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Abstract 

The usage time is an important part of the specification for products powered by 
batteries. The usage time is affected by a number of different elements; technical, 
environmental and how the product is being used. The method to determine the 
usage time is intended to define how measurements and calculations are to be 
realized along with influencing factors to keep in mind. With support from this 
method the intention is to gain control on how well the established usage time can 
be expected to cohere with the real value and what affects the value. 

The study is done specifically for hearing protectors with battery powered built in 
electronically functions. The functions can be level dependent function for 
ambient hearing, 2-way radio communication, Bluetooth or FM-radio.  

The first chapter of the report describes the literature study performed in the 
project. This study handles factors affecting measurements, factors with need to 
be considered in the measurement situation and how deviations are handled.  

The following chapter begins with a description on previously used measurement 
techniques for determination of the usage time. This is followed by a description 
of three different methods developed in this project. A description of a couple of 
measurements performed to investigate factors that affects the usage time is also 
included in this chapter. 

In the chapter describing the analysis of the study, the three methods developed in 
this project are analyzed. This analyze is performed with the formulation of 
question for the project, what has appeared in the literature study and the 
measurements performed. 

The summary from the project includes factors affecting the measurement and 
how to handle deviations in order to keep them as low as possible. The different 
functions in the products affects the usage time in different proportions. The 
most prominent factors are the balance of how much different functions are being 
used when the usage time are decided, how batteries behave in different situations 
and how the measurement equipment and the connection of the same affects the 
measurement result. 

As part of the summary the advantages with one of the three methods developed 
are described and compared to the other two developed test methods. The 
preferred method uses usage time logging in real time during a test situation where 
the product is controlled to work in a situation trying to emulate normal use. 
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Sammanfattning 

Drifttiden är en viktig del av specifikationen för batteridrivna produkter. 
Drifttiden påverkas av ett antal olika faktorer; tekniska, omgivningsfaktorer och 
hur produkten används. Metoden för att bestämma drifttid är tänkt att beskriva 
hur mätningar och beräkningar ska genomföras samt faktorer man måste ta 
hänsyn till. Med hjälp av denna metod kan man få kontroll över hur väl den 
bestämda drifttiden kan förväntas stämma överens med verkligheten och vad som 
påverkar värdet. 

Arbetet är utfört specifikt för hörselskydd med inbyggd elektronik och batteridrift. 
Funktionerna kan vara nivåberoende omgivningslyssning, 2-vägs 
kommunikationsradio, Bluetooth eller FM-radio.  

Rapporten inleds med ett avsnitt som bygger på en litteraturstudie. I denna studie 
behandlas faktorer som inverkar vid mätningar, faktorer att ta hänsyn till vid 
mätning och hur man hanterar avvikelser.  

Nästföljande avsnitt behandlar först de metoder som använts tidigare för att 
bestämma drifttiden. Detta följs av beskrivning av tre olika metoder som tagits 
fram i detta arbete. I avsnittet beskrivs också ett antal mätningar som genomförts 
för att utreda faktorer som inverkar på drifttiden. 

I rapportens analysavsnitt analyseras de tre metoder som tagits fram mot arbetets 
frågeställningar och det som framkommit i litteraturstudien och de genomförda 
mätningarna. 

Slutsatserna från arbetet omfattar faktorer som påverkar mätningen och hur man 
kan minska avvikelser i mätresultat. Olika funktioner i produkterna har olika stor 
inverkan på drifttiden. Några framträdande faktorer är vilken driftsekvens som 
används för bestämning av drifttiden, hur batterier beter sig i olika situationer och 
hur mätutrustning och inkoppling av den påverkar mätresultatet. 

Som en del av slutsatsen nämns fördelarna med en av de tre metoder som tagits 
fram i arbetet, jämfört med de andra två. Metoden bygger på att man loggar 
drifttiden när produkten får fungera under bestämda förutsättningar som ska 
efterlikna en normal användning. 

 

Nyckelord 

Mätmetod, strömförbrukning, drifttid, felkälla 
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1 Inledning 

En viktig faktor när man specificerar batteridrivna produkter är hur lång drifttid 
man kan förvänta sig. Drifttiden avgörs av hur produkten är konstruerad, i vilken 
miljö och den används och hur den används. När antalet funktioner i en produkt 
är många och man använder den på många olika sätt riskerar ett specificerat värde 
på drifttiden skilja sig åt från den drifttid användaren upplever. Även om en 
uppmätning går att göra med god precision så är det viktigt att man har kontroll 
på vilka faktorer och vilka felkällor som påverkar mätresultatet, hur man kan 
kontrollera dessa samt vad felmarginalen på resultatet blir.  

Med en väl definierad metod för att ta fram drifttid kan man dels få en god 
representation av vad man kan förvänta sig och under vilka betingelser samt även 
beskriva vilka faktorer som påverkar och hur mycket. 

Detta examensarbete är ett led i det treåriga ingenjörsprogrammet elektroteknik – 
telekommunikation vid Jönköpings tekniska högskola, och har genomförts på 3M 
i Värnamo. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Sedan 1950-talet har PELTOR utvecklat och tillverkat hörselskydd. Till en början 
bara med funktionen att skydda hörseln men med tiden även hörselskydd med 
inbyggd kommunikation, det vill säga hörselskydd med funktioner för att 
användaren ska kunna kommunicera med omvärlden.  

Produkterna kan innehålla flera olika funktioner så som omvärldslyssning med 
nivåbegränsning, FM-radio, kommunikationsradio, Bluetooth m.m. Användare av 
produkterna finns i många olika miljöer såsom t.ex. lätt industri, jägare, militärer, 
gruvor eller oljeplattformar.  

Hörselskydd med kommunikation under varumärket PELTOR utvecklas främst i 
Värnamo. Även en stor del av tillverkningen av dessa sker också här. 

År 2009 köptes PELTOR upp av 3M. Namnet PELTOR lever kvar som ett 
varumärke, ägt av 3M.  

Hur drifttiden på en produkt bestämts hittills beror delvis på vilken konstruktör 
som gjort mätningen. Några olika metoder har använts och samma metod har 
genomförts på olika sätt då någon enhetlig beskrivning inte funnits. Det har också 
funnits olika sätt att dokumentera mätningen och resultaten. 

För att kunna bestämma ett så verklighetsnära värde som möjligt är det viktigt att 
identifiera och hantera de olika felkällor som påverkar själva mätningen. Olika 
mätmetoder ger olika möjlighet att hantera felkällornas inverkan.  

De flesta produkterna i dagens produktportfölj drivs av batterier. Drifttiden 
påverkas av ett stort antal faktorer, dels vilka tekniker som finns och hur de 
används men också i vilken miljö produkten används.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta fram underlag och förslag till en metod för att 
bestämma drifttiden på hörselskydd med inbyggd kommunikation. Metoden ska 
behandla mätmetoden och minimera de felkällor som påverkar mätresultatet. Den 
ska också behandla förutsättningarna under vilka mätningen genomförs.  

Bland funktioner och dessas beteenden kommer ett fokus finnas mot funktionen 
för nivåberoende omgivningslyssning. Dels eftersom den förekommer i många 
olika produkter men också för att resultatet från detta arbete är tänkt att kunna 
användas som underlag till ett förslag om ändring av en europeisk kravstandard 
som gäller hörselskydd med nivåberoende omgivningslyssning, där ett krav som 
ingår är att drifttiden anges. 

Metoden är tänkt att användas för att specificera drifttid men också kunna 
användas för t.ex. konkurrentjämförelser.  

Frågeställningarna som arbetet avser besvara är: 

 Vilka mätmetoder finns och vilka felkällor påverkar mätningen?  

 Hur säkerställer man en representativ mätning? 

 Vilka faktorer inverkar på drifttiden? 

 Vilka metoder används idag? 

  

1.3 Avgränsningar 

Arbetets mål är inte att samla in data. De mätningar som görs i arbetet är för att 
bedöma lämplig metod för att bestämma drifttid. Fokus i arbetet ska ligga på att 
underbygga en metod, alltså definiera felkällor, beskriva mätmetoder och ta fram 
ett förslag till metod. 

Arbetet ska bara behandla aktiva hörselskydd med batteridrift och funktionerna i 
dessa.  

På företaget pågår ett projekt med syftet att utreda olika batterityper och deras 
egenskaper. Detta projekt förväntas ge underlag som kan användas för 
bestämning av drifttiden. Batterier och deras egenskaper hålls därför i största mån 
utanför det arbete som beskrivs i denna rapport. 

 

1.4 Disposition 

Avsnitt 2, Teoretisk bakgrund, beskriver mättekniska metoder och faktorer samt 
metoder för att bedöma mätosäkerhet som metoden bör förhålla sig till. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning kring faktorer vid mätning i buller.  

I avsnitt 3, genomförande, beskrivs först två förfaranden som använts för 
uppmätning av drifttid. Därefter beskrivs ett antal uppmätningar över produkters 
strömförbrukning under olika omständigheter. 
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Avsnitt 4 börjar med en diskussion utifrån frågeställningarna. Därefter beskrivs en 
analys av de metoder för drifttidsbestämning som tagits fram i detta arbete. 

 

1.5 Ordlista 

DMM Digital Multimeter, digitalt mätinstrument för mätning av olika 
elektriska mätvärden 

I/O Input / Output 

PTT Push To Talk, knapp för manuell sändning på kommunikationsradio. 

