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        Sammanfattning 
 

Examensarbetets mål är att ge ett förslag på en lämplig typ av batteri för explosionsfarlig miljö. Efter 
det skall en passande laddare dimensioneras och konstrueras. Ett passande energiöverföringssystem 
skall föreslås och i mån av tiden dimensioneras för att kunna försörja en robot med energi vid laddning 
i brandfarliga miljöer.  

För att uppnå målen behövde man gå igenom relevanta standarder för att reda ut vad som gäller 
batterier och energiöverföring i brandfarliga miljöer. Några tidigare studier har studerats igenom för att 
få inblick och förståelse i vad som gäller för både batterier och energiöverföring och vad som är 
lämpligt för användning i de miljöerna.  

En mikrokontrollerstyrd och anpassad laddare hade konstruerats till det valda batteriet. Kraftdelar av 
laddare hade körts på labbänken. 

Ett trådlöst energiöverföringssystem är föreslagen men inte dimensionerad i detta examensarbete. 

 
 

Abstract  

The thesis aims to provide a proposal for a suitable type of battery for ATEX classified environment. 
After that, a compatible charger designed and constructed. A fitting power transmission system shall be 
proposed and the extent of the time dimensioned to be able to provide a robot with energy when 
charging in hazardous locations. 

 
To achieve the goals needed to go through the relevant ATEX standards to sort out what applies 
batteries and energy transfer in flammable environments. Some earlier studies had studied to gain 
insight and understanding of what applies to both batteries and energy transmission and what is 
suitable for use in these environments. 

 
A microcontroller controlled and customized charger had been constructed to the selected battery. 
Power Parts of the charger had been run on the lab bench. 

 
A wireless energy transfer system is proposed but not designed in this thesis. 
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1 INLEDNING 

1.1 PROBLEMDEFINITION 

Robotar av olika slag blir allt vanligare i industri och även hemma. Tekniken blir mer avancerad, lättare 
att få tag på men även billigare i inköp.  

Arbete i hårda miljöer som till exempel i gruvor eller andra brandfarliga miljöer ställer speciella krav på 
utrustning som används. En mobil robot som skall utföra ett visst arbete skall vara utrustad med ett väl 
anpassat energisystem. I detta examensarbete skall ett lämpligt energiöverföringssystem väljas 
tillsammans med laddare och batteri för att kunna driva en mobil robot. 

 

 

1.2 MÅL 

Ge ett förslag på en lämplig typ av batteri för ATEX klassad miljö. Efter det skall en passande laddare 
dimensioneras och konstrueras. Ett passande energiöverföringssystem skall föreslås och i mån av tiden 
dimensioneras för att kunna försörja en robot med energi vid laddning i brandfarliga miljöer.  

ATEX är en förkortning som kommer från franska ATmosphères EXplosibles. ATEX är EU direktiv som 
behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar i 
omgivande atmosfär[1]. 
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1.3 KRAVSPECIFIKATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraft och övrig elektronik kommer att bli inkapslad i gastätt skal för 
att uppfylla ATEX standarden. 
 
Standard: ATEX EN 60079, EN 50020, Skyddsnivå: “ia”, Class 1 
 
Överföring av energi till robot: Säker för explosiva miljöer. 
 
Kraft att tillgå:  
VAC: 110-230V, max 5A 
 
Batteri: 
ATEX certifierad eller en bäst anpassad variant. 
Spänning: 10-15V 
Kapacitet: 10-30Ah 
Livstid: min. 1000 arbetscykler  
Byte av batteri i explosiv miljö: nej 
Lätt vikt skall föredras 
Nominell system ström vid 12V: 5A 
Maximal pik ström vid 12V: 50A 3sek vid start av motorer 
 
Laddare: 
Ström vid laddning: 0-10A 
Spänning: anpassad för batteriet 
Rippel på utgången: <150mV 
Kommunikation till robots interna kontroll system: I2C 
Laddare skall ha inbyggda hårdvaruskydd som polaritetsskydd, 
överspänningsskydd.  
ESD skydd: Standard ISO 10605:2008, ESD immunity, unpowered. 
 
Omgivande miljö temp.: -10/+40C 
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1.4 AVGRÄNSNING 

Projektets huvudfokus är att dimensionera ett energisystem för en robot som kan användas i 
brandfarliga miljöer. En laddardel skall dimensioneras och schematiskt konstrueras för valt batteri.  

Vid behov av en processor i laddare omfattas inte programmeringsdelen av projektet. 

Ett lämpligt energiöverföringssystem skall väljas och dimensioneras i mån av tid.  

Eftersom laddardelen och energiöverföringssystem kommer att vara inkapslade i ett godkänt skyddat 
gastät låda, behöver inte denna del omfattas av relevanta standarder. 

 

1.5 UTVECKLINGSMETODIK 

En del av informationsinsamling kommer att hämtas från trovärdiga källor till exempel från tidigare 
forskningar eller studier. Standard för produkter i explosionsklassade miljöer behöver gås igenom. Vid 
konstruktion används studielitteratur, komponentdatablad och egen erfarenhet. 

2 BATTERI FÖR ATEX MILJÖER 

2.1 INLEDNING 

Batterikapacitet som krävs för att driva robot i projektet är mellan 10-30Ah, vilket är relativt högt. 
Batterivikten är också en parameter som är viktig för en mobil robot. De kraven filtrerar bort ett antal 
olika batterityper. Där till exempel silikonbatterier som tillhör de säkrare alternativ men har högt vikt 
[2]. Silikonbatterier är en utveckling av blybatterier. 

De batterier som är intressanta i detta fall litiumbatterier. De har hög energimängd och låg vikt, dock 
måste säkerhet beaktas. Det finns ett antal kända exempel då batterier i mobiltelefoner eller andra 
apparater exploderar under laddning eller under användning. I denna studie skall ett lämpligt batteri 
föreslås.                 

I tabellen nedan kan vi se den typiska energimängd per viktenhet. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figur 2.0. Typiskt energimängd per viktenhet (1). 
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2.2 ATEX STANDARD OM BATTERIER 

Generellt gällande batterier som avses för användning i produkter för explosiva miljöer enligt ATEX 
standard EN-50020 är att batteri skall vara tillverkad för användning i de miljöer eller garanteras per 
dokumentation av tillverkare att de är godkända för användning i en viss miljö till exempel för miljöer 
där det krävs skyddsnivå "ia" eller "ib". Där "ia" som ställer högsta krav på utrustningen.  

Skyddsnivå ”ia” kräver i princip trippelskydd på alla delar i produkten som berör säkerhet i brandfarliga 
miljöer[4].  

