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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem  mikroprocesorem řízené nabíječky baterií. Práce 

obsahuje obvodové schéma zapojení výsledné nabíječky. V této práci je vytvořen funkční software 

pro řízení této nabíječky.  Nabíječka je pak vyrobena.

Abstract

This diploma thesis deals with design of the microprocessor controlled battery charger. This thesis 

contains circuit diagram of the final charger. In this thesist there is created functioning software for 

control of this battery charger. The charger is than manufactured.
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1 Úvod

Cílem této  práce je vytvořit nabíječku řízenou mikroprocesorem. Výhoda mikroprocesorem 
řízené nabíječky je, že nabízí z hlediska řízení nabíjení baterie mnoho možností, neboť je 
definována softwarem v mikroprocesoru. Tato flexibilita by měla umožnit v případných iteracích 
tohoto designu zajímavé funkce (nabíjení jen v době platnosti nízkého tarifu elektřiny atd.).

V tomto semestrálním projektu je provedena diskuze požadavků na nabíječku baterií LiON a 
NiCd. Je proveden výběr součástek a jejich zapojení mezi sebou. Z hlediska hlavních součástek je 
popsán proces jejich dimenzování. 

V práci je uveden proces návrhu desky plošného spoje s přihédnutím k výrobním omezením 
desky plošného spoje vyrobitelného v domácích podmínkách. Tento návrh je poté reálně vyroben. 

Tato diplomová práce obsahuje vytvoření kompletního softwaru pro řízení nabíječky. Software 
pro oživení desky je v práci implementovaný na mikrokontroleru Atmel SAM20DJ18, který má 32 
bitové ARM jádro Cortex M0+.

V práci je také vyrobena krabice na nabíječku. Krabice je navržená tak, aby uživatel mohl 
nabíječku komfortně používat.
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2 Baterie

2.1 Model baterie

Baterie je elektrický zdroj, který je schopen přeměňovat chemickou energii na elektrickou. U 
nabíjecí baterie jsme schopni tuto energii znovu uložit. Baterii si tedy můžeme představit, jako 
nelineární kapacitor. Tento kapacitor je schopen dodávat proud a  na jeho svorkách je napětí.  

Obr. 1 Obvodové schéma baterie [1]

Na obrazu 1 je tato představa znázorněna. Na kapacitoru Cb  je skladována energie baterie. 

Rezistor Rl  představuje svodový odpor baterie. Tento odpor způsobuje za normálních okolností 

samovolné vybití baterie po určitém čase. Odpor Ra představuje sériový odpor baterie, to jest 

vnitřní odpor baterie při nabíjení Rm představuje odpor měřícího resistoru pro měření průchodu 

elektrického proudu baterií. Z hlediska úlohy nabíjení je nutné si uvědomit, že odpor Rl je z 

hlediska nabíjení zanedbatelný a tedy z hlediska nabíjení baterie se jedná o úlohu nabíjet RC článek.
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2.2 Nabíjecí charakteristika baterie

Obr. 2 Vybíjecí charakteristika baterií [1]

Baterie je nelineárním zdrojem napětí. U baterie platí, že napětí na baterii je závislé na množství
zbylé kapacity baterie, jak je vidět na obr 2. Pro tvar této křivky u baterie, která je nabíjecí, platí, že 
baterie se nabíjí a vybíjí po stejné křivce. Tvar křivky ale závisí na nabíjecím proudu, vysoký 
vybíjecí proud způsobí, že baterie není schopna dodávat tak vysoké napětí. Tvar vybíjecí křivky 
baterie je ilustrován na obrázku. Z ilustrace jde vidět, že NiCd článek má velmi plochou 
charakteristiku a to obzvláště mezi oblastí 20% - 80% nabité kapacity. Z hlediska nabíjení tato 
plochá část představuje pro měření napětí problém. 

Z hlediska vybíjení se často využívá jednotka proud C, což představuje velikost proudu, která 
odpovídá Ampér hodinové kapacitě baterie. Pokud je proud 1 C pak je např. 600 mAh baterie 
nabíjena proudem 600mA.
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Obr. 3 Vybíjecí charakteristika Li-on baterie v závislosti na vybíjecím proudu [1]

Levné nabíječky baterií řeší řízení nabíjení baterií různými způsoby, například tak, že je baterie  
napájena konstantním proudem obvykle o velikosti 0,1C. Vypnutí takovéhoto nabíjení může být po 
předem stanoveném čase.

Další metoda pro vypnutí napájecího proudu spočívá v jeho vypnutí při překročení dané  
teploty. Nabíjením se baterie zahřívá a při správné teplotě se vypne napájecí proud.

Pokročilejší způsob nabíjení využívá detekci dokončení pomocí napěťové úrovně baterie.  
Podíváme-li se na charakteristiky na obrázku č. 2. můžeme si všimnout, že v oblasti, ve které je 
baterie nabitá (oblast na obr. č. 3 vlevo nahoře), baterie má maximální napětí a navíc napětí v 
závislosti na kapacitě roste strměji, než v ploché části.  Strategie řízení nabíjení, která tohoto 
využívá, nabíjí baterii konstantním proudem, až do okamžiku kdy napětí na baterii dosáhne tohoto 
vrcholu. Pokročilejší nabíječky pak udržují napětí na této úrovni, až je baterie úplně nabitá. Z 
hlediska představy si tuto fázi, můžeme představit tak, že v modelu baterie bude na vnitřním 
sériovém odporu s rostoucím  časem menší a menší napětí a proud a tím pádem se může zvýšit 
napětí na kondenzátoru. Průběh tohoto nabíjení je vyobrazen na obr č. 4.

Obr 4 Typický nabíjecí cyklus baterie pomocí řízení s detekcí napětí [2] 
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2.3 Parametry baterií

Nabíječka by měla být schopna nabíjet LiOn a NiCd baterie. Jeden článek LiOn baterie má 
napětí asi 4V. Jeden článek NiCd má napětí v  nabitém stavu asi 1,3V.  Jelikož NiCd baterie má 
nejplošší křivku a nejnižší napětí, klade značné nároky na parametry nabíječky. Kapacita NiCd 
jedno článkové baterie je 1,3V baterie je 600mAh. Naopak u 8.4V NiCd baterie je kapacita 
120mAh. Kapacita LiOn baterií může být i větší jako v následující tabulce uvedený příklad s 
kapacitou 3500mAh. A napětím 3,2V.  

