou uložíme. Jedná se o rychlejší a efektivnější způsob, než „násilně“ zkoušet 
kombinace 64 bitů. [6] 

1.3.4 Wi-Fi 

Wi-Fi je označení standardů IEEE 802.11. Ty popisují bezdrátovou komunikaci 
v počítačových sítích. Wi-Fi využívá bezlicenční frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. 
Pásmo 2,4 GHz je v současné době více využívané a jsou čím dál větší problémy 
s rušením. 

Každá frekvence obsahuje dílčí pásma. Pro 2,4 GHz (standardy 802.11b/g/n) je 
rozsah 2,412 až 2,484 GHz. Do tohoto rozsahu lze umístit 14 nezávislých kanálů po 
5 MHz. Výjimku tvoří kanály 13 a 14, mezi kterými je 12 MHz. Každá síť si může obsadit 
šířku pásma o velikosti 20 MHz. Z toho vyplívá, že mohou souběžně běžet 4 nerušící se 
sítě, pokud se síť nerozhodne obsadit pásmo o šířce 40 MHz, aby dosáhla vyšší rychlosti.  

Většina Wi-Fi routerů je nastavena na automatické přidělování kanálů pro Wi-Fi. 

Obsazení kanálů ale router zjišťuje v místě, kde se sám nachází. To ale většinou 
neodpovídá obsazení kanálů místě koncového zařízení. Tomuto problému je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost právě u IoT zařízení, která mohou mít kvůli úspoře energie 
omezený vysílací výkon. Navíc se umisťují do míst, na kterých může být signál odstíněn 
nebo abnormálně rušen. 

Dalším důležitým parametrem u IoT zařízení pracující s Wi-Fi je zabezpečení sítě. 
Se zvyšujícím počtem IoT zařízení se bude zvyšovat hrozba útoků na tato zařízení. Každý 
uživatel by měl dbát na správně zabezpečení svojí sítě. Používání WPA2 a kvalitního 

hesla je dnes nutností.  

Pokud by se uživateli dostal do sítě někdo nežádoucí, může u některých typů 
zařízení ovládat jejich funkce. Není příjemné, když se v domácnosti začnou samovolně 
zapínat a vypínat světla, zásuvky, topení atd.  IoT zařízení se dynamicky rozvíjejí, ale 
první generace mohou mít velké bezpečnostní trhliny. Proto je v této oblasti nutná velká 
obezřetnost. 

1.4 Internet věcí 

Internet věcí (IoT) je trend v oblasti elektronických zařízení, která komunikují pomocí 
bezdrátového přenosu dat. Zařízení mohou komunikovat s uživatelem pomocí např. 
cloudové aplikace, nebo komunikují mezi sebou. 

Propojená zařízení umožňují sbírat velké množství dat, která se dále zpracovávají. 
IoT zařízení můžeme využívat v nejrůznějších oblastech, jako je např.: energetika, 

doprava, logistika, meteorologie, zdravotnictví, zemědělství atd. Tuto technologii 
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můžeme uplatnit v oblasti chytrých měst a inteligentních elektroinstalací, tedy 
v „chytrých domech“. 

Internet věcí se v dnešní době velmi rychle rozvíjí. Vzniká velké množství 
startupů vyvíjejících nová zařízení pro IoT, mnoho zavedených firem velkou část svého 
vývoje směřuje do této oblasti a nemálo produktů je již uvedeno na trh. Během několika 
následujících let se počítá s několikanásobným rozšířením těchto zařízení. Podle odhadů 
by mohlo v roce 2021 16 miliard zařízení využívat IoT. [7] 

1.4.1 Sítě pro internet věcí 

Pro oblast internetu věcí je potřeba vybudovat odpovídající infrastrukturu. 
Nejjednodušším způsobem, jak můžeme zařízení připojit k internetu je použití Wi-Fi 

nebo ethernetu. Výhodou ethernetu je stabilita připojení, ale nevýhodou je nutnost přivést 
datový kabel. Může se hodit pro aplikace u kterých víme, že se budou minimálně 
přesouvat a v místě určení je již dostatečná infrastruktura. Další variantou je použití na 
místech, kde není možné použít jakoukoli bezdrátovou síť. Wi-Fi má výhodu 
přenositelnosti, ale pořád jsme odkázáni na místní síť připojenou do internetu. Těchto 
komunikačních kanálů budou nejspíš využívat zařízení v oblasti domácí automatizace, 
případně firemní automatizace.  

Další variantou je použití sítí 3G nebo LTE. Zařízení připojená pomocí této sítě 
mají výhodu ve velké oblasti pokrytí a lze je dnes připojit prakticky kdekoliv. Tyto sítě 
je vhodné používat pro zařízení, které potřebují přenášet větší objem dat v místech, kde 

není dostupná síť Wi-Fi. Výhodou je relativně vysoká stabilita, nevýhodou je vyšší 
spotřeba komunikačních modulů. Nehodí se tedy pro aplikace napájené z baterií. 

Třetí variantou je použití sítě budované přímo pro zařízení IoT. V Česku jsou to 
sítě LoRaWAN a Sigfox. LoRaWAN je síť komunikující na frekvenci 868 MHz nebo 
913 MHz. Velikost zprávy v této síti je 256 Bytů a rychlost přenosu je 250 bps – 50 kbps. 

Pomocí této sítě je možné data odesílat i přijímat. Příjem dat nemusí být okamžitý. Síť 
patří do skupiny LoRa Alliance a u nás ji spravují České Radiokomunikace. Síť Sigfox 
komunikuje na frekvencích 868 MHz a 915 MHz. Velikost zprávy může být 0–12 Bytů 
a rychlost přenosu je 100 bps. Zpětný kanál umožňuje přijmou denně čtyři zprávy po osmi 
bytech. Sít u nás vybudovala společnost SimpleCell ve spolupráci se společností  
T-Mobile. Mapa pokrytí ČR aktuální k 1. květnu 2017 je na obr. 1.7. 

 

Obr. 1.7: Mapa pokrytí ČR sítí Sigfox k 1. květnu 2017 [8] 



 9 

1.4.2 Cloudové aplikace 

EasyIoT 

EasyIoT je komunita spolufinancovaná Evropskou unií, jejímž cílem je vytvořit 
bezpečnou, levnou a spolehlivou platformu pro domácí použití IoT. Nabízí množství 
tutoriálů a ukázkových kódů pro komponenty typu Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, 
NRF24L01 atd. Nejrůznější zařízení je možné připojit díky jednoduchému frameworku, 
který je zobrazen na obr. 1.8. 

 

Obr. 1.8: EasyIoT framework [9] 

EasyIoT lze používat dvěma způsoby. První variantou je využití aplikace EasyIoT 
server. Tuto aplikaci lze nainstalovat na domácí server. IoT zařízení připojené do místní 
sítě s tímto serverem komunikuje a data na něj ukládá. Současně dokáže data ze serveru 
přijímat. Nevýhodou této varianty je složitější nastavení serveru. Navíc pokud uživatel 
nemá veřejnou IP, tak je prakticky nemožné se k serveru připojit vzdáleně.  

Druhou variantou je využití EasyIoT cloudu. Ten momentálně funguje zdarma na 
adrese: https://easyiot-cloud.com/. Zatím se jedná o beta verzi a není moc jasné, jakým 
směrem se bude dále vyvíjet. Pro připojení k tomuto serveru lze mimo internetových 
stránek použít i aplikaci pro Android a iOS. Screenshot z testování této aplikace je na 
obrázku 1.9 

 

Obr. 1.9: Aplikace EasyIoT  
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Jednotlivé moduly aplikace zobrazující data je možné nastavit pomocí webového 
rozhraní. Aplikace v telefonu kopíruje stav, který je nastaven pomocí webového rozhraní. 
Výhodou EasyIoT je jeho jednoduchost, dostupnost pro mobilní zařízení a bezplatné 
použití. Za nevýhodu lze považovat omezený počet modulů a nejistou budoucnost rozvoje 
této platformy. 

Temboo 

Temboo umožňuje sestavovat IoT aplikace v IoT módu „Conditions“. Kód se na Temboo 
vytváří pro takzvaných „Choreos“. Mezi tyto choreos patří např. Facebook, Google, 
Amazon, Microsoft a spousta další. Výsledkem je vygenerovaný kód. Ten může být 
v několika programovacích jazycích. Zařízení lze individuálně připojit ke cloudu, 
propojit dvě zařízení mezi sebou nebo vytvořit síť. Struktura je uvedena na obr. 1.10 

 

Obr. 1.10: Struktura Temboo [10] 
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Nejdříve se musíme na stránkách Temboo bezplatně zaregistrovat a vytvořit si projekt.  
Poté si vybereme choreos se kterou chceme komunikovat. To může být třeba Gmail. 
Vybereme akci, která se má provést – poslání emailu. V následujícím kroku se nastavují 
konkrétní parametry zařízení, pro které se kód generuje. Základním parametrem je výběr 
zařízení (Arduino Yún, Samsung Artik 10, TI CC3200 atd.) nebo výběr jazyka (Python, 
C#, Node.js atd.). Jako další se zadají přístupové údaje, adresa emailu, na který se zpráva 
odešle, adresa emailu, ze kterého byla odeslána, předmět atd. Vyberou se senzory, jejichž 
parametry se mají odeslat. Na základě těchto parametrů se pak vygeneruje kód, který se 
nahraje do příslušného zařízení.  

 Temboo lze využít pro velké množství různých typů projektů. Pokročilejší funkce 
jsou ovšem zpoplatněny. Vybírat je možné z několika plánů, které postupně zpřístupňují 
jednotlivé funkce. Generátor kódů funguje už od bezplatné verze. V základním plánu se 
zpřístupní senzory, v projektovém plánu lze spravovat více projektů, v profesionálním 
například vizualizovat data. Pro Temboo navíc existuje velké množství vzorových 
příkladů, které usnadňují vývoj. 

Grafana 

Grafana je platforma zaměřující se převážně na vizualizaci a zaznamenávání dat 

získaných z IoT zařízení. Data je možné mít uložena na jakémkoli jiném cloudu, nebo 

přímo na cloudu Grafany. Požadované prostředí si můžete poskládat z velkého množství 
modulů. Pokud by například nějaká hodnota v grafu překročila maximální hodnotu, 
aplikace vás upozorní pomocí notifikace. V Grafaně lze nastavovat různá přístupová 

práva.  

Aplikaci je možné stáhnout do počítače a pracuje prakticky na všech platformách. 
Jednotlivé moduly si lze doinstalovat pomocí pluginů. Na oficiálních stránkách je 
dostupných mnoho ukázkových aplikací, které mohou sloužit jako návod i inspirace. 

Vzhled aplikace vidíme na obr. 1.11. 

