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Bezprzewodowy termostat
Urz¹dzenie mog¹ce zast¹piæ przestarza³e regulatory
temperatury z wyjœciami przekaŸnikowymi. Pomiar
temperatury odbywa siê z rozdzielczoœci¹ 0,1OC, a
temperatura zadana mo¿e byæ ustawiana z dok³adnoœci¹ 1OC
w zakresie od 0 do 99OC. Dziêki transmisji bezprzewodowej
uk³ad wykonawczy mo¿e byæ oddalony od uk³adu steruj¹cego
na odleg³oœæ do 100 metrów.
Rekomendacje: Parametry termostatu predestynuj¹ go do
sterowania ogrzewaniem elektrycznym lub wodnym
w domach i mieszkaniach.

W³aœciwoœci
•
•
•
•
•
•
•

pomiar temperatury z rozdzielczoœci¹ 0,1OC
niezale¿ne nadzorowanie temperatury dla dnia oraz dla nocy.
pory dnia s¹ definiowane przez u¿ytkownika
temperatura zadana mo¿e byæ ustawiana z dok³adnoœci¹ 1OC w zakresie od 0OC do 99OC.
mo¿liwoœæ pracy rêcznej
bezprzewodowa transmisja radiowa
sterowanie obci¹¿eniem o mocy do 2kW

Opis uk³adu
Termostat sk³ada siê z dwóch modu³ów, sprzê¿onych ze sob¹ przy pomocy fal radiowych. Na rys.1. przedstawiony jest
schemat elektryczny modu³u steruj¹cego. G³ównym elementem jest uk³ad mikroprocesora PIC16F628, zawieraj¹cy 2k
s³ów pamiêci programu, 128B pamiêci EEPROM, i 224B pamiêci RAM. Do wyœwietlania informacji oraz nastawianych
parametrów zastosowano wyœwietlacz alfanumeryczny o organizacji 1*16 znaków. Obs³uga jest dokonywana przy
pomocy czterech klawiszy SW1...SW4.Pomiar temperatury jest dokonywany przez specjalizowany uk³ad DS1820, dziêki
temu procesor informacje o mierzonej temperaturze s¹ odczytywane przez procesor w postaci cyfrowej za pomoc¹
jednoprzewodowej magistrali 1-Wire. Do komunikacji z modu³em wykonawczym zastosowano hybrydowy nadajnik
radiowy, o czêstotliwoœci 433MHz. Nadajnik ten jest zasilany napiêciem wy¿szym ni¿ pozosta³e uk³ady, gdy¿ najwiêksz¹
moc emitowan¹ uzyskuje przy napiêci zasilania równym oko³o 12V. Aby ograniczyæ wp³yw zak³óceñ na transmitowane
sygna³y, wysy³ane radiowo sygna³y s¹ kodowane przy pomocy uk³adu US2. Uk³ad ten koduje wysy³ane dane pochodz¹ce
z wejœæ koduj¹cych A0...A8, oraz z wejœæ danych D1...D4. Dodatkowo uk³ad HT-12E posiada wejœcie zezwolenia na
nadawanie „TE”, podanie na to wejœcie stanu zera logicznego sprawia, ¿e dane s¹ wysy³ane do nadajnika radiowego. W
zale¿noœci od tego, czy przekaŸnik w module wykonawczym ma byæ w³¹czony, czy wy³¹czony na wejœcie danych „D1”
uk³adu jest podawany odpowiedni stan, który jest wysy³any tylko wtedy, gdy na wejœciu „TE” panuje stan niski. Do
zasilania uk³adów modu³u steruj¹cego zastosowano stabilizator typu LM78L05, o wydajnoœci pr¹dowej 100mA, oraz
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kondensatory wyg³adzaj¹ce napiêcie C1...C4. W celu zabezpieczenia uk³adu przed b³êdn¹ polaryzacja napiêcia
zasilaj¹cego zastosowano diodê D1. Na rys.2 jest przedstawiony modu³ wykonawczy termostatu. Sk³ada siê on z
odbiornika radiowego, dekodera, zasilacza oraz przekaŸnika wykonawczego. Odbiornik radiowy odbiera sygna³y
pojawiaj¹ce siê w eterze i przetwarza je na postaæ cyfrow¹, sygna³ cyfrowy jest nastêpnie podawany na wejœcie „DIN”
uk³adu dekodera US1. W przypadku pojawienia siê transmisji zgodnej z zaprogramowanym kodem, ustawionym przy
pomocy wejœæ koduj¹cych, uk³ad HT-12D przepisuje odebrane stany danych na wyjœcia D1...D4. Stany wyjœæ D1...D4 s¹
zatrzaskiwane i mog¹ byæ zmienione dopiero po wys³aniu przez nadajnik innych stanów. Zanik transmisji nadajnika nie
powoduje zmiany stanów tych wyjœæ. Ca³y uk³ad jest zasilany z sieci 220V, do obni¿enia tego napiêcia dla potrzeb
uk³adów zastosowano transformator TR1. Z wyjœcia tego transformatora napiêcie przemienne trafia do mostka
prostowniczego MG, gdzie zostaje wyprostowane. Kondensatory C1 i C2 wyg³adzaj¹ uzyskane napiêcie. Napiêcie o
wartoœci oko³o 12V jest wykorzystane do zasilania cewki przekaŸnika „P”. Napiêcie to trafia równie¿ na wejœcie
stabilizatora US2, na wyjœcie stabilizatora otrzymujemy napiêcie o wartoœci 5V niezbêdne do pracy dekodera US1 oraz
odbiornika radiowego.
TX433N