Baterie Typ Napětí [V] Kapacita Obrázek Převzato z 

Panasonic1,2 

V N-600AAC

NiCd 1,2 600 mAh [3]

9 V nabíjecí NiCd 8,4 120 mAh [4]

3,2 V Volt 

1500 mAh 

LiFePO4  

LiFePo 3,2V 1500 mAh [5]

Tab1 Uvažované baterie pro nabíječku
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3 Nabíječka baterií 

3.1 Blokové schéma nabíječky baterií

Standardní nabíječka baterií má následující blokové schéma viz. č. 5.

Obr 5 Blokové schéma typické nabíječky

 Z pohledu od sítě je tvořena následujícími moduly: 

 3.1.1 AC/DC měnič

Tento blok má za úkol ze síťového střídavého napětí o frekvenci 50 Hz udělat stejnosměrné 
napětí. V rámci zadání, jelikož nabíječka měla nabíjet od 1,2 do 12V bylo zvolena velikost 
stejnosměrného napětí na 12V. 

 3.1.2 Napájení MCU

Blok napájení mikrokontroleru má za úkol snížit DC napětí AC/DC měniče  na 3,3V. Toto 
napětí pak napájí mikrokontroler.

 3.1.3 MCU - Mikrokontroler

Mikrokontroler řídí celou nabíječku, jsou k němu připojeny napřímo displeje a tlačítka, 
mikrokontroler dále řídí měnič baterie.

 3.1.4 Měnič baterie

Stejnosměrné napětí 12V je měněno na patřičnou úroveň pro nabíjení baterie v tomto měniči. 
Například pro jednočlánkovou NiCd baterii bude vstupní napětí 12V změněno na 1,2 V.
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 3.1.5 Měření

Na baterii je potřeba měřit napětí a proud. Tyto informace je z bloku měření čtena 
mikrokontrolerem.

3.2 AC/DC měnič

Obr 6 Schéma připojení AC/DC zdroje k nabíječce

AC/DC měnič byl byl v této diplomové práci realizován pomocí integrovaného externího 
komponentu Mean Well PM-10-12. Tento AC/DC zdroj je přímo určen pro montáž do desky 
plošného spoje.  Měnič je schopen dodávat DC napětí o velikosti 12 a proud až 0,85 A. Realizace 
pomocí integrovaného komponentu zajišťuje snížení počtu součástek nabíječky, zvyšuje robustnost 
jejího řešení a výraznou měrou přispívá k bezpečnosti celého výsledného řešení.

15



3.3 Napájení mikrokontroleru a uživatelského rozhraní

Obr 7 Schéma připojení napájení MCU k nabíječce

Vzhledem k malému odběru proudu mikrokontroleru  max 130 mA do GND pinu a spotřebě 7 
segmentového displeje v multiplexovém zapojení (30mA) je část řízení měření a uživatelského 
rozhraní napájena z lineárního zdroje. Jako zdroj byl použit integrovaný obvod LT1117. Na  
výstupu integrovaného obvodu je 3,3V pro napájení mikrokontroleru. Na jeho výstupu je připojen  
kondenzátor10uF sloužící k vyhlazení napájení. Z tohoto lineárního zdroje jsou napájena napřímo 
tlačítka a přes konektor je pak napájena deska s MCU.
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3.4 Mikrokontroler

Obr 8 Vývojový kit  ATMEL  ATSAMD20-XPRO  SAMD20 s MCU  SAM D20J18

Pro řízení nabíječky jsem si zvolil mikrokontroler Atmel SAM D20J. Jde o 32 bitový 
mikrokontroler postavený na základě ARM jádra CORTEX M0+. Mikrokontroler pracuje na 3.3V 
napájení. Má v sobě integrovaný oscilátor, který pro něj generuje hodinový signál. Mikrokotroler 
má PWM výstup, který byl v této práci použit pro řízení měniče baterie. mikrokontroler má 
dostatečnou integrovanou paměť (128k), tudíž s ní není výrazně potřeba šetřit, což usnadňuje 
programování.

Varianta mikrokontroleru,která byla zvolena, je varianta s 64-pin TQFP piny. Počet pinů této 
varianty eliminuje potřebu použít demultiplexory pro ovládání displeje. Nicméně tato varianta je  
obtížně pájitelná na desky plošných spojů vyrobitelných v domácích podmínkách. Tudíž byl použit 
vývojový kit ATMEL  ATSAMD20-XPRO  SAMD20, k němuž bude deska připojená pomocí 
kabelů. Kabely budou zapojeny z výchozích pinů z vývojového kitu do příslušných pinů na 3 
konektorech vyobrazených na schématu na obr č. 7. 
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3.5 Měnič baterie

Obr 9 Měnič baterie

Baterie je napájena DC/DC měničem.  Úlohou tohoto měniče  je snížit 12V napětí z AC/DC 
měniče na nabíjecí napětí pro baterie.  Měnič baterie používá topologii anglicky označovanou  
„buck“.  

Pro vysvětlení funkce tohoto typu DC/DC měniče je vhodné sledovat schéma na obr . 9 . Měnič je 
napájen 12V napětím z AC/DC měniče. Ve schématu na obr . 9 Je +12V napájecí napětí na větvi 
označené vcc_pnp a země (0V) na větvi označené Ground_sil.  Při rozepnutém trazistoru 
Si2307BDS nejde do 100μH cívky žádný proud. Po sepnutí tranzistoru  Si2307BDS je na cívce 
napětí 12V.  Periodickým spínáním trazistoru Si2307BDS  pak bude na cívku periodicky přiváděno 
napětí 12V. Toto napětí způsobí, že cívkou bude procházet proud. Při sepnutém tranzistoru vchází 
proud do cívky, jde na 100μF kondenzátor a zátěž (v mém případě baterii) a ze zátěže jde do země. 
Při rozepnutém stavu se snaží cívka udržovat proud, který v ní prochází a indukuje se na ní napětí. 
Napětí na straně cívky spojené s kondenzátorem zůstává konstantní, napětí na straně u tranzistoru 
tedy bude negativní a to zajistí, že diodou 1N5821 bude procházet proud. Cívkou tedy do zátěže 
poteče stejnosměrný proud a na zátěži bude konstantní stejnosměrné napětí. 

