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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om trådlös batteriladdning. Arbetet har utförts genom 
Jörgensen Industrielektronik AB, ett företag som specialiserat sig på kundanpassade 
elektroniklösningar. Företaget utvecklade en ny produkt, där det skulle finnas som tillval 
att den kunde laddas trådlöst.  En mottagare för trådlös laddning av produktens batterier 
utvecklades. Mottagaren utvecklades utifrån Qi-standarden som beskrivs i denna rapport. 
Mottagarens elektriska egenskaper bestämdes (t.ex. effektivitet och laddström). EMC-
tester av mottagaren utfördes för att undersöka hur mycket störningar mottagaren 
genererade. 

Arbetet resulterade i en mottagare som kunde ladda produktens batterier med en befintlig 
Qi-laddstation. Effektiviteten hamnade på en nivå som är vanlig för trådlös laddning, 
jämfört med ledningsbunden laddning så var effektiviteten lägre. Resultatet av EMC-
testerna visade att mottagaren genererade elektromagnetiska störningar, men 
emissionsnivåerna var inom gränserna för de EMC-standarder mätningarna har jämförts 
med.

Abstract

The subject of this thesis is wireless battery charging. The thesis has been made in 
collaboration with Jörgensen Industrielektronik Ltd, specialized in costumer adapted 
electronics. The company developed a new product, where wireless charging was an 
optional feature. In this thesis a wireless charging receiver was developed. The receiver was
intended for charging the batteries in the product. The receiver was developed according to
the Qi standard. The Qi standard is described in this report. EMC tests were performed on 
the receiver in order to examine the levels of emissions radiated.

The work resulted in a receiver that was able to charge the product's batteries with an 
existing Qi charging station. The efficiency was normal for wireless charging, compared to 
wired charging the efficiency was lower. The EMC tests showed that the receiver radiates 
electromagnetic energy. The radiated emissions were within the limits of the EMC 
standards that the measurements have been tested against.
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1. Inledning

1.1 Jörgensen Industrielektronik AB

Jörgensen Industrielektronik AB är ett elektronikföretag som grundades 1987 och då 
inriktade sig främst på att hitta lösningar inom maskinområdet och utveckla styrsystem. 
Numera utvecklar företaget styrsystem utifrån kundens behov med hjälp av en egen 
produktserie, CanCom. CanCom är en serie moduler med CAN-buss som programmeras 
med hjälp av programvaran CanPro. Styrsystemen är främst avsedda för fordon samt 
maskiner inom jord- och skogsbruk. [1]

1.2 Syfte och mål

Målet med arbetet är att utveckla en mottagare för trådlös laddning. Mottagaren ska följa 
Qi-standarden och prestera bra i EMC-tester. Företaget utvecklar en ny produkt där det 
ska finnas som tillval att produkten kan laddas trådlöst. Examensarbetet går ut på att 
utveckla ett kretskort som tar emot trådlös effekt och laddar produktens batteri. 
Frågeställningen under arbetet är hurvida det är möjligt att utveckla en induktiv 
laddningsmottagare med bra EMC-prestanda och effektivitet som ligger runt normal nivå 
för induktiv laddning. Kapslingen till produkten har begränsade dimensioner vilket 
förmodligen kommer innebära svårigheter vid dimensionering av mottagaren samt 
påverka mottagarens effektivitet.

2. Teori

2.1 Elektrisk resonans

Elektrisk resonans är ett fenomen som används vid induktiv laddning. Fenomenet uppstår 
i RLC-kretsar vid den frekvens då reaktansen hos kondensatorn och spolen är lika stora. 
Följande uttryck anger impedansen i en RLC-krets: [2]

Z = R + jXL – jXC 

Då  jXL och  jXC  är lika stora kommer de att ta ut varandra och den resulterande 
impedansen kommer bli rent resistiv. Vid resonans gäller följande samband:

XL  = XC

ZR = R

Dessa samband gäller endast vid serieresonans, d.v.s då spolen och kondensatorn är 
seriekopplade.

Vid resonansfrekvensen kommer impedansen i kretsen vara minimal. Eftersom strömmen 
är definierad som:

I=
Vs
R

kommer strömmen vara maximal vid denna frekvens. Detta är skälet till att elektrisk 
resonans används vid induktiv laddning. Vid frekvenser över eller under 
resonansfrekvensen kommer impedansen stiga vilket medför att strömmen minskar. 
Laddströmmen vid induktiv laddning regleras genom justering av impedansen. 
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2.2 Qi

Qi är en standard för trådlös överföring av energi mellan två enheter. Standarden skapades
2008 av World Power Consortium (WPC) som är en grupp asiatiska, europeiska och 
amerikanska företag. Exempel på företag som är med i denna grupp är Samsung, Nokia, 
HTC, IKEA och Texas Instruments. [3]                                                                                                                   

Standarden har riktlinjer gällande konstruktion av hårdvara såsom dimensionering av 
sändar- och mottagarspolar, hur skärmning ska ske för att minska störningar samt hur 
protokollet ska se ut då laddare och mottagare kommunicerar med varandra.
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2.2.1 Grundprincip

Qi-standarden använder principen för induktiv laddning som ses i figur 2.1, där L1 och L2 
motsvarar en sändarspole respektive mottagarspole.

 

Figur 2.1. Grundprincip för induktiv laddning.

Då en växelström matas till L1 kommer ett magnetiskt fält skapas. Detta magnetiska fält 
inducerar en ström i L2.

Effektiviteten för överföringen bestäms av spolarnas Q-faktor och deras koppling (eng. 
coupling). Koppling bestäms av avståndet mellan spolarna (Z) och spolarnas diameter 
(kvoten D2 /D). Andra aspekter som påverkar denna faktor är t.ex. spolarnas utformning 
och vinkeln mellan dem. [4]

2.2.2 Q-faktor

Q-faktor är ett förhållande mellan induktansen i en spole och resistansen i spolens 
lindningar. Qi-standarden ställer krav på Q-faktorn hos sändarspolen och mottagarspolen. 
Q-faktorn är definierad enligt följande formel.

Q=
2πfL
R

Q-faktorn är proportionell mot frekvensen och spolens induktans, men omvänt 
proportionell mot resistansen i spolens lindningar. Om en spole matas med en signal av 
varierande frekvens kommer även Q-faktorn variera. Q-faktorn är dimensionslös och kan 
anta ett värde mellan 0 till oändligheten, men brukar vanligtvis ligga runt 100. [5] 
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2.2.3 Blockdiagram

2.2.3.1 Översikt

Figur 2.2 visar blockschematiskt de delar som ingår i en induktiv laddare enligt Qi-
standarden. 

