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Abstract 

 

This report describes how you can use a wireless power transfer through 
inductance to charge a mobile phone and powering different kind of electronic 
devices wirelessly. 
 
The method is based on sending an amplified AC-current through a primary coil 
that generates an electromagnetic field which is then being received by a 
secondary coil. The received signal is then rectified and regulated to a lower 
voltage that the mobile phone can handle. 
 
There are many factors that affect the efficiency and the power of a wireless 
power transfer but the most important factor is the design of the primary circuit. 
Many tests and studies where made with different oscillators, amplifiers, 
frequencies and coils to build an effective system. The result in this report shows 
that the construction of the primary circuit is much more important than the 
shape and design of the coils and what frequency to use for the wireless power 
transfer.      
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Sammanfattning 

 
Denna rapport beskriver hur man kan använda sig av trådlös energiöverföring 
genom induktans för att ladda en mobiltelefon och strömförsörja olika typer av 
elektroniska apparater trådlöst. 
 
Metoden bygger på att sända en förstärkt växelström genom en primärspole som 
genererar ett elektromagnetiskt fält som sedan tas emot av en sekundärspole. Den 
mottagna signalen från sekundärspolen ska sedan likriktas och regleras till en lägre 
likspänning som en mobiltelefon klarar av. 
 
De är många faktorer som påverkar verkningsgraden och styrkan för en trådlös 
energiöverföring men den viktigaste faktorn är vilken typ av primärkoppling man 
använder. Många olika tester och undersökningar gjordes med olika oscillatorer, 
förstärkare, frekvenser och spolar för att kunna bygga ett effektivt system. Men 
som resultaten i rapporten visar, väger konstruktionen av primärkopplingen 
mycket tyngre än utseendet på spolarna eller vilken frekvens som används för den 
trådlösa energiöverföringen.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Vi använder oss av många olika elektroniska apparater som kräver trådbunden 
energiförsörjning. Detta har resulterat att man nästan har lika många kablar som 
elektroniska apparater. Dessa kablar har börjat se för röriga ut och användaren 
försöker nu lista ut vilken kabel som hör till vilken elektronisk apparat. Dessa 
problem har lett till att marknaden har börjat gå över till att utveckla fler och fler 
metoder för trådlös överföring av både data och energi. WiFi, Bluetooth och 
närfältskommunikation är exempel på sådana trådlösa dataöverföringsmetoder 
som är aktuella. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta projekt är att utveckla en enkel och smidig metod för att ladda en 
mobil trådlöst över kortare avstånd med hjälp ett elektromagnetiskt fält. Tekniken 
går ut på att skicka ström genom en spole. Strömmen som flyter i spolen skapar 
ett magnetiskt fält. Sen är tanken att fånga detta magnetiska fält med hjälp av en 
annan spole. Tekniken som kommer att användas i projektet kallas för induktiv 
överföring och metoden har funnits sedan lång tid tillbaka. Metoden uppfanns av 
den serbiska uppfinnaren Nicola Tesla (1856-1953) men han hann aldrig se sin idé 
utvecklas och användas i praktiken. Idag används tekniken i t.ex. en elektrisk 
tandborste med trådlös uppladdning. Det är ungefär samma teknik som kommer 
att användas i detta arbete men istället för att driva en tandborste så ska en mobil 
laddas. 
 
Målet är att designa en ”platta” som ska fungera som en trådlös mobilladdare med 
hjälp av induktiv energiöverföring. Användaren ska bara behöva placera 
mobiltelefonen på denna platta för att få mobiltelefonen att börja ladda. Kravet är 
att energiöverföringen ska fungera som en normal trådbunden mobil laddare med 
en fast och stabil likspänning på 3-5V och en utgångsström på minst 400mA så att 
mobilladdaren ska kunna ladda mobilen på någorlunda kort tid. Sedan är tanken 
att laddaren ska fungera som en trådlös energiöverföringskälla så att man även kan 
spänningsförsörja andra mobiltelefoner och elektriska apparater. Arbetet ska även 
ge en god kunskapsgrund för vidare utveckling av mer avancerade 
applikationssystem för trådlös överföring av energi. 
 



Inledning 

6 

Huvudproblemet i arbetet blir att komma fram till hur man på ett smidigt och 
enkelt sätt kan generera ett tillräckligt starkt magnetfält för att kunna driva den 
höga effekten som behövs för att ladda mobilen.  Det är många faktorer som 
påverkar styrkan på energiöverföringen. Därför måste många tester och 
undersökningar göras med olika spolar, komponenter, förstärkarsteg, spänningar 
och frekvenser för att reda ut och komma fram till vilka faktorer som har störst 
påverkan för den trådlösa energiöverföringen. 
 
Det magnetiska fältet som skapas med hjälp av den induktiva energiöverföringen 
kan skapa störning för mobiltelefonens andra funktioner. Men eftersom det är ett 
väldigt litet magnetfält som ska genereras och avståndet för den trådlösa 
energiöverföringen ska ske på väldigt kort avstånd så kommer detta inte vara ett 
vidare problem för mobiltelefonens interna komponenter. 
 
Ett ytterligare problem kommer att bli att designa ett litet och smidigt skal till 
mobilen där mottagardelen av projektet ska finnas. Skalet ska vara lätt, smidigt och 
inte skilja sig så mycket från de andra skalen som används till dagens 
mobiltelefoner. Mottagarkretsen måste även designas så att den inte är ett hinder 
för mobiltelefonens interna komponenter. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Arbetets fokus ligger i att undersöka hur man på ett bra sätt kan konstruera dem 
olika delarna som skapar den induktiva energiöverföringen. Dessutom hur man 
kan använda den trådlösa energin till praktiska fördelar. Arbetet kommer inte 
fördjupa sig mycket i hur själva induktansen fungerar och hur man kan förbättra 
energiöverföringen genom matematiska beräkningar och fysikaliska iakttagelser. 
Många andra faktorer påverkar den induktiva energiöverföringens styrka som inte 
nämns så mycket i detta arbete, som exempelvis spolarnas material, tjocklek, antal 
varv, diameter, formen, avståndet mellan spolarna och spolarnas förhållande till 
varandra, dvs. om dem är framför varandra så har man en starkare 
energiöverföring än om spolarna ligger i jämsides med varandra etc. För att 
avgränsa arbetet så har dessa delar inte fördjupats och bara nämnts när de tillför 
en nyttig del i arbetet. 
 
 
 
 
 
 



Inledning 

7 

1.4 Disposition 
 
Rapporten är skriven i den ordningen efter hur projektet utfördes, först med att 
en undersökning och forskning på nätet på hur själva principen för en induktiv 
energiöverföring och även hur man har använt tekniken i andra praktiska 
sammanhang och tillämpningar. Detta finns under kapitlet ”Teoretisk bakgrund”.  
Sedan beskrivs metoden och genomförandet av arbetet där val av komponenter 
och utrustningar bestämdes. Under ”Resultat och Analys” beskrivs 
designprocessen för projektet där många tester och undersökningar gjordes med 
simuleringsprogram men även för hand på ett labbdäck med olika komponenter, 
spolar och utrustningar för att få en bra bild på hur utsignalen ser ut innan den 
slutliga kopplingen konstruerades. Sedan avslutas rapporten med en diskussion av 
arbetet av vad som kunde förbättras eller utföras annorlunda och även förslag till 
utveckling.    
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Dagens samhälle börjar se allt mer trådlös ut. Man använder sig av olika trådlösa 
kommunikationer som t.ex. WiFI, IR(Infra röd), laser, närfältskommunikation, 
och radiovågor.  Radiovågor, är inget annat än pulser av elektromagnetisk 
strålning. Så vi använder oss redan av trådlös energiöverföring genom induktans 
men problemet är bara att det är väldigt lite effekt vi skickar över. Fördelen med 
att använda sig av induktans för att skicka över ström trådlöst till skillnad från t.ex. 
laser är att induktans inte är lika dyr och känslig. Dessutom så kräver inte tekniken 
en fri sikt, dvs. överföringen försvagas inte av väggar och av material som plast, 
gummi och trä. Enda materialet som påverkar signalen är metall. Laser däremot är 
väldigt dyr och ineffektiv för energiöverföring. Det finns många praktiska 
problem - tekniken kräver fri sikt, den är väldigt känslig mot yttre störningar och 
något så litet som damm i luften kan påverka signalen.  
 
   

2.1 Princip 
 
En trådlös mobilladdare betsår av en oscillator som skapar en växelspänning med 
en hög frekvens. Denna växelspänning ska först gå igenom en förstärkare som 
förstärker strömmen för signalen så att man en högre effekt för den trådlösa 
energiöverföringen. Sedan ska den förstärkta signalen kopplas till en primärspole 
som genererar ett elektromagnetiskt fält som kan fångas upp av en 
sekundärspole(mottagarspole). Där induceras en växelspänning som sedan kan 
likriktas och bli matningsspänning till mobilen. Principen för energiöverföringen 
fungerar ungefär som en transformator där det genererande fältet från 
primärspolens växelspänning leds till en sekundärspole via en järnkärna och 
inducerar en växelspänning som sedan genomgår en liknande likriktning och 
glättning. Men skillnaden mellan en trådlös energiöverföring och en 
nättransformator är att trådlös energiöverföring arbetar med tusen gånger högre 
frekvens än en vanlig nättransformator. Frekvenser på flera kilohertz är att föredra 
eftersom man får en så hög energiförlust när man använder sig av låga frekvenser 
för trådlös energiöverföring. 
 