Následující obrázek schematicky ilustruje změnu protékajícího proudu v měniči:
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Obr 10 Měnič baterie – směr protékajícího proudu[[6]], zátěž na obrázku odpovídá baterii na 

obrázku 9 a spínač odpovídá tranzistoru Si2307BDS .

Na následujícím obrázku pak můžeme vidět průběh napětí na diodě, cívce a výstupní napětí.
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Obr 11 Měnič baterie – průběh proudu a napětí[[6]] V 0 je výstupní napětí, V L - napětí na 

cívce , I L proud cívkou- -v mém případě se jedná o nabíjecí proud baterie 

Spínání tranzistoru  Si2307BDS probíhá přes spínací NPN tranzistor BC 337, při jeho sepnutí 

PWM signálem z mikrokontroleru dojde ke spojení báze PNP tranzistoru  Si2307BDS na zem a tím 

k jeho sepnutí. Spínací tranzistor  BC 337 je použit namísto přímého buzení tranzistoru Si2307BDS 

pro minimalizaci spínacích ztrát - bez tohoto tranzistoru by otevření tranzistoru  Si2307BDS 

probíhalo tak dlouho, než by se 2mA proudem pinu vybila kapacitance brány  Si2307BDS. Tato 

dlouhá doba spínání tranzistoru by vedla ke značným spínacím ztrátám.

 3.5.1 Dimenzování měniče 

Maximální proud měničem byl stanoven na 2,1 A (maximální nabíjecí proud LiOn baterie proud 
LiOn baterie z tab1 je 1,4C). Pro návrh měniče je stanoven maximální proud do zátěže I Zmax na 
základě I Bat - proudu 1C baterie 3,2 V Volt 1500 mAh LiFePO4  z tab1. Baterie má max 
nabíjecí proud roven hodnotě 1,4C  tedy pro I Zmax platí:

I Zmax=1,4⋅I Bat=1,4⋅1,5 A=2,1 A (3.5.1)
Jako maximální výkon DC stupně - PZmax  byl zvolen na základě maximální spotřeby baterie

při nabíjení:
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PZmax=U LiOn⋅I Zmax=3,2V⋅2,1 A=6,72W (3.5.2)
Kde U LiOn je maximální napětí LiOn baterie z tab1.

Podle [7]  je zapotřebí spočítat maximální třídu PWM signálu D. Ta je:

D=
V OUT

V IN⋅η
=

3,2
12⋅0,8

=0,333 (3.5.3)

Kde V OUT je výstupní napětí měniče, v mém případě je rovno U LiOn napětí na baterii.

V IN je vstupní napětí, v mém případě je to výstupní napětí  AC/DC měniče – 12V.

Účinnost η byla zvolena jako 0,8, což je pesimistický odhad.

Velikost indukčnosti je dána povolenou velikostí zvlnění proudu. V mém případě je pro 
maximální výkon proud roven 2,1A.  Zvlnění proudu je dále dáno frekvencí f s  spínání pulzně 
šířkové modulace. Ta byla zvolena na hodnotu 50000Hz. 

Pro volbu velikosti induktoru je potřeba si určit maximální míru zvlnění proudu Δ I L , 
kterou jsem ochoten akceptovat pro maximální výkon, já jsem si zvolil jako
Δ I L=0,2 I Zmax=0,42 A . Na základě rovnice z [7] je pak L:

L=
V OUT⋅(V IN−V OUT )

Δ I L⋅ f s⋅V IN

=
3,2⋅(12−3,2)

0,42⋅50000⋅12
=1,117⋅10−4 H=111,7 μH (3.5.4)

Kde:

L je velikost vypočítané indukčnosti,

V OUT je výstupní napětí měniče - v našem případě je rovné U LiOn - napětí na LiOn baterii.

V IN Je vstupní napětí do měniče baterie - je rovné výstupnímu napětí  AC/DC měniče - 12V

Velikost cívky jsem si zvolil na L=100 μH cívku, to povede k o něco většímu zvlnění proudu než 
bylo uvažováno v rovnici 3.5.4. Jako komponentu jsem zvolil již hotovou cívku  ELC16B101L  o 
indukčnost L=100UH, maximálním proudem cívkou 2,6A a vnitřním RL=0,072 Ω .

Z hlediska tvaru křivky by pro řízení napětí, nemělo napětí na zátěži kolísat příliš, abych byl 
schopen řídit nabíjení. Kolísání omezuje filtrační kondenzátor. Velikost jeho kapacitance

COUTmin  spočítám podle 3.5.6.

Pro výpočet potřebuji znát zvlnění proudu se zvolenou indukčností 100 μH . To spočítám podle [7] 
jako:

Δ I L=
(V IN−V OUT )⋅D

f s⋅L
=

(12−3,2)⋅0,333

50000⋅100⋅10−6 =0,587 A (3.5.5)

Kondenzátor měniče baterie COUTmin  pak bude mít velikost alespoň:

COUTmin=
Δ I L

8⋅ f s⋅ΔV_OUT
=

0,587
8⋅50000⋅0.02

=7,33⋅10−5 F (3.5.6)

Zvolil jsem si tedy kondenzátor měniče baterie na COUT =100μF.
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3.6 Měření

Obr 12 Měření napětí a proudu na baterii.

Požadavkem na měření proudu je, abych byl schopen změřit malý napájecí proud o velikosti 
menší než 0.1C kterým jsou baterie v poslední fázi  nabíjeny.  Nejmenší baterie z tabulky baterií je 
napájena proudem 1C 120 mA.  Proud 0.1 C je tedy 12mA. Z tohoto hlediska bych měl být schopen
snímat proud přesnější, než na kolik je proud řízený.  Požadované rozlišení snímání proudu jsem si 
tedy zvolil, jako alespoň 4mA. Max proud bude pod 2A. Tedy opotřebuji na měření proudu A/D  
převodník s více než 500 úrovněmi. To jest například 12bit A/D převodník. Přesnost měření napětí 
baterie mi určuje, na jaké procento maximální kapacity jsem schopen baterii nabít. Z tvaru 
nabíjecích  křivek bateríí vyplynulo, že je ideální řídit na napětí na 0,02V.  Jelikož je maximální 
napětí nabíječky 12V, na měření napětí tedy bude vhodné použít alespoň 12bit A/D převodník. 
Mikrokontroler už obsahuje a/d převodníky, které budou pro měření využity.