Figur 2.2. Blockdiagram för  induktiv laddare.

Systemet består av en basstation och en mobil enhet. Basstationens uppgift är att bistå 
med energi till den mobila enheten. [6]

2.2.3.2 Basstation

Basstationen består av en systemenhet, en effektkonverteringsenhet och en 
kommunikationsenhet. [6]

 Systemenheten förser konverteringsenheten med ström, och förser användaren 
med ett användargränssnitt (t.ex. LED-indikatorer som upplyser användaren om 
laddningsprocessens status). 

 Konverteringsenheten gör om DC till AC för att driva primärspolen. Runt 
primärspolen genereras det magnetiska fält som kommer inducera en ström i 
sekundärspolen. 

 Kommunikationsenheten reglerar den sända effekten till en nivå som mottagaren 
efterfrågar.
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Figur 2.3 visar ett mer detaljerat blockdiagram för basstationen. Konverteringsenheten är 
nu uppdelad i flera mindre block: en spänningsomvandlare, en primärspole och en 
strömmätningsenhet. [6]

Figur 2.3. Blockdiagram för basstationen.

 Spänningsomvandlaren är en krets som gör om DC till AC för att driva 
primärspolen. Denna krets brukar ofta realiseras som en H-brygga och styrs från 
systemenheten.

 Primärspolen består av en spole och en seriekopplad kondensator. Dessa 
komponenter utgör en resonanskrets.

 Strömmätningsenheten är en krets som kontinuerligt mäter strömmen i spolen. En 
OP-förstärkare och ett shunt-motstånd kan användas för att realisera denna krets. 
Lastmodulationen från mottagarsidan detekteras av denna krets.
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2.2.3.3 Mobil enhet

Den mobila enheten består av liknande delar som basstationen: en kommunikationsdel, en
mottagardel och en last. Figur 2.4 visar ett mer detaljerat blockdiagram för mobila 
enheten. Här har mottagardelen blivit uppdelad i flera mindre block, en sekundärspole, en 
likriktare, en kommunikationsmodulator, en utgångsfrånkopplare och spänningsmätning.
[6] 

Figur 2.4. Blockdiagram för mobila enheten.
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 Sekundärspolen består av en spole och två kondensatorer. Dessa komponenter är 
kopplade som en resonanskrets. I sekundärspolen induceras en ström från 
magnetfältet som genererats av primärspolen.

 Likriktaren gör om den inducerade växelströmmen till likström. Denna krets brukar
realiseras som en diodbrygga.

 Kommunikationsmodulatorn kommunicerar med primärsidan genom 
lastmodulation. Lastmodulation innebär att en last upprepande kopplas in och 
kopplas ifrån. Eftersom primärsidan kontinuerligt mäter strömmen kommer 
variationer detekteras. Dessa variationer demoduleras på sändarsidan och tolkas 
som meddelanden. Mottagarsidan talar om för sändarsidan hur mycket ström 
lasten behöver, och sändarsidan anpassar strömmen i primärspolen efter detta.

 Utgångsfrånkopplaren är en brytare som förhindrar att ström flödar från lasten 
tillbaka till mottagardelen då mobila enheten ej laddas.

Lasten är den enhet som sekundärsidan ska förse med ström, detta kan t.ex. vara ett 
batteri.  Qi-standarden innehåller vissa friheter vid utveckling av mottagaren, det är fullt 
möjligt att ansluta t.ex. en regulator till utgången på mottagaren för att få en annan 
utspänning. [6]

2.2.4  Systemkontroll

Interaktionen mellan basstationen och mobila enheten sker i fyra steg: val, ping, 
identifiering- och konfigurering samt överföring. [6]

 Under val-fasen försöker basstationen upptäcka mobila enheter. Utöver detta så 
försöker även basstationen urskilja mobila enheter från övriga objekt som kan 
placeras på laddaren.

 Under ping-fasen sänder basstationen ut en ping-puls och lyssnar efter svar. Om 
basstationen upptäcker en mobil enhet fortsätter basstationen med identifiering- 
och konfigureringsfasen. Om basstationen ej upptäcker någon mobil enhet går 
basstationen tillbaka till val-fasen.

 Under identifiering- och konfigureringsfasen identifierar basstationen den mobila 
enheten och tar emot viktig information. Exempel på information som basstationen 
tar emot är hur mycket ström den mobila enheten behöver förse lasten med. Med 
hjälp av den här informationen skapar basstationen ett så kallat 
överföringskontrakt. Detta kontrakt innehåller gränser för flera parametrar som 
kommer styra överföringen.

 Under överföringsfasen förser basstationen den mobila enheten med ström. 
Strömmen regleras utifrån den data som mobila enheten skickar till basstationen 
genom lastmodulation. Under den här fasen monitorerar basstationen de 
parametrar som finns i överföringskontraktet. Om någon av parametrarna skulle 
överskridas kommer basstationen avbryta laddningen och återgå till val-fasen. Ett 
exempel på en parameter är att batteriet i den mobila enheten är fulladdat. 
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2.2.5 Skärmning

För att minska de elektromagnetiska störningar som spolarna genererar ingår det även i 
Qi-standarden riktlinjer för skärmning. Skärmning sker genom att fästa en bricka av ferrit 
på primärspolen respektive sekundärspolen. Figur 2.5 visar placering av skärmning på 
primärspolen. [6]

Figur 2.5. Skärmning för primärspole.

För sekundärspolen sker skärmningen på ett liknande sätt, fast på sekundärsidan fästs 
skärmningen på ovansidan av spolen. Detta gör att båda spolarna ska bli omslutna av 
skärmande material under laddning. [6]

Figur 2.6. Skärmning för sekundärspole.

DZ=2−0,25
+0,5 mm  och DS=1mm
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2.2.6 BQ51013B Qi-mottagare

BQ51013B är en integrerad krets som har de flesta av funktionerna som behövs hos en Qi-
mottagare. Kretsen har inbyggd likriktning, spänningsreglering (LDO), spänningsmätning 
och en kontroller för att kommunicera med laddstationen. Kretsen behöver kompletteras 
med externa komponenter för att Qi-mottagaren ska bli komplett. Figur 2.7 visar ett 
referenskopplingsschema för Qi-mottagaren. [7]

Figur 2.7. Referenskopplingsschema för BQ51013B.

En kort redogörelse för de externa komponenter som BQ51013B kompletteras med:

 Coil, C1 och C2 utgör resonanskretsen i mottagardelen.

 CCOMM1 och CCOMM2 tillhör modulatorn i mottagardelen som kommunicerar med Qi-
laddaren.