Figur 1 visar principen för hur det är tänkt att den trådlösa energiöverföringen ska 
konstrueras och fungera i praktiken.  Primärkretsen består av en oscillator, 
förstärkare och en primärspole. Sekundärkretsen består av en mottagarspole, 
likriktare, glättning och regulator som kopplas därefter vidare till mobiltelefonen. 
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Primärkrets 
 
 
 
 

Sekundärkrets 
      

 
 
 
 
 
 

2.2 Oscillatorer 
 
De flesta oscillatorer fungerar i detta sammanhang och det gör endast liten 
skillnad om det är sinusvågor eller fyrkantsvågor. Det viktigaste är att elektroniken 
är snabb och klarar höga frekvenser. Oscillatorn kan antingen vara 
frekvensbestämd(Schmitt-trigger), frekvensstyrd(PWM-signal) eller 
frekvensanpassande(LC-krets). 
 
 

2.2.1 Schmitt-triggeroscillator 

 
 

 
 
 
 

Oscillator Förstärkare Primärspole 

Sekundärspole Likriktare Regulator Glättning 

Figur 1. De olika delarna som ska finnas med i primärkretsen och sekundärkretsen. 

R 

C 

Vout 

Schmitt-trigger 

Figur 2. Enkel Schmitt-triggeroscillatorkoppling som ger en 
fyrkantsvåg. 
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Schmitt-triggeroscillatorn är en väldigt enkel och vanlig typ av oscillator som 
endast kräver tre komponenter; en Schmitt-triggerinverterare som är 
huvudkomponenten för oscillatorn, en kondensator och en resistor. En Schmitt-
triggerinverterare kan användas till olika ändamål som bl.a. inverterare, oscillator 
och buffert, allt har att göra med hur de omringande komponenterna är kopplade. 
Kopplas två Schmitt trigger inverterare i serie så får man en buffert och kopplas 
en kondensator och en resistor tillsammans med Schmitt trigger inverteraren 
enligt figur 2 ovan så får man en oscillator. Utsignalen från oscillatorn blir en 
fyrkantsvåg där frekvensen för signalen är beroende på värdet på resistorn och 
kondensatorn som används. Sambandet mellan frekvensen, resistansen och 
kondensatorn fås med hjälp av formeln: 
 
 

F  =  
1

(2π ∙ RC) 

 
 
Där: 

퐹  = Frekvensen för fyrkantsvågen i Hz 
R = Motståndet för resistansen i Ohm 
C = Kondensatorns värde i Farad 
 
 
 
Om man vill ha en hög frekvens på flera kilohertz så kan man exempelvis använda 
sig av en kondensator på 47pF och ett motstånd på 30kΩ. Insättning av dessa 
värden i formeln ger: 
 
 
 

F =  
1

(2π ∙ 30 ∙ 10 ∙ 47 ∙ 10 )
≈ 113 kHz 
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2.2.2 Colpittoscillator 

 

 
 

 
 
 
En Colpittoscillator är en typ av LC-oscillator som använder sig av en 
transistorförstärkare och två kondensatorer(C1 och C2) i serie som används som 
spänningsfördelare. När spänningskällan först kopplas in så laddas 
kondensatorerna C1 och C2 upp och laddas sedan ur med hjälp av spolen L. Detta 
skapar en oscillation som matas till basen på transistorn som förstärker signalen ut 
till kollektorn. Fördelen med denna typ av oscillator är att den endast kräver en 
spole och är anpassad för höga frekvenser(flera MHz). 
  
Colpittoscillatorn producerar en sinussignal till utgången där frekvensen för 
signalen bestäms med hjälp av LC-kretsen och kan beräknas som: 
 
 

푓 =  
1

2휋 퐿 퐶1 ∙ 퐶2
퐶1 + 퐶2

 

 
 
Där: 
f = Frekvensen för fyrkantsvågen i Hz 
L = Induktorns värde i Henry 
C = Kondensatorns kapacitans i Farad 

Figur 3. En typisk Colpittoscillator. Bilden 
är tagen från Basic Electronics Tutorials [3].  
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2.2.3 ZVS Mazilli-oscillator 

 

 
 
 
 
 
 
ZVS(Zero Voltage Switching) Mazilli-oscillator är en väldigt känd och enkelt typ 
av LC-oscillator som används bl.a. i gamla TV-apparater. En stor fördel med 
Mazilli-oscillatorn är att den har en väldigt låg förlusteffekt och kan leverera en 
hög effekt. Mazilli-oscillatorn har en ”inbyggd” klass B förstärkare, så att ingen 
extra förstärkare behöver kopplas efter oscillatorn.  
 
Oscillatorn fungerar genom att en matningsspänning matas på +V som gör att en 
ström går genom båda sidorna av primärspolen och till MOSFET-transistorernas 
drain. Samtidigt så går en spänning till gaten på transistorerna som sätter igång 
dem och eftersom inga komponenter är exakt identiska så startar en av 
transistorerna tidigare än den andra vilket gör att mer ström flyter genom den. 
Den extra strömmen som flyter genom den sidan av primärspolen kolliderar med 
gate-strömmen från den andra transistorn och stoppar den. 
  
Primärspolen och kondensatorn bildar tillsammans en resonanskrets som gör att 
spänningen på utgången går upp och ner i en form av en sinussignal. 
Kondensatorn används även för att begränsa strömmen som går till MOSFET-
transistorerna så att de inte går sönder. Induktorn, L1 kopplas mellan 
matningsspänningen och primärspolens mitt för att förhindra oscillatorn från att 
dra höga peak-strömmar.  
 
 

Figur 4. Ett enkelt kopplingsschema för 
en Mazilli.oscillator. Bilden är tagen 
från ”ZVS Mazilli-Oscillator” [4]. 
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Eftersom ZVS Mazilli-oscillatorn är en resonans-oscillator, bestäms frekvensen 
med hjälp primärspolens induktans och kondensatorns värde med hjälp av 
formeln: 

푓 =  
1

2휋 ∙ √퐿퐶
 

 
 
Där: 
f = Frekvensen för sinussignalen i Hz 
L = Primärspolens induktans i Henry 
C = Kondensatorns kapacitans i Farad 
 
 

2.2.4 Fas-skift-oscillator 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 5. RC oscillator med tre RC-steg. Bilden 
är tagen från Basic Electronics Tutorials [5]. 
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Fas-skift-oscillatorn producerar en sinussignal till utgången. Återkoppling fås från 
en kombination av flera resistorer och kondensatorer som bildar olika RC-steg. 
Kondensatorns funktion är den samma som för colpitt-oscillatorn, att ladda 
elektrisk laddning och tillsammans med resistorn så uppstår en fördröjning i 
utsignalen där varje RC-steg skapar en fasförskjutning på 60º. En 
sinussignaloscillator fungerar bara om den totala fasförskjutningen är 360º och 
eftersom en förstärkarkrets som använder sig av en bipolär transistor eller en OP-
förstärkare, skapar en fasförskjutning på 180º, så är tre RC-steg nödvändiga för att 
få en stabil oscillator (3*60º + 180º = 360º).  
 
Genom att ändra värdet på kondensatorn och resistorn så kan frekvensen för 
oscillatorn variera. Man brukar använda samma värden på resistorerna och 
använda tre vridkondensatorer för att smidigare kunna variera frekvensen. 
 
Om kondensatorerna och resistorerna i RC oscillatorn har samma värden så kan 
frekvensen för oscillatorn beräknas med hjälp av formeln: 
 
 

푓 =
1

2휋푅퐶√2푁
 

 
Där: 
f = Frekvensen för sinussignalen i Hz 
R = Resistansen i Ohm 
C = Kondensatorns kapacitans i Farad 
N = Antal RC-steg 
 
 
 

2.3 Förstärkare 
 
Den enklaste komponenten som används för förstärkning i 
elektronikkonstruktion är en transistor. En transistor kan kopplas och kombineras 
med andra transistorer för att bilda olika klasser av förstärkarsteg som används till 
olika funktioner. 
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Klass A förstärkare 
 
Ett klass A förstärkarsteg som är det enklaste förstärkarsteget som används som 
spänningsförstärkare, består oftast av en effekttransistor som är ledande under 
hela signalperioden. Eftersom transistorn är ledande under hela signalperioden så 
uppstår ingen övergångsdistorsion på utgången vilket gör att förstärkarsteget 
producerar den maximala amplituden för signalen. Ett klass A förstärkarsteg kan 
bestå av en effekttransistor eller två som delar på lastens ström, kallas även för 
Darlington transistor. Nackdelen med ett klass A förstärkarsteg är att det är väldigt 
ineffektivt och har en maximal verkningsgrad på 50 %. Med avseende på detta så 
används därför förstärkarsteget till signaler där verkningsgraden är oviktig. 
 

 

 
 
 

 
 
Klass B förstärkare 
 
För att förbättra effektiviteten på ett klass A förstärkarsteg måste effektförlusten 
reduceras. Detta kan uppnås genom att konstruera ett klass B förstärkarsteg som 
består av två matchande effekttransistorer som förstärker en halvperiod var. Den 
ena transistorn är av typen NPN och förstärker den positiva delen av signalen 
medan den andra transistorn är av typen PNP och förstärker den negativa delen 
av signalen. Tekniken kallas för ”Push-Pull” koppling och är det vanligaste 
arbetssättet för en effektförstärkare för ljud. Varje transistor i en klass B 
förstärkare leder endast 50 % av signalperioden vilket gör att man får en högre 
verkningsgrad och en mindre effektförlust än ett klass A förstärkare. Klass B 
förstärkare har en maximal verkningsgrad på 80 % eftersom steget är ledande bara 
under halva signalperioden och är inaktiv under andra halvan. 

