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Förord  

Detta ingenjörsarbete har gjorts på sektionen informationsvetenskap, data och 
elektroteknik på Högskolan i Halmstad och omfattar 15hp. Det har varit ett 
intressant och utmanade projekt, helst då induktion var ett nytt område för oss 
vilket medförde att vi fick nya kunskaper inom detta område. Sedan har det varit 
roligt att få tillämpa våra kunskaper från vår utbildning för att lösa problemen med 
både laddningen och låsanordningen. 
 
Vi vill tacka vår handledare Kenneth Nilsson, universitetslektor på Högskolan i 
Halmstad för vägledning, engagemang och idéer.  
 
Vi vill även tacka Thomas Lithén ingenjör på Höskolan i Halmstad som har lånat oss 
sitt labb, varit till stor hjälp vid framtagning av hela laddningskretsen, visat stort 
engagemang och tillhandahållit diverse komponenter, mätutrustning och verktyg. 
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Sammanfattning 

Denna rapport har justerats på grund av sekretess skäl, vissa meningar kan därför 
vara ändrade. 
 
Elcykeln är ett smidigt färdmedel, ett bra alternativ när långa sträckor eller jobbiga 
backar kan vara ett hinder.  
 
Målet för projektet var att skapa en prototyp på en låsanordning med induktiv 
laddning för elcyklar.  
 
Tanken med projektet var att ta fram en användarvänlig låsanordning, där cyklarna 
skulle laddas induktivt när de var fastlåsta. För att utföra projektet behövdes fakta 
om induktion, batteriladdning och låsanordningar införskaffas. Kretsar för 
induktionsladdaren skapades samt en låsanordning konstruerades. En 
mikroprocessor användes för att styra hela systemet. 
 
En prototyp har tagits fram på en låsanordning med induktiv laddning monterad i 
ett cykelställ. 
 
Projektet som helhet blev väldigt stort, vilket medförde att inte alla momenten i 
projektet kunde genomföras. Men resultatet av projektet blev lyckat då laddningen 
samt låsningen fungerade samt att prototypen blev klar i tid. 
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Abstract  
 
This thesis has been adjusted because some parts are classified, some sentences 
might have been changed.  
 
Electric bikes are a convenient mode of transport, a good choice when long 
distances or tough slopes can be an obstacle.  
 
The goal of the project was to create a prototype on a locking mechanism with an 
inductive charger for electric bikes.  
 
The idea behind the project was to develop a user-friendly locking mechanism, 
where the bikes would be charged inductively when they were locked. To 
implement the project facts about induction, battery charging and locking devices 
was needed to be acquired. Circuits for induction charging were created and a lock 
device was constructed. A microprocessor was used to control the entire system. 
 
A prototype was designed with a locking device and an inductive charger fixed in a 
bike rack.   
 
The entire project became very wide which resulted in that not all of the parts of the 
project could be completed. But the outcome of the project was a success since the 
charger and the locking device worked and also that the prototype was ready in 
time. 
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1 Inledning  

Detta projekt är ett högskoleingenjörsexamensarbete tilldelat av företaget OC Off 
Course. De arbetar med elektriska arbetsfordon och har sedan 2011 fokuserat mer 
på elcyklar. Projektet innebär att ta fram en låsanordning med integrerad laddning 
till elcyklar. Systemet ska vara smidigt för kunden att använda och inte ta upp för 
stor plats då flera cyklar ska kunna placeras på rad, men samtidigt ska det vara 
stabilt och stöldsäkert. Ett cykelställ kommer att skapas för att fästa låsanordningen 
på rätt höjd och för att placera elektroniken i. Sensorer används för att verifiera att 
cykeln står rätt placerad innan den låses fast och för kontroll av att laddningen 
fungerar som den ska. Då signal kommer från betalningsenheten ska en cykel som är 
laddad till minst 80 % låsas upp. I projektet undersöks möjligheten att med 
induktionsladdning ladda batteriet på mindre än 12 timmar och undersöka hur 
stora förlusterna blir jämfört med en fysisk strömöverföring.  

1.1 Fördelar med elcyklar samt induktiv laddning  

Fördelar med elcyklar är att de kan användas av personer som har svårigheter att 
använda en vanlig cykel. Motorn går att justera hur mycket hjälp den ska ge, (hur 
långt batteriet räcker beror på hur mycket motorn belastas). En annan fördel är att 
kunna ta sig längre sträckor utan större ansträngning där kollektivtrafiken eller bil 
hade varit det första valet. Fördelarna med induktionsladdning är att man slipper en 
fysik kontakt vilket gör det vädertåligt och konstruktionen blir enklare eftersom det 
räcker att laddningsytorna är nära varandra. 

1.2 Syfte 

Att utveckla en prototyp till en låsanordning med integrerad laddning för elcyklar 
vilket kan göra elcyklar mer attraktiva och därmed bidra till en bättre miljö. 

1.3 Mål 

Konstruera ett smart användarvänligt lås och laddningssystem som ska användas 
för att låsa och ladda upp elcyklar. Målet är också att de ska laddas upp på mindre än 
12 timmar och varje cykel ska vara minst 80 % laddad innan någon kan hyra den. 

1.4 Avgränsningar 

Den del som låset kommer att fästas i, själva cykelstället, konstrueras inte i detta 
projekt, (i mån av tid kommer en del som prototyp att skapas). Inkapslingen av 
cykeln kommer företaget OC Off Course att ta hand om. 
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1.5 Krav och önskemål 

1.5.1 Krav  

 Stabil och stöldsäker låsanordning. 
 Laddningstiden ska understiga 12 timmar. 
 Batteriet måste vara laddat till minst 80 % innan cykeln ges ut. 
 Cykeln ska förbli låst om det blir ett strömbortfall. 
 Laddning av batteriet ska ske induktivt. 

1.5.2 Önskemål  

Borttaget med avseende av sekretesskäl. 
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2 Bakgrund 

För att genomföra det här projektet behövdes inläsning om induktionsladdning och 
trådlös kommunikation, samt ta reda på vilka hårdvarudelar som var väsentliga för 
detta projekt. Undersöka vilka material som passade till låsanordningen för den 
miljö cykeln ska placeras i. Hur detta ska programmeras för att bli ett smidigt och 
säkert system. Detta projekt tar hänvisningar från ett tidigare projekt [1] samt ett 
företag Sycube som arbetar med elcyklar [2]. 

2.1 Befintliga lås 

Det finns redan flera olika typer av elektriska och magnetiska lås som kan användas 
för detta projekt, ett exempel är en Servocell som är ett litet elektriskt lås som blir 
upplåst när den tilldelas ström och låses utan [3], funktionen kan även vara motsatt 
för vissa Servoceller.  

2.2 Befintliga system 

(Borttaget med avseende av sekretesskäl) [4], (Borttaget med avseende av 
sekretesskäl)[5]. EU-projektet ELMOS [2] arbetar med att introducera elektriska 
färdmedel i små och medelstora städer i södra Östersjöområdet. Det finns inte stor 
marknad med elcyklar som laddas induktivt, Sycube har börjat undersöka olika 
alternativ för att ladda upp elcyklarna men inget som slagit igenom än. 