 

Obr. 1.11: Vzhled aplikace Grafana [11] 
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Blynk 

Blynk je platforma určená k ovládání IoT zařízení pomocí aplikace dostupné pro operační 
systémy Android a iOS. Není tedy dostupná přes webové rozhraní. Platforma vznikla jako 
startup na crowdfundingovém serveru Indiegogo a pracuje na principu znázorněném 
obrázkem 1.12.  

 Celá komunikace mezí aplikací Blynk v mobilním zařízení a IoT zařízením 
probíhá přes Blynk server. Mobilní aplikace odešle požadavek na server a ten jej 
nasměruje do IoT zařízení. Výjimkou v tomto schématu je komunikace přes bluetooth. 
Každá mobilní aplikace má svůj originální autorizační token, který se nahraje do IoT 
zařízení. Tím se zajišťuje bezpečné směrování.  

 Blynk podporuje komunikační moduly jako je ESP8266, Arduino Yún, Raspberry 
Pi, NodeMCU, Intel Edison atd. Pro každý komunikační modul má Blynk knihovnu, která 
sjednocuje komunikaci se serverem. Typ modulu je nutné nastavit při vytváření mobilní 
aplikace. 

 

Obr. 1.12: Schéma komunikace [12] 

Stavba aplikace probíhá přímo v mobilním telefonu nebo tabletu. Vytvoří se nový 
projekt, pojmenuje se a vybere se patřičný komunikační modul. Blynk následně odešle 
autorizační token na registrační email. Poté se uživatel dostane na prázdnou pracovní 
plochu aplikace. Na tu se přidávají prvky z Widget Boxu. Mezi tyto prvky patří tlačítka, 
slidery, joystick, grafy, displeje, posuvníky, tabulky, menu, hodiny, notifikace a mnoho 
dalších. Každý z těchto prvků má určitou energetickou hodnotu v podobě kreditů. 
U bezplatné verze je počet kreditů 2000. Přidáváním prvků se kredity odečítají. Pokud 
jich uživatel potřebuje více, může si je v různých hodnotách libovolně dokoupit. 

Poté, co si uživatel aplikaci poskládá, přiřadí se jednotlivým prvkům jejich funkce. 
Prvky se dají propojit přímo s konkrétním pinem komunikačního modulu. Prvkem 
tlačítko lze tedy přiřazovat logickou 1 a 0 danému pinu. Prvkem posuvník lze měnit střídu 
PWM na přiděleném výstupu. Obdobně to funguje i u ostatních prvků. 
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Pokud naopak potřebujeme zobrazit hodnotu napětí přítomnou na pinu s AD 

převodníkem, přidáme prvek „Value Displej“ a nastavíme jako vstup požadovaný pin. 
Další možností je zaznamenávat průběžně hodnotu z tohoto pinu přímo do grafu. 

Ne vždy je ale potřeba zobrazovat hodnotu přímo. Proto jsou v aplikaci virtuální 
piny. Ty se obsluhují pomocí podprogramů přímo ve firmware. Vzory podprogramů jsou 
dostupné v dokumentaci aplikace Blynk. Mezi další zajímavé prvky aplikace patří 
notifikace. Ty se opět používají jako podprogram a při splnění nastavené podmínky 
uživatele upozorní emailem, zprávou nebo příspěvkem na Twitteru. Se sériovou linkou 
komunikačního modulu se dá komunikovat pomocí prvku terminál. 

Sestavenou aplikaci není možné v základním režimu vyexportovat. To je možné 
po zaplacení měsíčního poplatku. Jedinou variantou, jak aplikaci převést na jiné zařízení 
v základním režimu je za 1000 kreditů vygenerovat odkaz, ze kterého si jiný uživatel 
aplikaci stáhne do svého zařízení. Bude muset dokoupit potřebný počet kreditů 
a vygenerovat si nový autorizační token. 

V následujícím odstavci je uveden příklad jednoduchého kódu zařízení 
s modulem ESP8266 využívající aplikaci Blynk. Na začátku se připojí knihovny, které 
jsou dostupné na stránkách dodavatele aplikace. Je v nich naprogramován kód pro 
komunikaci se serverem. Dále se deklarují tři pole. V poli „auth“ je uložen autorizační 
token odeslaný emailem z aplikace. Pokud by kód emailem nedorazil, je možné jej opsat 
ručně z aplikace. V druhém poli je uloženo SSID a ve třetím heslo Wi-Fi sítě, ke které se 
má zařízení připojit. 

#define BLYNK_PRINT Seriál 
 
#include <ESP8266WiFi.h> // knihovna pro wifikomunikaci ESP8266 
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> //knihovna pro komunikaci se serverem 
 
char auth[]= “asd462fdafd2g1fg2fdfh3qwec” // autorizační token Blynk 
char ssid[]= “Home_wifi” // jméno wifi sítě 
char pass[]= “************” // heslo wifi sítě 
int newValue; 
 
void setup() 
{ 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass); // připojení k síti a serveru 
} 
 
BLYNK_READ(V0) // funkce vyvolaná změnou V0 
{ 
 Blynk.virtualWrite(V0, newValue); // ulož V0 do newValue 
} 
 
void loop() 
{ 
 Blynk.run(); // funkce udržující komunikaci  
} 

 

Do proměnné newValue se ukládá hodnota virtuálního pinu V0. Děje se tak 
v podprogramu BLYNK_READ. V mobilní aplikaci se nastaví frekvence, jak často se 
má podprogram volat. Příkazem Blynk.begin se zařízení připojí k síti a serveru. Příkazem 
Blynk.run se udržuje spojení se serverem. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Funkce termostatu 

Termostat vykonává tři typy úkolů. Mimo základní funkce solárního ohřevu a filtrování 
vody má i několik uživatelských funkcí zajišťujících jeho komfortní ovládání. 

2.1.1 Funkce solárního ohřevu 

Nejzákladnější funkcí celého regulátoru je ohřev vody v bazénu pomocí solárních 
kolektorů. Ten funguje na principu diference a hystereze. Pokud je tedy voda v solárním 
kolektoru teplejší než v bazénu o hodnotu diference, sepne se výstup pro čerpadlo 
v okruhu ohřevu. Čerpadlo poběží do doby, než rozdíl teplot klesne pod hodnotu 
diference mínus hystereze. V praxi to tedy znamená, že pokud máme diferenci 5 °C, 
hysterezi 2 °C, teplotu v bazénu 25 °C a teplotu v kolektoru 30 °C, čerpadlo se sepne. 
Voda bude proudit do doby, než rozdíl teplot klesne pod 3 °C. 

Další funkcí je maximální teplota vody v bazénu. Pokud je voda v bazénu vyšší 
než hodnota maximální teploty, nemělo by dojít k dalšímu ohřevu. Může ovšem nastat 
situace, kdy teplota vody v solárním kolektoru stoupne nad bezpečnou hodnotu, v tom 

případě se spustí trvalá cirkulace. Cloudová aplikace upozorní majitele pomocí hlášení 
na displeji a notifikace v telefonu na nastalou situaci. V menu je možnost nastavit i ruční 
mód, ve kterém si uživatel trvale zapne a vypne ohřev vody nezávisle na nastavených 
parametrech. 

2.1.2 Funkce filtrování vody 

Funkce filtrování vody slouží k nastavení až čtyř intervalů, kdy je možné vodu 
automaticky filtrovat. V těchto čtyřech intervalech se nastaví čas spuštění filtrace a čas 
konce filtrování. Využito bude hodin reálného času. I zde je možnost ručního režimu, kdy 
si uživatel zapne filtrování nezávisle na intervalech filtrování. Ruční režim je nadřazen 
automatickému režimu. 

2.1.3 Uživatelské funkce 

Nejdůležitější uživatelskou funkcí je ovládání celého termostatu pomocí klávesnice 
a zobrazení informací na displeji. Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny teploty v bazénu 
i solárním kolektoru, stav filtrace a čerpadla, aktuální čas a datum. Po stisknutí tlačítka se 
uživatel dostane do menu, kde si může vybrat nastavení ohřevu, filtrace, Wi-Fi, hodin, 

přidání nových čidel teploty, kalibrace čidel. Dále si uživatel může zobrazit statistiku 
a informace o systému. 

Při použití mobilní aplikace je možné sledovat teploty online, jejich týdenní 
a měsíční statistiky a měnit nastavení regulátoru podobně jako u nastavení pomocí 
klávesnice. Výhodou je přístup k ovládání zařízení všude tam, kde je dostupný internet. 
Online rozhraní využívá aplikaci Blynk. 
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2.2 Blokové schéma 

Jádrem celého zařízení je modul ESP8266. Ten zajišťuje komunikaci se serverem pomocí 
Wi-Fi a současně snímá část vstupů a ovládá výstupy. S mikrokontrolérem Atmega2560 
komunikuje pomocí sériové linky. Tento MCU obsluhuje zbylé vstupy a výstupy. 
Koncept rozdělení mezi dva řídicí prvky byl zvolen z důvodu možnosti ovládat výstupy 
nezávisle na mikrokontroleru Atmega2560. Navíc se předpokládá jako častější ovládání 
mobilní aplikací. Většinu příkazů, které mobilní aplikace umí, vykonává Wi-Fi modul. Je 

tedy žádoucí omezit datový tok mezi zařízeními tímto rozdělením funkcí. 

Celé zařízení bude napájeno ze spínaného zdroje, který je umístěn uvnitř krabičky. 
Externí spínaný zdroj by v našem případě nebyl vhodný, protože v prvé řadě potřebujeme 
přivést síťové napětí 230 V na výstupy pro filtraci a čerpadlo. Z tohoto důvodu se jeví 
jako nejvhodnější použít nějaký průmyslový zdroj napájení s výstupním napětím 5 V. 

Vstupy zařízení jsou čidla teploty, hodiny reálného času a maticová klávesnice. Čidla 
teploty společně s maticovou klávesnicí budou mít na DPS vlastní konektory. Integrovaný 
obvod hodin reálného času je pevně umístěn na plošném spoji. Jeho součástí je i malý 
akumulátor udržující napětí obvodu v případě odpojení od zdroje napájení. 

Informace se zobrazují na TFT displeji. U něj jsou dvě možnosti, jak jej připojit 
k DPS. První možností je displej uchytit pomocí distančních sloupků a vodiče zapájet 
přímo do DPS. Druhou variantou je displej přilepit k víku krabičky a k DPS jej připojit 
pomocí konektoru a datového vodiče. Při praktické realizaci se ověřila jako vhodnější 
varianta připojení pomocí konektoru a datového vodiče. 

Výstupy jsou řešeny pomocí dvou relé. Proud protékající těmito relé je měřen 
integrovaným obvodem ACS712. Tyto relé společně s DPS jsou dimenzovány pro 
spínání indukční zátěže v podobě motorů nebo třícestného ventilu. Blokové schéma 
celého zařízení je zobrazeno na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1: Blokové schéma zařízení 
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2.3 Výběr vhodných součástek 

2.3.1  Mikrokontrolér 

Mikrokontrolér neboli jednočipový počítač je programovatelný integrovaný obvod 
obsahující procesor, operační paměť  (RAM), programovou paměť (ROM, EEPROM, 
FLASH) oscilátor a vstupně/výstupní rozhraní. Při volbě mikrokontroléru bylo potřeba 
zohlednit několik parametrů. Mezi ně patří počet vstupů/výstupů, výpočetní výkon, 
velikost FLASH paměti, velikost RAM a EEPROM, sběrnice, cena i budoucí dostupnost. 