Figur 6. Klass A förstärkarsteg. Bilden är tagen 
från Basic Electronics Tutorials [6]. 
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Klass B förstärkare med diod-biasing 
 
Ett allmänt problem med en push-pull förstärkarkoppling är att man oftast får en 
övergångsdistorsion på utsignalen precis i nollgenomgången på grund av att ena 
transistorn stängs av helt innan den andra transistorn börjar leda. En enkel lösning 
till problemet är att koppla två dioder i serie till basen på transistorerna enligt 
kopplingen i figur 8. Diodernas syfte är att ersätta bas-emitter spänningen som går 
förlorad på utsignalen och orsakar övergångsdistorsionen. Varför vanliga dioder 
har blivit en typisk lösning till problemet beror på att dioder har ett 
framspänningsfall på ca 0,7V vilket är precis den spänning som går genom basen 
och emittern på en transistor. 
 
 
 

Figur 7. Klass B push-pull förstärkarsteg. Bilden 
är tagen från Basic Electronics Tutorials [7]. 
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2.4 Buffertförstärkare 
 
En buffertförstärkare är en typ av förstärkare som skapar en elektrisk 
impedanstransformation från en krets till en annan. Detta görs för att kretsen som 
kommer efter bufferten inte ska belasta kretsen innan bufferten. Det finns två 
typer av buffrar, spänningsbuffert och strömbuffert. En spänningsbuffert används 
när utgången från kretsen innan buffen har en högre impedans än ingången till 
kretsen som kommer efter bufferten. En strömbuffert däremot fungerar tvärtom, 
utgången från den första kretsen ska ha en mindre impedans än ingången till andra 
kretsen. 
 
 

2.5 Spolar 
 
En spole består av en lindning av elektriskt ledande tråd, oftast koppartråd.  En 
spole kan vara fribärande. Detta innebär att spolen inte har en kärna som den är 
lindad runt och kallas därför för luftlindad spole. Om en spole har en kärna av 
järnpulver eller ferrit som lindningsbärare så ökas induktansen i spolen. Nackdelen 
blir att man får en stor och tung spole. Genom att variera olika typer av material 
för spolen och konstruera spolar med varierande form och design så kan man 
erhålla olika induktanser för spolen. 

Figur 8. Klass B push-pull förstärkarsteg 
med diod-biasing. Bilden är tagen från Basic 

Electronics Tutorials [8]. 
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Spolar kan vara av två typer, monofilar eller bifilar. Skillnaden mellan dessa är att 
monofilarspolar är lindade med en tråd medan bifilarspolar är lindade med två. 
Bifilarspolen uppfanns an Nikolas Tesla och används bland annat för att sänka 
självinduktansen i spolen. Genom att sänka självinduktorn i spolen så sjunker den 
inducerade strömmen som motverkar spolens drivström och leder i sin tur till att 
man får en ökad självkapacitans. En bifilarspole består i princip av två 
monofilarspolar som är seriekopplade så att strömmen går i samma riktning 
genom dem. Detta gör att magnetfältet från de båda spolarna kan kombineras och 
skapa ett större magnetfält. 
 
Luftlindade bifilarspolar brukar konstrueras och lindas så att de får en liten och 
slimmad design för att kunna bli mer praktiska och smidiga i olika 
applikationssystem. Denna typ av design av luftlindade bifilarspole brukar kallas 
för Pannkaksspole. Förutom att Pannkaksspolar är ”platta”, slimmade och 
luftlindade spolar så bidrar konstruktionen av spolarna till att man får en liten 
förlustresistans i själva lindningen i spolen vilket förbättrar de magnetiska fältet 
som induceras i spolen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. En typisk lindning av en monofilarspole(vänster) och en 
bifilarspole(höger). 
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2.6 Likriktare 
 
Tanken är att sekundärspolen ska ta emot den förstärkta växelspänningen på 
mottagarsidan och sedan ska denna signal likriktas med hjälp av en likriktarbrygga. 
På grund av de höga frekvenserna som är involverade i arbetet så kommer vanliga 
dioder för likriktarbryggan inte att fungera. Dioderna måste därför vara av typen 
switch-dioder som arbeter mycket snabbare än vanliga dioder. Shottkydioder, som 
de även kallas, har lägre framspänningsfall än vanliga dioder. Framspänningsfallet 
för schottkydioder brukar ligga på 0,4V medan vanliga dioder har ett 
framspänningsfall på cirka 0,7V. Schottkydiodernas låga framspänningsfall är 
anledningen till att de arbetar mycket snabbare och är mer anpassade för höga 
frekvenser. 
 
 
 

2.7 Avkopplingskondensatorer och glättning 
 
Avkopplingskondensatorer kopplas mellan matningsspänningen och jord för att 
förhindra eventuella störningar och brus. Man brukar använda sig av 
avkopplingskondensatorer på 100nF som standard och dessa kopplas så nära 
matningsspänningen som möjligt. 
 
En väldigt viktig komponent i sekundärkretsen är glättningskondensatorn som 
kopplas parallellt mellan utgången från likriktarbryggan och jord. Kondensatorn 
har till syfte att få bort de höga ripplet som uppstår efter att man likriktar en 
växelspänning. Ju högre kapacitans kondensatorn har desto mindre blir 
spänningsripplet. Val av kondensator beror på vilken frekvens som genereras från 
oscillatorn, strömmen som går till lasten och hur mycket spänningsrippel som man 
tycker är acceptabelt. Det finns två formler för att beräkna 
glättningskondensatorns kapacitans. En formel för när man använder en 
helvågslikriktning och en för när en halvvågslikriktning används. 
 
 
Helvågslikriktning:  

퐶 =
퐼

2푓 ∙ 푉
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Halvvågslikriktning:   

퐶 =
퐼

푓 ∙ 푉
 

 
 

Där: 
C = glättningskondensatorns kapacitans i farad. 
f = oscillatorns frekvens i hertz. 

퐼  = lastens ström i ampere. 

푉 = Spänningsrippel i volt. 

 
 
 

2.8 Spänningsreglering 
 
Det finns många olika lösningar till att reglera en hög likspänning till lägre 
spänning. Men i detta arbete så kommer bara de två vanligaste alternativen 
nämnas, linjär regulator och switchad regulator. 
 

2.8.1 Linjär regulator 

 
En linjär regulator är en väldigt enkel och smidig lösning till att reglera en hög 
likspänning till en låg spänning som 5V eftersom det finns integrerade kretsar som 
gör jobbet. Nackdelen med en linjär regulator ligger i dess lösning att konvertera 
spänningsdifferentialen mellan ingången och utgången till värme. Detta leder till 
att man får en hög värmeutveckling i regulatorn vilket i sin tur leder till att man får 
en hög effektförlust. Vid höga strömmar är den linjära regulatorn väldigt opraktisk 
och man behöver använda stora kylflänsar för att få bort den höga 
värmeutvecklingen och förhindra att regulatorn går sönder. Linjära regulatorns 
verkningsgrad är kvoten mellan utgångsspänningen och ingångsspänningen. Om 
man t.ex. har en ingångspänning på 30V och vill ha en utspänning på 5V så blir 
verkningsgraden cirka 17%(5/30) vilket är väldigt lågt. 
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2.8.2 Switchad regulator 

 
Switchad regulator eller Buck-konverterare, som den även kallas, använder sig av 
transistorer och reaktiva komponenter, framför allt induktorer, för att reglera 
spänning mer effektivt. En switchad regulator fungerar som en switch mellan 
ingången och utgången, därav namnet på regulatorn. När ”switchen” är på så 
kopplas ingången och utgången och när den är av så blir det ett avbrott. Detta 
genererar en fyrkantsvåg där spänningen på utgången bestäms med hjälp av 
fyrkantsvågens duty cycle, dvs. hur länge switchen är i aktiv läget. Vid höga 
frekvenser så blir det som att man har en konstant spänning på utgången. Låt säga 
att spänningen på ingången är 30V och den switchade regulatorn har en duty cycle 
på 20%. Detta ger en utgångsspänningen på 30*0,20 = 6V. 
 
Den stora fördelen med en switchad regulator är att den inte har resistiva element 
vilket teoretiskt betyder att regulatorn inte har någon förlusteffekt. Självklart så är 
inte detta fallet i praktiken eftersom man alltid kommer få en liten förlusteffekt 
från komponenterna men det handlar fortfarande om en verkningsgrad på mer än 
75% vilket är väldigt bra. 
 
