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Ideja in cilj projekta
Razsmernik KACO Powador 10.0 TL3 se uporablja za pretvorbo enosmerne električne
napetosti v izmenično. Večinoma se uporablja pri manjših fotovoltaičnih sončnih
elektrarnah. Ko temperatura razsmernika preseže dovoljeno vrednost, razsmernik
vključi ventilator, ki je namenjen hlajenju le tega.
Ker ventilator ne vsebuje regulatorja, je ob delovanju moteče glasen, saj se vrti pri
maksimalnem številu obratov.
PWM regulator se bo uporabljal za nadzorovan vklop ventilatorja. Če bo
temperatura presegla v naprej določeno vrednost se bo ventilator vključil le do
določenega števila obratov. Če bo temperatura še vedno naraščala, bo začel delovati
z višjim številom obratov, v nasprotnem primeru pa se bo izključil. Zaradi tega bo
hrup, ki ga le ta sicer povzroča, manjši.
Na LCD prikazovalniku se bo izpisovala trenutna temperatura razsmernika, stanje
ventilatorja ter maksimalno in minimalno dosežena temperatura. Uporabljena bosta
dva senzorja temperature DS18B20 proizvajalca Dallas, ki delujeta v merilnem
območju od -55 do +125 °C. Dva senzorja bosta uporabljena za natančnejše merjenje
temperature ter v namen redundance.
V primeru odpovedi enega izmed senzorjev ali ventilatorja bo na LCD zaslonu
prikazano sporočilu o napaki. Poleg tega bo na ohišju regulatorja utripala opozorilna
LED, piezo zvočnik pa bo oddajal zvočni signal.
Sistem bo trenutno stanje temperature izpisoval na SD kartico v želenem intervalu
(privzeto vsako uro), obvestila o morebitnih napakah pa se bodo zabeležila takoj.
Podatke bo mogoče analizirati s pomočjo računalnika ter spremljati dolgoročno
statistiko delovanja sistema.
Faze razvoja
Faza 1: Razvoj in izgradnja PWM regulatorja
Faza 2: Izpis podatkov na SD kartico
Faza 3: Analiziranja, testiranja in obdelava zajetih podatkov
Okvirna časovnica
1. – 6. teden: Načrtovanje optimalnega regulatorja ter ostalih potrebnih gradnikov.
7. – 12. teden: Izdelava in testiranje posameznih modulov, izpis na SD kartico.
13. – 15. teden: Izdelava PCB plošče z vsemi moduli, odpravljanje napak, končne
meritve in testiranja.
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Postopek razvoja in zadane funkcije končnega izdelka
Kot je bilo zadano v časovnici smo se prvih nekaj tednov lotili raziskave komponent in
modulov, ki bi najbolje opravljali zadane naloge ter so cenovno ugodni. Na podlagi
izkušenj in nasvetov iz forumov po spletu smo nabavili posamezne elemente. S
pomočjo testne plošče (znane tudi kot protoboard ali breadboard) smo proučili in
inicializirali delovanje posameznih modulov. Na ta način smo lažje odpravljali sprotne
napake, do katerih je prihajalo ter se seznanili s podrobnim delovanjem posameznih
elementov.
V začetni fazi smo si zamislili tudi način delovanja in funkcije, ki jih mora omogočati
končni izdelek.
Glavne zahteve so bile:




prikaz trenutne, maksimalne in minimalne temperature ter stanja ventilatorja
na LCD zaslonu
4 stanja hitrosti vrtenja ventilatorja (mirovanje, 50 %, 75 % in 100 %),
krmiljenega s PWM v odvisnosti od temperature z ΔT = 2 °C pri prehodih stanj
javljanje alarma v primeru odpovedi senzorja ali nedelovanja ventilatorja
preko LCD zaslona, opozorilne LED in zvočnega signala

Slika 1: Inicializacija posameznih elementov na testni plošči
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Opis pomembnejših uporabljenih komponent
V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejši gradniki, ki so uporabljeni. Diskretnih
elementov
(uporov,
diod,
kondenzatorjev)
ne
bomo
opisovali.

Razvojna plošča Arduino Uno
Arduino Uno je razvojna plošča, ki temelji na mikrokrmilniku ATmega328 proizvajalca
Atmel. Trenutno je v svetu Arduino ena izmed najbolj podprtih platform za razvoj
sistemov, ki temeljijo na mikrokrmilnikih Atmel. Ponujajo več razvojnih plošč (Mini,
Nano, Mega,…), programsko okolje ter dobro podporo preko spleta in raznih
forumov. S pomočjo razvojne plošče Arduino Uno smo spisali programsko kodo ter
preizkusili delovanje vseh posameznih modulov.