Pro měření proudu bude použit snímací rezistor R sense o velikosti 100mΩ.  Toto napětí bude 
při proudu 2,1A mít velikost 0,21V a po využití interního zesílení v mikrokontroleru, je možné 
proud změřit.  Na obr. 12  je proud měřen v bodě popsaném I_meas. Odtud je úbytek napětí na 
měřícím rezistoru proudu o R=100mΩ veden na analogový vstupní pin na MCU

Pro napětí na baterii je použit rezistorový dělič, který dělí napětí na baterii v poměru 1:10. Je 
tvořen 1KΩ a 10KΩ rezistorem. Dělič je nutný proto, že mikrokontroler je schopen měřit napětí jen 
0-1V. Mohla by se zdát, že pro napětí 12V je dělič příliš malý, jelikož 12V/11=1,09V, nicméně 
mikrokontroler umožňuje vstupní napětí podělit dvěma, čehož také bylo využito. 
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3.7 Displej, uživatelské rozhraní

Obr 13 Schéma uživatelského ovládání

Uživatel pro ovládání nabíječky bude používat displej s třemi tlačítky, s tlačítkem doprava si navolí 
číslici a pomocí šipek nahoru a dolu ji nastaví. Displej indikuje napájecí proud a v druhém sloupci 
skutečné napětí baterie. Pokud uživatel nastaví kolonku měřeno na nulu, nabíječka nenabíjí a jen 
ukazuje měřené napětí a proud. V tomto stádiu si uživatel může nastavit žádané napětí a proudové 
omezení.

Nabíječka tedy obsahuje celkem 15 sedmi segmentových dílků. K jejich připojení bude potřeba 
15+8 (uvažuji pole s desetinou tečkou) = 23pinů.

Dále na 3 tlačítka budou potřeba 3 piny. Tedy celkem na uživatelské rozhraní bude využito 26 pinů.

Schéma displeje a uživatelského rozhraní:

Implementace připojení je možné si prohlédnou na obrázcích . 14  - . 17  uspořádání těchto obrázků 
je následující:

A B

C D

Z hlediska zapojení jsou z konektoru P1 vyvedeny cesty pro sepnutí jednotlivých cifer 7 
segmentových displejů. Na konektoru P2 jsou přivedeny vývody od  R1K rezistorů napojených k 
jednotlivým segmentům 7 segmentových displejů. Zobrazování čísel probíhá tak, že je vždy sepnuta
jedna číslice, co má svítit (konektor P1) a na konektoru P2 jsou sepnuty příslušné piny tak, aby bylo
na příslušné číslici zobrazeno patřičné číslo viz. obr. 16. Sepnutá číslice je měněna tak rychle, že se 
uživateli zdá, že svítí všechny současně.  Velikost proudu do země byla omezena maximální 
velikostí vstupního proudu do pinu MCU, tedy 2mA. Omezení bylo realizováno předřadným 
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resistorem o odporu  Rled_pred . Jeho hodnota byla spočtena z následující rovnice pro LED diodu:

Rled_pred>(U VCC−U led )/ I max=(3,3−1,85)/0,002=725 Ω (3.7.1)

Kde Rled_pred je výsledný předřadný odpor LED diody,

U VCC je napětí 3,3V z napájení MCU,

U led je úbytek napětí na svítící červené diodě a

I max je maximální proud do pinu MCU.

Velikost předřadného odporu led diod byla tedy zvolena na 1000 Ω .

Tlačítka jsou napájena napřímo  z napájení mikrokontroleru. A jejich druhý pin je přiveden na 
MCU. Po sepnutí tlačítek jsem pak schopen číst, jestli je na tlačítku napětí 3,3 V anebo nula a podle
toho indikuji jejich sepnutí, nebo rozepnutí.   
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Obr 14 Schéma uživatelského ovládání UI_A
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Obr 15 Schéma uživatelského ovládání UI_B
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Obr 16 Schéma uživatelského ovládání UI_C
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4 Programování MCU

MCU byl v rámci této práce programován v programovacím jazyce C. Z hlediska softwaru bylo 
pro programování MCU využíváno už předpřipravených driverů firmy ATMEL. Výsledné 
softwarové vybavení bylo tvořeno následujícími hlavními soubory

7_digit.h - obsahuje definice funkcí a proměnných pro řízení displeje, tlačítek a zadávání žádaných 
hodnot - uživatelsky srozumitelně nabízí uživateli funkce pro práci s displejem, zadávanými 
hodnotami a tlačítky

7_digit.c  - implementuje funkce nadefinované v 7_digit.h

adc_reg.h - obsahuje definice funkcí a proměných pro ovládání  A/D převodníku, uživateli 
prezentuje funkce pro sepnutí měření 2 analogových veličin, obsahuje také funkce pro 
převod float hodnoty s plovoucí datovou čárkou na hodnoty fixed_v - hodnoty s pevnou 
desetinou čárkou, které mohou být zobrazovány. 

adc_reg.c - implementuje konkrétně funkce nadefinované v adc_reg.h  

asf.h - funkce implementuje volání různých knihoven Atmelu. Je to inicializace volání jednotlivých 
Atmelovských knihoven např. <systém.h>  //driver jádra systému nebo např <tc.h> -knihovnu 
pro časovače MCU SAM20DJ18

casovac_displeje.h - implementuje definice funkcí pro nastavení časovače, co provádí periodické 
přerušení vyvolávající změnu zobrazované číslice na displeji

casovac_displeje.c - implementuje samotné volání přerušení pro změnu číslice na displeji, které ale 
musí být odstartováno spuštěním příslušných funkcí ve funkci main.c

main.c - implementuje sepnutí časovačů pro periodické přerušení pro (řídící smyčku – reg_cas), 
pro sepnutí PWM výstupu pro spínání tranzistoru BC337 – pwm_trans a dále periodické 
spínání časovače displeje (casovac_displeje). Obsahuje v supersmyčce řídící algoritmus pro 
řízení nabíjení a aktualizaci  zobrazovaných hodnot a změnu PWM hodnot. 