EUT  Equipment Under Test, refererar till det exemplar av produkten som 
testas 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Mätteknik 

2.1.1 Mätning med strömshunt 

Keithley (2012) beskriver en förenklad modell av en vanlig amperemeter som i 
bild 2.1. Utspänningen beror då på strömmen som man vill mäta som: 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑖𝑛𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 (
𝑅𝐴𝑅𝐵

𝑅𝐵

) 

Enligt Kishore (2010) är detta en typisk beskrivning av en amperemeterkrets i en 
vanlig DMM. De mest framstående felkällorna hos en DMM vid mätning av 
strömmar <100 mA är avsaknad av tillräcklig känslighet. Vid större strömmar gör 
inverkan från spänningsfallet över multimeterns (Rshunt) ingång sig påmind, dels 
som försämrad noggrannhet och dels för den inverkan det har på den krets man 
mäter i. Förutom ett lägre spänningsfall över mätinstrumentet nämner Keithley 
(2012) även bättre tids- och temperaturstabilitet samt kortare tidskonstant (tiden 
innan mätvärdet stabiliserat sig) som anledningar för ett lågt motstånd i 
shuntresistorn. Samtidigt blir brus och avdrift från nollpunkten starkare felkällor 
när en högre känslighet hos voltmetern används. Därför rekommenderar Keithley 
(2012) en kompromiss vid val av storlek på shuntresistorn. 

 

Figur 1 Typiskt kretsschema för en vanlig amperemeter, Keithley (2012) 

2.1.2 Instrument med strömåterkoppling 

För att åstadkomma noggranna mätningar av mindre strömmar (<100 mA) 
beskriver Kishore (2010) mätinstrument av typen Picoammeters som en god 
lösning. Dessa instrument använder sig av strömåterkoppling i stället för en 
shuntresistans i serie med mätobjektet. Spänningsfallet blir väldigt litet i jämförelse 
med den i en DMM. 
Keithley (2012) beskriver en typisk amperemeter av strömåterkopplingstyp i Figur 
2.  
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Figur 2 Typiskt kretsschema för en amperemeter med strömåterkoppling och valbar 

spänningsförstärkning, Keithley (2012) 

I en amperemeter med strömåterkoppling beror utspänningen (EOUT) direkt på 
strömmen man vill mäta (IIN). Om förstärkarkretsen håller hög förstärkning kan 
inspänningen (EIN), som kan jämföras med spänningsfallet i föregående exempel, 
hållas låg.  
Kishore (2010) nämner instrument av den här typen med kapacitet på upp till 
1000 mätningar per sekund och en databuffert på 2500 mätpunkter. Med detta 
kan ge noggranna mätvärden från 20 fA – 20 µA med värden för medel, min, max 
samt standardavvikelse. 

2.1.3 Mätning med hallelement i jämförelse med resistiv shunt 

Utifrån Drafts (2004) kan mätning med halleffektsensor beskrivas med att man i 
öppningen på en järnkärna placerar en ledare i vilken man vill mäta strömmen. 
Halleffektsensorn placeras i ett gap i järnkärnan. Järnkärnans uppgift är att 
koncentrera det magnetiska fältet som omger en ledare i vilken en ström passerar. 
Halleffektsensorns utsignal beror på det magnetiska fältet där den är placerad i 
järnkärnan. 

 

Figur 3 Halleffektsensor monterad i järnkärna, Drafts (2004) 

Drafts (2004) drar i en jämförelse mellan en mätning med resistiv shunt, likt den 
som används i vanliga DMM, och en mätning med en halleffektsensor, några 
slutsatser om de olika metodernas användbarhet. Som fördelar hos den resistiva 
shunten nämns att den inte har något offsetvärde, dess pålitlighet och att det är ett 
enkelt system att förstå. Samtidigt medför den spänningsfall och kräver 
förstärkning med de problem detta medför. En halleffektsensor å sin sida är 
väldigt pålitlig men samtidigt betydligt krångligare uppbyggd och mer krävande för 
att få säkra mätvärden. 
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2.2 Faktorer som påverkar mätresultatet 

De karaktäristiska prestanda som anges hos ett mätinstrument beskriver olika 
faktorer som påverkar resultatet vid en mätning. Både Morris och Langari, (2012) 
och Wilson (2009) pekar på några typiska karaktäristik att ta hänsyn till. 

Upplösning 

Morris och Langari, (2012) beskriver att upplösningen hos ett instrument beror på 
hur mätvärdenas presentation visas och vilken skala de visas på. På ett analogt 
visarinstrument beror det på antalet skalsteg, där den minsta avläsbara skillnaden 
mellan två skalsteg representerar upplösningen. För ett digitalt instrument beror 
upplösningen av antalet siffror som presenteras i displayen, där skillnaden i utslag 
på den sista siffran i displayen representerar upplösningen. Wilson (2009) nämner 
även diskriminering som en närbesläktad egenskap. Diskriminering beskrivs som 
den största ändring av signalen som inte ger någon ändring i utslag på 
mätutrustningen. 

Känslighet 

Wilson (2009) nämner även känslighet som en faktor med koppling till upplösning 
och diskriminering. 

Morris och Langari (2012) beskriver känsligheten vid en mätning som hur stor 
förändring av det uppmätta värdet som mätetalet representeras av. Exempel: Om 

en nivågivare ändrar utgångsimpedansen med 5  när nivån ändras 3 cm så är 

känsligheten 5/0,03=166,7 /m. 

Linjäritet 

Linjäritet beskrivs av Morris och Langari, (2012) som hur mätvärdena motsvarar 
ett förväntat värde på en linjär representation av mätt storhet kontra presenterat 
mätvärde. Olinjäritet anges oftast som andelen av fullt mätutslag i procent. 

Mätomfång 

Morris och Langari, (2012) beskriver mätomfånget hos ett mätinstrument som 
mellan vilka värden (min och max) det är konstruerat för att mäta. T.ex. 
hastighetsmätaren hos en bil som går mellan 0-260 km/h, där omfånget då är 0 till 
260 km/h. 

Onoggrannhet 

Hur väl det avlästa värdet från ett instrument motsvarar det verkliga värdet anges 
som instrumentets onoggrannhet, menar Wilson (2009). Morris och Langari 
(2012) påpekar även att onoggrannheten ofta anges som en avvikelse mot fullt 
mätutslag. Därför är det viktigt att beakta att om mätvärdet bara motsvarar en 
liten del av instrumentets fulla omfång, så kan onoggrannheten vara förstärkt. 

Precision 
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Precisionen i en mätning kan, enligt Wilson (2009), avgöras genom att utföra 
samma mätning flera gånger. Hur stor spridning mätresultaten från mätningarna 
har från medelvärdet representerar då mätningens precision. Om man till exempel 
under samma premisser mäter längden på en bräda fem gånger och mätresultaten 
från de olika mätningarna blir: 1,45 m, 1,46 m, 1,43 m, 1,45 m och 1,46 m blir 
medelvärdet 1,45 m och precisionen blir således 2 mm. 

Kalibrering 

Wilson (2009) beskriver kalibrering som den process där man justerar eller 
bestämmer korrigerande faktorer till instrumentet. Morris och Langari (2012) 
påpekar att även ett kalibrerat instrument är behäftat med mätfelsvärden, men ju 
längre det går mellan kalibreringstillfällena, ju osäkrare är mätvärdena. En 
bidragande orsak till att ett instruments mätvärden börjar avvika är hur mycket 
instrumentet används och under vilka förutsättningar. Hur ofta och när kalibrering 
bör ske beror på flera faktorer. En bedömning av detta görs bland annat utifrån 
avvikelsens storlek vid föregående kalibreringstillfälle, hur instrumentet använts 
och vilken noggrannhet som krävs vid de mätningar man avser använda 
instrumentet till. 

2.2.1 Mätvärdens repetiterbarhet 

Hur väl man kan komma fram till samma värden vid två mättillfällen anges som 
repetiterbarheten hos mätningen menar Wilson (2009). Skillnaden i 
standardavvikelse mellan två mätningar utförda under samma förutsättningar (t.ex. 
nära i tid, samma lokal, samma metod och samma omgivningsfaktorer) beskriver 
mätningens repetiterbarhet. 

2.2.2 Mätvärdens reproducerbarhet 

Wilson (2009) beskriver reproducerbarheten för ett mätvärde som hur mycket det 
påverkas om samma mätvärde tas fram men med ändrade förutsättningar. De 
ändrade förutsättningarna kan vara en annan mätmetod, andra 
omgivningsfaktorer, annan instrumentering med mera. Reproducerbarhet används 
t.ex. när man jämför olika laboratoriers resultat. 

2.3 Mätosäkerhet 

Morris och Langari (2012) menar att man för att få kontroll på mätosäkerheten 
bör börja med att bryta ner felorsakerna i olika delar. Till att börja med kan man 
bryta ner felorsakerna i mätprocessen i systematiska eller slumpvisa fel. 

2.3.1 Systematiska och slumpvisa fel 

Systematiska fel kännetecknas av att felvärdet alltid håller sig på en sida av det 
korrekta värdet, alltså antingen för höga mätvärden eller för låga mätvärden. 
Typiska fel av den här typen beskrivs av Morris och Langari (2012) störningar, 
påverkan av förändrade omgivningsförhållanden eller kalibreringsfel. 