 CCLAMP1 och CCLAMP2 är ett överspänningsskydd. Om pänningen på RECT-stiftet 
överstiger 15V kommer dessa kondensatorer anslutas mot jord (internt) för att 
skydda kretsen mot permanent skada.

 CBOOT1 och CBOOT2 är bootstrap-kondensatorer.

 C3 är en glättningskondensator som behövs för den interna likriktningen.

 C4 är en filterkondensator för att ta bort högfrekventa störningar.

 R1 och RFOD  är motstånd som behövs för överströmsskyddet.  Detta ger ett extra 
skydd mot skada ifall en last skulle kräva för stor ström från kretsen. 

 ROS1 och ROS2 är motstånd som kalibrerar känsligheten för främmande föremål.          
[7] sid 29.

Kretsen kommer användas i Qi-mottagaren eftersom den har flera fördelar, framför allt 
pris, storlek (QFN-kapsel) och att den är enkel att implementera. 
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2.3 DC/DC-omvandling

DC/DC-omvandling används för att ändra en spänning till en nivå som är önskad för 
tillämpningen. I detta arbete kommer en alternativ utspänning från Qi-mottagaren fås 
med hjälp av switchade spänningsomvandlare. Switchade spänningsomvandlare har flera 
fördelar, främst hög effektivitet. En nackdel med denna teknik är att mycket störningar 
genereras av kretsen. Figur 2.8 visar grundprincipen för en switchad 
spänningsomvandlare där utspänningen är högre än inspänningen (eng. boost converter). 
[8]

Figur 2.8. Grundprincip för switchad spänningsomvandlare (eng. boost converter). 

Då brytaren (Switch i figur 2.8) sluts laddas spolen upp av den ström som går från Uin till 
jord. Då brytaren öppnas går strömmen från spolen genom dioden och laddar upp 
kondensatorn på utgången. Spolens förmåga att lagra energi gör att utspänningen kan vara
högre än inspänningen. Dioden förhindrar att kondensatorn laddas ur då brytaren sluts 
igen. Brytarens läge styrs t.ex. genom pulsbreddsmodulering (PWM) och en vanlig 
switchfrekvens är runt 1MHz. Högre switchfrekvens har fördelen att mindre 
komponentdimensioner kan användas. [8]

2.4 Elektromagnetiska störningar

Störningar är en närvaro av signaler utöver de som är förväntade i en elektrisk krets.  
Störningar kan ta sig fram genom ledningar eller som strålad energi i luften. Då störningar 
resulterar i försämrad prestanda hos en elektronisk enhet kallas detta för interferens. [9]
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2.5 Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet (förkortat EMC) är en elektronisk enhets förmåga att 
användas i sin omgivning utan att förorena omgivningen med elektromagnetiska 
störningar.  Det finns två viktiga parametrar för EMC: emission och immunitet.

 Emission är ett mått på hur mycket elektromagnetiska störningar en elektronisk 
enhet utstrålar. 

 Immunitet är ett mått på hur mycket elektromagnetiska störningar en elektronisk 
enhet kan utsättas för innan enhetens prestanda försämras. 

Det europeiska EMC-direktivet CISPR (Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques) innehåller krav på både emissionsnivåer och immunitet, till skillnad från
det amerikanska EMC-direktivet FCC (Federal Communications Commission) som endast 
täcker emission. En anmärkningsvärd egenskap hos det europeiska EMC-direktivet är att 
det täcker all elektronisk utrustning. [9] 

2.5.1 Emissionstester

De standarder inom det europeiska EMC-direktivet som kommer vara relevanta för 
projektet är CISPR 25 och EN55022. CISPR 25 innehåller gränser och procedurer för att 
mäta strålade störningar inom frekvensområdet 150kHz-1GHz. EN55022-tester utförs 
med samma upplägg som CISPR-25. Däremot har standarden andra gränser avseende 
störningsnivåer. En fördel med EN55022 är att testerna inte är lika tidskrävande som 
CISPR 25.

Emissionstester sker i skärmade testrum för att minska påverkan från omgivningen i form 
av störningar, för att på så vis blir den produkt som testas den främsta störningskällan. 
Testrummet är täckt med absorbenter för att minska påverkan från rumsresonanser. Figur 
2.9 visar upplägget för ett emissionstest Där EUT (Equipment Under Test) är den enhet 
som ska testas. [10][11]

Figur 2.9. Upplägg för emissionstest.
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3. Utförande

3.1 Kravspecifikation

Som första steg i utvecklingen av mottagaren skapades en kravspecifikation med viktiga 
parametrar som mottagaren ska uppfylla. Följande lista visar några parametrar som 
mottagaren skall uppfylla:

1. Mottagaren skall följa Qi-standarden, men alla funktioner som finns i standarden 
behöver inte användas.

2. Ut från mottagaren skall det lämnas en spänning på 5 volt alternativt 12volt. Detta 
ska vara valbart. 

3. Mottagaren skall kunna lämna 800mA vid 5 volt och 400mA vid 12 volt.

4. Alla kretsar skall klara -30°C till +80°C.

Vidare följer några parametrar som mottagaren bör uppfylla. Dessa parametrar är dock ej 
obligatoriska.

5. Lätt tillgängliga komponenter bör användas. 

6. För att hålla nere monteringskostnader bör alla komponenter vara ytmonterade.

3.2 Blockdiagram

Utifrån kravspecifikationen skapades ett blockdiagram över mottagaren. Efter 
likriktningen är spänningen från mottagaren valbar, 5V 800mA eller 12V 400mA via en 
step up-switchregulator.

Figur 3.1. Blockdiagram över mottagardelen.

Med hjälp av blockdiagrammet (se figur 3.1) skapades ett kretsschema i programvaran 
CADint.



13

3.3 Uträkningar

Den integrerade kretsen BQ51013 som används på mottagarkortet behövde kompletteras 
med externa komponenter. Värdet på en del av dessa erhölls genom uträkningar. Dessa 
värden behövdes för att kunna rita kretsschemat. Se bilaga 1 för samtliga uträkningar.

3.4 Kretskortslayout

Efter kretsschemat blivit färdigställt påbörjades arbetet med att göra kretskortslayouten. 
Ett mål är att krympa kortet i storlek så att det får plats ovanpå mottagarspolen. Kortet 
kommer vara skyddat från störningar p.g.a. den ferritbricka som spolen är monterad på. 
Mottagarspolen har måtten 38,5 x 32,5 mm vilket är de största måtten kretskortet kan 
anta. En del komponenter på kretskortet genererar mycket störningar, därför placerades 
dessa långt från störningskänsliga komponenter. Ett exempel på en komponent som 
genererar mycket störningar är step up-regulatorn (LM2731). Regulatorn placerades på 
kretskortet enligt figur 3.2 där U1 motsvarar regulatorn. [12]

Figur 3.2. Referenslayout för LM2731.

