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Mikroprocesorowy
regulator temperatury,
część 2
AVT−843

Jak juø wspomniano, regulator
umoøliwia zaprogramowanie
trzech rÛønych wartoúci tempera-
tury, w†trzech niezaleønych stre-
fach czasowych. Wyobraümy sobie
tarczÍ zegara 24-godzinnego (rys.
9). Na tej tarczy zaznaczamy
dowolne trzy czasy: tp, t1 i†t2
(musz¹ byÊ rÛøne). Czas tp jest
umownym czasem pocz¹tkowym.
Kaødemu z†tych czasÛw przypo-
rz¹dkowana jest odpowiednia tem-
peratura: Tp, T1 i†T2 (nie musz¹
byÊ rÛøne).
Jeøeli zaprogramowane s¹ cza-

sy i†temperatury, ustawiony i†uru-
chomiony jest zegar oraz wyko-
nane polecenie startu programu,
to rozpoczyna siÍ proces regulacji
temperatury. Kiedy czas wskazy-
wany przez zegar jest rÛwny np.
czasowi t1, to sterownik zaprogra-
muje rejestry TH i†TL termostatu
na podstawie temperatury T1 tak,
jak zosta³o to opisane powyøej
(histereza 1oC). Zaúwieci siÍ wte-
dy dioda sygnalizacji ìt1î. Tem-
peratura T1 (faza T1) bÍdzie usta-
wiana do momentu, kiedy czas
wskazywany przez zegar nie bÍ-
dzie rÛwny nastÍpnemu zaprogra-
mowanemu czasowi. Wtedy ste-

W†drugiej czÍúci artyku³u
prezentujemy szczegÛ³owy opis

obs³ugi mikroprocesorowego
regulatora temperatury oraz

sposÛb jego montaøu
i†uruchomienia.

rownik przeprogramuje termostat
na temperaturÍ odpowiadaj¹c¹ te-
mu czasowi i†zaúwieci siÍ odpo-
wiednia dioda.
Czasy tp, t1 i†t2 nie musz¹ byÊ

zaprogramowane rosn¹co. Moøna
na przyk³ad zaprogramowaÊ nastÍ-
puj¹c¹ sekwencjÍ: tp=18:30 t1=
8:00 t2=21:30. Trzeba tylko pa-
miÍtaÊ, jaka wartoúÊ temperatury
odpowiada danej fazie regulacji.
Czerwona dioda ìPROGRAMî

sygnalizuje uruchomienie progra-
mu regulacji. Jeøeli program nie
jest uruchomiony w†momencie,
gdy zegar wskazuje ktÛr¹ú z†za-
programowanych nastaw czasu,
termostat nie zostanie przeprogra-
mowany i†regulator pozostanie
w†poprzedniej fazie regulacji. Po-
nowne uruchomienie programu
zmieni tÍ sytuacjÍ dopiero
w†chwili wskazania przez zegar
nastÍpnego zaprogramowanego
czasu.
W†trakcie normalnej pracy

úwieci siÍ ktÛraú z†zielonych diod
ìtpî, ìt1î lub ìt2î oraz czerwona
dioda ìPROGRAMî. Na ekranie
wyúwietlacza pokazywany jest
czas bieø¹cy i†temperatura otocze-
nia. Nastawy termostatu moøna
odczytaÊ poprzez wywo³anie fun-
kcji ìODCZYT TERMOSTATUî.
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Jeøeli chcemy wprowadziÊ na ja-
kiú czas inn¹ temperaturÍ niø to
wynika z†programu, to naleøy wy-
wo³aÊ funkcjÍ ìSTOP PROGRA-
MUî. NastÍpnie za pomoc¹ fun-
kcji ìPROGRAMOWANIE TERMO-
STATUî moøna ustawiÊ dowolne
wartoúci TH i†TL.

