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Abstrakt 

V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej 
energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch 
používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ohrev teplej 
úžitkovej vody pre 4 člennú domácnosť a k tomuto systému odpovedajúci regulátor, a 
následne som navrhol jednostranné dosky plošných spojov použitím návrhového 
programu Eagle layout editor 4.12r2, ktoré som osadil a oživil. Nasledovala tvorba 
a odladenie programu pre mikroprocesor, ktorý riadi činnosť celého zariadenia. 
Konečným výsledkom mojej práce je funkčný regulátor slnečných kolektorov zapojený 
v krabici spoločne s potrebnými elektronickými komponentmi slúžiacich pre jeho 
správnu funkčnosť.  
 
 
 
 

Kľúčové slová 

Slnečné kolektory, slnečná energia, čerpadlo, snímač teploty, ventil, výmenník, atmel, 
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Abstract 

In the first part of my thesis, I was studying materials about using solar energy. Then I 
write search about all components that are necessary to be used in solar systems. After 
that I designed the structure of solar system used for heating the hot water for a family 
house about 4 persons. For this system I designed a regulator and one layer circuit board 
using Eagle layout editor 4.12r2, which I assembled and tested. This followed creating 
and debugging program for microprocessor that controls the whole device. This 
functional regulator for solar collectors connected in a box together with the necessary 
electronic components is my final product of this project. 
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1 ÚVOD 

Keďže sa zásoby zdrojov energie na zemi rapídne míňajú je potrebné sa porozhliadnuť 
po alternatívnych zdrojoch. Jedným z cieľov tejto práce bolo preskúmať možnosti 
využitia slnečnej energie v domácnostiach.  

V prvej časti práce sú zhrnuté všetky možnosti využitia slnečnej energie 
a najčastejšie požívane komponenty v solárnych systémoch. 

Na základe týchto poznatkov sa navrhla štruktúra systému na ohrev teplej úžitkovej 
vody a prípadné prikurovanie budovy. Do tohto systému sa následne navrhol regulátor, 
ktorý čo najefektívnejšie využije získané teplo a zužitkuje ho.  

Po teoretickom návrhu regulátora použitím mikroprocesoru Atmel sa navrhli 
schémy a dosky plošných spojov. Nasledovala ich výroba a osadenie. Osadzovanie 
prebiehalo súbežne s oživovaním dosiek plošných spojov. Po kompletnom osadení 
a oživení sa naprogramovali základné programové bloky. Ich zložením do jedného 
celku vznikol program, ktorý ovláda celú činnosť regulátora a zodpovedá za jeho 
správnu funkčnosť v rôznych situáciách.  

Regulátor bol navrhnutý pre použitie laickými osobami a preto sa vmontoval do 
plastovej krabice so stupňom ochrany IP40 s možnosťou uchytenia na stene. 

Neoddeliteľnou súčasťou potrebnou pre dokončenie práce bola výroba 
programátora, ktorý je taktiež spomenutý a popísaný v tejto práci. 

Výsledkom tejto práce je oživený funkčný regulátor pre solárne panely 
a programátor, ktorý sa použil na jeho naprogramovanie a ladenie. 
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2 SOLÁRNA ENERGIA 

Zo slnečnej energie sa využíva hlavne slnečné žiarenie. Predstavuje energetický tok, 
ktorý je zo slnka vysielaný rovnomerne všetkými smermi. Časť žiarenia, ktorá prenikne 
cez zemskú atmosféru dopadá priamo na zemský povrch – ide o takzvané priame 
žiarenie. Časť slnečného žiarenia, ktorá je  prachovými čiastočkami alebo molekulami 
plynu odrážaná respektíve absorbovaná, je na druhej strane tiež vyžarovaná do 
priestoru, dopadá na zemský povrch nesmerovane – ide o takzvané difúzne žiarenie. 
Súčet priameho a difúzneho žiarenia označujem ako takzvané globálne žiarenie Eg. 

 

Obr. 2.1: Využitie slnečného žiarenia v kolektore 

(zdroj obrázku www.bmksolar.sk) 
 

Na našu zemskú atmosféru pritom dopadá neustále výkon o hodnote 1,36kW/m2. 
Táto hodnota sa väčšinou označuje ako solárna konštanta. Udáva výkon slnečného 
žiarenia, prechádzajúceho na hranici zemskej atmosféry jednotkou plochy, nastavenej 
kolmo na slnečné lúče. Za optimálnych okolností čo znamená že je jasná obloha bez 
mrakov a okolo 12:00 hodín, táto hodnota predstavuje maximálne 1kW/m2. 
Najbežnejším spôsobom ako zachytiť slnečnú energiu a spracovať ju  pre ďalšie 
využitie je použitie slnečných kolektorov. 
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3 SOLÁRNE SYSTÉMY 

Je to systém, ktorý získava energiu zo slnka a premieňa ju na tepelnú energiu. Základ 
solárneho systému tvorí kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič. Ako spotrebič sa 
väčšinou využíva bojler, vykurovací systém, bazén, alebo iný spôsob využitia tepelnej 
energie. Pre nerovnomernú dodávku slnečnej energie, najmä v zimných mesiacoch sa 
dodávka tepla kompenzuje pripojením kotla ústredného kúrenia, alebo elektrickej 
odporovej špirály do výmenníka.  
 

3.1 Využitie solárnych systémov 

Najčastejšie využitie solárnych systémov:  

• Príprava teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) 

• Prikurovanie budov 

• Ohrev vody v bazénoch 

• Priemyselné teplo 
 

3.1.1 Príprava úžitkovej vody (TÚV) 

Slnečnými kolektormi je možné v ročnom priemere ušetriť 50 až 70 % energie 
potrebnej na prípravu TÚV ekonomicky prijateľným spôsobom. Solárne teplo na 
prípravu teplej úžitkovej vody je možné výhodne využívať všade tam kde veľká 
spotreba teplej vody ako napríklad v zariadeniach cestovného ruchu, práčovniach, 
čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a podobne. Veľmi časté je ohrev TÚV 
v domácnostiach. Voda z kolektorov dokáže zohriať vodu v bojlery na požadovanú 
teplotu čo je podľa noriem 50°C až 55°C. V prípade že sa cez deň voda nedokáže 
zohriať, elektronický regulátor prepne ohrev vody na alternatívny zdroj tepla, čo môže 
byť kotol alebo elektrická odporová špirála.  
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Obr. 3.1: Principiálna schéma systému na prípravu TÚV 

(zdroj obrázku www.daskal.sk) 
 

3.1.2 Prikurovanie budov 

Popri príprave TÚV sa využíva tepelný výkon kolektorov aj na prikurovanie budov, 
najmä v jarnom a jesennom období. Využitie si nájde hlavne v domácnostiach, kde sa 
po zohriatí teplej vody v bojlery prepne trojcestným ventilom sekundárny okruh na 
ohrev  ústredného kúrenia, čím sa vykurovacia voda môže zohriať až na 30°C. Po 
odstupe slnka už nie je potreba vynaložiť toľko energie na ohrev vody z kľudovej 
teploty 18-20°C na potrebnú vykurovaciu teplotu 55°C a viac. Z toho vyplýva že 
solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť 100 % pokrytie energetických potrieb 
rodinného domu na jeho vykurovanie. Solárne prikurovanie môže kryť približne 15% až 
30 % ročných energetických potrieb dobre izolovaného domu. 
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Obr. 3.2: Principiálna schéma prikurovania budov a ohrevu TÚV 

(zdroj obrázku www.daskal.sk) 
 

3.1.3 Ohrev vody v bazénoch 

Pri využívaní solárnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. 
Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase - kedy 
potrebujeme najviac tepla, v letnom období je tomu presne naopak. Preto aby sa 
predišlo prehriatiu kolektorového systému a využilo toto teplo, tak najčastejším 
riešením je ohrev vody v bazénoch, čím sa kúpanie v ňom stáva príjemnejšie a predĺži 
sa tak kúpacia sezóna.. Väčšinou sa jedná o kryté bazény, ktoré nemajú zisky tepla od 
priameho dopadu lúčov na hladinu. Sú využívané celoročne a sú natoľko veľké 
spotrebiče tepla, že dokážu efektívne využívať tepelný výkon kolektorov trvalo.  

Veľkosť kolektorovej plochy sa počíta prevažne ako 50 až 60% z plochy hladiny 
bazénu.  

 

3.1.4 Priemyselné teplo 

Využíva sa najmä v priemysle a to v oblastiach kde sa využíva teplo do 100°C. Hlavné 
uplatnenie si nájde vo väčších potravinárskych závodoch.  
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4 SOLÁRNY TERMICKÝ SYSTÉM  

V solárnom kolektore (solárnom paneli) sa pôsobením slnečnej energie zohrieva teplo-
nosná tekutina, ktorá je odvádzaná do solárneho výmenníka tepla, kde je teplo 
odovzdané inému médiu (voda v solárnom zásobníku - bojleri, voda v bazéne, alebo 
kvapaline vo vykurovacej sústave). Ochladená teplonosná tekutina sa vracia do 
solárneho kolektora, kde sa opäť nahrieva a tento kolobeh sa opakuje. 
 

 

Obr. 4.1: Solárny termický systém 

(zdroj obrázku www.savenergy.sk) 
 

Základné časti termického solárneho systému sú nasledovné: 

• Solárne kolektory 

• Solárny bojler alebo výmenník tepla 

• Regulácie 

• Čerpadlá  

• Solárne rozvody 

• Pomocné materiály ( expanzná nádoba, napúšťacie sústavy, stojany )  
 
 
 
 
 



 15 

4.1 Solárne kolektory [4] 

 
Jedna z najdôležitejších súčastí solárneho systému je slnečný kolektor. Je to zariadenie, 
ktoré zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na teplo. Od jeho typu, vyhotovenia 
a umiestnenia závisí celý energetický zisk. Slnečné kolektory dokážu využiť až 75% 
globálneho žiarenia.  

Montujú sa na strechy budov, balkóny prípadne iné nezatienené miesta v okolí. 
Odporúča sa ich orientovať južným smerom – azimut 180° so sklonom 45°. Pri 
odchýlkach od uvedeného azimutu 180° ± 45° nie je nutné robiť korekciu plochy 
kolektorov. Pri odchýlkach 180° ± 90° sa odporúča zväčšiť plochu kolektorov o 30%.  

Orientácia kolektorov na juhozápad je výhodnejšia ako orientácia na juhovýchod, 
pretože výskyt hmiel v popoludňajších hodinách je menej častý a teploty okolitého 
prostredia sú vyššie ako v dopoludňajších hodinách. Sklon kolektorov je doporučené 
ponechať zhodný so sklonom strechy. V rozsahu sklonu strechy 40° až 50° nie je 
potrebné plochu kolektorov korigovať. Pre celoročné využitie je optimálny sklon 45° až 
50°, pre prevažne letné použitie 30°, pre prevažne zimné použitie 60°.  

Miernejší sklon je vhodný, keď kolektorovú plochu nie je možné nasmerovať 
priamo na juh. Takto prináša termické kolektorové zariadenie aj s 30º sklonom a 45º-
vom smerovaní na juhozápad ešte stále 95% optimálneho zisku. Aj pri východnom či 
západnom nasmerovaní je ešte stále možné dosiahnuť 85% zisku, ak sklon strechy 
dosahuje hodnotu 25º až 40º. 

Strmšie nasmerovaná kolektorová plocha ponúka výhodu rovnomernejšieho 
poskytovania energie v ročnom priemere. Sklon menší ako 20º by sa však používať 
nemal, pretože prudko narastá znečistenie kolektorového poľa. 
 