Podrobnejše informacije o razvojni plošči
Delovna napetost
Priporočljiva vhodna napetost
Mejne napajalne vrednosti
Digitalni I/O vhodi
Analogni vhodi
Flash spomin
SRAM
EEPROM
Hitrost ure

5V
7-12V
6-20V
14 (6 jih omogoča PWM)
6
32 KB (0,5 KB zasede bootloader)
2 KB
1 KB
16 MHz

Slika 2: Arduino Uno
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LCD modul ter IC 74HC595
Za prikaz temperature in stanja ventilatorja smo uporabili LCD zaslon. Omogoča
zapisovanje dveh vrstic po 16 znakov ter osvetlitev zaslona. Deluje na podlagi
krmilnika HD44780, ki je široko uporabljen za krmiljenje več podobnih LCD zaslonov.
Kar LCD uporablja paralelno komunikacijo za direkten priklop na mikrokrmilnik
porabimo 7 podatkovnih linij v 4 bitnem režimu ter 11 podatkovnih linij v 8 bitnem
režimu. Zaradi tega smo se odločili za komunikacijo v 4 bitnem režimu ter
multipleksiranje s pomočjo IC 74HC595. Na ta način lahko LCD zaslon krmilimo z le
tremi podatkovnimi linijami.

Slika 3: 2x16 LCD zaslon

Modul za zapis na SD kartico ter IC 74HC4050
Za zapis trenutne temperature in morebitnih napak na SD kartico smo uporabili SD
modul proizvajalca LC Studio. Le-ta vsebuje 3,3 V regulator napetosti, saj SD kartice
delujejo le pri napetosti 3,3 V. Ker krmilni signal za zapis na kartico prihaja iz
mikrokrmilnika ATmega328, ki deluje pri petih voltih, logična enica predstavlja
napetost 5 V. Zaradi tega smo morali uporabiti pretvornik napetosti signalov iz 5 V na
3,3 V. V nasprotnem primeru zapis na SD kartico ne deluje, ne nazadnje pa jo lahko
poškodujemo.
Za pretvorbo napetosti smo uporabili IC 74HC4050. Deluje tako, da vhodne signale
pretvori v napetost, ki je enaka napajalni napetosti IC-ja. Ker vsi ostali moduli
delujejo pri napetosti 5 V, smo za napajanje IC 74HC4050 uporabili 3,3 V regulator
napetosti iz modula SD kartice.
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Slika 4: Modul za zapis na SD kartico

Integrirano vezje TC670 za nadzor delovanja ventilatorja
Stanje ventilatorja smo nadzirali s pomočjo IC TC670 proizvajalca Microchip. Gre za
integrirano vezje, ki deluje na podlagi prejetih impulzov, ki jih pri normalnem
delovanju ustvarja ventilator. S pomočjo zunanjega delilnika, ki ga predstavljata dva
upora lahko določimo minimalno dovoljeno število obratov. Če ti padejo pod
določeno mejo, IC TC670 spremeni stanje izhodnega pin, ki ga lahko razumemo kot
alarm. Po sprožitvi alarma je potrebno izhodni pin ponastaviti.
Ker je IC TC670 v SOT-23 (Small Outline Transistor) ohišju smo ga za lažje testiranje in
integracijo skupaj s PIN konektorji prispajkali na tiskanino.

Slika 5: Še ne prispajkano integriranega vezja TC670 ter namensko zjedkana tiskanina
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Napajalnik ter stabilizator napetosti LM7805
Ventilator, ki ga uporabljamo deluje na 12 V in pri normalnem obratovanju porabi do
230 mA toka. Za napajanje celotnega sistema smo uporabili 12 V napajalnik, ki
omogoča porabo toka do 1 ampera. Ker večina ostalih komponent deluje pri 5 V,
smo morali poskrbeti za stabilen 5 V napajalnik. V ta namen smo uporabili
stabilizator napetosti LM7805, ki omogoča stabilno napetost 5 voltov do 1 ampera
toka v TO-220 ohišju. Zagotoviti smo morali tudi hladilno telo, saj regulator LM7805
odvečno napetost pretvori v toploto.

