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Automatyczne sterowanie temperatur¹
z zastosowaniem mikrokontrolera
Motorola MC68HC908QT4CP
1. Wprowadzenie
Obecnie istnieje wiele sposobów sterowania temperatur¹ [1, 3, 7, 10]. Szeroko stosowane jest utrzymywanie temperatury przy u¿yciu bezprzewodowego ogrzewania pod³ogi wod¹
[3]. Sterowanie temperatur¹ jest wa¿ne [2]. Wiêkszoæ z tych sposobów opartych jest na mierzeniu temperatury i odpowiedniej reakcji systemu [5, 8]. Systemy oparte na sterowaniu temperatur¹ s¹ stosowane w utrzymywaniu temperatury pomieszczeñ [3, 10, 11]. Mog¹ byæ równie¿ zastosowane do regulacji pracy pieców [9]. Celem niniejszej pracy jest projekt urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹cego regulacjê temperatury w sztucznie zbudowanym pomieszczeniu z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CP [4]. Przyrz¹d ten ma za zadanie
utrzymaæ w komorze nastawion¹ temperaturê za pomoc¹ ¿arówki wytwarzaj¹cej ciep³o oraz
wiatraka odpowiedzialnego za ch³odzenie. Temperatura powietrza przy wymuszonej konwekcji bêdzie nie wy¿sza od za³o¿onej temperatury docelowej.

2. Budowa sterownika temperatur
Sterownik temperatur zbudowany zosta³ dla pomieszczenia w kszta³cie prostopad³ocianu o wymiarach 10 cm × 10 cm × 15 cm. ciany pomieszczenia wykonano z laminatu,
który ma dobre w³asnoci izolacyjne i wytrzyma³ociowe. Sterownik temperatur pracuje
w zakresie od 0 do 100oC. Zasilanie ca³ego uk³adu pochodzi z zasilacza komputerowego
240 W, u¿ycie zasilacza o mniejszej mocy mo¿e spowodowaæ niew³aciwe dzia³anie uk³adu. Wentylator, który ch³odzi komorê, ma napiêcie zasilania 12 V i sta³¹ prêdkoæ obrotow¹. Uk³ad wyposa¿ony jest w mostek H, który odpowiedzialny jest za przesuwanie tacki
z CD-ROM w jedn¹ i w drug¹ stronê. Mostek H jest uk³adem czêsto stosowanym do sterowania silnikami. Klapa zosta³a zamocowana na drucie. Przesuwana jest za pomoc¹ mechanizmu wysuwania tacki z CD-ROM. Uk³ad do obs³ugi grza³ki i wentylatora zosta³ wykonany tak, aby zapewniæ odpowiedni¹ pracê tych urz¹dzeñ. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e wejcie mikrokontrolera jest przystosowane do obs³ugi ¿arówki i dzia³a w tym przypadku jako
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wyjcie. Dodatkowo zosta³ wykonany uk³ad, który dostarcza zasilanie do uk³adu z zasilacza [6]. Do prostopad³ocianu wykonanego z laminatu przymocowany jest uk³ad, w którego sk³ad wchodz¹ (rys. 1 i 2):
 mikrokontroler firmy Motorola MC68HC908QT4CP,
 dwa czujniki LM35CZ (40 do +110oC),
 dwa stabilizatory (7812, 7805),
 dwa wzmacniacze operacyjne,
 9 tranzystorów, 3 diody (stabilizuj¹ce), 24 oporniki i 7 kondensatorów,
 potencjometr,
 ¿arówka samochodowa 45 W, 12 V,
 wentylator pracuj¹cy pod napiêciem 12 V,
 mechanizm wysuwania tacki z CD-ROM,
 zasilacz komputerowy o mocy 240 W.