 

Obr. 4.2 Nasmerovanie kolektorov s uhlom sklonu α 
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Obr. 4.3: Možnosti montáže rôznych typov kolektorov 

 

4.2 Rozdelenie kolektorov [5] 

Podľa vyhotovenia sa slnečné kolektory rozdeľujú nasledovne: 

• Bazénové absorbéry 

• Kolektory 

• Ploché kolektory 

• Vákuové kolektory 

• Trubicové vákuové kolektory 

• Ploché vákuové kolektory 

• Koncentrujúce kolektory 

• Fotovoltaické články 
 
 

4.2.1 Bazénové absorbéry 

Materiál absorbéra je obvykle výlisok z čierneho plastu, textilu alebo kombinácia plastu 
a textilu. Ich výhodou je nízka cena a jednoduchá montáž. Sú vhodné iba na sezónny 
ohrev bazénovej vody, ktorá preteká priamo cez absorbér. Pretože teplota bazénovej 
vody je často v lete nižšia ako teplota vzduchu, môže byť zdrojom tepla nielen slnečné 
žiarenie, ale aj okolitý vzduch, čo im zaisťuje vysokú účinnosť. Kolektory z umelých 
hmôt sú v prevádzke len v lete a je nutné ich vyprázdniť pred prvými mrazmi. 

Absorpčná plocha má byť 50-100% z povrchovej plochy bazéna. 
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Obr. 4.4: Bazénový absorbér 

(zdroj obrázku www.e-filip.sk) 
 

4.2.2 Ploché kolektory 

Na ohrev vody a v rastúcej miere i na účely podpory vykurovania sa využívajú ploché 
kolektory. Plochý kolektor sa skladá z plášťa kolektora (väčšinou v podobe hliníkovej 
vane), absorbéra, tepelnej izolácie z minerálnej vlny a priehľadného krytu. 
 

 

Obr. 4.5: Priečny rez plochým kolektorom 

(zdroj obrázku www.e-filip.sk) 
 

Absorbér býva vyrobený z medeného alebo hliníkového plechu so solárnym lakom 
alebo selektívnou povrchovou vrstvou, vďaka ktorej  takmer úplne premieňa slnečné 
žiarenie na teplo. Používané sklo má byť chudobné na železo a odolné voči krupobitiu. 
Slnečné žiarenie prechádza krycím sklom a dopadá na absorbér, v ktorom dochádza 
k ohrevu teplonosnej kvapaliny.  

 

Obr. 4.6: Plochý kolektor 

(zdroj obrázku www.thermosolar.sk) 



 18 

4.2.3 Vákuové kolektory 

Väčšinou z výrobno-technických dôvodov bývajú prevedené vo forme radu trubíc. V 
súčasnosti existujú dva základné druhy vákuových trubíc: 

 

Obr. 4.7: Rez vákuovou trubicou 

(zdroj obrázku www.e-filip.sk) 
 
U prvého typu je absorbčná plocha umiestnená priamo vo vákuu, druhý typ využíva 

efekt "termosky", t.j. absorbér je umiestnený v atmosfére, ale samotná sklenená trubica 
je dvojplášťová a vákuum je v priestore medzi vnútorným a vonkajším plášťom 
trubice. Teplo absorbované absorbérom či už v tvare U, alebo rovnej 
plochy je odvádzané prostredníctvom teplonosnej kvapaliny rúrkou navarenou na 
absorbéri. Výhodou vákuových trubíc je fakt, že sa zamedzí tepelným stratám medzi 
absorbérom a vonkajším prostredím. Spájajú v sebe výhody plochých kolektorov 
a vákua ako tepelnej izolácie, avšak na ohrev úžitkovej vody na bežné využitie 
v rodinnom dome nato postačia aj klasické ploché kolektory. Je dokázané že vákuum sa 
po čase z kolektorov vytratí a plyn je potrebné stále v určitých intervaloch z kolektorov 
odčerpávať, čo je pre domácnosti zbytočná investícia.  

 

 

Obr. 4.8: Vákuový trubicový kolektor 

(zdroj obrázku www.tricer.cz) 
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4.2.4 Koncentrujúce kolektory 

Koncentrujúce kolektory sústreďujú priame slnečné žiarenie pomocou valcových 
parabolických zrkadiel na potrubie alebo pomocou kruhových zrkadiel do jedného 
ohniska, čím sa dajú dosiahnuť značne vysoké teploty. Využívajú sa najmä v solárnych 
elektrárňach, kde  je potrebný ohrev pracovnej látky na vysokú teplotu do 250°C až 
800°C.  
 

 

4.2.5 Fotovoltaické články 

Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely v ktorých sú navzájom  poprepájané 
a chránené  skleneným krytom a slúžia na priamu výrobu elektriny v podobe 
jednosmerného prúdu. Čím je plocha panelu a intenzita žiarenia väčšia, tým väčší prúd 
nimi tečie. Výkon panelov sa vyjadruje hodnotou tzv.  špičkového  výkonu  (Wp),  čo 
 je  výkon  zariadenia  pri definovaných podmienkach pri intenzite slnečného žiarenia   
1 000 W/m2  a  pri  teplote 25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp je potrebný článok s 
rozmermi asi 10 x 10 cm. 
 

 

Obr. 4.9: Fotovoltaický panel 

(zdroj obrázku www.solarhaus.cz) 
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4.3 Solárny bojler a výmenník tepla 

Bojler a výmenník je súčasť systému ktorý predáva teplo získané z kolektora 
(primárneho okruhu) na ohrev TÚV alebo prikurovania budov (sekundárneho okruhu). 
Pri návrhu solárnych systémov je nutné vyberať výmenník o 5% vyšším výkonom ako 
je celkový výkon všetkých kolektorov v primárnej vetve. Na druhej strane nie je vhodné 
použiť výmenník na vysoké výkony pri malom počte kolektorov, pretože dôjde 
k tepelným stratám už vo výmenníku. 

    

Obr. 4.10: Výmenník tepla a solárny bojler 

(zdroj obrázkov www.swep.net) 

4.4 Čerpadlá 

Na zabezpečenie cirkulácie solárnej kvapaliny a zamedzenie prehriatiu kolektorov 
slúžia nízkopríkonové obehové čerpadlá. Používajú sa s prietokom okolo 10m3/h. Sú to 
špeciálne čerpadlá, ktorých turbína je vyrobená z materiálu, odolávajúcej chemickým 
účinkom solárnej kvapaliny. Ak požadovaný prietok nie je možné dosiahnuť, používajú 
sa prietokové regulátory alebo ventily inštalované výhradne za čerpadlom. Najväčší 
podiel spotreby energie na prevádzku solárnych systémov spotrebujú vlastne čerpadlá. 
Klasické obehové čerpadlá používané vo vykurovacích systémoch na cirkuláciu vody 
nie sú vhodné. 

 

Obr. 4.11:  Solárne obehové čerpadlo 

(zdroj obrázku www.grundfos.sk) 
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4.5 Solárne rozvody 

Do tejto skupiny patria všetky inštalačné materiály použité pre dopravu tepla 
z kolektorov až po bojler alebo výmenník a odtiaľ  ďalej do spotrebičov. Prevažne sa 
používajú medené trubky priemeru Φ18mm.  
 

4.6 Pomocný materiál 

Sem patria súčasti ako je expanzná nádoba, ktorá kompenzuje objemovú roztiažnosť  
kvapaliny. Tu je tiež potrebné dbať na chemické účinky kvapaliny na balón v expanznej 
nádobe. Veľkosť expanznej nádoby pre domáci solárny systém je okolo 5l.  
Ďalej sem patria napúšťacie sústavy, čo je vlastne čerpadlo, ktorým sa naplní 

systém solárnou kvapalinou, alebo po čase dopĺňa, v prípade úniku. Montujú sa 
prevažne na vypúšťací ventil, ktorý je umiestnený v najnižšom bode celej sústavy.  

Nutnou súčasťou primárneho okruhu je poistný ventil, ktorý zabezpečí uvoľnenie 
kvapaliny v prípade zvýšeného tlaku. Štandardne sa používajú ventily s tlakom 4bar 
a umiestňujú sa v rozvode tak, aby v prípade aktivácie nedošlo k znečisteniu okolia. Pre 
solárnu aj inú kvapalinu je vhodné vyústenie ventilu nasmerovať do nádoby, ktorá je 
schopná zachytiť aspoň 50% celkového objemu systému. 

 Odvzdušňovací ventil je ďalšou dôležitou súčasťou každého solárneho systému. 
Jeho úlohou je udržať systém bez vzduchových bublín. Používajú sa prevažne 
plavákové automatické odvzdušňovacie ventily, inštalované na najvyššom bode celej 
sústavy. Väčšinou je umiestnený hneď za vývodom kolektorovej sústavy. 

Nakoniec neoddeliteľnou súčasťou celej sústavy je nosná konštrukcia kolektorov. 
Používajú sa špeciálne U profily, do ktorých sa vkladajú kolektory a upevňujú sa po 
stranách vhodnými príchytkami. Na ploché strechy sa vyrábajú konštrukcie ktoré 
zabezpečujú požadovaný sklon kolektorov.  
 

 

Obr. 4.12 Expanzná nádoba, napúšťacie čerpadlo a odvzdušňovací ventil  

(zdroj obrázkov www.bella-pumps.sk) 
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Obr. 4.13: Poistný ventil a nosná konštrukcia 

(zdroj obrázkov www.bella-pumps.sk) 
 

4.7 Regulácie 

Pretože slnečné svetlo nedopadá v priebehu dňa rovnomerne na slnečné kolektory, je 
nutné použiť regulátory. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť akumuláciu slnečnej energie 
do zásobníka a naopak zabrániť vynášaniu tepla zo zásobníka. Ďalej zabezpečujú 
dodržanie bezpečných teplôt v zásobníku a reguláciu celého vykurovacieho systému. 

 

Obr. 4.14: Regulátor solárneho systému 

(zdroj obrázku www.frisko.sk) 
 
Na trhu sú dostupné jednoduché regulátory, konkrétne len pre reguláciu solárneho 

systému a ohrev TÚV, alebo viac účelové regulátory na ohrev TÚV, prikurovanie 
budov, prípadne na iné využitie získaného tepla. Ich hlavnou úlohou je efektívne 
využitie tepla získaného zo slnečných kolektorov a zamedzenie ich prehriatiu. 

Najčastejší je princíp snímania teploty v kolektore a v zásobníku a na základe 
rozdielu teplôt sa zapínajú čerpadlá v primárnom alebo sekundárnom okruhu. 
Alternatívna možnosť je snímanie zmeny tlaku v teplonosnej kvapaliny 

Ak je teplota v kolektore vyššia ako v zásobníku, zopne sa čerpadlo primárneho 
okruhu. Ak je teplota menšia, čerpadlo sa vypne. Týmto sa zamedzí tomu, že 
akumulované teplo sa vynáša späť do kolektorov, ktoré potom fungujú ako radiátory 
a ohrievajú vonkajší vzduch. Efektívnosť práce solárneho systému je možné dosiahnuť 
reguláciou otáčok obehových čerpadiel, podľa teploty kvapaliny. 
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5 NÁVRH SOLÁRNEHO SYSTÉMU 

5.1 Štruktúra systému 

 
Systém bude slúžiť na ohrev TÚV v domácnosti a na prikurovanie domu v prechodných 
obdobiach (jar, jeseň). Pre toto riešenie sme sa rozhodli použiť 2ks kolektorov typu TS 
300 od firmy THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.. Ide o najviac používané kolektory pre malé 
domácnosti až po veľké priemyselné podniky. Inštalujú sa stojato pod uhlom sklonu od 
0° až 90°. Ich energetický zisk sa pohybuje okolo 850kWh/rok. Je to dostatočný výkon 
na ohriatie TÚV pre 4 člennú rodinu s dennou spotrebou teplej vody okolo 40l/deň. 
U prikurovaní sú schopné ohriať sústavu kúrenia na teplotu 28°C počas slnečného dňa. 