Program steruj¹cy
Program regulatora zosta³ napi-

sany w†jÍzyku C i†skompilowany
za pomoc¹ kompilatora firmy
KEIL. Zajmuje ok. 8kB pamiÍci
EPROM (mieúci siÍ w†pamiÍci
2764).
Licznik T2 pracuje w†trybie

prze³adowania (reload mode) i†ge-
neruje przerwanie co 10ms. Jest
taktowany sygna³em o†czÍstotli-
woúci rezonatora kwarcowego po-
dzielonej przez 12. Mimo pozor-
nego podobieÒstwa, dzia³anie
i†sterowanie licznika T2 jest zu-
pe³nie inne niø w†mikrokontrole-
rze 8052. Procedura obs³ugi prze-
rwania od licznika T2 realizuje
funkcjÍ zegara czasu rzeczywiste-
go, sprawdza uruchomienie i†dzia-
³anie programu regulacji oraz ob-
s³uguje klawiaturÍ.
Licznik T1 pracuje w†trybie 1

i†jest wykorzystywany do odlicza-
nia opÛünieÒ. Jest on rÛwnieø jak
licznik T2 taktowany sygna³em
o†czÍstotliwoúci rezonatora mikro-
kontrolera podzielonej przez 12.
Licznik generuje przerwanie co
1ms. Moøna wiÍc odmierzaÊ czas
z†rozdzielczoúci¹ 1ms. W†tym
przypadku dzia³anie i†sterowanie
licznikiem jest dok³adnie takie jak
w†8051.
Wyúwietlacz LCD jest sterowa-

ny poprzez 4-bitow¹ magistralÍ
danych. Po sygnale RESET wyko-
nywana jest inicjalizacja progra-
mowa, ktÛra ustawia nastÍpuj¹ce
parametry wyúwietlacza: DL=4bit,

1/16duty, 5x7 dot matrix, I/D
increment, cursor off, display on,
blink off, display shift.
Program steruj¹cy zosta³ na-

pisany tak, øeby maksymalnie
u³atwiÊ obs³ugÍ urz¹dzenia.
W†tym celu na ekranie wyúwiet-
lacza wyúwietlane s¹ symbole
klawiszy i†dzia³anie jakie powo-
duj¹. W†przypadku z³oøonych
funkcji, w†ktÛrych ustawianych
jest duøo parametrÛw, takie roz-
wi¹zanie, niejako prowadz¹ce za
rÍkÍ, zwalnia od pamiÍtania zna-
czenia klawiszy w†konkretnym
kontekúcie.

Obs³uga regulatora
Po w³¹czeniu zasilania w†gÛr-

nym wierszu wyúwietlacza poja-
wia siÍ napis:

temperatura: +19.5oC

Przytoczona wartoúÊ tempera-
tury jest przyk³adowa, bo sterow-
nik pokaøe rzeczywist¹ tempera-
turÍ otoczenia. W†dolnym wierszu
wyúwietlane bÍd¹ na przemian
(co 2s) komunikaty:

Zegar nie ustawiony

oraz
Naciśnij ACC

Po naciúniÍciu klawisza ACC
urz¹dzenie przejdzie w†tryb wy-
boru funkcji i†na ekranie pojawi
siÍ:

(+,-)zmiana,(ESC)wyj

Ustaw. czasu ->(ACC)<-

Do wyboru mamy nastÍpuj¹ce
funkcje:
- Ustawianie czasu. Funkcja ta
ustawia zegar programatora.

- Program regulacji. Najbardziej
z³oøona i†rozbudowana ze
wszystkich funkcji. Umoøliwia
zaprogramowanie stref czaso-
wych i†przypisanych im tempe-
ratur.

- Start programu. Powoduje roz-
poczÍcie wykonywania progra-
mu regulacji.

- Stop programu. Powoduje za-
trzymanie programu regulacji.

- Programowanie termostatu. Fun-
kcja ta programuje uk³ad
DS1620. Jeøeli nie jest urucho-
miony program regulacji sterow-
nika, to moøliwe jest ustawienie
termostatu na dowoln¹ tempera-
turÍ. Jeøeli jest uruchomiony
program regulacji, to o†okreúlo-
nej porze ustawiona przez tÍ
funkcjÍ wartoúÊ temperatury zo-
stanie przyjÍta przez program
regulacji.