2.3 Laddning av litiumjonbatteri 

Laddning av ett litiumjonbatteri sker enligt två huvudfaser, konstant ström sedan 
konstant spänning. Laddningen sker först med en konstant ström tills spänningen 
når en viss nivå, vilken beror på det batteri som skall laddas. Därefter hålls 
spänningen konstant medan strömmen avtar tills batteriet är fulladdat, figur 1 visar 
en laddningskurva för strömmen (streckad linje) respektive spänningen (heldragen 
linje) under uppladdning. Vid laddning av batterier med lägre kapacitet (t.ex. 
mobiltelefon batterier) sköter laddaren övergången mellan laddningsfaserna. 
Batterier med högre kapacitet (t.ex. batterier i elektriska fordon) har ett BMS1 som 
sköter laddningssekvensen genom en effektbegäran till laddaren, laddaren mäter 
spänningen över batteriet och bestämmer strömmen som ska levereras. Laddaren 
måste kunna begränsa batterispänningen ifall det blir något BMS fel. Därför måste 
utgångssteget i laddaren kunna fungera antingen som en konstant strömkälla eller 
som en spänningskälla [6]. Laddning av ett litiumjonbatteri med högre spänning än 
den angivna kan resultera i brand [7]. 

                                                        
1
 Battery Management System 
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Figur 1 Laddningskurva för ett litiumjonbatteri [7] 

 

2.4 Induktionsladdning 

Trådlös energiöverföring är något som funnits i över 100 år men på senare tid blivit 
ett aktuellt ämne, det är en stor pågående utveckling i flera länder. Det används i 
mobiltelefoner, elektriska tandborstar, datorer, även Volvo håller på att ta fram ett 
system för att ladda elbilar med hjälp av induktion [8]. 
 
Referens [9] visar på en lösning för trådlös batteriladdning med ett system som 
levererade 30 W och har en total överföringseffektivitet på 57,8% med ett luftgap på 
1,5 mm mellan spolarna. Systemet bygger på en resonant induktionskoppling och 
består av drivkrets, spolar, likriktare och reglerkrets till batteriet. Drivkretsen till 
primärspolen innehåller en halv H-brygga som drivs med en PWM-signal genererad 
av två IC-kretsar. Spolarna är järnspolar av E-typ. Sekundärsidan består av en 
likriktare och en intelligent laddningskrets innehållande en Zeta DC-omvandlare och 
en mikrodator för att styra strömmen och spänningen till en konstant nivå för 
laddningen. Systemet klarar även av ett luftgap på 4,5 mm mellan spolarna med en 
total överföringseffektivitet på 50 %. 
 
De väsentligaste delarna för induktionskretsen är primärsidan med drivkrets samt 
primärspole och sekundärsidan med sekundärspole, likriktare samt reglerkrets.  
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2.4.1 Resonans 

Resonans finns i olika fysikaliska system, mekaniska system såväl som elektriska 
kretsar. Det kan betraktas som den naturliga frekvens vid vilken energiöverföringen 
till ett oscillerande system är som mest effektiv [10].  
 

En resonant induktionskoppling skapas genom att spolen kopplas till en 
kondensator vilket bildar en RLC-krets2 som är ett elektriskt oscillerande system. 
Vid kretsens resonansfrekvens växlar energin mellan kondensatorns elektriska fält 
och spolens magnetiska fält, utan resistans skulle detta fortgå i all oändlighet. På 
grund av resistans i spolens lindningar och i ledningsbanor avtar energin med tiden 
[11]. Genom att välja komponenter som ger samma resonansfrekvens för primär- 
respektive sekundärsidan ökas induktionskopplingens överföringseffektivitet. 
 
Vid resonansfrekvensen är strömamplituden i kretsen som högst, vilket uppkommer 
när impedansen Z (ekvation 10) är som lägst. Impedansen är som lägst när spolens 
reaktans    är lika med kondensatorns reaktans   , vilket ger att impedansen 
endast är lika med resistansen R [11]. 
 

  √          
     (10) 

 
 

Resonansfrekvensen för en RLC-krets beräknas med ekvation (11) [11]. 
 

   
 

  √  
     (11) 

 

2.4.2 Drivkrets 

För att en induktionsöverföring ska fungera krävs en växelström till en primärspole 
vilket genererar ett varierande magnetiskt fält genom spolen, om en sekundärspole 
placeras i det varierande magnetiska fältet induceras en ström i spolen [11]. 
 
En växelström kan genereras med olika typer av drivkretsar. En vanlig drivkrets är 
en H-brygga som brukar användas till att driva DC-motorer. Den består av fyra 
switchar (vanligtvis transistorer) placerade i fyra hörn med lasten i mitten. En 
matningsspänning är kopplad i toppen och jord är kopplad i botten. Switcharna slås 
på och av i par diagonalt och genom att växla par skapas en växelström genom 
lasten [12].  
 
Enligt referens [9] är den vanligaste drivkretsen till denna applikation en halv H-
brygga. Drivkretsen bestod av två switchar (transistorer) och två kondensatorer. 

                                                        
2
 RLC-Krets; R står för resistansen, L för spolens induktans och C för kondensatorns kapacitans. 
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Ena sidan på primärspolen kopplades in mellan switcharna och den andra mellan 
kondensatorerna. En switch och en kondensator kopplades till matningsspänning 
och den andra switchen och kondensatorn kopplades till jord. 

2.4.3 Spolar 

En induktionskoppling kan ses som en transformator uppdelad i två delar. 
 
Spolarnas kärna kan bestå av olika magnetiskt ledande material, kärnan lindas med 
ett ledande material, till exempel koppartråd. Små spolar med mindre yta kan inte 
överföra lika mycket effekt, överföringsförmågan kan ökas med val av material samt 
lindningstråd. Vid höga frekvenser måste skineffekten tas i beaktande och en 
lindningstråd som motverkar skineffekten bör användas. 
 
Skineffekten även kallat strömförträngning är ett elektriskt fenomen. När en ström 
passerar igenom en ledare med hög frekvens, trycks strömmen utåt mot ledarens 
yta. Om ledararean är liten ökar ledarens effektiva resistans. Strömförträngningen 
beter sig olika beroende om DC eller AC ström levereras, DC påverkar genom att 
göra en jämnare strömfördelning över ledarens yta. AC påverkar ledaren genom 
strömförträngning vilket ger ledaren högre impedans längre in i ledaren, detta 
medför att strömmen går lättare närmast ledarens yta [13]. Strömmen alstrar 
magnetfältet runt ledaren men skapar även magnetfält i den. När virvelströmmarna 
i det inre magnetfältet ändras motverkar dessa de ursprungliga strömmarna i 
ledaren, vilket medför att strömmar trycks utåt mot ytan, vilket är beroende på 
frekvensen [14].  
 
Ett bra material till kärnor för detta ändamål är ferromagnetiska material eftersom 
magnetfältet blir starkare med dessa, orsakerna är att dipolerna som utgör 
järnatomerna samverkar i stora mängder på små områden, vilket bildar små inre 
permanentmagneter. Ferromagnetiska material förbättras ytterligare om ett yttre 
fält eller en magnet påverkar järnet, vilket gör att de inre magneterna vrider sig i det 
pålagda fältets riktning, detta medför en förstärkning av det yttre fältet[15]. 
Fördelarna med ferrit är den höga permeabiliteten, höga frekvenståligheten samt de 
låga förlusterna [16]. 

När ett magnetiskt fält magnetiserar ferromagnetiskt material stannar materialet 
magnetiserat en tid efteråt, detta kallas magnetisk hysteres. För återställning av 
materialet måste ett fält av motsatt riktning placeras till detta, om istället ett annat 
fält placeras ger detta en annan magnetisering vilket ger en hysteresslinga.  
Hysteres beskrivs som minnet av magnetiseringen och orsakar effektförluster [17]. 

 



Induktiv låsanordning 
 

7 
 

2.4.4 Likriktare 

För laddning av batteriet behövs likström, detta medför att växelströmmen från 
sekundärspolen behöver likriktas. En vanlig typ av helvågslikriktare är en Graetz-
brygga som är uppbyggd av fyra dioder. En filterkondensator 
(glättningskondensator) som motverkar ripplet, används för stabilisering av 
spänningen från likriktarbryggan, ett högre värde på kondensatorn ger en stabilare 
spänning. Filterkondensatorn kopplas mellan utgång och jord på likriktarbryggan. 
Det är nödvändigt att filtrera likspänningen då elektriska kretsar kräver en stabil 
spänning och ström för att fungera på rätt sätt [18]. 
 