První věcí, kterou je potřeba při výběru MCU určit, je architektura. Atmel nabízí tři 
základní varianty. V dnešní době trochu nostalgickou architekturu 8051, osvědčené 
8bitové a 32bitové jednočipové počítače AVR, nebo modernější a výkonnější 
mikrokontroléry s architekturou ARM.   

Architektura 8051 byla zamítnuta prakticky ihned z důvodu zastaralosti. MCU 
z řady ARM jsou v dnešní době stále častěji využívány, ale vzhledem k požadavkům není 
moc důvodů, proč je použít pro naši aplikaci. Nejnáročnějším úkolem bude komunikace 
s internetem, o kterou se postará samostatný Wi-Fi modul. Zobrazování na TFT displeji 
je také relativně náročné, ale protože se budou zobrazovat pouze informace s malou 

obnovovací frekvencí, budou MCU z řady AVR dostačující. Dalšími parametry jsou 
i cena, kdy jsou 8bitové mikrokontroléry pořád levnější než ARM, a napájecí napětí. 
AVR mají napájecí napětí 5 V, ARM pak 3,3 V. Protože spínaný zdroj bude mít výstupní 
napětí 5 V, bylo by v případě použití ARM potřeba použít další stabilizátor.  

 

Obr. 2.2: Schéma zapojení MCU Atmega2560 
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Z řady AVR byl tedy vybrán mikrokontrolér ATmega2560, jehož zapojení potřebné 
pro konstrukci regulátoru je na obr 2.2. ATmega2560 má 86 programovatelných 
vstupů/výstupů, 256 kB flash paměti potřebných z důvodu náročnosti grafické knihovny, 
8 kB SRAM a 4 kB EEPROM. Komunikovat může pomocí čtyř sériových linek, sběrnice 
I2C a SPI. Je možné jej programovat přes In-System Programming. Má jeden 8bitový 
časovač a čtyři 16bitové. 

Mikrokontrolér je připojen na napětí +5 V a je taktován krystalem Q1 o frekvenci 
16 MHz. Aby nedošlo k jeho rozkmitání, musí být co nejblíže napájecím pinům umístěny 
kondenzátory o kapacitě 100 nF (C4, C5, C6) a nízko impedanční kondenzátory 
o kapacitě 100 µF (C6 a C7). K naprogramování MCU se využívá programovací konektor 
ICSP. Na ten jsou vyvedeny piny MOSI, MISO, SCK a RESET udržované v úrovni log. 1 

pomocí pull-up rezistoru R2 s odporem 10 kΩ. 

Pro připojení grafického displeje jsou vyvedeny na konektor signály DB0 – DB15, 

LCD_RS, LCD_WR, LCD_CS, LCD_RST, napájení +5 V a GND. Pro připojení hodin 

reálného času jsou vyveden signály SDA a SCL. K sériové komunikaci s dalším modulem 
jsou vyvedeny signály TXD1 a RXD1. K detekování dat z měřičů proudu se používají 
dva ADC převodníky na pinech ADC0 a ADC7. Pro připojení klávesnice se využívají 
signály K1 až K9 vyvedené také na konektory. 

2.3.2 Hodiny reálného času 

Hodiny reálného času (RTC) slouží k udržení přesného času nezávisle na 
mikrokontroléru. Většinou mají vlastní napájení v podobě malé baterie, takže dokážou 

udržet přesný čas i po odpojení napájení. Naopak pokud je napájení připojeno, dokážou 

baterii nabíjet. Vždy záleží na konkrétním typu RTC a baterii. Většina RTC komunikuje 

s MCU pomocí sběrnice I2C. Mezi další funkce může patřit například kalendář nebo 
budík. 

DS1307 

DS1307 jsou hodiny reálného času od společnosti Maxim Integrated. Jako oscilátor se 
používá externí krystal o frekvenci 32,768 kHz. Jedná se o obvod se základními funkcemi 
počítání času a generátorem obdélníkového průběhu. Komunikace probíhá po sběrnici 
I2C. 

DS3231 

DS3231 jsou opět hodiny reálného času od společnosti Maxim Integrated. Je zde použit 
interní oscilátor 32,768 kHz, který zajišťuje díky jeho integraci přímo na čipu větší 
přesnost hodin. Mezi další funkce patří 2 budíky, které dokážou generovat přerušení 
pomocí výstupu /INT, generátor obdélníkového průběhu se čtyřmi nastavitelnými 
frekvencemi nebo digitální teploměr. Vhodnost použití teploměru bude zkoumána 
v rámci diplomové práce. Komunikace probíhá po sběrnici I2C. 

MCP79411 

MCP79411 jsou hodiny reálného času od společnosti Microchip Technology. Používají 
externí oscilátor. Mají základní funkce času, dva budíky a generátor obdélníkového 
signálu.  
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 Následující tabulka porovnává tyto tři uvedené obvody. Nejlépe z ní vychází 
obvod DS3231, který je použit při praktické realizaci. Pro porovnání cen byly použity 
údaje z www.tme.eu. 

 

 
Obvod 

Oscilátor Budíky Teploměr 
Klidová 
spotřeba 

Cena (Kč bez 

DPH) 

DS1307 Externí Žádný Ne < 500 nA 30,46 

DS3231 Interní 2 Ano < 840 nA 241,17 

MCP79411 Externí 2 Ne < 700 nA 25,13 

Tabulka 2.1 Porovnání parametrů hodin reálného času 

Zapojení obvodu DS3231 je zobrazeno na obr. 2.4. Obvod je napájen napětím 
+5 V a má integrovaný interní oscilátor. Pro případ požití externího oscilátoru je zde pin 
32KHZ. Připojení baterie je realizováno výstupem VBAT. Ke komunikaci s MCU slouží 
I2C sběrnice s piny SDA a SCL. Ke každému z těchto pinů je připojen pull-up rezistor. 

 

Obr. 2.3: Zapojení obvodu reálného času DS3231 

2.3.3 Zdroj napájení 

Jako zdroj napájení 5 V je použit spínaný zdroj. Tyto zdroje se vyznačují vyšší efektivitou 
a menšími rozměry oproti lineárním zdrojům. Mezi nevýhody patří vysokofrekvenční 
rušení, které vzniká při spínání tranzistorů. Proto se tyto zdroje nepoužívají 
v audiotechnice. Pro naši aplikaci jsou ovšem vyhovující.  

Celkový příkon zařízení nebude vyšší než 5 W, proto nám stačí zdroj s tímto 
výkonem. Zdroj je zabudovaný přímo v krabičce a nepotřebuje tedy kovový kryt. 
Možnost navrhnout zdroj přímo na DPS byla zamítnuta z důvodu cenové neefektivity a 
potenciálním problémům s certifikací. Byl tedy zvolen spínaný zdroj PS-05-5 od 

společnosti MEAN WELL. Tento zdroj dodává většina distributorů elektronických 
součástek v ČR. Jedná se o rozumné řešení poměru cena/výkon. Vzhled použitého zdroje 
je na obr. 2.4.  
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Obr. 2.4: Spínaný zdroj PS-05-5 [13] 

Tento zdroj má účinnost 70 %. Tato účinnost sice není nikterak vysoká, ale 
vzhledem k celkově nízké spotřebě jsou ztráty zanedbatelné. Napájecí napětí je  
85–264 V AC a výstupní napětí je 5 V DC. Výkon je 5 W a rozměry jsou  
75 × 40 × 20 mm. Zdroj má ochrany proti přetížení, proti přehřátí, nárůstu napětí a proti 
zkratu.   

2.3.4 Grafický displej 

TFT LCD displeje se v dnešní době čím dál více rozšiřují v oblasti spotřební elektroniky 
i průmyslu. Konkurenční výrobky zatím tento typ displeje nepoužívají, proto se bude 

jednat o posun kupředu. 

Základním požadavkem při výběru displeje byla velikost minimálně 3 palce, 
dostupná knihovna, dobré pozorovací úhly a samozřejmě barevnost. Není potřeba, aby 
měl displej dotykovou vrstvu, protože stejně bude schován v krabičce a regulátor se bude 
ovládat pomocí klávesnice. Vhledem k velkému množství pinů na mikrokontroléru 
ATmega2560 nebylo nutné omezit výběr displeje komunikující po nějaké sběrnici. 

  Po analýze dostupných displejů bylo rozhodnuto použít displej s řadičem 
HX8357B zobrazený na obr. 2.5. K tomuto displeji je velké množství knihoven a návodů. 

 

Obr. 2.5: LCD TFT displej s řadičem HX8357B [14] 
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 Displej má úhlopříčku 3,2 palce, rozlišení 480 × 320 bodů a 262 tisíc barev. 
Komunikuje pomocí šestnáctibitové sběrnice a pěti nastavovacích vodičů. Displej je 
kompatibilní s napájecím napětím 5 V.  Podsvícen je šesti bílými diodami. 

 Vývody SPI_MISO, SPI_MOSI, SPI_CLK a SD_CS slouží k připojení SD karty. 
Ta se v regulátoru nepoužívá, a tudíž vývody nemusí být připojeny. Připojení je 
znázorněno ve schématu na obr. 2.3. 

2.3.5 Klávesnice 

S ohledem na zadávání většinou číselných hodnot, je nejvhodnější použít maticovou 
membránovou klávesnici 5 × 4. Zvolená klávesnice pro regulátor je na obr. 2.7. Zde byl 

výběr poměrně jednoduchý. Maticové membránové klávesnice jsou velmi tenké, takže 
nám uspoří místo a zároveň jsou i levné a spolehlivé. Pak stačí vybrat pouze tu, která 
velikostně a esteticky vyhovuje zamýšlenému produktu. 

Maticové klávesnice fungují na principu propojení vodičů ve sloupcích a řádcích. 
Pokud bychom vzali klávesnici na obr. 2.6 a stiskli číslo jedna, propojí se vodič prvního 
sloupce s vodičem prvního řádku. To se v praxi detekuje tak, že se na jeden sloupec 
přivede log. 1 (na ostatních je log. 0) a postupně se otestuje, jestli se log. 1 objeví na 
nějakém řádku. Celý proces detekce může probíhat na vysoké frekvenci, takže je snímání 
velmi rychlé. 

Námi zvolená klávesnice má rozměry 77 × 69 mm a vodiče jsou vyvedeny na 
konektor s roztečí 2,54 mm. Maximální zatížení kontaktů je 100 mA. Připojení je 
realizováno přes kolíkovou lištu a ve schématu na obr. 2.3 je znázorněno signály K1 až 
K9. 