pwm_trans.h - obsahuje funkce pro nastavení časovače PWM výstupu.

pwm_trans.c - obsahuje samotnou implementaci volání PWM časovače

reg_cas.h - obsahuje funkce pro spuštění volání indikace periodického přerušení, které poté 
implementuje spuštění řídícího algoritmu ve funkci main.c

reg_cas.c - implementuje funkce pro nastavení přerušení pro řídící algoritmus

Všechny tyto soubory jsou v datové příloze. V datové příloze jsou tyto soubory ve složce 
reg_timer_04 software pro softwarové oživení nabíječky, tento software je finální verze pro 
nabíječku. Ve složce reg_timer_03_simple_reg je implementován samostatné řízení napětí na 
konstantní hodnotu.
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4.1 Řídící algoritmus nabíjení

Řídící algoritmus nabíjení probíhal následovně: 

Časovač TC3 vyvolával periodicky s periodou 8Mhz/64/100=1,25 kHz řídící dotaz na nastavení

příznaku přerušení: dotyčná funkce vypadá následovně:

void reg_fun(struct tc_module *const module_inst)

{

if ( preruseni==0)

{

  preruseni=1;

}

}

Tato funkce se vyvolává s periodou 1,25 kHz, aby ji bylo možné spustit, tak v supersmyčce probíhá 
následující kód:

while (1) {

if( preruseni==1)

{

.

.

.

preruseni=0;

}

}

V supersmyčce pak probíhá následující řídící algoritmus:

aktualni_vykon=U_mer*I_mer;

if(nab_set==1)

{

if(U_mer>contr_nap || I_mer>contr_i || 
aktualni_vykon>max_vykon)

{

if(duty_cycle>0)
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{

duty_cycle--;

}

}

else

{

if(U_mer<contr_nap )

{

if(duty_cycle<160)

{

duty_cycle++;

}

}

}

}

else

{

duty_cycle=0;

}

//nastaví hodnotu časovače PWM generaci PWM na duty_cycle

set_compare_value(&tc_instance_pwm_trans,TC_COMPARE_CAPTURE_CHANNE
L_0,duty_cycle);

Algoritmus funguje tak, že když je  nab_set==1,  je spuštěn dotaz  „if(U_mer>contr_nap || 
I_mer>contr_i || aktualni_vykon>max_vykon)“, jestli je měřené napětí U_mer větší, než žádané 
napětí contr_nap, případně jestli je  měřený proud I_mer vyšší, než   contr_i – proudové omezení 
případně, jestli je dodávaný výkon aktualni_vykon vyšší než  max_vykon povolený návrhem 
nabíječky. Pokud tyto hodnoty jsou překročeny, je snížena doba definovaná pomocí duty_cycle, kdy
je v PWM sepnut tranzistor měniče  Si2307BDS - T ON .  Jestliže T PWM - perioda PWM 
cyklu nabývá hodnoty:

T PWM=
1
f s

=
1

50000
=20 μs (4.1.1)

kde f s je frekvence spínání pulzně šířkové modulace. Pak jelikož duty_cycle nabývá hodnoty 0-
160  a na základě toho je tranzistor  Si2307BDS sepnut každou periodu PWM po zanedbání 
přechodových jevů po dobu:
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T ON=
duty_cycle

160
⋅T PWM (4.1.2)

Např. pro duty cycle=40 by byl tranzistor sepnut po dobu 5μs.

4.2 Zobrazování hodnot

Zobrazování hodnot probíhá tak, že jsou v hlavní smyčce hodnoty manipulovány následujícím 
způsobem: floating point hodnota např. pro řídící napětí contr_nap je převedena na fixed point 
hodnotu pomocí funkce preved_na_fixed_v(). Výsledek této funkce např. contr_nap_z je pak 
zapsán funkcí zapis_contrl_v() do pole char znaky[16], toto pole obsahuje 15 hodnot na znaky na 
15 číslic na displeji časovač  funkce dispeje z casovac_displeje.h. Pak volá funkci pro zobrazení 
vždy jedné číslice na příslušném místě na displeji. Tedy pro žádané napětí bude  pole znaky 
změněno po vyvolání funkce zapis_contrl_v()  s contr_nap=11.22  na  následující pole 
“1122xxxxxxxxxxx“. Kde x jsou znaky zapisované jinými metodami, např. pro proud. Funkce v 
následujícím kódu vykonávají tuto činnost.

u_zobr=uzobr_fir(uzobr_field,U_mer-0.1*I_mer);

i_zobr=uzobr_fir(izobr_field,I_mer);

contr_nap_z=preved_na_fixed_v(contr_nap);

zapis_contrl_v(contr_nap_z);

contr_i_z=preved_na_fixed_v(contr_i);

zapis_contrl_i(contr_i_z);

zobr_napeti=preved_na_fixed_v(u_zobr);

zapis_mer_v(mer_napeti);

zobr_proud=preved_na_fixed_v(i_zobr);

zapis_mer_i(zobr_proud);

Ve výše uvedených funkcích je uveden řádek s funkcí u_zobr_fir, ta slouží k tomu, že jelikož 
měřené napětí a proud jsou zašuměné a tudíž by při přímém zobrazení bylo vidět napětí případně 
proud jen jako divoce se měnící číslici, jsou tyto hodnoty zpracovávány pomocí plovoucího 
průměru o délce 200 hodnot. Ten je implementován v následující funkci, která zároveň ukládá 
naměřené napětí/proud do skladovacího pole.

float uzobr_fir(float *uzobr_field, float new_uzobr)

{

int i=0;

for(i=0;i<UZOBR_FIELD_LENGTH-1;i++)

{
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uzobr_field[i]=uzobr_field[i+1];

}

uzobr_field[UZOBR_FIELD_LENGTH-1]=new_uzobr;

float sum=0.0;

for(i=0;i<UZOBR_FIELD_LENGTH;i++)

{

sum=sum+uzobr_field[i];

}

return sum/(float)UZOBR_FIELD_LENGTH;

}

UZOBR_FIELD_LENGTH je v této funkci rovno 200, sum je vnitřní suma po součet vnitřních 
hodnot.
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5 Konstrukce zařízení

5.1 Nepájivé pole

Měnič baterie bylv rámci oživování implementován na nepájivém poli. Zapojení je vyobrazeno 
na obr. 17

Obr 17 Měnič baterie – všimněme si 10Ω rezistoru použitého místo zátěže

V rámci oživování byl napájen jen jeden kus displeje. V příloze bylo pomocí programu v 
adc_zobr2adc_c_lib nejprve jen měřeno napětí a proud na tomto rezistoru. Rezistor 10Ω byl 
napájen přímo laboratorním zdrojem W.E.R PS-1502DD+ WSCT11040132F. Zobrazované napětí 
displejem odpovídalo napětí naměřenému pomocí multimetru RE6810.