- Odczyt termostatu. Funkcja ta
umoøliwia odczyt zaprogramo-
wanych temperatur termostatu.
Moøna j¹ wykorzystywaÊ do
sprawdzenia nastaw po funkcji
PROGRAMOWANIE TERMO-
STATU lub prawid³owoúci dzia-
³ania programu regulacji.
WrÛÊmy do wybierania funk-

cji. Klawiszami + i†- wybieramy
ø¹dan¹ funkcjÍ. Klawisz ACC po-
woduje rozpoczÍcie wykonywa-
nia funkcji, ktÛrej nazwa wy-
úwietlana jest na ekranie w†dol-
nym wierszu. Klawisz ESC powo-
duje wyjúcie z†trybu wyboru fun-
kcji i†powrÛt do wyúwietlania
temperatury i†czasu (jeøeli zosta³
ustawiony funkcj¹ ustawianie
czasu).
Po w³¹czeniu zasilania pierw-

sz¹ funkcj¹, ktÛr¹ naleøy wywo-
³aÊ, jest funkcja ustawianie czasu.
Po jej wywo³aniu na ekranie
pojawia siÍ:

ustaw minuty:<00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Kursor wyúwietlacza ustawiony
jest na jednostki minut. Klawisza-
mi + i†- naleøy ustawiÊ ø¹dan¹
wartoúÊ. Jednostki ustawiaj¹ siÍ
modulo 9. Po ustawieniu jednos-
tek naciskamy klawisz ACC. Kur-
sor przestawia siÍ na dziesi¹tki
minut. Klawiszami + i†- ustawia
siÍ dziesi¹tki minut modulo 5.
NaciúniÍcie klawisza ACC powo-
duje wyúwietlenie:

minuty [27]

ACC-ok ESC korekcja

NaciúniÍcie klawisza ESC po-
woduje powrÛt do ustawiania mi-
nut. Klawisz ACC powoduje wy-
úwietlenie na ekranie:

ustaw godziny:<00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Jednostki godzin ustawia siÍ
analogicznie jak jednostki minut
(modulo 9). Jednostki godzin
ustawia siÍ modulo 2. WidaÊ, øe
moøliwe jest np. ustawienie jed-
nostek na wartoúÊ 9†i†dziesi¹tek
na wartoúÊ 2. Wychodzi z†tego
absurdalna wartoúÊ godziny 29.
Jest to pewna niedogodnoúÊ ta-
kiego systemu ustawiania liczb.
Ma on za to tak¹ zaletÍ, øe
moøna ustawiÊ szybko dwoma
klawiszami dowoln¹ liczbÍ. Aby
wyeliminowaÊ przedstawion¹ wy-
øej sytuacjÍ (wartoúÊ godzin
wiÍksza niø 23), funkcja koryguje
zbyt duø¹ wartoúÊ godzin do
wartoúci 23.
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Rys. 9. Fazy pracy regulatora.
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Po ustawieniu i†naciúniÍciu kla-
wisza ACC na ekranie pojawia siÍ:

godzina[23]

ACC-ok ESC-korekcja

Klawisz ESC powoduje powrÛt
do ustawiania godzin. Klawisz
ACC powoduje wyúwietlenie:

czas:23:17;00

dowolny klaw.-start

PrzyciúniÍcie dowolnego klawi-
sza powoduje uruchomienie zega-
ra i†automatyczne przejúcie do
poziomu wyúwietlania temperatu-
ry i†czasu. Po ustawieniu zegara
w†dolnym wierszu przestaje cyk-
licznie migaÊ komunikat :

Zegar nie ustawiony

Naciśnij ACC

i†jest wyúwietlany czas:
czas:23:17;01  (ACC)