Slika 6: Regulator napetosti LM7805

Senzor temperature Dallas DS18B20
Za merjenje temperature smo uporabili digitalna senzorja z oznako DS18B20
proizvajalca Dallas v TO-92 ohišju. Dva senzorja smo uporabili za natančnejše
merjenje temperature, saj uporabljamo povprečno temperaturo iz obeh. Senzorji
DS18B20 lahko delujejo v »1-Wire« načinu kar pomeni, da lahko na posamezno
podatkovno linijo priključimo več senzorjev in s tem privarčujemo število vhodov
mikrokrmilnika. V našem primeru smo se odločili za klasičen priklop (vsak senzor na
svoj vhod), saj bi v primeru odpovedi vhoda mikrokrmilnika bilo onemogočeno
zajemanje temperature iz obeh. Uporabljena senzorja delujeta v območju od -55 do
+125 °C z natančnostjo +/- 0,5 °C. Napajalno območje je od 3 do 5,5 V.
Alarmni sistem v primeru odpovedi enega izmed senzorjev temelji na razliki
izmerjene temperature med njima. Če je razlika prevelika se sproži alarm ki pomeni,
da je eden izmed senzorjev v okvari. Ker so senzorji digitalni, v primeru nepravilnega
napajanja (odklop pozitivne ali negativne veje) vrnejo nerealno cifro, ki prav tako
sproži alarmno proceduro.
Pomembno je, da sta za pravilno delovanje senzorja nameščena čim bolj skupaj.
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Slika 7: Senzor temperature DS18B20

FET tranzistor IRL2505
Za vklop in izklop ventilatorja ter PWM regulacijo hitrosti vrtenja smo uporabili FET
tranzistor IRL2505 v TO-220 ohišju. Omogoča hitro preklapljanje, ima majhno
notranjo upornost ter deluje pri temperaturah do 175 °C. Ker ga krmilimo z
napetostjo 5 V je pomembno tudi to, da je pri tej napetosti že popolnoma prevoden.

Slika 8: FET tranzistor IRL2505
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Pisanje programske kode in programiranje mikrokrmilnika
Razvojno okolje Arduino poleg fizičnih plošč omogoča tudi programsko okolje za
programiranje mikrokrmilnikov. Temelji na nekoliko modificirani različici jezika C++.
Program je enostaven za uporabo, saj omogoča le nujno potrebne funkcije.
Prednaloženih je veliko začetniških programov in primerov, s pomočjo katerih hitro
osvojimo osnove programiranja mikrokrmilnikov.
Razvojne plošče Arduino že vsebujejo programator, ki je integriran na tiskanini. Če
želimo spisan program prenesti na mikrokrmilnik moramo le priključiti USB kabel,
izbrati ustrezno razvojno ploščo ter zapisati HEX kodo, ki jo kreira prevajalnik. Če je v
programski kodi napaka, smo o tem obveščeni, v nasprotnem primeru pa nam
vmesnik vrne potrditev o uspešnem prenosu kode v mikrokrmilnik.

Slika 9: Programsko okolje Arduino
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Prenos programske kode na samostojen mikrokrmilnik brez okolja
Arduino
Kljub temu, da so razvojne plošče Arduino relativno poceni, je samostojen
mikrokrmilnik (v našem primeru ATmega328) še cenejši. Ker smo hoteli razviti
sistem, ki je cenovno čim bolj ugoden smo se odločili, da izdelamo samostojno ali
“standalone” verzijo, brez razvojne plošče Arduino.
Za realizacijo samostojne verzije smo na mikrokrmilnik ATmega328 zapekli nalagalnik
(bootloader). Ta nam olajša delo, saj lahko program v mikrokrmilnik zapišemo le z
enim klikom. V nasprotnem primeru bi morali z dodatnimi orodji nastaviti interne
varovalke, ki so nujno potrebne za pravilno delovanje mikrokrmilnika.
Čeprav ATmega328 omogoča uporabo notranjega kristala, ki predstavlja urin signal
za uporabo časovnih funkcij smo inicializirali zunanji 16 MHz kristal, ki je bolj
natančen. Poleg tega sta za samostojno delovanje potrebna še dva 18 pF ali 22 pF
keramična kondenzatorja. Poleg kristala ju je zaradi zunanjih motenj potrebno
locirati kar se da blizu mikrokrmilnika.
Ker ne uporabljamo več Arduino razvojne plošče, ki vsebuje programator, je
potrebno program v mikrokrmilnik prenesti nekoliko drugače. To najlažje storimo z
razvojno ploščo Arduino Uno, ki ji odstanimo mikrokrmilnik. Potrebno je povezati le
pine TX, RX ter RESET, za zapis kode pa lahko uporabimo kar okolje programa
Arduino.

