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Anotace
Cílem práce je navrhnout strukturu a následně implementovat konfigurační software pro
systém inteligentní regulace vytápění obytných prostor tak, aby bylo pomocí tohoto softwaru
možno definovat veškeré funkce jichž je uvažovaný systém schopen.Tyto funkce jsou definovány
uživatelem skrze grafické rozhraní. Uvažovaný systém inteligentní regulace vytápění je tvořen
moduly s různou funkcionalitou na jejichž typu a množství musí být konfigurační systém nezávislý.
Proto byl navržen pro práci s definičními soubory určujícími vlastnosti užívaných modulů. Pro
použití jakéhokoliv modulu je tedy třeba pouze jeho definiční soubor, který je softwarem
zpracován.

Annotation
The purpose of the work is to design and implement a configuration software for intelligent
heating control system, which contains functions for defining all functions possible in the specific
system. These functions are set by the user through graphic interface. The heat control system
under consideration consists of modules with specific functionality and the software has not to be
dependent on their types or amount. To guarantee this independence, a structure which uses special
files to store information about the module’s specification, was used, so for adding and using a new
type of module only it’s definition file is necessary.

Obsah
1.

2.
3.

Úvod
1.1. Tepelná pohoda ...............................................................................
1.2. Metody regulace vytápění ..............................................................
1.2.1. Ekvitermní ......................................................................
1.2.2. Referenční místnost ........................................................
1.2.3. Individual Room Control ................................................

1
1
1
2
2

Zadání
2.1. Cíle ...............................................................................................
2.2. Požadavky ....................................................................................

4
4

Použité technologie
3.1.
3.2.

4.

XML ..............................................................................................
.NET Framework ...........................................................................

5
6

Návrh konkrétního řešení
4.1. Základní pojmy .............................................................................. 8
4.2. Princip ............................................................................................ 10
4.3. Vlastnosti paramertů ....................................................................... 11

5.

6.

7.

Ovládání
5.1. Cesty k definičním souborům ........................................................
5.2. Vkládání modulů ............................................................................
5.3. Konstanty .......................................................................................
5.4. Časové teplotní programy ..............................................................
5.5. Regulační okruhy ...........................................................................
5.5.1. Nastavení PID konstant regulátoru .................................
5.6. Sdružené proměné .........................................................................
5.7. Jednoduché podmínky ...................................................................
5.8. Kombinované podmínky ...............................................................
5.9. Podmíněné akce .............................................................................

14
14
15
15
15
17
18
19
19
19

Definiční soubory
6.1. Struktura definičního XML (vstupního) ........................................
6.2. Rozšířený definiční soubor (výstupního) ......................................
6.2.1. Struktura rozšířeného XML .............................................

21
22
22

Závěr
7.1. Možnosti využití a dalšího rozšíření .............................................
7.2. Zhodnocení ....................................................................................
7.3. Závěr .............................................................................................
7.4. Seznam literatury...........................................................................

25
25
25
26