Den enda nackdelen med en switchad regulator är att den i praktiken är väldigt 
svår att implementera eftersom den kräver en transistor som fungerar som en 
switch, en oscillator som generar en fyrkantsvåg, en spänningsreferens, feedback-
modul som kontrollerar utspänningen och en termisk avstängningsmodul som 
skyddar regulatorn. Men det finns idag switchade regulatorer som integrerade 
kretsar som löser problemet. 
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Arbetsmetod 
 
Själva konceptet för den trådlösa mobilladdaren är att konstruera två kretsar, en 
primärkrets och en sekundärkrets. Primärkretsen ska fungera som en energikälla 
för den trådlösa mobilladdaren och består huvudsakligen av en oscillator som ska 
oscillerar med en hög frekvens(flera kilohertz). Den högfrekventa signalen ska 
sedan kopplas vidare till en förstärkare som förstärker signalen ut till en 
primärspole. Detta skapar ett elektromagnetiskt fält som kan tas emot av en 
sekundärspole. Sekundärkretsen huvuduppgift är att likrikta och reglera den höga 
växelspänningen från sekundärspolen till en låg likspänning så att man kan 
strömförsörja mobiltelefonen. Sekundärkretsen består huvudsakligen av en 
sekundärspole som tar emot den trådlösa energin, en likriktarbrygga för att likrikta 
växelspänningen från sekundärspolen, en glättningskondensator för att minska 
spänningsripplet som man får efter att man likriktar en växelspänning och en 
regulator för att reglera den höga likspänningen. 
 
De faktorer som kommer att undersökas noggrant i detta arbete, är olika 
oscillatorer, förstärkarsteg och spolar. Förutom att dessa tre faktorer är de som 
definierar en trådlös energiöverföring genom induktans, så finns det också nästan 
oändligt många olika typer av oscillatorer, förstärkarsteg och spolar som kan 
konstrueras med olika komponenter, material och kopplingsscheman. För att 
begränsa arbetet så kommer bara några av dessa undersökas i detta arbete. Dessa 
nämns i en följd nedan. 
 
Oscillatorer 

 Schmitt-triggeroscillator 

 Colpittoscillator 

 ZVS Mazilli oscillator 
 

Förstärkarsteg 

 Klass B(Push-Pull förstärkare) 

 Buffertförstärkare 
 

Spolar 

 Monofilarspole(luftlindad) 

 Bifilarspole(luftlindad pannkaksspole) 



Diskussion och slutsatser 

23 

3.2 Samsung Galaxy S3 
 
Som mobiltelefon till projektet användes en Android mobil av typen Samsung 
Galaxy S3. Den har en Li-jon batteri på 3,8V och 2100mAh som driver mobilen. 
Med hjälp av ett nätaggregat så kunde man ta reda på den lägsta strömmen som 
krävs för att ladda mobilen på 3,8V som var ungefär 250mA. Detta ger en effekt 
på 950mW(250*3,8). Detta är den minimala effekten för att mobilen ska börja 
ladda. Men med en ström på 250mA så skulle de ta 8,4 timmar att ladda mobilen 
från 0% till 100% (2100mAh/250mA) vilket är väldigt opraktiskt. Därför bör den 
trådlösa mobilladdaren generera en ström som gör att laddningsprocessen inte tar 
mer än 5 timmar vilket är en ström på minst 420mA (5*420mA = 2100mA). Ju 
mer ström som överförs desto bättre och det kommer bara ta mindre tid att ladda 
mobilen vilket är positivt. Man behöver heller inte oroa sig för att den trådlösa 
mobilladdaren kommer att generera för mycket ström till mobilen eftersom 
laddaren överför inte mer ström än vad mobiltelefonen tål. Spänningen däremot 
bör ligga mellan 3,2V och 6V för att inte skada kretsen i mobiltelefonen. 
 
 

3.3 Schmitt-triggeroscillator 
 
Målet med den första primärkretsen som konstruerades var att försöka göra den så 
enkel och smidig som möjligt. Därför bestod oscillatorn av en vanligaste HEX 
Schmitt triggeroscillator av typen CD40106 från Fairchild Semiconductor som 
innehåller sex Schmitt triggerkopplingar i en IC-krets. Den vanligaste 
Schmittrigger-inverteraren som används i en oscillator-koppling är 74C14. 
CD40106 har exakt samma karakteristisk som en 74C14 och är även lite billigare i 
pris. Den är känd för sin låga strömförbrukning, höga ingångsimpedans och stora 
matningsspänning på 15V. Det finns liknande kretsar som t.ex. 7414 och 74LS14 
som har liknande funktion men skulle inte fungera i detta arbete på grund av sin 
låga ingångsimpedans och matningsspänning. 
 
Som externa komponenter till Schmittrigger-inverteraren användes en 
kondensator på 47pF. En kondensator med ett litet värde valdes ut för att kunna 
anpassa oscillatorn till de höga frekvenserna. Som resistor, användes en 
vridpotentiometer på 100kΩ. Anledningen till att en vridpotentiometer användes 
istället för en vanlig resistor var för att kunna ställa in den önskade frekvensen 
under arbetets gång och inte behöva byta ut motståndet varje gång man vill 
använda en ny frekvens. 100kΩ som resistans värde valdes för att kunna få ett 
brett frekvensintervall.  
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Många tester och undersökningar gjordes med olika värden på både kondensatorn 
och resistorn för att kunna komma fram till lämpliga värden. Med hjälp 
frekvenskalkylatorn på hemsidan om ”Schmitt-triggeroscillator” [2] kunde man 
smidigare beräkna och komma fram till rätt värden på komponenterna. Schmitt-
triggeroscillatorn som användes i arbetet ihop med de externa komponenterna 
genererade en fyrkantsvåg med en frekvens mellan 0,26MHz – 2,5MHz. 
 
Först konstruerades kopplingen för oscillatorn i ett simuleringsprogram för att 
kunna få en snabb bild på utsignalen. Efterhand konstruerandes samma koppling 
med riktiga komponenter på ett labbdäck vilket gav nästan identiska resultat vid 
frekvenser lägre än 0,40MHz. När frekvensen överskred 0,40MHz så började 
utsignalen bli väldigt ostabil. Anledningen till detta berodde på man fick 
strökapacitanser i resistorn, störningar i själva labbdäcket och typen av 
kondensator som användes och kondensatorns låga kapacitans försämrade 
oscillatorns stabilitet. Detta var dock inte synligt i simuleringsprogrammet 
eftersom utsignalen från Schmitt-triggeroscillatorn visade sig vara stabil för hela 
frekvensintervallet(0,26MHz – 2,5MHz). Detta berodde på att 
simuleringsprogrammet inte kunde visa hur komponenterna för oscillatorn 
betedde sig vid ökad frekvens vilket i praktiken påverkar signalen för oscillatorn.   
 
 

 
 

 

 
 

Figur 10.  En stabil fyrkantsvåg från Schmitt triggeroscillatorn med 
en frekvens på 0,78MHz och en amplitud på 1,7V. Bilden är tagen 
från Multisim som användes som simuleringsprogram för arbetet. 
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3.4 HEX inverterad strömbuffert 
 
En strömbuffert kopplades mellan oscillatorn och förstärkarsteget så att 
oscillatorn inte skulle belastas av förstärkarsteget. Den vanligaste komponenten 
som används för detta ändamål är en CD4049 från Texas Instruments. Även 
denna komponent är anpassad för höga matningsspänningar på upp till 20V. Det 
finns andra inverterade strömbuffrar med liknande namn och funktion men har en 
lägre maximal matningsspänning. CD4049 innehåller sex inverterade strömbuffrar 
i en IC-krets. 
 
 

3.5 Klass B push-pull strömförstärkare 
 
Som förstärkare användes ett klass B push-pull strömförstärkare med hjälp av två 
identiska NPN-transistorer. Först användes vanliga bipolära effekt-transistorer av 
typen BD139 men dessa gav en hög värmeutveckling vilket orsakade att 
transistorerna gick sönder. Därför ändrades bipolära transistorerna till Power 
MOSFET-transistorer av typen IRF2807. MOSFET-transistorer har en höga 
strömförstärkning och en låg effektförlust vilket bidrar till en lägre 
värmeutveckling vid höga effekter. MOSFET-transistorer arbetar även mycket 
snabbare än vanliga bipolära transistorer vilket gör dem mer anpassade för höga 
frekvenser. 
 
Matningsspänningen för primärkretsen justerades tills man fick en bra 
verkningsgrad för systemet. När matningsspänningen överskred 9V så började 
MOSFET-transistorerna bli varma och ju längre tid primärkretsen var i gång desto 
högre blev värmeutvecklingen i transistorerna vilket ledde till att 
strömförbrukningen ökade dramatiskt. Detta resulterade att transistorerna gick 
sönder och ständigt fick bytas ut. Därför försörjdes hela primärkretsen med en 
matningsspänning mellan 7-9V för att hålla primärkretsen i ett stabilt tillstånd.  
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Figur 11. Primärkrets med Schmitt-triggeroscillator, strömbuffert och 
klass B push-pull strömförstärkare. 

 
 
 
 
 
 

3.6 Colpittoscillator 
 
Den andra primärkretsen som konstruerades bestod av samma strömbuffert och 
samma förstärkare som den första primärkretsen som konstruerades men Schmitt-
triggeroscillatorn byttes ut mot en Colpittoscillator. Anledningen till detta var för 
att undersöka hur verkningsgraden skulle påverkas om man använde sig av en 
annan typ av oscillator. 
 
Det smidigaste sättet för att justera frekvensen för oscillatorn var genom att 
använda en justerbar spole eller vridkondensator vilket var väldigt svårt att få tag 
på. Man fick istället ständigt byta ut komponenterna i svängningskretsen tills man 
fick en stabil signal med någorlunda hög frekvens. 
 
Bästa resultat gavs när resonanskretsen för Colpittoscillatorn bestod av två 
identiska kondensatorer på 47pF och en induktor på 10mH. Detta gav en uppmätt 
frekvens på 322kHz vilket stämmer ganska bra med de teoretiskt beräknade värdet 
som är: 
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Figur 12. Primärkretsen med Colpittoscillator, strömbuffert och klass B 
push-pull strömförstärkare.  

