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Realization of two-point hysteresis controller of heat chamber using Arduino microcontroller 

This article discusses the design, analysis and implementation of the hysteresis temperature control 
of the heat chamber using a microcontroller. The treated microcontroller is Arduino brand model 
UNO, which was used in the experimental work for the realization of the system hysteresis 
temperature control. Before starting the measurement microcontroller was connected to all the sensors 
and actuators necessary for carrying out temperature control inside the furnace. A software code, 
essential for switching a relay or consequently a heating unit crucial for regulating the temperature of 
the heat chamber was developed. The system was tested with numerous experiments of temperature 
stability for different reference temperatures. The results show satisfactory results of the system 
temperature stability therefore making it possible to test the real element. 

 

Kratek pregled prispevka 

V članku je opisano načrtovanje, analiza ter izvedbo histerezne regulacije toplotne komore s 
pomočjo mikrokrmilnika. Obravnavani mikrokrmilnik je znamke Arduino modela UNO, ki je bil 
uporabljen v eksperimentalnem delu za realizacijo sistema temperaturne histerezne regulacije. Pred 
pričetkom meritve je bil mikrokrmilnik povezna z vsemi senzorji in aktuatorji potrebnimi za izvedbo 
regulatorje temperature znotraj peči. Razvita je bila programska koda, ki je bistvena za vklapljanje 
releja oziroma grelnega telesa, kar pa je ključno za regulacijo temperature toplotne komore. Sistem 
je bil preizkušen s številnimi eksperimenti temperaturne stabilnosti za različne referenčne 
temperature. Rezultati prikazujejo zadovoljive rezultate temperaturne stabilnosti sistema, kar je 
omogočilo testiranje realnega elementa.  



 

1 Uvod  

Mikrokrmilniki so zaradi enostaven uporabe 
danes prisotni že v številnih napravah. V osnovi 
so to majhna elektronska vezja, ki zaradi 
preprostosti omogočajo izvedbo številnih 
aplikacij. Tako predstavljajo idealno rešitev za 
izdelavo temperaturne regulacije toplotne 
komore v osnovi namenjene karakterizaciji 
fotouporov. 

Cilj naloge je izdelati dvotočkovno histerezno 
regulacijo toplotne komore (peči) s pomočjo 
mikrokrmilnika ARDUINO. Peč je namenjena 
izvajanju različnih karakterizacij temperaturnih 
odvisnosti na različnih testnih vzorcih, materialih 
in napravah. V tej nalogi je testiran vpliv 
temperature na delovanje kondenzatorja LC  

nihajnega kroga. Vzporedna vezava 
kondenzatorja ter tuljave predstavlja pomemben 
člen pri vseh komunikacijskih elektronskih vezij. 
Vrednost resonančne frekvence nihajnega kroga 
je v celoti odvisna od velikosti kapacitivnosti C 
in induktivnosti L. Teza projekta je bila raziskati 
vpliv segrevanja na spremembo resonančne 
frekvence nihajnega kroga zaradi spremembe 
parametrov L in C. 

Cilj članka je opis izdelave ter testiranje 
dvotočkovne histerezne regulacije toplotne 
komore. Pri tem smo zaradi materiala komore 
omejeni na temperature do 120 °C, naš namen pa 
je dokazati cenovno ugodno izvedbo regulacije 
temperature z relativno majhno histerezo 
temperature, ±1 °C. 

2 Opis problema 

2.1 Mikrokrmilnik Arduino in uporabljene 
komponente 

Za izvedbo regulacije temperature peči je bil 
izbran mikrokrmilnik Arduino. To je v osnovi je 
integrirano vezje, ki mu lahko s pomočjo 
programske kode spreminjamo napetostna stanja 
na njegovih priključkih. Kodo lahko zapišemo v 
programskem jeziku Arduino, ki je 
implementacija Wiring jezika. Vsebujejo 8-bitni 
mikrokontroler Atmel AVR ali 32-bitni Atmel 
ARM. Arduino je odprtokodna platforma, 

namenjena predvsem uporabnikom, ki želijo 
ustvarjati interaktivna okolja. Temeljijo na 
enostavni uporabi standardnega programskega 
jezika, prevajalnika in zagonskega nalagalnika, 
ki se izvaja na mikrokrmilniku. Za izvedbo 
sistema je bil izbran model UNO. Ta vsebuje 14 
digitalnih ter 6 analognih vhodov oz. izhodov in 
32 KB spomina, kar je zadostovalo naši vezalni 
shemi. 