 Teoretisk bakgrund 

 

13 
 

Slumpvisa fel å andra sidan är avvikelser från det korrekta mätvärdet enligt Morris 
och Langari (2012). Avvikelserna kännetecknas av att andelen mätvärden som 
överstiger det korrekta mätvärdet är i samma storleksordning som de som 
understiger det korrekta mätvärdet. Fel av den här typen kan vara orsakade av den 
mänskliga faktorn, t.ex. då mätvärdet som presenteras på mätinstrumentet 
fluktuerar och man väljer ett värde. En annan orsak kan vara elektriskt brus. I 
allmänhet kan slumpvisa fel korrigeras genom att använda ett medelvärde från en 
repeterad mätning.  

2.3.2 Mätningsrelaterade störningar 

I beskrivningen av amperemetrar ovan nämns vikten av att ha en låg 
shuntresistans. Detta eftersom shuntresistansen medför ett spänningsfall, som 
ändrar kretsens normaltillstånd. Morris och Langari (2012) beskriver detta 
fenomen som en mätningsrelaterat felkälla, alltså ett fel som beror på mätningen 
och den utrustning som används till denna. 

2.3.3 Lednings- och kontaktresistans 

Morris och Langari (2012) beskriver även kontakt och ledningsresistans som ett 
annat mätningsrelaterat fel. Resistansen hos en ledning anges i ohm per meter. En 
ledning med några hundradels ohm per meter i ledningsresistans kan verka 
närmast ideal men med ett långt avstånd mellan mätinstrument och mätobjekt blir 
ledningsresistansen en påtaglig felkälla. Likadant är det med kontaktresistans. För 
en enstaka mätklämma eller kontaktanslutning kan inverkan vara relativt liten. 
Men med flera anslutningar summeras resistansen. 

2.3.4 Mätvärden och avvikelser 

Enligt Morris och Langari (2012) är det alltid en fördel att ange ett medelvärde 
och därtill presentera varians och standardavvikelse. Medianvärdet har, i 
jämförelse med medelvärdet, bara fördelen att det var enklare för tidiga datorer att 
beräkna. Spridningen av mätvärden kan anges hur mätvärdena är fördelade mellan 
max och minvärde. Men ett bättre sätt är att ange varians och standardavvikelse. 

2.4 Ljud 

2.4.1 Ljudtrycksnivå 

Johansson (2002), beskriver det ljud människan uppfattar med hjälp av öronen 
som tryckvariationer kring det atmosfäriska trycket. Begreppet ljudtrycksnivå 
används för att beskriva ljudstyrka. Ljudtrycksnivån anges i en logaritmisk skala i 
enheten decibel [dB]. Ljudtrycksnivån definieras som: 

Lp= 20 lg
𝑝

𝑝0
 

där: 
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Lp= ljudtrycksnivån mätt i dB 

p=ljudtryckets effektivvärde i Pa 

p0=referensljudtrycket 20 µPa (enligt internationell standard) 

2.4.2 Brus för ljudmätning 

En signal utan karaktär, dvs. där ingen frekvens representeras mer än någon annan 
över tid kallas för brus. Två ofta använda brussignaler, vitt och rosa brus, beskrivs 
av Brixen (2011). Vitt brus är en stokastisk signal där energin per Hertz bandbredd 
är konstant. I rosa brus är energin konstant per hel eller 1/3 oktav. Amplituden i 
rosa brus motsvarar 1/f, vilket innebär att den minskar med 3 dB per oktav, eller 
10 dB per dekad. Det brus som kan upplevas i vardagen, såsom trafikbuller eller 
bakgrundsljud från fläktanläggningar, har i allmänhet ett primärt representerat 
frekvensband. Brus från fläktanläggningar domineras av låga frekvenser medan 
t.ex. tryckluftspys främst består av högre frekvenser i det hörbara spektrumet. 

2.4.3 A-vägning 

För att på ett enkelt sätt beskriva styrkan hos ett ljud beskriver Kleiner (2000) hur 
man använder sig av filtrering av signalen för att den ska efterlikna 
frekvensgången hos det mänskliga örat. Tre olika vägningar är dominanta, främst 
A vägningen som indikeras med (A) efter enheten: dB(A). Vägningarna B och C 
förekommer också. Enligt Johansson (2002), appliceras C-vägning främst på 
impulsljud. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Dagens förfarande för bestämning av drifttid 

Här beskrivs förfarandet som använts vid uppmätning av drifttid för två olika 
produkter. Beskrivningarna är sammanfattningar baserade på testrapporter som 
inte är offentliga och därför endast finns bifogade i en icke officiell appendix till 
detta arbete. 

Förfarande 1, utifrån Bilaga 6: 

Detta förfarande är hämtat från mätningar gjorda i ett nyutvecklingsprojekt av en 
produkt med inbyggd FM-radio som enda strömförbrukande funktion. 

För testet användes två EUT från en prototypserie. Dessa spänningsmatades dels 
med två alkaliska batterier (AA) av den typ som normalt skickas med produkten. 
Även en mätning med ett laddningsbart batteripaket finns beskrivet i 
testrapporten men förfarandet är det samma. 

I testrapporten beskrivs att båda uppmätta EUT har samma strömförbrukning. 

Testförfarandet beskrivs nedan: 

Anslut EUT till utrustningen för spänningsloggning 
Sätt i nya batterier  
Ställ in en kommersiell radio kanal och sätt volymen till max. 
Starta loggningsprogrammet i labview. 
Vänta. 
 
Matningsspänningen när produkten slutar fungera har bestämts till 2,0 V. Från 
detta bestäms resultatet till 77 h drifttid med alkaliska batterier 
 
 



 Metod och genomförande 

 

16 
 

 

Diagram 1 Batterispänning i EUT under mätning (Bilaga 6). 

 

Förfarande 2, utifrån Bilaga 7: 

Denna beskrivning är hämtad från en testrapport utfärdad efter test av en serie 
nyutvecklade produkter. Produktseriens funktioner är kommunikationsradio och 
nivåberoende funktion för omgivningslyssning. I produktserien finns modeller 
som stöder olika radioprotokoll. I vissa mer avancerade modeller i serien finns 
utökade möjligheter för användaren att justera produktens funktionalitet. Den 
nivåberoende funktionen för omgivningslyssning finns bara i de mer avancerade 
modellerna. De mer avancerade modellerna drivs av ett speciellt laddningsbart 
batteripaket medan de enklare modellerna drivs av vanliga LR6 batterier. 

Testrapporten beskriver identiteten (serienummer) på fyra enheter som användes 
för testningen. Alla tester är utförda i rumstemperatur. 

För mätningen används ett I/O-kort kopplat till dator. 

Testproceduren beskrivs nedan: 

Anslut batteripolerna på EUT till en ingång på mätutrustningen. Anslut PTT 
ingången på EUT till utgången på I/O kortet. Starta labviewprogrammet och ställ 
in önskad fördelning på sändning/mottagning hos EUT. 

Samma testförfarande har återupprepats tre gånger för tre olika modeller. I varje 
testomgång har fyra EUT använts. 
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3.2 Metoder för drifttidsbestämning 

Här beskrivs tre metoder för drifttidsmätning som antingen vidareutvecklats ur 
befintliga metoder eller tagits fram i detta arbete. 

3.2.1 Metod A ”strömförbrukning” 

Denna metod bygger på att man mäter strömförbrukningen hos EUT för varje 
driftläge och ställer det mot förväntad kapacitet hos batteriet. 

Spänningsmatning: 

Nätaggregat, spänningen kontrolleras med kalibrerad voltmeter. 

Mätutrustning: 

Kalibrerad amperemeter. Vid användning av amperemeter av shuntresistortyp får 
shuntresistorn vara max 0,1 Ω för att minimera inverkan på mätresultatet. 

Mätmiljö:  

Temperatur definieras för testet, t.ex. rumstemperatur. För produkter med 
nivåberoende omgivningslyssning, ljudkammare med kontrollerad ljudmiljö. För 
produkter med radiomottagare för FM-radio eller liknande krävs att det vid 
mätplatsen finns god mottagning för representativ radiokanal. Elektromagnetiska 
störningar vid mätplatsen får inte vara av sådan storlek att den inverkar på 
mätutrustning eller mätobjekt.  

Dokumentation: 

Mätmiljö, tid för mätningen, utförare, information om EUT, mätresultat för 
respektive EUT, mätutrustning med datum för senaste kalibrering, beräkning av 
resultat, resultat. 

Arbetsgång: 

 Mät upp strömförbrukningen vid alla olika identifierbara driftlägen.  

 Bestäm användningssekvens med fördelning av olika driftlägen samt 
kombinationer av dessa. 

 Beräkna drifttiden baserat på definierad kapacitet hos batteriet. 

 Dokumentera mätning, beräkning och resultat. 

3.2.2 Metod B ”loggning av drifttid” 

Denna metod bygger på de metoder som beskrivs i avsnitt 3.1 där man styr 
driftläget hos EUT och loggar när den stängs av.  

Spänningsmatning: 

Batterier som representerar de som rekommenderas för produkten. Alt. utrustning 
som simulerar definierat batteri. 

Mätutrustning: 
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Utrustning för att styra EUT mellan olika driftläge. Utrustning för att kontrollera 
och logga att EUT fortfarande är på. 

Mätmiljö:  

Temperatur definieras i mätningen, t.ex. rumstemperatur. För produkter med 
nivåberoende omgivningslyssning, ljudkammare med kontrollerad ljudmiljö. För 
produkter med radiomottagare för FM-radio eller liknande krävs att det vid 
mätplatsen finns god mottagning för representativ radiokanal. Elektromagnetiska 
störningar vid mätplatsen får inte vara av sådan storlek att den inverkar på 
mätutrustning eller mätobjekt. 