Batterier eller celler skall vara inkapslade eller placeras/konstrueras i produkten på det sättet som 
säkerhetsställer att ifall elektrolyten läker ut, så ska den inte kunna hamna över säkerhetskritiska 
komponenter. Förseglade celler eller batterier, gastäta eller ventilreglerade för gas övertryck, skall 
deklareras av tillverkare om att de uppfyller de krav[3]. 

Utrymme där batteriet placeras i produkten skall ventileras ut till omgivande atmosfär under 
laddning[3]. Det är inte klart om gastäta celler behöver ventileras på samma sätt. Detta måste 
undersökas om en sådan cell väljs till projektet. Ett alternativ kan vara att de celler kyls via termiskt 
kontakt till chassi eller kylare som kan leda bort värme på ett effektivt sätt om det krävs. 

Vidare säger denna standard att det skall finnas en säkring (strömbegränsare) internt i batteriet eller 
direkt utanför i strömvägen in till laddning och strömförbrukare.  

I standarden sägs inget om att Litium batterier inte får användas i explosiva miljöer. Det mesta säger att 
tillverkare skall följa standarder för de miljöer där batteriet skall användas. Standarden varnar om att 
visa litium batterityper kan explodera, till exempel vid extern kortslutning. 

Eftersom, enligt krav, batteriet inte kommer behöva bytas i explosiv miljö i denna produkt, så ska en 
tydlig märkning finnas utanför apparatens hölje som säger att batteriet får inte bytas i explosiv miljö till 
ex: "DO NOT REMOVE BATTERY IN A POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERE"[3]. 
Om batteriet skulle behöva bytas i explosiva miljöer behövs speciella kontaktdon användas och i visa 
fall även begränsning av energi från batteriet, vilket fördyrar och komplicerar produkten på flera sätt.  

I standardbeskrivningen ovan togs enbart relevanta delar för detta examensarbete.   

 

2.3 BATTERIER OCH DESS SÄKERHET 

Ett batteri är en term för elektrokemisk källa av elektrisk energi som kan lagras i den och direkt 
omvandlas till elektrisk ström[4]. Batterier kan bestå av en eller flera celler som är serie och eller 
parallellt kopplade. Det finns ett antal olika batterier på marknaden och de delas upp till primära -ej 
laddningsbara, och sekundära - laddningsbara. Litiumbaserade batterisystem kännetecknas av hög 
energidensitet och låg vikt till volymförhållande. Primära alkaliska batterier med vattenbaserad elektrolyt 
ses som säkrare batterier i jämförelse med batterier med brandfarligt organiskt elektrolyt som finns i 
sekundära litium batterier[4]. Men enligt Intertek menar man inte med det att litiumbatterier är osäkra. 

Litium LI-ion batterier är fortfarande i ett relativt tidigt skede i sin utveckling i relation till 
energilagringsindustri. Li-ion är ett generiskt namn för ett stort antal olika kemiblandningar med 
varierande egenskaper. Beroende på applikationens krav kan de olika egenskaperna utnyttjas.  
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I tabellen nedan ser vi några vanligaste varianter av Li-ion celltyper och dess egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific Power: beskriver vilken in/ut ström som kan eller tillåts levereras per kapacitet enhet (C) i 
cell/batteriet. Där in är laddningsström och ut är ström som kan dras från batteriet eller cell. Denna 
nivå är generell för batteriernas kemiblandningar.  

Specific Energy: beskriver energimängd per batterivikt som mäts i Watt timmar per kilo. 

En bra jämförelse mellan de olika egenskaperna kan visas i så kallade spindel nät som ger bra överblick. 

                                                                                                                      

Lithium Cobalt Oxide LiCoO2 (LCO):                                          

                                                                                                             
LCO innehåller hög energi kapacitet:150-190Wh per vikt. Sämre 
in/ut ström som är på 1C. Vanligtvis brukar tillverkare 
rekommendera laddningsströmmar eller strömuttag från batteriet 
som är lägre än angivet C värde som är batteriets kapacitet i Ah. 
Till ex. 0.8C för LCO. Om man råkar tillföra mer ström än 1C då 
kan denna cell bli överhettad. Vilket i sin tur kan leda till termiskt 
rusning (termal runaway) som startar vid 150 grader Celsius för 
denna teknologi.  
Enligt tabellen klassas LCO som har mycket högt energimängd per 
viktenhet. Detta gör det teknologi populär bland tillverkare för 

mobila apparater som mobiltelefoner och datorer. LCO har dock 
sämre säkerhet och livslängd.              
  
 

Figur 2.1. Genomsnittliga egenskaper av en 
LCO cell (3). 

Tabell 2.0. Li-ion celler och dess egenskaper. Värden i tabellen kan variera beroende på fabrikat (2). 
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Lithium Manganes Oxide LiMn2O2(LMO): 
                                                                                                             
LMO innehåller mindre energimängd per vikt och har högre 
Specific Power värde som är 10C. Termisk rusning startar vid 250 
grader Celsius.  
Enligt tabellen har LMO något högre säkerhet. 

 

 

 

 

 

Lithium Iron Phosphate LiFePO4 (LFP):  

                                       
Litium järn fosfat LFP med fosfat katod material visar sig erbjuda 
bra elektrokemiska egenskaper med låg resistans. Vilket leder till 
mycket bra termiskt stabilitet då termiskt rusning börjar först efter 
270 grader Celsius. Specific Power värde ligger på hela 35C som kan 
vara kontinuerligt strömuttag eller laddnings ström. Lidande blir 
energimängd per vikt vilket är 90-120Wh/kg som kan leda till att 
batteriet behöver vara något större för att kunna lämna samma 
energimängd som till ex LiCoO2 kan göra. 

 

 

Enligt Cadex Electronics finns det inga helt säkra batterier på grund av att batteri är helt enkelt en 
energikälla och det gäller att hantera de på rätt sätt. Batterier som börjar föråldras då man till ex 
upptäcker att kapacitet börjar tappas skall ersättas till ett nytt. Detta är av säkerhetsskäl.  

En så kallad termal runaway process som kan uppstå vid till ex. laddning, kortslutning av poler eller någon 
form av misshandling av Li-ion celler. Termal runaway process består av tre steg. I första steget börjar 
katod och anod aktiva material reagera exotermiskt med cellens elektrolyt över en viss tröskel 
temperatur. Om värme inte leds bort, fortsätter temperaturen att stiga över en viss starttemperatur då 
processen går in i steg två. Steg två karakteriseras av snabb temperaturutveckling, då luftning och 
rökutveckling förekommer. Vidare värmeutveckling leder cellen till steg tre. Steg tre karakteriseras med 
ännu snabbare temperaturökning. Ca 10 °C/minut eller mer, som kallas för termal runaway med 
antändning och explosion som följd [5]. 