 

푓 =
1

2휋 (10 ∙ 10 ) (47 ∙ 47)
(47 + 47) ∙ 10

≈ 328 푘퐻푧  

 
 
 
Som Schmitt-triggeroscillatorn så gav MOSFET-transistorerna i Colpittoscillatorn 
en hög värmeutveckling och gick sönder när matningsspänningen överskred 9V. 
Därför försörjdes hela primärkretsen med en spänning mellan 7-9V. 
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3.7 ZVS Mazilli-oscillator 
 
Syftet med den tredje och sista primärkretsen som konstruerades var att hitta en 
oscillator/förstärkare som kunde generera en hög effekt med en så liten 
förlusteffekt som möjligt. Till detta valdes ZVS Mazilli-oscillator som kan 
generera en effekt upp till 1000W och har en verkningsgrad på cirka 90%. En 
annan fördel med Mazilli-oscillatorn är att den har en integrerad klass B 
förstärkare vilket underlättade kopplingen för primärkretsen. Oscillatorn 
genererade en sinussignal med en frekvens som var beroende av värdet på 
kondensatorn och spolarnas induktans. 
 
Transistorerna för oscillatorn bestod av två identiska NPN Power-MOSFET 
transistorer av typen IRF2807. Eftersom Mazilli-oscillatorn är en 
resonansoscillator så bestäms frekvensen för oscillatorn med hjälp av 
primärspolens induktans och kondensatorns kapacitans. Eftersom primärspolen är 
mycket krångligare att justera och byta ut, så testades olika kondensatorer med 
olika kapacitanser för att justera frekvensen. Ju mindre kapacitans kondensatorn 
hade, desto högre frekvens fick Mazilli-oscillatorn. Kondensatorerna som testades 
och användes för LC-kretsen var polypropen film-boxkondensatorer av typen 
MKP från WIMA med olika kapacitansvärden mellan 22nF – 220nF. Film-
boxkondensatorer användes på grund av sin förmåga att hantera höga effekter och 
sin låga värmeutveckling. WIMA är den vanligaste och kändaste leverantören för 
dessa typer av kondensatorer. 
 
För att förhindra oscillatorn från att dra höga peak-strömmar så kopplades 
induktorn L1 i serie med matningsspänningen till primärspolens mittpunkt. 
Induktorn var av typen toroidspole på 100µH och 3A. 
 
När man använder en ZVS Mazilli-oscillator är det viktigt att tänka på att gate-
spänningen kan överskrida matningsspänningen till kretsen och om gate-
spänningen är ±30V högre än matningsspänningen så kan MOSFET-
transistorerna gå sönder. För att skydda transistorernas gate så användes några 
externa komponenter till detta ändamål. Vilka typer av komponenter och värdet 
på komponenterna valdes ut enligt hemsidan om ”ZVS Mazilli-oscillator”[4]: 
 
 

 R1 och R2 används för att begränsa strömmen som går till gaten. Ju högre 
resistans motstånden har desto mindre ström som flyter till gaten på 
transistorerna. Resistorerna måste även klara av höga effekter(≥2W). Först 
användes 470Ω0,25W resistorer men kretsen drog för mycket ström och 
resistorerna blev varma. Därför ersättas dessa med 100Ω5W resistorer som 
gav bättre resultat. 
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Figur 13. ZVS Mazilli oscillator med gateskydd. Hela 
primärkretsen matades med en spänning mellan 7-9V. 

 R3 och R4 är 10kΩ0,25W resistorer som kopplas mellan gaten på 
transistorerna och jord för att förhindra kortslutning i kretsen som är ett 
allmänt problem med MOSFET-transistorer. 

 

 D1 och D2 är zenerdioder som kopplas också mellan gaten på 
transistorerna och jord men används för att förhindra att gate-spänningen 
skall överskrida den så kallade zenerspänningen. Zenerdioderna är av typen 
BZX85-C10 och har en zenerspänning på 10V. 

 

 D3 och D4 är ”Ultrafast” dioder av typen STPS8H100D som klarar av 
spänningar upp till 100V och en ström på 8A. Dessa dioder kopplas mellan 
gaten och andra änden av primärspolen för att ”dra” gaten till jord när 
andra änden av primärspolen är jordad. 
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3.8 Tillverkning av spolar 
 

Tillverkning av spolarna var en av de svåraste uppgiften i arbetet på grund av att 
det fanns så många olika typer av spolar och det var svårt att avgöra vilken typ 
som var mest lämplig. Ett annat problem var att det inte fanns tillgängliga och 
nödvändiga verktyg för att tillverka spolarna så att de fick en så liten 
förlustresistans som möjligt och det fanns heller inga tillgängliga mätinstrument 
för att mäta spolarnas induktans. Man fick istället beräkna fram spolarnas 
induktans med hjälp av Mazilli-oscillatorns frekvensformel. Eftersom Mazilli-
oscillatorn är en resonansoscillator så bestäms frekvensen för oscillatorn med 
hjälp av kondensatorns kapacitans och primärspolens induktans. Frekvensen för 
oscillatorn kunde man få fram genom att mäta med oscilloskop på utgången från 
primärkretsen parallellt med primärspolen. Värdet på kondensatorn är känd vilket 
betyder att man får man en ekvation med bara en okänd variabel, L(primärspolens 
induktans) som kan enkelt beräknas fram enligt följande: 
 
 

푓 =  
1

2휋 ∙ √퐿퐶
 →  √퐿퐶 =

1
2휋푓

 → 퐿 =  

1
2휋푓
퐶

 

 
 
 
Första försöket för att konstruera en spole gjordes genom att linda vanlig isolerad 
koppartråd med en tjockleksdiameter på 0,5mm runt en tjock tejprulle för att få en 
luftlindad monofilarspole. Spolen tillverkades först med 15 varv men sedan 
ökades efterhand till 25 varv för att förbättra verkningsgraden. Samma sak gjordes 
för sekundärspolen. Nackdelen med denna typ av spole var att det fanns för 
mycket förlustresistans i själva lindningen och spolarna gav för mycket störningar 
som ledde till att man fick en enorm förlusteffekt. 
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Andra försöket gjordes genom att konstruera en luftlindad bifilar pannkakspole. 
Spolen konstruerades med hjälp av en vit isolerad dubbel högtalarkabel med en 
tjockleksdiameter på 0,20mm från Philex. Anledningen till att en högtalarkabel 
användes var för att förenkla tillverkningen av bifilarspolen och få en mindre 
förlustresistans i själva lindningen. Som tillverkningsverktyg användes en gammal 
CD-spindel. En vanlig CD-skiva placerades under kabeln som grund och en 
annan genomskinlig plast skiva placerades över kabeln för att hålla kabeln stabil 
och stadig mellan skivorna. Sedan tillverkades spolen genom att snurra CD-
spindeln försiktigt tills spolen blev klar. Därefter kopplades en kabel från ena 
änden med den andra kabeln från andra änden så att man fick tre utgångar. Det 
var lätt att skilja kablarna åt tack vare att en av kablarna var markerad med svart 
linje som är en annan stor fördel med att använda en högtalarkabel som 
tillverkningsmaterial för spolen. 
 
Sekundärspolen konstruerades på samma sätt som primärspolen och hade även 
samma form och storlek för att minimera förlusteffekten för energiöverföringen. 
Båda spolarna tillverkades med 29 varv och en yttre diameter på 10cm. Spolarna 
gav en väldigt bra verkningsgrad för systemet och hade dessutom en väldigt liten 
förlustresistans och nästan ingen värmeutveckling även vid höga 
matningsspänningar.  
 
 

Figur 14. De första monofilar spolarna som 
tillverkades. Spolarna konstruerades med 15 
varv med isolerad koppartråd som hade en 

tjockleksdiameter på 0,5mm och en 
induktans på 24,5uH.  
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Det enda problemet som uppstod var att sekundärspolen var för stor för att få 
plats på mobiltelefonen. Därför konstruerades en mindre sekundärspole men en 
liten yttre diameter. Spolen konstruerades på samma sätt som tidigare fast nu med 
10 varv istället för 29 varv och hade en ytterdiameter på bara 4,6cm. Detta gav 
däremot ett sämre resultat på grund av att spolarna skilde mycket i storlek vilket 
betydde att de resonerade med helt olika frekvenser vilket i sin tur ledde till en hög 
energiförlust. För att lösa problemet så förminskades primärspolen också till 10 
varv så att primärspolen och sekundärspolen så identiska ut i form och storlek. 
 
 

 
 

 

Figur 15. Konstruktion av bifilar 
pannkakspole med 29 varv med hjälp 

av isolerad dubbel högtalarkabel 
med en tjockleksdiameter på 0,2mm. 

Figur 16. De färdiga bifilar 
pannkakspolarna på 10 varv med 

hjälp av dubbel högtalarkabel med 
en tjockleksdiameter på 0,2mm. 
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Figur 17. Sekundärkrets 

Tabell A 

Tabell A nedan visar skillnaden mellan de olika spolarna som konstruerades och 
den beräknade induktansen för spolarna. 
 
 

 
 

3.9 Sekundärkrets 
 
 

 
 
 
 
 
Eftersom sekundärkretsen måste vara väldigt liten för att inte ta så mycket plats på 
mobilen så bestämdes därför att all komponenterna på sekundärkretsen skulle vara 
ytmonterade komponenter. 
 