Frekvensen på växelspänningen måste tas i beaktande vid valet av dioder. För höga 
frekvenser krävs det snabba dioder som till exempel Schottky-dioder vilka är 
vanliga i högfrekventa applikationer [18]. 
 

2.4.5 Reglerkrets 

För att ladda batteriet på rätt sätt behövs en reglerkrets som är anpassad till 
batteriet. I denna applikation måste även reglerkretsen kunna hantera 
induktionsöverföringen. 
 
En lösning enligt referens [9] är att ha en intelligent reglerkrets som sköter sig själv 
på sekundärsidan. Denna krets består huvudsakligen av en Zeta DC-omvandlare och 
en mikrodator som styr laddningen. 
 
Ett annat alternativ enligt referens [19] är att överföra både energi och data genom 
induktionskopplingen, vilket gör att batteriet kan kopplas till en övervakningskrets 
som återkopplas till primärsidan och laddningen kan styras därifrån. 
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3 Metoder 

Det färdiga systemet ska bestå av cykelstället innehållande låsanordning, 
mikroprocessor, drivsteg och primärspolar samt sekundärsidan som skulle sitta på 
cykeln innehållande cykeldelen av låset, sekundärspolar, likriktare och reglerkrets. 
Figur 2 visar ett blockschema på det kompletta systemet. 

Figur 2 Blockschema på hela systemet 

3.1 Låsanordning 

En del av projektet var en konstruktion för fastlåsning av cyklarna. Låsanordningen 
skulle vara vädertålig, användarvänlig samt ta upp lite utrymme. Efter många 
diskussioner och idéer framkom två förslag som blev de slutgiltiga att välja mellan. 

3.1.1 Första låsförslaget 

Första låsförslaget till elcykeln var att göra en lösning liknande JCDecaux [5] (se 
figur 3), med en metalldel (1) på cykelramen men placerad i närheten av batteriet 
för enklare kabeldragning samt med en spole (2) monterad i denna del. Cykeln 
parkeras vid en stolpe (3) även den liknande JCDecauxs modeller, fast med 
låsmekanismen inbyggd i övre delen av stolpen. Metalldelen från cykeln körs in i ett 
spår i stolpen, där cykeln låses fast när en låshake (4) i stolpen drivs in i cykeldelen, 
haken drivs av en servomotor (5). Motorn styrs med en mikroprocessor som får 
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signal från positionssensorer när en cykel står rätt placerad. Resultatet blir att 
cykeln sitter fast i stolpen där en sekundärspole (6) är placerad för att passa mot 
spolen i metalldelen på cykeln. Låshaken är säkrad med ett servocell-lås (7) som är 
låst när det inte ligger en spänning över det, vilket gör att cykeln förblir låst vid 
strömavbrott.  

 
Figur 3 Första låsförslaget 

3.1.2 Andra låsförslaget 

Idén till andra låsförslaget kom från en av företagets Sycube lösningar [2] (se figur 
4).  Ett cykelställ (1) designades som en ram på två ben med plats för fem cyklar. 
Vilket gör att den tar upp mindre plats än det första förslaget där varje cykel har var 
sin stolpe. Vid den bakre delen av cykeln under batteriet placerades cykeldelen av 
låset (2), designen ser ut som ett handtag med två rör. På rören sitter två spolar 
placerade (3), en för varje rör. När cykeln placeras i cykelstället åker handtagsdelen 
samt rören med spolarna in i cykelstället. När den är placerad längst in ska en 
positionssensor ge en signal till en mikroprocessor som i sin tur styr en 
servomotorn (4) i cykelstället som driver ner en låshake (5). Låshaken är även här 
säkrad med ett servocell-lås (6), vilket gör att cykeln förblir låst vid strömavbrott. I 
cykelstället sitter två sekundärspolar (7) placerade för att passa mot spolarna på 
cykeldelen.  
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Figur 4 Andra låsförslaget 

3.1.3 Val av låsmekanism 

Låsförslagen beskrivna ovan presenterades för företaget OC Off Course. Efter 
uppvisning av dessa samt diskussion med företaget valdes låsförslaget enlig 3.1.2 
(andra låsförslaget). Främsta anledningen för valet var att monteringen av 
låsanordningen blir enklare samt mer flexibel, eftersom flera cyklar kan placeras i 
samma cykelställ. En mikroprocessor användes för att styra låssystemet. 
Positionssensorer ger insignal när en cykel är rätt placerad för fastlåsning, 
mikroprocessorn ger då en utsignal till servomotorn samt servocellen. När 
mikroprocessorn får en insignal att en cykel ska låsas upp kontrollerades det att 
cykeln är laddad och en utsignal ges till servocellen samt servomotorn för 
upplåsning. Låssystemets utformning kan ses med blockschemat på figur 5. 
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Figur 5 Blockschema på låsmekanismens utformning 

3.1.4 Tillvägagång 

Designen samt proportionerna togs fram i CAD3 programmet Catia V5. Där parter 
skapades för delarna som ingick i låsmekanismen. I parterna tas alla detaljer, 
storlekar samt vinklar med för varje del som ska vara med i det slutgiltiga. När de 
väsentliga delarna var designade skapades det produkter i Catia. Produkter är 
sammanslagningen av parterna, de läggs ihop med villkor mot varandra, detta för 
att se funktionen av det slutgiltiga.  
 
För projektet fanns en elcykel tillgänglig att arbeta med, där mått för prototypen 
kunde tas fram. Det skapades en förprototyp av plaströr samt silvertejp för delen 
som skulle sitta på cykeln för att säkerställa att alla mått stämde, se figur 6. Den 
slutgiltiga prototypen tillverkades av rundstav i trä för att göra den tålig samt att det 
blev enklare att fästa sekundärspolarna. 
 

                                                        
3 CAD; Computer-Aided Design 
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Figur 6 Prototyp1 för cykeldelen av låssystemet 

 
 
 
Låsmekanismen bestod av låshaken med hållare, servocell, servomotor samt 
kugghjul. Låshaken med hållare och kugghjulet tillverkades med 3D skrivaren 
MakerBot Replicator som fanns tillgänglig på högskolan, där den skriver ut 3D 
modellerna i ABS plast. Prototypen för cykelstället tillverkades i trä för att det gick 
snabbare samt att 3D skrivarens maximala utskriftsstorlek var betydligt mindre än 
storleken på cykelstället, vilket hade gjort att den hade fått skrivas ut i delar som 
sedan limmas ihop. Prototypen utformades som en trälåda med ett rektangulärt hål 
där cykeldelen förs in. 
 
När prototypen för cykelstället var framtagen kunde låsmekanismen monteras samt 
testas med mikroprocessorn. Därefter monterades och testades en positionssensor, 
den skulle känna av när cykeldelen var längst inne i låset. En knapp användes för att 
ge en signal att en cykel ska låsas upp. När låsmekanismen fungerade felfritt kunde 
primärspolarna samt primärkretskortet placeras i lådan. 

