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Příloha 1: Simulace regulace proudu LED diodou měniče LTC3453 pro proud 250mA 

 

 

 
Příloha 2: Simulace regulace proudu LED diodou měniče LTC3453 pro proud 150mA 
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Příloha 3: Kompletní schéma návrhu LED svítilny 

 

 

 

 
Příloha 4: Navrhnutá deska plošných spojů (200% velikost) 

 

 



Přílohy - strana 3 

 
Příloha 5: Navrhnutá deska plošných spojů – rozmístění součástek (200% velikost) 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha 6: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=150mA, UIN=3,13V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 
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Příloha 7: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=150mA, UIN=4,38V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 

 

 

 

 
 

Příloha 8: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=250mA, UIN=3,58V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 
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Příloha 9: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=250mA, UIN=4,38V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 

 

 

 

 

 
 

Příloha 10: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=350mA, UIN=2,76V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 
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Příloha 11: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=350mA, UIN=3,65V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 

 

 

 

 

 
 

Příloha 12: Průběh výstupního proudu pro nastavení ILED=350mA, UIN=4,68V 

(Ch1: Proud ILED ;Ch2: Napájecí napětí UIN; Ch3: Napětí UR1) 
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Příloha 13: Průběh nabíjecího proudu a napětí na akumulátorech – rozepnutí tranzistoru 

(Ch1: Nabíjecí proud; Ch2: Napětí na akumulátorech) 

 

 

 

 

 
 

Příloha 14: Průběh nabíjecího proudu a napětí na akumulátorech – sepnutí tranzistoru 

(Ch1: Nabíjecí proud; Ch2: Napětí na akumulátorech) 
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Příloha 15: Program mikrokontroléru 

 
/***************************************************** 
Chip type           : ATtiny44 
Clock frequency     : 8,000000 MHz 
Memory model        : Tiny 
External SRAM size  : 0 
Data Stack size     : 64 
*****************************************************/ 
#include <tiny44.h>   
#include <delay.h>   
#include <sleep.h>  
 
// Stavove promenne 
unsigned int vypnout=1;  
unsigned int jas=0;     // Jas LED: 0:off; 1:150mA; 
2:250mA; 3:350mA;  
unsigned int pwm=0xFD; 
unsigned int nabito=0;  //0==možno nabíjet, 1==je nabito   
unsigned int napajeni=0;                            
  
// Promenne pro prumerovani napeti 
unsigned int bezdetekce=240; // 8 minut bez detekce 
unsigned int timeout=0; // 9 hodin maximální doba nabíjení 
unsigned int napeti_hodnota=0;  // sčítaná hodnota 
unsigned int napeti_pocet=0;    // Počet cyklů 
unsigned int napeti_max=0;      // Dosažené maximum 
unsigned int napeti_pokles=0;   // Doba poklesu napětí 
unsigned int napeti_stagnace=0; // Doba stagnace napětí 
unsigned int prumer=0;          // Vypočtený průměr 
                  
// Ostatní promenne 
unsigned int adc_data;  
 
#define ADC_VREF_TYPE 0x80 
 
// External Interrupt 0 service routine 
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) 
{ 
        unsigned int drzeni_tlacitka=0; 
 
        if (vypnout==1) 
        {       // Zapnuti 
                if (!PINB.1)    // Pokud není připojena nabíječka 
                { 
                        PORTB.0=1;       
                        napajeni=10000;  
                } 
                ADCSRA|=0x98;   // Zapnutí AD převodníku 
                vypnout=0; 
                while (PINB.2==0) 
                {delay_ms(50);} // Dokud je stisknuto tlačítko, 
neskončí  
        } 
        else 
        {       // Prepinani jasu, vypnuti 
                do 
                {       // Neskončí dokud je stisknuté tlačítko 
                        delay_ms(50); 
                        drzeni_tlacitka++; 
                        if (drzeni_tlacitka>=20) 
                        {       // Tlačítko stisknuto >1s 
                                vypnout=1; // Po dokončení vypnout 
                                PORTB.0=0; // Vypnout DC/DC měnič 
                        } 
                } 
                while (PINB.2==0); 
                 
                if (drzeni_tlacitka<=20) 
                {       // Tlačítko stisknuto méně než 1s 
                        jas++;  // Zvýšit jas 
                        if (jas>3)  
                        {       // pokud je na maximu, nastav 
minimum 
                                jas=1; 

