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För att skaffa kännedom om hur elektronikprodukter fungerar och presterar under drift är det 
nödvändigt att genomföra mätningar på dem. För att dessa mätningar ska vara jämförbara 
med varandra är det en fördel om de sker enligt en specificerad ordningsföljd och med 
standardiserad utrustning framtagen för just detta ändamål. 

Examensarbetet genomfördes på Micropower som utvecklar och tillverkar batteriladdare för 
industriellt bruk. Arbetet gick ut på att konstruera en mätstation dit användaren kan komma 
med sin laddare och genomföra mätningar på den. Användaren ska själv kunna ställa in 
parametrar kring hur mätningen ska gå till innan start. 

Rapporten inleds med en del om vad arbetet i huvudsak går ut på och vad mätstationen är 
tänkt att användas till. Därefter presenteras den teori som är nödvändig för läsaren att förstå 
för att kunna tillgodogöra sig rapporten. Framtagandet av mätstationen och diverse problem 
som uppkommit under arbetets gång presenteras i Genomförande. Slutligen görs en 
presentation och analys av de resultat som framkommit vid mätningar på batteriladdare.    
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In order to get knowledge about how electronic products are performing during usage 
measurements has to be made. For these measurements to be comparable to each other it is 
preferable if they are done according to a specified sequence and with standardized equipment 
developed for this particular purpose.  

The graduation project was done at Micropower who develops and manufactures battery 
chargers for industrial purposes. The aim of the project was to construct a measurement 
station where the user can come with a charger and perform various measurements on the 
object. The user should be able to adjust parameters regarding how the measurements shall be 
made before the program starts. 

The report begins with an introducing part where the main purposes of the project and the 
measurement station are explained. In the following part the theory which is necessary for the 
reader to understand in order to utilize the report is presented. The development of the 
measurement station and various problems arising along the way are presented in execution. 
Finally a presentation and analysis of the results emerging from measurements of battery 
chargers are made. 
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Mätningar på elektronisk utrustning kommer alltid spela en central roll för att kunna utvärdera 
och bedöma funktionen samt prestandan hos det aktuella mätobjektet. För att kunna göra 
jämförelser mellan olika mätningar, om de t.ex. sker vid olika tidpunkter eller på olika 
produkter, är det en nödvändighet att mätningarna utförs på samma sätt gång efter gång.  

Att erbjuda just dessa möjligheter är vad som önskas uppnå i detta examensarbete. 

 

Nyckelord: Batteriladdare, Mätstation, LabVIEW     ! !
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Examensarbetet på 15 HP utfördes under den sista läsperioden 2013 och ingår som ett 
obligatoriskt moment i elektroingenjörsprogrammet på Linneuniversitetet.  

Ett stort tack till: 

• Hela Micropower för möjligheten att få göra examensarbete där.!
• Vår handledare på Micropower Magnus Pihl som på ett tydligt sätt givit instruktioner 

om syftet med arbetet och vad Micropower hoppas kunna använda mätstationen till.!
• Magnus Johansson som bistått med sin kunskap rörande programmering i LabVIEW.!
• Vår handledare på universitetet Göran Ewing som kunnat ge vägledning framförallt 

gällande rapportens utformning.!
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Energikraven på elektronik har skärpts de senaste åren.  I flera nya standarder som tagits fram 
av olika statliga myndigheter, dels inom EU men även i USA, ställs tydliga krav på hur 
effektiv elektronisk utrustning måste vara sett ur energisynpunkt. 

Examensarbetet utfördes på Micropower som utvecklar och tillverkar batteriladdare för 
industriellt bruk. I dagsläget finns inga bindande krav för industrielektronik men trenden 
pekar mot att sådana krav kommer att bli aktuella i framtiden. I delstaten Kalifornien har det 
nyligen tagits fram detaljerade krav på industriella batteriladdare. Dessa krav måste uppfyllas 
senast den 1 januari 2014 för att få sälja laddare i delstaten (CEC 2012). I Nederländerna har 
det tagits fram liknande krav. I detta fall är kraven dock inte bindande men företag som köper 
produkter som uppfyller kraven kan få en miljöbonus. 