Teplo získané z kolektorov sa prenáša do spotrebičov cez výmenník SWEP B8- 
NHP. Je to výmenník s výkonom od 20kW až 100kW, preto sa s obľubou používa vo 
väčšine systémov. Zapojený je v proti prúde, čo zvýši jeho efektívnosť. Pre náš návrh 
vyhovoval najmä z finančnej a výkonovej stránky. Do budúcna sa uvažuje o pridanie 
ďalších 2ks kolektorov na vykurovanie celého domu. 

Na zabezpečenie cirkulácie kvapaliny v kolektore sa po dlhom uvažovaní a hľadaní 
vybralo čerpadlo firmy GRUNDFOS typu UPS 15-60130. Je to vlastne čerpadlo určené 
do chladiacich a klimatizačných systémov, ale pre jeho odolnosť turbíny voči účinkom 
solárnej kvapaliny je ho možné použiť aj v primárnom kolektorovom okruhu. Jeho 
maximálny prietok je 10m3/h čo je pre naše použitie viac než dostačujúce a je ho treba 
zredukovať redukčným ventilom inštalovaným za čerpadlom. Z energetického hľadiska 
sa zaraďuje do energetickej triedy B. Príkon elektrického motora je 55W a napájanie 
230V~. 

Obeh kvapaliny v sekundárnom okruhu pre ohrev TÚV alebo prikurovania v dome 
zabezpečuje druhé čerpadlo značky Wilo 09W26. Je to obyčajné obehové čerpadlo, 
poháňajúce vodu. Jeho príkon sa pohybuje od 50W do 70W a je napájaný taktiež 
striedavým napätím 230V~. 

Celý systém je prepojený pomocou medených trubiek priemeru Φ18mm. Trubky sú 
navzájom pospájkované inštalatérskou spájkou a jednotlivé zlomy či odbočky sú riešené 
pomocou originálnych kolien či T kusov. Všetky trubky sú obalené penovou izolačnou 
hmotou, pre zabránenie úniku tepla. U výmenníka sú použité hollandery nadväzujúce na 
medené trubky. Na snímanie teplôt v sekundárnom okruhu sú v inštalácii jímky, ktoré 
zabezpečia snímanie teploty vody priamo v potrubí. Na snímanie teploty v kolektoroch 
sú použité originálne diery v kolektoroch, určené pre teplotné senzory. Celá štruktúra 
systému je zobrazená v prílohe č. 1. 

Pre jednoduchosť systému z hľadiska fyzického zostavenia a programového 
ovládanie sme sa rozhodli upustiť od pôvodného  návrhu, kde sme počítali s použitím 3 
cestného ventilu, ktorý by reguloval ohrev TÚV alebo vykurovanie domu a použili sme 
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2 klasické elektromagnetické ventily typu 2VE1.6P od výrobcu Regada zapojené na 
začiatku jednotlivých vetiev. Ovládaním týchto ventilov sa podľa predpísanej logiky 
programu regulátora riadi tok ohriatej vody do požadovaných častí systému. Zvolením 
tohto riešenia sme síce prišli o plynulé miešanie vody za výmenníkom pre bojler 
a vykurovaciu časť systému, ale z teoretického hľadiska by sme mali v konečnom 
dôsledku dosiahnuť rovnaký výsledok. Taktiež z finančného hľadiska sa jedná 
o lacnejšiu variantu. 

Sekundárna časť navrhnutého solárneho systém je prepojená s už existujúcim 
systémom vykurovania rodinného domu. Prívod studenej vody je privedený zo 
spiatočky vykurovania pred čerpadlo sekundárneho okruhu cez spätný ventil, ktorý 
v prípade ohrevu TÚV zamedzuje toku kvapaliny smerom do radiátorov. Ohriata voda 
za výmenníkom je vedená cez elektromagnetický ventil do časti vykurovacieho systému 
priamo za plynovým kotlom. Medzi miestom pripojenia a vývodom plynového kotla je 
potrebné pridať ďalší spätný ventil. Ten zabráni prúdeniu ohriatej vody z výmenníka do 
kotla, ktorý by sa v tom prípade choval ako radiátor a zbytočne by odoberal teplo.  Na 
ohrev TÚV sa používa tá istá voda ako na vykurovanie vyriešené menším okruhom 
ktorý tvorí výmenník, druhý elektromagnetický ventil a obehové čerpadlo sekundárneho 
okruhu. 

 

5.2 Meranie a regulácia 

Pre ovládanie celého tohto solárneho systému slúži regulátor, ktorý je vlastne 
výsledkom tejto diplomovej práce. Jeho úlohou je zmerať hodnoty potrebných teplôt 
a na základe ich vyhodnotenia ovládať jednotlivé čerpadlá a ventily. 

Regulátor pracuje s prioritou ohrevu TÚV, čo znamená že jeho prvoradou úlohou je 
ohriať vodu v bojleri na požadovanú vopred nastavenú teplotu využitím slnečnej 
energie. Až potom,  v prípade potreby predhreje vykurovací systém, čím sa čiastočne 
ohreje aj celý dom. Týmto spôsobom sa zároveň ušetrí aj energia ktorú by musel dodať 
plynový alebo elektrický kotol na ohriatie vykurovacej vody na teplotu, na ktorú ju už 
ohrial solárny systém. 

Na základe nasnímaných  teplôt vyhodnocuje regulátor zapnutie či vypnutie daného 
čerpadla. Ak teplota v kolektore (T1) dosiahne teplotu 65°C, čerpadlo primárneho 
okruhu sa zapne a je zapnuté do doby až teplota v kolektoroch neklesne na teplotu 
45°C. Je to teplota, ktorá je už na ohrev TÚV a na prikurovanie príliš nízka. Snímač 
teploty (T3) na výstupe výmenníka primárneho okruhu je len informačný a na reguláciu 
nemá žiadny vplyv.  

Teplota TÚV (T5) je snímaná priamo v bojleri. Ďalej sa sníma teplota sekundárneho 
okruhu (T4) priamo na vrchnej časti kovového obalu výmenníka. Spoločne so 
snímačom (T6) umiestneným za 4 cestným ventilom, ktorý sníma teplotu ohriatej vody 
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z plynového kotla ovláda čerpadlo sekundárneho okruhu. Teplotný snímač (T2) použitý 
ako izbový termostat umiestnený v najviac využívaných priestoroch domu taktiež 
ovplyvňuje chod tohto čerpadla.  

V prípade, že je teplota vody na výstupu výmenníku väčšia ako teplota TÚV a je 
potrebné vodu v bojleri ohriať, spustí sa čerpadlo sekundárneho okruhu, otvorí sa 
príslušný elektromagnetický ventil a súčasne sa ventil okruhu vykurovania uzavrie. 
Teplota TÚV sa štandardne nastavuje na hodnoty v rozmedzí 50°C až 55°C. 

V inom prípade, keď je TÚV ohriata na požadovanú teplotu, a je potrebné ohriať aj 
radiátory, uzavrie sa ventil okruhu ohrevu TÚV a regulátor sa rozhoduje medzi dvoma 
možnosťami. Ak je teplota vody na výstupe výmenníku väčšia ako teplota vody 
vystupujúca z plynového kotla, spustí sa opäť čerpadlo sekundárneho okruhu a otvorí 
príslušný elektromagnetický ventil. Na ohrev radiátorov sa využíva solárna energia. 

Avšak nie vždy musí byť intenzita slnečného žiarenia tak veľká aby sa tento proces 
spustil. Taktiež sa môže stať, že sa zapol plynový kotol a ten ohrieva vodu vo 
vykurovacom systéme. V takomto prípade sa vypne čerpadlo sekundárneho okruhu 
a uzavrie sa príslušný ventil. 

Je zrejmé, že slnečná energia dopadajúca na slnečné kolektory je značne závislá od 
počasia, a voda v systéme nemusí byť každý deň dostatočne teplá aby ohriala bojler. 
Aby sme v takýchto prípadoch neostali bez teplej vody, ohrev TÚV sa rieši klasickým 
spôsobom a to ohrevom pomocou elektrickej špirály zapojeným väčšinou stýkač 
nočného prúdu. Vďaka tomu nie je potrebné sa v tejto práci s touto problematikou 
elektrického ohrevu podrobnejšie zaoberať. 

V neposlednom rade rieši možné poruchové stavy ako sú skraty alebo prerušenia 
prívodných káblov snímačov, na ktoré upozorňuje opticky aj akusticky. 
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6 NÁVRH REGULÁTORA 

Regulátor ako celok je zložený z jednotlivých menších častí. 

• Snímače 

• Riadiaca jednotka 

• Vstupno-výstupné časti 

• Napájanie 
 
Od ich návrhu závisí funkčnosť celého systému, alebo v opačnom prípade pôvod 

rôznych problémov, ktoré nepriaznivo vplývajú na jeho správnu funkčnosť. Preto 
budeme každej jednej časti venovať samostatnú kapitolu.  

6.1 Snímače 

Funkčnosť celého regulátoru je založená na snímaní teplôt a ich následnom 
vyhodnocovaní. Preto bolo potrebné vybrať najvhodnejšie snímače teplôt pre danú 
aplikáciu. Po zvážení všetkých možných riešení a spôsobu ďalšieho spracovania 
nasnímaných údajov sme sa rozhodli použiť termistor typu PTC ako snímač teploty. 
Konkrétne sme zvolili typ KTY81-210 ktorý bol pre naše potreby najvhodnejším, 
najlacnejším a z praktických skúseností najviac vyhovujúcim snímačom. Prevodová 
tabuľka tohto snímača je voľne dostupná, pomocou ktorej sme si nakreslili jeho teplotnú 
charakteristiku. Preložením tejto charakteristiky aproximovanou krivkou 2. rádu  
a následným výpisom jej rovnice regresie dostávame vzťah, ktorý použijeme pri písaní 
programu pre regulátor u prepočtu nasnímaných údajov na teploty. 

y = -6E-06x2 + 0,09x - 133,19
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Obr. 5.1Teplotná charakteristika termistoru KTY-210 s rovnicou regresie 
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6.2 Riadiaca jednotka 

Ako aj zo zadania vyplýva, základom celého regulátoru je mikroprocesor od firmy 
Atmel. Medzi počiatočnými návrhmi bol ako riadiaci mikroprocesor použitý typ 
Atmega-8, ktorý splňoval všetky požiadavky prvotnej koncepcie. Avšak v priebehu 
vývoja tohto regulátoru sme nadobudli nové skúsenosti ohľadne regulácie podobných 
solárnych systémov, ktoré sme konzultovali s odborníkmi a s vedúcim tejto práce. 
Dospeli sme k názoru, že je potrebné použiť 6 snímačov teploty a 4 reléové výstupy na 
ovládanie čerpadiel a elektromagnetických ventilov. Na tieto požiadavky bol už ale 
mikroprocesor z prvotného návrhu nedostačujúci svojimi perifériami. Preto sme sa 
rozhodli ho nahradiť mikroprocesorom typ Atmega-16 ktorého parametre vyhovujú pre 
náš návrh. 

Pretože sa jedná skôr o experimentálny výrobok, a je tu väčšia pravdepodobnosť 
rôznych porúch, v horších prípadoch aj nevratných poškodení mikroprocesora, rozhodli 
sme sa preto použiť mikroprocesor v klasickom púzdre DIP 40 umiestneného v pätici 
pre jednoduchšiu manipuláciu v prípade výmeny. Zároveň sme si zabezpečili aj 
možnosť prípadnej výmeny čipu za Atmega-32. Čo sa týka vývodov je zhodný 
s Atmega-16, akurát má 2x väčšiu pamäť. V takomto štádiu ešte nie je veľmi jasné čo 
budeme do programu písať a hlavne akým spôsobom, preto prípadná rezerva nie je na 
škodu. 