I uppbyggnad av batterier för högre säkerhetskrav inser man att battericeller bör isoleras mellan 
varandra mycket bättre för att minimera kedjereaktion. Temperatur bör övervakas, möjligen även tryck 
för att upptäcka problem i tidigare skede då celler börjar svälla.  

I en studie”Are Lithium Ion Cells Intrinsically Safe?” gjord på NIOSH- National Institute for 
Occupational Safety and Health, utförs flera försök på ett par typer av celler som användes i utrustning 
som är godkända att användas i gruvor med explosionsrisker [6]. LG LiCoO2 och A123 LiFePO4 
genomgått ett antal tester i CH4 gasfylld kammare. Litium järn fosfat - LiFePO4 visade sig vara säkrare 
alternativ. Även enligt flera andra källor som presenteras i studie där LiMn2O4 och LiFePO4 bland 
flera andra litium sammansättningar visar sig ha högre termal runaway start temperatur, där LiFePO4 har 
högst marginal och där av utses som marknadens säkraste litium kemiblandning. LiMn2O4 är då 

Figur 2.2. Genomsnittliga egenskaper av en 
LMO cell (4). 

Figur 2.3. Genomsnittliga egenskaper av en LFP 
cell (5). 
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alternativ 2.  LiCoO2 är minst stabil kemiblandning av alla studerade blandningar.  LiCoO2 är en av de 
vanligaste batterityper som används i datorer och mobiltelefoner i konsument produkter. 

Enligt studie rekommenderas särskilda försiktighetsåtgärder som bör iakttas vid laddning och 
användning av Li-ion batterier eller utrustning som innehåller de cellerna/batterierna[6,7]: 

Use special caution when working with lithium ion or lithium polymer cells, as they are very sensitive to 

charging conditions and may explode or burn if mishandled.  

Information  

 Always charge lithium batteries in/on a fire-proof surface. 

 Use caution to prevent puncturing or rupture of the cells.  

 Do not charge batteries near flammable materials such as boxes, paper, and furniture.  

 Do not charge batteries underground, unless the batteries are charged in accordance with the 

applicable regulations pertaining to battery-charging stations.  

 If the lithium battery is damaged or appears to swell, discontinue its use immediately.  

 If you notice a performance decrease of greater than 20% in your equipment that uses lithium 

batteries, the battery is at the end of its life cycle. Do not continue to use, and ensure the battery is 

disposed of properly.  

 Always use replacement batteries recommended by the original equipment manufacturer. Other 

batteries may be less expensive, but their use, especially when charging, may result in a fire. 

 Do not expose the battery to water or allow the battery to get wet. This does not preclude 

incidental exposure of sealed battery packs containing lithium cells.  

 Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protective devices, 

which, if damaged, may cause the battery to generate heat, explode or ignite.  

 Do not place the battery in direct sunlight or use or store the battery near a source of heat.  

 Assure that all of these precautions are observed before leaving the batteries charging unattended. 

 

2.4 VAL AV BATTERI 

IS - Intrinsically Safe batterier eller celler som är direkt avsedda för explosionsfarliga miljöer verkar inte 
finnas för försäljning som till exempel på Farnell, Digikey, Mouser med flera. Sökningen utfördes under 
jan-feb 2015. Men vid direkt kontakt av några batteritillverkare som SAFT, GP med flera, fick man svar 
att tillverkning av sådana celler eller batteripack är fullt möjlig. Enligt en kontakt på SAFT, skall 
fabriken vara ATEX certifierade för att kunna tillverka IS batterier. De batterier eller celler skall i sin tur 
certifieras av ett oberoende testhus.  

SAFT har ett par ATEX kompatibla celler. MP174565 XTD och MP174565 men de är inte certifierade 
som ATEX celler vid kontaktilfälle. MP174565 innehåller energimängd på 175Wh/kg och litium kobolt 
oxid baserad. Enligt studie, som är gjort under detta projekt, skall denna typ av elektrokemi undvikas i 
explosiva miljöer så gått det går. Den andra, XTD varianten, innehåller ”lugnare” kemi. Då den 
karakteriseras som 150Wh/kg i energi innehåll. Detta är en NMC cell som är så klart bättre 
säkerhetsmässigt men inte bäst. Energimängd är 4.0Ah vilket betyder att man måste ha 5 parallella 
länkar för att uppnå 20Ah. Varje länk skall dessutom ha 4 celler. Och hela batteriet kommer då byggas 
på 4*5=20 celler totalt.  Batteriet blir komplext och dyr men kan vara ett alternativ. Man skall även ta 
hänsyn till att BMS- ”Battery Management System” skall byggas in för övervakning av celler. 

Valet slutligen hamnade på LiFePO4(LFP) med sin ”lugnare” kemi och mindre energimängd. 
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 A123Systems har ett antal järnfosfat celler och batterier. Till ex AMP20M1HD som kan användas för 
batteri uppbyggnad förutsatt att A123 bygger de celler enligt ATEX standard. Energimängd hos denna 
cell är ca 130Wh/kg.  

Se i tabellen nedan de elektriska egenskaperna: 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För uppbyggnad av 20Ah batteri behövs 4 seriekopplade celler, vilket kommer att ge nominell spänning 
på 3.3*4= 13.2V. Absolut minimum arbetsspänning är 2V*4celler=8V. Maximal spänning vid 100 % 
laddade celler 4*3,6V=14.4V. En cell väger 496 gram och batterivikt bestående av 4 celler, exklusive 
BMS och låda eller mekaniska detaljer blir ca 2kg. Ett bly batteri i denna kapacitet skulle väga mellan 7-
8 kg.  

Tabell 2.1. AMP20M1HD 20Ah cellspecifikation [8]. 
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Enligt diagram i Figur 2.3 är livslängd vid användning i +25C är över 5000 hela DOD cykler innan 
cellens kapacitet sjunker till 80 %. DOD- ”Depth of Discharge”. Livslängd vid högsta specificerade 
arbetstemperatur som är +40C är cellens livslängd en bit över 2000 arbetscykler. Vilket uppfyller 
kraven med god marginal. Cellen klarar även högre startströmmar vid drift av motorer, vilket är 
betydligt högre än det som krävs i projektspecifikation. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

3 TEORI 

3.1 BATTERI OCH LADDNING      

                                                                                                   
 
Under laddning skall ström och spänning hållas till de 
nivåer som är specificerade av tillverkare. Överström 
eller överspänning, beroende på dess storlek, kan 
förkorta cellens livslängd, men även skada den och i 
värsta fall, leda till att cellen börjar brinna och explodera.   

Steg1: Rekommenderad konstant laddningsström är 20A 
per cell och spänningen skall gå upp till 3,6V.  