Dále byl samostatně otestován softwarový modul pro generování PWM a regulaci v příloze  je 
označen jako reg_timer_03_simple_reg . Tento software  byl schopen na resistoru  10 Ω udržovat 
konstantní napětí 3,55V jak bylo vidět z regulačního algoritmu: 

if(cykl%(UMER_FIELD_LENGTH)==0)

{

if(U_mer>3.55)

{

duty_cycle--;
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}

if(U_mer<3.55)

{

duty_cycle++;

}

}

tc_set_compare_value(&tc_instance_pwm_trans,TC_COMPARE_CAPTURE_CHANNEL_0, 

duty_cycle);

Regulační děj fungoval jak s podmínkou if(cykl%(UMER_FIELD_LENGTH)==0), tak bez ní.

Po odladění klíčových funkcí zařízení bylo přistoupeno ke konstrukci desky plošného spoje:

5.2 Návrh plošného spoje

Deska byla navržena pro výrobu v domácích podmínkách fotocestou. Postup výroby probíhal 
následovně:  V programu KiCad bylo nakresleno schéma nabíječky, jednotlivým součástkám byly 
přiřazena pouzdra a následně jsem v programu KiCad  pospojoval jednotlivé komponenty  vodivých
cest. Z hlediska návrhu bylo cílem, aby byly mezery mezi cestami alespoň 1,5mm od sebe, dále aby
šířka cest byla alespoň 1,5mm, ale preferováno bylo 2mm. Velikost propojů  jedné strany na druhou
byla stanovena na průměr 3mm, aby bylo dosaženo vyšší šance, že po provrtání ne úplně přesně 
zorientované desky se propojí vrstvy v propojce. Pokud bylo nezbytně nutné, byly průchodky 
zmenšeny až na průměr 1mm (týkalo se to jen nožiček montovaných součástek). Z hlediska návrhu 
byla deska navržena tak, že všechny součástky byly na jedné straně desky a všechny součástky 
měly nožičky procházející deskou. Tudíž deska obsahovala jen jedinou SMD součástku Q_PNP1, 
která byla připájena napřed na redukci z SOT-23 na DIP-8. DIP-8 bylo pak normálně připájeno s 
nožičkami skrze desku. Na následujících obrázcích 18-21 je zobrazena výsledná deska.
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Obr 18 Plošný spoj měď A strana B - dolní strana
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Obr 19 Plošný spoj měď B strana F - horní strana
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Obr 20  Plošný spoj rozložení součástek na straně F - horní straně

Rozměry desky pak byly následující:
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Obr 21  Plošný spoj rozměry desky
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Použité součástky v desce byly následující:

Označení na 

obr. 20

Obchod kod popisek

U1 GM 332-189 Spínaný zdroj MEAN WELL PM-10-12

Crec1 Farnell 1219474 330uF  EEUFM1V331L kondenzátor

U4 Farnell 1703357  LD1117V33C  IC lin. Zdroj 3,3V

C_lin_out2 Farnell 8766754 10uF ECA1EAK100X  kondenzátor

Q_bud1 Farnell 1574379 BC337 NPN tranzistor

Rbud1 Farnell 9341536 MF25 2K2  resistor 2.2K Ω 

Q_PNP1 Farnell 2396090 VISHAY  SI2307BDS-T1-E3  MOSFET  P kanál

D_buck1 Farnell 7429320 1N5821 zenerova dioda

L_buck1 Farnell 1749179 100uH  ELC16B101L cívka

R_sense1 GM 114-133 RMO 0R1 0411 2W resistor 

R_vmes1 Farnell 1083251 YR1B1K0CC  T resistor R1K

R_divh1 Farnell 1634076 WELWYN  PR5Y-10KBI   resistor 10K Ω

Crec2 Farnell 2079295  EEUFR1J101B 100 µF kondenzátor

P1 GM 832-005 Dutinková lišta BL15G

P2 GM 832-005 Dutinková lišta BL15G

Con_imp1 GM 832-005 Dutinková lišta BL15G

SW_digit1 Farnell 2435325 PVA1 EE H1 3.5N V2  spínač

SW_up1 Farnell 2435325 PVA1 EE H1 3.5N V2  spínač

SW_down1 Farnell 2435325 PVA1 EE H1 3.5N V2  spínač

AFF1 GM 512-919 led displej 9MM RED SA36-11SRWA

AFFvVm1 GM 512-924 LED DISPLAY 9,2MM RED HD-M324RD BQ-M324RD 

AFFVVC1 GM 512-924 LED DISPLAY 9,2MM RED HD-M324RD BQ-M324RD 

AFFAM1 GM 512-924 LED DISPLAY 9,2MM RED HD-M324RD BQ-M324RD 

AFFAC1 GM 512-924 LED DISPLAY 9,2MM RED HD-M324RD BQ-M324RD 

R_LED1 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED2 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED3 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED4 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED5 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED6 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

R_LED7 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor
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R_LED_dot1 GM 119-397 RM 1k 0204 0,4W 1% HITANO  resistor

Tab2  Použité  součástky pro DPS

5.3 Výroba plošného spoje

Plošný spoj byl vyroben následujícím postupem:  Byla zakoupena kuprexitová deska v obchodě 
GES Electronic pokrytá UV citlivým lakem (TA-202, objednávací kód GES07700222 ). Na tuto 
desku byl přiložen na kopírovací papír vytištěný plošný spoj z  obr. 18. Následně byl papír a deska 
pod papírem osvětlena UV  lampou po dobu asi 14 min. Stejný postup byl opakován z druhé strany, 
s tím, že  výsledkem byla oblast nezaktivovaného laku na DPS ve tvaru tmavých částí z obr. 18 
respektive  19.  Deska byla poté ponořena do 1,5 % lázně NaOH, což způsobilo smytí laku z 
osvětlených částí, celou desku jsem poté obtáhl černým lihovým fixem pro snížení šance odleptání 
zabarvené části (dvě vrstvy barvy jsou obtížněji smytelné.)  