Typ av spole Varv Tjocklek(mm) Induktans(µH) 

Monofilar 15 0,5 24,5 

Monofilar 25 0,5 25,9 

Bifilar(Pannkaksspole) 10 0,2 8,13 

Bifilar(Pannkaksspole) 29 0,2 66,2 



Diskussion och slutsatser 

34 

En ytmonterad film-boxkondensator från WIMA med ett värde på 220nF(0,22uF) 
kopplades parallellt med sekundärspolen. Samma värde och samma typ som den 
som kopplades parallellt med primärspolen, användes också för sekundärspolen så 
att de både spolarna skulle resonera med samma frekvens. Många olika 
undersökningar och tester gjordes med olika kapacitansvärden mellan 22nF - 
220nF ihop med de fyra olika spolarna som konstruerades för att undersöka vilken 
kombination av kondensator och spole som gav bäst utgångseffekt. 
 
 

3.9.1 Likriktarbrygga 

 
Först används en standard helvågslikriktning eller likriktarbrygga som den även 
kallas, för att likrikta växelspänningen från sekundärspolen. Likriktarbryggan 
bestod av fyra schottky-dioder av typen BAT86. Dessa dioder är anpassade för 
höga frekvenser och har ett väldigt litet framspänningsfall på ca 0,4V. Men 
nackdelen med dessa dioder är att de endast tål 200mA i framriktning vilket 
orsakade att dioderna blev varma och gick sönder vid höga strömmar. Schottky-
dioderna bytes därför ut mot ”Ulta-fast” dioder av typen MUR820 som tål 
spänningar upp till 200V och en ström på 8A. Detta gav en utspänning på 12,5V 
och en ström på 522mA vid en matningsspänning på 8V med Mazilli-oscillatorn, 
vilket är en effekt på 6,53W(12,5*0,522). Enda problemet med dioderna var att 
dem var ytmonterade och stora komponenter vilket inte var praktiskt. Därför 
ändrades likriktarbryggan till en halvvågslikriktning som endast kräver en diod. 
Dioden var en ytmonterad ”Ultra-fast” diod av typen SMC ES3B. Den tål 
spänningar upp till 100V och en ström på 3A. Men detta blev på en bekostnad av 
sämre verkningsgrad. Mätnings av utgången från halvvågslikriktningen gav en 
utspänning på 10,4V och en utgångström på 478mA vilket är en effekt på ungefär 
4,97W. Lite sämre än likriktarbryggan men tillräckligt bra för att få ett effektivt 
system.   
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3.9.2 Glättningskondensator 

 
Glättningskondensatorn som användes för att reducera spänningsripplet på 
utgången från likriktaren bestådd av en kondensator med ett kapacitansvärde som 
var beroende på vilket frekvens oscillatorn hade, strömmen till lasten och hur 
mycket spänningsrippel man tycker är acceptabelt. Man brukar generellt säga att 
en rippelspänning på 2V är acceptabelt och detta utgicks också ifrån när man 
skulle beräkna glättningskondensatorns kapacitans. En förutsatt lastström på 
1000mA användes i beräkningarna vilket kan ses som den maximala 
utgångströmmen som systemet kommer att generera till mobiltelefonen. En hög 
lastström användes i beräkningarna för att få en mindre rippelspänning. Ju högre 
lastströmmen är desto större kapacitans och högre kapacitans ger i sin tur mindre 
rippelspänning.  
 
Därefter användes formeln för halvvågslikriktning för att räkna ut 
glättningskondensatorns kapacitans beroende på vilken frekvens signalen hade 
som genererades från oscillatorn. Colpittoscillatorn exempelvis genererade en 
sinussignal med en frekvens på 322kH. Detta ger en kapacitans enligt formeln för 
en halvvågslikriktning: 
 
 

퐶 =
1

322 ∙ 10 ∙ 2
= 1,6휇퐹 

 
 

1,6µF är den minimala kapacitansen kondensatorn kan ha för att få en 
spänningsrippel mindre än 2V. Ju högre kapacitans glättningskondensatorn desto 
mindre blir spänningsripplet. Samma procedur gjordes även för Schmitt-
triggeroscillatorn och ZVS Mazilli-oscillatorn för att få fram värdet på 
glättningskondensatorns kapacitans. 
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Figur 18. MP1584-krets med alla nödvändiga 
externa komponenter för en utgångsspänning på 5V. 
Bilden är tagen från databladet för MP1584 [12]. 

3.9.3 Spänningsregulator 

 
På grund av den höga utgångsströmmen som genereras från primärkretsen till 
sekundärkretsen så är sannolikheten väldigt stor att man även kommer att få en 
hög utspänning. Den höga utspänningen måste regleras ner till en mer lämplig 
spänning för att inte skada kretsen i mobiltelefonen. Eftersom en mobiltelefon 
klarar av en spänning mellan 3,2-6V och en typisk mobilladdare har en utspänning 
på 5V, så var en 5V-regulator ett perfekt val. Först användes en standard linjär 5V-
regulator av typen LM7805 men gick sönder på grund av den höga 
värmeutvecklingen och den höga impedansen från mobiltelefonen. Därför ersattes 
den linjära regulatorn med en switchad regulator som har en mycket bättre 
effektivitet och nästan ingen värmeutveckling. Den switchade regulatorn var också 
ytmonterad av typen MP1584. Den klarar av en ingångsspänning mellan 4,5V och 
28V och har en varierbar utgångsspänning mellan 0,8V och 25V. Regulatorn kan 
även hantera en ström upp till 3A vilket är väldigt lämpligt för detta arbete.  
 
För att få regulatorn att fungera så behövdes några externa komponenter. Vilka 
typer av komponenter, värdet på komponenterna och hur dessa skulle kopplas 
ihop med den MP1584-regulatorn fanns beskrivet i databladet för den switchade 
regulatorn ”MP1584”[11] på sidan 15. För att få ut en stabil likspänning på 5V 
från regulatorn så användes två resistorer, R1 och R2 som spänningsdelare.  
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4 Resultat och analys/Designprocessen 
 
 

4.1 Verkningsgrad 
 
Verkningsgraden för en krets är en krets förmåga att överföra energi med en så 
liten förlusteffekt som möjligt. Det är även ett bra sätt att undersöka hur bra och 
effektiv en krets är. Verkningsgraden betecknas som den grekiska bokstaven 
Eta(η) och är ett procentuellt värde som beräknas som kvoten mellan lasteffekten 
och den totala ingångseffekten. Den totala ingångseffekten är förlusteffekten för 
hela systemet, dvs hur mycket effekt som behöver dras från spänningskällan för 
att spänningsförsörja all kretsar i systemet. 
 
Formeln för verkningsgrad: 
 
 

η =  
푃
푃

∙ 100% 

 
Där 

η = Verkningsgraden i procent 

푃 = Effekten över lasten 

푃 = Totala effekten for kretsarna i systemet 
 
 
För att mäta utgångsströmmen så kopplades en resistor med ett värde på 0,1Ω5W 
på utgången från sekundärkretsen, i serie med mobiltelefonen och sedan genom 
ohms lag, kunde man få ut värdet på utgångsströmmen(I =U/R). En resistor med 
ett litet värde användes för att få ut ett bättre och mer korrekt värde på 
utgångsströmmen. Resistorn behövde också klara en effekt på minst 5W för att 
inte gå sönder vid hög utgångström. 
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4.2 Mätningar som kommer att redovisas för varje 
primärkrets 
 
I tabellerna 1, 2 och 3 nedan kan man se hur mycket ström maximalt varje 
primärkrets drog i kombination med sekundärkretsen. Totala strömförbrukningen 
är den ström när primärspolen och sekundärspolen var placerade precis ovanför 
varandra och när mobiltelefonen var kopplad med sekundärkretsen. Tabellerna 
visar även hur mycket effekt man kunde få ut ur varje kombination och den 
beräknade verkningsgraden. Alla tre oscillatorer testades med de fyra olika 
spolarna som konstruerades under arbetet, två var monofilarspolar och två 
bifilarspolar med olika varvtal och induktanser. Oscillatorkretsarna matades med 
en matningsspänning på 7V, 8V och 9V. Samma matningsspänning och ungefär 
samma frekvens som Schmitt-triggeroscillatorn försökte bevaras för 
Colpittoscillatorn och Mazilli-oscillatorn också för att kunna jämföra och 
undersöka vilket primärkrets som hade bäst verkningsgrad och vilken 
oscillatorkoppling som var bäst lämplig som primärkrets. Mätningarna gjordes 
även för att undersöka vilken typ av spole som gav bäst verkningsgrad och var 
mest lämplig som primär- och sekundärspole till mobilladdaren. 
 
 

4.3 Primärkrets #1, Schmitt-triggeroscillator, 
strömbuffert och förstärkare 
 

Schmitt-triggeroscillatorn hade en väldig smidig och enkel koppling med bara två 
externa komponenter får att få en fungerade oscillator med väldigt hög varierbar 
frekvens. En vridpotentiometer på 100kΩ användes för Schmitt-triggeroscillatorn 
för att justera frekvensen tills man fick en hög utgångsström till sekundärkretsen. 
Utsignalen från primärkretsen var en stabil fyrkantsvåg med nästan inget brus eller 
störning i signalen vid frekvenser mindre än 400kHz. När frekvensen var större än 
400kHz så började signalen bli ostabil. En annan nackdel med Schmitt-
triggeroscillatorn var att den inte kunde generera tillräckligt med hög ström för att 
ladda mobiltelefonen även när förstärkarsteget var kopplat med oscillatorn. 
Huvudanledningen till den låga utgångströmmen berodde på att förstärkarsteget 
och komponenterna för förstärkarsteget inte var anpassade för oscillatorn. Det var 
även väldigt svårt att lista ut hur man kunde koppla oscillatorn med 
förstärkarsteget och primärspolen och vilken typ av förstärkare man skulle 
använda sig av för att få en högre utgångsström.  
 