                                pwm=0xA0; 
                                OCR0B=pwm; 
                                TCCR0B=0x01; 
                                PORTB.0=0; 
                                delay_ms(100); 
                                PORTB.0=1; 
                        } 
                } 
        } 
        delay_ms(100); 
} 
 
 
 
// Obsluha ADC přerušení 
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) 
{ 
        // Uložení ADCW hodnoty  
        adc_data=ADCW; 
} 
 
// Čtení adc hodnoty s redukcí šumu (speciální režim) 
unsigned int read_adc_nc(unsigned char adc_input) 
{ 
        ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 
        delay_us(10);   // Pro ustálení napětí 
        #asm 
            in   r30,mcucr 
            cbr  r30,__sm_mask 
            sbr  r30,__se_bit | __sm_adc_noise_red 
            out  mcucr,r30 
            sleep 
            cbr  r30,__se_bit 
            out  mcucr,r30 
        #endasm 
        return adc_data; 
}  
 
// Čtení adc hodnoty bez redukce šumu 
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 
{ 
        ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 
        ADCSRA&=0xf7;   // Vypnutí ADC přerušení 
        delay_us(10);   // Pro ustálení napětí  
        ADCSRA|=0x40;   // Start převodu 
        while ((ADCSRA & 0x10)==0); // Čekání na konec 
převodu 
        ADCSRA|=0x18;   // Obnovení ADC přerušení 
        return ADCW; 
} 
    
 
void main(void) 
{ 
// Declare your local variables here 
 
// Crystal Oscillator division factor: 1 
#pragma optsize- 
CLKPR=0x80; 
CLKPR=0x00; 
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ 
#pragma optsize+ 
#endif 
 
// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In 
Func2=In Func1=Out Func0=Out  
// State7=0 State6=T State5=T State4=T State3=T 
State2=T State1=0 State0=1  
PORTA=0x01; 
DDRA=0x83; 
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// Port B initialization 
// Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out  
// State3=T State2=P State1=P State0=0  
PORTB=0x06; 
DDRB=0x01; 
 
// Timer/Counter 0 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Fast PWM top=FFh 
// OC0A output: Disconnected 
// OC0B output: Inverted PWM 
TCCR0A=0x33; 
TCCR0B=0x00;    // ZAPNUTO==TCCR0B=0x01; 
TCNT0=0x00; 
OCR0A=0x00; 
OCR0B=0xFF;    
 
// Timer/Counter 1 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 1 Stopped 
// Mode: Normal top=FFFFh 
// OC1A output: Discon. 
// OC1B output: Discon. 
// Noise Canceler: Off 
// Input Capture on Falling Edge 
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=0x00; 
TCCR1B=0x00; 
TCNT1H=0x00; 
TCNT1L=0x00; 
ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; 
OCR1AH=0x00; 
OCR1AL=0x00; 
OCR1BH=0x00; 
OCR1BL=0x00; 
 
// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: On 
// INT0 Mode: Low level 
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off 
// Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off 
MCUCR=0x00; 
GIMSK=0x40; 
GIFR=0x40; 
 
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization 
TIMSK0=0x00; 
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization 
TIMSK1=0x00; 
 
// Universal Serial Interface initialization 
// Mode: Disabled 
// Clock source: Register & Counter=no clk. 
// USI Counter Overflow Interrupt: Off 
USICR=0x00; 
 
// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: 
Off 
ACSR=0x80; 
ADCSRB=0x00; 
 
// ADC initialization 
// ADC Clock frequency: 62,500 kHz 
// ADC Voltage Reference: 1.1V, AREF discon. 
// ADC Bipolar Input Mode: Off 
// ADC Auto Trigger Source: None 
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: Off, 
ADC3: Off 
// ADC4: On, ADC5: On, ADC6: On, ADC7: On 
DIDR0=0x0C; 
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; 
ADCSRA=0x8F; 
ADCSRB&=0x77; 
ADCSRB|=0x00; 
                               