Steg2: Vid övergång till steg 2, övergår man till konstant 
spänning som då skall hållas på rekommenderade 

3,5V/cell tills ström har fallit nära 0A.            

                                         
 
     

En rätt snäll laddning för denna typ av celler blir 0,5C vid laddning med 10A. Vilket ger ca 2 timmars 
laddning om batteriet har varit ordentligt urladdad innan laddningens start. 

 

Figur 2.3. Livslängd 20Ah prismatisk cell A123 vid 1C laddning/urladdning (6). 

Figur 3.0. Tillverkarens krav vid laddning enligt kurva nedan (6). 
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4 seriekopplade celler ger: 4s (3,3v*4)=13,2V nominal spänning vid 50 % laddning. 

Maximal spänning vid laddning: 3,6V/cell blir 3,6*4=14.4V 

Spänning då celler är urladdade: 2V/cell (4*2= 8V) 

Detta ger krav på laddarens spänningsarbetsområde: 8- 14,4V. Med spänningsområden menas vilken 
utspänning laddaren kan lämna ut till batteriet utan att gå i strömbegränsning. 

Känt ur tidigare konstruktion av batteriladdare att man eventuellt ska lägga på lite marginal för detta 
spann i det lägre spänningsområdet, i det här fallet 8V, för att laddaren skall kunna starta utan att gå i 
kortsluttningsläge om batteriet vid laddningens start råkade få något lägre spänning, d.v.s. kraftigt 
urladdad. Ett ”friskt” starkt urladdat batteri kan dra så mycket ström att laddaren kan uppfatta det som 
kortslutning. M.a.o. behöver laddaren kunna reglera ner utspänningen till ca 6Volt för 2Volts extra 
marginal.  

Visa anpassningar kan eventuellt behöva göras beroende på BMS- uppbyggnad. 

Annat att ta hänsyn till är litium batterier skall inte underhållsladdas som till ex bly batterier kan. När 
litium batterier är fult laddade kan de helt enkelt inte absorbera mer energi. I annat fall kan metalliskt 
litium som finns i batteriet börja pläteras. Som kan leda till intern elektrisk kortslutning som vidare kan 
leda till termiskt rusning och brand.  

En stund efter fulladdning brukar batteriets kapacitet falla något under sitt 100 % energikapacitet.  Man 
skall inte försöka börja ladda om detta batteri förrän laddningsnivå har sjunkit under ca 80 %. Detta 
kommer att minska stress för batteriets elektrokemi. 

Batterier som används i industri och flygteknik optimeras inte för maximal kapacitet då man strävar 
över högre säkerhet och längre livslängd. De batterierna laddas inte till 100 % av sin kapacitet men till 
något lägre nivå. Man undviker även djup urladdning. Det gör skonsammare användning av batterier 
som höjer säkerhet till en högre nivå.  
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4 KONSTRUKTION LADDARE 

4.1 INLEDANDE BERÄKNINGAR 

 

Effekt i laddarens kraft del:  

Enligt bild 4 i tidigare kapitel ser vi hur ström och spänning ser ut under laddning för den valda cellen.  

Laddarens uteffekt: 

Konstant laddström skall hållas tills cellens maximala spänning 3,6V uppnås. Med laddström på 10A 
blir: 14,4V*10A=144W.  

144W som kan kontinuerligt matas in i batteriet under laddning i första steget. Denna effekt är 
dimensionerande för både energiöverföringsdelen och laddardelen även en del andra komponenter runt 
omkring. Man ska även räkna in verkningsgrad som kräver en ökning på total in effekt.  

Vid tester på kraftdelen för laddare som var byggd på LM5116 styrkrets, hög verkningsgrad kunde 
uppnås som låg runt 92-96%. Detta kunde uppnås i inspänningsområde 24-80VDC.  

Laddarens ineffekt och ström:  

P=U*I=> Ineffekt= Uteffekt + förluster 

Med hänsyn till verkningsgrad behöver man i praktiken och vid de sämre förhållanden, mata in 8 % 
extra som blir 144W+11.52W=155.5W på matningen av laddardelen. Vilket vid lägsta inspänning till 
laddaren som kan vara 24V ger också högsta inkommande ström vid laddning. Maximal inström vid 
laddning(A)= Pin/Uin = 155.5W/24V=6,479A. 

Vid kortslutning av laddare skall strömbegränsningen ske automatiskt och på något högre nivå än 
maximal utström vid laddning. Kortslutning kan ske till exempel om något går sönder, exempelvis 
batteriet eller en felkoppling på utgången av laddare. Om vi sätter 20-40 % marginal för 
strömbegränsning så blir den ström dimensionerande en del komponenter. 
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4.2 ELEKTRISKA KRAVSPECIFIKATIONER FÖR LADDARE 

Kravspecifikation för laddare uppdateras med några punkter efter valt batteri och andra komponenter. 

Ingång: 

Inspänningsområde: 24-80V 

Inström vid laddning: 6,5A(max) 

 

Utgång: 

Utspänningsområde: 6-14,4V  

Ström: 10A kontinuerligt. 

Uteffekt (W): 144W 

Strömbegränsning: <14A (vid kortslutning) 

Överspänningsskydd: Hårdvaruskydd vid 15,2V(3,8*4) 

Överspänningsskydd reaktionstid: <50ms 
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4.3 LADDARE 

4.3.1 FUNKTIONSBESKRIVNING 

För att ladda litiumbatteriet krävs det noggrant kontrollerad ström och spänning. Hela 
laddningsprocessen i projektet kontrolleras och övervakas av en PIC mikrokontroller. DC/DC 
omvandlare som är laddarens kraftdel är ett reglerbart aggregat som är byggd på LM5116 synkron 
BUCK- styrkrets som levererar stabiliserad laddström och spänning [9]. Både ström och spänning kan 
kontrolleras från mikrokontroller genom PWM (Pulse Width Modulation) reglering. PWM puls från 
mikrokontroller omvandlas till likriktad spänning med hjälp av RC länken som sedan styr feedback 
ingång på LM5116. Den lägsta utspänning som laddaren startar med är 6V. Med ökad pulsvidd ökar 
laddarens utspänning 6-14.4V. 

Ström och spänning mäts nära utgången av laddare. U_MEAS är en signal för spänningsmätning och 
I_MEAS är för strömmätning. Vid strömmätning används en shunt och en operationsförstärkare som 
anpassar den låga shuntspänningen till en nivå som mikrokontroller kan mäta på sin analoga ingång. 

Ett hårdvaru överspänningsskydd OVP- ”Over Voltage Protection” är tillbyggd efter laddarsteget som 
skyddar batteriet ifall laddarsteget går sönder eller tappar reglering och utspänningen blir för högt. För 
att vara oberoende får OVP sin mattningsspänning från Housekeeping DC/DC som är en separat 
omvandlare. 