Sistem za temperaturno regulacijo je 
predstavljal skupek različnih modulov. Za 
določitev temperature znotraj komore smo 
uporabili tri senzorje; prvega za merjenje 
temperature okolice, naslednja dva pa za 
merjenje temperature uporovne žice in peči. 
Izbran je bil digitalni termometer DS18B20, ki je 
prikazan na spodnji sliki 1. Senzor deluje v 
temperaturnem območju od -55 °C do 125 °C ter 
ima definiran pogrešek 0,5 °C.  

 

Slika 1: Temperaturni senzor DS18B20. 

Za prikazovanje temperature senzorjev je bil 
uporabljen zaslon LCD Blue I2C velikosti  
60 mm x 99 mm. Priključna napetost znaša 5 V, 
za prikaz pa ima na voljo 20 x 4 znakov.  

Najpomembnejšo vlogo pri realizaciji gretja 
toplotne komore pa predstavljata uporovna žica 
in rele. Grelna uporovna žica je iz konstantana, 
ki predstavlja zlitino bakra (57 %), niklja (41 %), 
železa (1 %) in mangana (1 %). 
Žica ima veliko električno upornost, ki pa se s 
temperaturo spreminja. Konstantan se pogosto 
uporablja pri električnih grelcih, dosega pa lahko 
temperaturo tudi nad 1000 °C. Debelina 
uporabljene žice je bila 0,18 mm, njena 
specifična upornost pa 1,11 Ω mm²/m kar 
predstavlja upornost 62,4 Ω/m na enoto dolžine. 

Peč je zgrajena iz umetne-plastične mase tipa 
PE 500, zato smo bili temperaturno omejeni. 
Spodnja slika 2 prikazuje fotografijo peči 
medtem, ko je na desni sliki tridimenzionalna 
shema segmentov toplotne komore. 



  

Slika 2: Fotografija in shema peči. 

Za vklop uporovne žice smo izbrali eno-
kanalni rele, ki je prikazan na sliki 3. Rele 
predstavlja elektromagnetno stikalo krmiljeno s 
tokom skozi magnetno navitje. Deluje tako, da ko 
je nanj priklopljena enosmerno napetost steče 
skozi njegovo navitje tok, ki povzroči magnetni 
fluks oziroma pretok. Ko je le ta dovolj velik, 
magnetna sila pritegne kvoto k jedru in stikalo se 
sklene. Ob izklopu releja magnetna sila popusti, 
kontakt se vrne v prvotni položaj in stikalo se 
razklene. Uporabljen enokanalni rele je 
omogočal krmiljenje žice s katero koli napetostjo 
do 250 V in hkrati dovoljeval tok do 10 A. 

 
Slika 3: Uporabljeni rele 250 V / 10 A. 

2.2 Dvotočkovna histerezna regulacija 
temperature 

Za uporabljen sistem je bil izveden enoznačni 
regulacijski krog z direktno povratno vezavo. 
Cilje je doseči izbrano temperaturo in jo ohraniti 
v čim ožjem temperaturnem pasu. S tem sta 
definirani dve delovni točki dvotočkovne 
histerezne regulacije. Grelec je vklopljen toliko 
časa, da temperatura doseže prvo nastavljeno 
vrednost T1. Sistemu temperatura še nekaj časa 
narašča, nato mu prične padati, ko pade pod T2 pa 

se grelec ponovno vklopi in se cikel ponovi, kot 
to simbolno prikazano na sliki 4. 

 
Slika 4: Časovni potek temperature pri 

dvotočkovni histerezni regulaciji temperature. 

Regulacijska zanka je izvedena tako, da 
program ves čas preverja vrednost dveh 
temperaturnih senzorjev. Prvi senzor meri 
temperaturo grelne žice, drugi pa temperaturo 
peči.  

2.3 Testni objekt - LC nihajni krog 
Za testiranje sistema smo izbrali enostaven LC 

nihajni krog. Je preprost električni krog, 
sestavljen iz vzporedne vezave kondenzatorja in 
tuljave. Njegova značilnost je periodično 
pretakanje energije električnega polja 
kondenzatorja v energijo magnetnega polja 
tuljave. Nihajni krog lahko vzbudimo tako, da 
nabijemo kondenzator s pomočjo zunanje 
napetosti. Nihajni krog zaniha z lastno frekvenco 
f določeno s spodnjim izrazom:  
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f
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Resonančna frekvenca odvisna od 
induktivnosti L in kapacitivnosti C in je 
konstantna kadar sta vrednosti L in C konstantni.  