 

Obr. 2.6: Maticová klávesnice 5×4 
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2.3.6 Relé 

Pomocí relé se spínají 2 čerpadla, nebo čerpadlo a ventil. Jedná se tedy o induktivní zátěž 
a tomu musí odpovídat parametry zvoleného relé. Výkon čerpadla nikdy nebude vyšší 
než 1 kW, stačilo by tedy relé se zatížitelností kontaktů 5 A. Vhledem k tomu, že se jedná 
o jednu z nejkritičtějších částí celého regulátoru, bude lepší relé „předimenzovat“.  

Z velkého množství dostupných relé bylo rozhodnuto použít RM85-2011-35-

1005 od společnosti RELPOL. Relé má jmenovité napětí cívky 5 V DC, zatížitelnost AC 
kontaktů 16 A / 250 V AC a maximální startovací proud 30 A. Protože budeme spínat 
induktivní zátěž, je pro nás tento parametr velmi důležitý. Bude nám udávat, jak 
výkonnou filtraci můžeme připojit. Spínané napětí je maximálně 400 V AC. Montáž je 
na DPS a odpor cívky 100 Ω. Jeho mechanická trvanlivost je 20 000 000 cyklů. 

 

Obr. 2.7: Zapojení silového výstupu regulátoru 

Na obr. 2.7 je zobrazeno zapojení relé spínaného pomocí bipolárního NPN 
tranzistoru. Fáze L se na výstup prezentovaný PADEM 3 přivádí přes rozpínací kontakty. 
Ty jsou využity z bezpečnostních důvodů. Pokud by regulátor nebyl schopen plnit svoji 
funkci, čerpadlo bude přes rozpínací kontakty trvale sepnuto a nedojde k přehřátí 
solárního ohřevu. Rezistor R2 zajistí spojení potenciálu GND s bází, pokud bude 
mikrokontrolér restartován a jeho vstupy/výstupy jsou ve stavu vysoké impedance. 
Abychom zjistili hodnotu rezistoru R1, musíme nejdříve zjistit proud tekoucí kontakty 
relé. Výpočtem pomocí Ohmova zákona zjistíme proud 50 mA. Dále rovnicí 2.1 

vypočítáme bázový proud IB 
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kde hFE je zesilovací činitel tranzistoru. IB je minimální možný proud a v praxi se počítá 
s 3× až 5× větší hodnotou. Proud rezistorem R1 bude přibližně 1,5 mA. Protože známe 
hodnotu napětí i proudu tekoucího rezistorem, následující rovnicí získáme jeho odpor 
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který zaokrouhlíme na nejbližší nižší hodnotu dostupnou z řady rezistorů. V tomto 

případě to bude hodnota 2,7 kΩ. Rezistor R2 se v praxi používá stejný jako R1, abychom 

neměli zbytečně velké množství hodnot. Proud tekoucí do báze tranzistoru bude nižší 
o proud tekoucí tímto rezistorem. Napětí na něm je stejné jako na přechodu mezi bází 
a emitorem, tedy 0,7 V. Z Ohmova zákona můžeme opět vypočítat proud tekoucí tímto 
rezistorem. Zjistíme, že jeho hodnota bude zanedbatelně malá a neovlivní otevření 
tranzistoru.  

Protože relé přitahuje kontakt cívkou o určité indukčnosti, vygeneruje se při 
rozepnutí napěťová špička, která by mohla poničit tranzistor. Z toho důvodu je na 
kontaktech relé připojena dioda D1, která uzavře obvod a nedojde k proražení tranzistoru. 

2.3.7 ESP8266 

Při výběru Wi-Fi driveru byla prakticky pouze jedna varianta. V poslední době stále více 
se rozšiřující obvod ESP8266. Je to jeden z mála cenově dostupných driverů na trhu. 
V poslední době kolem něj vznikla velká komunita generující množství návodů, aplikací, 
zapojení atd. 

Existují desítky variant zapojení lišící se zapojením antény nebo rozmístěním pinů 
pro komunikaci s modulem a jeho napájením. U varianty ESP-12 byl ověřen dosah na 
volném prostranství cca 300 m a 30 m v budově. S modulem je možné komunikovat 
pomocí sériové linky. V modulu je nahrán operační systém NodeMcu. Obsahuje 32bitový 
mikrokontrolér Tensilica Xtensa LX106 pracující na frekvenci 80 MHz. Má 96 KiB 
RAM a flash až 4 MiB. Podporuje IEEE 802.11 b/g/n, SPI, UART a má jeden 
desetibitový AD převodník. Schéma jeho zapojení modulu s ESP8266 včetně USB 
konektoru a převodníku USB – USART je na obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8: Schéma zapojení modulu s ESP8266-12 

 

 



 23 

Jádrem modulu je integrovaný obvod ESP8266. Ten má napájecí napětí 3,3 V, 
tudíž je potřeba použít stabilizátor s tímto výstupním napětím. U tohoto modulu byl 
zvolen stabilizátor LD1117A v katalogovém zapojení. Modul může být napájen napětím 
+5 V společným pro celé zařízení, nebo z USB konektoru X1.  

K programování slouží převodník z USB na sériovou linku CH340G, který je 
taktován krystalem o frekvenci 12 MHz. Aby bylo možné obvod ESP8266 
naprogramovat, je potřeba jej nejdříve resetovat. K tomu jsou určeny výstupy RTS a DTR 
spínající přes tranzistory T1 a T2 vstupy RST a GPIO0. Tranzistory mají ve svém pouzdře 
integrovány rezistory RB a RBE. 

 Protože nepotřebujeme tento obvod povolovat a zakazovat v průběhu funkce, je 
na vstupu EN trvale log. 1. Na vstup 1-WIRE se přes pull-up rezistor připojují teplotní 
čidla a výstupy RELE1 a RELE2 slouží ke spínání reléových výstupů. 

2.3.8 Čidlo teploty 

Při výběru čidla teploty jsou dvě základní varianty. Analogový teploměr, nebo digitální 
teploměr. U analogového teploměru se nám se změnou teploty mění odpor. Ten pak 

musíme převést na napětí a zesílit pomocí operačního zesilovače, abychom ho mohli AD 
převodníkem změřit a převést na reálnou hodnotu. Další nevýhodou by bylo, že by se 
u různé délky kabeláže musel převodník kompenzovat. Z toho důvodu je lepší použít 
digitální teploměr. Ten nám odesílá data v digitální podobě pomocí nějaké sběrnice.  

Čidlo teploty DS18B20 od společnosti Maxim Integrated umí komunikovat pomocí 
1-Wire sběrnice, rozsah teplot je –55 °C až +125 °C. Lze u něj nastavit přesnost měření 
od devíti bitů do dvanácti bitů. Největší výhodou tohoto převodníku ovšem je, že se 
prodává jako vodotěsné čidlo s různou délkou přívodního vodiče. Nemusíme tedy řešit, 
jak čidlo ve formě integrovaného obvodu připojit k vodiči a ochránit jej před vodou. Čidlo 
je zobrazeno na obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9: Teplotní čidlo DS18B20 [15] 
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2.3.9 ACS712 

ACS712 je integrovaný obvod od firmy Allegro MicroSystems sloužící k měření 
střídavého nebo stejnosměrného proudu v obvodu. IO využívá k měření proudu principu 
Hallova jevu s přesností měření 1,5 % při teplotě 25 °C. Frekvence měření je standardně 
80 kHz, dá se ale nastavit pomocí vstupu FILTER.  

  Obvod je dostupný ve dvou pouzdrech: SOIC a QFN. Rozsah měřeného proudu 
je –30 A až +30 A, napájecí napětí je 5 V, vnitřní odpor vodivé cesty je typicky 1,2 mΩ 
u pouzdra SOIC a 0,6 mΩ u pouzdra QFN. Typické zapojení je na obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10: Zapojení obvodu ACS712 

ACS712 se do obvodu připojuje sériově, vstupy jsou na pinech 1–4. Na výstupu 
VIOUT je při nulovém proudu napětí 2,5 V, tedy polovina napájecího napětí. Pokud 
proud protéká od vstupu/výstupu IP+ na pinech 1 a 2 a odtéká vstupem/výstupem IP– na 

pinu 3 a 4, napětí na výstupu VIOUT se lineárně zvětšuje od 2,5 V do 5 V podle následující 
rovnice 2.3 
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 Pokud proud teče ve směru od IP+ k IP–, je v rovnici znaménko plus, v případě 
opačného směru je v rovnici znaménko mínus. Odezva při změně je typicky 5 µs. Mezi 
piny 1–4 a 5–8 je izolační napětí minimálně 2,1 kVRMS.  

 Rovnice 2.3 platí pro určení stejnosměrného proudu. Při měření střídavého proudu 

je potřeba postupovat jiným způsobem. Datasheet k obvodu ACS712 uvádí, že při 
střídavém proudu je citlivost měření 66 mV/A. Změříme tedy hodnotu maximální 
a minimální špičky, jejich rozdíl vydělíme dvěma. Tím dostaneme amplitudu proudu, 
kterou vydělíme √2 a dostaneme efektivní hodnotu proudu reprezentovanou napětím. 
Tuto hodnotu pak vydělíme konstantou 66 mV/A a dostaneme efektivní hodnotu 
měřeného proudu. 

2.3.10  Konektory 

Jako konektory pro připojení čidel byly zvoleny kulaté konektory řady SP13 od 
společnosti Weipu. Konkrétně se jedná o zásuvku SP1312/P3 a protikus SP1310/S3, 
zobrazený na obr. 2.11. Ty mají krytí IP68 a počet pinů 3. Pro připojení čidel DS18B20 
potřebujeme tři vodiče: datový, +5 V a GND.  



 25 

 

Obr. 2.11: Konektor SP1310/S3 [16]  

Pro připojení čerpadla se používá kabelová průchodka KSS PG-16. Ta je schopná 
pojmout kabel o průměru 5–10 mm a má vnější průměr závitu 16 mm. Stupeň krytí je 
opět IP68. Umístění otvorů v krabičce pro konektory a průchodky je zakresleno ve 

výkrese v příloze B. 

2.4 První prototyp 

Koncept prvního prototypu 

Úkolem prvního prototypu bylo ověřit správnost konceptu zařízení. Postaven byl z volně 
dostupných modulů tak, aby nebylo potřeba vyrábět složitý plošný spoj a dal se použít 
univerzální pro nejnutnější propojení. Jednotlivé moduly byly propojeny pomocí vodičů 
a umístěny na základní kartonové desce. Schéma zapojení prototypu je zobrazeno na 
obr. 2.12. Je potřeba zmínit, že prototyp byl z velké části rozebrán a některé díly použity 
v dalších prototypech. Proto bude popisován v minulém čase. 

 

Obr. 2.12: Schéma zapojení prvního prototypu.  