Housekeeping DC/DC är en liten flyback omvandlare med några utgångar som matar de interna delar, 
laddarens IC krets, mikrokontroller och OVP. På utgången av laddaren finns det en dubbel mosfetsteg 
(Q107,Q109) som fungerar både som ett kontaktlöst/gnistfri relä och polvändningsskyddet.  

Polarity protection- Polvändningsskyddet kan aktiveras endast om det finns ett batteri med minimal 
spänning på 5V, som är ansluten på utgången med rätt polaritet. Liknande uppkoppling hade används i 
tidigare konstruktion av batteriladdare då man vill undvika risker för kortslutning av poler och 
gnistbildning. 

Blockschema över laddarens uppbyggnad:  

 

                                   Figur 4.0. Visar blockuppbyggnad av laddare. 
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 I polvändningsskyddet som aktiveras av spänning utvärderades behov av Schmitt trigger koppling för 
mer distinkta till och frånslag vid olika nivåer. Det beslutades att sådant behov inte finns då man kan 
mäta spänning även med mikrokontroller och om batteriet blir så pass urladdat att den inte kan aktivera 
polvändningsskyddet, innebär det att den kommer att behöva bytas och det är inget ide att försöka 
ladda den i denna typ av produkt. Batteri med god kondition kommer alltid att kunna starta denna krets 
då minsta spänning på urladdat batteripack är 8V. Med ovan nämnda rekommendationer även högre än 
så. 

4.3.2 VAL AV TOPOLOGI OCH STYRKRETS 

Eftersom det inte finns krav på galvaniskt isolering i laddardelen och spänningen behöver sänkas från 
en högre till lägre så valdes BUCK topologi. BUCK omvandlare i sin grund består av en elektroniskt 
switch, vanligtvis en mosfet, en diod, induktor och kondensator. Det tillkommer även en styrkrets som 
styr utspänningen med PWM kontrollsignal.   

Egenskaper: enkel och pålitlig, bra verkningsgrad, låg rippel 
på utspänningen. Kostnadseffektiv. 

Eftersom inspänning kan variera en hel del så valdes en 
styrkrets som har stort inspänningsområde. Den valda 
styrkretsen är LM5116 från Texas Instruments och är 
synchron BUCK kontroller[9]. Med synchron menas att 
kontroller kan styra en extra mosfet. Den extra mosfet 
ersätter likritardioden i BUCK kopplingen som gör 
omvandlare mer effektiv. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

4.3.3 BERÄKNINGAR AV HUVUDKOMPONENTER 

För beräkningar av huvudkomponenter användes formler från databladet till LM5116 och Application 
Note för BUCK omvandlare och simuleringar LT Spice. Beräkningar kunde sedan verifieras med Texas 
Instruments egen komponent kalkylator[10].   

4.3.4 BERÄKNING AV HUVUDINDUKTOR 

           𝐿𝑜(𝑚𝐻) = (
Vout

Ipp max∗Fsw
) ∗ [1 − (

Vout

Vin max
)]                                                                                           [9]  

𝐿𝑜(𝑚𝐻) = (
14.4

10 ∗ 0.3 ∗ 120kHz
) ∗ [1 − (

14.4

80
)] = 32.8uH 

 

Där Vout =14.4V- maximal utspänning på laddare. 
Ipp(max) är typiskt 20-40% av maximal rippelström på utgången.  
Om man ansätter att den är 30 % och då får vi: 10A*0.3 = 3A p-p 
Fsw: 120kHz- omvandlarens switchfrekvens.  
Vin max: 80V- maximal systeminspänning. 
 
Induktans som behövs är 33uH. Induktor skall inte uppnå mättnad även vid kortslutningsström för att 
inte överanstränga kondensatorer och andra komponenter på utgången.  

4.3.5 BERÄKNING AV IN/UT KONDENSATORER 

Figur 4.1 Visar Buck omvandlarens typiska 
uppkoppling. 



21 

 

Ingång: 

Märkspänning och rippel strömtålighet av de valda kondensatorer skall vara med god marginal högre än 
vad de kommer maximalt utsättas för i konstruktionen. 

Beräkning av ingångs rippelström som kan förekomma i laddarens DC/DC omvandlardelen: 

Den högsta rippel strömmen på ingången av omvandlare kommer att ske vid lägsta inspänning och 
maximala utgångsströmmen. 

Beräkning av RMS rippelström över kondensatorer på ingången: 

𝐼𝑐𝑖𝑛(𝐴 𝑅𝑀𝑆) = √(
Vout

Vin min
 [Iout2  ∗ (1 −

Vout

Vin min
) +

1

12
∗ ∆𝐼𝑙2])                                                    [11] 

𝐼𝑐𝑖𝑛(𝐴 𝑅𝑀𝑆) = √(
14.4

24
 [102 ∗ (1 −

14.4

24
) +

1

12
∗ 32])= 4.945A RMS              

Och enligt simulering 4.87A 

Där Vout: 14.4V; Vin min: 24V 
Iout: 10A- laddarens maximala arbetsström. 
ΔIl: induktor rippelström p-p. 
 
Kondensatorer på ingången skall ha RMS strömtålighet på 4.945A RMS + marginal (20-30%) för bra 
livslängd. 

De valda kondensatorerna är Rubycon 100ZLJ270M12,5x30, 100V, 270uF, 12.5x30mm.  

Rippelströmtålighet: 2400mA RMS vid 100kHz per styck. 

ESR vid -10C och 100kHz är 0.13 Ohm per styck. 

3 st. parallellkopplade kondensatorer klarar 7200 mA vilket är > än beräknade Icin på 4945mA.     

Total ESR värde för tre parallellkopplade kondensatorer: 0,13/3=0,043Ohm.        

Total kapacitans: 270*3=810uf.      

        

Rippel spänning på ingången av omvandlare blir med valda kondensatorer 492mV: 

∆𝑉𝑖𝑛(𝑉𝑝 − 𝑝) =
𝐼𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥∗𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑖𝑛∗𝐹𝑠𝑤∗𝑉𝑖𝑛
+ (𝐼𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐸𝑆𝑅 max)                                                             [11] 

∆𝑉𝑖𝑛(𝑉𝑝 − 𝑝) =
10∗14.4

810uF∗120kHz∗24
+ (10 ∗ 0.043) = 0.492𝑉  p-p. 

 

 

 

 

 

 

Utgång: 
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Induktor rippelström på 3A peak to peak är det den rippelström som finns direkt efter induktor vid 
maximal inspänning och last. Denna rippelström genererar spänningsrippel, även EMI på utgången av 
omvandlare som ansluten elektronik kommer att utsättas för. Därför behöver man reducera denna 
rippelnivå till mer acceptabelt nivå. Och enligt kravspecen skall spänningsrippel vara maximalt 150mV. 

