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Bezprzewodowy regulator
temperatury, część 2
AVT−5094

Programowanie i†obs³uga
Po w³¹czeniu zasilania na wy-

úwietlaczu pojawi siÍ nastÍpuj¹cy
napis:

WartoúÊ temperatury bÍdzie
z†pewnoúci¹ inna, ale format wy-
úwietlania bÍdzie w³aúnie taki.
Menu programowania sk³ada siÍ
z†trzech procedur, sposÛb progra-
mowania poszczegÛlnych paramet-
rÛw jest przedstawiony poniøej.

1. Programowanie czasu
Aby wejúÊ w†opcje programo-

wania naleøy nacisn¹Ê klawisz
OK na oko³o 3†sekundy, po tym
czasie wykonywana jest procedura
zmiany parametrÛw. Pierwszym
domyúlnym parametrem jest zmia-
na czasu, na wyúwietlaczu pojawi
siÍ napis:

Aby zatwierdziÊ wybÛr ponow-
nie naciskamy klawisz OK. W†do-
wolnej chwili moøemy wyjúÊ
z†menu naciskaj¹c klawisz ESC.
Klawiszami UP i†DOWN moøemy
poruszaÊ siÍ po opcjach, czyli:
Czas, Temperatura, zmiana go-
dzin dnia i†nocy.
Zawsze przy pierwszym uru-

chomieniu naleøy ustawiÊ czas.

Powszechnie dostÍpne
radiowe modu³y nadawczo-

odbiorcze umoøliwiaj¹
stosowanie ³¹czy

bezprzewodowych takøe
w†ìprzyziemnychî aplikacjach.

Jedn¹ z†nich jest zdalna
regulacja temperatury.

W†prezentowanym projekcie
zastosowano do tego celu

bezprzewodowy modu³
wykonawczy.

W†drugiej czÍúci artyku³u
opisujemy programowanie tego

regulatora.
Rekomendacje: uk³ad moøe

zast¹piÊ przestarza³e
regulatory temperatury

z†wyjúciami przekaünikowymi.
Moøe byÊ z powodzeniem
stosowany do sterowania

ogrzewaniem elektrycznym lub
wodnym w†domach.

W†tym celu wybieramy opcjÍ Czas
i†zatwierdzamy klawiszem OK. Na
wyúwietlaczu pojawi siÍ napis:

Pozycja minut zastanie pod-
kreúlona, sygnalizuj¹c, øe wszel-
kie operacje dotycz¹ w³aúnie tego
parametru. Przy nastawie czasu
moøemy zmieniÊ jedynie minuty
i†godziny, sekundy s¹ automatycz-
nie zerowane w†momencie zapisu
nowego czasu. Cyfry umieszczone
po dwukropku wskazuj¹ wartoúÊ
minut, a†litery gg wskazuj¹, øe na
tej pozycji bÍd¹ ustawiane godzi-
ny. Ale na pocz¹tek zmieniamy
wartoúÊ minut poprzez naciskanie
klawisza UP lub DOWN, po usta-
wieniu odpowiedniej liczby minut
naciskamy klawisz OK. W†tym
momencie zamiast liter gg zosta-
nie wyúwietlona liczba go-
dzin(rÛwnieø podkreúlona).

Tak samo jak w†przypadku
ustawiania minut klawiszami UP
i†DOWN zmieniamy wartoúÊ go-
dzin i†zatwierdzamy klawiszem
OK. Ustawiony czas zostanie za-
pisany jako nowa wartoúÊ minut
i†godzin, a†na wyúwietlaczu poja-
wi siÍ napis:
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Zegar pracuje z†nowymi nasta-
wami czasu, a†program g³Ûwny po-
wrÛci do menu wyboru regulowa-
nych parametrÛw. W†dowolnej
chwili ustawianie czasu moøna
przerwaÊ naciskaj¹c klawisz ESC,
a†wykonane zmiany minut, czy
godzin nie zostan¹ zapisane, gdyø
wszystkie zmiany wartoúci czasu
dokonywane s¹ na zastÍpczych
komÛrkach pamiÍci. Dlatego w†cza-
sie zmiany parametrÛw czas jest
nadal odliczany, dopiero klawi-
szem OK dokonujemy przepisania
wartoúci czasu do w³aúciwych ko-
mÛrek odliczaj¹cych czas. Jeúli nie
chcemy zapisaÊ wprowadzonych
zmian naleøy nacisn¹Ê klawisz ESC,
zmiany nie zostan¹ zapisane, a†na
wyúwietlaczu pojawi siÍ napis:

i†przechodzimy ponownie do
g³Ûwnego menu zmiany paramet-
rÛw, bez zapisania øadnych zmian
w†aktualnym czasie.

2. Programowanie temperatury
Prezentowany termostat umoøli-

wia utrzymywanie zadanej tempe-
ratury oddzielnie dla dnia i†nocy.
Aby wejúÊ w†tryb programowania,
w†menu programowania klawiszem
UP lub DOWN wybieramy opcjÍ:

i†zatwierdzamy klawiszem OK. Na
wyúwietlaczu pojawi siÍ napis:

z†podkreúlon¹ wartoúci¹ temperatury.
Klawiszami UP lub DOWN ustawia-
my ø¹dan¹ wartoúÊ temperatury
dziennej w†zakresie 0...99oC i†zatwier-
dzamy klawiszem OK. Po tej czyn-
noúci automatycznie przechodzimy
do ustawiania temperatury nocnej. Na
wyúwietlaczu pojawi siÍ napis:

tak jak w†przypadku temperatury
dziennej klawiszami UP lub
DOWN ustawiamy ø¹dana wartoúÊ
temperatury nocnej i†zatwierdza-
my klawiszem OK. Na wyúwiet-
laczu pojawi siÍ napis:

i†program przejdzie do g³Ûwnego
menu nastaw parametrÛw. Tak jak
w†przypadku ustawiania czasu
w†dowolnej chwili moøemy wycofaÊ
siÍ z†wprowadzonych zmian nacis-
kaj¹c klawisz ESC, gdyø dokonywa-

ne zmiany parametrÛw rÛwnieø s¹
realizowane na zastÍpczych komÛr-
kach. Jednak po potwierdzeniu
zmian klawiszem OK, nowe wartoú-
ci temperatur zostaj¹ zapisane w†we-
wnÍtrznej nieulotnej pamiÍci proce-
sora i†pozostaj¹ tam nawet po wy-
³¹czeniu zasilania, jedynie ponowne
programowanie temperatury moøe
zmieniÊ ich wartoúÊ.

3. Ustawianie pory dnia i†nocy
Poniewaø prezentowany termo-

stat umoøliwia nadzorowanie nieza-
leønie temperatury dziennej i†noc-
nej, naleøy zdefiniowaÊ, jakie godzi-
ny bÍd¹ traktowane jako dzieÒ
i†bÍdzie utrzymywana temperatura
dzienna, a†jakie jako noc, gdzie
bÍdzie utrzymywana temperatura
nocna. Do tego celu s³uøy procedura
wywo³ywana z†menu o†nazwie:

Wybieramy j¹ w†menu zmiany
parametrÛw i†zatwierdzamy klawi-
szem OK, na wyúwietlaczu pojawi
siÍ napis:

cyfra ì7î bÍdzie podkreúlona, klawi-
szami UP i†DOWN ustawiamy od-
powiednia godzinÍ od ktÛrej zaczyna
siÍ dzieÒ i†zatwierdzamy klawiszem
OK, po tej czynnoúci przechodzimy
do ustawienia godziny koÒcz¹cej
porÍ dnia. W†przedstawionym przy-
k³adzie dzieÒ bÍdzie traktowany od
godziny 700 do 1859, od godziny
1900 dla termostatu zapada noc.
Analogicznie noc bÍdzie trwa³a od
godziny 1900 do godziny 659, od
700 jest juø dzieÒ. Po zatwierdze-
niu obydwu nastaw klawiszem
OK, na wyúwietlaczu pojawi¹ siÍ
godziny dla nocy, wyliczone na
podstawie ustawionych wczeúniej
godzin dla dnia. Dla ustawionych
godzin dnia od 7†do 19, godziny
dla nocy bÍd¹ nastÍpuj¹ce:

Jeúli pocz¹tek dnia bÍdzie godzi-
n¹ pÛüniejsz¹ niø koniec, to dzieÒ
bÍdzie liczony w†godzinach zawie-
raj¹cych pomiÍdzy nimi, na przy-
k³ad, jeúli dzieÒ bÍdzie siÍ rozpo-
czyna³ o†godzinie 800, a†koÒczy³
o†700, to dniem bÍd¹ godziny od 800
do 2300 i†od 000 do 759. W†takim
przypadku noc bÍdzie trwa³a jedy-
nie od godziny 700 do 759.
Po zatwierdzeniu nastaw klawi-

szem OK, wartoúci godzin dnia

i†nocy zostan¹ zapisane w†pamiÍci
i†jak w†przypadku innych regulowa-
nych parametrÛw zostan¹ nie zmie-
nione nawet po wy³¹czeniu zasilania.
Po zapisaniu wszystkich paramet-

rÛw termostat jest gotowy do pracy.
Na wyúwietlaczu jest wyúwietlana
aktualna godzina, na bieø¹co mierzo-
na temperatura z†dok³adnoúci¹ do
0,1oC oraz stan przekaünika w†mo-
dule wykonawczym. Przyk³adowe
wskazania maj¹ postaÊ:

Na ostatniej pozycji wyúwietla-
cza jest przedstawiony styk zwarty,
sygnalizuj¹cy, øe temperatura mie-
rzona jest mniejsza od zaprogramo-
wanej i†naleøy w³¹czyÊ grzejnik, aby
ogrzaÊ pomieszczenie. Jeúli tempe-
ratura przekroczy wartoúÊ nastawio-
n¹, to nast¹pi wy³¹czenie przekaü-
nika w†module wykonawczym, wy-
úwietlacz bÍdzie wskazywa³:

Styk rozwarty wskazuje, øe
przekaünik jest wy³¹czony. Aby
nie powodowaÊ zbyt czÍstego w³¹-
czania i†wy³¹czania przekaünika
termostat ma histerezÍ. Jeúli nasta-
wiona temperatura ma wartoúÊ
23oC, a†temperatura w†pomieszcze-
niu wynosi 20oC, to nastÍpuje
za³¹czenie przekaünika, przekaünik
ten bÍdzie za³¹czony do momentu,
gdy temperatura przekroczy war-
toúÊ 24oC. Gdyby przekaünik zosta³
wy³¹czony po osi¹gniÍciu tempe-
ratury 23oC, to bardzo szybko
temperatura spad³aby poniøej tej
wartoúci i†przekaünik musia³by zo-
staÊ ponownie za³¹czony. DziÍki
takiej histerezie przekaünik nie jest
za³¹czany w†przypadku niewielkie-
go obniøenia temperatury.
Podobnie jest w†przypadku, gdy

temperatura panuj¹ca w†pomiesz-
czeniu jest wiÍksza od nastawio-
nej. Jeúli nastawiona temperatura
ma wartoúÊ 23oC, a†wystÍpuj¹ca
w†pomieszczeniu 25oC, to przekaü-
nik bÍdzie roz³¹czony, do momen-
tu osi¹gniÍcia poziomu 22oC.
W†dowolnym momencie moøna