Dokumentation: 

Mätmiljö, tid för mätningen, utförare, information om EUT, mätresultat för 
respektive EUT, mätutrustning med datum för senaste kalibrering, beräkning av 
resultat, resultat. 

Arbetsgång: 

 Bestäm användningssekvens med fördelning av olika driftlägen samt 
kombinationer av dessa. 

 Använd ett system som dels styr EUT i olika driftlägen utifrån bestämd 
användningssekvens och med jämna mellanrum loggar när den stängs av. 

 Genomför loggning med polspänningen som indikator för när EUT slutar 
fungera. 

 Dokumentera mätning, beräkning och resultat. 

3.2.3 Metod C ”förbrukning i sekvens” 

I metod C använder man en sekvens över hur produkten som mäts används. 
Användningssekvensen körs under ett bestämt men begränsat tidsintervall och 
strömförbrukningen loggas under denna tid. Baserat på denna loggning bestäms 
hur mycket laddning som går åt per tidsperiod och detta värde ställs mot batteriets 
förväntade kapacitet. 

Spänningsmatning: 

Nätaggregat eller batterier kan användas. 

Mätutrustning: 

Utrustning för att styra EUT i driftläge. Kalibrerad amperemeter samt utrustning 
för att logga strömförbrukning med relevant upplösning under sekvenskörningen. 

Mätmiljö:  
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Temperatur definierad som förutsätt, t.ex. rumstemperatur. För produkter med 
nivåberoende omgivningslyssning, ljudkammare med kontrollerad ljudmiljö. För 
produkter med radiomottagare för FM-radio eller liknande krävs att det vid 
mätplatsen finns god mottagning för representativ radiokanal. Elektromagnetiska 
störningar vid mätplatsen får inte vara av sådan storlek att den inverkar på 
mätutrustning eller mätobjekt. 

Dokumentation: 

Mätmiljö, tid för mätningen, utförare, information om EUT, mätresultat för 
respektive EUT, mätutrustning med datum för senaste kalibrering, beräkning av 
resultat, resultat. 

Arbetsgång: 

 Bestäm användningssekvens med fördelning av olika driftlägen samt 
kombinationer av dessa. 

 Använd ett mätsystem som styr EUT i olika driftlägen utifrån bestämd 
användningssekvens. 

 Genomför loggning. 

 Dokumentera mätning och resultat. 

 

3.3 Batterier och matningsspänning 

Detta arbete är avgränsat från en noggrannare undersökning av batterier och 
dessas egenskaper. Som stöd för resonemangen används därför en beskrivning av 
ett alkaliskt batteri av den typ som idag skickas med produkterna som standard 
och som även använts vid de uppmätningar som beskrivs under stycke 3.1. 

3.3.1 Polspänning 

Som mätetal för när ett batteri är förbrukat används polspänning. Detta är 
naturligt, eftersom polspänningen sjunker allteftersom batteriet förbrukas (se 
individer 

Bilaga 5). Baserat på dessa kurvor tycks polspänningen kunna approximeras till en 
någorlunda linjär funktion. Avvikelse syns främst i början och i slutet av 
urladdningskurvan.  

3.3.2 Kapacitet 

I databladet i Bilaga 5 återfinns urladdningskurvor för olika belastning. Underlaget 
är inte tillräckligt för en bedömning av storleken på beroendet men det tydligt är 
att ett högre strömuttag medför att kapaciteten hos batteriet blir lägre. Likadant 
resulterar ett konstant strömuttag i lägre kapacitet än om belastningen pulserar. 
Batteriet verkar återhämta sig när det inte finns någon belastning. 
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3.4 Uppmätning 

I detta avsnitt beskrivs ett antal uppmätningar som beskriver produktegenskaper i 
förhållande till användningssätt. Dessa uppmätningar är gjorda för att bedöma hur 
de metoder för drifttidsbestämning som beskrivs i avsnitt 3.2 kan appliceras på 
olika produkttyper. 

3.4.1 Förhållandet mellan ljudtrycksnivå och strömförbrukning 
hos funktionen för omgivningslyssning 

En mätning gjordes för att utreda hur strömförbrukningen beror av den 
omgivande ljudtrycksnivån när funktionen för omgivningslyssning används. 
Mätningen utfördes i en mätkammare där ljudtrycksnivån kan kontrolleras. Värdet 
för ljudtrycksnivån ställdes in manuellt och bekräftades med en mätning. Signalen 
var rosa brus. Mätningen utfördes på två likadana produkter från olika 
tillverkningsserier. Vid de första mätningarna stegades ljudtrycksnivån med 3 
dB(A) per gång men då skillnaden i strömförbrukning visade sig vara liten 
ändrades steget till 6 dB(A). Mätningen repeterades tre gånger för 
driftspänningarna 2,5 V, 2,7 V och 3,0 V. Fullständiga resultat från mätningen 
återfinns i Bilaga 1. 

 

 

Diagram 2 Strömförbrukning som funktion av ljudtrycksnivå. 

 
Som kan noteras från mätningarna så ökar strömförbrukningen med ökad 
matningsspänning. Detta beror på att förstärkningen står i förhållande till 
matningsspänningen. En ökad matningsspänning ger högre förstärkning och en 
högre förstärkning förbrukar mer ström. Denna produkt är konstruerad med 
analoga linjära komponenter. 

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

60 70 80 90 100 110

Strömförbrukning / ljudtrycksnivå

2,5 V 2,7 V 3,0 V



 Metod och genomförande 

 

21 
 

3.4.2 Uppmätning av FM-radiomottagare vid olika 
radioutsändningar 

En mätning utfördes för att se vilken inverkan olika radioutsändningar hade på 
strömförbrukningen. Uppmätningen gjordes på 10 stycken likadana produkter ur 
samma tillverkningsserie. Jämförelsen gjordes mellan utsändning med vanligt tal 
(P1) mot musik (Rix FM). 

Resultatet av mätningen gav att medelvärdet för skillnaden mellan utsändningen 
med tal jämfört med utsändningen med musik blev 0,5 mA eller 2,7 % av 
mätvärdet. Detta resultat är vid matningsspänning 3,0 V och full volym. 
Avvikelsen i mätvärdena låg mellan 0,1 mA (0,6 % av mätvärdet) och 1,3 mA (7,1 
% av mätvärdet).  

Fullständiga resultat från mätningen återfinns i Bilaga 2 

3.4.3 Avvikelse mellan individer 

Mätresultaten från uppmätningen av 10 st. FM-radio används som underlag för en 
indikation på hur mycket denna produkt skiljer sig åt mellan individuella enheter. 
Uppmätningen gjordes med matningsspänningen 3,0 V, full volym och radiosignal 
representerad av musik. Fullständiga resultat från mätningen återfinns i Bilaga 2.  

 

 

Diagram 3 Strömförbrukning för 10 uppmätta enheter vid samma förutsättningar. 

 

Medelvärdet blev 18,3 mA, med minvärde 17,7 mA och maxvärde 18,6 mA, det 
vill säga -3,3 % / +1,6 %. 
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Ytterligare en mätning gjordes men denna gång på produkter med lite högre 
strömförbrukning. I denna mätning användes ett headset med Bluetooth. Via 
Bluetooth skickades musik. Mätningen genomfördes vid tre olika 
matningsspänningar men bara resultat från mätning med matningsspänningen 2,0 
V redovisas i diagrammet nedan. Fullständiga resultat från mätningen återfinns i 
Bilaga 4. 

 

 

Diagram 4 Strömförbrukning för 5 enheter med hög strömförbrukning vid samma 
förutsättningar. 

3.4.4 Avancerade produkter med flera olika driftlägen 

Produkten WS Alert XP är en av företagets senare lanseringar i 
premiumsegmentet. Denna produkt innehåller flera olika funktioner, Bluetooth, 
FM-radio, nivåberoende omgivningslyssning och ingång för extern signal, som kan 
användas samtidigt på flera olika sätt. Det innebär flera olika driftlägen som var 
för sig ger olika strömförbrukning. Strömförbrukningen på denna modell mättes 
upp för att beskriva hur olika driftlägen påverkar drifttiden. Strömförbrukningen 
mättes vid tre olika matningsspänningar: 2,0 V, 2,5 V och 3,0 V. 

I driftlägen där Bluetooth inte var ansluten eller där den inte var aktiv noterades 
periodvisa ökningar av strömförbrukningen. Detta beror på att EUT i dessa 
driftlägen periodvis söker efter eller kommunicerar med en annan Bluetoothenhet. 
Fullständiga resultat från mätningen återfinns i Bilaga 3, i tabellen nedan visas en 
sammanfattning. 

 

Tabell 1 Strömförbrukning vid olika driftlägen 

 

Nivåberoende min volym Nivåberoende max volym 

Bluetooth ej ansluten 
  Radio min volym 10/90* 14/94* 

Radio max volym 34/124* 36/126* 
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Bluetooth ansluten 
  Radio min volym 12/32** 15/34** 

Radio max volym 36/54** 40/55** 

Inkommande samtal 57 57 

Samtal aktivt 57 57 

Streaming min volym 62 64 

Streaming max volym 65 67 

* Strömförbrukningen ökar i korta perioder när kommunikation över Bluetooth 
sker. 
** Strömförbrukningen ökar periodvis när kommunikation över Bluetooth sker. 

3.4.5 Strömförbrukning hos produkter med DC/DC omvandlare 

I samband med uppmätningen för 3.4.4 genomfördes också en uppmätning om 
strömförbrukningens beroende av matningsspänningen. Detta eftersom denna 
produkt innehåller en DC/DC spänningsomvandlare (step up converter). Denna 
omvandlares uppgift är att motverka sjunkande matningsspänning till kretsarna, 
när spänningen från batterierna sjunker kompenserar denna omvandlare detta 
men på bekostnad av ökad strömförbrukning. Mätningen utfördes med 3 olika 
matningsspänningar. 