Zapojenie mikroprocesora zodpovedá jeho zapojeniu z datasheetu. Celé zapojenie je 
zobrazené v prílohe č. 2 

 
 

6.3 Vstupno-výstupné časti 

V tejto kapitole sa budeme zaoberať vstupno-výstupnými časťami regulátora, ich 
návrhom a zapojeniami. Úlohou týchto súčastí je meranie potrebných údajov, ovládanie 
príslušných zariadení solárneho systému, zobrazovanie a oznamovanie rôznych stavov 
systému a možnosť zásahu do regulácie, prípadne jeho nastavovanie. 
 

 

6.3.1 Senzory teplôt 

Na snímanie teplôt je potrebné zapojiť 6 teplotných senzorov, Najjednoduchším 
riešením  je použiť zabudovaný A/D prevodník v mikroprocesore. Má 8 
multiplexovaných vstupov, z ktorých sme využili 7 s tým, že jeden vstup je rezervný 
pre prípadné rozšírenie systému o ďalší snímač. Presnosť A/D prevodníku je 10bitov, 
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ktorý nám na rozsahu teplôt snímača (-50°C až 150°C) zabezpečuje snímanie 
s presnosťou  okolo 0,5°C. Pre naše potreby, je táto presnosť plne vyhovujúca. 

Ako referenčné napätie sme sa rozhodli použiť vnútornú referenciu 2,54V 
mikroprocesora. Toto napätie je v každom prípade stabilné a vzhľadom k tomu, že na 
ovládanie reléových cievok bolo použité to isté napätie ako pre napájanie 
mikroprocesora, čoho následkom môže byť kolísanie napätia sme od použitia externej 
referencie, alebo napájacieho napätia upustili. Pre použitie vnútornej referencie bolo 
potrebné pripojiť na vstup mikroprocesora kondenzátor s kapacitou 0,1µF. 

Snímače sú zapojené ako klasický delič napätia, kde mikroprocesor sníma veľkosť 
úbytku napätia na teplotnom senzore. 

 

 

Obr. 5.2 Zjednodušená schéma zapojenia snímača 

Pre delič platí nasledujúci vzťah: 
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R
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∆⋅=
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Z ktorého si vyjadríme ∆R, čo nám v programe poslúži pre výpočet nasnímanej 

teploty. 

ADCNAP

ADC

UU
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R

−
⋅⋅=∆ 1

 6.2 

 
Na odfiltrovanie rušenia na vstupoch mikroprocesora je pripojený kondenzátor 

s kapacitou 100pF paralelne k senzoru.  
Schému zapojenia snímačov a mikroprocesora pre snímanie teplôt je možné vidieť 

nasledujúcom obrázku. 
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Obr. 5.3 Schéma zapojenia AD prevodníka a kontaktov pre snímače teploty 
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6.3.2 Displej 

Tak zložité zariadenie ako je nami navrhovaný regulátor je bez odozvy pre obsluhu 
takmer nepoužiteľný. Pri jeho činnosti je dobré vedieť aké sú hodnoty snímaných teplôt, 
alebo aké parametre regulátora nastavujeme. Pre tento účel je najvhodnejšou voľbou 
použiť displej. Pre jednoduchosť a dobré skúsenosti z praxe, sme sa rozhodli použiť 2 
riadkový LCD displej so 16 znakmi na riadok. Konkrétne je to displej z tekutých 
kryštálov s radičom HD44780. 

Dátová komunikácia prebieha pomocou 4 bitov, plus 3 ovládacie bity RS, E a R/W. 
Pretože je displej ťažko čitateľný bez podsvietenia, a zároveň sme chceli znížiť spotrebu 
celého zariadenia, bolo potrebné ovládať podsvietenie displeja. Pre tento účel sme 
využili posledný voľný vývod portu mikroprocesora, pripojený na bázu tranzistora, 
ktorý spína napájanie pre LED osvetľujúci displej.  

Nezávisle od mikroprocesora je podľa datasheetu zapojený trimer na nastavenie 
kontrastu displeja. V mikroprocesore je pre displej a jeho ovládanie využitý celý port C. 
Schéma zapojenia displeja je na nasledujúcom obrázku. 

 
 

 

Obr. 5.4 Zapojenie displeja 
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6.3.3 Optická a akustická signalizácia 

Pre väčšiu prehľadnosť stavov systému je zapojenie doplnené o signalizačné LED 
diódy. Tieto sú zapojené paralelne s cievkami relé čím signalizujú ich stavy a tým 
pádom nie je potrebné vypisovať ich stavy na displeji. Veľmi dobre poslúžia pri 
programovaní a dolaďovaní celého zariadenia. Ďalej je pridaná ešte červená LED, ktorá 
patričným spôsobom upozorňuje na poruchové stavy systému. Aby sme zbytočne 
nezaťažovali vývody mikroprocesoru, zvolili sme LED s nízkou spotrebou. Zapojením 
rezistoru 1k8 do série s LED je ich spotreba prúdu nastavená na hodnotu 2,7mA. 

Pre väčší dôraz na upozornenia v prípade porúch sme pridali do zapojenia akustickú 
signalizáciu. Tá bola realizovaná použitím akustického meniča KSX-1205C s vlastným 
budičom, ktorý vydáva prenikavý pískajúci zvuk. Menič je spínaný pomocou 
tranzistoru zapojeného v zápornej vetve jeho napájania, ktorý je zase ovládaný jedným 
z vývodov mikroprocesora. Celé zapojenie signalizačných LED spoločne s akustickou 
signalizáciou je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

 
 

 

Obr. 5.5 Zapojenie signalizačných LED a akustickej signalizácie 

 



 32 

6.3.4 Tlačidlá 

Aby sme mohli vôbec nastavovať a určitým spôsobom ovplyvňovať regulátor, bolo 
potrebné vytvoriť akési vstupné rozhranie pre užívateľa, ktoré umožňuje realizovať tieto 
úkony. 

Najviac vyhovujúce riešenie bolo použite pätici tlačidiel rozmiestnených do tvaru 4 
smerového ovládača. Umožní to jednoduché a intuitívne prechádzanie menu regulátora, 
nastavovanie jeho hodnôt a potvrdzovanie voľby. Tlačidlá sú zapojené priamo na 
vstupy mikroprocesora a pri zopnutí ich uzemňujú. Cez takzvané pull-up rezistory 
o hodnote 10kΩ je privedené kladné napájacie napätie na vstupy mikroprocesora, ktoré 
ich v prípade uvoľneného tlačidla udržuje v log.1 a tým zabraňuje vzniku 
nedefinovaných stavov. Filtračný kondenzátor 100nF je zapojený paralelne ku každému 
tlačidlu, ktorý zabraňuje vzniku nežiaduceho rušenia a možným zákmitom na vstupoch 
mikroprocesora. Na nasledujúcom obrázku je zobrazené zapojenie vyššie uvedených 
tlačidiel. 

 

 

Obr. 5.6 Zapojenie tlačidiel pre ovládanie regulátoru 
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6.3.5 Výkonové výstupy 

Z návrhu solárneho systému vyplýva, že jeho súčasťou sú aj aktívne prvky ako čerpadlá 
a elektromagnetické ventily, pracujúce s napájacím napätím 230V~ ktoré treba istým 
spôsobom ovládať. Rozhodli sme sa pre riešenie tohto problému pomocou spínacích 
relé. 

Z veľkého množstva ponúkaných relé na trhu sme sa rozhodli práve pre typ  
N68F-CS8-DC5V. Je to relé s malým odberom (44mA) a 5V cievkou, ktorú je možné 
napájať priamo z usmerneného stabilizovaného napájacieho napätia použitého v celom 
zapojení. Výkonové kontakty relé dokážu spínať záťaže do 8A/250VAC, čo pre naše 
účely bohato postačuje. Jeho ďalšou výhodou je veľká vzdialenosť medzi kontaktmi 
ovládacej  cievky a výkonnými kontaktmi relé.  

 

 

Obr. 5.7 Vývody relé N68F-CS8-DC5V 

 

Práve táto vlastnosť bola hlavným dôvodom voľby práve tohto typu relé. Zaručuje 
dostatočné galvanické oddelenie obvodov silovej časti a tak zamedzuje vplyvom 
rušivých signálov z elektrickej siete na citlivejšie obvody  regulátoru. 

Ako spínací prvok relé je použitý NPN tranzistor BC337 a na jeho ochranu proti 
naindukovanému spätnému rázu z relé je k ovládacej cievke pripojená paralelne dióda 
1N4007. 

Silové kontakty relé spínajú sieťové napájacie napätie ~230V, ktoré je súčasne aj 
zdrojom napájania pre regulátor. Toto napätie je vedené priamo z miesta pred 
transformátorom cez poistky ku spínacím kontaktom relé. Týmto zapojením sme 
odstránili nutnosť viesť prerušený sieťový kábel od jednotlivých akčných členov a 
k regulátoru ich stačí už len pripojiť pomocou 3 žilového kábla. Značne sa tým 
zjednoduší zapájanie prívodov k akčným členom a súčasne sa aj a sprehľadní celé 
zapojenie. V prípade skratu chránia poistky F3 až F6 jednotlivé zariadenia spolu 
s kontaktmi príslušného relé. 

Schéma zapojenia je zobrazená na nasledovnom obrázku. 
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Obr. 5.8 Zapojenie reléových kontaktov regulátora 

 

6.3.6 Programovací konektor 

Mikroprocesor Atmega-16 použitý pre ovládanie regulátoru umožňuje programovanie 
pomocou ISP. Zvýhodňuje to programovanie mikroprocesora bez nutnosti ho vyberať 
z aplikačného zapojenia. Pre pohodlnejšie programovanie sme sa rozhodli využiť túto 
jeho vlastnosť a pridali sme do zapojenia programovací konektor ISP. S ohľadom na 
lepšiu kompatibilitu v prípade použitia iných programátorov sme použili normovaný 6 
pinový ISP konektor, ktorého zapojenie je možné vidieť na obrázku nižšie. Je zapojený 
priamo na vývody mikroprocesora, s prislúchajúcimi názvami. 
 

 

Obr. 5.9 Programovací konektor ISP a jeho základné zapojenie 
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6.3.7 RS232 – USB 

Posledným prvkom medzi vstupno-výstupnými obvodmi, alebo lepšie povedané 
doplnkom v zapojení, je USB rozhranie. Na jeho realizáciu slúži obvod FT232RL, ktorý 
vytvára virtuálny sériový port. Ten umožňuje komunikáciu medzi mikroprocesorom 
a PC cez sériovú linku. Existuje podobný obvod s typovým označením FT232BM, ale 
ten pre svoju funkčnosť potrebuje omnoho viac externých súčiastok ako FT232RL, 
ktorý má väčšinu týchto súčiastok už integrovanú vo svojom puzdre. Pre vyššiu 
bezpečnosť obvodov PC je celé zapojenie galvanicky oddelené od obvodov regulátora 
pomocou optočlenov. Celé zapojenie je postavené na základe doporučení výrobcu podľa 
datasheetu čipu FT232RL. 
 