NaciúniÍcie klawisza ACC po-
woduje ponowne wejúcie do po-
ziomu wyboru funkcji.
Kolejn¹ funkcjÍ realizuje pro-

gram regulacji. Wywo³uje siÍ go
z†poziomu wyboru funkcji przez
naciúniÍcie ACC, gdy wyúwietlana
jest informacja:

(+,-)zmiana,(ESC)wyj

Program reg.->(ACC)<-

Pojawia siÍ wtedy:
ustaw tp       (ACC)

Po wciúniÍciu ACC:
ustaw minuty:<00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Minuty czasu tp ustawia siÍ
tak samo jak w†funkcji ustawiania
czasu (zegara): najpierw jednostki,
potem dziesi¹tki. Po przyciúniÍciu
ACC pojawia siÍ:

minuty [21]

ACC-ok ESC-korekcja

Tak jak w†ustawianiu czasu,
ESC powoduje powrÛt do usta-
wiania minut, a ACC przejúcie do
ustawiania godzin:

ustaw godziny:<00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Godziny czasu tp ustawia siÍ
analogicznie jak w†funkcji usta-
wiania zegara.
Po naciúniÍciu ACC:

godzina[18]

ACC-ok ESC-korekcja

ESC powoduje powrÛt do usta-
wiania godzin. Po naciúniÍciu
ACC:

tp 18:21

ustaw temp.Tp  (ACC)

PrzyciúniÍcie ACC powoduje
przejúcie do ustawiania tempera-
tury Tp. Temperatura ta zostanie
zaprogramowana, kiedy zegar
wskaøe czas tp:

Temp dodatnia?

[T] (+,-,ACC)

Ustawianie temperatury odby-
wa siÍ tak samo jak w†przypadku
funkcji programowania termosta-
tu. Najpierw naleøy ustawiÊ znak
temperatury naciskaj¹c + lub - ,
a†nastÍpnie jej wartoúÊ (patrz fun-
kcja programowanie termostatu):

ustaw Tp:<+00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Po ustawieniu temperatury
i†naciúniÍciu ACC:

tp 18;21

Tp +19oC ESC-kor.

NaciúniÍcie ESC powoduje po-
wrÛt do ustawiania czasu tp,
a†nastÍpnie temperatury Tp. Na-
ciúniÍcie ACC powoduje przejúcie
do ustawiania czasu t1 i†tempe-
ratury T1. Nastawy te programuje
siÍ tak samo jak w†przypadku tp
i†Tp. Analogicznie teø postÍpuje
siÍ przy ustawianiu t2 i†T2. Przy
ustawianiu czasÛw naleøy pamiÍ-
taÊ o†tym, øe ustawiane wartoúci
czasÛw nie mog¹ byÊ takie same
(nie dotyczy to temperatur). Jeøeli
np. czas t1 jest taki sam jak t2,
to funkcja sygnalizuje b³¹d:

t2=t1 błąd!!!  (ACC)

Po naciúniÍciu ACC nastÍpuje
powrÛt do ostatnio ustawianego

czasu (w tym przypadku do
ustawiania t2 ) . Ustawienie
wszystkich trzech czasÛw i†tem-
peratur koÒczy wykonywanie tej
funkcji.
Z†funkcj¹ PROGRAM REGULA-

CJI zwi¹zane s¹ dwie nastÍpne
funkcje: start programu i†stop pro-
gramu.
Funkcja start programu powo-

duje rozpoczÍcie wykonywania
programu regulacji okreúlonego
w†funkcji program regulacji. Jeøeli
na ekranie w†trybie wyboru fun-
kcji wybierzemy:

(+,-)zmiana,(ESC)wyj

Start progr. ->(ACC)<-

i†naciúniemy ACC, to nast¹pi wyj-
úcie do poziomu wyúwietlania
czasu i†temperatury oraz zacznie
siÍ wykonywaÊ program regulacji.
Sygnalizowane jest to czerwon¹
diod¹ LED ìPROGRAMî. Wywo-
³anie funkcji start programu przed
ustawieniem parametrÛw progra-
mu funkcj¹ program regulacji po-
woduje wyúwietlenie komunikatu:

Nastawy regulacji

nie określone (ACC)

Po naciúniÍciu klawisza ACC
nastÍpuje wyjúcie do poziomu
wyúwietlania czasu i†temperatu-
ry. Jeøeli zostan¹ ustawione pa-

Rys. 10. Połączenia międzymodułowe.
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jest za pomoc¹ dwu k¹townikÛw
radiator uk³adu L200. Na tylnej
p³ytce obudowy umieszczone zo-
sta³y: gniazda bezpiecznikÛw B1
i†B2, gniazdo sieciowe (obwÛd
optotriaka), z³¹cze úrubowe do
pod³¹czenia akumulatora oraz z³¹-
cze szufladowe øeÒskie do pod-
³¹czenia uk³adu DS1620. Jest oczy-
wiste, øe temperatura w†zamkniÍ-
tej obudowie, w†ktÛrej znajduje
siÍ radiator uk³adu L200, trans-
formator itp., bÍdzie wyøsza od
temperatury otoczenia. Z†tego po-
wodu uk³ad termostatu musi byÊ
umieszczony na zewn¹trz obudo-
wy. Poniewaø sygna³y steruj¹ce
uk³adem DS1620 maj¹ poziom
TTL, to kabel ³¹cz¹cy nie moøe
byÊ dowolnie d³ugi (najlepiej ok.
0,5m).
Wszystkie modu³y po³¹czone

s¹ ze sob¹ za pomoc¹ z³¹cz
zaciskanych na kabel oraz z³¹cz
úrubowych. Wyj¹tkiem jest tutaj
wyúwietlacz LCD, ktÛry jest na
sta³e przylutowany do p³ytki kla-
wiszy.
Uruchamianie rozpoczynamy

oczywiúcie od p³ytki zasilacza.
Po pod³¹czeniu napiÍcia prze-
miennego z†transformatora trzeba
sprawdziÊ napiÍcie na wyjúciu
uk³adu L200 i†za pomoc¹ poten-
cjometru Pot1 p³ytki zasilacza
ustawiÊ odpowiedni¹ jego war-
toúÊ (ok. 14,5V). NastÍpnie po
sprawdzeniu napiÍÊ na z³¹czach
ZS1 i†ZS4 moøna po³¹czyÊ zasi-
lacz z†p³ytk¹ bazow¹ sterownika.
W†z³¹czach p³ytki bazowej raczej
nie powinno byÊ w†tym momen-
cie modu³u 535. Po sprawdzeniu
napiÍcia +5V moøna w³oøyÊ mo-
du³ 535 z†zaprogramowan¹ pa-
miÍci¹ oraz po³¹czyÊ p³ytkÍ ba-
zow¹ z†p³ytk¹ klawiszy i†uk³a-
dem termostatu, tak jak jest to
pokazane na rys. 10.
Uwaga! Istnieje niebezpieczeÒ-

stwo odwrotnego zainstalowania
minimodu³u 535, co spowoduje
jego zniszczenie. Przy wk³adaniu
trzeba zwrÛciÊ uwagÍ na napiÍcia
zasilaj¹ce. Po³¹czenia obwodu op-
totriaka (z³¹cze ZS3) naleøy wy-
konaÊ przewodami o†odpowied-
niej izolacji.

Na p³ytce zasilacza (obwÛd
optotriaka) i†w†obwodach stero-
wania zewnÍtrznym elementem
wykonawczym wystÍpuje napiÍ-
cie o†wartoúci niebezpiecznej dla

gÛrnej. Po przyciúniÍciu ACC po-
jawi siÍ:

ustaw td:<+00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Ustawianie temperatury jak dla
tg. Po ustawieniu i†naciúniÍciu
ACC odpowiadaj¹ca jej wartoúÊ
jest wysy³ana do DS1620 z†kodem
02h, a†na ekranie pojawiaj¹ siÍ
ustawione wartoúci np.:

tg:+19.0oC

td:+12.0oC

PrzyciúniÍcie dowolnego klawi-
sza koÒczy funkcjÍ i†nastÍpuje
powrÛt do poziomu wyboru fun-
kcji. Zaprogramowane temperatu-
ry moøna odczytaÊ za pomoc¹
funkcji odczyt termostatu.
Wywo³anie tej funkcji nastÍpu-

je po naciúniÍciu klawisza ACC,
kiedy na wyúwietlaczu jest:

(+,-)zmiana,(ESC)wyj

Odczyt termo.->(ACC)<-

Pojawi siÍ wtedy informacja
o†nastawach:

tg:+19.0oC

td:+12.0oC

PrzyciúniÍcie dowolnego klawi-
sza koÒczy funkcjÍ i†nastÍpuje po-
wrÛt do poziomu wyboru funkcji.
Uwaga! W†funkcjach ustawia-

nie czasu, program regulacji i†pro-
gramowanie termostatu moøna
wyjúÊ z†funkcji w†dowolnym mo-
mencie przez przyciúniÍcie klawi-
sza ESC. Wyj¹tkiem jest sytuacja,
kiedy dzia³anie tego klawisza jest
opisane na ekranie (do korekcji
ustawieÒ).

Budowa urz¹dzenia
Montaø rozpoczynamy od zlu-

towania wszystkich p³ytek. Na
p³ytce klawiszy potencjometr Pot1
i†z³¹cze Zl1 lutuje siÍ od strony
elementÛw, natomiast diody LED
Dtp, Dt1, Dt2 i†Dprog oraz kla-
wisze SW1-SW4 od strony úcie-
øek. Tak zmontowan¹ p³ytkÍ moø-
na przymocowaÊ do p³ytki czo³o-
wej obudowy za pomoc¹ czterech
wkrÍtÛw M2,5 oraz tulejek dys-
tansowych o†d³ugoúci 5mm.
Wczeúniej naleøy oczywiúcie wy-
wierciÊ w†odpowiednim miejscu
otwory na diody i†klawisze. Na-
stÍpnie wycinamy otwÛr i†mocu-
jemy wyúwietlacz LCD. P³ytka
czo³owa obudowy, z†zamocowany-
mi wyúwietlaczem i†p³ytk¹ klawi-
szy, stanowi mechaniczn¹ ca³oúÊ
po³¹czon¹ z†reszt¹ uk³adu za po-
moc¹ z³¹cza ZL1 p³ytki klawiszy.
Do p³ytki zasilacza przykrÍcony

rametry regulacji, a†nie jest usta-
wiony zegar, to po wywo³aniu
funkcji start programu nie zapali
siÍ LED ìPROGRAMî i†program
nie zostanie uruchomiony. Po
ustawieniu zegara naleøy ponow-
nie wywo³aÊ start programu
i†program zacznie siÍ wykonywaÊ
prawid³owo.
Wywo³anie funkcji stop pro-

gramu powoduje zatrzymanie wy-
konywania programu regulacji
(gaúnie LED ìPROGRAMî). Wy-
wo³anie tej funkcji z†poziomu wy-
boru funkcji:

(+,-)zmiana (ESC)wyj

Stop progr.  ->(ACC)<-

Funkcja programowanie termo-
statu jest wywo³ana, kiedy na
ekranie jest:

(+,-)zmiana,(ESC)wyj

Prog.termost.->(ACC)<-

i†zostanie naciúniÍty ACC. Na ek-
ranie pojawia siÍ wtedy:

tg dodatnia ?