I och med att allt större fokus inom branschen läggs på energieffektivisering vill Micropower 
ha tillgång standardiserad mätutrustning för att på ett enkelt sätt kunna skaffa sig en bild av 
hur deras laddare presterar sett till faktorer som t.ex. verkningsgrad och effektförbrukning. I 
dagsläget plockas mätutrustning fram vid varje tillfälle och beroende på vem som utför 
mätningen så kan mätningarna ske på olika sätt vilket leder till att resultaten blir svåra att 
jämföra. Mätutrustningen är även tänkt att användas för att göra tester på konkurrentladdare 
för att se hur dessa presterar i förhållande till Micropowers egna laddare. 
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Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att konstruera en mätstation som på ett tydligt 
och strukturerat sätt ska ge information om hur laddarna fungerar och presterar under drift. I 
mätstationen ska det även gå att köra flera ur och uppladdningscykler för att se hur resultaten 
varierar från cykel till cykel. Mätstationen ska vara enkel att använda med tydliga 
instruktioner om hur mätpunkter ska kopplas och hur mätprogrammet är tänkt att användas. 

I mätstationen ingår även en dator programmerad med LabVIEW som ska presentera 
informationen genom momentära mätvärden och sammanfattande beräkningar i tabellform. 
LabVIEW är även tänkt att styra testsekvensen d.v.s. i vilken följd ur och uppladdning av 
batteriet ska ske.  

Nedan visas ett blockschema för hur mätstationen är tänkt att kopplas upp och användas. 
Samtliga block kommer att beskrivas mer utförligt i teoridelen. 
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 Figur 1 Översiktsbild mätstation  
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I uppgiften ingick från början att konstruera en mätstation vars mätningar i största möjliga 
mån skulle simulera de mätningar som kommer göras av energikommissionen i Kalifornien 
för att bestämma om de lever upp till de krav som kommer ställas på laddarna där. Denna 
mätstation skulle lämna mycket lite utrymme för manuella inställningar från användaren utan 
skulle nästan uteslutande göra mätningar utifrån de rekommendationer som finns i den 
Kaliforniska standarden. Under arbetets gång bestämdes dock i samråd med handledaren på 
Micropower att Micropower var i större behov av en mer allmän mätstation där mätningar i 
större utsträckning kan utföras utifrån användarens egna önskemål.          

För att få batteriladdarna officiellt godkända krävs ofta en tredjepartscertifiering vilket 
innebär att en utomstående aktör ska utföra mätningarna och besluta om laddaren lever upp 
till de ställda kraven eller ej. Dessa mätningar är mycket noggranna och tar stor hänsyn till 
t.ex. osäkerhet i mätdata och osäkerheten i mätinstrumenten. Det ställs även krav på tillåtna 
värden när det gäller temperatur och vindhastighet i mätrummet. Även om mätningarna i 
mätstationen hade utförts på precis samma sätt som i Kalifornien hade detta alltså inte räckt 
för att få laddarna officiellt godkända. 

Med anledning av dessa faktorer konstruerades istället en mätstation och tillhörande 
LabVIEW-program helt efter Micropowers egna önskemål och anvisningar. 

Mätenheten av märket Yokogawa sitter inkopplad parallellt med kWh-mätaren (se 
blockschema under 1.2 Syfte och mål). Denna enhet är mycket avancerad och kan mäta t.ex. 
effektfaktorn och THD (se 2.2 Viktiga begrepp och parametrar). Från Micropowers sida 
fanns från början en idé om att denna information också skulle vara möjlig att läsa ut från 
mätstationen efter genomfört test. Ganska snart beslutades dock att detta skulle bli allt för 
omfattande och tidskrävande på grund av att Micropower aldrig hade kopplat upp denna enhet 
mot en dator och inte hade någon kunskap om hur svårt att det var att få in denna information 
till LabVIEW. Istället används enheten i detta arbete i huvudsak som en extra kontroll för att 
se att de momentana mätvärdena verkar stämma och för att se att programmet räknar rätt.     
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För att förstå bättre förståelse för vad arbetet i stora drag faktiskt kommer att handla om är det 
viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur en batteriladdare fungerar samt vilka 
parametrar kring laddaren som är relevanta ur energisynpunkt. 

I denna del kommer därför för arbetet viktiga parametrar att förklaras i detalj. Här ges också 
grundläggande information om batterier och batteriladdare samt annan utrustning som använts 
under arbetet. 