 

Obr. 5.10 Zapojenie USB prevodníka 

 

6.4 Napájanie 

Poslednou a zároveň najdôležitejšou časťou teoretického návrhu regulátora je napájacia 
časť. Jej zlý návrh sa môže nepriaznivo prejaviť na výslednej funkčnosti celého 
zariadenia. V prípade, že by sme zdrojovú časť poddimenzovali, dochádzalo by pri 
väčších odberoch prúdu, napríklad pri zopnutí relé ku kolísaniu napätia. To by zároveň 
nepriaznivo vplývalo najmä na obvody A/D prevodníka v mikroprocesore a dochádzalo 
by k značným odchýlkam nameraných teplôt aj o ±5°C. V opačnom prípade, keby sme 
predimenzovali zdrojovú časť, zbytočne by sme tak zväčšili celkové rozmery celého 
zariadenia. Preto sme vybrali také komponenty pre napájanie, aby bola zabezpečená 
určitá minimálna rezerva výkonu. 
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Ako už bolo spomenuté v predošlých kapitolách, celý regulátor bude napájaný 
striedavým sieťovým napätím ~230V. Nízkonapäťové obvody regulátora pracujú 
s jednosmerným 5V napájacím napätím. Použijeme preto sieťový transformátor, ktorý 
prevádza ~230V na ~6V. Z návrhu regulátora je zrejmé, že najväčšiu spotrebu budú 
mať použité relé v prípade že budú všetky zopnuté. Táto hodnota prúdu sa pohybuje do 
200mA. Ak pre ostatné časti obvodu ako displej a mikroprocesor uvažujeme maximálnu 
spotrebu 100mA dostávame sa celkovo na spotrebu 300mA pri 5V. Z ponúkaných 
transformátorov sa pre naše použitie z hľadiska rozmerov a parametrov najviac hodil 
transformátor so sekundárnym vinutím 6V a 4,5VA s možnosťou montáže priamo do 
DPS. Jeho sekundárne vinutie dokáže dodať prúd veľkosti 750mA. Pre náš regulátor je 
to zhruba dvojnásobok maximálnej spotreby a jeho výkon tak bohato postačí. 

Pre ochranu jednotlivých častí obvodu sme pridali prístrojové poistky. Zvlášť je 
istená primárna časť transformátora s poistkou 500mA a zvlášť je istený sekundár 
transformátoru spolu s usmerňovacím mostíkom poistkou 2A. Zapojenie napájacej časti 
je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
 

 

Obr. 5.11 Schéma zapojenia napájacej časti regulátora 

 

Mostík B2 typu KBL406 usmerní striedavé napätie z transformátora a kondenzátor 
C2 toto usmernené napätie vyhladí. Po usmernení dostaneme hodnotu napätia okolo 9V. 
Aby sme dosiahli požadované jednosmerné napätie o veľkosti 5V, použijeme 
stabilizátor 7805 s možnosťou upevnenia na chladič, ktorý ho bude v prípade potreby 
dostatočne chladiť. Kondenzátory C3 a C4 slúžia pre správnu funkčnosť stabilizátora, 
ktorého výstup je ďalej filtrovaný kondenzátormi C5 a C6. Dióda LED1 je zapojená na 
signalizáciu stabilizovaného výstupného napätia +5V. 
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7 PROGRAMÁTOR STK 500 

Už od zadania práce bolo jasné že mikroprocesor bude programovaný pomocou ISP. 
Preto bolo potrebné kúpiť si programátor s týmto rozhraním, alebo si podobný 
programátor vyrobiť. Po preštudovaní rôznych literatúr a prehľadaní dostupných 
zdrojov na internete, sme narazili na stránku http://tuxgraphics.org, kde je jeden celý 
článok  venovaný open-source programátoru STK500v2 s USB rozhraním. Po 
preštudovaní možností tohto programátora sme sa rozhodli pre jeho výrobu. Podľa 
zverejnenej schémy sme navrhli vlastnú dosku plošného spoja, ktorá nám rozmerovo 
pasovala do vopred vybranej plastovej krabičky. Zobrazená je v prílohe č.6. V tomto 
zapojení je využitý obvod FT232BM, ktorý vytvára virtuálnu sériovú linku, po ktorej 
programátor komunikuje s PC. Ďalej je jeho súčasťou mikroprocesor Atmega-8 ktorý 
riadi činnosť celého programátora a umožňuje komunikáciu medzi programovaným 
mikroprocesorom a programátorom. 

Po osadení plošného spoja a nahraní FW zo stránky autora sme vyskúšali jeho 
funkčnosť. Po pripojení programátora k PC došlo k nájdení nového HW ako sériovej 
linky a následnej inštalácie požadovaných ovládačov vo Windows 7. Po správnom 
nainštalovaní zariadenia sme v programe AVR studio vyskúšali správnu funkčnosť 
programátora. Vybrali sme typ STK 500 a v jednoduchom zapojení mikroprocesora 
Atmega8 a programátora overili jeho funkčnosť. Pri korektnej komunikácií sme boli 
schopný vyčítať z procesoru všetky jeho parametre a mohli ho ľubovoľne programovať. 

Po tomto overení funkčnosti sme programátor vybavili potrebnými konektormi 
a osadili ho do vopred upravenej plastovej krabičky. Indikačné LED sme umiestnili na 
vrchnej strane, ktoré signalizujú stav programátora a komunikáciu čipu FT232 s PC. 
LED umiestnená na bočnej stene programátora vedľa USB konektoru slúži na indikáciu 
pripojeného napájacieho napätia z USB konektora, čo teoreticky zodpovedá aj korektne 
pripojenému programátoru k PC. Výstup programátora je pre ľahšiu manipuláciu 
riešený 50cm dlhým viacžilovým plochým káblom, ktorého jeden koniec je osadení 6 
pinovým konektorom ISP zapojeným podľa normy. Druhý koniec je do programátora 
pripojení pomocou 2-radového 8 pinového konektoru, ktorý umožňuje pripojiť 
programovacie káble aj s inými koncovkami. Tento konektor je opatrený zámkom proti 
neúmyselnému prepolovaniu. Finálna verzia programátora spolu s programovacím 
káblom je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch.  
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Obr. 5.12 Vnútro o programátora s osadeným DPS 

 

 

 

Obr. 5.13 Programátor STK 500v2 
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8 HARDWAROVÁ ČASŤ 

8.1 Návrh DPS 

Po navrhnutí schémy regulátora sme pokračovali návrhom plošného spoja. Pre tento 
účel sme sa rozhodli využiť dobre známi program Eagle 4.16r2. Pretože sa jedná 
o prototyp, tak sme pri voľbe súčiastok počítali s prípadnými poruchami a ich možným 
zničením, dôsledkom čoho bolo, že sme všetky obvody, ktoré to umožňovali osadzovali 
do pätíc.  

Na pripojenie snímačov teploty a akčných členov sa použili jednoradové 
skrutkovacie svorkovnice do maximálneho prierezu vodiča 2,5mm2 umiestnené na 
protiľahlých okrajoch plošného spoja. Umiestnenie USB konektora bolo úmyselne 
volené čo najďalej od sieťového napätia ~230V pre zamedzenie jeho možného rušivého 
vplyvu. Podobne je riešené aj zapojenie napájacej a spínacej reléovej časti, kde sme 
kládli dôraz na fyzické oddelenie +5V napájania od sieťového napätia. V konečnom 
dôsledku je v spodnej časti plošného spoja realizovaná výkonová časť regulátora 
a horná polovica je elektronika pracujúca s nízkym napájacím napätím +5V. 

Tlačidlá a displej sme sa rozhodli umiestniť mimo dosku regulátora. Toto riešenie 
spočívalo vo vytvorení zvláštneho kusu DPS pre tlačidlá, ktorý je prepojený s doskou 
regulátora pomocou dlhých kontaktov zapadajúcich do 2-radovej pätice umiestnenej 
pod ním. Tlačidlá sú umiestnené do takej výšky, aby ich vrchná časť bola v jednej 
rovine s vrchnou plochou 2-radového LCD displeja. Displej aj tlačidlá sú prichytené 
k doske regulátora pomocou distančných stĺpikov. Preto boli na potrebných miestach 
navrhnuté diery s priemerom 3mm.  

Regulácia jasu displeja je riešená otočným stojatým trimrom umiestneným 
v priestore medzi USB konektorom a svorkami teplotných senzorov. Umožní tak 
pohodlnú zmenu jasu v prípade potreby pomocou šrobováka. 

Indikačné LED spoločne s piezoelektrickým meničom sme umiestnili na menšom 
DPS umiestneného mimo dosku regulátoru podobným spôsobom ako tlačidlá alebo 
displej.  

Konektor programátora a tlačidlo RESET boli pre ľahší prístup umiestnené na okraji 
plošného spoja, podobne ako stabilizátor s hliníkovým chladičom, ktorý v prípade 
potreby odovzdáva prebytočné teplo zo zariadenia a neohrieva okolité súčiastky. 

Spoje medzi súčiastkami sme sa snažili navrhnúť jednotnej hrúbky s minimálnym 
počtom použitých prepojovacích vodičov, pričom silové spoje siete a spoje napájania 
boli realizované s väčšou hrúbkou, na zníženie úbytku napätia. Nakoniec sme pre väčšie 
odrušenie vyplnili voľné miesta medzi spojmi plochou pripojenou na pól GND. 
Konečnú podobu navrhnutej dosky plošných spojov je možné vidieť v prílohách. 
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8.2 Výroba 

Po dôkladnej kontrole navrhnutých spojov nasledovala výroba DPS. Rozhodli sme sa 
vyrobiť plošné spoje už dlhodobo osvedčeným spôsobom a to výrobou plošného spoja 
fotocestou. Táto metóda spočíva v osvietení fotocitlivej vrstvy plošného spoja cez 
vytlačenú predlohu zdrojom UV svetla, ktoré naruší jej štruktúru. Po vložení takto 
osvetleného plošného spoja do vývojky (NaOH) sa osvetlená časť zmyje a zostane nám 
len vrstva so spojmi na doske kuprextitu (Obr. 5.14). 

 

 

Obr. 5.14 Vyvolaná DPS 

 

Takto vyvolaný plošný spoj sa vloží do leptacieho roztoku (chlorid železitý) a po 
chemickej reakcii roztoku s meďou sa odstránia časti bez spojov. Po všetkých týchto 
procesoch výroby dostávame výslednú podobu plošného spoja (Obr. 5.15). 
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Obr. 5.15 Vyleptaná DPS 

Ostáva už len odstrániť fotocitlivú vrstvu zo spojov a vyvŕtať diery pre súčiastky. 
Pre klasické súčiastky ako sú IO, odpory, kondenzátory sa vŕtajú diery s priemerom 
0,8mm najlepšie vysokootáčkovou vŕtačkou. Pre diódy a súčiastky s vývodmi väčších 
priemerov sa použije vrták priemeru 1mm až 1.5mm pre puzdrá poistiek. Otvory pre 
distančné stĺpiky sú vyvŕtané na priemer až 3mm. 

Po vyvŕtaní všetkých potrebných otvorov sa plošné spoje zbrúsia do zrkadlového 
lesku pomocou jemného šmirgľového papiera. Následne sa plošný spoj odmastí 
pomocou liehu, odstráni sa jemný zbrúsený prach a celá plocha spojov sa natrie 
roztokom kolofónie a liehu, pre zabránenie neskoršej oxidácie medi. Konečná podoba 
plošných spojov pred osadením súčiastkami je zobrazená na Obr. 5.16.  

 

 

Obr. 5.16 Finálna podoba DPS pred osadením 
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8.3 Osadenie a oživenie 

Po vyrobení plošných spojov nasleduje ich osadenie a oživenie celého zapojenia. Tento 
proces si je dobré rozdeliť na niekoľko častí, čím si ušetríme prácu pri prípadnom 
hľadaní problému či pokazenej súčiastky. Preto budeme postupne osadzovať jednotlivé 
časti zariadenia po sebe a následne ich po osadení patričným spôsobom vyskúšame 
a premeriame ich parametre.  
 