Den maximala strömmen man kunde få ut ur systemet med de komponenter och 
kopplingsscheman som användes i detta arbete var cirka 112mA. Schmitt 
triggeroscillatorn gav också en maximal verkningsgrad på 10,2% vid en frekvens 
på 339kHz. 
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Tabell 1 

Schmitt triggeroscillator 
 

 

Spolar 

Matnings 

Spänning 

(V) 

Strömförbrukning 

Tot.(mA) 

Frekvens 

(kHz) 

Utgångs 

Spänning 

(V) 

Utgångström 

(mA) 

Verkningsgrad 

(%) 

Monofilar 

⌀0,5mm 

15 varv 

24,5µH 

7 163 339 0,539 10,0 0,472 

8 376 339 1,15 10,1 0,386 

9 803 339 1,62 10,5 0,235 

Monofilar 

⌀0,5mm 

25 varv 

25,9µH 

7 94,0 339 1,22 5,60 1,04 

8 123 339 3,40 5,72 1,98 

9 166 339 5,61 5,41 2,03 

Bifilar 

⌀0,2mm 

10 varv 

8,13µH 

7 302 339 5,26 20,1 5,00 

8 616 339 5,31 94,2 10,2 

9 911 339 5,64 112 7,70 

Bifilar 

⌀0,2mm 

29 varv 

66,2µH 

7 245 339 5,06 18,4 5,43 

8 323 339 6,31 20,8 5,08 

9 454 339 7,05 26,3 4,54 
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4.4 Primärkrets #2, Colpittoscillator, strömbuffert och 
förstärkare 
 
Andra primärkretsen som konstruerades använde sig av en Colpittoscillator som 
signalgenerator och gav mycket bättre resultat än Schmitt trigger oscillatorn. Detta 
berodde på att Colpittoscillatorn hade en bättre förstärkt signal från själva 
oscillatorn vilket gav systemet en högre utgångseffekt efter förstärkarsteget. 
Colpittoscillatorn var även mer stabil än Schmitt-triggeroscillatorn för högre 
matningsspänning på grund av att komponenterna som användes for 
Colpittoscillatorn hade bättre tolerans än 74C14-kretsen som användes för 
Schmitt-triggeroscillatorn. Den stora nackdelen med Colpittoscillatorn var att den 
krävde många komponenter och det var svårt att få tag på justerbara 
induktorer/kondensatorer för att ändra frekvensen. Man fick istället ständigt 
ändra på värdet för induktorn och kondensatorerna i resonanskretsen för att 
justera frekvensen. 
  
Colpittoscillatorn hade även samma problem som Schmitt-triggeroscillatorn, vilket 
var att signalen för oscillatorn blev väldigt ostabil vida höga frekvenser(flera 
hundra kilohertz). Eftersom det var svårt att justera frekvensen och svårt att få en 
stabil sinussignal med någorlunda hög frekvens, så används därför samma 
frekvens för alla mätningar, vilket var 322kHz. Denna frekvens erhölls när 
resonanskretsen bestod av två identiska kondensatorer på 47pF och en induktor 
på 10mH. 
 
Systemet med Colpittoscillator genererade en maximal utgångsström på 102mA 
och en maximal verkningsgrad på 22,9%. 
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Tabell 2 

Colpittoscillator 
 

 

Spolar 

Matnings 

Spänning 

(V) 

Strömförbrukning 

Tot.(mA) 

Frekvens 

(kHz) 

Utgångs 

Spänning 

(V) 

Utgångström 

(mA) 

Verkningsgrad 

(%) 

Monofilar 

⌀0,5mm 

15 varv 

24,5µH 

7 139 322 4,90 10,3 5,20 

8 206 322 9,79 18,2 10,8 

9 292 322 17,4 22,5 14,9 

Monofilar 

⌀0,5mm 

25 varv 

25,9µH 

7 83,0 322 5,02 8,46 7,31 

8 105 322 5,30 9,20 5,80 

9 196 322 5,54 26,0 8,17 

Bifilar 

⌀0,2mm 

10 varv 

8,13µH 

7 366 322 5,03 72,0 14,1 

8 450 322 5,04 102 14,3 

9 604 322 8,01 102 15,0 

Bifilar 

⌀0,2mm 

29 varv 

66,2µH 

7 108 322 5,21 33,2 22,9 

8 156 322 5,90 33,2 15,7 

9 234 322 11,2 42,0 22,3 
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4.5 Primärkrets #3, ZVS Mazilli-oscillator 
 
Mazilli-oscillatorn är som Colpittoscillatorn, en resonans-oscillator, vilket betyder 
att frekvensen för oscillatorn bestäms med hjälp av kondensatorns kapacitans och 
primärspolens induktans. Detta betyder att så fort man ändrar primärspolens 
induktans, så måste även kondensatorns kapacitans för primärkretsen ändras för 
att erhålla samma frekvens för alla mätningar. Eftersom det var mycket mer arbete 
och krångligare att ändra och justera primärspolens induktans så användes därför 
olika WIMA-kondensatorer med olika kapacitanser mellan 22nF- 220nF för att 
justera frekvensen. Genom att vända och vrida på Mazilli-oscillatorns 
frekvensformel, så kunde man smidigt och enkelt räkna fram vilken kapacitans 
kondensatorerna behövde ha för att få fram samma frekvens för alla fyra olika 
spolarna som användes. 
 

푓 =  
1

2휋 ∙ √퐿퐶
 →  √퐿퐶 =

1
2휋푓

 → 퐶 =  

1
2휋푓
퐿

 

 
  
För att få en frekvens runt 339kHz, samma frekvens som Schmitt-
triggeroscillatorn oscillerade med och med hjälp av de kondensatorvärdena som 
var tillgängliga(22nF – 220nF), så måste följande gälla för exempelvis 
monofilarspolen på 15 varv och 24,5µH: 
 

 

퐶 =  
1

2휋 ∙ 339 ∙ 10
24,5 ∙ 10

 ≈ 9,00푛퐹 

 
 

 
Eftersom 9nF kondensator inte fanns tillgänglig så kopplades två 22nF 
kondensatorer i serie vilket ger en total kapacitans på 11nF. En kapacitans på 
11nF ger en frekvens på: 
 

푓 =  
1

2휋 ∙ √퐿퐶
=  

1

2휋 24,5 ∙ 10 ∙ 11,0 ∙ 10
≈ 307푘퐻푧  
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Tabell 3 

Samma procedur gjordes för de tre andra primärspolarna för att erhålla ungefär 
samma frekvens som Schmitt triggeroscillatorn. Sedan gjordes mätningarna för 
Mazilli-oscillatorn för att undersöka skillnaden i utgångsström och verkningsgrad 
för de olika primärkretsarna och spolarna som konstruerades.  
 
 
 

ZVS Mazilli-oscillator 
 

 

Spolar 

Matnings 

Spänning 

(V) 

Strömförbrukning 

Tot.(mA) 

Frekvens 

(kHz) 

Utgångs 

Spänning 

(V) 

Utgångström 

(mA) 

Verkningsgrad 

(%) 

Monofilar 

⌀0,5mm 

15 varv 

24,5µH 

7 278 307 10,5 78,2 42,0 

8 285 307 13,3 59,4 34,7 

9 291 307 16,8 56,2 36,0 

Monofilar 

⌀0,5mm 

25 varv 

25,9µH 

7 189 366 5,82 79,1 34,8 

8 222 366 5,06 95,6 27,2 

9 234 366 5,08 110 26,5 

Bifilar 

⌀0,2mm 

10 varv 

8,13µH 

7 793 376 7,73 359 50,0 

8 862 376 9,24 316 42,2 

9 980 376 12,1 452 62,0 

Bifilar 

⌀0,2mm 

29 varv 

66,2µH 

7 249 229 9,81 79,5 44,7 

8 283 229 11,4 74,3 37,4 

9 361 229 18,8 34,6 20,0 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
 

5.1 Resultatdiskussion/Diskussion av designprocessen 
 
Man kan efter många undersökningar med flera oscillatorer och förstärkare, dra 
den slutsatsen att högre frekvens inte alltid bidrar till en bättre verkningsgrad som 
man från börjar trodde skulle bli fallet. Det var viktigare att hitta den frekvens 
som var mest lämplig och anpassad för den primärkrets som konstruerades. Andra 
viktiga faktorer som påverkade verkningsgraden var oscillatorvalet, förstärkarvalet 
och vilka typer av spolar som användes till att överföra energin trådlöst. Det var 
viktigt att konstruera en oscillator som kunde generera en signal som var stabil för 
höga frekvenser(flera kilohertz), en förstärkare med hög strömförstärkning och 
primär- och sekundärspole med en liten förlustresistans. 
 