3.1.5 Sensorer 

En positionssensor användes för avkänning att cykeldelen var rätt placerad och att 
den skulle låsas fast. Till detta användes en ljussensor vilken består av en 
fototransistor och en IR-diod, när IR-strålen mellan IR-dioden och fototransistorn 
bröts gavs en signal till mikroprocessorn. Även en magnetsensor användes, den gav 
en signal till mikroprocessorn när en magnet fördes över den. Tester visade att 
sensorerna fungerade som förväntat. Ljussensorn placerades för att känna av när 
cykeldelen var på plats i låset och magnetsensorn placerades under själva 
låshandtaget där en magnet placerades. Anledningen till att använda två olika 
sensorer var för att låset inte skulle aktiveras bara på grund av att någon stoppar in 
något i låset samt för att vara helt säker på att cykeln var rätt placerad. 
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3.2 Induktionsladdare 

Cykelbatteriet var ett litiumjonbatteri där det krävde en maximal 
laddningsspänning på 42V och en ström mellan 1-2A för att laddas upp under en 
rimlig tid. Undersökningar behövde göras för att hitta en kretslösning som kunde 
leverera önskad effekt. Kretsen ska bestå av drivkrets, spolar, likriktare och 
reglerkrets. Se figur 7 för ett blockschema över laddningskretsen. 

 
Figur 7 Blockschema över induktionsladdningskretsen 

3.2.1 Spolarna  

Induktionen som uppstår mellan spolarna beror mycket på vilka kärnor som 
används (utformning, storlek, material) och antal lindningsvarv, samt vilken 
lindningstråd som används för att linda kärnorna. Låsanordningen som valdes 
gjorde att spolarna behövde vara relativt kompakta för att passa låssystemet, detta 
blev en begränsning då större kärnor kan överföra mer effekt. Lindningstråden som 
valdes var litztråd och kärnorna valdes till ferritkärnor, P-kärnor med en diameter 
på 30,5 mm, figur 8 visar de lindade spolarna. 

 

Figur 8 De färdiga spolarna 
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Litztråd består av ett stort antal individuellt isolerade ledare [16]. Denna 
lindningstråd valdes eftersom den är utformad för att minska förlusterna som 
orsakas av skineffekten, samt att den tål temperaturer på upp till 130 grader. Den 
klarar även höga frekvenser vilket var nödvändigt då resonansfrekvensen 
beräknades ligga runt 100 kHz och ska tåla en ström på 3,36 A [20]. 
 
Ferritkärnor valdes till spolarna för att få ett starkt magnetiskt fält och för att få ut 
den effekt som behövdes för att ladda upp cykelbatteriet. Dessa klarar även av de 
höga frekvenser som användes. 
 
Det användes dubbla spolar för primär- respektive sekundärsidan, detta för att få en 
större överföringsyta genom att seriekoppla spolarna till två par med spolar, samt 
att det passade låssystemets utformning. Ett par placerades på cykeldelen, det andra 
i låsanordningen. Induktansen uppmättes på ett par i taget med en RLC mätare, se 
resultat. En skyddsplast av glasfiber på 0,5 mm monterades på varje spole och de 
kopplades upp på två plattor för att få rätt avstånd från varandra.  

 

 
3.2.2 Laddningskrets 

Programmet Cadence Orcad användes för att testa olika drivkretsar. Uppkopplingar 
simulerades för att se hur de betedde sig. Vissa komponenter kunde inte simuleras i 
programmet, dessa fick ersättas av något liknande i simuleringarna som gav ett så 
nära beteende som möjligt. Induktionsöverföringen fick t.ex. simuleras med en 
transformator, detta var inte optimalt men det visade att principen fungerade. 
 

Efter diskussioner bestämdes en preliminär lösning som kopplades upp på 
breadboard för testning. En PWM-signal från en mikroprocessor användes för att ge 
drivkretsen en fyrkantspuls, detta för att göra det enkelt att ändra frekvensen. I 
drivkretsen förstärks fyrkantspulsen i ett drivsteg kopplat till två stycken MOSFET 
som bildar en halv H-brygga som i sin tur driver primärspolen.  
 
På sekundärsidan kopplades sekundärspolarna till en likriktarbrygga och 
reglerkrets för att ladda batteriet på rätt sätt. På grund av den höga frekvensen 
användes snabba schottky-dioder till likriktarbryggan. Reglerkretsen till batteriet 
konstruerades kring spänningsregulatorn LM317. Denna krets valdes för att det inte 
fanns tid att konstruera en effektivare mer komplicerad krets, samt att den var 
tillräcklig för att ladda batteriet på rätt sätt. En mall på hur kretsen skulle byggas 
upp hämtades från internet [21]. 
 
Ett kretsschema på primärkretsen kan ses på bilaga B och ett kretsschema för 
sekundärkretsen visas på bilaga C. 
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3.2.3 Test av reglerkrets 

Kretsen kopplades upp på breadboard med skillnaden att den matades med en DC-
spänning vilket gjorde att likriktarbryggan och glättningskondensatorn inte 
behövdes, se figur 9 för kretsschema. Den maximala laddningsströmmen (    ) 
kunde regleras med motståndet (  ) enligt formeln (12) och den maximala 
laddningsspänningen ställdes in med trimpotentiometern innan batteriet kopplades 
på.  
 

     
   

  
     (12) 

 
Matningsspänningen skulle ligga minst 3 V över batterispänningen och valdes där av 
till 45 V. Motståndet    räknades ut till 0.4 Ohm, vilket skapades genom att 
parallellkoppla tre stycken 1.2 Ohms motstånd. Cykelbatteriet laddades ut till 
hälften och kopplades till laddaren. Detta för att det inte skulle ta för lång tid att 
ladda upp samt att det var när batteriet började bli fulladdat som reglerkretsens 
beteende började bli intressant. Reglerkretsen matades med en spänningskub och 
multimetrar användes för att mäta strömmen som levererades till batteriet, 
spänningen över batteriet samt spänningen in till LM317. 
 

 

Figur 9 Reglerskrets för laddning av litiumbatterier [21] 
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3.2.4 Test av drivkrets 

Drivkretsen kopplades upp på breadboard. PWM-signalen genererades med en 
funktionsgenerator för att enkelt kunna ändra frekvensen och en spänningskub 
användes till att mata drivkretsen och transistorerna. Drivkretsen behövde en 
matningsspänning på 12V och matningen till transistorerna valdes till 15V. Spolarna 
placerades på samma avstånd som de kommer sitta i prototypen. På sekundärsidan 
kopplades en kondensator för resonansen, likriktarbrygga, glättningskondensator, 
lampa och en voltmeter in. Detta för att både visuellt kunna se och mäta vid vilken 
frekvens effektöverföringen blir som mest effektiv. Schemat för drivkretsen kan ses i 
schemat för hela primärsidan i bilaga B. 

3.2.5 Cykelbatteriet 

För att veta exakt hur cykelbatteriet betedde sig när det laddades upp gjordes en 
uppladdning med batteriladdaren för cykeln, där mätningar för strömmen och 
spänningen in till batteriet gjordes över tiden. Detta för att induktionsladdaren 
skulle efterlikna det sätt som den tillhörande batteriladdaren till cykeln gör för att 
ladda upp batteriet. Av dessa mätvärden kunde grafer för hur spänningen 
respektive strömmen som laddaren levererade över tiden plottas med hjälp av 
MATLAB, se figur 10. 

 
Figur 10 Uppladdning av cykelbatteri med tillhörande laddare 
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3.2.6 Kretskort 

Då testerna visade att primärkretsen respektive sekundärkretsen fungerade 
påbörjades framtagning av kretskort, dessa skapades i elektroniklabbet på 
Högskolan i Halmstad. Programmet som användes för att rita upp scheman och PCB-
layout för respektive kort var DesignSpark, valet till detta program var för att det 
var enklare att använda än Cadence Orcad, vilket sparade tid. Först tillverkades 
primärkretskortet vilket innehöll både drivkretsen till primärspolarna och 
mikroprocessorn för styrning av låsmekanismen. Därefter tillverkades 
sekundärkretskortet innehållande likriktare samt reglerkrets. Tester utfördes under 
tiden komponenter löddes på plats för att säkerställa att kretskorten var korrekta. 
  