Se bilaga 2 för layouten av det färdiga kretskortet. 
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3.5 Montering

Efter kretskortslayouten blivit färdigställd beställdes mönsterkort för att konstruera 
prototypen. Mönsterkortet består endast av ytmonterade komponenter som monterades 
manuellt med hjälp av lödkolv och varmluft. Figur 3.3 visar det monterade prototypkortet.

Figur 3.3. Prototypkort med monterade komponenter.
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3.6 Karakteristik

Efter monteringen av prototypkortet inleddes tester av kortets egenskaper. Dessa tester 
utfördes med två befintliga laddstationer. De laddstationer som valts som referens är 
Belkin F8M747 och Sony WCH-10. Båda laddstationerna är Qi-certifierade och kan ladda 
mobila enheter med en effekt på 5W. 

3.6.1 DC/DC-Effektivitet vid resistiv last

Mottagarkortets effektivitet testades med olika resistiva laster anslutna på utgången. 
DC/DC-effektivitet testar hela systemet (inklusive laddstationen). [11] Figur 3.4 visar 
upplägget för testet.

Figur 3.4. Upplägg för DC/DC-effektivitetstest med resistiv last.

Se 4.1.1 för resultatet från testet.

3.6.2 DC/DC-Effektivitet vid batteriladdning

Effektiviteten för systemet testades vid laddning av batterier. Mottagaren placerades i 
kapslingen till den produkt där mottagaren kommer finnas som tillval, därefter placerades 
kapslingen på laddstationen. Figur 3.5 visar upplägget för testet.

Figur 3.5. Upplägg för DC/DC-effektivitetstest med batteriladdning.
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Det batteri som testades var ett NiMH-batteri som kommer användas i den färdiga 
produkten där mottagarkortet kommer finnas som tillval. Batteriet var urladdat innan det 
kopplades in till mottagarkortet. Se 4.1.2 för resultatet från testet.

3.6.4 Positioneringstest

Ett positioneringstest utfördes för att undersöka systemets effektivitetet i förhållande till 
hur mottagaren placeras på laddstationen. Placering i sidled och höjdled testades. Se 4.1.3 
för resultatet från testet.

3.6.5 EMC-tester

EMC-tester av mottagarkortet utfördes tillsammans med två befintliga Qi-laddstationer. 
Emissionstester skedde utifrån EN55022 och CISPR 25-standarden och delades upp i två 
deltester. Eftersom mottagarkortet kan leverera 5V ut alternativt 12V ut via en step up-
regulator testades dessa spänningsnivåer individuellt. Som referens utfördes först en 
bakgrundsmätning utan EUT för att bilda en uppfattning om hur mycket störningar som 
finns i testrummet, därefter testades endast basstationerna då de pingar efter en mottagare
(se 2.2.4  Systemkontroll). Under emissionstestet anslöts ett batteri till utgången på 
mottagaren då 5V-utgången testades. Då 12V-utgången testades anslöts en resistiv last på 
utgången eftersom 12V är för hög spänning för att ladda batteriet. Mottagaren var 
monterad i den kapsling som den är avsedd för, detta för att simulera EMC-prestandan för 
trådlös laddning av den färdiga produkten. Kapslingen placerades på Qi-laddstationen, 
eftersom mottagaren inte sänder ut några störningar utan laddstation testades både 
laddstation och mottagare.

Antennen som användes under emissionstestet placerades enligt figur 2.9. Antennen 
placerades ca 1m ovanför marken (detta är i jämnhöjd med testbänken där EUT är 
placerad). Till antennen anslöts en antennförstärkare som förstärkte signalen +40dB. 
Signalen från antennförstärkaren kopplades till en spektrumanalysator som var placerad 
utanför testrummet. En PC var kopplad till spektrumanalysatorn där programvaran 
Emipak 3 kördes. Programmet körde EMC-tester utifrån vald standard och redovisade 
mätdatan i diagramformat. Programmet kompenserade för den +40dB-förstärkning som 
skedde i antennförstärkaren. Testerna skedde mellan 30MHz-1GHz med både horisontell 
och vertikal polarisering av antennen. Antennens begränsade frekvensområde är 
anledningen till att detta område valts. Basstationen fick sin matningsspänning från ett 
batteri för att undvika användandet av nätaggregat i testrummet. Tester enligt EN55022-
standarden utfördes först då dessa tester inte är lika tidskrävande som CISPR 25-tester och
gav snabbt en uppfattning om systemets EMC-prestanda. Se 4.1.4 för resultatet från EMC-
testerna.
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4. Resultat

4.1 Prototypens egenskaper

4.1.1 DC/DC-effektivitet vid resistiv last

Figur 4.1 och 4.2 visar effektiviteten för systemet vid resistiv belastning av mottagarkortets 
utgångar.

Figur 4.1. Resistiv belastning av mottagarkortets 5V-utgång.

I figur 4.1 ses att effektiviteten är marginellt högre för Belkin-laddstationen.

Figur 4.2.  Resistiv belastning av mottagarkortets 12V-utgång

Då 12V-utgången belastas är effektiviteten högre för Belkin-laddstationen vid 
resistanserna 235Ω och 410Ω. Sony-laddstationen var mer effektiv vid resistanserna 110Ω 
och 745Ω. Effektiviteten sjunker vid stigande resistans p.g.a. att lägre ström tas ut från 
mottagaren. Se bilaga 3 för mätdata från testerna.
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4.1.2 DC/DC-effektivitet vid batteriladdning

Följande resultat erhölls från batteriladdningstestet av mottagarkortet med laddstationen 
Belkin F8M747. Ett urladdat NiMH-batteri användes under testet.

Figur 4.3. Laddning av NiMH-batteri med laddstation Belkin F8M747

Då Sony WCH10 användes som laddstation erhölls följande resultat:

Figur 4.4. Laddning av NiMH-batteri med laddstation Sony WCH10

Notera den kortare laddtiden p.g.a. den högre laddströmmen som Sony-laddstationen kan 
förse mottagaren med. Effektiviteten är högre för Belkin-laddstationen. Se bilaga 4 för 
mätdata från testerna.
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4.1.3 Placeringsprestanda

Figur 4.5 visar hur systemets effektivitet påverkas av avståndet mellan mottagare och 
laddstation. 