 

 

Diagram 5 Strömförbrukning hos produkt med DC/DC omvandlare. 

Radio min Radio max Radio max Samtal aktivt
Streaming

max

2,0 V 18 55 70 95 121

2,5 V 15 42 46 71 84

3,0 V 14 36 40 57 67
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Till skillnad från tidigare uppmätning på en produkt utan DC/DC-omvandlare, 
där strömförbrukningen ökade med ökad matningsspänning så är sambandet här 
det omvända. När matningsspänningen till DC/DC-omvandlaren sjunker 
kompenserar den utspänningen men på bekostnad av ökad strömförbrukning. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Analys utifrån frågeställningar 

Här analyseras resultat utifrån frågeställningarna till detta arbete.  

4.2 Vilka mätmetoder finns och vilka felkällor 

påverkar mätningen? 

I detta arbete beskrivs tre olika metoder för mätning av drifttid. I två av 
metoderna mäter man strömförbrukning och ställer det mot förväntad kapacitet 
hos ett batteri. I den tredje metoden mäter man drifttiden. För respektive metod 
har ett antal felkällor sammanställts. Dessa beskrivs här tillsammans med en analys 
av hur man kan hantera dem. 

Metoderna har tagits fram utifrån befintliga förfaranden tillsammans med 
teoridelen i avsnitt 2 i detta arbete. 

4.2.1 Felkällor för: Metod A ”strömförbrukning” 

Inverkan av mätutrustning och anslutning av denna.  

I mätutrustningen för denna metod kommer en amperemeter användas. I avsnitt 
2.1 beskrivs spänningsfall över amperemetern som en faktor som inverkar. 
Använder instrumentet strömshunt måste denna vara så liten som möjligt för att 
påverkan på EUT ska bli så liten som möjligt. Ett instrument med typisk 
shuntresistans i storleksordningen 0,1 Ω ger vid 100 mA (vilket kan ses som en 
typiskt hög ström baserat på de mätningar som beskrivs i avsnitt 0) blir 
spänningsfallet över shuntresistorn 0,01 V. Detta är 0,3 % av typisk 
matningsspänning och kan betraktas som en väldigt liten felkälla. 

I avsnitt 2.3.3 beskrivs hur mätsladdar och kontaktresistanser som används vid 
inkoppling av mätutrustning och som inte finns vid normalt användande av 
produkten medför en felkälla i form av serieresistanser.  

Med god instrumentdesign kan spänningsfallet över amperemetern hållas lågt. 
Inverkan från mätsladdar och kontaktresistanser kan begränsas med genomtänkt 
inkoppling av mätutrustning och korta mätsladdar. 

Bestämd drifttid blir beroende av definierad batterikapacitet. 

I avsnitt 3.3 beskrivs att hur batteriet belastas inverkar på vilken kapacitet man kan 
förvänta sig ur det. Högre belastning ger lägre förväntad kapacitet. Likadant 
inverkar belastningsmönstret på kapaciteten. Ett lägre strömuttag samt perioder 
för batteriet att återhämta sig ger högre kapacitet än om strömuttaget är högre och 
konstant.  

För att kunna beräkna drifttiden utifrån batteriets kapacitet måste kapacitetsvärdet 
motsvara den belastning som batteriet utsätts för. Ett generellt kapacitetsvärde för 
med sig en större avvikelse. 
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Batteriets polspänning beror av förbrukningen och produktens 
strömförbrukning beror av polspänningen. 

I de mätningar som gjorts för detta arbete framgår att strömförbrukningen är 
beroende av matningsspänningen. Som beskrivs i avsnitt 3.3.1 sjunker 
polspänningen hos ett batteri allt eftersom det förbrukas. Detta sker inte helt 
linjärt utan en approximation på funktionen måste göras. 

Produktens strömförbrukning kommer förändras allt eftersom polspänningen 
sjunker (batteriet förbrukas). Är denna förändring linjär kan den beräknas med 
god kontroll men om en approximation behöver göras genom att mäta 
strömförbrukningen vid olika matningsspänning för att beskriva förhållandet 
kommer detta införa en felkälla till det beräknade resultatet. Storleken på denna 
felkälla är svår att bedöma. Främst beror den på hur mycket approximationen 
avviker från verkligheten. 

Validitet i mätning och förbrukningsfördelning 

Drifttiden som beräknas med denna metod står i direkt relation till den uppmätta 
strömförbrukningen och hur förbrukningen fördelar sig under drifttiden. En risk 
är att man missar periodiska driftlägen orsakade av produkten när i mätningen och 
i driftlägessekvensen. Ju högre representation ett driftläge under drifttiden, desto 
mer påverkar dess avvikelse felet i drifttiden. 

Avvikelse mellan individuella EUT. 

I avsnitt 3.4.3 beskrivs hur avvikelse mellan EUT kan se ut. Den ena mätningen 
beskriver avvikelsen vid en relativt låg strömförbrukning. Den andra mätningen 
beskriver avvikelsen vid en högre strömförbrukning.  

Som beskrivs i avsnitt 2.3.4 beskriver medelvärde, varians och standardavvikelse 
osäkerheten i ett mätresultat. Den beskrivning av slumpvisa fel som finns i avsnitt 
2.3.1 omfattar egenskaperna hos avvikelsen mellan individuella EUT. 

Denna avvikelse hanteras genom medelvärdesbildning utifrån mätning av flera 
EUT. Medelvärde, varians och standardavvikelse beskriver mätningens kvalitet. Ju 
större urval man har för mätningen desto bättre beskriver mätvärdet verkligheten. 

4.2.2 Felkällor för: Metod B ”loggning av drifttid” 

Inverkan av mätutrustning och anslutning av denna 

Mätningsrelaterade avvikelser är fel som beror på mätningen och den utrustning 
som används till denna, vilket beskrivs i avsnitt 2.3. 

I denna mätmetod mäter man inte strömförbrukningen. Det gör att fel orsakade 
av de faktorer som beskrivs i 2.1 inte inverkar i denna mätmetod. Vid mätningen 
får produkten fungera som vid normal användning vilket gör att ingen kontakt 
eller kabelresistans tillförs.  

Identifiering av batteriets kontra produktens inverkan. 

Vikten av att bryta ner felkällor för att kunna påverka storleken på dem och att få 
fram ett värde med specificerad avvikelse beskrivs i avsnitt 2.3.1. 
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Bidraget från batterierna bör uppträda slumpvist. Värdet bör därmed beskrivas 
med förväntad standardavvikelse och varians. Men fortfarande är det svårt att i det 
enskilda fallet bedöma avvikelsens orsak. Kan man använda spänningsmatning 
som simulerar ett specificerat batteris egenskaper kan avvikelsen från 
spänningsmatningen bestämmas. Det ger ökad kontroll på var felbidraget kommer 
ifrån. 

Avvikelse mellan individuella EUT. 

I avsnitt 3.4.3 beskrivs hur avvikelse mellan EUT kan se ut. Den ena mätningen 
beskriver avvikelsen vid en relativt låg strömförbrukning. Den andra mätningen 
beskriver avvikelsen vid en högre strömförbrukning.  

Som beskrivs i avsnitt 2.3.4 beskriver medelvärde, varians och standardavvikelse 
osäkerheten i ett mätresultat. Den beskrivning av slumpvisa fel som finns i avsnitt 
2.3.1 omfattar egenskaperna hos avvikelsen mellan individuella EUT. 

Denna avvikelse hanteras genom medelvärdesbildning utifrån mätning av flera 
EUT. Medelvärde, varians och standardavvikelse beskriver mätningens kvalitet. Ju 
större urval man har för mätningen desto bättre beskriver mätvärdet verkligheten. 

4.2.3 Felkällor för: Metod C ”förbrukning i sekvens” 

Inverkan av mätutrustning och anslutning av denna 

Precis som för metod A påverkas denna metod av egenskaperna hos 
amperemetern, som beskrivs i 2.1. Detta medför detta bland annat ett 
spänningsfall över amperemetern. Det är viktigt att beakta amperemeterns 
inverkan. Använder instrumentet strömshunt måste denna vara så liten som 
möjligt för att minska inverkan på EUT. Ett instrument med typisk shuntresistans 
i storleksordningen 0,1 Ω ger vid 100 mA (vilket kan ses som en typiskt hög ström 
baserat på de mätningar som beskrivs i avsnitt 0) blir spänningsfallet över 
shuntresistorn 0,01 V. Detta är ca 0,3 % av typisk matningsspänning och kan 
betraktas som en väldigt liten felkälla. 

Ytterligare en felkälla införs när man använder mätsladdar och kontakter som inte 
finns i normalt användande av produkten för inkoppling av mätutrustning. Detta 
beskrivs i avsnitt 2.3.3.  

Med god instrumentdesign kan spänningsfallet över amperemetern hållas lågt. 
Inverkan från mätsladdar och kontaktresistanser kan begränsas med genomtänkt 
inkoppling av mätutrustning och korta mätsladdar. 

 

Bestämd drifttid blir beroende av definierad batterikapacitet. 