Effektiv värde av rippelström: 

𝐼𝑐𝑜𝑢𝑡(𝐴 𝑅𝑀𝑆) = (
1

√12
) ∗ (

Vout(Vin max– Vout)

L∗Fsw∗Vin max
)                                                                               [11] 

𝐼𝑐𝑜𝑢𝑡(𝐴 𝑅𝑀𝑆) = (
1

√12
) ∗ (

14.4(80−14.4)

33uH∗120kHz∗80
) = 0.861A RMS    

Icout enligt simulering 0.873mA RMS. 

Där Vin max: 80V; Vout: 14.4V. 
L: 33uH, Omvandlarens induktor; Fsw:120kHz. 
 
Valda kondensatorer är Rubycon 25ZLH1000MEFC 25V 1000uF, 25V, 10x23mm. 

Rippelströmtålighet: 2250mA RMS vid 100kHz per styck och för två blir totalt 4500mA RMS vilket är 
tilltaget med tror marginal. 

Nästa steg är att räkna ut spänningsrippel på utgången av omvandlare. 

Om vi ska sänka rippelnivå till <150mV, d.v.s. det som står i kravet för laddare eller lägre för att få god 
marginal, så behöver kondensatorer på utgången ha ett visst ESR- Equivalent Series Resistance värde 
inklusive de sämre förhållanden som brukar vara vid kyla. 

ESR vid -10C och 100kHz är 0.054ohm. 

Och två parallellkopplade kondensatorer på utgången ger ESR som är 0,054/2=0.027Ohm. 

Det är viktigt att välja kondensatorer med lågt ESR värde för att hålla spänningsripplet lågt. 

∆𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑉) = Ipp ∗ √[ESR2 + (1/(8 ∗ Fsw ∗ Cout))2]                                                                   [9] 

∆𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑉) = 2.98 ∗ √[0.0272 + (1/(8 ∗ 120kHz ∗ 2000uF)) ^2 ] = 0.08047 Vpp 

80mV i spänningsrippel är ett acceptabelt med bra marginal. 

Och en kondensator skulle ge 160mV i rippel. 
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4.3.6 STRÖMREGLERING/MÄTNING 

Laddare skall enligt batteritillverkaren kunna ställa ut konstant ström i första fas och senare övergå till 
konstant spänning. I sista steget ska en låg strömnivå (ca 100mA) detekteras för att se att batteriet har 
nått sin fullständiga laddnivå. Mikrokontroller som används till laddare har en 10bitars AD konverter. 
Det innebär att den kan detektera 1024 (2^10) diskreta analoga nivåer. Om man utnyttjar mätspannet 0-
4,5V som är referensspänning. Blir 4,5/1024=0.0044V(4,4mV) 

4,4mV som lägst kan detekteras av mikrokontrollers AD omvandlare. 

Spänning över shuntmotstånd: U=I*R 

Förstärkning i operationsförstärkare som behövs = Vref/max U shunt; 4.5V/0.020V=225ggr 

Tabell 4.0 

 

4.3.7 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD 

Enligt krav skall ett överspänningsskydd finnas på utgången av laddare som kommer att övervaka 
utspänningen ifall omvandlare skall till ex gå sönder och tappar reglering.  

 

4.3.8 STYRNING AV LADDARE 

Laddare styrs av en PIC mikrokontroller PIC18F2585 som övervakar hela laddprocessen[12]. 

Efter dockning till laddstation: 

1)kolla att laddardelen får rätt kontakt med laddstation, d.v.s. är spänningen på laddaredelen ok? Om 
inte, kan placeringen av robot behöva anpassas så att kärnor av energiöverföring har centrerats 
ordentligt. 

3)Om dockningen är lyckad kan laddning börja stegas upp mjukt med ström och spänning som 
övervakas. Under denna fas kan en rutin kontrollera om batteriet tar laddning förutsatt att batteriet är 
urladdat innan laddning har påbörjats. 

4)Om batteriet tar laddning fortsätter laddning med maximal tillåten ström. 

 

 

 

Iin(A) U shunt(V) U(V)  
efter förstärkarsteget 

Anteckningar 

0.05 0.1*10^-3 0.0137  

0.1 0.2*10^-3 0.0273 Minsta ström som behöver mätas 

0.3 0.6*10^-3 0.0819  

0.5 0.001 0.1365  

1.0 0.010 1.365  

10 0.020 2.730  

15 0.030 4.095 Max. mätbar ström 
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                                          Diagram för laddningsprocess: 

 

 

                                                                 Figur 4.3. Visar programmets flödesschema. 

 

För att skydda batteriet kan det finns en övre nivå på spänning och ström som laddare kan övervaka 
och vid överskridning stoppa laddningsprocess. Detta är dock en säkerhetsfunktion och ligger över de 
normala arbetsnivåerna.  

4.3.9 SCHEMA FÖR LADDARE 

Se appendix 1 
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5 ENERGIÖVERFÖRING I BRANDFARLIG MILJÖ. 

5.1.1 MÅL 

Enligt studie ”Electrical Energy Transmission System ” överföring av elektrisk energi skall utföras på 
ett sätt som är säker för explosiva miljöer. Kablar och kontakter i explosiva miljöer innebär en hög risk 
för gnistbildning och bränder. Kontaktdånen behöver vara komplicerat byggda och livslängd är 
begränsad[13].  

 

5.1.2 ATEX STANDARDER OM ENERGIÖVERFÖRING 

Enligt ATEX standarden vid överföring av energi via kabel till en apparat då den till ex behöver laddas, 
skall den överförda energi behöva begränsas till en nivå som är ofarligt[3]. Till ex. i fall denna kabel blir 
plötsligt kortsluten. Energi i kabeln skall inte vara så stor som kan bilda en gnista som kan antända 
omgivande brandfarliga atmosfär.  

Standarder: EN50020, EN60079-0,EN60079-11, EN60079-15 behandlar inte några begränsningar för 
induktiv energi överföring. DVS då elektromagnetisk energi överförs på begränsat avstånd från ena 
halva av transformator till den andra. CLC/TR 50427 bör också gås igenom då denna standard var ej 
inköpt vid tillfälle då detta examensarbete skrevs. 

I EN-60079-0_2012 behandlas ”Electromagnetic and ultrasonic energy radiating equipment” d.v.s. 
radioutrustning som strålar ut radiovågor till sin omgivning. Där radiofrekvenser mellan 9kHz-60GHz 
med kontinuerlig eller pulsad överföring ska inte överstiga den termiska initieringstiden. Ju farligare 
explosionsatmosfär är desto mindre radio utstrålat uteffekt kan tillåtas. Alla nivåer anges i standarden. 