Primärkretskortet testades först med endast drivkretsen monterad, kablar löddes 
dit för att mata bryggdrivkretsen samt transistorerna med en spänningskub där en 
PWM-signal togs från en funktionsgenerator. Spolarna kopplades in, på 
sekundärsidan var endast en likriktarbrygga samt en lampa inkopplad. 
Transistorerna matades med 15 V och bryggdrivkretsen med 12 V. Multimetrar 
kopplades in för att mäta strömmen som levererades till transistorerna respektive 
bryggdrivkretsen samt spänningen efter likriktaren på sekundärsidan. 
 
Mikroprocessorn kopplades in för att verifiera att den klarade av 
matningsspänningen från kretskortet samt att drivkretsen fungerade med en PWM-
signal från mikroprocessorn som programmerades till 90 kHz vid detta test.  
 
När sekundärkretskortet var tillverkat löddes först komponenterna till 
reglerkretsen dit och testades genom att mata kretsen med en likspänning och 
mätningar av spänningen över och strömmen in till batteriet gjordes med 
multimetrar. Därefter löddes övriga komponenter på plats och sekundärkretsen 
kunde nu testas i sin helhet. Testet utfördes genom att mata kretsen med en 
växelspänning och mäta likspänningen ut efter likriktarbryggan samt spänningen 
över och strömmen in till batteriet. 

3.2.7 Test av hela Induktionsladdaren 

Ett första funktionstest av induktionsladdningskretsen gjordes med det första 
primärkretskortet genom att spolarna och sekundärkretsen kopplades till 
cykelbatteriet. Skillnaden mot den kompletta kretsen var att primärkretsen matades 
med en likspänning då likriktarbryggan saknades samt komponenterna på 
sekundärsidan var uppkopplade på breadboard. En funktionsgenerator användes 
för att välja en lämplig frekvens på PWM-signalen innan mikroprocessorn 
kopplades in. Multimetrar användes för att mäta strömmen och spänningen in till 
primärkretsen, spänningen efter likriktaren på sekundärsidan samt spänningen 
över och strömmen som levererades till batteriet. 
 
När primär- respektive sekundärkretskortet var monterade kunde den verkliga 
resonansfrekvensen bestämmas. Primärkretsen matades med en växelspänning och 
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PWM-signalen togs från en funktionsgenerator för enkel justering av frekvensen. 
Spänningen och strömmen in till primärkretsen samt strömmen och spänningen 
efter likriktaren på sekundärsidan uppmättes med multimetrar. Mätningar gjordes 
mellan frekvenserna 80 kHz och 140 kHz.  
 
När resonansfrekvensen var bestämd kopplades mikroprocessorn in och ett 
komplett laddningstest utfördes med spolarna monterade i låsanordningen. Ett helt 
urladdat cykelbatteri laddades upp och strömmen in till och spänningen över 
batteriet uppmättes över tiden. Max laddningsspänningen till batteriet ställdes in till 
41.7 V för att inte riskera överladdning. 

3.3 Styrning  

En mikroprocessor användes till att styra låsanordningen och generera en 
fyrkantspuls till drivkretsen vilket gjordes genom att använda en PWM-signal med 
en duty cycle på 50 %. För att ge en signal för att låsa upp cykeln användes en 
kontakt kopplad till en digital ingång, även positionssensorerna kopplades till 
digitala ingångar. En analog ingång kopplad till strömsensorn ska läsas av för att 
kontrollera batteriets laddningsnivå samt stänga av laddningen när batteriet blev 
fulladdat.  
 
Mikroprocessor som valdes till projektet blev en Arduino Nano [22] eftersom den 
var lätt att programmera och hade alla funktioner som behövdes. Fördelen med 
Arduino Nano var att den är kompakt och får plats i en standard DIL-sockel, vilket 
gjorde den enkel att placera på kretskortet. 

3.3.1 Programmering 

Koden som genererar en PWM-signal hämtades från Internet [23], det var ett färdigt 
bibliotek som endast behövde läggas till. För att generera en PWM-signal behövde 
endast timers initieras och PWM-utgång, duty cycle samt frekvens väljas. Ett färdigt 
bibliotek för styrning av servomotorn fanns tillgängligt i Arduinon, en PWM-utgång 
för styrsignal till servomotorn behövde väljas och sedan styrdes den genom att ange 
det antal grader den skulle vrida sin axel. Styrning av Servocellen gjordes genom att 
koppla den till en digital utgång som ställdes hög/låg för låsning/upplåsning. Koder 
testades först enskilt och sedan tillsammans för att verifiera att inga problem 
uppstod. Koderna kan ses i bilaga A.  

3.4 Montering 

När alla delarna var tillverkade och testade påbörjades monteringen till ett komplett 
system. Systemet bestod av en primärsida innehållande cykelstället med 
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låsanordning, primärspolar och primärkretskortet samt en sekundärsida 
innehållande cykeldelen av låset, sekundärspolar och sekundärkretskortet.  

3.4.1 Primärsidan 

Låsmekanismen placerades i den främre delen av cykelstället, där låsning sker när 
cykeln står rätt placerad. Kretskortet placerades i den bakre delen av cykelstället för 
att enkelt kopplas till spolarna, de två spolarna i cykelstället placerades i mitten i en 
mellanvägg.  Mellanväggen med spolarna hade ett bestämt avstånd från låset för att 
spolarna på cykeldelen respektive spolarna i cykelstället skulle hamna på rätt 
avstånd från varandra, detta är mycket viktigt då överföringseffektiviteten blir 
kraftigt försämrad om avståndet mellan spolarna är för stort. Sedan monterades 
positionssensorer och kontakten som skulle ge en signal för att låsa upp cykeln.  
 
När delarna till låsmekanismen var monterade utfördes ett funktionstest där 
mikroprocessorn programmerades att styra servomotorn till sina ändlägen (0 till 
180 grader) för att säkerställa att låshaken gick ända ner samt att servocell-låset 
låser fast haken på rätt positioner. När låsmekanismen fungerade testades 
positionssensorn samt kontakten genom att föra in cykeldelen i låset och lägga till 
kod som låste när positionssensorerna gav signal och låste upp när kontakten 
trycktes ner. 
 

3.4.2 Sekundärsidan 

Det som skulle monteras på sekundärsidan var cykeldelen av låsanordningen samt 
sekundärkretskortet. Dessa delar färdas med cykeln och får inte vara i vägen för 
användaren. Cykeldelen av låsanordningen placerades under batteriet där spolarna 
endast sticker ut några centimeter utanför pakethållaren. Sekundärkretskortet 
monterades på en träbit som placerades ovanpå pakethållaren tillsvidare. Då 
företaget skulle ta hand om inkapslingen av cykeln fick den slutgiltiga positionen av 
kretskortet bestämmas senare. 
 
När båda sidor var monterade kunde systemet testats i sin helhet. 
 
 
 
 
  



Induktiv låsanordning 
 

21 
 

4 Resultat 

4.1 Induktionsladdning 

4.1.1 Spolarna 

Spolarnas lindningsvarv bestämdes till 12.5 varv. Uppmätning av spolparens 
induktans L resulterade i induktanserna som ses i tabell 1. När spolarnas induktans 
var uppmätta kunde ett lämpligt värde på kondensatorerna väljas och 
resonansfrekvensen kunde beräknas med ekvation (11). 