I avsnitt 3.3 beskrivs att hur batteriet belastas inverkar på vilken kapacitet man kan 
förvänta sig ur det. Högre belastning ger lägre förväntad kapacitet. Likadant 
inverkar belastningsmönstret på kapaciteten. Ett lägre strömuttag samt perioder 
för batteriet att återhämta sig ger högre kapacitet än om strömuttaget är högre och 
konstant.  
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För att kunna beräkna drifttiden utifrån batteriets kapacitet måste kapacitetsvärdet 
vara bestämt vid en driftsituation liknande den som används vid mätningen. Med 
den här metoden blir belastnings- och förbrukningssekvensen relativt väl 
beskriven vilket begränsar avvikelsen. 

Avvikelse mellan individuella EUT. 

I avsnitt 3.4.3 beskrivs hur avvikelse mellan EUT kan se ut. Den ena mätningen 
beskriver avvikelsen vid en relativt låg strömförbrukning. Den andra mätningen 
beskriver avvikelsen vid en högre strömförbrukning.  

I avsnitt 2.3.4 beskrivs medelvärde, varians och standardavvikelse som faktorer för 
att bestämma osäkerheten i ett mätresultat. Egenskaperna hos avvikelsen mellan 
individuella EUT är att betrakta som slumpvisa fel utifrån hur de beskrivs i avsnitt 
2.3.1. 

Denna avvikelse hanteras genom medelvärdesbildning utifrån mätning av flera 
EUT. Medelvärde, varians och standardavvikelse beskriver mätningens kvalitet. Ju 
större urval man har för mätningen desto bättre beskriver mätvärdet verkligheten. 

Batteriets polspänning beror av förbrukningen och produktens 
strömförbrukning beror av polspänningen. 

I de mätningar som gjorts för detta arbete framgår att strömförbrukningen är 
beroende av matningsspänningen. Som beskrivs i avsnitt 3.3.1 sjunker 
polspänningen hos ett batteri allt eftersom det förbrukas. Detta sker inte helt 
linjärt utan en approximation på funktionen måste göras. 

Produktens strömförbrukning kommer förändras allt eftersom polspänningen 
sjunker (batteriet förbrukas). Är denna förändring linjär kan den beräknas med 
god kontroll men om en approximation behöver göras genom att mäta 
strömförbrukningen vid olika matningsspänning för att beskriva förhållandet 
kommer detta införa en felkälla till det beräknade resultatet. Storleken på denna 
felkälla är svår att bedöma. Främst beror den på hur mycket approximationen 
avviker från verkligheten. 

 

4.3 Hur säkerställer man en representativ mätning? 

Det är viktigt att säkerställa reproducerbarheten och repeterbarheten för att en 
mätning ska kunna betraktas som representativ, som beskrivs i avsnitt 2.2.  

Att hantera felorsakerna i 4.2 ger ökad repetiterbarhet. Problemet med att använda 
riktiga batterier gör det svårare att hantera repeterbarheten. Som felorsak är den 
slumpvis och den bästa hanteringen blir då att bilda ett medelvärde från flera 
mätningar. Men repeterbarheten mellan två enskilda mätningar hade blivit bättre 
om batteriets egenskaper hade definierats och simulerats. 
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Alla de mätmetoder som finns beskrivna i detta arbete är, i likhet med den verkliga 
drifttiden, begränsat reproducerbar. Drifttiden beror på hur man använder 
produkten. Hög användning av strömkrävande funktioner ger kortare drifttid. 
Men genom att tydligt definiera under vilka omständigheter en specificerad drifttid 
gäller kan man reducera osäkerheten i reproducerbarheten.  

Reproducerbarheten i själva mätningarna bör hanteras på samma sätt som 
felorsaker hanteras i allmänhet, nedbrytning och individuell hantering. Byter man 
t.ex. ett mätinstrument från ett mättillfälle till ett annat måste en analys av detta 
bytes inverkan på mätresultatet göras. 

Både repeterbarheten och reproducerbarheten förenklas genom utförlig och 
noggrann dokumentation av mätningar och beräkningar. 

 

4.4 Vilka metoder används idag? Är de användbara? 

Beskrivning av förfarande finns beskrivet från två olika utförda drifttidmätningar i 
kapitel 3.1. Förfarandet i dessa två mätningar är relativt likvärdigt. Betraktar man 
beskrivningarna av hur mätningarna genomförts saknas en del information som 
påverkar mätningarnas repeterbarhet och reproducerbarhet. Några av de felkällor 
som studerats i detta arbete har inte beaktats helt och hållet. Bland annat använder 
man batterier i mätningarna utan beskrivning av hur det påverkar avvikelserna i 
mätresultaten. 

Användbarheten hos dagens metoder beror på hanteringen av felkällor. Metoden 
bör korrigeras utifrån analysen i avsnitt 4.2.2. 

 

4.5 Vilka faktorer inverkar på drifttiden?  

Några kategorier att betrakta inverkan från olika produktfunktioner från beskrivs 
nedan. Dessa kategorier är en analys på de mätningar som gjorts på produkter i 
avsnitt 3.4. 

Konstant, periodisk eller varierande 

Ur mätningarna i 3.4.4, där en avancerad produkt med flera olika driftlägen 
studerades framgår att strömförbrukningen hos denna typ av produkt kan variera 
med stora skillnader. Från högsta till lägsta värdet på de lägen som mätts upp är 
skillnaden mer än 12 gånger. Likadant antar strömförbrukningen kortvarigt väldigt 
höga värden, jämfört med normaltillståndet i det driftläget. Hur dessa variationer i 
strömförbrukning uppstår beror dels på hur produkten används men också på 
produktens egna beteenden. Därtill påverkas strömförbrukningen av yttre 
faktorer, som omgivande ljudnivå. Då denna mätning har gjorts i samma 
omgivande ljudmiljö finns inte denna påverkan med i mätresultaten.  

På en enklare produkt, till exempel den som beskrivs i mätningen i 3.4.1, är 
skillnaden mindre mellan mätningen i lägsta respektive högsta ljudtrycksnivån, 
cirka 1/7. Men det motsvarar därmed också 1/7 av drifttiden.  
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För att kunna ta tillvara alla olika faktorer på strömförbrukningen hos en 
avancerad produkt med många driftlägen krävs många och noggranna mätningar. 
Dels värdet för strömförbrukningen men även hur stor representation detta värde 
får.  

Linjär kontra icke linjär 

Resultatet av mätningen i 3.4.1 visar hur strömförbrukningen påverkas när den 
omgivande ljudtrycksnivån ökar.  

Hög eller låg strömförbrukning 

Hög eller låg strömförbrukning påverkar dels vilken kapacitet som kan förväntas 
av batteriet men det gör också arbetet med att bestämma driftsekvens viktigare. 
Eftersom drifttiden är direkt beroende av olika funktioners strömförbrukning blir 
en felskattning av driftsekvensen en direkt felkälla mellan uppmätt drifttid och 
verkligt värde. 

Tekniska faktorer:  

En teknisk faktor som studerats i avsnitt 0 och 3.4.5 är hur strömförbrukningen 
förhåller sig till batteriets polspänning. Metod A och C är beroende av denna 
koppling.  

Ett linjärt beteende ger goda möjligheter att förhålla sig till och därigenom få fram 
ett representativt värde på drifttiden. Avviker beteendet från det linjära måste en 
approximation av förhållandet göras. 

En annan faktor är hur återgiven ljudnivå i hörselskyddet påverkar 
strömförbrukningen. Denna finns beskriven i avsnitt 3.4.4. Resultatet av de 
mätningar som gjorts på detta visar att strömförbrukningen beror av återgiven 
ljudnivå. Högre återgiven ljudnivå medför högre strömförbrukning.  

Drifttiden blir då också beroende av i vilken återgiven ljudnivå som används i 
skyddet. Det är därför en viktig faktor att ta med i driftsekvensen som används vid 
bestämning av drifttiden. 

Individuella skillnader 

I avsnitt 3.4.3 beskrivs hur skillnaden mellan individer ser ut. Dels för en produkt 
med relativt låg strömförbrukning och dels med en med relativt hög 
strömförbrukning. Ur dessa mätningar framgår att skillnaderna mellan individer är 
relativt liten. Den största avvikelsen är 3 % jämfört med medelvärdet på 
strömförbrukningen. Avvikelser av den här storleken reduceras genom mätning på 
flera enheter och medelvärdesbildning.  

Omgivningsfaktorer:  
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I avsnitt 3.4.1 har drifttidens beroende av omgivande ljudnivå studerats. 
Funktionens strömförbrukning beror av omgivande ljudtrycksnivå men skillnaden 
i strömförbrukning är begränsad. I produkter där denna funktion är den enda 
strömförbrukaren har den förstås direkt inverkan på drifttiden. Men eftersom 
denna funktion har relativ låg strömförbrukning jämfört med andra studerade 
funktioner så har den inte lika stor inverkan i produkter med högre 
strömförbrukning. 

I alla mätningar för drifttid används en sekvens på hur produkten förväntas 
användas, även detta kan betraktas som en omgivningsfaktor. Hur bestämt värde 
för drifttid förhåller sig till verkligt värde beror mycket på hur väl denna sekvens 
stämmer överens med verkligt användande. 

 

4.6 Urval 

Som beskrivs i avsnitt 2.3.1 är en effektiv metod för att reducera inverkan av 
slumpvisa fel i mätresultaten att mäta på flera individer och bilda ett medelvärde 
på resultatet. Det innebär att hur många enheter man gör mätningen på, urvalet, 
blir avgörande för både storleken på avvikelsen och tillförlitligheten i resultatet. 