Figur 4.5. Effektivitet som funktion av avstånd mellan mottagarkort och laddstation.

Laddstationen Belkin F8M747 klarar att förse mottagarkortet med effekt på ett maximalt 
avstånd på 8mm, för SONY WCH10-laddstationen är det maximala avståndet 4mm. Sony-
laddstationen får ingen kontakt med mottagaren på avstånd över 4mm. Se bilaga 5 för 
mätdata från testerna. 

Testerna med placering i sidled visar att mottagaren kräver en centrerad placering på 
laddstationen för att mottagare och laddstation ska börja kommunicera. Figur B2 i bilaga 5
visar de placeringar i sidled som testades. Se bilaga 5 för mätdata från testerna.
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4.1.4 EMC-prestanda

Tabell 4.1 visar den utrustning som användes vid bakgrundsmätningen av testrummet. 
Denna mätning används som referens.

Tabell 4.1. Utrustning för bakgrundsmätning.

Test 4.1

Bakgrundsmätning

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: EN55022

Figur 4.6 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.6. Bakgrundsmätning av emissionsnivåer i emc-testrummet.

Testrummet har emissionsnivåer som ligger runt -5dBµV till 10dBµV i större delen av 
frekvensområdet som testats. I frekvensområdet runt 950MHz uppmättes en topp på cirka
10dBµV. 
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Följande utrustning användes för emissionsmätning av systemet med mottagarkortet och 
laddstationen Sony WCH10. 12V-utgången via step up-regulatorn belastas resistivt.

Tabell 4.2. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen SonyWCH10.

Test 4.2

12V-utgång

Laddstation: Sony WCH10

Last: 110 Ω

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: EN55022

Figur 4.7 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.7. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Sony WCH10 då 12v-
utgången från mottagarkortet belastas resistivt. 

EN55022-mätningar kan göras på avstånden 1m eller 3m. Eftersom mätningarna görs på 
avståndet 1m är det den skalade (övre) gränsen som emissionsnivåerna ska jämföras med. 
Emissionerna har toppar i frekvensområdena 30MHz-45MHz och runt 150MHz.
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Tabell 4.3 visar den utrustning som användes vid emissionsmätning av systemet med 
mottagaren och laddstationen Sony WCH10. I denna mätning laddas ett NiMH-batteri 
med 5V-utgången från mottagaren.

Tabell 4.3. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen SonyWCH10.

Test 4.3

5V-utgång

Laddstation: Sony WCH10

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: EN55022

Figur 4.8 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.8. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Sony WCH10 då 5v-
utgången från mottagarkortet laddar ett NiMH-batteri. 

Emissionerna är lägre jämfört med föregående test (se figur 4.7) då 12V-utgången från 
mottagaren belastades. Emissionerna har sin högsta topp i frekvensområdet runt 40MHz. 
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Tabell 4.4 visar ett emissionstest då Sony-laddstationen byts ut mot BelkinF8M747. 12V-
utgången från mottagaren belastas resistivt.

Tabell 4.4. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Belkin F8M747.

Test 4.4

12V-utgång

Laddstation: Belkin F8M747

Last: 110Ω

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: EN55022

Figur 4.9 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.9. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Belkin F8M747 då 
12v-utgången från mottagarkortet belastas resistivt. 

Emissionerna har sina största toppar runt 25MHz, 80MHz och 120MHz. 
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Tabell 4.5 visar den utrustning som användes vid emissionsmätningen av laddstationen 
och mottagaren då 5V-utgången från mottagaren laddar ett NiMH-batteri.

Tabell 4.5. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Belkin F8M747.

Test 4.5

5V-utgång

Laddstation: Belkin F8M747

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: EN55022

Figur 4.10 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.10. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Belkin F8m747 då 
5v-utgången från mottagarkortet laddar ett NiMH-batteri. 

Jämfört med föregående test (se figur 4.9) så sänder mottagaren ut mindre störningar då 
5V-utgången används. Emissionstoppar kan fortarande ses runt 25MHz, 80MHz och 
120Mhz.
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Följande emissionsmätningar jämför mätdata med CISPR 25-standarden. I första testet 
undersöks hur mycket störningar laddstationen sänder ut då den söker efter en mottagare.
Tabell 4.6 visar den utrustning som användes.

Tabell 4.6. Utrustning för emissionsmätning av laddstationen Belkin F8M747.

Test 4.6

Endast basstation (ping-läge)

Laddstation: Belkin F8M747

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.11 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.11.  Emissionsnivåer för laddstation Belkin F8m747.

Den undre gränsen (narrowband) är den gräns som emissionerna ska jämföras med. Skulle
emissionerna gå över denna gräns utför programmet en quasi-peak-mätning där 
programmet stannar vid frekvensen som gick över gränsen och mäter hur mycket energi 
som sänds ut vid denna frekvens. Laddstationen sänder ut mest störningar runt 40MHz.
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Tabell 4.7 visar utrustningen som användes vid emissionstestet då Belkin-laddstationen 
byts ut mot Sony WCH10.

Tabell 4.7. Utrustning för emissionsmätning av laddstationen Sony WCH10.

Test 4.7

Endast basstation (ping-läge)

Laddstation: Sony WCH10

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.12 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.12. Emissionsnivåer för laddstation Sony WCH10.

Jämfört med föregående test ( se figur 4.11) så sänder Sony-laddstationen ut mindre 
störningar.
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Tabell 4.8 visar den utrustning som användes vid emissionsmätningen av laddstationen 
Sony WCH10 och mottagaren. 12V-utgången från mottagaren belastas resistivt. Resultatet 
från emissionsmätningen jämförs med CISPR 25-standarden.

Tabell 4.8. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Sony WCH10.

Test 4.8

12V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterad i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator bortkopplad

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Sony WCH10

Last: 110Ω

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.13 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.13. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Sony WCH10 då 12v-
utgången från mottagarkortet belastas resistivt. 

Emissionerna har en topp vid 40MHz och 150MHz. störningar över 30dBµV uppmättes 
vid frekvenserna 30MHz-45MHz och 150MHz.
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Tabell 4.9 visar den utrustning som användes vid emissionsmätningen av laddstationen 
Sony WCH10 och mottagaren. 5V-utgången från mottagaren laddar ett NiMH-batteri. 
Resultatet från emissionsmätningen jämförs med CISPR 25-standarden.

Tabell 4.9. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Sony WCH10.

Test 4.9

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterad i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator bortkopplad

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Sony WCH-10

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.14 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.14. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Sony WCH10 då 5v-
utgången från mottagarkortet laddar ett NiMH-batteri. 