L Spolpar A L Spolpar B 
25.5uH 27.3uH 

 
Tabell 1 Induktansen för spolarna 

4.1.2 Laddningskretsen 

Matningsspänningen till transistorerna behövde minst vara cirka 50 V medan 
drivkretsen och mikroprocessorn skulle matas med 12 V, även en spänning på 5 V 
behövdes till strömsensorn, servomotorn samt positionssensorerna. Detta betydde 
att primärkretskortet behövde generera tre olika matningsspänningar och kunna 
matas med en växelspänningskub som kunde leverera tillräckligt med effekt. Det 
löstes genom att koppla in en likriktare för att mata transistorerna, 
matningsspänningen kunde ställas in med växelspänningskuben. En DC/DC 
omvandlare användes för att få en spänning på 12 V och därifrån kopplades en 
spänningsregulator som gav 5 V ut. 
 
Strömsensorn användes för att mäta strömmen till transistorerna vilket skulle 
användas till att stänga av laddningen när batteriet var fulladdat. Kretsen borde dra 
betydligt mindre ström när batteriet är fulladdat vilket mikroprocessorn kan känna 
av med en insignal från strömsensorn.  
 
En fördel med att koppla in en likriktare på primärkretskortet är att det enda som 
behöver läggas till för att kunna mata kretsen direkt från ett vanligt eluttag är en 
transformator som transformerar ner 230 V till den matningsspänning 
transistorerna behöver. 
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4.1.3 Test av reglerkrets 

Cykelbatteriet hade en max laddningsspänning på 42 V enligt datablad. LM317 
skulle klara av att leverera en ström på 1.5 A samt en spänning på upp till 57 V [24]. 
En trimpotentiometer på 10k Ohm behövde monteras för att max 
laddningsspänningen skulle kunna ställas in till 42 V. Max laddningsspänning valdes 
till 41.5 V eftersom en för hög laddningsspänning kan skada batteriet och orsaka 
brand. 
 
Det visade sig att reglerkretsen inte gav den önskade laddningsströmmen med 
       Ohm. Efter experimenterande valdes det att parallellkoppla ett 1.2 Ohms 
och ett 0.47 Ohms motstånd vilket gav en total resistans på 0.34 Ohm och en 
laddningsström på 1.5 A. 
 
Kretsen laddade batteriet med en relativt konstant ström, strömmen in till batteriet 
minskade dock något när temperaturen på LM317 ökade. LM317 blev väldigt varm 
och en stor kylfläns var tvungen att användas. 
 
När cykelbatteriet laddades upp med kretsen betedde den sig på liknande sätt som 
den tillhörande cykelbatteriladdaren. Batteriet laddades upp till 41.5 V vilket var 
den inställda max laddningsspänningen. 

4.1.4 Test av drivkretsen 

På grund av att spolarna behövde vara relativt kompakta användes höga frekvenser 
eftersom mer effekt kan överföras med mindre spolar vid höga frekvenser. 
Resonansfrekvensen valdes till 100 kHz vilket komponenterna skulle klara av utan 
problem. Värdet på kondensatorerna kunde räknas ut med ekvation (11), se tabell 2.  

 
Primärkretsen, L=27.3uH Sekundärkretsen, L=25.5uH 
       = 92.8nF          =99.3nF 

Tabell 2 Framtagning av kondensatorer 

 
Värdet på kondensatorerna valdes därefter till 100 nF på båda sidor vilket gav en 
resonansfrekvens på 96.3 kHz för primärkretsen och 99.7 kHz för sekundärkretsen. 
Optimalt borde resonansfrekvensen vara densamma för båda kretsarna men 
eftersom de ligger så nära varandra och det är svårt att få exakt rätt kapacitans 
användes ett standard värde på 100 nF i första testet. 
 
Först gjordes ett test med kondensatorer på båda sidor för att få en resonanskrets. 
Det testades även att ta bort kondensatorn på sekundärsidan vilket visade att det 
inte gjorde någon skillnad, effektöverföringen förblev densamma vid samma 
frekvens vilket gjorde att kondensatorn på sekundärsidan inte användes i 
fortsättningen. Anledningen till detta tas upp i diskussion.  



Induktiv låsanordning 
 

23 
 

 
Vid första testet av resonanskretsen när endast en lampa var inkopplad som last 
blev spänningen över lampan hög när frekvensen höjdes, även med låg 
matningsspänning till primärkretsen. Därför kunde inte frekvensen höjas ända upp 
till resonansfrekvensen vid detta test. Dock visade det sig att kondensatorn för 
resonansen blev väldigt varm när frekvensen och strömmen ökade. Den första 
kondensatorn som användes var en liten keramisk kondensator på 100 nF. Därefter 
användes två stycken parallellkopplade plastfilmskondensatorer på 47 nF vardera 
vilket gav en total kapacitans på 96 nF, detta gav en ny resonansfrekvens på 98311 
Hz. Dessa höll en acceptabel temperatur oavsett frekvens och klarade av den ström 
och spänning som krävdes. 
 

För att bestämma den verkliga resonansfrekvensen för kretsen behövde 
reglerkretsen och batteriet vara inkopplat på sekundärsidan för att få rätt last. 
Eftersom batteriet är kapacitivt kan det ändra på resonansfrekvensen gentemot om 
lasten hade varit rent resistiv, vilket gjorde att detta test fick ske när 
laddningskretsen var klar. 
 
För att testa att induktionsöverföringen kunde leverera den effekt som behövdes på 
sekundärsidan för att ladda batteriet kopplades två stycken effektmotstånd på 10 
Ohm i serie in efter likriktarbryggan. Den medföljande batteriladdaren till cykeln 
levererade 42 V och 2 A. De två effektmotstånden fick en total resistans på 20 Ohm, 
med en spänning på 42 V över motstånden skulle de dra en ström på 2.1 A. Testet 
kunde endast utföras under en kort period eftersom effektmotstånden inte klarade 
av så hög effekt under någon längre tid, men det visade att överföringen kunde 
leverera 42 V och 2.1 A. 

4.1.5 Hela induktionsladdaren 

Vid första testet fungerade överföringen, den var som mest effektiv vid en frekvens 
på 120 kHz. Inkoppling av Arduinon orsakade inga problem, drivkretsen fungerade 
felfritt med PWM-signalen från Arduinon. En spänning på 60 V till primärkretsen 
gav en spänning på 45 V efter likriktarbryggan på sekundärsidan. Strömmen in till 
primärkretsen var endast ett tiotal milliampere högre än strömmen in till batteriet 
vilken var 1.5 A. Överföringseffektiviteten räknades ut till 75 % vid detta test. 
 
Vid testet med de färdiga kretskorten uppmättes att överföringen var som mest 
effektiv vid 121 kHz vilket blev den slutgiltiga resonansfrekvensen. Vid denna 
frekvens uppmättes en spänning på 37.5 V (AC, rms) samt en ström på 3.4 A (AC, 
rms) in till primärkretsen och ut efter likriktaren på sekundärsidan uppmättes en 
spänning på 39 V (DC) samt en ström på 1.5 A (DC). 
 
Vid uppladdning av cykelbatteriet behövde fläktar användas till transistorerna och 
LM317 för att inte riskera överhettning av komponenterna. Det visade sig att 
spänningen ut efter likriktarbryggan på sekundärsidan ökade i takt med att 
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strömmen in till batteriet minskade. Detta är något som behöver tas hänsyn till då 
denna extra energi går till spillo. Figur 11 visar grafer på spänningen över (blå linje) 
och strömmen (röd linje) in till batteriet över tiden, graferna skapades med hjälp av 
MATLAB. Laddningskretsen betedde sig på liknande sätt som den tillhörande 
batteriladdaren, det tog som väntat längre tid att ladda upp batteriet. Den totala 
laddningstiden blev nio timmar. 