><;)="&&6+'6+)307)."&&6+'9"44"+6)
Micropower utvecklar och säljer batteriladdare för industriellt bruk. Batterierna som ska 
laddas sitter ofta i truckar och dylikt. Batterier som används för sådana ändamål är nästan 
uteslutande av typen bly-syra. Ett blybatteri består av ett flertal galvaniska celler (Elfa 2007) 
som seriekopplas för att uppnå önskad batterispänning. Varje cell ger en nominell spänning på 
två volt och ett vanligt bilbatteri på 12 V innehåller alltså sex stycken seriekopplade celler. En 
nackdel med blybatterier är att de blir väldigt stora och ohanterliga om spänningsnivån ska 
vara hög. Cellerna består av en katod av bly, en anod av blydioxid samt elektrolyt av 
svavelsyra och destillerat vatten (Wikipedia 2013). Allt eftersom batteriet används kommer 
vattnet i cellerna långsamt att avdunsta. Ett blybatteri kräver alltså ett visst underhåll genom 
att destillerat vatten fylls på med jämna mellanrum. 

En batteriladdare har som grundläggande uppgift att höja spänningen på batteriet. Detta sker 
genom att batteriet matas med likström från batteriladdaren. Batteriladdaren omvandlar 
växelström från nätet till likström som sedan laddas till batteriet (Micropower 2013). Denna 
process som vid första anblick kan verka enkel är i själva verket mycket komplicerad ur ett 
elektroniskt perspektiv. Man vill att batteriet ska laddas så snabbt som möjligt men samtidigt 
får man inte ladda med mer ström än vad batteriet klarar av. För att laddningen av batteriet 
ska ske optimalt ska batteriet laddas med olika mycket ström under olika skeden av 
laddningscykeln. Detta regleras av batteriladdaren. I huvudsak finns det två olika 
laddningsfaser, huvudladdning och efterladdning. Under huvudladdningen återförs den energi 
som tagits ur batteriet. I efterladdningsfasen sker en överladdning av batteriet för att 
säkerställa en jämnare laddning av batteriets celler. I efterladdningsfasen sker normalt 
laddningen med en lägre ström.  En kurva som visar laddningsströmmen och 
batterispänningen som en funktion av tiden kallas för en laddningskurva. Ett exempel på en 
sådan visas nedan. Strömmen är den röda kurvan och batterispänningen den blå. 

 

Figur 2 Exempel på en laddningskurva 
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• Batterikapacitet: Anger batteriets kapacitet att leverera ström. 
Batterikapaciteten brukar anges i amperetimmar (Ah). Ett batteri med en 
kapacitet på 50 Ah klarar t.ex. att leverera 5 A i 10 timmar eller 25 A i 2 
timmar.!

•  Aktiv effekt: Med den aktiva effekten P menas medelvärdet av den 
effekt som har konsumerats av en enhet (2012 CEC). Om spänningen och 
strömmen är periodiska med perioden T definieras den aktiva effekten 
som !

! ! !
! ! ! ! ! ! !"!

! ,!!!!!!!!!!!!!!!

• Skenbar effekt: Den skenbara effekten S är lika med effektivvärdet av 
spänningen multiplicerat med effektivvärdet av strömmen. 

• Effektfaktorn: Effektfaktorn definieras som kvoten mellan den aktiva 
och skenbara effekten. Effektfaktorn är lika med cosinus för vinkeln i 
effekttriangeln. Effektfaktorn är alltså ett tal mellan 0-1. Ett högt värde på 
effektfaktorn innebär hög andel aktiv effekt. 

 

Figur 3 Effekttriangeln 

• Verkningsgrad: Anger kvoten mellan hur många kWh laddaren har 
laddat ut till batteriet och det antal kWh som laddaren förbrukat från nätet.  

• Återladdningsfaktorn (CRF): Återladdningsfaktorn definieras som 
antalet Ah som återladdades till batteriet under uppladdningscykeln 
dividerat med antalet Ah som batteriet levererade under 
urladdningscykeln. 

• Maintenance Mode Power: Anger hur mycket effekt laddaren förbrukar 
när den är ansluten till nätet och ett fulladdat batteri är anslutet till 
laddaren. 

• No Battery Mode Power: Anger hur mycket effekt laddaren förbrukar då 
den är ansluten till nätet men inget batteri är anslutet till laddaren. Kallas 
även för Stand-by Mode Power. 

• 24 hour charge and maintenance energy: Anger hur mycket energi i 
Wh som laddaren totalt har förbrukat under uppladdning och 
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underhållsfasen. Tiden för vilken denna energi mäts kan överstiga 24 
timmar och bestäms av hur lång tid det tar för batteriet att laddas. 

• Total harmonic distortion (THD): Denna parameter anger halten av 
övertoner på sinusspänningen in till laddaren i procent och definieras som 
effektivvärdet av de harmoniska övertonerna dividerat med effektivvärdet 
av den fundamentala frekvenskomponenten.  

• Small battery charger systems: Batteriladdare med märkt ineffekt! 
2kW. 