I mätningen på individer i avsnitt 3.4.3 framkommer att avvikelsen mellan 
individer är relativt liten, men att den bör beaktas. I de befintliga mätningar som 
beskrivits i avsnitt 3.1 framgår att man gjort mätningarna på fyra enheter per 
mätning. 

Efter en diskussion med en projektledare på företaget kring tillgången på 
representativa enheter i den fas i projektet där drifttiden ska bestämmas framkom 
att det ofta är svårt med tillgång till enheter. Dels är det många olika mätningar 
som genomförs i samma skede och dels är tillgången på enheter väldigt begränsad. 
Samtidigt är tiden från när enheter finns tillgängliga till dess att resultatet måste 
finnas tillgängligt begränsat. En uppskattning är att fler än tio tillgängliga 
representativa enheter är svårt att få tillgång till.  

För några av de mätmetoder som beskrivs i 3.2 blir tiden ett test tar relativt lång. 
Om en enhet med en relativt konstant strömförbrukning på 10 mA mäts med 
metod 3.2.2, där drifttiden loggas, kommer en mätning ta 250 timmar (10, 4 dygn) 
med ett batteri som kan leverera 2500 mAh. Med ett mätsystem som kan hantera 
mätning av flera enheter samtidigt begränsas den totala mättiden. Men även 250 
timmar kräver god planering i projektet. 



Diskussion och slutsatser 

 

32 
 

5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att ta fram underlag och förslag till en metod för att 
bestämma drifttiden på hörselskydd med inbyggd kommunikation. 
I arbetet har tre metoder tagits fram och analyserats. För samtliga tre metoder 
finns ett antal identifierade avvikelser på resultatet. 
I syfte att diskutera resultatet från detta arbete förs här en diskussion utifrån 
frågeställningarna. 

Vilka mätmetoder finns och vilka felkällor påverkar mätningen? 

Jämför man de tre metoderna finns identifierade avvikelser för alla metoder. Vissa 
avvikelser delas av en eller flera av metoderna. Metod A och C är beroende av en 
approximation på batteriet och produktens egenskaper under drifttiden. Denna 
approximation ger en osäkerhet som inte finns i metod B.  
Problemet med svårigheten att skilja hur mycket av avvikelse spänningsmatningen 
kontra EUT står för i metod B innebär svårighet att kontrollera avvikelsen.  

Hur säkerställer man en representativ mätning? 

Identifikation och hantering av felkällor är viktiga för validiteten i mätningarna. 
Genom att bryta ner felkällor och analysera avvikelser i mätvärden kan felen 
beskrivas och hanteras. Med minimerade felkällor och beskrivning av avvikelser 
kan mätresultatet betraktas som representativt. 

Vilka metoder används idag?  

De metoder som använts hittills har använts som grund till två av de tre metoder 
som tagits fram i detta arbete. Tillsammans med de aspekter som beskrivits i 
avsnitt 4 kan en metod för drifttidsbestämning sättas ihop. 

Vilka faktorer inverkar på drifttiden?  

Sambandet mellan produktfunktioners respektive strömförbrukning och dess 
inverkan på drifttiden är konkret och enkelt att hantera. Däremot innebär 
egenskaper hos funktionernas strömförbrukning, såsom om de uppträder 
konstant, periodiskt eller sporadiskt samt om de är linjära eller inte en dimension 
som försvårar bestämning av drifttiden. 

Tekniska faktorer som identifierats är främst inverkan från DC/DC omvandlare 
och den från batteriers egenskaper. Båda dessa faktorer är komplexa. 
Egenskaperna från DC/DC omvandlaren kan hanteras med metoder från detta 
arbete men batterier kräver, som nämndes redan i arbetets inledning, en utförlig 
utredning för att kunna bestämma drifttiden korrekt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Arbetet har genomförts som en kombination mellan litteraturstudie och 
experimentell studie. 
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Litteraturstudien grundar sig på källor som berör ämnesområdet mätteknik, varav 
en specifikt inriktad mot ljud och ljudmätning. De källor som använts har känts 
relevanta och av god kvalitet. Fler källor, främst inom mätteknik, hade kunnat ge 
ökad reliabilitet åt studien. Några ytterligare källor som hittades bedömdes inte 
tillföra studien någonting, och valdes därför bort. 

I studien har förfarandet vid två tidigare genomförda drifttidsbestämningar 
beskrivits utifrån testrapporter från dessa tester. Beskrivningen i dessa rapporter 
har inte främst varit inriktad på att beskriva förfarandet vid testningen men den är 
tillräcklig för att förstå arbetsgången och kritiska moment. 

En justerad variant av det förfarande som använts vid tidigare tester jämfördes 
mot två metoder som togs fram i detta arbete. De tre metoderna analyserades mot 
arbetets frågeställningar för att utreda lämpligheten i dem. 

Ett antal mätningar genomfördes på några av företagets produkter för att beskriva 
hur förbrukningen beror av olika orsaker. Till dessa mätningar har företagets labb 
med avancerad mätutrustning kunnat användas, vilket gör att dessa mätningar gått 
att utföra med hög reliabilitet. Varje mätning har gett ett bra bidrag till arbetet.  

 

5.3 Slutsatser  

Hur lång drifttid man kan förvänta sig på en batteridriven elektronikprodukt ger 
lätt intrycket av att vara en enkel fråga att ge ett bra svar på.  
Betraktar man elektroniken kan man identifiera en uppsättning möjliga orsaker till 
avvikelser i mätresultat, likaså kan mättekniken i sig själv påverka mätresultatet.  
Olika användare använder produkter på olika sätt och i olika miljöer, vilket ger 
olika förutsättningar. Dessutom inverkar egenskaperna hos de batterier man 
använder mycket på drifttiden. 
Slutsatserna från detta arbete är att omständigheterna, vilket användningssätt, i 
vilken miljö och vilka batterier man använder har stor inverkan på vilken drifttid 
man i slutändan får ut av en produkt. För att kunna bestämma en drifttid måste 
dessa faktorer definieras. 
En metod för att bestämma drifttid där resultatet går att anpassa efter olika 
förutsättningar blir mycket komplext och med följden att resultatets osäkerhet 
ökar. 
Alla metoder som detta arbete tittat på definierar förutsättningarna och hanterar 
avvikelser i mätningarna. En skillnad som också leder till en rekommendation i 
valet av mätmetod är hur avvikelserna ser ut och hur man kan hantera dem. 
Den metod som refereras till som metod B, där man loggar verklig drifttid är på 
många sätt den enklaste metoden. De avvikelser som är kopplade till denna metod 
är hanterbara och den rekommenderas därför för bestämning av drifttiden. 
 

5.4 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Utifrån metoden för bestämning av drifttid vill författaren rekommendera vidare 
utredningar på några områden. 

 Kartläggning av batterier och dessas egenskaper.  
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 Utveckling av mätsystem för att motsvara metoden för bestämning av 
drifttid. 

 Studie av användningssätt för att kunna definiera en sekvens som liknar en 
genomsnittlig användares sätt att använda produkten. 
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BILAGA 1 

Mätning: Förhållandet ljudtrycksnivå / strömförbrukning    

ProTac II      2014-11-25 

EUT #2714195316 #2712195315 #2714195316 #2712195315 #2714195316 #2712195315 

SPL dB(A)\U(V) 2,5 V 2,5 V 2,7 V 2,7 V 3,0 V 3,0 V 

60 1,94 1,91 2,02 1,97 2,14 2,08 

63     2,03   2,15   

66 1,97 1,93 2,05 1,99 2,17 2,10 

69     2,06   2,18   

72 2,01 1,97 2,09 2,03 2,20 2,13 

75     2,11   2,22   

78 2,06 2,03 2,13 2,08 2,24 2,18 

81     2,14   2,25   

84 2,10 2,07 2,16 2,12 2,27 2,21 

87     2,18   2,29   

90 2,16 2,12 2,22 2,17 2,32 2,26 

100 2,25 2,21 2,30 2,25 2,39 2,33 

110 2,37 2,30 2,41 2,33 2,48 2,40 

 



BILAGA 2 
Resultat av mätning     
Produkt: FM Radio Antal uppmätta: 10 st Alla resultat redovisas i mA  

   Volym: min   Volym: max 

 Spänning Tal Musik Spänning Tal Musik 
Serienummer 2,0 V 14,2 14,2 2,0 V 14,6 14,6 
4914197246 2,5 V 15,5 15,5 2,5 V 15,8 17,5 

  3,0 V 16,8 16,8 3,0 V 17,0 18,3 
Serienummer 2,0 V 14,6 14,6 2,0 V 14,8 15,2 
4914198159 2,5 V 15,9 15,9 2,5 V 16,3 16,9 

  3,0 V 17,1 17,1 3,0 V 17,6 17,7 
Serienummer 2,0 V 14,5 14,6 2,0 V 14,8 15,2 
4914198157 2,5 V 15,9 15,8 2,5 V 16,3 17,2 

  3,0 V 17,2 17,3 3,0 V 17,4 18,1 
Serienummer 2,0 V 14,9 14,8 2,0 V 15,2 15,6 
4914197230 2,5 V 16,2 16,2 2,5 V 16,6 17,2 

  3,0 V 17,5 17,5 3,0 V 18,0 18,3 
Serienummer 2,0 V 14,8 14,9 2,0 V 15,2 15,8 
4914198163 2,5 V 16,2 16,2 2,5 V 16,5 17,2 

  3,0 V 17,5 17,5 3,0 V 18,0 18,4 
Serienummer 2,0 V 14,9 14,9 2,0 V 15,2 15,6 
4914198163 2,5 V 16,3 16,2 2,5 V 16,5 16,6 