// Global enable interrupts 
#asm("sei") 
  
while (1)       // Nekonečný běh hlavního programu   
{ 
napajeni++;     // pro cyklickou kontrolu napájení 
 
// ********************** KONPROLA NAPAJENI 
*********************       
if (napajeni > 10000) 
      { 
              napajeni=0; 
              #asm("cli");    // Zakázání přerušení 
              PORTA.1=1;      // rele sepnuto 
              delay_ms(25);  
              napeti_hodnota=0; 
              for 
(napeti_pocet=0;napeti_pocet<32;napeti_pocet++) 
              { 
                napeti_hodnota+=read_adc(3); 
              } 
              prumer=napeti_hodnota / napeti_pocet; 
              if (prumer < 510) // Napeti pod 2,7V 
                { 
                        vypnout=1;      // Po dokončení vypnout 
                        PORTB.0=0;      // Vypnout DC/DC měnič 
                        delay_ms(250); 
                        // Rozblikat sig. LED 
                        DDRB.2=1;   
                        PORTB.2=0; 
                        delay_ms(100);   
                        PORTB.2=1; 
                        delay_ms(200); 
                        PORTB.2=0; 
                        delay_ms(100);   
                        PORTB.2=1; 
                        delay_ms(200); 
                        PORTB.2=0; 
                        delay_ms(100);   
                        PORTB.2=1; 
                        delay_ms(200); 
                        PORTB.2=0; 
                        delay_ms(100); 
                        PORTB.2=1; 
                        delay_ms(500); 
                        PORTB.2=0; 
                        delay_ms(200); 
                }  
                 
                PORTA.1=0;      // rele rozepnuto   
                DDRB.2=0;       // nastaveni pro tlačítko 
                PORTB.2=1;  
                GIMSK=0x40;     // INT0 povoleno  
                GIFR=0x40;      // zrušena žádost o přerušení 
                #asm("sei");    // povolení přerušení      
        }                                                 
 
// *************** Obnovení nastavení **********       
nabito=0; 
napeti_hodnota=0; 
napeti_max=0;  
napeti_pokles=0; 
napeti_stagnace=0; 
bezdetekce=240;   // 8minut bez detekce     
timeout=0;    // 9 hodin maximální doba nabíjení 
 
// ******************** NABIJENI ************************  
while (PINB.1) 
{  
        #asm("cli");    // Vypnutí všech přerušení 
        PORTB.0=0;      // zastavení DC/DC měniče 
        GIMSK=0x0;      // INT0 dis  
        TCCR0B=0x00;    // stop TC0 (PWM) 
        vypnout=1;      // Po odpojení nabíječky vypnout 
        DDRB.2=1;       // Nastavení výstupu pro sig.LED 
        PORTB.2=1; 
        timeout++; 
        if (timeout>16200)  // max 9 hodin maximální doba 
nabíjení 
        {nabito=1;}     // Ukončit 
                        
        if (nabito==1) 
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        {       // Rozblikání sig. LED (akumulatory již nelze 
nabíjet) 
                PORTA.0=1;      // Tranzistor rozepnut (pokud 
zatim neni) 
                PORTB.2=0;      // sig. LED rosvícena 
                delay_ms(50);   
                PORTB.2=1;      // sig. LED pohasne 
                delay_ms(50); 
                PORTB.2=0;      // sig. LED rosvícena 
                delay_ms(50); 
                PORTB.2=1;      // sig. LED pohasne 
                delay_ms(50); 
                PORTB.2=0;      // sig. LED rosvícena 
                delay_ms(1000); 
        } 
        else 
        {       // Nabíjení v chodu 
                PORTA.1=1;      // rele sepnuto 
                PORTB.2=0;      // sig. LED svítí  
                 
                delay_us(100); 
                PORTA.0=0;      // Tranzistor sepnut  
                #asm 
                        nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop; 
                        nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;                
                #endasm 
                delay_ms(980); 
                PORTB.2=1;      // sig. LED pohasne 
                delay_ms(980); 
                PORTA.0=1;      // Tranzistor rozepnut  
                #asm 
                        nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop; 
                        nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;                
                #endasm 
                delay_ms(10); 
               