 Základem celého prototypu bylo Arduino Mega. Jeho jádrem je mikrokontrolér 
Atmega2560. K Arduinu byl přidělán univerzální plošný spoj, na kterém byly napájeny 
konektory pro připojení čidel, RTC modulu, klávesnice a reléového modulu. TFT displej 
se připojil k Arduinu pomocí plochého kabelu.  
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 Zařízení bylo napájeno ze spínaného zdroje 230 VAC / 5 VDC. Síťové napětí se 
přivedlo pomocí FLEXO šňůry na svorkovnici, ze které bylo rozvedeno právě do zdroje, 
do relé a na zásuvkové výstupy. Celé zařízení se umístilo do krabičky o velikosti 
160 × 120 mm s průchodkami a krytím IP 65. Celkový vzhled prvního prototypu je na 
obrázku 2.13.  

 Horní díl krabičky byl průhledný, proto se podlepil modrou fólií. Vyřízlo se pouze 
okénko na grafický displej a provrtal se otvor na konektor klávesnice. Ta byla přilepena 
z vrchu. Ze spodní části se přilepily 4 matičky, do kterých se přišrouboval displej. 
Původně zamýšlená varianta s trvalým připojením displeje k základní desce na 
distančních sloupcích byla zamítnuta. Je totiž potřeba aby displej přiléhal na horní kryt, 
což by se velice těžce nastavovalo. Navíc v této modulové variantě nebylo moc místa a 
distanční sloupky by překážely.  

 Aby bylo možné ověřit výstupy, byly připojeny dvě 3žilové šňůry o délce 50 cm. 

Ty byly zakončeny zásuvkou. Zařízení tedy mělo mimo připojení ke cloudu ověřit 
všechny prvky. U reléového modulu se předpokládala jeho nižší odolnost při spínání 
induktivní zátěže, protože maximální spínací napětí kontaktů bylo 250 V. Během 
testování se sice neobjevil žádný problém, přesto se při stavbě dalších prototypů počítalo 
s využitím odolnějšího relé. 

DPS prvního prototypu 

U tohoto prototypu byl použit pouze jeden univerzální plošný spoj. Ten měl velikost 
50 × 60 mm a měl tvar shieldu Arudina. Bylo na něm šest konektorů. Dva 3pinové 
konektory sloužily k připojení teplotních čidel. Datový vodič 1-Wire sběrnice, kterou tyto 
čidla používají, potřebuje pull-up rezistor s hodnotu 4,7 kΩ. Proto byl zvolen vývodový 

rezistor s výkonem 0,6 W. Na dalších dvou pinech konektoru bylo napájecí napětí 
teplotních čidel.  

Další dva konektory byly čtyř pinové. První sloužil k připojení obvodu reálného 
času. Ten využívá sběrnice I2C. Ta má definovány také pull-up rezistor o hodnotě 4,7 kΩ 
na každý z vodičů – SDA a SCL. Přes druhý čtyř pinový konektor byl připojen reléový 
modul. I zde byly dva pull-up rezistory o hodnotě 10 kΩ, tak aby se udržovala logická 1. 

Poslední konektor sloužil k připojení maticové klávesnice. Ta má devět pinů. Pět 
pinů je pro řádky a čtyři piny pro sloupce. Maticová klávesnice nepotřebuje žádné další 
součástky.  

Aby se dal plošný spoj připojit k Arduinu, musel mít kolíky nasměrované dolů. 
Využívalo se výstupů Arduina s napětím 5 V a GND.  Pro ovládání reléových výstupů se 
použily piny D3 a D4. Pin D2 sloužil pro sběrnici 1-Wire. Sběrnice I2C je na pinech D20 

a D21. Na pinech D5 až D13 byla připojena klávesnice. 
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Obr. 2.13: Fotka prvního prototypu 

Firmware prvního prototypu 

Cílem programování prvního prototypu nebylo vytvořit kompletní program, ale 
vyzkoušet dostupné knihovny jednotlivých modulů, případně si vytvořit vlastní. Na 
internetu lze najít knihovny prakticky ke každému modulu. Je k nim ovšem potřeba 
přistupovat velmi obezřetně. Některé knihovny jsou napsány špatně, jiné jsou mnohdy 
zbytečné.  

Takovým příkladem může být typicky knihovna pro obvod reálného času. Pokud má 
uživatel knihovnu sběrnice I2C, je uložení nebo získání času velice jednoduché. Zahájí se 
komunikace a zapíše se, jestli se bude číst nebo ukládat. Pokud se ukládá hodnota, 
následuje příkaz zápisu. Pokud se hodnota načítá, je potřeba ukončit přenos a začít 
naslouchat. Obvod zašle aktuální hodnoty, které je potřeba převést z bcd do dekadického 
formátu. Pro komunikaci s RTC byla vytvořena vlastní knihovna a úspěšně byla 
otestována. 

Dalším krokem bylo zprovoznění knihovny pro grafický displej. Po hledání a 
testování několika knihoven se podařilo najít knihovnu <TFT_HX8357.h> dostupnou na 

GitHubu [18]. Ta funkčností odpovídá přesně našim požadavkům. Má předdefinovány 
zajímavé fonty a umí pracovat s obrázky. Ty se do programu přidávají jako „header“ 
soubor a jsou v něm popsány jednotlivé pixely. Každý pixel má svoji barevnou hodnotu. 

Ty lze získat k tomu určenými nástroji. Při testování byly vytvořeny obrázky bazénku 

a sluníčka. 

Třetí důležitou knihovnou byla knihovna pro klávesnici. Ovládání maticové 
klávesnice není nic složitého. Postupně se přivádí na jednotlivé sloupce logická úroveň 1 
a na pinech pro řádky se detekuje přítomnost této úrovně. U maticových klávesnic je 
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nevýhoda nemožnosti stisknout více kláves najednou. Pak by nebylo možné stisknuté 
tlačítko správně identifikovat. Situaci s vyhodnocením komplikují dvě věci. Zákmity a 
dlouhodobé stlačení tlačítka. Program by neměl vyhodnotit nedokonalé stisknutí tlačítka 
jako validní informaci a okamžitě na něj reagovat. Také by neměl blokovat chod 
programu tím, že je tlačítko stisknuté a čeká se na jeho odblokování. Správná funkce je 
zaregistrovat stisknuté tlačítko, program pustit dále a čekat, než se tlačítko uvolní. 
Následně vrátit hodnotu stisknutého tlačítka. Po prvotních pokusech s vlastní knihovnou 
byla zvolena již hotová knihovna od autorů Marka Stanleyoho a Alexandera Breviga. [19] 

K ovládání reléového výstupu není potřeba žádná speciální knihovna. Ovládají se 
jako klasické digitální výstupy a pouze určujeme logické úrovně na výstupu. Dále se na 
tomto prototypu testovalo obnovování teploty a času. Při změně nebylo možné vymazat 
celý displej a načíst jej znovu, protože docházelo k problikávání displeje. Bylo tedy nutné 
zvolit jinou variantu přepisování. Jako nejlepší řešení se ukázalo zapsat na displej starou 
hodnotu „černou“ barvou, tím se zdánlivě vymazala a na její místo se bíle zapsala hodnota 
nová.  

Poslední věcí, která byla u tohoto prototypu vytvořena byla vlastní knihovna 
grafika.h. Jejím úkolem je po zavolání odpovídající funkce vykreslit všechny grafické 
prvky požadované stránky mino proměnlivých parametrů. Mezi tyto stránky patří menu, 
úvodní stránka, nastavovací stránka atd. 

Vyhodnocení prvního prototypu 

První prototyp prokázal funkčnost tohoto konceptu, ale také odhalil několik nedostatků. 
Jako největší problém se ukázaly konektory na univerzálním plošném spoji. Použity byly 
konektory se zámkem PSH02, ale při testování docházelo k výpadkům signálu z důvodu 
špatného kontaktu. Proto bylo rozhodnuto tyto konektory dále nevyužívat. Nejlepší 
variantou je mít vodiče přímo zapájené do plošného spoje. Z toho vyplývají dvě varianty: 

vodiče provézt přes průchodky dovnitř krabičky a tam je zapájet, nebo použít konektor 
umístění ve zdi krabičky a ten zapájet do plošného spoje. 
 Zapojení svorkovnice pro 230 V se ukázalo jako ještě problematičtější. Rozvedení 
síťového napětí z přívodní Flexo šňůry do spínaného zdroje a na dva výstupy způsobilo 
nepřehledně velké množství nestabilně připojených vodičů. U dalšího prototypu je 
kriticky nutné tuto kabeláž převést na plošný spoj. 
 V oblasti mechanické konstrukce bylo problémů ještě více. Gumové průchodky, 
které jsou vidět na obr. 2.13 nedostatečně těsní a vodiče, které skrz ně prochází by se 
musely trvale zafixovat. To by způsobilo komplikace při výměně a zbytečnou práci navíc.  
 Největší překážkou celého zařízení je řešení horního krytu krabičky. Uchycení 
displeje bylo velmi nespolehlivé. Často docházelo k odlepení matiček, a tudíž displej 
nedoléhal na sklo. Maticová klávesnice přilepená z horní části byla nad úrovní horního 

krytu a docházelo k jejímu odlepování. Navíc byl celý horní díl krabičky velmi 
nevzhledný. Proto bylo rozhodnuto navrhnout nový horní díl a vytisknout ho na 
3D tiskárně.  
 Klávesnice by měla být zapuštěná do horního krytu tak, aby byla v rovině s tímto 

krytem. Pro uchycení displeje budou v krytu vytvarovány úchyty. Dalším zjištěním byla 
nutnost z bezpečnostních důvodů používat rozpínací kontakty místo spínacích. Čerpadlo 
nebo filtrace by se měly vypínat, pokud to mikrokontrolér dělá úmyslně. Všechny ostatní 
situace jsou chybné. 
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2.5 Druhý prototyp 

Koncept druhého prototypu 

Úkolem druhého prototypu bylo vytvořit zařízení co nejvíce podobné finální verzi. Toto 
zařízení už obsahuje i Wi-Fi modul ESP8266 pro komunikaci se serverem. To byla 

u tohoto modelu jeho jediná funkce. Velmi brzo byla zjištěna nekomfortnost tohoto 
řešení, a proto byla tomuto prototypu věnována nejmenší pozornost z celkových tří. 

 Základní věc, která se změnila oproti prvnímu prototypu byla krabička. Spodní díl 
už nemá gumové průchodky, ale je koupená krabička bez otvorů. Teprve do ní se vyvrtaly 
průchodky pro připojení kabelů. Používalo se pět stejných průchodek pro připojení čidel 
i silových vodičů. Tato verze je zobrazena na obr. 2.14. 