Rys. 1. Uk³ad sterownika temperatury

Rys. 2. Pomieszczenie w kszta³cie prostopad³ocianu
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Rysunki 3–9 przedstawiaj¹ sposób wyprowadzeñ nó¿ek mikrokontrolera. Ka¿de wyprowadzenie mikrokontrolera zosta³o wykorzystane w sterowaniu uk³adem.

Rys. 3. Uk³ad mikrokontrolera firmy Motorola MC68HC908QT4CP

Rys. 4. Uk³ad zasilania

Rys. 5. Uk³ad potencjometru
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Rys. 6. Uk³ad czujnika LM35CZ

Rys. 7. Uk³ad wentylatora

Rys. 8. Uk³ad ¿arówki
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Rys. 9. Uk³ad mostka H

3. Sposób dzia³ania sterownika temperatur
Sterownik temperatury utrzymuje temperaturê zadan¹ przez u¿ytkownika. U¿ytkownik za pomoc¹ potencjometru nastawia okrelon¹ temperaturê. W przypadku ustawienia
temperatury wy¿szej ni¿ temperatura otoczenia, zapala siê ¿arówka 45 W, która ogrzewa
wnêtrze komory. Wentylator wówczas nie pracuje. Klapa komory jest zamkniêta. Dodatkowo zapala siê czerwona dioda, aby poinformowaæ, ¿e komora siê grzeje. Natomiast w przypadku nastawienia temperatury poni¿ej temperatury otoczenia, otwiera siê klapa i wentylator zaczyna ch³odziæ komorê. ¯arówka wówczas nie wieci.

4. Implementacja oprogramowania dla mikrokontrolera
Program umieszczony w mikrokontrolerze firmy Motorola MC68HC908QT4CP zawiera obs³ugê mechanizmu wysuwania tacki z CD-ROM, wentylatora, ¿arówki oraz czujnika LM35CZ. Obs³uga mechanizmu wysuwania tacki z CD-ROM zaimplementowana jest
tak, aby klapka pude³ka mog³a siê zamykaæ i otwieraæ w zale¿noci od tego, czy nastêpuje
grzanie lub ch³odzenie. Dodatkowo zosta³o to zaimplementowane w taki sposób, by ma³e
zmiany temperatur nie powodowa³y natychmiastowego przejcia stanu ch³odzenia w grzanie i odwrotnie. Programy dla uk³adu zosta³y napisane w jêzyku C przy zastosowaniu narzêdzia CodeWarrior Development Tools. Kolejno kod programu zosta³ zamieniony na od-

30

Adam G³owacz, Witold G³owacz

powiedni¹ postaæ w jêzyku Asembler. Wszystkie nó¿ki mikrokontrolera zosta³y wykorzystane. Dlatego mikrokontroler firmy Motorola MC68HC908QT4CP jest odpowiedni dla
tego uk³adu.

5. Wyniki badañ
Badania zosta³y przeprowadzone dla sterownika temperatur, który znajdowa³ siê
w pomieszczeniu z temperatur¹ zewnêtrzn¹ 24oC. Badanie oparte by³o na sprawdzeniu
dzia³ania sterownika (rys. 10). Na pocz¹tku nastawiono temperaturê 34oC, wówczas nast¹pi³o zamkniêcie klapki i grzanie ¿arówki (70 s). Sterownik temperatury utrzymywa³ sta³¹
temperaturê w komorze (10 s). Gdy temperatura nieznacznie spad³a, mikrokontroler w³¹cza³
¿arówkê. Kolejnym krokiem w badaniu by³o nastawienie ch³odzenia. W tym celu nastawiono temperaturê 25oC ze wzglêdu na temperaturê otoczenia. W tym przypadku urz¹dzenie
otworzy³o klapkê i uruchomi³o wentylator (240 s). ¯arówka w tym czasie nie wieci³a.