                napeti_hodnota=0; 
                #asm("sei");    // povolení přerušení 
                for 
(napeti_pocet=0;napeti_pocet<64;napeti_pocet++) 
                { 
                        read_adc_nc(3);         // čtení hodnoty na 
3tím kanále 
                        napeti_hodnota+=adc_data; // sčítání 
hodnoty 
                }         
                #asm("cli");    // zakázání přerušení  
                prumer = napeti_hodnota / napeti_pocet; 
                 
                if (prumer>1000) // Vysobe napeti, nejspise 
nenabijeci baterie (>5.3V) 
                {nabito=1;}     // Ukončit 
                if (prumer<470) // Mízké napeti, nejspise skrat 
nebo vadny akumulator (<2.5V) 
                {nabito=1;}     // Ukončit  
                 
                if (nabito==0)            // OK, baterie mozno nabijet 
                { 
                        if (bezdetekce>0) // Dokud neuplyne 
počáteční doba 
                        {bezdetekce--;} 
                        else 
                        {         
                                bezdetekce=0; 
                                if (prumer > napeti_max) // Dosaženo 
nového maxima 
                                { 
                                        napeti_max=prumer; 
                                        napeti_pokles=0;   
                                        napeti_stagnace=0;                              
                                }                        
                                else 
                                { 
                                        napeti_stagnace++;      // Doba 
od posledního maxima 
                                        if ((napeti_max - prumer) >= 2) 
                                        {napeti_pokles++;}      // Trvání 
poklesu o 10,58mV 
                                }  

                                if (napeti_pokles >= 30)        // Pokles 
trvající 1 minutu 
                                {nabito=1;}                     // Ukončit 
                                if (napeti_stagnace > 450)      // 
15minut nebylo nove maximum 
                                {nabito=1;}                     // Ukončit 
                        }  
                }                 
         } 
}                      
// ******************** NABIJENI KONEC ******************       
// 
##############################################
######## 
// ******************** BEZNY PROVOZ ********************      
if (vypnout==0) 
      { // ******** Normalni provoz ******** 
        PORTB.0=1;      // Zapnout DC/DC měnič 
 
        prumer=0;       // Měření napětí UR1 
        napeti_hodnota=0; 
        for (napeti_pocet=0;napeti_pocet<64;napeti_pocet++) 
              {  
                napeti_hodnota+=read_adc(2); 
              } 
        prumer=napeti_hodnota / napeti_pocet; 
        if (jas==1) 
        { 
                TCCR0B=0x01; 
                if (prumer>653)// OCR0B:vyšší čislo, vyšší jas 
                {pwm++;}// je třeba přidat 
                if (prumer<653) 
                {pwm--;}// je třeba ubrat 
        }  
        if (jas==2) 
        { 
                TCCR0B=0x01; 
                if (prumer>593)// OCR0B:vyšší čislo, vyšší jas 
                {pwm++;}// je třeba přidat 
                if (prumer<593) 
                {pwm--;}// je třeba ubrat 
        } 
        if (jas==3) 
        { 
                TCCR0B=0x00;    // Vypnuto PWM 
                PORTA.7=0; 
        } 
 
        if (pwm>=0xFF) 
        {pwm=0xFF;} 
        if (pwm<=0x01) 
        {pwm=0x01;} 
        OCR0B=pwm;      // Použití nové hodnoty PWM 
        delay_ms(20); 
      } 
else 
      { // ******** Vypnout vse ********** 
        // Vypinani nepotrebnych casti 
        #asm("cli");    // Zakázání přerušení 
        PORTA.0=1;      // vypnout nabíjení 
        PORTA.1=0;      // rele rozepnuto 
        TCCR0B=0x00;    // vypnuto pwm 
        PORTA.7=0;       
        PORTB.0=0;      // vypnout DC/DC měnič 
        ADCSRA&=0x77;   // vypnout ACD 
         
        DDRB.2=0;       // Povolit INT0 
        PORTB.2=1;  
        GIMSK=0x40;     // INT0 povoleno  
        GIFR=0x40;      // zrušena žádost o přerušení 
        #asm("sei");    // povolení přerušení 
        sleep_enable(); // povolit úsporné režimy 
        powerdown();    // PŘEPNOUT DO ÚSPORNÉHO 
REŽIMU   
        delay_ms(10); 
      }  
 
} 
}

 