Jämfört med figur 4.13 så sänder laddstationen och mottagaren ut mindre störningar då 
5V-utgången används, dock så är emissionerna över 30dBµV vid frekvensen 35MHz.
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Tabell 4.10 visar den utrustning som användes vid emissionsmätningen då Sony-
laddstationen byts ut mot Belkin F8M747. Resultatet från mätningen jämförs med CISPR 
25-standarden.

Tabell 4.10. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Belkin F8M747.

Test 4.10

12V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterad i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Via step up-regulator

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Belkin F8M747

Last:110Ω

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.15 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.15. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Belkin F8M747 då 
12v-utgången från mottagarkortet belastas resistivt. 

Vid frekvenserna 25MHz och 80MHz är emissionerna över 30dBµV.



30

Tabell 4.11 visar den utrustning som användes vid emissionsmätningen då 5V-utgången 
från mottagaren laddar ett NiMH-batteri.

Tabell 4.11. Utrustning för emissionsmätning av mottagarkort och laddstationen Belkin F8M747.

Test 4.11

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterad i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Via step up-regulator

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Belkin F8M747

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Spektrumanalysator: Advantest R3162

Antenn: Chase CBL6112A bilog antenna

Antennförstärkare: Aaronia UBBV2

Antennförstärkning: +40dB

Standard: CISPR 25

Figur 4.16 visar resultatet från emissionsmätningen.

Figur 4.16. Emissionsnivåer för kombinationen mottagarkort + laddstation Belkin F8M747 då 
5v-utgången från mottagarkortet laddar ett NiMH-batteri. 

Jämfört med figur 4.15 så sänder laddstationen och mottagarkortet ut mindre störningar 
då 5V-utgången används. Ingen av emissionsmätningarna gick över den undre gränsen 
(narrowband) d.v.s. ingen quasi-peak-mätning behövde utföras. 
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För att sammanfatta resultatet så hade kombinationen med mottagaren och Belkin-
laddstationen högre effektivitet än kombinationen med Sony-laddstationen och 
mottagaren. Sony-laddstationen kunde däremot förse mottagaren med högre laddström 
vilket ger kortare laddtid.

Positioneringstestet visade att Belkin-laddstationen klarade att kommunicera med 
mottagaren på ett avstånd på 8 mm, medan Sony-laddstationen klarade 4 mm.
Effektiviteten minskade kraftigt med stigande avstånd mellan mottagare och laddstation. 
Mottagaren måste ha en centrerad placering på laddstationen för att de ska börja 
kommunicera med varandra.

Testrummet hade bakgrundsstörningar från -5dBµV till 10dBµV. EMC-testerna visade att 
Sony-laddstationen sände ut mindre störningar än Belkin-laddstationen då de sökte efter 
en mottagare. Då 5V-utgången från mottagaren testades genererades mest störningar runt 
35MHz (cirka 30dBµV). Sony-laddstationen hade bättre EMC-prestanda än Belkin-
laddstationen för denna utgång. Testerna med resistiv belastning av 12V-utgången från 
mottagaren visar att denna utgång genererar mer störningar än 5V-utgången. Båda 
laddstationerna hade liknande EMC-prestanda för denna utgång. Ingen av 
emissionsmätningarna gick över gränserna för EN55022 och CISPR 25.
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5. Slutsats

 Utifrån testerna med resistiv belastning av mottagarkortet kan slutsatsen dras att 
systemet har låg effektivitet då resistiva laster ansluts till mottagarens utgång 
(effektiviteten sjunker vid stigande resistans p.g.a. den minskande ström 
mottagaren tar ut på utgången). Den bästa effektiviteten som kan uppnås med 
mottagarkortet är cirka 40% för 5V-utgången och cirka 30% för 12V-utgången.

 Utifrån testerna med batteriladdning kan slutsatsen dras att systemet har högre 
effektivitet då mottagaren laddar produktens batteri  jämfört med då mottagaren 
ansluts till resistiva laster (cirka 50%-55% vid batteriladdning då mottagaren är 
monterad i kapslingen till produkten där mottagaren kommer finnas som tillval). 
Kombinationen med mottagarkortet och laddstationen Belkin F8M747 ger bättre 
effektivitet än kombinationen med mottagarkortet och laddstationen Sony WCH-10,
däremot ger den senare kombinationen högre laddström vilket ger kortare laddtid. 
Sony WCH-10 har högre matningsspänning (12V) än Belkin F8M747 (5V) vilket är 
en möjlig anledning till den högre laddströmmen på mottagarsidan. 

 Utifrån testerna med placering av mottagaren i sidled kan slutsatsen dras att 
systemet är känsligt för placering i sidled. En centrerad placering av mottagarspolen
krävs för att mottagare och laddstation ska börja kommunicera och för att utgången 
på mottagaren ska aktiveras.

 Testerna med höjdpositionering av mottagaren visar att effektiviteten sjunker 
betydligt vid stigande avstånd mellan mottagare och laddstation. Produktens 
kapsling har en tjocklek på cirka 2mm vilket endast påverkar effektiviteten med 
några procentenheter (Se bilaga 5).

 Utifrån testerna med resistiv belastning och batteriladdning kan slutsatsen dras att 
mottagaren inte klarar att ge de strömmar som definierats i kravspecifikationen (se 
3.1). Mellan laddstationen och mottagaren sker en effektförlust på cirka 1W vilket är
en möjlig förklaring till att dessa strömmar inte kan uppnås. Trots att de strömmar 
som definierats i kravspecifikationen inte uppnåddes klarar mottagaren att ladda 
produktens batterier på relativt kort tid med Sony-laddstationen.

 EMC-testerna visar att laddstationen Sony WCH10 har bättre EMC-prestanda än 
Belkin F8M747, den har också högre laddström och är den bättre kandidaten för 
företaget att använda i kombination med det mottagarkort som utvecklats. EMC-
mätningarna utfördes i kapslingen till den produkt där induktiv laddning kommer 
finnas som tillval (utan resterande elektronik som kommer finnas i kapslingen), 
högre emissionsnivåer än de som uppmätts kan därför förväntas i den slutliga 
produkten. Eftersom en marginal finns mellan de uppmätta emissionerna och de 
gränser som finns enligt CISPR 25-standarden finns det förutsättningar för den 
färdiga produkten att klara en CISPR 25-certifiering.
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 Trots att effektiviteten vid trådlös laddning är låg jämfört med ledningsbunden 
laddning har tekniken flera fördelar. Flexibilitet är en stor fördel då inga kablar 
behöver anslutas till den enhet som ska laddas. Ur IP-klassningssynpunkt [13][14][15] 
har trådlös laddning en fördel då kapslingen hos den mobila enheten kan göras helt 
tät (inget behov av batteriluckor eller anslutningar för ledningsbunden laddning där
det finns risk att damm och vatten tränger in i kapslingen).