Rys. 10. Zale¿noæ temperatury w komorze od czasu trwania badania

6. Podsumowanie
W pracy zbudowano i badano przyrz¹d do sterowania temperatur¹ w pomieszczeniu wykonanym z laminatu. Podobne rozwi¹zania mo¿na wdra¿aæ w innych wiêkszych
pomieszczeniach przy zastosowaniu innych modu³ów. Badane urz¹dzenie prawid³owo spe³nia³o swoje zadania. Sterownik temperatur zawsze d¹¿y³ do uzyskania temperatury zadanej przez u¿ytkownika. Ca³ym uk³adem sterowa³ mikrokontroler Motorola
MC68HC908QT4CP.
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Dodatek A
Dodatek zawiera kod programu w jêzyku C do obs³ugi mikrokontrolera Motorola
MC68HC908QT4CP.
Kod programu z klas¹ g³ówn¹ main.c
#include <hidef.h>
#include <MC68HC908QT4.h>
#include „ podstawowy.h „
void main(void) {
unsigned char temperatura_zewnetrzna=0;
unsigned char temperatura_wewnetrzna=0;
unsigned char threshold=0;
unsigned char histereza = 12;
konfiguracja();
for(;;){
temperatura_zewnetrzna=przetwornik_AC(channel_3);
temperatura_wewnetrzna=przetwornik_AC(channel_2); //temperatura w komorze
threshold=przetwornik_AC(channel_0); //temperatura zadana
sterowanie(temperatura_zewnetrzna, temperatura_wewnetrzna, threshold, histereza);
opoznienie(1000);
}
}
Kod pliku ustawieñ sprzêtu po resecie ustawienia.c
#include <hidef.h>
#include „ podstawowy.h „
#include <MC68HC908QT4.h>
void konfiguracja(void){
DDRA=0b001010;
PTA=0b000000;
PTAPUE=0b00000000;
CONFIG2=0b10000000;
CONFIG1=0b00011001;
ADICLK=0b01000000;
ADSCR=0b00100000;
TSC=0b00000000;
TMOD=200;
TSC1=0b00011010;
TCH1=100;
}
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Kod pliku podstawowy.h
#include <MC68HC908QT4.h>
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

rejestr_danych_adc ADR;
channel_0 0
channel_2 2
channel_3 3
set_channel_0() {ADSCR=0b00100000;}
set_channel_2() { ADSCR=0b00100010;}
set_channel_3() { ADSCR=0b00100011;}
WLACZ_GRZALKE() {PTAPUE|=0b00000100;}
WYLACZ_GRZALKE() {PTAPUE&=0b11111011;}
WLACZ_WENTYLATOR(){PTA_PTA3=1;}
WYLACZ_WENTYLATOR(){PTA_PTA3=0;}
wypelnienie TCH1

void konfiguracja(void);
void opoznienie(unsigned int delay);
void sterowanie(unsigned char temperatura_zewnetrzna, unsigned char temperatura_ wewnetrzna,
unsigned char threshold, unsigned char histereza);
unsigned char przetwornik_AC (unsigned char kanal);
Kod do otwierania klapki pude³ka otwierania-klapki.c
#include
#include
#include
#include

<hidef.h>
<MC68HC908QT4.h>
<stdlib.h>
„podstawowy.h”

extern volatile unsigned char licznik_przerwan;
extern unsigned char flaga_klapka_zamknieta;
void otworz_klapke (void){
static unsigned int pomocny_licznik;
static unsigned char flaga_klapka_otwarta;
if (!flaga_klapka_otwarta){
while (pomocny_licznik<50000){
pomocny_licznik++;
if(licznik_przerwan<12){
klapka=0;
} else{
klapka=1;
}
}
pomocny_licznik=0;
flaga_klapka_otwarta=1;
flaga_klapka_zamknieta=0;
}
}
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Kod do otwierania klapki pude³ka zamykania-klapki.c
#include
#include
#include
#include