 

Obr. 2.14: Druhý prototyp 

 Horní díl je vytisknutý na 3D tiskárně, obroušený a nalakovaný. Klávesnice je 
zapuštěná do horního dílu tak, aby byla v rovině. Displej je napevno přichycený 
k hornímu dílu. Předpokládalo se přilepení plexiskla jako krytu displeje. Jeho tloušťka 
měla být jeden milimetr. Až po vyrobení se ukázalo, jaký je problém plexisklo o takové 
tloušťce získat. Plošný spoj má otvory pro přichycení podle otvorů ve spodním díle. 
Z boční strany je otvor pro připojení USB.   

DPS druhého prototypu 

Plošný spoj druhého prototypu už je vyrobený pomocí fotocesty. Jeho úkolem je 
pospojovat jednotlivé moduly mezi sebou a rozvést silové vodiče. Silová část je od 
logické části galvanicky oddělena. Osazený plošný spoj je zobrazen na obr. 2.16. Přívodní 
FLEXO šňůra je stejně jako výstupní kabeláž připájena přímo na DPS. Díky tomu se 
zvýšila spolehlivost. Konektory se připojovaly ke kolíkům v levém dolním rohu obrázku 
2.15. Nad nimi byly kolíky pro připojení klávesnice. Wi-Fi modul v horní části uprostřed 
má vyvedeny hned vedle sebe programovací kolíky. 
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Obr. 2.15: Osazená DPS druhého prototypu umístěná do krabičky 

Firmware druhého prototypu 

Zatímco se na prvním prototypu otestovaly a vytvořily pouze knihovny, druhý prototyp 

již je programově funkční. Při vytváření programu se postupovalo od vytvoření 
kompletního grafického prostředí přes obnovu teplot a času až po hlídání parametrů 
časovačem. 

 Jako první se tedy vytvořilo kompletní grafické prostředí, ve kterém se uživatel 
pohyboval pomocí klávesnice. Toto prostředí má několik obrazovek. Po spuštění zařízení 
naběhne startovací obrazovka. Ta nám říká, o jaké zařízení se jedná a kdo je autorem 
zařízení. Na další obrazovce se postupně testuje správnost komunikace s čidly teploty, 
obvodem reálného času a Wi-Fi modulem.  

 Následně již naběhne úvodní obrazovka. V horní části se zobrazují informace 
o datu a času, uprostřed vlevo je teplota bazénu a vpravo teplota v solárním panelu. 
Spodní část signalizuje, jestli je čerpadlo a filtrace zapnuta/vypnuta. Rozložení úvodní 
obrazovky lze vidět na obr. 2.19. 

 Existuje několik vzhledů obrazovek. Tyto vzhledy se volají jako funkce a mají za 
úkol vykreslit obrazovku bez dat. Ty se pak už jenom aktualizují, aniž by došlo 
k překreslení obrazovky. V této variantě byla obnovovací frekvence dána nastavením 
časovače 5. Asi nejtěžším úkolem bylo udržovat na různých obrazovkách aktuální 
hodnoty času nebo teplot.  
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Obr. 2.16: Menu 

 Po stisknutí tlačítka F1 se uživatel dostane do menu (obr. 2.16). V něm může 
nastavit parametry solárního ohřevu, filtrační cykly, čas a datum, přidat teplotní čidla, 
zobrazit statistiku a nastavit Wi-Fi.  

 Nejtěžší částí bylo připojit se ke cloudové aplikaci. Ta je navrhnuta v programu 

Blynk. Vzhled první varianty je na obr. 2.17. Data o teplotě se mimo zobrazení na displeji 
odesílají na cloud, ze kterého jdou do mobilní aplikace. Ta dokáže zobrazit reálnou 
teplotu, zapnout a vypnout filtraci, nastavit diferenci, hysterezi, maximální a minimální 
teplotu. Dále je možné upravit filtrační cykly. Teplota v solárním kolektoru a bazénu se 
ukládá na cloud Blynku. Je tak možné si zpětně v grafu zobrazit historii teplot. Tato 

funkce bude přidána v další generaci. 

 

Obr. 2.17: První verze aplikace 



 32 

 

Vyhodnocení druhého prototypu 

Původně se počítalo s tím, že ESP8266 bude sloužit pouze ke komunikaci a k ničemu 
jinému. Při programování se ovšem ukázalo, že bude vhodnější přenechat část operací, 
které vykonával mikrokontrolér Atmega2560 na ESP8266. Ten má mnohem vyšší 
výpočetní výkon a teplotní čidla nebo výstupy bude navíc možné ovládat i při problémech 
s Atmega2560. 

 Ideální variantou by bylo použití pouze ESP8266, to ovšem není z důvodu malého 
množství vstupně výstupních pinů možné. Další problém nastal s nahráváním programů 
do obou mikrokontrolerů. Ten se musí nahrát do každého samostatně. Tudíž bylo potřeba 
vyřešit, jak využít jednoho konektoru pro oba kontroléry. To ovšem není možné 
u modulové varianty, která je cílem této diplomové práce. V případě integrace celého 
zařízení na jednu DPS se jako nejschůdnější řešení jeví to nejjednodušší – tedy přepínání 
pomocí jumperů. Předpokládá se častější aktualizace ESP8266 tudíž bude defaultní cesta 
nastavena tam. Pokud by bylo potřeba přehrát program v Atmega2560, jumpery se 

přepojí. 

2.6 Finální prototyp 

Koncept 

Koncept finálního prototypu vychází z prototypu druhého. Blokové schéma je zobrazeno 

na obr. 2.1. Do této verze byly přidány nové konektory, vyměněn původní Wi-Fi modul 

za modul s volnými výstupy pro ovládání relé a vstupem načítajícím teplotu z čidel. 
Vodiče z konektoru čidel teploty jsou připájeny přímo na DPS.  

 Dále se přidaly měřiče proudu ACS712, které by měly počítat spotřebovanou a 
ušetřenou energii. Tato čidla jsou zatím ve fázi experimentálního testování, protože 
nebyla v zadání a přidala se do finálního prototypu na poslední chvíli. Krabička zůstala 
stejná jako u předchozího, pouze se vyvrtal otvor navíc pro nový Wi-Fi modul. Ladění 
programu je teď mnohem jednodušší.  

DPS 

Pro tuto variantu byl navržen oboustranný plošný spoj. Ale protože byla horní vrstva 
využita jen minimálně, bylo rozhodnuto předělat plošný spoj na jednovrstvý 
s maximálním množstvím tří propojek. Toho bylo po několika hodinách optimalizace 
dosaženo, a tudíž je výsledkem jednovrstvý plošný spoj. Jeho výkres je přiložen v příloze 
tohoto dokumentu. Silová část je opět galvanicky oddělena. Velikost plošného spoje je 
100 × 130 mm. Rozložení modulů na DPS je vidět na obr. 2.18. 
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Obr. 2.18: Osazená DPS finálního prototypu 

Firmware 

Se změnou rozložení funkcí musel být pro finální prototyp změněn i firmware. MCU 
modul se nyní stará o zobrazení dat na displeji a načítání klávesnice. Dále obsluhuje 
obvod reálného času a hlídá filtrační cykly. Pokud má dojít k sepnutí filtrace, odešle přes 

sériovou linku požadavek na zapnutí do Wi-Fi modulu s ESP8266. Dále MCU modul 
bude vyhodnocovat data z proudových čidel. Nastavování zůstává stejné jako u předchozí 
verze. Všechny další informace si s ESP8266 vyměňují pomocí sériové linky. 

 Wi-Fi modul se stará o snímání čidel, spínání reléových výstupů a komunikaci 
s cloudem. Protože knihovna používaná k načítání teploty z čidel u prvního a druhého 
prototypu nebyla kompatibilní s ESP8266, musela se vytvořit knihovna nová. 
V programu Wi-Fi modulu je naprogramován celý algoritmus efektivního ohřevu. 

 Komunikace s aplikací BLYNK byla rozšířena o několik dalších funkcí oproti 
původní variantě zobrazené na obr. 2.18. Mezi hlavní změny patří přidání tlačítka pro 
volbu mezi automatickým a manuálním režimem. Pokud je automatický režim aktivní, 
program nereaguje na stisk tlačítek manuálního spuštění čerpadla a filtrace. Souběžně na 
nich ale ukazuje, jestli jsou spuštěny nebo vypnuty.  

 Dalšími přidanými prvky jsou grafy zobrazující vývoj teploty solárního ohřevu a 
bazénu v reálném čase. U grafu si uživatel může vybrat, jestli chce zobrazit historii teplot 
za poslední hodinu, šest hodin, den, týden, měsíc nebo tři měsíce. Druhý graf ukazuje, 
kdy byly filtrace a čerpadlo spuštěny.  

 V průběhu testování bylo do programu dopsáno zahazování vadných hodnot 
vrácených čidlem. Toho je dosaženo tak, že se zahodí hodnota, která je vyšší o více jak 
10 °C nebo nižší o více jak 10 °C než předchozí změřená hodnota. Nedá se předpokládat 
takováto změna během jedné sekundy. Toto zahození proběhne maximálně 5×. Potom se 
zapíše i zdánlivě špatná hodnota. Je tím ošetřen začátek programu, kdy nemáme žádnou 
referenční hodnotu, se kterou by bylo možné porovnávat.  



 34 

Posledním přidaným prvkem jsou PUSH notifikace. Ty mají za úkol upozornit 

uživatele na nějakou důležitou změnu a uživatel je musí povolit. Tyto notifikace běží na 
pozadí a notifikující aplikace nemusí být spuštěná. V aplikaci Blynk mohou mít 
maximálně 120 znaků a lze je použít nejdříve 15 sekund od předchozí notifikace.  

 

Obr. 2.19: Porovnání termostatu a aplikace při testování 

Termostat notifikuje ve třech případech. Prvním případem je start zařízení. Pokud 
by se termostat zapínal v době, kdy si to uživatel nežádá, ukazuje to na nějakou chybu. 
Druhým případem je notifikace při dosažení maximální teploty v bazénu, třetím je 
kritické přehřívání bazénu při teplotě nad 70 °C.  

 Aplikace umí odeslat také email. Zatím ovšem není důvod tuto funkci využívat. 
Tato funkce by se dala použít v budoucnu například k denním reportům o stavu zařízení. 
Celkově je u této varianty vše směřováno k tomu, aby se dala ovládat pouze z telefonu a 

nebylo nutné fyzicky chodit k termostatu. Navíc díky programové separaci Wi-Fi modulu 

a MCU modulu může v krizové situaci jeden z nich přestat fungoval, ale druhý jej alespoň 
částečně nahradí. 