 

5.1.3 VAL AV ENERGIÖVERFÖRINGSMETOD 

Energi som behövs för att ladda denna robot är relativt stor och med begränsad effekt som nämns i 
standarden som man får ha i kabelanslutet system kommer laddningstiden bli oacceptabelt långt. 
Laddaren som är konstruerat till projektet kan dra ca 150 Watt kontinuerligt under första laddsteget.  

 

Då standarder inte säger något emot den kontaktlösa energi 
överföringen d.v.s. elektromagnetiska energiöverföring i explosiva 
miljöer, blir det en av de alternativ som kan tänkas för att överföra 
energi till en mobil robot som behöver laddas med jämna mellanrum i 
brandfarliga miljöer. Primära sidan av den kontaktlösa omvandlare 
skall då placeras i laddstation och sekundär i roboten. 

                                                                                                                                                            

5.1.4 SÄKERHETSÅTGÄRDER 

Enligt studie ”Wireless Applications in Hazardous Areas” krävs det tre faktorer för antändning i 
explosiv miljö som kan orsakas av trådlösa applikationer [14].  

1a: Själva källan som strålar ut elektromagnetiskt fält.  

2: Explosiv atmosfär.  

Figur 5.0. Visar två transformator halvor. 
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3: Metallisk antenn som är dessutom tillräckligt stor eller ringformad för att spänningen i den skall 
induceras tillräckligt högt i det magnetiska fältet för att kunna bilda en gnista då ändarna skall också 
kortsluts eller befinner sig tillräckligt nära varandra för att kunna bilda en gnista. Och säkerhetsåtgärder 
som krävs är att den halva av energiöverföringsdelen som innehåller en utav transformatorhalvor, d.v.s. 
laddardelen, skall inte stråla ut elektromagnetiskt fält under tiden då det inte finns den andra halva av 
transformator på andra sidan av energi överföringssystem som skall finnas i roboten. DVS, den 
elektromagnetiska energiöverföring skall ske endast då bägge halvor av transformator är hopsatta. Detta 
sker då normalt när robot har positionerat sig vid laddar delen för laddning. Det som naturligt faller in 
här att eftersom hela processen skall skötas automatiskt som på en robot gräsklippare är att själva 
energiöverföringssystemet, de två transformator halvorna, skall monteras vertikalt och på ett visst 
avstånd från marknivå då man minskar risken för att smuts eller diverse metalliska/ledande föremål 
hamnar mellan de två transformator halvor under laddning.  

För att starta laddardelen när robot är på plats för laddning kan man till ex använda tungelement. Ett 
exempel från Elfa: 37-492-30. Tungelement kan då gömmas under laddarens skal. Aktiveringen sker 
trådlöst via en motsvarande del (magnet) som behöver finnas i robot på motsvarande sida.  

Om kontakten bryts, kan laddardelen stänga av laddning. Men tungelement kan aktiveras av ett annat 
magnetiskt fält som till ex kan komma ifrån ett elektriskt verktyg som råkar vara i närheten.  

På/av funktion behöver helt enkelt vara en kombinerad variant för att utesluta felaktiga starter av 
laddardelen som i det här fallet är sändare av elektromagnetiskt energi. Bluetooth eller liknande trådlöst 
system skulle kunna användas tillsammans med tungelement.  

En fördel med Bluetooth i det här fallet är att robot kan styra laddardelen efter behov. Styrningen av 
den primära sidan av energisystem, om är laddstation, kan synkroniseras och styras från den sekundera 
sidan (robot med energimottagare). 

När till ex. batteriet är laddat så kan robot först stänga av laddardelen innan den åker iväg.   

Endast Bluetooth skulle inte ge tillräcklig säkerhet då den till exempel kan sluta fungera och “glömmer” 
stänga av laddardelen då roboten åker iväg. 

Något som behöver utvärderas är: De två transformatorhalvor kommer att 
hamna på avstånd mellan varandra då bägge hamnar under motsvarande skal. 
Ju tjockare skyddsskal är desto längre avstånd mellan de två halvor blir. Vilket 
kommer att ge förluster i energi överföringssystemet. Men kan även ge 
upphov till att elektromagnetiskt fält som läcker under laddning. Vilket kan då 
infalla på EN-60079-0_2012 standarden som måste tas hänsyn till. Även 
problem med EMC kan uppstå[13]. 

Ett alternativ här är möjligen om man utformar transformator halvor 
tillsammans med skyddande skall i koniskt form så att överlappning av ferrit 
kärnor minimerar/utesluter läckage av det elektromagnetiska fältet.         

 

5.1.5 ENERGIÖVERFÖRING, UPPBYGGNAD 

I en studie “A Contactless Electrical Energy Transmission System” CETS 
omvandlare på 5kW var byggd och hela 92 % kunde uppnås [13]. Samma 
princip med en vis avskalning skulle kunna användas för det här projektet.   

 

Figur 5.1. Visar två 
transformator halvor. 

Figur 5.2. Visar huvudkomponenter i 
en resonans omvandlare (7). 
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6 SYSTEMUPPBYGGNAD 

1)Laddardelen eller laddstation med energisändare 

2)Energimottagare 

3)Batteriladdare 

4)Batteri 

Laddaredelen är fast installerad på vägen. Den är fast ansluten till 
nätspänning och innehåller en halva av kraftomvandlare som 
omvandlar AC spänning till elektromagnetiskt fält. 

Energimottagare är den andra halva av kraftomvandlare som omvandlar 
den mottagna elektromagnetiska fältet till DC spänning 24-80V. 

Batteriladdare laddar och övervakar batteriet. Inkommande spänning som levereras från 
energimottagare 24-80V omvandlas i laddare till den spänning som batteriet behöver. Batteriladdaren 
har även visa skyddsfunktioner för att skydda batteriet för överspänning och övertemperatur. 

Laddardelen och energimottagare är i sig en galvaniskt isolerad AC/DC resonans omvandlare. Som de 
flesta isolerade AC/DC, DC/DC omvandlare använder transformator som isolationsgränssnitt. 
Vanligtvis brukar många av de omvandlarna ha någon form av återkoppling, till exempel via opto-
kopplare, för att kunna reglera utspänning. DVS reglera pulsvidden på den primära sidan för att 
stabilisera utspänning.  