 
Figur 11 Uppladdning av hela systemet 

4.1.6 Kretskort 

När första primärkretskortet var framtaget gjordes ett första test med endast 
drivkretsen på plats. Det visade sig att bryggdrivkretsen till transistorerna började 
dra mer och mer ström när frekvensen ökade vilket orsakades av störningar som 
fortplantade sig i kretskortet. Störningarna berodde på att det var gemensam jord 
till båda matningsspänningarna. För att bli av med problemet kopplades DC/DC 
omvandlaren in med en avstörningskondensator mellan 12 V utgången och jord. 
DC/DC omvandlaren behövde en matningsspänning på minst 36 V, transistorerna 
matades återigen med 15 V. Detta löste problemet, bryggdrivkretsen drog nu en 
acceptabel mängd ström och kretsen fungerade problemfritt. Det medförde att ett 
nytt primärkretskort behövde tillverkas, dock kunde de komponenter som saknades 
placeras vid sidan av och löddas dit med kablar tillsvidare. Det testades även att 
koppla in och generera PWM-signalen med mikroprocessorn. Detta orsakade inga 
problem, drivkretsen fungerade likvärdigt med PWM-signalen från 
mikroprocessorn. 
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Det andra primärkretskortet testades på samma sätt som det första. Enda 
problemen som uppstod berodde på dåligt utförda lödningar, i övrigt fungerade 
kretskortet felfritt. 
 
Sekundärkretskortet fungerade utan problem. LM317 fick monteras utanför 
kretskortet och kopplas till kretskortet med kablar på grund av att en stor kylfläns 
behövde användas.  

4.2 Styrning 

Koderna för att generera en PWM-signal och styrning av låset fungerade 
problemfritt var för sig och även tillsammans. Tyvärr fanns det inte tid att 
implementera kod till att läsa av strömsensorn och stänga av laddaren. 

4.3 Montering 

4.3.1 Primärsidan 

När motorn skulle placeras i cykelstället upptäcktes att motorn inte hade varit med i 
beräkningarna för låsmekanismen och det medförde att kugghjulet hamnade längre 
ut än vad låshaken satt från väggen. Anledningen till detta var att den delen glömdes 
av när hela CAD produkten testades för att se hur allt skulle placeras och passas 
ihop. Lösning blev att bygga ut den del som motorn fästes mot från väggen och 
placera motorn på motsatt håll, kugghjulet hamnade nu rätt för att styra låshaken. 
Spolarna på cykeldelen skulle passa i två hål i mellanvägen i cykelstället, ett test 
visade att måtten mellan centrum till centrum hade blivit för kort. Detta 
korrigerades genom att borra nya hål i väggen som även kortades ner för att göra 
monteringen av övriga delar enklare. Endast ljussensorn användes som 
positionssensor då det inte fanns tid att montera och implementera magnetsensorn. 
Ljussensorn placerades på mellanvägen mittemellan spolarna för att ge signal när 
cykeldelen fördes in i cykelstället. Figur 12 visar den färdiga prototypen på 
cykelstället och figur 13 visar den färdiga prototypen på cykeldelen av låset och 
sekundärkretskortet. 
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Figur 12 Den färdiga prototypen på cykelstället 

 
 
 
 
 

 
 

Figur 13 Den färdiga prototypen på cykeldelen samt sekundärkretskortet 
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4.3.2 Funktionstest 

Vid första testet av låsmekanismen gick inte låshaken ända ner när servomotorn 
styrdes mellan 0-180 grader, vilket berodde på att kugghjulets diameter var för 
liten. Ett nytt kugghjul med större diameter och fler kuggar tillverkades, vilket löste 
problemet. Servomotorn behövde nu endast styras från 0-160 grader för att låsa 
samt låsa upp. Kugghjulets diameter gjordes större än nödvändigt för att marginaler 
skulle finnas. Nu låste servocell-låset fast låshaken på rätt positioner. 
 
Testet av positionssensorn och kontakten som gav en signal för att låsa upp cykeln 
uppvisade inga större problem. Positionssensorn borde placerats längre in för att 
inte ge signal till mikroprocessorn förtidigt, detta korrigerades genom att lägga till 
en delay i koden. Cykeldelen låstes fast när den fördes in i cykelstället och låstes upp 
när knappen trycktes ner. Cykeldelen satt ordentligt i cykelstället utan glapp. 

4.4 Slutgiltiga resultatet 

Alla krav blev inte uppfyllda på grund av tidsbrist. De delar som prioriterades var att 
göra en låsanordning som laddade cykelbatteriet induktivt. Tabell 3 visar vilka krav 
som uppfylldes. Figur 14 visar den färdiga prototypen på system med cykelställ, 
cykeldelen av låset samt sekundärkretsen placerad ovanpå cykelbatteriet.  
 
KRAV: UPPFYLLT? 
Stabil och stöldsäker låsanordning. JA 
Laddningstiden ska understiga 12 timmar. JA 
Batteriet måste vara laddat till minst 80 % innan cykeln ges ut. NEJ 
Cykeln ska förbli låst om det blir ett strömbortfall. NEJ 
Laddning av batteriet ska ske induktivt. JA 

Tabell 3 Uppfyllda krav 

 

 
 

Figur 14 Hela prototypen med cykelställ, cykeldelen och sekundärkretsen på cykelbatteriet 
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4.5 Samhällsvinster 

Om ett flertal människor väljer att ta elcykel till jobbet leder detta till mindre trafik 
vilket leder till mindre avgaser som i sin tur bidrar till en bättre miljö. Systemet ska 
vara lätt för alla att använda. Möjligheterna är många, elcyklar har fördelen över 
vanliga cyklar att det går att ta sig längre sträckor utan någon större ansträngning, 
vilket är attraktivt då de flesta inte vill komma svettiga till jobbet, mötet, 
restaurangbesöket, etc. Men det bidrar även till att folk rör på sig mer vilket bidrar 
till bättre hälsa, även om elmotorn hjälper till blir det mer motion än att köra bil. 
Dessutom går det att ställa in hur mycket hjälp motorn ska ge, till exempel kan 
motorn ge mycket hjälp på vägen till jobbet för att slippa komma fram svettig och på 
hemvägen kan motorn stängas av och då kan vägen hem bli ett träningspass.  
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5 Slutsatser 

Projektet som helhet blev väldigt stort, vilket medförde att inte alla momenten i 
projektet kunde genomföras. Det blev stor fokus på den induktiva laddningen och 
det tog mycket tid att hitta information om det samt att konstruera det på rätt sätt. 
Det lades även tid på att designa och konstruera låsmekanismen. Detta medförde att 
det inte fanns tid för vissa krav och önskemål. 
 
De viktigaste målen med projektet har blivit uppfyllda då ett låssystem för elcyklar 
som laddas med trådlös laddning har konstrueras. Det har i projektet tagits fram en 
induktionsladdningskrets samt en prototyp för låsanordningen. De krav som inte 
blivit uppfyllda är att låset inte är säkrat vid strömbortfall. Detta på grund av att 
servocellen som användes i prototypen var låst när det hade en spänning över sig, 
en servocell med motsatt funktion skulle ha använts men detta kunde inte 
införskaffas eftersom det inte gick att få tag på återförsäljare. Ett annat krav som 
inte uppfylldes var att cykelbatteriet måste vara laddat till minst 80 % innan en 
cykel kan hyras ut. Detta skulle mätas med strömsensorn på primärkretskortet och 
borde vara lätt att implementera genom att göra några mätningar och implementera 
kod till det i mikroprocessorn, tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för att utföra 
detta. Eftersom låsmekanismen till prototypen tillverkades i plast kunde inga 
seriösa tester på stöldsäkerhet göras, dock upplevdes konstruktionen i sig som 
stöldsäker. 
 