2.7 Princip efektivního ohřevu 

Algoritmus efektivního ohřevu je uveden na obr. 2.20. Jedná se pouze o část 
z kompletního algoritmu celého programu. Obsluhuje ji Wi-Fi modul s ESP8266. 
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Obr. 2.20: Algoritmus efektivního ohřevu 

Regulátor načte hodnoty z obou čidel teploty, zobrazí je na displeji a odešle na 
cloud, aby je mohla zobrazit mobilní aplikace. Následně zjistí, jestli je regulátor 
v automatickém režimu. Pokud není, vrací se na začátek programu, poté počká jednu 
sekundu, což je obnovovací frekvence teplot, znovu načte teploty a cyklus se opakuje. 
Program mezitím kontroluje i manuální pokyny, ale ty nejsou součástí efektivního 
ohřevu, a proto zde nejsou uvedeny. 
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Pokud je automatický režim aktivní, porovná se, jestli je teplota v solárním 
kolektoru vyšší než teplota v bazénu + parametr diference. V případě, že ano a teplota 
bazénu není vyšší než maximální teplota, čerpadlo se zapne. Když bude teplota vyšší než 
teplota maximální a čerpadlo poběží, dojde k jeho zastavení. 

V případě, že bude teplota v kolektoru nižší, než teplota v bazénu + parametr 
diference, zkontroluje se stav čerpadla. Při vypnutém čerpadle program přechází na 
začátek. Při zapnutém čerpadle se zkontroluje, jestli je teplota v solárním kolektoru vyšší 
než teplota v bazénu + parametr diference – parametr hystereze. Pokud není, čerpadlo se 
vypíná a program přechází na začátek programu. Pokud je teplota vyšší, čerpadlo zůstává 
běžet a program se opět vrací na začátek k načtení hodnot. 

Praktické ověření algoritmu 

Při praktickém ověření byla zjištěna částečná nedokonalost zařízení při provádění tohoto 
algoritmu. Asi největší komplikací je teplotní setrvačnost čidel. Při výkonu čerpadla, na 
kterém bylo zařízení testováno, dojde k výměně vody mezi solárním ohřevem a bazénem 
během dvaceti sekund. Než ovšem dojde k ochlazení čidel na teplotu vodu, která se k nim 

dostala z bazénu, trvá to přibližně minutu. Doba zbytečného běhu čerpadla je tedy  
30–40 sekund.  

 Řešení tohoto nedostatku na úrovni algoritmu by mohlo spočívat v parametru 

doby spuštění čerpadla. Zařízení by si muselo bezpečně zjistit, jak dlouho trvá výměna 
vody mezi solárním ohřevem a bazénem. Dosáhnout by se toho dalo například 
spouštěním čerpadla na dobu několika sekund a čekáním na ustálení čidla. Tím bychom 

zjistili, jak dlouho reálně trvá vyměnit vodu. Další variantou by bylo zjistit bod vypnutí 
čerpadla ze strmosti ochlazovací křivky čidla. V jistém bodě se totiž teplota čidla začne 
měnit takovou rychlostí, u které je jasné, že je čidlo ochlazováno teplotou vody z bazénu.  
Třetí varianta je opakem varianty první. Změřit dobu prvotní výměny vody a tento 
interval postupně zkracovat. Po každém zkrácení by se po ustálení teploty vyhodnotilo, 
jestli se voda vyměnila. 

 Vhledem k možnosti testovat zařízení na reálném bazénu se solárním ohřevem až 
21. května 2017, nebylo možné tyto změny realizovat. Navíc byla zadána varianta 
diferenčního termostatu, kterou tento algoritmus po ověření splňuje. 

2.8 Měření na modelu 

K ověření funkčnosti zařízení byl vytvořen model domečku s bazénem a ohřevem vody. 
Ohřev vody je realizován hliníkovým topným tělesem, které vyhřívá topné tělísko 
z 3D tiskárny. Napájeno je ze spínaného zdroje umístěného pod domečkem. K bazénu je 
těleso připojeno dvěma hadičkami. Pro přečerpávání vody se používá malé čerpadlo 
pracující na napětí 2 – 6 V. K jeho napájení se používá síťový adaptér 230 VAC / 5 VDC. 
Protože byla rychlost čerpání na 5 V vysoká, je čerpadlo připojeno přes rezistor, který 
snižuje napájecí napětí na 2 V. 
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 Do bazénku se vleze 1,5 litru vody. Topné těleso má objem 50 cl. Tělísko, které 
jej ohřívá má výkon 40 W. Ohřev vody v tělese je tedy velmi rychlý a měření na modelu 
netrvá dlouho. Každé měření probíhalo maximálně hodinu tak, aby nedošlo k poškození 
modelu. K testování druhého výstupu pro filtraci se používala jakákoliv zátěž, nejčastěji 
lampička. Výsledky posledního měření na finálním prototypu jsou zaznamenány v této 
kapitole. Fotografie z měření je na obr. 2.21. 

 

Obr. 2.21: Model domečku s bazénem při měření 

 Dílčích testování probíhalo v průběhu vývoje několik. Toto finální mělo za úkol 
ověřit nejnovější verzi aplikace a firmware. Cílem bylo bezproblémově ohřívat vodu do 
doby, kdy se teplota v bazénku víceméně ustálí. Vše musí proběhnou bez výpadku 
aplikace nebo nějaké jiné chyby.  

Testování probíhalo s 500 ml vody v bazénku. Po nalití vody do bazénku je 
potřeba odvzdušnit topné těleso. K tomu se využívá manuálního režimu regulátoru pro 
pouštění filtrace. Po odvzdušnění byly nastaveny tyto parametry: diference = 6 °C, 
hystereze = 2 °C, minimální teplota = 15 °C a maximální teplota = 60 °C. Výchozí teplota 
vody byla 22 °C. Po nastavení těchto parametrů byl zapnut solární ohřev a spuštěn 
automatický režim. Měření začalo v čase 9:35. Průběh ohřívání zobrazují screenshoty 
z aplikace Blynk na obr. 2.22. 
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Obr. 2.22: Screenshoty z aplikace Blynk v průběhu testování 

 Z grafů je možné vyčíst, že regulátor pracoval spolehlivě v průběhu celého 
měření. Jediný výpadek byl zaznamenán v čase 10:14. Čidlo nejspíš nepředalo správnou 
informaci a aplikace tento výpadek promítla do grafu. Aplikace Blynk na svých stránkách 
uvádí, že na cloudu ukládá jednu zprávu na pin za minutu. Dle pozorování by tato 
frekvence mohla být i vyšší. Podstatné je ale to, že mezi přijatými hodnotami vypočítává 
průměr. Pokud se tedy ve zprávě, kterou Blynk zrovna uloží, objeví vadná hodnota, 
nastane tento výpadek. 

V čase 10:58 bylo při teplotě přibližně 46 °C rozhodnuto o ukončení testu. Teplota 

již stoupala velmi pomalu a nemělo smysl pokračovat. Test je hodnocen jako úspěšný a 
na modelu zařízení bezpečně funguje. Jako bonus k tomuto testu bylo rozhodnuto 

v manuálním režimu nechat ohřívat vodu v topném tělese až do teploty 70 °C. Pro tuto 

teplotu je nastavena notifikace oznamující kritickou teplotu v solárním ohřevu. Na obr. 

2.23 je vidět, že i na tuto skutečnost regulátor zareagoval správně.  
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Obr. 2.23: Notifikace kritické teploty  

2.9 Praktické ověření funkčnosti 

Měření na bazénu proběhlo dne 21. května 2017 v Bohutíně.  Tento termín byl nedlouho 
před odevzdáním diplomové práce. Bohužel zejména počasí nedovolovalo provést toto 
reálné testování dříve. Bazén byl připraven k testování pouze několik dní předem. 

Bazén a solární ohřev jsou vyfoceny na obr. 2.24. Čidlo pro snímání teploty 
v solárním ohřevu je umístěno v jeho pravém horním rohu. Čidlo pro snímání teploty 
v bazénu bylo umístěno přibližně do poloviny výšky bazénu. Objem bazénu je 11 m3 a 

plocha solárního ohřevu je 1,8 m2. 

 Měření začalo v čase 7:11. Výchozí teploty byly 16,8 °C v bazénu a 15,9 °C 
v solárním ohřevu. Prvotní nastavení bylo následující: diference = 3 °C, hystereze = 2 °C, 
minimální teplota = 15 °C a maximální teplota = 50 °C. První sluneční paprsky začaly 
dopadat na solární ohřev v čase 8:40. Do té doby se teploty prakticky neměnily. 
Docházelo ovšem k častým výpadkům dat při měření teploty v bazénu. Délka kabelu 
k tomuto čidlu je 5 m. S největší pravděpodobností to byl důvod těchto výpadků. 

Vyžádalo si to tedy první zásah do firmware zařízení, který tento problém měl odstranit. 

V průběhu dalšího testování se tyto výpadky už neobjevily.  

 Když začalo dopadat slunce na kraj solárního ohřevu, teplota velmi pozvolně 
narůstala. Až když slunce svítilo na celý solární ohřev, tedy i na pravý horní roh 
s teplotním čidlem, začal regulátor pracovat. Frekvence ohřevu vody byla přibližně 
5 minut a s přibývajícím časem se snižovala. 
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Obr. 2.24: Bazén a solární ohřev 

 Druhý problém nastal přibližně v 9:30. Regulátor se začal samovolně restartovat. 
Testování bylo přerušeno a začalo hledání problému. Ten spočíval v prasklém pájeném 
spoji spojujícím spínaný zdroj s DPS. Ten byl přepájen a testování mohlo pokračovat. 
V další generaci je nutné těmto problémům předejít.  

 Dalším důležitým zjištěním bylo to, že i když je teplotní čidlo v nejvyšším 
možném bodě solárního ohřevu, není v tomto místě nejvyšší teplota. Po spuštění čerpadla 
voda proudící přes toto čidlo způsobila zvýšení měřené hodnoty o více jak 1 °C. Navíc 
způsobovala setrvačnost čidla zbytečně velkou prodlevu po výměně vody. Toto zjištění 
je popsáno v kapitole 2.3. Průběh vývoje teploty zobrazují grafy na obr. 2.25. 

 

Obr. 2.25: Grafy vývoje teploty a spuštění čerpadla po dobu hodiny 
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 Voda v bazénu se během dne konstantně ohřívala. Bohužel již zmíněné fungování 
cloudu nám nedává možnost vidět grafy v reálných hodnotách tak, jak jsou vzorkovány 
s frekvencí jedna sekunda. Horní graf na obr. 2.19 prezentuje zelenou křivkou teplotu 
v bazénu a modrou křivkou teplotu v solárním ohřevu. Spodní graf ukazuje dobu spuštění 
čerpadla. Měl by to být obdélníkový průběh. Čerpadlo je buď zapnuto, což reprezentuje 
log. 1, nebo vypnuto – log. 0. Aplikace má opět tendenci tyto hodnoty průměrovat. 

 Měření probíhalo, dokud svítilo slunce na solární ohřev. To přestalo svítit 
přibližně v 15:30. Pak už se teplota prakticky neměnila a měření bylo ukončeno. Z grafů 
zobrazených na obr. 2.20 lze vyčíst nejvyšší aktivitu slunce v době mezi jedenáctou a 
dvanáctou hodinou. V tuto dobu byla frekvence výměny vody 3 – 4 minuty. V čase kolem 
13:30 bylo několikrát změněna hodnota diference a hystereze. To se projevilo delší dobou 
ohřevu vody. Stejný pokus probíhal i v čase 15:10. 