8.3.1 Napájacia časť 

Pri oživovaní sa s pravidla začína najprv s osadením odskúšaním napájacej časti. Po 
osadení všetkých potrebných súčiastok najprv skontrolujeme či sa pri osadzovaní 
nevytvoril medzi spojmi náhodou skrat a až potom pripojíme sieťové napájacie napätie 
na svorky NAP-2 a NAP-3. Pri správnej funkčnosti by sa mala rozsvietiť LED1 
indikujúca prítomnosť napätia +5V za stabilizátorom. Teplota stabilizátora by mala 
zodpovedať teplote okolitého prostredia. Po zmeraní výstupného napätia stabilizátora sa 
jeho hodnota pohybovala v rozmedzí +5,05V až +5,10V čo je v našom prípade žiadaná 
hodnota pri takmer minimálnom zaťažení. Po týchto kontrolách môžeme postúpiť 
k osadení ostatných častí regulátora.  

POZOR nezabudnúť odpojiť zariadenie od sieťového napätia!  
 

8.3.2 Mikroprocesor 

Ďalším prvkom v osadzovaní bol mikroprocesor, jeho potrebné periférne súčiastky 
a ISP konektor. Zapojili sme všetky súčiastky okrem kryštálu, ktorý zatiaľ nebudeme 
potrebovať a jeho prítomnosť by zo začiatku aj tak znemožňovala programovanie 
mikroprocesora pomocou nášho programátora. Po osadení všetkých súčiastok 
a následnej kontrole výskytu skratov alebo studených spojov pripojíme programátor 
k doske regulátora, zatiaľ bez pripojenej napájacej časti na sieť. Mala by sa rozsvietiť 
LED1 indikujúca prítomné jednosmerné napájacie napätie 5V. Ak je všetko v poriadku, 
tak pomocou programu AVR studio 4 otestujeme komunikáciu programátora 
s mikroprocesorom. V našom prípade prebehla komunikácia bez akýchkoľvek 
problémov, preto môžeme pokračovať v oživovaní. 

Ostáva už len overiť či sa zhodujú napäťové úrovne programátora a +5V regulátora. 
Toto zmeriame citlivým voltmetrom, ktorého jeden pól pripojíme na výstupné napätie 
programátora VCC a druhý pól na napájacie napätie (za stabilizátorom) pre napájanie 
mikroprocesora a ostatných periférií v regulátore. V našom prípade sme namerali 
nulovú hodnotu čo znamená že napätie programátora a regulátora sú na rovnakej úrovni, 
z čo nám vyplýva že môžeme bez obáv pripojiť programátor k regulátoru aj pod 
napätím.   
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8.3.3 USB 

Zapojenie USB rozhrania je riešené SMD obvodom FT232RL, ktorý je prispájkovaný 
zo strany spojov. Po jeho osadení je potrebné premerať všetky jeho vývody, čím 
predídeme prípadným skratom a následnému zničeniu obvodu. Osadíme aj zvyšné 
súčiastky nevyhnutné pre správnu funkčnosť prevodníka a môžeme postúpiť k jeho 
testovaniu. Po prepojení PC s regulátorom pomocou USB kábla sa rozblikajú LED 
diódy signalizujúce komunikáciu, následne sa inicializuje nový pripojený hardware ako 
sériový port a nainštalujú sa potrebné ovládače. Týmto krokom máme otestovanú 
funkčnosť USB prevodníku a môžeme pokračovať v osadzovaní. 

 

 

Obr. 5.17 Osadený USB prevodník 

 

8.3.4 Displej, tlačidlá a LED 

Ako bolo už v návrhu spomenuté, konštrukčne je počítané stým, že všetky tieto súčasti 
budú umiestnené nad doskou hlavného plošného spoja regulátora, pripevnené za pomoci 
distančných stĺpikoch. Odlišujú sa iba pripojením k hlavnej doske regulátora. Kým 
tlačidlá sú riešené formou pätice a dlhými zásuvnými kontaktmi, displej a LED sú 
prepojené pomocou viacžilových plochých káblov a PC konektorov.  

Na displej vedú hlavné komunikačné vodiče, a napájanie, pričom ovládanie 
podsvietenia je realizované na DPS spoločne s indikačnými LED. Konštrukčné riešenie 
je možné vidieť na Obr. 5.18. Funkčnosť displeja sme si overili jednoduchým 
programom, ktorý vypíše ľubovoľné znaky na displej. 
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Obr. 5.18 Displej a tlačidlá s vyvedenými kontaktmi 

 

Po zložení dosky s tlačidlami a jeho zapojením do konektora na regulátore sme po 
pripojení napájania overili jeho funkčnosť zatiaľ len pomocou kontrolných LED 
pripojených na vstupy mikroprocesora. V normálnom stave, keď nie je stlačené žiadne 
tlačidlo by mali svietiť všetky LED. Pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla musí zhasnúť 
práve tá LED, ktorá je pripojená k stlačenému tlačidlu. 

Dosku s indikačnými LED diódami a piezoelektrickým meničom zložíme a overíme 
vodivosť jednotlivých spojov alebo prítomnosť skratov medzi nimi. Jeho funkčnosť 
otestujeme jednoduchým programom, ktorý aktivuje alebo deaktivuje výstupy 
mikroprocesora, na ktoré sú jednotlivé LED spoločne s meničom pripojené. 

 

 

Obr. 5.19 Doska s indikačnými LED a piezoelektrickým neničom 
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Obr. 5.20 Osadená doska regulátora bez displeja, tlačidiel a dosky s indikačnými 

LED 
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9 SOFTWAROVÁ ČASŤ 

Po kompletnom osadení celého plošného spoja regulátora a otestovaní všetkých 
funkčných častí nasleduje programovanie základných programových blokov pre budúci 
regulátor. Celý proces programovania sme si rozdelili na niekoľko hlavných častí, ktoré 
si v nasledujúcich kapitolách podrobnejšie popíšeme. 

 

• Naprogramovanie a nastavenie displeja 

• Naprogramovanie vstupných tlačidiel 

• Nastavenie AD prevodníka 

• Práca z EEPROM 

• Tvorba menu 

• Vytvorenie algoritmu regulácie 

• Vytvorenie celkového algoritmu regulátoru 
 

Pre programovanie sme použili program AVR studio 4.18 voľne dostupný na 
stránkach http://www.atmel.com výrobcu mikroprocesorov typu Atmel. Pre možnosť 
programovania v jazyku C je potrebné nainštalovať externý kompilátor WinGCC taktiež 
voľne dostupný na stránkach http://winavr.sourceforge.net. Po nainštalovaní oboch 
programov spustíme AVR studio a pri voľbe nového projektu zvolíme možnosť AVR 
GCC pre písanie programu v jazyku C.  

Ako programátor sme využili nami vyrobený STK500v2 uvedený vyššie. 
 

9.1 Naprogramovanie displeja 

V prvom rade sme si oživili displej, ktorý nám vo vývojovom štádiu programu poslúži 
na výpis vnútorných stavov a pri celkovom ladení programu.  

Pre správnu funkčnosť displeja sme použili jeden z mnohých kolujúcich zdrojových 
kódov na internete. Jedná sa o hlavičkový súbor lcd_h.h a súbor s funkciami displeja 
lcd_c.c od autorov Peter Fleury, Tomáš Frýza a Thomas Breining. Hlavičkový súbor 
sme si upravili tak, aby čísla portov a jednotlivých vývodov zodpovedali našej reálnej 
zostave. Konkrétne sa jedná o nasledujúcu časť zdrojového kódu: 

 
#define LCD_PORT   PORTC // výstupný port pre LCD d isplej 

#define LCD_RW_PIN  2  // R/W vstup displeja 

#define LCD_E_PIN   3  // ENABLE vstup displeja 

#define LCD_RS_PIN  1  // RS vstup displeje 

#define LCD_DISP_LENGTH  16  // po čet znakov na riadok displeja 
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Ďalej sme upravili aj súbor lcd_c.c kde sme nastavili displej na 2 riadkový a na 
konci súboru prepísali port na ktorý je displej pripojený: 
 
DDRC = 0xfe; // port displeja 

 
Podobne sme nastavili PORT C v hlavnom zdrojovom súbore ako výstupný: 

 
DDRC = 0xff; // PORT C výstupný 

 
Po týchto zmenách sme schopný vypisovať rôzne reťazce alebo znaky na 

ktorúkoľvek pozíciu na displeji. Zdrojové kódy od hore uvedených autorov obsahujú 
veľké množstvo funkcií pre displej, nám však postačia len tie najhlavnejšie. 
Nasledujúca tabuľka obsahuje funkcie pre displej použité v tejto práci s popisom ich 
funkcie a možnými vstupnými parametrami.  

 

Názov funkcie Vstupné 
parametre 

Popis 

lcd_init(void) - Inicializuje displej, je volaná pred hlavným cyklom 

lcd_clrscr(void) - Vymaže obsah displeja 

lcd_data(char) (0xDF) Vypíše na displej špeciálne znaky (° ← →) 

lcd_gotoxy(char, char) (5,0) 
Presunie kurzor na pozíciu x,y na LCD displeji 
(stĺpec, riadok) 

lcd_puts(const char *s) 
( “znaky“) 

(buff) 
Vypíše zadaný reťazec znakov na LCD displej 
Vypíše reťazec z premennej buff 

Tab.  5.1 Použité funkcie displeja 

 

9.2 Naprogramovanie tlačidiel 

V prvom rade je potrebné na začiatku hlavného programu nastaviť porty na ktorých sú 
pripojené tlačidlá ako vstupné. Keďže tlačidlá sú pripojené na port B nastavíme všetky 
vývody toho portu ako vstupné použitím nasledujúceho príkazu: 

 
DDRB = 0x00; 

 

Vytvoríme si vlastnú funkciu unsigned_int tlacitko() , ktorá bude vracať číslo, 
ktoré zodpovedá stlačenému tlačidlu od 1 do 5. V prípade, že nič nie je stlačené funkcia 
vracia trvale hodnotu 0. Zároveň zabezpečí prebehnutie funkcie len jeden krát a preto 
pre opätovnú aktiváciu tlačidla je potrebné ho uvoľniť a znovu stlačiť. Vývojový 
diagram tejto funkcie je zobrazený na nasledujúcom obrázku: 
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Obr. 5.21 Vývojový diagram funkcie pre tlačidlá 

Na vstupe rozhodovacej funkcie maskujeme vstupný PORT B pre získanie stavu 
tlačidiel a na základe preddefinovaných hodnôt na portoch priradíme do globálnej 

premennej tl číslo stlačeného tlačidla. Zároveň zavoláme funkciu ktorá na krátku dobu 
aktivuje piezoelektrický menič a nastavíme dobu podsvietenia LCD displeja na 
predpísanú dobu. Tým zabezpečíme že pri ovládaní alebo nastavovaní regulátora 
nezhasne samovoľne displej, len po určitom prednastavenom čase. 
 

9.3 Nastavenie AD prevodníka 

Snímače teploty sú pripojené na port A pomocou odporového deliča. Na začiatku 
programu si nadefinujeme vnútornú referenciu a PORT A nastavíme ako vstupný. 