 Ett sätt att förbättra effektiviteten vid trådlös laddning är att utveckla en laddstation
som är anpassad till den mottagare som utvecklats. De laddstationer som finns på 
marknaden har en primärspole som är minst 5cm i diameter, vilket är betydligt 
större än dimensionerna för mottagarspolen ( 38,5 x 32,5 mm). Mottagarspolen har 
en rektangulär utformning medan laddstationernas primärspolar är cirkulära. 
Kapslingen till produkten innebar en begränsning på hur stora dimensioner 
mottagarspolen kan anta. En laddstation vars primärspole har samma dimensioner 
som mottagaren ger en bättre koppling p.g.a. kvoten D2/D  (se 2.2.1), vilket ger 
högre effektivitet. 
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Bilaga 1: Uträkningar
Överströmsskydd för BQ51013b

Överströmsskyddet har resistorer vars värde behöver beräknas. RFOD har ett konstant värde
(188Ω) medan R1 bestäms utifrån den maximalt tillåtna ström som tillåts (se figur 2.7). 
Utifrån kravspecifikationen ska kretsen minst kunna ge 800mA. 1A sätts som maximal 
ström vid normal drift, på så vis kan R1 bestämmas med följande formler: [7]

(3.1)
R ILIM=

262
I MAX

(3.2) R ILIM=R1+188

(3.3)
I ILIM=1,2× IMAX=

314
R ILIM  

Där IMAX  är den förväntade maxströmmen vid normal drift och IILIM är gränsen för 
överströmsskyddet. RILIM är summan av R1 och RFOD.

IMAX  sätts till 1A vilket, med hjälp av formel (3.1) ger ett uttryck för RILIM :

R ILIM=
262
1,0

=262Ω

Ett värde för R1 fås med formel (3.2):

R1=R ILIM−188=262−188=74Ω

För att använda ett resistansvärde som finns tillgängligt hos företaget utan att behöva 
serie- eller parallellkoppla resistorer sätts R1 till 75Ω. Gränsen för överströmsskyddet 
bestäms med formel (3.3):

I ILIM=1,2×1,0=1,2A



Likriktning

Kapacitansen hos glättningskondensatorn som används efter likriktaren behöver 
bestämmas. Kapacitansen kan fås med hjälp av följande formel: [16]

(3.4)
V rippel=

I last
2× f×C

vilket ger följande uttryck för kapacitansen:

C=
I last

2× f ×V rippel

 Ilast  sätts till 1,0A 

 Största tillåtna rippel sätts till 0,25V

 frekvensen kommer variera då laddaren justerar strömmen, 100kHz kan användas 
som utgångspunkt.

C=
1,0

2×(100×103)×0,25
≈20µF

Denna kapacitans finns inte tillgänglig hos företaget, därför kommer två kondensatorer 
med kapacitansen 10µF att parallellkopplas.



Resonanskrets

Kapacitansen för C1 och C2 i resonanskretsen behöver bestämmas (se figur 2.7). 
Laddningsspolen har en bestämd induktans på 11,1µH. Kapacitansen fås genom följande 
formler: [7] sid.30

(3.5) C1=(( f S×2π )
2
×Ls

'
)
−1

(3.6)
C2=(( f D×2π )2×L s−

1
C1

)
−1

där fS = 100kHz, fD = 1MHz, LS = 11,1µH och LS' = 12,3µH. Samtliga värden fås från 
databladet. [7]

C1 behöver räknas ut först. Formel 3.5 ger följande kapacitans:

C1=((100×103×2π )
2
×12,3×10−6

)
−1

≈205,9nF

För att använda standardvärden som hamnar i närheten av denna kapacitans kommer två 
kondensatorer på 100nF parallellkopplas. Formel (3.6) ger kapacitansen på C2 :

C2=((1×106×2π )
2
×11,1×10−3

−
1

205,9×10−9 )
−1

≈2,31nF

2,3nF är inget standardvärde och kommer därför sättas till 2,2nF.

Spolen behöver ha en Q-faktor större än 77 enligt Qi-standarden. Q-faktorn kan 
kontrolleras med följande formel: [7] sid 30

(3.7)
Q=

2π × f D×LS
R

Där R är DC-resistansen för spolen (R = 260mΩ ) [17]

Vilket ger följande värde för Q-faktorn:

Q=
2π ×(1×106)×(11,1×10−6)

260×10−3 ≈268,2

Spolens Q-faktor uppfyller kravet med stor marginal.



Bilaga 2: Kretskortslayout

Figur B1 visar disponeringen av kretskortet. IC1 och IC2 i figur B1 motsvarar regulatorn 
respektive kontroller-kretsen. kontroller-kretsen placerades långt från regulatorn för att 
minska risken för störningar. Kretskortet har två lager där det undre lagret är ett jordplan.

Figur B1. Kretskortslayout för mottagarkort.



Bilaga 3: Mätdata DC/DC-effektivitet vid resistiv last
Tabell B3.1. Utrustning för DC/DC-effektivitetstest.

Multimeter: Amprobe AM-520-EUR

Nätaggregat GW instek PSP-405
Tabell B3.2. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 1.1

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator ansluten

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Belkin F8M747

Tabell B3.3. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.

Last Primärsida Sekundärsida Effektivitet

Ω V (volt) I (ampere) P (watt) V (volt) I (ampere) P (watt) Put / Pin

10 5,00 0,495 2,475 3,69 0,363 1,339 0,541

25 5,00 0,462 2,310 4,80 0,203 0,974 0,422

60 5,00 0,426 2,130 4,92 0,081 0,399 0,187

110 5,00 0,363 1,815 4,95 0,044 0,218 0,120

Tabell B3.4. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 1.2

12V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Via step up-regulator

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Belkin F8M747

Tabell B3.5. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.

Last Primärsida Sekundärsida Effektivitet

Ω V (volt) I (ampere) P (watt) V (volt) I (ampere) P (watt) Put / Pin

110 5,00 0,615 3,075 10,50 0,098 1,029 0,335

235 5,00 0,388 1,940 11,96 0,050 0,598 0,308

410 5,00 0,418 2,090 12,00 0,029 0,348 0,167

745 5,00 0,360 1,830 12,05 0,015 0,181 0,099



Tabell B3.6. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 1.3

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator ansluten

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Sony WCH-10

Tabell B3.7. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.