Vissa av resultaten från laddningskretsarna gav fundersamma resultat, t.ex. vid test 
av drivkretsen gjorde det inte någon skillnad med att ta bort kondensatorn på 
sekundärsidan. Slutsatsen med detta var att på grund av att spolarna var såpass 
nära varandra så var kopplingsfaktorn mellan spolarna hög vilket då gjorde att 
kondensatorn på sekundärsidan inte hade någon större betydelse. Den beräknade 
resonansfrekvensen var betydligt lägre än den verkliga resonansfrekvensen, detta 
berodde på att spolarna och kondensatorerna inte var optimala komponenter. En 
verklig spole har till exempel resistans i lindningarna vilket inte ekvation (11) tar 
hänsyn till. En annan faktor är lasten på sekundärsidan (batteriet) som är kapacitivt 
vilket också påverkade resonansfrekvensen. 
 
Vid test av reglerkretsen blev LM317 väldigt varmt vilket visade att den inte var 
speciellt effektiv, mycket energi gick upp i värme. Denna behöver bytas ut mot en 
mer effektiv reglerkrets för att detta ska bli en kommersiell produkt. Någon typ av 
återkoppling så att mikroprocessorn på primärsidan kan användas för att reglera 
laddningen skulle antagligen vara mycket effektivare.  
 
Förbättringar av låssystemet skulle kunna göras genom att minska ner storleken på 
vissa delar, där funktionen inte skulle ändras utan endast göra att cykelstället skulle 
bli mindre och låsanordningen tar mindre plats. 
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För fortsatt arbete på detta projekt skulle små justeringar kunna ske i både 
låsanordningen samt laddningskretsen då vissa delar inte hanns med, samt att det 
inte fanns tid att justera.  
 
I det riktiga cykelstället som ska ha plats för fem cyklar så kommer det inte vara ett 
sådant här primärkretskort till varje cykel. Det räcker att ha en likriktare som matar 
alla fem laddningskretsarna och med ett annat val av mikroprocessor kan kanske 
alla fem låsanordningarna och laddningskretsarna styras med samma enhet. 
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6 Diskussion 

 
Resultatet från laddningskretsen gör att cykelbatteriet kommer laddas induktivt på 
mindre än 12 timmar, vilket var ett av kravet för projektet. Sammanfattningsvis var 
målet för projektet att konstruera ett låssystem med induktiv laddning för elcyklar 
och detta har vi lyckats med. 
 
Som nämndes i slutsatsen var laddningskretsen bristande. Detta medför att en 
effektivare laddningskrets behöver konstrueras för att skapa en färdig produkt. Om 
mer tid funnits i projektet hade en bättre krets kunnat tas fram. En stor styrka med 
kretsen är att induktionsöverföringen klarar av att få över den effekt som krävs 
samtidigt som spolarna har små dimensioner. Överföringseffektiviteten uppgick till 
75 % när kretsen matades med en likspänning vilket är relativt bra, där det 
induktiva projektet från Chalmers hade sin effektivitet på 77 %. En anledning att de 
hade bättre effektivitet kan vara att de fick en färdig drivkrets, där vi fick ta fram vår 
egen. Det finns troligen förbättringar som kan göras med vår drivkrets, men tyvärr 
fanns det inte tid att testa olika varianter på drivkretsar då detta bara var ett 
delmoment i hela projektet. Om tid funnits hade det också varit önskvärt att testa 
olika typer av spolar för att eventuellt kunna öka överföringseffektiviteten. En hel 
del tid användes för att leta efter information om hur man räkna ut vilken modell av 
spolar som skulle passa bäst till denna applikation. Detta visade sig vara svårt att 
hitta samt även att de förklaringar som fanns var väldigt komplexa. 
 
Låsanordningen fungerade väl, dock måste det ses över till den färdiga produkten 
att spolarna verkligen ligger mot varandra då överföringseffektiviteten är beroende 
av detta. Ett sätt att lösa det är att montera primärspolarna på fjädrar så de alltid 
trycks mot sekundärspolarna. 
 
Ett mätproblem som uppstod under testerna av uppkopplingarna var att 
kopplingskablarna var för tunna för de höga spänningarna och strömmarna, detta 
medförde att systemet inte kunde testas under längre perioder förrän kretskorten 
var framtagna. 
 
Det är en hel del jobb kvar innan detta kan bli en färdig produkt som står ute i 
städerna. Vi har gjort ett bra förarbete för att visa att principen fungerar som nu kan 
vidareutvecklas till en slutprototyp. 
 
Sammanfattningsvis så är vi väldigt nöjda med det vi lyckats åstadkomma i det här 
examensarbetet. 
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Bilaga A – PWM och styrning av servomotor 
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Bilaga B - Kretsschema för primärsidan 
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Bilaga C – Kretsschema för sekundärsidan 
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Bilaga D – Komponentlista 

 

Primärkretsen 
 

Betäckning Komponent Värde 
R1 Motstånd 80 Ω 
R2 Motstånd 80 Ω 
R3 Motstånd 1 MΩ 
R4 Motstånd 330 Ω 
R5 Motstånd 330 Ω 
R6 Motstånd 330 Ω 
R7 Motstånd 330 Ω 
R8 Motstånd 10 kΩ 
C1 Kondensator (keramisk) 100 nF 
C2 Kondensator (elektrolyt) 22 µF 
C3 Kondensator (keramisk) 100 nF 
C4 Kondensator (plastfilms) 4.7 µF 
C5 Kondensator (plastfilms) 2.2 µF 
C6 Kondensator (elektrolyt) 470 µF 
C7 Kondensator (plastfilms) 47 nF 
C8 Kondensator (plastfilms) 47 nF 
C9 Kondensator (plastfilms) 47nF 
C10 Kondensator (plastfilms) 47nF 
C11 Kondensator (plastfilms) 1nF 
C12 Kondensator (keramisk) 100 nF 
C13 Kondensator (elektrolyt) 0.47 µF 
C14 Kondensator (elektrolyt) 330 µF 
C15 Kondensator (elektrolyt) 1000 µF 
LED1 Lysdiod grön (ytmonterad) - 
LED2 Lysdiod grön (ytmonterad) - 
LED3 Lysdiod grön (ytmonterad) - 
LED4 Lysdiod röd (ytmonterad) - 
D1 Diod - 
D2 Likriktardiod snabb, DPG 30 C 300PB - 
D3 Likriktardiod snabb, DPG 30 C 300PB - 
D4 Likriktardiod snabb, DPG 30 C 300PB - 
T1 Transistor, N-MOSFET, FQP33N10 - 
T2 Transistor, N-MOSFET, FQP33N10 - 
FS1 Säkringshållare till glassäkring - 
Q1 Bryggdrivkrets, IRS2184PBF - 
Q2 DC/DC-omvandlare, IN:36V-75V UT:12V, TEL 15-4812 - 
U2 Mikroprocessor, Arduino NANO  
U3 Spänningsregulator, LM7805 - 
IC1 Strömsensor, ACS712 - 
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CONN1 Skruvplint, 2st utgångar - 
CONN2 Skruvplint, 2st utgångar - 
CONN5 Stiftlist, 8 pinnar - 
PL1 Stiftlist, 3 pinnar - 
PL3 Stiftlist, 2 pinnar - 
PL4 Stiftlist, 3 pinnar - 

 
 
 

Sekundärkretsen 
 

Betäckning Komponent Värde 
D1 Schottkydiod, D03G60C - 
D2 Schottkydiod, D03G60C - 
D3 Schottkydiod, D03G60C - 
D4 Schottkydiod, D03G60C - 
R1 Motstånd 180 Ω 
R2 Motstånd 0.47 Ω 
R3 Motstånd 1.2 Ω 
Q1 Transistor, NPN, BUV46 - 
Q2 Potentiometer 10 kΩ 
C1 Kondensator (elektrolyt) 1000 µF 
LM317 Spänningsregulator, LM317 - 
2-Skruvplint Skruvplint, 2st utgångar - 
2-Skruvplint Skruvplint, 2st utgångar - 
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