Det första tänkbara och enklaste alternativ för projektet var ett system utan återkoppling från den 
sekundära sidan. Då har man en viss fast pulsvidd på primär sida, laddstation, som möjliggör maximal 
tillåten utspänning 80V på sekundär sida som är utgång på energimottagare vid maximal 
matningsspänning intill laddstation 230VAC. Och vid lägsta inspänning till laddstation som är 110VAC 
skulle ge den lägsta utspänning in till laddare 24VDC. Därför valdes en styrkrets till laddare som har ett 
stort inspänningsområde. LM5116 klarar av inspänningar upp till 100V och kan hålla stabil utspänning 
från 1,215 och till 80V med 1.5% noggrannhet. Vid laboration med LM5116 kunde man se att det 
behövs bara några volt över den specificerade utspänningen för att hålla garanterat utspänning och 
ström. 

Som alternativ två och som det är nämnt tidigare, eftersom det kommer att behövas en trådlös 
radiolänk mellan laddstation och robot för säkerhetssystem, så kan den även användas för 
synkronisering och styrning av energimottagare, d.v.s. att använda återkoppling som i de flesta fall vid 
konstruktion av AC/DC, DC/DC omvandlare.  

 

7 RESULTAT OCH DISKUSSION 

Efter alla studier av ATEX standarden och övriga studier över batterier i brandfarliga miljöer blev en 
lämplig typ av battericell föreslagen som är LiFePO4(LFP) med sin ”lugnare” kemi och mindre 
energimängd. Battericeller eller hela batteriet skall vara tillverkade och dokumenterade enligt standard 
för avsett användningsmiljö.  

Ett helt ATEX klassad batteripack med rätt spänning och kapacitet kunde inte hittas. Gissningsvis är 
det beroende på låg efterfråga. 

Sökningen börjades på de större elektronikkomponentförsäljare som Digikey, Farnell med flera. Vidare 
sökningar fortsattes på internet och direkt hos flera batteritillverkare. 

Figur 6.0. Visar 
systemuppbyggnad. 
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Någon ATEX kompatibel dock ej certifierad batteri från SAFT hittades men med för liten 
energimängd. Vid kontakt med några batteritillverkare som SAFT, GP med flera, fick man svar att det 
är möjligt att tillverka nya eller certifiera någon av befintliga celler eller batterier enligt ATEX 
standarden. 

Cellen som är föreslagen för projektet är en LFP cell från A123 Systems AMP20M1HD 20Ah. Cellen 
är inte certifierad enligt ATEX standard. För att bygga upp ett batteri behövs 4 stycken sådana celler 
inklusive BMS. 

Laddaren dimensionerades och konstruerades för det valda batteriet. DC/DC delen i laddaren 
baserades på ett tidigare riktig projekt för något högre uteffekt och den är väl provkörd på labbänken 
och även i klimatskåp med diverse olika temperaturer. Verkningsgraden på omvandlardelen kunde 
hållas högt och enligt databladet för omvandlarens styrkrets LM5116. Några filter komponenter (RC 
länk, 2st 330Ohm resistorer och en 100pf keramisk kondensator, intill pinnar CS och CSG på LM5116) 
behövde läggas till på strömmätningen för styrkretsen då den visade sig vara känslig för störningar som 
kan leta sig in. Utan de komponenterna kan omvandlare börja oscillera vid låg last. De 
filterkomponenterna skall placeras närmast styrkretsen. DVS närmast LM5116. 

Annat att tänka på är att denna styrkrets inte har mjuk strömbegränsning. Detta är viktigt att tänka på. 
Om man till exempel inte reglerar omvandlare korrekt från mikrokontroller så kan ett starkt urladdat 
batteri låta omvandlare gå in i kortsluttningsläge. I detta läge går omvandlare in i hickup mode och 
utspänningen till batteriet blir oscillerande med låg frekvens. Denna frekvens är beroende på 
kondensator storlek ansluten till soft start pinne på LM5116. För att undvika det beteende behöver 
strömbegränsning på omvandlare sättas med bra marginal över normal arbetsström som är 10A. 15-
18A kan vara lämpligt. Med det sagt och i kombination av rätt strömreglering från mikrokontroller vid 
laddning, kommer DC/DC omvandlare aldrig gå in i kortsluttningsläge normalt. I den tidigare projekt 
med samma styrkrets hade en soft current limiter byggt till, för att vid en viss överström mjukt begränsa 
utspänning. Vilket visade fungera bra i praktiken. Soft current limiter – mjuk ström begränsare reglerade 
på styrkretsens feedbackpinne FB8. I projektet gör mikrokontroller samma jobb bland mycket annat. 

Mikrokontrollerstyrning av spänning och ström som det är kopplat i denna laddare använde jag i 
tidigare projekt till en annan laddare dock med en annan styrkrets. Metoden visade sig fungera 
tillfredsställande. En viss komponentvärdesanpassning kan behöva göras då det inte är testat ihop med 
LM5116. 

Överspänningsskyddet byggdes som en separat modul. Den har även byggts på labbänk och testades 
separat och med bra resultat. 

Det som är kvar att göra på laddardelen är skrivning av programmet till mikrokontroller. Ett diagram på 
hur det är tänkt att mikrokontroller ska jobba är föreslagen i kapitel 4. En del försiktighetsåtgärder och 
rekommendationer behöver iakttas och överföras i nödvändiga rutiner i koden som också listas i kapitel 
2. Hela laddare måste byggas upp för verifiering och anpassningar. 

För energiöverföring till laddare i brandfarliga miljöer hade den trådlösa energiöverföringen föreslagits 
efter genomgång av ATEX standarder. En standard som är kvar att gå igenom är CLC/TR 50427. Den 
sistnämnda fanns inte inköpt vid tillfälle då denna studie gjordes.   

Två metoder för kontroll av energiöverföring hade utvärderats. Den första är en enklare variant som 
kräver ingen återkoppling från sekundär del av omvandlare i energi överföringssystemet. Det som 
behövs är någon form av detektor som kan automatiskt starta laddardelen när robot har placerat sig för 
laddning och när den åker iväg på uppdrag efter laddning så skall laddarstationen automatiskt stängas 
av. Man såg några brister och begränsningar med den enklare detekteringen av roboten vid laddstation. 
Därför hade en radiolänk föreslagits för kommunikation mellan robot och laddstation.  Och eftersom 
att radiolänken finns nu för säkerhetssystem så finns det även möjlighet för den andra kontrollmetoden 
för energiöverföringssystem, som är då återkoppling av sekunder sida. Detta ger en hel del fördelar till 
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exempel att hela systemet, energiöverföring och laddarens DC/DC del kan jobba mer optimalt och 
med bättre verkningsgrad vid olika AC inspänningar.  

 

8 SLUTSATS 

Examensarbete har blivit något försenad men de viktigaste målen har uppnåtts. Batteritypen är 
föreslagen och laddare till den har blivit dimensionerad och konstruerad enligt specifikation. Delar i 
laddare testades separat på labbänk men inte i helhet. Ett passande energiöverföringssystem är 
föreslagen men har inte dimensionerats i detta arbete. 
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