 

Obr. 2.26: Grafy vývoje teploty a spuštění čerpadla po šesti hodin 

 Testování lze považovat i přes prvotní potíže za úspěšné. Odhalilo několik výše 
popsaných nedostatků, které budou promítnuty do dalších verzí zařízení. To bude nadále 
vylepšováno i po dokončení této diplomové práce.  
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2.10 Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace prvního, druhého i finálního prototypu je zaznamenána v tabulce 2.2. 

Většina součástek je společná pro všechny prototypy. První prototyp se lišil od druhého 
a třetího ve více částech. Ceny jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. 

 První prototyp Druhý prototyp Finální řešení 

DPS 153 64 64 

Procesorový 
modul 

499 499 499 

Wi-Fi modul - 129 179 

RTC modul 99 99 99 

Klávesnice 5×4 79 79 79 

Reléový modul 119 - - 

Spínaný zdroj 97 154 154 

TFT displej 399 399 399 

Krabička 169 159 + 300 159 + 300 

Vodiče 50 50 50 

Čidla 2 × 99 2 × 99 2 × 99 

Rezistory 20  25 25 

Kondenzátory 5 10 10 

Diody - 10 10 

Tranzistory - 5 5 

ACS712 - - 2 × 91 

Průchodky - 5 × 24 3 × 24 

Konektory - - 2 × 192 

FLEXO šňůra 55 55 55 

Celková cena: 1 942 2 355 2 923 

Tabulka 2.2 Cenová kalkulace prototypů 

U prvního prototypu byl použit univerzální plošný spoj, u druhého a finálního byl 
vyroben plošný spoj domácí fotocestou. V tabulce je tedy započítána cena pouze za 
polotovar. Součástky jako rezistory byly použity z domácích zásob, ale je nutné s nimi 

v cenové kalkulaci počítat. Z toho důvodu byla cena odhadnuta. Některé součástky byly 
recyklovány z předchozích prototypů. Kompletní soupiska součástek je v příloze.  

Krabička pro druhý a finální prototyp se skládala ze dvou dílů. Spodní díl je 
standardní, ale horní díl je vyrobený zakázkově na 3D tiskárně.  
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3 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit funkční prototyp regulátoru solárního ohřevu 
bazénu. Nejdříve jsem prostudoval dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, 
definoval požadavky, navrhnul koncept a blokové schéma vlastního regulátoru. Dále jsem 
vytvořit vhodný algoritmus pro efektivní ohřev. 

Dostupná řešení jsem rozebral v první kapitole, kde nejdůležitějším poznatkem 
byla jednoduchost všech řešení. Všichni výrobci se zaměřují na co nejjednodušší 
uživatelskou obsluhu. Naproti tomu jsou ale tyto řešení relativně zastaralá a dle mého 
názoru dnešní době nevyhovující. Trh s regulátory solárního ohřevu se dle mého názoru 
už několik let nikam neposunul. Podle informací, které jsem zjistil od distributorů, se již 
několik let prodávají ty samé výrobky. Tento segment by nejspíš rozhýbal nový dodavatel 
zařízení.  

Dále jsem definoval požadavky na funkce termostatu. Jedná se o funkce 
samotného ohřevu vody, běhu filtrace a uživatelského rozhraní. To je realizováno pomocí 
maticové klávesnice a displeje. Další variantou, jak zařízení ovládat, je cloudová 
aplikace. V průběhu vypracovávání diplomové práce jsem testoval několik těchto 
cloudových aplikací. Jako nejvhodnější mi přišla aplikace Blynk. Tato aplikace má 
příjemné uživatelské rozhraní, funguje stabilně, a má dobře zpracovanou dokumentaci, 
díky které je vývoj zařízení pro IoT velmi efektivní. 

Poté jsem vytvořil blokové schéma celého regulátoru. Toto schéma jsem oproti 
schématu navrženém v semestrálním projektu musel pozměnit. Při programování 
druhého prototypu jsem zjistil, že je méně výkonná Atmega2560 zatížena prakticky všemi 
operacemi a modul ESP8266 s daleko výkonnějším procesorem kromě relativně 
jednoduché komunikace s cloudem neměl využití. Proto jsem se rozhodnul přenést 
ovládání reléových výstupů a načítání teploty z čidel na něj. Vstupy celého zařízení jsou 

tedy teplotní čidla, klávesnice a hodiny reálného času. Výstupem je displej pro zobrazení 
informací a dvě relé. Komunikace probíhá přes Wi-Fi. Zdrojem napájení 5 V je spínaný 
zdroj. 

V dalších kapitolách jsem vybral jednotlivé součástky. Mikrokontrolér jsem 
vybral výše uvedený IO ATmega2560, obvod reálného času je DS3231, zdrojem napájení 
5 V je spínaný zdroj PS-05-5 od společnosti Mean Well. Displej jsem zvolil TFT LCD 
o velikosti 3,2 palce, rozlišení 480 × 320 bodů, řadičem HX8357B a 262 tisíci barvami. 
Ruční ovládání zajišťuje maticová klávesnice 5×4. 

Jako čidlo teploty jsem zvolil DS18B20 od společnosti Maxim Integrated 
z důvodu dostupnosti hotového řešení pro měření teploty v jímce a výbornému poměru 
výkon/cena. Pro komunikace s internetem používám také již výše zmíněný modul 
ESP8266, který jako jediný přicházel v úvahu z pohledu cenové dostupnosti. 

Dále jsem navrhnul a popsal algoritmus pro efektivní ohřev vody, který je součástí 
celkového algoritmu regulátoru. 

Zařízení jsem vytvářel ve třech generacích. První prototyp jsem poskládal 
z dostupných modulů a propojil jsem je vodiči. Na tom jsem ověřil správnost konceptu a 
odhalil jsem první nedostatky.  Mezi ty patřila krabička, uchycení displeje, uchycení 
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klávesnice ke krabičce a konektory pro připojení čidel. V tomto prototypu jsem ještě 
nepracoval s připojením k Wi-Fi. 

Pro druhý prototyp už jsem použil nový horní díl krabičky vytisknutý na 3D 
tiskárně. Vytvořil jsem fotocestou vlastní DPS a osadil ji moduly. Na tomto prototypu 
jsem začal skládat výsledný program, ale v průběhu jsem zjistil nerovnoměrné rozložení 
programového výkonu mezi Atmega2560 a ESP8266. Spolu s dalšími nedostatky mě to 
přivedlo k vytvoření dalšího (finálního) prototypu. 

Finální prototyp jsem doprogramoval a úspěšně otestoval na modelu i bazénu. 
Tímto jsem splnil zadání diplomové práce, a navíc jsem zjistil mnoho zajímavých 
poznatků, které budu aplikovat v další generaci. 

  



 45 

LITERATURA 

 

[1]  L. Mareš, „Teplota a její měření,“ [Online]. Available: 
https://goo.gl/ncq2I5. [Přístup získán 1. 4. 2017]. 

[2]  VÁGNER POOL, „www.vagnerpool.com,“ [Online]. Available: 
https://goo.gl/jwf0Ca. [Přístup získán 1. 11. 2016]. 

[3]  DAS elektro, „http://www.das-elektro.cz,“ [Online]. Available: 
https://goo.gl/gwNhYn . [Přístup získán 2. 11. 2016]. 

[4]  POOL DRIVER, „www.topbazeny.cz,“ [Online]. Available: 
https://goo.gl/llEVMz. [Přístup získán 3. 11. 2016]. 

[5]  P. Malý, „www.hw.cz,“ HW server s.r.o., [Online]. Available: 

https://goo.gl/WFUfV3. [Přístup získán 4. 11. 2016]. 

[6]  Přispěvatelé Wikipedie, „1-Wire,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 
[Online]. Available: https://goo.gl/RNle2y. [Přístup získán 6. 11. 2016]. 

[7]  M. Loucký, „PRŮMYSL.CZ,“ Novamedia.cz, [Online]. Available: 

https://goo.gl/5CQC55. [Přístup získán 15. 3. 2017]. 

[8]  SimpleCell, „DOSTUPNOST SÍTĚ SIGFOX V ČR,“ SIMPLECELL 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

ARM  Advanced RISC Machine 

AVR  Alf Vegard Risc procesor 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPS  Deska plošných spojů 

EEPROM  Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

I2C  Inter-Integrated Circuit 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IoT  Internet of Things 

LTE  Long Term Evolution 

MCU  Mikrokontrolér 

NTC  Negative Temperature Coefficient 

PTC  Positive Temperature Coefficient 

RAM  Random-Access Memory 

ROM  Read-Only Memory 

RTC  Real-Time clock 

SCL  Synchronous Clock 

SDA  Synchronous Data 

SRAM  Static Random  Acces Memory 

SSID  Service Set Identifier 

TFT  Thin-Film-Transistors 

TUV  Teplá užitková voda 

USB  Universal Serial Bus 

WPA2  Wi-Fi Protected Access 2 
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Schéma zapojení finálního prototypu 
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A.2 Deska plošného spoje řídícího modulu – bottom 

(strana spojů) 

 
 

Rozměr desky 100 x 130 [mm], měřítko M1:1 
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B KRABIČKA 

B.1 Výkres horního dílu krabičky  
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B.2 Výkres spodního dílu krabičky  
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C SEZNAM SOUČÁSTEK 

 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

C1 100n C0805 Keramický kondenzátor 
C2 1n C0805 Keramický kondenzátor 
C3 100n C0805 Keramický kondenzátor 
C4 100n C0805 Keramický kondenzátor 
C5 100n C0805 Keramický kondenzátor 
C6 1n C0805 Keramický kondenzátor 
C7 100µ C-EL_2,5 Low ESR kondenzátor 
C8 100µ C-EL_2,5 Low ESR kondenzátor 
D1 SM4007 MELF Usměrňovací dioda 

D2 SM4007 MELF Usměrňovací dioda 

IC1 ACS712 SOIC8 Snímač proudu 

IC2 ACS712 SOIC8 Snímač proudu 

JUM1 2×3 2.54 Kolíky 2×3 

R1 2,7 kΩ 0805 SMD rezistor 

R2 2,7 kΩ 0805 SMD rezistor 

R3 2,7 kΩ 0805 SMD rezistor 

R4 2,7 kΩ 0805 SMD rezistor 

R5 4,7 kΩ 1206 SMD rezistor 

REL1 
RM85-2011-35-

1005 
- 

Relé 

REL1 
RM85-2011-35-

1005 
- 

Relé 

MCU 

MODUL 

DCcduino 

MEGA 2560 
- 

Modul mikrokontroléru 

WIFI 

MODUL 
Wemos D1 Mini - 

Modul ESP8266 

RTC 

MODUL 
DS3231 - 

Modul reálného času 

Spínaný 
zdroj 

Meanwell ps-05-

5 
- 

Spínaný zdroj 

 