  3,0 V 17,5 17,5 3,0 V 18,0 18,2 
Serienummer 2,0 V 15,0 14,9 2,0 V 15,3 15,7 
4914198161 2,5 V 16,3 16,3 2,5 V 16,9 17,2 

  3,0 V 17,6 17,5 3,0 V 18,1 18,5 
Serienummer 2,0 V 14,7 14,9 2,0 V 15,1 15,5 
4914197236 2,5 V 16,2 16,2 2,5 V 16,7 17,2 

  3,0 V 17,4 17,4 3,0 V 17,6 18,2 
Serienummer 2,0 V 15,0 15,0 2,0 V 15,5 15,5 
4914197242 2,5 V 16,4 16,4 2,5 V 16,7 17,1 

  3,0 V 17,7 17,6 3,0 V 18,0 18,3 
Serienummer 2,0 V 14,9 14,9 2,0 V 15,2 16,3 
4914197240 2,5 V 16,3 16,3 2,5 V 16,5 17,3 

  3,0 V 17,6 17,6 3,0 V 17,8 18,6 

 



BILAGA 3 
Uppmätning WS Alert Xp 

3,0 V      

 Nivåberoende min volym  Nivåberoende max volym   

Bluetooth ej ansluten      

Radio min volym  10/90  14/94  * 

Radio max volym  34/124  36/126  * 

Bluetooth ansluten      

Radio min volym  12/32  15/34  **

Radio max volym  36/54  40/55  **

Inkommande samtal  57  57   

Samtal aktivt  57  57   

Streaming min volym  62  64   

Streaming max volym  65  67   

2,5 V      

 Nivåberoende min volym  Nivåberoende max volym   

Bluetooth ej ansluten      

Radio min volym  13/89  15/92  * 

Radio max volym  41/119  42/122  * 

Bluetooth ansluten      

Radio min volym  15/39  17/34  **

Radio max volym  43/63  46/66  **

Inkommande samtal  69  71   

Samtal aktivt  69  71   

Streaming min volym  77  79   

Streaming max volym  82  84   

2,0 V      

 Nivåberoende min volym  Nivåberoende max volym   

Bluetooth ej ansluten      

Radio min volym  16/118  18/122  * 

Radio max volym  53/162  55/166  * 

Bluetooth ansluten      

Radio min volym  30/47  22/50  **

Radio max volym  69/100  70/103  **

Inkommande samtal  93  95   

Samtal aktivt  93  95   

Streaming min volym  109  114   

Streaming max volym  113  121   

    

* I korta perioder ökar strömförbrukningen när kommunikation över Bluetooth sker.   

** Periodvis ökar strömförbrukningen när bluetoothkommunikation sker.   
 



BILAGA 4 

Jämförelse individer  2015‐01‐20

Serienummer  2,0  2,5  3,0 

2013107000  104  81 66

2013107001  104  82 67

3011153912  101  80 65

4213107122  105  83 67

1514166231  105  82 67

     

Mätningen utförd på 5 st MT16H21FWS5  
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~IfJJI"IilIB ••• fll!l .... __ .......... 00..0. .... PRODUCT SPECIFICATION 
Product Alkaline battery; 1.SVolts I Page 11 of 5 

S~. lEe LR6 

LR6 battery specification 

1. Type designation: IEC LR6 

JIS: AM3 

ANSI : AA 

2.Ch'mlcal system: 

Electrolyte-zinc-manganese dioxide (mercury & cadmium free) 

3.Dlmenalon: Diameter: 13.5-14.5 

Height: 49.2·50.5 

4.Nonnlnal voltage: 1.SVo/tl 

5.Nonnlnal: 

The weight of each battery is approximately: 24.0 9 

6.Heavy Metal content {"!oj: 

"""'" ""' ... Cadmium 

" ppm ,,-
. 7.Appearance and birmlnll • 

L .... 

-
Battery shall be clean and have no dirt, no leakage, and no deformation which may affect their 

performance and actual use and shall have dearty visible markings. 

a.Battery capacity: (Test environment : 2O"C±2,60%±15%R.H) 

(Load reslstance:430hms. Dally period:24h1d, Cut off voJtage:0.9V ; According to as the above the 

same discharge condition, the capacity of each battery is approximately:2600mAh) 
9.Storage characteristics: 

After 12 months storage at 20"C, 90"10 capacitance of fresh cella. 

10.Electrlcal characteristics: 

(Test environment20"C±2,60%±15%R.HXLoad resistance: 3.90hma. Measure time: 0.38) 

(All samples shall be normalized for a minimum of 8 hours at the above environment prior to 

measurement) 

OCV M = M SCC(A) 

""Ii" ~1 .59 l:1.45 ~o 

After 12 months s~e l:1.57 l:1.43 .. 
Remark. OCV. Open Circuit Voltage, CCV. Close Circuit Vottage, sec. Short Circuit Current 

Sid. 11 

.' 
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Ii!/" BlJIlIgQl.".SII 
_ ...... """"' .......... co,.u1>. PRODUCT SPECIFICATION 

Product Alkaline batteryi 1.SVolts I Po •• 12 • fS 

S~. lEe lR6 

11. Discharge test (.ervfce life) crest environment: 20"C±2,45%-75%R.H) 

LOAD Resistance '00 240 3.90 100 430 

Dally Period 24IYd '""" 1h1day 'hid" 'hid 

OJ! off Voltage O.9V 1.0V O.8V O.W O.9V 

Initial ~19.Oh .. ,. ,.'" 0t19.Oh """ 
After 12 months Ilorage 0t18.Oh .. on "'" ~18.Oh ""h 

Appl ication I oonlro/ -.'" Tape recorcler "'. .. 
Remark. The initial discharge test shall commence Within 30 days of manufacture. 

The discharge time is the minimum average duration (MAD). 

Test quanUty: n:9pcs (for per discharge test) 

12. Discharge cu ...... : 

G)100hms 24h1d to O.9V continuous discharge rurve (Appendix 1) 

~100hms 1 hid to OfdV discharge curve (Appendix 1) 

Q)3.90hms 1h1d to O.BV discharge curve (Appendix 1) 

®24ohms 15s1mln,8hid to 1.0V discharge curve (Appendix 2) 

(J)43ohms 4hid to OfdV discharge curve (Appendix 2) 

('i)1000mA. 10s/min, 1hid to O.9V discharge curve (AppeOOIX 2) 

13.Leakag.proof structure: 

,00<ImA 
10S1mIn.1h1d 

O.9V 

OlI35Otimes ...... 
arno....,\;It 

1 The top seal is made of Imported special nylon from DUPONT, has a much stable vent 

pressure . 

2 The sealing location of the battery is provided with double beading scores to make the 

structure lighter. 

3 Using Imported special sealing glue. with more reliable leakage-proof performance. 

14. Safety test (Test en"'rooment: 20"C±2.60%t15%R.H) 

leakage test 

leo' temperature of 

Short circtit test No 

Sid. 21 

BILAGA 5



I Elisabeth Brostrom - lR6 battery specification.doc Sida 3' 

!!!J.l!'~"..l!!!'e,'! PRODUCT SPECIFICATION 
Product Alkaline battery; 1.5Volts 

Size lEe lR6 

battery In series 

Short cirCUit 1851 

and low lemperallJre 

. I 

discharge 

16. expiry period mar1tlng : 

301 5 

for 24M. repeat the above condition 

CD Explry dale marked on the bottom plale of finished battery. For example: 2005-08 means the 

producllon dale is Augusl 2005. 

Ill For private label , can mark according to customer's requirement. 

Appendix 1 

lR> 3. 90 1tv' d irt er nU I eft d seta" Q8 Ct.I've 

1.' 

1. ' i"--1'2 ------_____ ___ 
o .• 
0. 6 L_~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

o 2 3 4 , 6 7 

'DDetI'l) 
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~.lI"IiiJIII.".n!l _...........,-.-..c:o.,tno. PRODUCT SPECIFICATION 
Product Alkaline battery; 1.SVotts I P... I·of. 
S~. lEe LR6 

Lf6 100 24N'd cortlruous clscharQ9 a.rve 

' .7 
'" ,. , i'--~ 1.4 

f 1.3 

• ' . 2 
> 1.1 , 

0. ' 
0. 8 

0 2 4 , 8 " " " " " tim"(h) 

l.Ri 100 11)'d I rternitten cI scha"Qa a.rve 

'.7 
'.8 ,. , 
~ E '.4 

f '.3 

-. 1.2 ,. , , 
o .• --0. 8 

0 2 4 , , 
" " " 

Appendix 2 
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llI'. nBIiIIII ..... n m -_ ..................... PRODUCT SPECIFICATION 
Product Arblln. battery; 1.5Voltl I Page 150f 5 

S~. lEe LR6 

LR3 430 4h/ di nt er ni t t ent di schar Qe cur va 

u 
1 .• ... I"-., 1 .• 

i 1.3 
1.2 
1. 1 

1 --o .• 
o .• 

0 10 20 ., 
" 50 60 

lime/)) 

LR6 240 p.!lse discharge curve 

u 
... t---.. 
1.5 l """'-_1.. --______________________ __ 

> 1. 3 
.. 1.2 
51.1 
1 1 

Q ' 
0.' 

70 60 

0.7 L_~_~_~_~~_~_~_~_~_ 0. ' 
o , 

" " 20 30 " .. " 

" 
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Size lEe LR6

LRl 1()()()n:4\pul se di scharqe curve

.

...•...... ._ Sida6J
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