<hidef.h>
<MC68HC908QT4.h>
<stdlib.h>
„podstawowy.h”

extern volatile unsigned char licznik_przerwan;
extern unsigned char flaga_klapka_otwarta;
void zamknij_klapke (void){
static unsigned int pomocny_licznik;
static unsigned char flaga_klapka_zamknieta;
if(!flaga_klapka_zamknieta){
while (pomocny_licznik<50000){
pomocny_licznik++;
if(licznik_przerwan<4){
klapka=0;
} else{
klapka=1;
}
}
pomocny_licznik=0;
flaga_klapka_zamknieta=1;
flaga_klapka_otwarta=0;
}
}

Kod programu gdy klapka pude³ka jest nieruchoma klapka-w-spoczynku.c
#include
#include
#include
#include

<hidef.h>
<MC68HC908QT4.h>
<stdlib.h>
„podstawowy.h”

extern volatile unsigned char licznik_przerwan;
void klapka_w_spoczynku (void){
if(licznik_przerwan<6){
klapka=0;
} else{
klapka=1;
}
}
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Kod programu do ustawienia przetwornika AC przetwornik-ac.c
#include „podstawowy.h”
unsigned char przetwornik_AC (unsigned char kanal){
static unsigned char FIFO_0[8];
static unsigned char FIFO_1[8];
static unsigned char FIFO_2[8];
static unsigned char i=0;
static unsigned char j=0;
static unsigned char k=0;
unsigned int suma=0;
unsigned char tmp;
if (kanal==0){
set_channel_0()
FIFO_0[i]=rejestr_danych_adc;
i++;
if (i==8){
i=0;
}
for (tmp=0;tmp<8;tmp++){
suma+=FIFO_0[tmp]; //wynik to suma wszystkich el. kolejki FIFO
}
}
if (kanal==2){
set_channel_2()
FIFO_1[j]=rejestr_danych_adc;
j++;
if (j==8){
j=0;
}
for (tmp=0;tmp<8;tmp++){
suma+=FIFO_1[tmp];
}
}
if (kanal==3){
set_channel_3()
FIFO_2[k]=rejestr_danych_adc;
k++;
if (k==8){
k=0;
}
for (tmp=0;tmp<8;tmp++){
suma+=FIFO_2[tmp];
}
}
return ((unsigned char)(suma/8));
}
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Program do sterowania ca³ym uk³adem sterowanie.c
#include
#include
#include
#include

<hidef.h>
<MC68HC908QT4.h>
<stdlib.h>
„podstawowy.h”

static unsigned char flaga_klapka; //0:otwarta,1:zamknieta
void sterowanie (unsigned char temperatura_zewnetrzna, unsigned char temperatura_ wewnetrzna,
unsigned char threshold, unsigned char histereza){
unsigned char z;
if ((temperatura_wewnetrzna>=(threshold+histereza))){
WLACZ_GRZALKE()
WYLACZ_WENTYLATOR()
if(flaga_klapka){
//zamykanie klapki, jesli otwarta
flaga_klapka=0;
wypelnienie = 2;
for (z=0;z<8;z++){
opoznienie(60000);
}
}
wypelnienie=100; //po zamknieciu klapki wylaczamy silniczek od klapki: pwm=50%, U na
silniczku=0
}
if (temperatura_wewnetrzna<=(threshold-histereza)){
WYLACZ_GRZALKE()
WLACZ_WENTYLATOR()
if(!flaga_klapka){ //otwieranie klapki, jesli zamknieta
flaga_klapka=1;
wypelnienie = 183;
//pwm~= 91,5%, U na silniczku ~=4.5
for (z=1;z<10;z++){
opoznienie(60000);
}
}
wypelnienie=100; //po otwarciu klapki wylaczamy silniczek od klapki: pwm=50%
}
if((abs(temperatura_wewnetrzna-threshold))<(histereza-6)){ //w pewnym przedziale temp,
mniejszym od podwojonej histerezy, nie wentylujemy
WYLACZ_GRZALKE()
WYLACZ_WENTYLATOR()
}
}
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