Za nalogo smo si zadali testirati vpliv 
temperature na kapacitivnost kondenzatorja. Za 
testni element smo si izbrali kondenzator WIMA 
FKP 1 0,033 nF. Njegovo dovoljeno delovno 
območje je od -55 °C do 100 °C. Če želimo 
preveriti delovanje neke naprave pri različni 
temperaturi lahko uporabimo temperaturni 
kalibrator. Na razpolago je bil temperaturni 
kalibrator Fluke 9140 (slika 5), ki je namenjen 
kalibriranju temperaturnih senzorjev, ki jih 
vstavimo v grelne odprtine. 



 

Slika 5: Temperaturni kalibrator Fluke 9140. 

Za testiranje izbranega elementa je grelni 
prostor kalibratorja premajhen saj vsebuje samo 
izvrtine za testiranje tankih senzorjev. Iz tega 
razloga je nastala potreba po toplotni komori za 
večje objekte a hkrati dovolj dobro temperaturno 
stabilnostjo. Ta članek prikazuje izvedbo 
regulacije s pomočjo mikrokrmilnika. 

3 Realizacija regulacije temperature peči  

Regulacijo temperature smo realizirali s 
smiselno povezavo opisanih komponent. 
Izvedbo grelne žice prikazuje spodnja slika 6, 
kjer smo žico spiralno navili okrog keramičnega 
kolobarja tako, da ni prišla v stik s stenami peči, 
ki bi se lahko poškodovale. Senzor za 
temperaturo žice je bil nameščen zraven 
keramičnega kolobarja, senzor za merjenje 
temperature peči, pa na sredino zgornje polovice 
peči.  

 

Slika 6: Grelna žica v peči. 

3.1 Program za izvedbo regulacije 
temperature 

Program za izvedbo histerezne regulacije je 
napisan v programskem okolju Arduino, ki je 
približna različica jezika C. V programu so 
vključene naslednje knjižnice, <Wire.h>, 
<LiquidCrystal_I2C.h>, <OneWire.h> in  
<DallasTemperature.h>. S temi knjižnicami 
ukažemo programu, katere funkcije bodo 

uporabljene. V naslednjem koraku so deklarirane 
vse vhodne in izhodne pine in globalne 
spremenljivke – vse temperature in čas. Sledi še 
funkcija setup() za vklop zaslona in branje 
vrednosti temperaturnih senzorjev. Vrednosti 
senzorjev se istočasno zapisujejo v tekstovno 
datoteko, ki služi za analizo meritev. Program je 
tudi časovno omejen; postavljena sta dva pogoja, 
eden je krmilil rele glede na temperaturo peči, 
drugi je bil pa iz varnostnih razlogov in sicer 
omejitev maksimalne dovoljene temperature 
žice, ne da bi pri tem poškodovala peč. Spodaj 
prikazani diagram poteka prikazuje delovanje 
programa.  

 
Slika 7: Diagram poteka programa. 

3.2 Električno vezje 

Vezje je razdeljeno na dva dela, kjer prvi del 
predstavlja povezavo mikrokrmilnika z vsemi 
komponentami, drugi del pa predstavljala 
napajanje uporovne žice z izmenično napetostjo. 

Za testni merjenec smo si izbrali kondenzator 
WIMA FKP 1, kateri naj bi bil odporen na 



temperaturo do 100 °C. Kot smo že omenili, je 
naš namen izdelati enostaven, poceni sistem, s 
pomočjo katerega bomo lahko testirali 
temperaturno odvisnost električnih elementov. 

4 Rezultati meritev 

Prvi preizkus je služil grobi oceniti delovanje 
segrevanja sistema. Pri tem velja predpostavka, 
da se bo peč segrela na temperaturo uporovne 
žice nameščene na spodnjem delu peči. Žica je 
bila napajana z napetostjo 60 V pri čemer smo 
spremljali temperaturo obeh senzorjev dvajset 
minut. Predpostavili smo, da se bo peč po 
določenem času segrela na temperaturo žice. 
Ugotovili smo, da se temperaturi s časom 
približujeta, kot kažejo rezultati na sliki 8. 

 

Slika 8: Segrevanje sistema pri 60 V. 