sprawdziÊ nastawione temperatury
dla dnia i†nocy bez potrzeby wcho-
dzenia w†menu programowania.
W†czasie normalnej pracy termosta-
tu naciúniecie klawisza UP spowo-
duje wyúwietlenie przez czas oko³o
dwÛch sekund temperatury dzien-
nej, a†naciúniÍcie klawisza DOWN
wyúwietlenie temperatury nocnej.
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OprÛcz automatycznego stero-
wania na podstawie wartoúci tem-
peratury, termostat umoøliwia
rÍczne sterowanie przekaünikiem
modu³u wykonawczego. Przejúcia
pomiÍdzy trybem rÍcznym i†auto-
matycznym dokonuje siÍ poprzez
naciúniecie klawisza ESC przez
czas oko³o 3†sekund. Jeúli termo-
stat znajdowa³ siÍ w†trybie pracy
automatycznej, to naciúniÍcie kla-
wisza ESC spowoduje przejúcie
do pracy rÍcznej. Ten fakt zosta-
nie zasygnalizowany na wyúwiet-
laczu w†postaci pojawienia siÍ
przycisku zamiast styku na ostat-
niej pozycji wyúwietlacza:

Jeúli przekaünik jest wy³¹czony,
to bÍdzie wyúwietlany symbol wy-
ciúniÍtego przycisku. Od tej pory
termostat jedynie wyúwietla wartoúÊ
temperatury, lecz nie porÛwnuje jej
z†nastawion¹ i†nie ma moøliwoúci
automatycznej zmiany stanu prze-
kaünika. Zmiany stanu przekaünika
dokonuje siÍ przez krÛtkotrwa³e na-
ciúniÍcie klawisza OK, kaødorazowe

jego naciúniÍcie zmienia stan prze-
kaünika na przeciwny. Jeúli przekaü-
nik jest w³¹czony, to wyúwietlacz,
bÍdzie wygl¹da³ nastÍpuj¹co:

Symbol wciúniÍtego klawisza na
ostatniej pozycji wyúwietlacza in-
formuje, øe przekaünik jest za³¹czo-
ny. Praca rÍczna umoøliwia wiÍc
ca³kowite wy³¹czenie przekaünika
lub jego w³¹czenie, niezaleønie od
temperatury zadanej i†mierzonej.
Aby ponownie powrÛciÊ do pra-

cy automatycznej naleøy nacisn¹Ê
klawisz ESC na czas wiÍkszy niø
3†sekundy, na wyúwietlaczu zamiast
przycisku pojawi siÍ symbol styku,
informuj¹cy o†pracy automatycznej.
Komunikacja modu³u steruj¹cego

z†uk³adem wykonawczym nie jest
prowadzona przez ca³y czas, lecz jest
nawi¹zywana co dziesiÍÊ sekund. Po
kaødym dziesiÍciosekundowym od-
cinku czasu na wejúcie EN uk³adu
US2 (na p³ytce sterownika) jest
podawane zero przez dwie sekundy.
Logiczne zero na wejúciu ìENî
powoduje uruchomienie transmisji,

przez nadajnik jest wysy³any kod
ustawiony przy pomocy wejúÊ ad-
resowych A0...A7 oraz sygna³y wejúÊ
danych D1...D4 uk³adu HT-12E.
W†zaleønoúci od stanu na wejúciu
D1, przekaünik modu³u wykonaw-
czego jest za³¹czany lub wy³¹czany.
Po up³ywie dwÛch sekund transmis-
ja radiowa zostaje przerwana, by po
oko³o 10 sekundach zosta³a ponow-
nie w³¹czona. DziÍki cyklicznym
wysy³aniu informacji o†stanie prze-
kaünika b³¹d powsta³y na skutek
zak³ÛceÒ zostanie po dziesiÍciu se-
kundach skorygowany przez wys³a-
nie kolejnej informacji o†jego stanie.
W†czasie, gdy termostat pracuje

w†trybie rÍcznym wysy³anie sygna-
³u radiowego nastÍpuje tylko po
naciúniÍciu klawisza OK, ktÛry po-
woduje zmianÍ stanu przekaünika.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/luty03.htm oraz na p³ycie
CD-EP2/2003B w katalogu PCB.