Nasledně proběhlo leptání v ohřátém roztoku FeCl3 . Roztok byl ohřát asi na 50 °C. Po 
vyleptání byla deska opláchnuta vodou a očištěna acetonem. Jelikož na desce zůstaly na některých 
místech oblasti, které nebyly úplně vyleptané, musely být vypilovány pilníkem. 

Dalším krokem bylo navrtání děr pro osazení součástek. Desky byly navrtány na stojanové 
vrtačce. Poté jsem propájel na desce všechny průchodky, co nebyly pro součástky. Následně jsem 
desku osadil součástkami a připájel je. 
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Obr 22  Osazený plošný spoj: strana F - horní strana
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Obr 23 Osazený plošný spoj měď B: strana B – dolní strana
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5.4 Připojení desky k  MCU a  baterii

Následující tabulka označuje zapojení čísel pinů pro budoucí připojení pinů k vývojovému kitu. Při 

pohledu na tabulku je vhodné se podívat na obr. č. 22. Ta strana desky na které jsou dvě dutinkové 

lišty je vertikální stranou této tabulky. Ta strana, na které je jen jedna dutinková lišta je horizontální 

strana této tabulky.
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Tab 3 číslování pinů na  desce plošného spoje
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P1 P2 Conn_imp1

Pin na DPS PIN na MCU Pin na DPS PIN na MCU Pin na DPS PIN na MCU

1 EXT1_PIN_3 1 EXT2_PIN_3 1 Vcc

2 EXT1_PIN_4 2 EXT2_PIN_4 2 GND

3 EXT1_PIN_5 3 EXT2_PIN_5 3 EXT3_PIN16 - PB22

4 EXT1_PIN_6 4 EXT2_PIN_6 4 EXT1_PIN16 - PA06

5 EXT1_PIN_7 5 EXT2_PIN_7 5 EXT1_PIN15 - PA05

6 EXT1_PIN_8 6 EXT2_PIN_8 6 Baterie +

7 EXT1_PIN_9 7 EXT2_PIN_9 7 Baterie +

8 EXT1_PIN_10 8 EXT2_PIN_10 8 Baterie +

9 EXT2_PIN_15 9 EXT2_PIN_11 9 Baterie-

10 EXT2_PIN_16 10 EXT2_PIN_12 10 Baterie-

11 EXT1_PIN_13 11 EXT2_PIN_13 11 Baterie-

12 EXT1_PIN_14 12 - 12 -

13 EXT1_PIN_17 13 - 13 -

14 EXT1_PIN_18 14 - 14 -

15 EXT2_PIN_17 15 - 15 -

Tab 4 Zapojení pinů DPS k vývojovému kitu a baterii 

5.5 Krabice na nabíječku

Mechanická krabice na nabíječku byla vyrobena z plastové krabice U-SP7771 o rozměrech 
250x190x78,5 mm. V čele krabice byl vyříznut otvor a do otvoru byla připevněna krabice s 
vyřízlými otvory na tlačítka a displeje. Na vnější povrch byla připevněna plastová  krabička KM78 
ABS BLACK ST, do ní byl připevněn držák pro AAA baterie, dále držák na 9V baterii a následně 
krokosvorky pro nabíjení vývodových baterií a nestandardních baterií. V zásuvce bylo záměrně 
ponechána zásoba plastelíny pro zafixování baterií nestandardních tvarů.
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Obr 24 Krabice nabíječky

5.6 Oživování nabíječky 

Obr 25 Úprava desky pro korekci špatného zapojení

Po vytvoření desky plošného spoje bylo úspěšně zkontrolováno, že nabíječka měří 
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napětí na bateriích a zobrazuje jej na displejích. Měření proudu probíhalo rovněž úspěšně. A proud 

byl zobrazován na displejích.

Nicméně při  zprovozňování nabíječky bylo zjištěno, že ve schématu: na tranzistoru budiče 

Q_bud1 došlo k prohození kolektoru  a báze tranzistoru. To způsobilo přivedení napětí 12V na 

vývojový  kit a jeho následné poškození. Po drobné úpravě, vyobrazené na obr. 25. byl pro jistotu 

přidán 1K rezistor na vstup do báze a přehozena báze a kolektor tak, aby odpovídaly schématu na 

obr. 9. Následné otestování měniče potvrdilo, že zařízení již funguje správně.

Pro test měniče byl  měnič napájen signálem o f=1kHz a střídě 50%. Měnič byl zatížen 10Ω 

resistorem. Výsledné napětí na na zátěži pak mělo následující průběh: 

Obr 26 Průběh napětí f=1kHz

 Ač se nám může výše vyobrazené zvlnění proudu 6 V zdá vysoké,  je zapotřebí si uvědomit, že 

v tomto pesimistickém měření je zvlnění 50 x vyšší, než ve skutečnosti. To jest 6V/50 = 0,12V.  Na 

základě zkušeností s implementací regulace napětí na nepájivém poli mně tato zkouška postačuje k 

potvrzení schopnosti nabíječky nabíjet baterie. Pro zprovoznění nabíječky je jen nutné vyměnit 
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desku s vývojovým kitem a nahrát do ní příslušný software.

5.7 Uživatelské pokyny

Nabíječka je schopna nabíjet baterie do 11,8 V. Z hlediska užívání je nutné, aby nebyly v 

držácích dvě různé baterie současně. 