Po treh minutah merjenja, je bila razlika med 
temperaturo uporovne žice ter temperaturo peči 
12 °C. Po dvajsetih minutah delovanja sistema je 
bila razlika med vrednostnima senzorjev še samo 
8 °C. Predvidevamo, da bi bila razlika po nekaj 
ur delovanja zelo majhna. Za takšno meritev bi 
potrebovali več časa, kajti temperatura žice bi se 
morala ustaliti na konstantno vrednost, šele takrat 
bi se potem lahko peč segrela na to vrednost. Iz 
rezultatov prve meritve lahko sklepamo, da peč 
nikoli se doseže popolnoma enake temperature, 
kot je na uporovni žici. Razlogov za to je več. 
Sistem ni toplotno izoliran, veliko energije se 
porabi za segrevanje ohišja peči, toplota uhaja 
skozi majhne luknjice, katere so namenjene 
električnim vodnikom za senzorje oziroma 
napajanju.  

4.1 Odvisnost velikosti prenihaja od 
napetosti 

Električna moč predstavlja produkt električne 
napetosti in toka, kar pomeni, da večja kot bo 
napetost, večja moč se bo trošila na uporu. 
Sistem gretja je deloval tako, da smo nastavili 
željeno temperaturo. Uporovna žica v toplotni 
komori se je segrela in s tem grela peč. Gretje se 
je izklopilo, ko je peč dosegla željeno 
temperaturo ali obratno, se vklopilo, ko je 
temperatura padla pod nastavljeno vrednost. 
Hitrost segrevanja uporovne žice je odvisna od 
velikosti napajalne napetosti. Drugi test sistema 
je tako predstavljal dinamiko temperature 
sistema v odvisnost od velikost napajalen 
napetosti uporovne žice. Nastavili smo željeno 
temperaturo na 70 °C in izvedli teste pri treh 
različnih napetostih U1=120 V, U2 = 80 V in 
U3 = 40 V (slika 9).  

 

Slika 9: Segrevanje pri različnih napajalnih 
napetostih grelne žice. 

Po končani meritvi smo ugotovili, da pri 
napetosti 120 V dosežemo željeno temperaturo v 
30 sekundah, vendar pred izklopom doseže 
prenihaj 135 % željene vrednost. Pri naslednjem 
vklopu se zmanjša le za nekaj procentov, vendar 
nikoli ne pade pod 25 % nad željeno vrednostjo. 
Pri 40 V manjši napetosti smo dosegli željeno 
temperaturo 10 sekund kasneje, torej pri 40 
sekundah. Žica je pri tej meritvi presegla 
temperaturo za 20 %.Toplotna komora je željeno 
temperaturo dosegla komaj po 60 sekundah 
gretja, ampak pri tej meritvi ni prišlo do 
občutnega prenihaja. Dosegli smo željeno 
temperaturo z odstopanjem ± 3 °C.  



Ta preizkus je pokazal, da za natančnejšo 
krmiljenje peči potrebujemo manjšo napetost, 
vendar se bo za doseganje iste temperature 
potrebovala več časa. Prenihaj se pojavi zaradi 
visoke intenzivnosti gretja in zakasnitve 
temperaturnih senzorjev, saj program izklopi 
uporovno žico, ko ta doseže zahtevano 
temperaturo. S pomočjo napetostnega regulatorja 
bi lahko dosegli zelo natančno in hitro regulacijo 
peči, ter s tem zmanjšali čas segrevanja in 
odstranili neželene prenihaje. 

4.2 Testiranje temperaturne stabilnosti 
sistema 

Odločili smo se za prikaz dveh mejnih 
vrednosti nastavljene temperature; 60 °C in 
100 °C pri izbrani napetosti grelne žice 60 V.  

Prvi graf na sliki 10 prikazuje meritev z 
referenčno temperaturo 60 °C kjer rdeča črtkana 
črta prikazuje želeno temperaturo. Z grafa je 
razvidno, da je ta temperatura dosežena v 
približno 45 sekundah. Razvidna je tudi 
dinamika segrevanja žice in peči, kjer ima žica 
vselej 5 °C večjo vrednost od peči. Na desni 
strani grafa je prikazano stanje releja. Vijolična 
črta prikazuje vklapljanje in izklapljane releja 
glede na časovno os. Opaziti je tudi časovni 
zamik gretja saj temperaturi pričneta padati šele 
nekaj sekund po izklopu releja. Do tega zamika 
pride zaradi programa, saj smo vrednost 
senzorjev prebrali zgolj vsako sekundo. Za 
natančnejšo regulacijo bi morali povečati 
dinamiko branja vrednosti senzorjev ali pa 
zmanjšati napetost, ki bi upočasnila gretje. Pri 
meritvi je opazen tudi prvi prenihaj, ki ima 
največjo amplitudo kar je posledica velike 
intenzivnosti segrevanja na začetku.  