[T] (+,-,ACC)

Jak widaÊ wybierany jest tutaj
znak temperatury gÛrnej termosta-
tu. Przyciskanie klawiszy + lub -
powoduje cykliczne prze³¹czanie
[T] lub [N]. Ustawienie [N] po-
woduje, øe bÍdzie ustawiana tem-
peratura ujemna. Po przyciúniÍciu
ACC:

ustaw tg:<+00>

(+,- zmiana ACC o.k)

Kursor wyúwietlacza ustawiony
jest na jednostki temperatury. Po
ich ustawieniu klawiszami + lub
- i†przyciúniÍciu ACC kursor usta-
wia siÍ na dziesi¹tki temperatury.
Maksymalna wartoúÊ dodatniej
temperatury, ktÛr¹ moøna ustawiÊ
to +99oC. Minimalna wartoúÊ tem-
peratury ujemnej to -55oC. Przy
ustawianiu temperatur ujemnych
moøna ustawiÊ -59oC. Funkcja
koryguje tÍ wartoúÊ do -55oC
(minimalna wartoúÊ DS1620).
Moøna ustawiaÊ temperaturÍ z†roz-
dzielczoúci¹ do 1oC, bez moøli-
woúci ustawiania 0,5oC. Po usta-
wieniu znaku i†wartoúci tempera-
tury przeliczana jest ona na war-
toúÊ akceptowan¹ przez DS1620
(temperatury ujemne w kodzie
U2) i†wysy³ana do uk³adu z†ko-
dem 01h.
Po przyciúniÍciu ACC pojawia

siÍ:
td dodatnia ?

[T] (+,-,ACC)

Ustawianie znaku odbywa siÍ
analogicznie jak dla temperatury
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øycia. Przy uruchamianiu i†tes-
towaniu tych obwodÛw naleøy
zachowaÊ duø¹ ostroønoúÊ i†po-
stÍpowaÊ zgodnie z†zasadami
pracy z†urz¹dzeniami zasilanymi
napiÍciem z†sieci energetycznej.

Po po³¹czeniu wszystkich ele-
mentÛw i†w³¹czeniu zasilania na
wyúwietlaczu w†gÛrnym wierszu
pojawi siÍ wartoúÊ zmierzonej
temperatury, a†w†dolnym wierszu
napis: ìzegar nie ustawionyî,îna-
cisnij (ACC)î. PostÍpuj¹c tak, jak
to opisano w†punkcie obs³uga re-
gulatora, ustawiamy czas oraz
wszystkie nastawy funkcji ìPro-
gram regulacjiî. Czasy tp, t1 i†t2
podczas sprawdzania najlepiej
ustawiÊ blisko czasu bieø¹cego,

a†tempertury trochÍ powyøej tem-
peratury otoczenia. NastÍpnie uru-
chamiamy funkcjÍ ìStart progra-
muî i†powinna siÍ zapaliÊ dioda
ìProgramî. Jeøeli czas bieø¹cy
bÍdzie rÛwny np. tp, to zapala siÍ
dioda tp. Jeøeli wyúwietlana tem-
peratura otoczenia jest niøsza od
Tp, to w†gniazdku steruj¹cym po-
winno byÊ napiÍcie 220V. Wystar-
czy teraz nieznacznie ogrzaÊ uk³ad
DS1620 tak, aby temperatura wy-
úwietlana by³a wyøsza od Tp.
W†gniazdku powinno znikn¹Ê na-
piÍcie. Analogicznie sprawdzamy
sygnalizacjÍ pozosta³ych czasÛw
i†regulacjÍ temperatury w†danych
zakresach czasowych.
Po tych czynnoúciach spraw-

dzamy pozosta³e funkcje.

Przedstawione tutaj urz¹dzenie
zosta³o zaprojektowane z†myúl¹
o†ogrzewaniu elektrycznym. Grzej-
niki powinny mieÊ odpowiedni¹
moc i†ma³¹ bezw³adnoúÊ ciepln¹.
Moøna teø sprÛbowaÊ sterowaÊ
pomp¹ wodn¹ w†instalacji CO.
Jednak w†tym przypadku koniecz-
ne moøe okazaÊ siÍ zastosowanie
algorytmÛw sterowania innymi pa-
rametrami instalacji grzewczej (ste-
rowanie kot³a).
Tomasz Jab³oñski, AVT
tomasz.jablonski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP01/
2000 w katalogu PCB.