Slika 10: Programiranje samostojnega mikrokrmilnika
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Izdelava tiskanega vezja
Ko smo proučili delovanje posameznih modulov in jih uspešno inicializirali, smo se
lotili izdelave tiskanega vezja, na katerega smo prispajkali vse gradnike. Vezje in
shemo tiskanine smo izrisali s pomočjo programa CadSoft Eagle. Le-ta vsebuje
ogromno bazo knjižnic raznih elementov ter ponuja vsa potrebna orodja za izris vezij
in shem za izdelavo tiskanin.

Slika 11: Programsko okolje CadSoft Eagle

Ko smo izrisali shemo smo se lotili fizične izdelave tiskanega vezja. Ker je šlo za
razvijaško verzijo smo jo izdelali sami s tehniko osvetljevanja in jedkanja. Shemo smo
na bakreno tiskanino, ki je bila oslojena s fotolakom prenesli s pomočjo osvetljevanja
z UV žarnico.
Po osvetljevanju smo ploščico potopili v raztopino natrijevega hidroksida, ki je
predstavljal razvijalec. Po uspešnem prenosu sheme na bakreno ploščico smo
odvečni baker zjedkali z mešanico vode, 30% peroksida ter 30% solne kisline.
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Slika 12: Izdelava tiskanega vezja
Po jedkanju smo tiskanino očistili z acetonom, da smo odstranili ostanke fotolaka.
Nato smo zvrtali luknje za montažo komponent ter na bakrene linije nanesli
protikorozijsko zaščito. Komponente smo prispajkali s spajkalnikom.

Slika 13: Spajkanje komponent
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Končni izgled vezja z vsemi komponentami

Slika 14: Končni izgled tiskanine
Po natančnem pregledu vseh spojev in pravilni vstavitvi integriranih vezij smo na
tiskanino priključili še senzorja temperature, LCD zaslon, ventilator ter vstavili SD
kartico. Sledila so podrobna testiranja pravilnosti delovanja ter izvajanje meritev.

Slika 15: Tiskanina z ostalimi komponentami
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Odpravljanje napak
Kljub večkratnim pregledom pravilnosti načrtane sheme in delovanju posameznih
modulov na razvojni plošči izdelana tiskanina v prvi fazi testiranj ni delovala pravilno.
Opaziti je bilo več napak, katerih vzroki in rešitve so opisane v nadaljevanju. Pri
reševanju le teh smo si v glavnem pomagali z nasveti iz forumov na spletu.

Napaka #1: Samodejno ponastavljanje (resetiranje) sistema
Že po nekaj sekundah delovanja smo ugotovili, da se nam celoten sistem naključno
ponastavlja (resetira) sam od sebe.
REŠITEV: V prvotno vezje nismo vnesli gladilnih kondenzatorjev. Med napajalne pine
ter ozemljitev mikrokrmilnika smo naknadno prispajkali 0,1 uF keramične
kondenzatorje, ki so poskrbeli za filtriranje motenj v napajanju.

Napaka #2: Napačen prikaz maksimalne temperature ob zagonu
Pri vsakem zagonu se je na LCD zaslonu na mestu, ki je bil rezerviran za zapis
maksimalne dosežene temperature vsakič izpisalo število 85, kar je bilo narobe.
REŠITEV: Problem je bil v branju začetne vrednosti senzorja. Pri vsakem zagonu se je
iz senzorja najprej prebrala vrednost 85, ki je bila v trenutku najvišja dosežena.
Napako smo odpravili z zakasnjenim klicem temperature v fazi inicializacije
programa.

Napaka #3: Javljanje napake ventilatorja pri prehodu iz mirovanje na 50 % hitrosti
Vselej, ko se je ventilator iz mirovanja vključil na 50 % svoje hitrosti, nas je sistem
obvestil o okvari ventilatorja. Kljub temu, da se je v nadaljevanju stanje
normaliziralo, je bilo obvestilo o napaki potrebno odstraniti.
REŠITEV: Vzrok napake je bil v prehodnem pojavu ventilatorja. Del za nadzor napak
ventilatorja (IC TC670) je ob prehodu iz mirovanja v delovanje v trenutku zaznal, da
se ventilator ne vrti, kar je javil kot napako. Vzrok za to je minimalna zakasnitev, ki jo
ima ventilator ob vklopu, saj je nemogoče doseči prehod iz mirovanja do želene
hitrosti v trenutku. Napako smo odpravili s kratko zakasnitvijo med vklopom
ventilatorja in branjem stanja ventilatorja.
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Napaka #4: Napačen prikaz zapisa na LCD zaslon
Ob vklopu ventilatorja so se na LCD zaslonu na trenutke izpisali napačni znaki, druga
vrstica pa je nehala delovati.
REŠITEV: Do problema je prišlo zaradi vnosa motenj pri vklopu ventilatorja. Napako
smo odstranili z naknadnim prispajkanjem 0,1 uF keramičnih kondenzatorjev med
napajalne linije multiplekserja 74HC595 ter LCD zaslona, ki so služili kot filter.