 
#define REF (1<<REFS1)|(1<<REFS0) //interná referen cia 

DDRA = 0x80;    // sníma če od PA0 po PA7 

 
Ďalej si vytvoríme funkciu na čítanie hodnôt A/D prevodníka ktorú budeme 

následne volať vo funkcií na výpočet teplôt.  
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unsigned int read_adc(unsigned char kanal) 

{ 

   ADMUX  = REF;     // nastavenie referencie 

   ADMUX += kanal;    // nastavenie snímaného kanál u 

   ADCSRA |= (1<<ADSC);    // štart prevodu 

   while (ADCSRA & (1<<ADSC)); // čakaj na koniec prevodu 

   return ADC;     // vráti 10 bit. hodnotu A/D pre vodníka 

} 

 
Po nastavení všetkých parametrov, nám prevodník vráti 10 bitovú hodnotu prevodu, 

ktorá zodpovedá nameranému napätiu na danom vstupe. 
 

9.3.1 Výpočet teploty 

Súčasťou tejto kapitoly je aj algoritmus na výpočet teploty z hodnoty A/D prevodníku. 
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený jeho vývojový diagram. 

 

 

Obr. 5.22 Vývojový diagram výpočtu teploty 
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Na začiatku cyklu sa načíta hodnota zo vstupu multiplexoru pred prevodníkom. 
Nasleduje kontrola, či na vedení nevznikol skrat alebo či sa neprerušili prívodné vodiče 
snímača. V prípade že prevodník vráti hodnotu menšiu ako 2 vyhodnotíme tento stav 
ako skrat. V inom prípade ak je hodnota A/D prevodu väčšia ako 1022 vyhodnotíme 

túto skutočnosť ako stav odpojeného snímača. Vytvorené sú globálne premenné skrat 

a rozpojen, v ktorých sa v prípade porúch nastavia bity prislúchajúce poradovému číslu 
snímaného kanálu. Ako príklad si uvedieme skrat na snímačoch 3 a 5 a odpojené 
snímače 1 a 2. 

 
skrat = 0b00010100; 

rozpojen = 0b00000011; 

 
V prípade že sa objaví ktorákoľvek z porúch, nevypočíta sa teplota na danom kanále 

ale nastaví sa na hodnotu 0.  
Ak nenastal ani jeden z týchto prípadov, nasleduje najprv výpočet odporu snímača 

podľa vzťahu 6.1. Namiesto UADC sa zadá 10 bitová hodnota získaná z A/D prevodníka, 
za UNAP sa dosadí maximálny rozsah desiatich bitov  t.j.1024 a hodnota odporu 
v ohmoch 10000. 

 
odpor = (((float)prevodnik*10000.0)/(1024.0-(float) prevodnik));   

 
Z hodnoty odporu snímača sa využitím rovnice regresie uvedenej v grafe 

prevodovej charakteristiky snímača vypočíta teplota. Hodnota vypočítanej teploty sa 
uloží do poľa, v ktorom sú indexované teploty podľa čísla vstupu multiplexoru.  

 
teploty[i]=-0.000006*odpor*odpor+0.09*odpor-133.19- 16; 

 
Pretože máme využitých 6 snímačov, celý tento cyklus prebehne 6 krát a na konci 

nám funkcia vráti vektor nameraných teplôt, s ktorých môžeme potom ďalej pracovať. 
 

9.4 Práca s EEPROM 

Z dôvodu uchovania nastavených parametrov regulátoru v prípade výpadku prúdu alebo 
inej poruchy je potrebné tieto hodnoty uložiť v pamäti EEPROM integrovanej priamo 
v mikroprocesore. Jej veľkosť 512 bajtov je pre uloženie 9 hodnôt plne dostačujúca. 

Na prácu s EEPROM využívame funkciu EEPROM_Read_Long na čítanie 

z pamäte a EEPROM_Write_Long  na zápis do nej. Procesor pracuje celú dobu 

s týmito hodnotami a aby sme ho zbytočne nezaťažovali v každom cykle čítaním hodnôt 
z pamäte, na začiatku hlavného cyklu zapíšeme všetky uložené hodnoty z pamäti do 
programových premenných. Ďalej nasleduje vnorený cyklus, v ktorom sa vykonáva 
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takmer celá časť programu. Tento vnorený cyklus opustí program len v prípade, že 
užívateľ vstúpil do menu. Nie je podmienkou aby zmenil ktorýkoľvek parameter. 

 

 

Obr. 5.23 Vývojový diagram práce z EEPROM 

 

Zo skúseností sme zistili, že mikroprocesor nie je najdokonalejší vynález človeka a  
občas robí chyby pri zápise alebo čítaní z pamäte. Pri odpojení napájacieho napätia 
a následného zapnutia sa občas stalo, že sa v pamäti kde mala byť uložená hodnota 
z predošlého nastavenia objavilo číslo blízke maximálnemu rozsahu danej premennej, 
alebo ľubovoľné iné nie užívateľom nastavené. Preto sme pridali ešte pred vyčítaním 
hodnôt z pamäte pred hlavným cyklom kontrolu zapísaných údajov. Keďže v našom 
prípade pracujeme s vodou, mali by sa hodnoty uložené v pamäti pohybovať v intervale 
od 0°C do 100°C. Ak sa pri kontrole zistí, že práve vyčítaná hodnota nie je z tohto 
rozsahu, nahradí sa štandardne používanou hodnotou.  
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Názov hodnoty v EEPROM Štandardná hodnota [°C] 

Kolektor ON 60 
Kolektor OFF 40 
Bojler ON 50 
Bojler OFF 55 
Termostat ON 18 
Termostat OFF 25 
Vykurovanie ON 40 
Vykurovanie OFF 35 

Tab.  5.2 Tabuľka štandardných hodnôt regulátora 

9.5 Tvorba menu 

Pre zobrazenie nameraných hodnôt a nastavení regulátora sme vytvorili jednoduché 
užívateľské menu zložené z 3 častí: 

• Hlavná obrazovka 

• Menu 

• Chybové hlásenia 
 
Na pohyb v menu a prepínanie medzi jednotlivými obrazovkami sú využité tlačidlá. 

Pre každú obrazovku sú definované vlastné akcie tlačidiel. 
 

 

Obr. 5.24 Vývojový diagram použitého menu regulátora 
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9.5.1 Hlavná obrazovka 

Jej účelom je zobraziť užívateľovi všetky namerané hodnoty teplôt v miestach ich 
merania. Obsahuje 3 obrazovky, kde na každej z nich zobrazí 2 zmerané teploty. 
Stláčaním stredného tlačidla sa cyklicky prepína medzi nimi.  

 

 

Obr. 5.25 Výpisy hlavnej obrazovky 

Zvyšné tlačidlá slúžia pre manuálne ovládanie regulátora tak, že stlačením 
príslušného tlačidla sa aktivuje zvolený akčný člen nezávisle na jeho pôvodnom stave. 

 

Tlačidlo Akcia 

1. Spodné Aktivácia ventilu 2 na ohrev vykurovacieho okruhu 

2. Ľavé Aktivácia čerpadla kolektorového okruhu 

3. Stredné 
Prepínanie medzi obrazovkami hlavného menu 
Dlhé stlačenie vyvolá vstup do nastavovacieho menu 

4. Horné Aktivácia ventilu 1 na ohrev TÚV 

5. Pravé Aktivácia čerpadla sekundárneho okruhu 

Tab.  5.3 Funkcie tlačidiel hlavnej obrazovky 

Dlhším stiskom stredného tlačidla opustíme hlavnú obrazovku a dostávame sa do 
užívateľského menu. 
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9.5.2 Menu 

Dôležitou časťou regulátora je užívateľské menu, ktoré umožňuje pohodlne meniť jeho 
parametre podľa potrieb užívateľa. Obsahuje 9 položiek ktoré sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. 
 

Položka menu Popis Typ. 

1. Kolektor ON Zapínacia teplota čerpadla v kolektorovom okruhu 60°C 

2. Kolektor OFF Vypínacia teplota čerpadla v kolektorovom okruhu 40°C 

3. Bojler ON Zapínacia teplota pre ventil 1 na ohrev TÚV 50°C 

4. Bojler OFF Požadovaná teplota TÚV 55°C 

5. Termostat ON Minimálna teplota izbového termostatu 18°C 

6. Termostat OFF Požadovaná teplota izbového termostatu 25°C 

7. Vykurovanie ON Teplota vody pre vykurovanie  40°C 

8. Vykurovanie OFF Minimálna teplota vody vykurovania 35°C 

9. Default ANO/NIE Prepísanie všetkých hodnôt továrenským nastavením Tab.5.3 

Tab.  5.4 Položky užívateľského menu 

 

Na pohyb v menu slúži opäť pätica tlačidiel. Horné a spodné tlačidlo slúži na zmenu 
zobrazovanej hodnoty vždy o hodnotu +1 alebo -1. Pravé a ľavé tlačidlá umožňujú 
pohyb v menu vpred a vzad a stredné tlačidlo je na opustenie menu, čo je signalizované 
kratším pípnutím. V prípade poruchových stavov slúži na zobrazenie chybových 
hlásení. 

Pri zmene parametrov nie je možné nastaviť hodnoty menšie ako 0 a pri pokusoch 
o túto operáciu je nato užívateľ upozorňovaný akusticky a opticky v podobe bliknutia 
červenej LED a dlhšieho pípnutia. Zadanie maximálnej hodnoty nie je nijak obmedzené, 
ale pri jeho zmenách prekračujúcich hodnotu 100 opäť upozorní na užívateľa bliknutím 
LED a dvojitým rýchlym zapípaním. 

Posledná položka v menu slúži na vrátenie parametrov regulátora do továrenského 
nastavenia. Túto možnosť využije užívateľ najmä v prípade že ponastavoval regulátor 
neodborným spôsobom a tým pádom pracuje nesprávne. 
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Obr. 5.26 Ukážky položiek užívateľského menu 

Po dlhšej nečinnosti, to znamená že užívateľ sa nepohybuje v menu a alebo 
nenastavuje žiadne hodnoty,  sa opustí menu a opäť sa zobrazí hlavná obrazovka. 

 

9.5.3 Chybové hlásenia 

Ak sa v systéme vyskytne akákoľvek chyba v podobe skratu alebo rozpojeného 
prívodného vodiča snímača, je užívateľ upozornený akusticky aj opticky na túto 
udalosť. V takejto situácií sa stlačením stredného tlačidla objavia chybové hlásenia vo 
forme chybových kódov, a vypne sa akustická signalizácia porúch. 

 

 

Obr. 5.27 Príklad chybového hlásenia skratovaného snímača č.2 

Táto obrazovka je zobrazená po dobu 1 minúty. Po jej opustení a v prípade 
pretrvávajúceho poruchového stavu sa opäť zobrazí hlavná obrazovka, ale červená  
LED ostáva naďalej svietiť. Pre opätovné zobrazenie chybových hlásení sa prepneme 
klasickým spôsobom do užívateľského menu a stlačíme stredné tlačidlo.  
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9.6 Algoritmus regulácie 

Regulácia je riešená zvlášť pre primárny kolektorový okruh a zvlášť pre sekundárny 
okruh nezávisle od seba. Je založená na porovnávaní nameraných hodnôt teplôt 
s nastavenými hodnotami regulátora. Využitím hysterézie sú ošetrené aj nepriaznivé 
cyklické spínania reléových kontaktov, čím sa predíde zlej regulácií a zníženiu 
životnosti relé.  

 

9.6.1 Regulácia primárneho kolektorového okruhu 

Algoritmus primárneho okruhu je veľmi jednoduchý. Ovláda len jedno obehové 
čerpadlo a pre jeho správnu funkčnosť je potrebné snímať teplotu kolektoru 
a porovnávať ju so zapínacou a vypínacou teplotou nastavenou v regulátore. Na 
nasledujúcom vývojovom diagrame si ukážeme jeho činnosť. 
 