Glede na definicijo histerezne regulacije na 
sliki 4 sta bili mejni vrednosti T1 = 63 °C in 
T2 = 60 °C, lahko pa bi meje nastavili tudi na 
60±1 °C za nihanje okoli izbrane reference. 

Drugi graf na sliki 11 prikazuje podobno 
meritev, le da je v tem primeru ciljna temperatura 
100 °C, barve krivulj pa pomenijo enako kot prej. 
Tudi tukaj je nastavljena razlika histereze +3 °C 
in sicer T1 = 103 °C in T2 = 100 °C. Prvi del je 
podobna dinamika, le da traja dvakrat dlje da 

doseže referenco 100 °C. Ko rele izklopi je 
dinamika ohlajevanja bistveno višja zaradi večje 
spremembe med temperaturo peči in okolico, 
zato temperatura pade pod 96 °C kar pa je kar 
4 °C manj kot bi si želeli. Iz tega lahko sklepamo, 
kako bi bilo smiselno nastaviti mejni vrednosti 
obeh temperatur, da bi sistem nihal okoli želene 
vrednosti z čim manjšim odstopanje, na primer 
100°C±1 °C. 

4.3 Testiranje odvisnosti kapacitivnosti od 
temperature 

Testi v poglavju 4.2 so pokazali odziv sistema 
pri želenih temperaturah in nastavljenih 
referencah. Temperaturnemu umerjanju je 
sledila še karakterizacija spremembe 
kapacitivnosti kondenzatorja WIMA FKP 1. 
Kondenzatorju je bila izmerjena kapacitivnost pri 
sobni temperaturi kot referenca in nato še ob 60 
do 100 °C po koraku 10 °C. Glede na grafa 
segrevanja je razvidno, da peč doseže nastavljeno 
vrednost po nekaj minutah, dejansko pa so bile 
meritve kapacitivnosti izvedene po 10 minutah, 
ko je bil kondenzator segret na izbrano 
temperaturo. Tabela 1 prikazuje spreminjanje 
kapacitivnosti v odvisnosti od temperature. 
Kapacitivnost smo ves čas spremljali s pomočjo 
merilnega instrumenta Hameg HM8118, 
katerega merilno območje kapacitivnosti je se 
giblje od 0,01 pF - 100 mF, pri čemer zagotavlja 
0,05% natančnost. Ugotovili smo, da 
temperatura do 100 °C nima velikega vpliva na 
kapacitivnost. Pri temperaturni razliki za več kot 
74 °C je nastalo 2,6 % zmanjšanje 
kapacitivnosti, kar bi že lahko imelo vpliv na 
resonančno frekvenco vezja.  

Tabela 1: Prikaz odvisnosti kapacitivnosti 
kondenzatorja od temperature. 

T [°C] C [µF] ΔC [%] 

26 33,127 0 
60 33,056 0,21 
70 32,63 1,50 
80 32,51 1,86 
90 32,39 2,22 

100 32,26 2,62 
 
 



 

Slika 10: Merilni rezultati segrevanja sistema na 60°C. 

 
 

Slika 11: Merilni rezultati segrevanja sistema na 100°C. 

 

5 Sklep 

Predstavljena je realizacija histereznega 
regulatorja temperature toplotne komore z 
uporabo standardnih elementov. Testiranje 
sistema razkrije pričakovana manjša nihanja 
temperature oziroma prenihaje. Z optimalno 
nastavitvijo parametrov sistema in histereznega 
regulatorja lahko sistem doseže temperaturno 
stabilnost tudi do ±0,5 °C okoli izbrane 
reference. Še boljšo stabilnost in hitrejši odziv bi 
dosegli z nadgradnjo povratne zanke 
mikrokrmilnika in napetostnega regulatorja.  

Izkazalo se je, da je bilo naše pričakovanje 
glede vpliva temperature na kapacitivnost 

kondenzatorja preveliko – vsaj za izbrani tip 
kondenzatorja.  

Uporabnost takšnega sistema zlahka 
prenesemo v vsakodnevno uporabo, kjerkoli so 
pojavi potreba po regulaciji temperature.  
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