Napaka #5: Nezapisovanje podatkov na SD kartico
Kljub temu, da je zapis na SD kartico na razvojni plošči deloval, je bila ob prenosu na
tiskanino kljub nekaj minutnemu testiranju tekstovna datoteka na SD kartici prazna.
REŠITEV: Napaka je bila v napačni priključitvi napajanja pretvornika levelov
74HC4050. Namesto, da bi integrirano vezje napajali iz 3,3 V regulatorja, smo le tega
povezali na 5 V vir napetosti. S pomočjo svedra smo odstranili napajalno vez na
tiskanini ter z dodatnim vodnikom povezali IC 74HC4050 na 3,3 V napajanje.

Ko smo uspešno odstranili vse napake smo vezje nekaj dni testirali pod različnimi
pogoji. Po večtedenskem pravilnem delovanju smo dodelali in popravili načrt vezja
ter shemo.

Tehnične karakteristike regulatorja
Priporočljiv napajalnik:

12 V DC, 500 mA

Poraba toka regulatorja pri nedelovanju ventilatorja:
Poraba toka regulatorja pri polni hitrosti ventilatorja (zagon):
Poraba toka regulatorja pri polni hitrosti ventilatorja (delovanje):
Poraba toka regulatorja pri držanju ventilatorja z roko:

< 100 mA
≈ 280 mA
≈ 180 mA
≈ 340 mA

V primeru uporabe močnejšega ventilatorja je potrebno zagotoviti ustrezen
napajalnik.
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Prikaz pravilnega delovanja regulatorja
Naslednje slike ponazarjajo delovanje regulatorja.

Slika 16: Prikaz trenutne, maksimalne in minimalne temperature ter stanje
ventilatorja na LCD zaslonu

Slika 17: Zapis v primeru odpovedi ventilatorja na LCD zaslonu, utripanje LED ter
zvočni signal iz piezo zvočnika. Izpiše se tudi cifra serviserja.
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Obdelava zajetih podatkov na SD kartici
Trenutno stanje temperature in morebitne napake se zapisujejo v tekstovno
datoteko na SD kartici. S pomočjo programskih orodij lahko spremljamo dolgoročno
statistiko temperature ter nadzorujemo pravilnost delovanja regulatorja.

Slika 18: Primer zapisa v TXT datoteko na SD kartici
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S pomočjo programa Excel smo izrisali graf za 1492 opravljenih meritev, ki so bile
opravljene v sobi. Za testne namene smo zapis izvedli vsakih 5 sekund kar pomeni,
da je meritev trajala približno 124 minut oziroma 2 uri in 4 minute.
Manjši padci temperature predstavljajo občasno odpiranje okna (zračenje sobe),
nenaden porast pa prislonitev senzorjev na radiator.

Slika 19: Izris grafa za 1492 opravljenih meritev
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Zaključek
Brez dvoma sem izdelavi projekta skupno namenili več časa, kot vsem ostali
predmetom tega semestra. Naučil sem se ogromno novega, predhodno pridobljeno
znanje lahko uporabili v praksi ter uvidel, da kljub skrbnemu načrtovanju sistema na
papirju ni nujno, da bo le ta pravilno deloval tudi v praksi. Če te stvar veseli in v njej
vidiš dodano vrednost, se razvoja ne lotiš po sistemu “uro na dan” ampak te misli na
rešitve problema spremljajo na vsakem koraku.
Predlagam, da se v prihodnje izvaja več projektov takšne sorte, predvsem pa, da bi s
takšnim načinom učenja začeli že v nižjih letnikih. Sam sem mnenja, da se določene
stvari da lažje razumeti in naučiti, če jih najprej preizkusiš v praksi in se šele kasneje
lotiš teoretičnega dela. Predpogoj je le, da te stvar resnično zanima.

Viri




vse slike, povezane z regulatorjem in obdelavo podatkov iz SD kartice sem
izdelal sam
slike in sheme razvojne plošče Arduino so vzete iz njihove uradne spletne
strani http://www.arduino.cc/
slike ostalih elementov so vzete iz specifikacij proizvajalcev (datasheets)

Priloge






načrt vezja
shema za prenos na tiskanino
shema za spajkanje elementov
spisek elementov
programska koda
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