Pro zadání nabíjení baterie musí uživatel nastavit cílové napětí na baterii, to zajistí buď z 

datasheetu, nebo pohledem na hodnotu na baterii např. pro 1,2 V baterii uživatel zadá 1,2 V. Druhý 

způsob, ale negarantuje nabití na 100 %. Jako maximální proud uživatel zadá buď univerzálně 

proud 1C (pokud je baterie 1200mAh pak je to 1,2 A), anebo pokud ví, že baterie je nabíjena 

rychleji, může zadat proud i vyšší. Uživatel pozná nabití baterie tím, že měřené napětí je rovné 

cílovému napětí a že do baterie neteče proud (měřený proud je blízký nule).
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6 Závěr

V práci byla na základě zjištěných poznatků o nabíjení baterií navržena nabíječka baterií. 

Nabíječka baterií je v práci řízena mikrokontrolerem. 

Nabíječka měla navržené zadávání nabíjecího proudu a napětí, kdy je baterie považována za 

nabitou. Celá nabíječka byla v práci řízena  mikrokontrolerem, to se ukázalo jako pozitivní, z toho 

úhlu pohledu, že mikrokontroler již integruje měření napětí a tím pádem odpadla nutnost použít 

externí A/D  převodníky. Dále odpadla nutnost použít externí budiče 7 segmentových displejů a 

specializované řídící obvody pro nabíjení baterií. 

Nicméně řízení pomocí mikrokontroleru mělo i své nevýhody: ukázalo se, že i malá chyba v 

zapojení může vest k jeho poškození a pokud by nebyl využíván v práci ve formě vývojového kitu, 

ale v extrémním případě BGA pouzdra, byla by nabíječka jen obtížně opravitelná. Další výhodou je,

že případnou úpravou softwarového vybavení je možné v budocnu ještě zlepšit parametry nabíječky

a nemusí se předělávat hardware.

Podařilo se mi vytvořit topologii pro nabíječku baterií, vytvořít obvodové schéma nabíječky a 

určit v tomto schématu hodnoty součástek. Byla úspěšně vytvořena funkční deska plošného spoje, 

která se chovala po debugování tak, jak měla podle projektu. Software nabíječky byl zprovozněn na

zapojené nabíječce v nepájivém poli. Až na regulaci napětí, která kvůli poškození mikrokontroleru 

nebyla potvrzena byla funkčnost softwaru nabíječky (měření zadávání napětí a proudu) potvrzena 

na reálném hardwaru. 

Celá nabíječka byla zapouzdřena do krabice. Krabice měla uživatelsky přívětivé funkce, které 

umožňují nabíjení jak standardních bateríí tak i nestandardních baterií pomocí krokosvorek. 

V rámci budoucího zdokonalování konceptu nabíječek řízených mikrokonrollery by mohl 

mikrokontroler nejen řídit napájení baterie, ale mohl by řídit i měnič, který napájí sám sebe, to jest 

kromě lineárního zdroje pro MCU by byl i zdroj spínaný. Na ten by MCU pak přešel a snížil tím 

spotřebu energie pro své napájení.

48



Literatura:
[1] Battery Performance Characteristics. The Elekropaedia [online]. [cit. 2016-01-2]. Dostupné z: 
http://www.mpoweruk.com/performance.htm 

[2] Jose Formenti, Robert Martinez. Design Trade-offs forSwitch-Mode Battery Chargers. Texas 

instruments [online], 2004 [cit. 3.1.2016]. Dostupné z: 

http://www.ti.com/lit/ml/slyp089/slyp089.pdf

[3]  Akumulátor PANASONIC AA NiCd 600mAh 1,2V N-600AAC [online]. GM ELEKTRONIC [cit. 

2016-01-3]. Dostupné z: http://www.gme.cz/akumulator-panasonic-aa-nicd-600mah-1-2v-n-600aac-

p540-485 

[4] 9 Volt NiCd Battery (120 mAh) [online]. Onlybatteries.com [cit. 2016-01-3]. Dostupné z: 

http://www.onlybatteries.com/showitem.asp?ItemID=12458.3&cat1=13&uid=1046 

[5] 3.2 Volt 1500 mAh LiFePO4 18650 Battery [online]. Megabatteries.com! [cit. 2016-01-3]. 

Dostupné z: http://www.megabatteries.com/item_details2.asp?id=18168 

[6] Buck converter. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter 

[7] HAUKE, Brigitte. Basic Calculation of a Buck Converter 's Power Stage [online]. In: . Texas 

Instruments, 2015, s. 7 [cit. 2016-03-18]. DOI: SLVA477B. Dostupné z: 

http://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf 

49

http://www.ti.com/lit/ml/slyp089/slyp089.pdf


Seznam použitých symbolů a zkratek:

A ampér

AAA      formát rozměru baterie
AC/DC      střídavý proud/ stejnosměrný proud
A/D      analogově /digitální
C C- napájecí proud baterie rovný kapacitě baterie v hodinách; Culomb 

DC stejnosměrný proud

DC/DC                       stejnosměrnýproud / stejnosměrný proud
H henry

LiON Lithium-iontová 

LiFePO4 Lithium-železo-fosfátový akumulátor

NiCd Nikl-kadmiový akumulátor

PWM pulzně šířková modulace

U napětí

V volt

MCU mikrokontrolerem

SMD surface mounted device – povrchově montovaná součástkami

DIP      dual in-line package – součástka s dvěma řadami konektoru na montáž skrze 
     desku
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Přílohy:

Přílohy obsahují obvodové schéma nabíječky.
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Příloha A – schéma navrženého obvodu část A

Obr 27: Schéma nabíječka část A
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příloha B – schéma navrženého obvodu část B

Obr 28: Schéma nabíječka část B
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příloha C– schéma navrženého obvodu část C

Obr 29: Schéma nabíječka část C 
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příloha D – schéma navrženého obvodu část D

Obr 30: Schéma nabíječka část D 
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příloha E – schéma navrženého obvodu část E

Obr 31: Schéma nabíječka část E 

56



Příloha F – schéma navrženého obvodu část F

Obr 32: Schéma nabíječka část F
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Příloha G – schéma navrženého obvodu část G

Obr 33: Schéma nabíječka část G

58



Příloha H – schéma navrženého obvodu část H

Obr 34: Schéma nabíječka část H
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Příloha I – schéma navrženého obvodu část I

Obr 35: Schéma nabíječka část I
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Příloha J – schéma navrženého obvodu část J

Obr 36: Schéma nabíječka část J
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