 

Obr. 5.28 Vývojový diagram na ovládanie čerpadla primárneho okruhu 

Ak dosiahne teplota vody v kolektore zapínaciu teplotu čerpadla, zapne sa obehové 
čerpadlo primárneho okruhu a cirkuluje vodu v kolektoroch do výmenníka. V opačnom 
prípade ak teplota v kolektoroch klesne pod vypínaciu teplotu, čerpadlo sa vypne. 
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9.6.2 Regulácia sekundárneho okruhu 

Celá regulácia je založená na priorite ohrevu TÚV a po jeho ohriatí sa pristúpi 
k prikurovaniu alebo ohrevu samotného domu. 

Ovládanie sekundárneho okruhu je o čosi zložitejšie, pretože na jeho funkčnosť 
vplýva niekoľko faktorov. Pre ľahšie pochopenie je na nasledujúcom obrázku 
zobrazený vývojový diagram regulácie sekundárneho okruhu. 

 

 

Obr. 5.29 Vývojový diagram algoritmu ovládania sekundárneho okruhu 

 

V prvom rade musí byť v prípade ohrevu TÚV teplota vystupujúcej vody 
z výmenníku väčšia ako je žiadaná teplota TÚV. V takomto prípade sa uzavrie ventil 
2, otvorí sa ventil 1 na ohrev TÚV a súčasne spustí obehové čerpadlo sekundárneho 
okruhu. 

Po jej ohriatí sa zisťuje teplotu domu. V prípade že je potrebné dom ohriať, 
porovnáme teplotu vystupujúcej vody z výmenníka a teplotu za 4 cestným ventilom 
plynového kotla. Pravdepodobne ak je plynový kotol vypnutý bude teplota z výmenníku 
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teplejšia a radiátory v domu sa budú ohrievať za pomoci kolektorov. Nie je však jedno 
akú teplú vodu budeme v radiátoroch cirkulovať. Preto sa ešte porovnáva teplota 
vystupujúcej vody z výmenníka s nastavenou zapínacou teplotou vykurovacej vody. 
V prípade, že je voda teplejšia ako táto hodnota, otvorí sa ventil 2 a súčasne spustí 
čerpadlo sekundárneho okruhu. 

Avšak keby bol kotol zapnutý voda na jej výstupe by bola s najväčšou 
pravdepodobnosťou vyššia ako vo výmenníku a ohrievala by aj celý sekundárny okruh. 
Preto sa v takomto prípade uzavrú obidva elektromagnetické ventily a vypne obehové 
čerpadlo sekundárneho okruhu. 
 

9.6.3 Ošetrenie poruchových stavov 

V neposlednom rade je veľmi dôležité vyriešiť správanie regulátora v prípade výskytu 
akejkoľvek poruchy. Najzávažnejšou poruchou ktorá môže nastať je skrat alebo 
odpojenie snímača teploty v kolektoroch. V takomto prípade sa okamžite zapne 
čerpadlo primárneho kolektorového okruhu a zabráni sa tak prehriatiu kolektorov 
a prípadnému varu vody, následkom čoho môže byť ich zničenie. 

Na strane sekundárneho okruhu by mohla porucha niektorého zo snímačov 
zavádzajúco ovplyvniť regulátor, a mohol by nastať stav, kedy sú oba 
elektromagnetické ventily uzavreté a je spustené obehové čerpadlo. Aby sme tomuto 
zamedzili, tak pri akejkoľvek inej poruche než na snímači teploty kolektorov uzavrieme 
všetky elektromagnetické ventily a vypneme obehové čerpadlo sekundárneho okruhu.  
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9.7 Celkový algoritmus regulátoru 

Z vyššie uvedených programových celkov nakoniec zostavíme kompletný program 
pre náš regulátor, ktorého vývojový diagram vyzerá nasledovne.  

 

 

Obr. 5.30 Vývojový diagram celého programu regulátora 
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9.8 USB prevodník 

Poslednou časťou regulátora je USB prevodník, ktorý zatiaľ nie je využitý. Uvedieme si 
aspoň jeho nastavenie. Konkrétne sa jedná len o prepísanie názvu zariadenia 
v EEPROM v čipe FTD232RL pomocou programu FT_PROG voľne dostupného zo 
stránky http://www.ftdichip.com. Týmto sme dosiahli, že po pripojení regulátora do 
USB rozhrania PC sa vypíše názov „Solar regulator v1.0“. Avšak vo WIN7 bez efektu.  

 

 

Obr. 5.31 Program FT Prog 
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10 PARAMETRE REGULÁTORU 

Po vyrobení, oživení a správnom odladení programu regulátoru sme premerali jeho 
parametre a zosumarizovali sme tak jeho vlastnosti do jednej prehľadnej tabuľky. 
 

Konštruk čné parametre 

Počet solárnych okruhov 1 

Počet vstupov pre snímače 7 

Presnosť merania 0,5°C 

Počet reléových výstupov 4 

Ovládané aktívne prvky V – ventily, Č - čerpadlá V/Č 

Zobrazovacia jednotka Displej 2x16 znakov 

Počet signalizačných LED 5 

Ovládanie 5 ovládacích tlačidiel 

Iné vstupy/výstupy USB konektor typu B 

Elektrické parametre 

Napájacie napätie 230V~ 

Maximálna spotreba* 7W 

Celkový odber prúdu * 30mA/230V~ 

Istenie výstupov Prístrojové poistky 2A 

Maximálna zaťažiteľnosť výstupov 8A/230V~ 

Možnosť programovania Konektor ISP 

Možnosť regulácie jasu displeja Áno 

* spotreba samotného regulátora bez pripojených akčných členov 

Tab. 10.1: Parametre regulátoru 

 

Celý regulátor je umiestnený v plastovej krabici so stupňom ochrany IP40, ktorú je 
možné upevniť na stenu. Na prednej časti sú priehľadné dvierka, ktoré umožnia rýchle 
zistenie stavu regulátora samotným pohľadom. V tejto krabici je umiestnený aj 4A istič, 
ktorý istí celý regulátor spoločne s akčnými členmi. Finálnu podobu celého zariadenia 
je možné vidieť v prílohách.  
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11 ZÁVER 

Pri riešení tejto semestrálnej práce som sa oboznámil s možnosťami návrhu solárnych 
systémov a použití rôznych komponentov. Počas realizácie solárneho systému som si 
osvojil aj zopár inštalatérskych zručností. Taktiež som si osvojil znalosti z oblasti 
navrhovania a konštruovania elektrických obvodov a zapojení. Zároveň som zdokonalil 
svoju zručnosť pracovať s návrhovým programom plošných spojov Eagle layout editor 
4.16. V neposlednej rade som si prehĺbil vedomosti z oblasti programovania 
mikroprocesorov a rozvinul svoje programátorské zmýšľanie. 

Tento projekt vznikol ako lacnejšia náhrada komerčných produktov predávajúcich 
v dnešnej dobe a s patričnými úpravami je použiteľný pre širokú škálu zapojení 
a variácií solárnych systémov. 

Ako riadiaci mikroprocesor pre regulátor som zvolil obvod Atmega16, ktorý svojimi 
vlastnosťami najviac vyhovoval pre dané zapojenie. Pre vizuálnu komunikáciu som 
použil 2 riadkový LCD displej a na možnosť zmeny parametrov regulátoru som využil 
pätici tlačidiel rozmiestnených do tvaru štvorsmerového ovládača, ktorý umožňuje 
takmer intuitívne ovládanie. Oba tieto komponenty sú umiestnené nad hlavným 
plošným spojom regulátora tak, aby presiahli cez vrchnú časť krabice v ktorej je celý 
regulátor umiestnený. 

Návrh dosky plošného spoja sa mi podarilo navrhnúť na jednostrannú dosku 
s minimálnym počtom prepojov. Spoje pre napájanie som navrhol s väčšou šírkou, aby 
nevznikali napäťové straty na vedení. Taktiež spoje vedúce ku kontaktom relé som 
navrhol širšie pre prípadné vyššie nárazové prúdy z čerpadiel alebo z cievok 
elektromagnetických ventilov. Rozmiestnenie jednotlivých súčiastok som sa pokúsil 
vyriešiť na plošnom spoji tak, aby časti pracujúce so sieťovým napätím 230V~ boli čo 
najďalej od citlivých obvodov regulátora. 

Plošný spoj sa mi podarilo vyrobiť aj napriek dlhoročným skúsenostiam až na druhý 
pokus. Preto odporúčam pri výrobe plošných spojov dodržať predpísané koncentrácie 
chemikálií a vývojku riediť zásadne destilovanou vodou, ináč sa fotocitlivá vrstva 
špatne odstráni a výsledný plošný spoj je podleptaný a pórovitý. 

Snímanie teploty termistormi použitím deliča napätia som nepovažoval za nutné 
zmeniť na iné, pretože doposiaľ vyrobené termostaty pracujúce na podobnom princípe 
pracujú spoľahlivo dodnes. Dokonca ani fakt, že jeden zo snímačov je vyvedený až na 
strechu takmer 20m dlhou krútenou dvojlinkou, neovplyvnil túto skutočnosť. 
Nespozoroval som žiadne zmeny alebo odlišnosti v snímaných teplotách a tým pádom 
som kompenzáciu odporu prívodných vodičov nijako neriešil.  
Čo sa týka softwarového vybavenia regulátora, vytvoril som jednoduché 

a prehľadné a jednoducho ovládateľné užívateľské rozhranie. V normálnom stave je 
možné prepínať medzi meranými teplotami a zároveň ovládať regulátor manuálne. 
Zmena ktoréhokoľvek parametru sa prevedie v menu nastavení zapínacích a vypínacích 
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teplôt. V tomto prípade som počítal aj s možným neodborným nastavovaním regulátora, 
čoho následkom by bola jeho nesprávna funkčnosť a preto som do menu pridal 
poslednú položku, ktorá vráti regulátor do továrenského nastavenia. 

Z pohľadu výskytu možných porúch som v záujme ochrániť časti solárneho systému 
pred zničením alebo zbytočným namáhaním implementoval algoritmy pre havarijné 
stavy. Regulátor na ne upozorní užívateľa patričným spôsobom, či už akusticky alebo 
opticky. Odstránenie vzniknutých porúch ostáva na užívateľovi alebo na iných odborne 
znalých osobách. Kým sa vzniknuté poruchy neodstránia, regulátor pracuje 
v havarijnom režime a nereguluje správne. 

V konečnom dôsledku som zvládol splniť všetky požiadavky kladené z mojej strany 
a zároveň som splnil aj body zadania diplomovej práce. Vyrobil som takmer 
profesionálny výrobok na reguláciu ohrevu TÚV a vykurovanie rodinného domu 
pomocou slnečných kolektorov. Z finančného hľadiska sa mi podarilo vyrobiť celé 
zariadenie v cenovej relácií do 2000,-Kč čo nie je ani tretina ceny, za ktorú sa predávajú  
komerčné regulátory podobného vyhotovenia. 

Do budúcna uvažujem o použití SMD súčiastok pre ušetrenie miesta a možnosti 
lepšieho odtienenia riadiacich obvodov od rušenia sieťového napätia. Pretože snímač 
vyvedený na streche je vystavený nepriaznivým vplyvom okolia najmä možným 
úderom blesku, v záujme ochrany obvodov regulátora by som pre tento účel chcel 
použiť priemyselnú zbernicu typu RS-485 a galvanického oddelenia snímačov od 
riadiacej jednotky. Zo softwarového hľadiska uvažujem zaheslovať nastavovacie menu 
čím zabezpečím prestavenie regulátora len osobám znalým v problematike. 
V neposlednom rade by bolo vhodné vytvoriť program, ktorý by zaznamenával v PC 
zmerané hodnoty a ďalej ich vyhodnocoval v podobe grafov alebo iným spôsobom. 

Konečná podoba výsledného výrobku je zobrazená v prílohách. 
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