Last Primärsida Sekundärsida Effektivitet

Ω V (volt) I (ampere) P (watt) V (volt) I (ampere) P (watt) Put / Pin

10 12.00 0.325 3.900 4.45 0.440 1.958 0.502

25 12.00 0.205 2.460 4.72 0.200 0.944 0.384

60 12.00 0.195 2.340 4.89 0.080 0.391 0.167

110 12.00 0.172 2.064 4.93 0.044 0.217 0.105

Tabell B3.8. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 1.4

12V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Via step up-regulator

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Sony WCH-10

Tabell B3.9. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.
Last Primärsida Sekundärsida Effektivitet

Ω V (volt) I (ampere) P (watt) V (volt) I (ampere) P (watt) Put / Pin

110 12.00 0.255 3.060 11.00 0.101 1.111 0.363

235 12.00 0.210 2.520 11.94 0.050 0.597 0.237

410 12.00 0.176 2.112 11.99 0.028 0.336 0.159

745 12.00 0.145 1.740 12.05 0.015 0.181 0.104



Bilaga 4: Mätdata DC/DC-effektivitet vid batteriladdning
Tabell B4.1. Upplägg för DC/DC-effektivitetstest vid batteriladdning

Multimeter: Amprobe AM-520-EUR

Nätaggregat GW instek PSP-405

Tabell B4.2. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 2.1

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator ansluten

Centrerad placering av kapsling på laddstation

Laddstation: Belkin F8M747

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Tabell B4.3. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.

Tid Primärsida Sekundärsida Effektivitet

h V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

0 5.00 500 2.500 4.00 305 1.220 0.488

0,5 5.00 460 2.300 4.10 300 1.230 0.535

1 5.00 473 2.365 4.16 295 1.227 0.519

1,5 5.00 465 2.325 4.18 310 1.296 0.557

2 5.00 470 2.350 4.20 306 1.285 0.547

2,5 5.00 452 2.260 4.22 303 1.279 0.566

3 5.00 470 2.350 4.23 298 1.261 0.536

3,5 5.00 461 2.305 4.24 312 1.323 0.574

4 5.00 460 2.300 4.25 288 1.224 0.532

4,5 5.00 462 2.310 4.26 298 1.269 0.550

5 5.00 468 2.340 4.28 302 1.293 0.552

5,5 5.00 511 2.555 4.31 312 1.345 0.526

6 5.00 470 2.350 4.33 301 1.303 0.555

6,5 5.00 475 2.375 4.36 300 1.308 0.551

7 5.00 502 2.510 4.39 309 1.343 0.535

Medel 5.00 502 2.366 4.234 302 1.280 0.542



Tabell B4.4. Detaljer för deltest av DC/DC-effektivitet.

Test 2.2

5V-utgång från mottagarkort

Mottagarkort monterat i kapsling (kapsling placerad på laddstation)

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Step up-regulator ansluten

Centrerad placering av spole på laddstation

Laddstation: Sony WCH10

Batteri: 3x1,2V GP2700 NiMH 2700mAh (3,6V 2700mAh totalt)

Tabell B4.5. Mätdata från deltest av DC/DC-effektivitet.

Tid Primärsida Sekundärsida Effektivitet

h V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

0 12,00 476 5.712 4.07 677 2.755 0.482

0,5 12,00 423 5.076 4.23 579 2.449 0.483

1 12,00 368 4.416 4.26 499 2.126 0.481

1,5 12,00 337 4.044 4.28 460 1.969 0.487

2 12,00 335 4.020 4.30 462 1.987 0.494

2,5 12,00 309 3.708 4.30 408 1.754 0.473

3 12,00 296 3.552 4.31 395 1.702 0.479

Medel 12.00 363 4.361 4.250 497 2.106 0.483



Bilaga 5: Mätdata positioneringstester
Tabell B5.1. Detaljer för positioneringstest.

Test 3.1

Laddstation: Belkin F8M747 

Last: 25Ω

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Mottagarkort ej monterad i kapsling (spole placerad direkt på laddstation)

Figur B2 visar de olika placeringar i sidled av mottagaren som testats, där 0 avser en 
centrerad placering.

Figur B2. Placeringar av mottagarspole på laddstation.

Tabell B5.2. Mätdata från positioneringstest.

Placering Primärsida Sekundärsida Effektivitet

V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

-2 0 0 0 0 0 0 0

-1 0 0 0 0 0 0 0

0 5.00 392 1.96 4.74 201 0.953 0.486

1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0



Tabell B5.3. Detaljer för positioneringstest.

Test 3.2

Laddstation: Sony WCH10

Last: 25Ω

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Mottagarkort ej monterat i kapsling (spole placerad direkt på laddstation)

Tabell B5.4. Mätdata från positioneringstest.

Placering Primärsida Sekundärsida Effektivitet

V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

-2 0 0 0 0 0 0 0

-1 0 0 0 0 0 0 0

0 12.00 199 2.388 4.75 201 0.955 0.4

1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

Placering i höjdled testades i syfte att undersöka hur effektivitet påverkas av avståndet till 
laddstationen.

Tabell B5.5 Detaljer för positioneringstest.

Test 3.3

Laddstation: Belkin F8M747 

Last: 25Ω

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Mottagarkort ej monterat i kapsling (spole placerad direkt på laddstation)

Tabell B5.6. Mätdata från positioneringstest

höjd Primärsida Sekundärsida Effektivitet

mm V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

0 5.00 390 1.950 4.74 200 0.948 0.486

2 5.00 445 2.225 4.75 201 0.955 0.429

4 5.00 549 2.745 4.74 200 0.948 0.345

6 5.00 642 3.210 4.74 200 0.948 0.295

8 5.00 935 4.675 4.74 200 0.948 0.203

10 0.00 0 0.000 0.00 0 0.000 0.000



Tabell B5.7. Detaljer för positioneringstest.

Test 3.4

Laddstation: Sony WCH10

Last: 25Ω

Induktans för mottagarspole: L = 11,1µH

Mottagarkort ej monterad i kapsling (spole placerad direkt på laddstation)

Tabell B5.8. Mätdata från positioneringstest.

höjd Primärsida Sekundärsida Effektivitet

mm V (volt) I (mA) P (watt) V (volt) I (mA) P (watt) Put / Pin

0 12.00 198 2.376 4.74 201 0.953 0.401

2 12.00 203 2.436 4.74 201 0.953 0.391

4 12.00 218 2.616 4.74 201 0.953 0.364

6 0.00 0 0.000 0.00 0 0.000 0.000

8 0.00 0 0.000 0.00 0 0.000 0.000

10 0.00 0 0.000 0.00 0 0.000 0.000
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