Rys. 1 Schemat elektryczny nadajnika

RX433N

Rys. 2 Schemat elektryczny odbiornika
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Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ rozpoczynamy od p³ytki sterownika, montuj¹c w pierwszej rezystory, nastêpnie podstawki pod uk³ady scalone. W
kolejnym etapie montujemy nadajnik radiowy i kondensatory. Przyciski SW1...SW4 oraz wyœwietlacz LCD montujemy od
strony lutowania. Wejœcia koduj¹ce A0...A7 uk³adu US2 nale¿y zewrzeæ do masy lub do plusa zasilania, ustalaj¹c w ten
sposób jego kod. Do punktu lutowniczego oznaczonego jako „Antena” nale¿y przylutowaæ odcinek przewodu o d³ugoœci
oko³o 10cm, który bêdzie pe³ni³ role anteny nadawczej. Jeœli wszystkie elementy zosta³y wlutowane, to mo¿emy przejœæ do
uruchomienia sterownika. W tym celu nale¿y w³o¿yæ uk³ady scalone w podstawki, a do z³¹cza CON1 doprowadziæ napiêcie
zasilania o wartoœci oko³o 12V. Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu pojawi siê czas oraz temperatura, przyk³adowy
wygl¹d wyœwietlacza mo¿e mieæ postaæ:
Monta¿ uk³adu wykonawczego tak jak w przypadku p³ytki sterownika wykonujemy poczynaj¹c od elementów o
najmniejszych gabarytach, na koñcu montujemy z³¹cza CON1 i CON2, przekaŸnik oraz transformator. W zale¿noœci od
spodziewanego obci¹¿enia nale¿y zastosowaæ odpowiednia wartoœæ bezpiecznika. Dla du¿ych mocy pobieranych przez
odbiornik wszystkie po³¹czenia œcie¿ek pomiêdzy z³¹czami CON1 i CON2 oraz stykami przekaŸnika nale¿y wzmocniæ
poprzez dolutowanie do nich drutu miedzianego o œrednicy oko³o 1mm, pozwoli to unikn¹æ przepalenia œcie¿ek przy du¿ych
pr¹dach. Ze wzglêdu na stycznoœæ uk³adu z napiêciem 220V nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ zarówno w czasie
monta¿u, jak i u¿ytkowania. Jeœli wszystkie elementy zosta³y wlutowane, to nale¿y jeszcze ustaliæ kod odbiornika, w tym celu
na wejœciach koduj¹cych A0...A7, nale¿y ustawiæ odpowiednie stany, zwieraj¹c je do masy lub plusa. Ustawione stany musz¹
byæ identyczne jak w module nadajnika. Do punktu lutowniczego oznaczonego jako „Antena” nale¿y przylutowaæ odcinek
przewodu o d³ugoœci oko³o 10cm, który bêdzie pe³ni³ role anteny odbiorczej.

Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytkach drukowanych

Programowanie i obs³uga
Aby wejœæ w opcje programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz OK na oko³o 3 sekundy, po tym czasie wykonywana jest
procedura zmiany parametrów. Pierwszym domyœlnym parametrem jest zmiana czasu. Aby zatwierdziæ wybór ponownie
naciskamy klawisz OK. W dowolnej chwili mo¿emy wyjœæ z menu naciskaj¹c klawisz ESC. Klawiszami UP i DOWN
mo¿emy poruszaæ siê po opcjach, czyli: czas, temperatura, zmiana godzin dnia i nocy. Przy pierwszym uruchomieniu nale¿y
jednak ustawiæ czas. W tym celu wybieramy opcje „Czas” i zatwierdzamy klawiszem OK. Pozycja minut zastanie
podkreœlona, sygnalizuj¹c, ¿e wszelkie operacje dotycz¹ w³aœnie tego parametru. Przy nastawie czasu mo¿emy zmieniæ
jedynie minuty i godziny, sekundy s¹ automatycznie zerowane w momencie zapisu nowego czasu. Tak samo jak w przypadku
ustawiania minut klawiszami UP i DOWN zmieniamy wartoœæ godzin i zatwierdzamy klawiszem OK. Prezentowany
termostat umo¿liwia utrzymywanie zadanej temperatury oddzielnie dla dnia i nocy. Aby wejœæ w tryb programowania, w
menu programowania klawiszem UP lub DOWN wybieramy opcje TEMPERATURA i zatwierdzamy klawiszem OK z
podkreœlon¹ wartoœci¹ temperatury, klawiszami UP lub DOWN ustawiamy ¿¹dan¹ wartoœæ temperatury dziennej w zakresie
0-99 ?C i zatwierdzamy klawiszem OK., po tej czynnoœci automatycznie przechodzimy do ustawiania temperatury nocnej.
Tak jak w przypadku ustawiania czasu w dowolnej chwili mo¿emy wycofaæ siê z wprowadzonych zmian naciskaj¹c klawisz
ESC. Poniewa¿ prezentowany termostat umo¿liwia nadzorowanie niezale¿nie temperatury dziennej i nocnej, nale¿y
zdefiniowaæ, jakie godziny bêd¹ traktowane jako dzieñ i bêdzie utrzymywana temperatura dzienna, a jakie jako noc, gdzie
bêdzie utrzymywana temperatura nocna. Do tego celu s³u¿y procedura wywo³ywana z menu o nazwie: DZIEÑ-NOC.
Po zapisaniu wszystkich parametrów termostat jest gotowy do pracy. Na wyœwietlaczu jest wyœwietlana aktualna godzina, na
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Po zapisaniu wszystkich parametrów termostat jest gotowy do pracy. Na wyœwietlaczu jest wyœwietlana aktualna godzina,
na bie¿¹co mierzona temperatura z dok³adnoœci¹ do 0,1OC oraz stan przekaŸnika w module wykonawczym. Na ostatniej
pozycji wyœwietlacza jest przedstawiony styk zwarty, sygnalizuj¹cy, ¿e temperatura mierzona jest mniejsza od
zaprogramowanej i nale¿y w³¹czyæ grzejnik, aby ogrzaæ pomieszczenie. Jeœli temperatura przekroczy wartoœæ nastawion¹,
to nast¹pi wy³¹czenie przekaŸnika w module wykonawczym. Styk rozwarty wskazuje, ¿e przekaŸnik jest wy³¹czony. Aby
nie powodowaæ zbyt czêstego w³¹czania i wy³¹czania przekaŸnika termostat posiada histerezê. Jeœli nastawiona temperatura
ma wartoœæ 23OC, a temperatura w pomieszczeniu wynosi 20OC, to nastêpuje za³¹czenie przekaŸnika, przekaŸnik ten bêdzie
za³¹czony do momentu, gdy temperatura przekroczy wartoœæ 24OC.

Wykaz elementów
Modu³ sterownika

Modu³ wykonawczy

Rezystory:
R1: ..................................................................680kW
R2: ..................................................................4,7kW
R3,R4: ..............................................................47kW
R5: .....................................................................68W
P1: ..........................potencjometr monta¿owy 10kW

Rezystory:
R1: ...................................................................1,5kW
R2: ...................................................................4,7kW
R3: ....................................................................47kW
R4:.....................................................................4,7W
Kondensatory:
C1:..........................................................1000mF/16V
C2,C3: ..............................................................100nF
C4:............................................................100mF/16V
C5:............................................................100mF/16V
C6: ...................................................................100nF
T1:...................................................................BC547
Pó³przewodniki:
D1:.................................................................1N4007
D2: ...................................Dioda LED 5mm czerwona
US1:...............................................................HT-12D
US2:..............................................................LM7805
Inne:
CON1,CON2: ..........................................ARK2(5mm)
B1: ...........................................................bezpiecznik
Gniazdo bezpiecznika do druku
Q1....................................odbiornik radiowy RX433N
Transformator TS2/15

Kondensatory:
C1: ...........................................................100mF/16V
C2,C3: .............................................................100nF
C4: ...........................................................100mF/16V
C5,C6: ...............................................................30pF
Pó³przewodniki:
D1: ................................................................1N5817
US1: ............................PIC16F628 zaprogramowany
US2: ..............................................................HT-12E
US3: .............................................................DS1820
US4: ...........................................................LM78L05
Inne:
CON1: .................................................ARK2(3,5mm)
SW1-SW4: ..........................mikrow³¹cznik h=17mm
Q1: ....................................nadajnik radiowy TX433N
Wyœwietlacz alfanumeryczny......................LCD 16*1
X1: ............................................................32,768kHz

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 1/03

www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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