De var totalt fyra olika typer av spolar som konstruerades, två monofilarspolar 
och två bifilar pannkaksspolar med olika varvtal och induktanser. Man kan utifrån 
mätvärdena i tabellerna ovan se att monofilarspolarna hade sämre verkningsgrad 
och lägre utgångsström än bifilarspolarna. Detta berodde mest på att 
monofilarspolarna hade en hög förlustresistans i själva lindningen av spolarna 
vilket försämrade de magnetiska fältet som inducerades i spolarna och gav i sin tur 
en hög energiförlust. Monofilarspolarna var även mycket större i storlek än de små 
bifilarspolarna som konstruerades vilket gjorde att de små bifilarspolarna var mer 
praktiska som spolar. De stora bifilarspolarna på 29 varv och 66,2µH gav också 
väldigt hög utgångström och bra verkningsgrad för systemet men på grund av sin 
storlek så var dessa spolar inte praktiska. För att få en högre utgångström med de 
stora bifilarspolarna så behövde primärkretsen även matas med en högre 
matningsspänning på grund av sin höga induktans. Ju större induktans spolarna 
hade, desto högre matningsspänning behövde primärkretsen matas med för att få 
en hög utgångsström och effektivt system. 
 
Den trådlösa energiöverföringen krävde komponenter med bra tolerans mot höga 
effekter och med så liten värmeutveckling som möjligt vilket var svårt att hitta och 
om dessa komponenter fanns så var dem dyra i pris. Många komponenter gick 
sönder under genomförande av arbetet på grund av att de inte tolererade den höga 
effekten som genererades. En annan anledning till att så många komponenter gick 
sönder var för att de små spolarna som konstruerades hade en låg induktans vilket 
belastade komponenterna i primärkretsen, speciellt transistorerna som användes 
till förstärkarsteget. Komponenterna för systemet byttes därför ut till mer 
tolererbara komponenter och matningsspänningen för primärkretsen sänktes för 
att erhålla ett stabilt tillstånd för de trådlösa energiöverföringen. 
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5.2 Metoddiskussion 
 
Med den kunskapen man har nu, så kunde man ha undersökt mer med Schmitt-
triggeroscillatorn och Colpittoscillatorn med andra frekvenser, komponenter, 
förstärkare och kopplingar för att kunna undersöka och se om det är möjligt att 
kunna förbättra verkningsgraden och få ett effektivare system med dessa 
oscillatorer också. Den stora fördelen med Schmitt triggeroscillatorn, förutom att 
den oscillerade med en väldigt hög frekvens, var att man kunde använda sig av en 
vridpotentiometer för att justera frekvensen vilket är väldigt praktiskt och detta 
saknades i de andra oscillatorerna.  
 
Den svåra biten var att försöka lista ut vilken typ av förstärka man skulle använda 
sig av till Schmitt-triggeroscillatorn och Colpittoscillatorn och hur förstärkarsteget 
skulle kopplas med oscillatorerna och primärspolarna. Varje gång man förstärkte 
signalen så blev signalen ostabil och systemet genererade aldrig tillräckligt hög 
utgångsström för att få mobiltelefonen att börja ladda. Den stora anledningen till 
den låga utgångströmmen berodde mest på att komponenterna som användes till 
förstärkarsteget var inte anpassade för den höga frekvensen som signalen hade 
som genererades från oscillatorn. En annan anledning var primärspolarna som 
användes och testades i arbetet resonerade inte alltid med samma frekvens som 
Schmitt-triggeroscillatorn och Colpittoscillatorn vilket bidrog till en sämre 
verkningsgrad. 
 
Det finns även andra typer av oscillatorer som t.ex 555-timer-oscillator, 
Kristalloscillator och Hartley-oscillator som inte nämns i detta arbete men är 
också anpassade för höga frekvenser och skulle vara intressant att se hur dessa 
oscillatorer skulle fungerar som oscillatorkälla till den trådlösa energiöverföringen. 
 
Sekundärkretsen för den trådlösa energiöverföringen var väldigt liten och det var 
väldigt viktigt att dra stora ledningar när man designade kretskortet för att inte få 
en hög värmeutveckling i komponenterna. Enda problemet man fick med 
sekundärkretsen var att sekundärspolen var väldigt stor eftersom den 
konstruerades med en isolerad dubbel högtalarkabel och såg väldigt ”klumpig” ut. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 
Med de kopplingsscheman och förstärkarssteg som undersöktes i detta arbete så 
var Mazilli-oscillatorn den oscillator/förstärkare som gav bäst verkningsgrad och 
den enda oscillatorn som kunde generera tillräckligt hög utgångsström för att 
ladda mobiltelefonen. Mazilli-oscillatorn var i ett stabilt tillstånd under hela 
laddningsprocessen och genererade en hög ström till sekundärkretsen. Andra 
fördelen med oscillatorn var den hade en låg energiförlust vilket bidrog till den 
höga verkningsgraden. Enda nackdelen med Mazilli-oscillatorn var att det inte 
fanns något smidigt sätt att justera frekvensen. Man fick istället ständigt ändra 
värdet på kondensatorn som kopplades parallellt med primärspolen för att justera 
frekvensen. Bästa resultatet för systemet gavs när en WIMA-kondensator på 
0,22µF kopplades parallellt med bifilar pannkaksspolen på 10 varv och 8,13µF 
vilket gav oscillatorn en frekvens på 119kHz. Identisk spole och kondensator 
användes för sekundärkretsen också för att få spolarna att resonera med samma 
frekvens vilket förbättrade den trådlösa energiöverföringen. Det var även möjligt 
att generera en högre utgångsström med Mazilli-oscillatorn genom att öka 
matningsspänningen fast detta gav i sin tur en högre värmeutveckling i spolarna 
vilket inte var praktiskt. Vid en matningsspänning på 8V och en frekvens på 
119kHz var systemet i ett stabilt tillstånd med en maximal utgångsström på 
478mA och en maximal verkningsgrad på 75,3%. 
 
Det tog cirka 4 timmer och 25 minuter att ladda mobilen från 0% till 100%. Detta 
betyder att laddningstiden var ungefär 13 minuter mer än de teoretisk beräknade 
laddningstiden som är cirka 4 timmar och 12 minuter(2100mah/478). 
Tidsskillnaden mellan de teoretiska beräknade laddningstiden och den riktiga 
laddningstiden berodde på att utgångsströmmen sänktes dramatiskt så fort 
distansen mellan primärspolen och sekundärspolen ökades eller om spolarna inte 
var precis ovanför varandra. En lösning till problemet kan vara att använda små 
magneter på primärspolen och sekundärspolen så när mobiltelefonen placeras på 
laddningsstationen så kommer spolarna vara synk med varandra vilket förbättrar 
laddningsprocessen.  
 
Systemet drog hela 825mA vid en matningsspänning på 8V under 
laddningsprocessen, dvs. när mobiltelefonen var kopplad med sekundärkretsen 
och placerad ovanför primärspolen. Därför krävdes en spänningskälla som kunde 
leverera en spänning på 8V och en ström på minst 1A(1000mA). För att vara på 
den säkra sidan så användes därför en adapter på 8V och 2A som spänningskälla.  
 
En utveckling till arbetet kan vara att försöka designa primär- och 
sekundärspolarna på ett annat smidigare sätt och med andra typer av kablar för att 
erhålla en ”slimmare” design, speciellt för sekundärspolen eftersom den ska 
monteras på backsidan av mobiltelefonen och måste ta väldigt liten plats för att se 
mer praktisk och professionell ut. 



Diskussion och slutsatser 

47 

Eftersom en laddningstid 4 timmar och 45 minuter är ganska långt så kan en 
utveckling av arbetet var att konstruera ett effektivare system med högre 
utgångseffekt och bättre verkningsgrad för att minska tiden de tar för att ladda 
mobiltelefonen. Detta kan uppnås genom att tillexempel använda sig av en annan 
typ av oscillator som är mer stabil för höga frekvenser och med ett effektivare 
förstärkarsteg. 
   
En annan intressant idé till utveckling av arbetet är att designa en lite större 
”platta” så att man kan ladda många mobiltelefoner och elektroniska apparater 
samtidigt. Men detta innebär också att allt som är på den trådlösa 
energiöverföringskällan kommer att dela på strömmen som överförs vilket i sin tur 
innebär att de kommer ta längre tid att t.ex. ladda en mobiltelefon. Därför måste 
även strömmen som genereras till utgången var mycket större för att få ett 
effektivare system.  
 
Man kan även försöka förbättra distansen på den trådlösa energiöverföringen till 
några meter istället för några centimeter. Detta är däremot lite svårare att 
implementera men kan bli väldigt praktisk i framtiden där nästan oändligt med 
idéer finns på hur man kan använda den trådlösa energiöverföringen till att 
strömförsörja olika typer av elektroniska apparater. 
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7 Sökord 
 

Sökordslistan görs automatiskt av Word om du har angivit sökord i texten. 
Uppdatering av befintlig förteckning fås med [F9] då markören är placerad i 
förteckningen. 

 
Använd hjälpfunktionen i Word för att lära dig hur du infogar sökord (indexord). 

Schmtt-triggeroscillator ..................... 1 
Colpittoscillator ................................. 4 
Fas-shift-oscillator ............................. 5 
Mazilli-oscillator ............................... 4 
Monofilarspole .................................. 4 
Bifilarspole ........................................ 6 

Klass A-förstärkare ........................... 7 
Klass B-förstärkare ........................... 2 
Spänningsreglering ........................ 2, 4 
Switchad regulator ............................ 3 
Verkningsgrad................................... 7 
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8 Bilagor 
 
 
Bilaga 1 PCB för primärkrets 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 2 PCB för sekundärkrets 
 
 

 
 

 