• Large battery charger systems: Batteriladdare med märkt ineffekt> 
2kW. 

• Depth of discharge (DOD): Anges ofta som ett procenttal som indikerar 
hur urladdat ett batteri är. Ett batteri med en kapacitet på 100 Ah som 
ligger på 40 % DOD har alltså 60 Ah kvar att ladda ur. 

• Huvudladdning: Den laddningsfas då den energi som tagits ur batteriet 
under urladdningen återförs. 

• Efterladdning: Batteriet överladdas för att säkerställa att alla celler är 
lika mycket laddade 

• Battericykel: En battericykel består av urladdning, vila, laddning och 
slutligen vila igen. 
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LabVIEW är ett grafiskt programspråk som utvecklades för att hjälpa framförallt ingenjörer 
och forskare dels med presentation och behandling av diverse mätdata, dels för att erbjuda 
verktyg för problemlösning (NI 2013). Den första utgåvan släpptes år 1986 (Wikipedia 2013). 
LabVIEW används flitigt inom den svenska industrin. LabVIEW består av en front panel och 
ett block diagram. I block diagram återfinns all programmering och i front panel körs själva 
programmet.   
 
Micropower använder redan idag LabVIEW i stor utsträckning för att styra tester av sina 
produkter och har personal med goda kunskaper inom området som har kunnat bistå med 
hjälp och information. Med hjälp av LabVIEW är det enkelt att ta in diverse mätvärden från 
testet och presentera informationen genom tydliga och överskådliga tabeller. 
LabVIEW användes även i projektet för att styra testsekvensen vid mätningar av laddarna.  
 

><?<;)!"&/6+)307)%*$:&'3$6+) ))
Under denna rubrik kommer kortfattat de satser och funktioner som varit viktigast och mest 
flitigt använda under arbetet att beskrivas. Här presenteras informationen med hjälp av enkla 
exempel för att ge läsaren en möjlighet att förstå tankegången kring hur huvudprogrammet 
konstruerats i avsnitt 4. Genomförande. 
 

!"#"$"$%&'()*+),,-*.%%%
Allt som ligger inuti en while-loop körs så länge som avslutningsvillkoret inte är uppfyllt. 
While-loopen används därför ofta för att styra hur länge ett program ska köras. Nedan visas 
ett typiskt exempel på hur en while-loop kan användas. 

 

Figur 4 While-loop 

I exemplet används en indikator Resultat och en kontroll Mätvärde. Resultat tilldelas 
Mätvärde + 5 så länge som Mätvärde < 10. Blir Mätvärde > 10 avslutas programmet.  



! ! !

`!
^%.;!b8)8.226'c!_61*'!46.2)'8.!!

!

!"#"$"!%/01*+1021*.%
Case-satsen ger använden en möjlighet att styra vad som ska hända i programmet utifrån ett 
yttre villkor. Detta villkor kan t.ex. vara en boolean (True eller False) eller en numerisk 
kontroll där olika saker händer i programmet beroende på vad kontrollen har för värde.  
Nedan ges ett enkelt exempel på ett användningsområde för en case-sats. 

 

Figur 5 True statement i en case-sats 

Stämmer villkoret in till case-satsen, d.v.s. Mätvärde < 10, så kommer det som ligger under 
True i case-satsen att utföras. Skulle Mätvärde bli större än 10 kommer villkoret inte att 
stämma och istället utförs då det som ligger under False i case-satsen, vilket visas på bilden 
nedan. 

 

Figur 6 False statement i en case-sats 

!
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Med en timed loop är det möjligt att styra hur ofta en loop ska köras. Detta används ofta för 
att t.ex. samla värden med ett regelbundet samplingsintervall. Nedan visas hur en timed loop 
kan användas. 

 

Figur 7 Timed-loop 

Denna loop är inställd på att köras en gång i sekunden, vilket kan ses genom att värdet på dt i 
den vänstra rutan är inställd på 1000 ms. En gång i sekunden kommer Resultat att addera 
Mätvärde till sig själv. Ifall Mätvärde blir större än 10 avbryts programmet. 

 

!"#"$"6%7*89*.:*+1021*.%
Med hjälp av en sequence är det möjligt för användaren att bestämma i vilken ordning saker i 
programmet ska utföras, något som ger användaren mer kontroll över programmet. I många 
praktiska tillämpningar kan det t.ex. vara förödande om en maskin startar när den egentligen 
inte borde.  Det som ligger i den vänstra rutan utförs först och efter detta går programmet 
igenom rutorna från vänster till höger till dess att alla rutor har gåtts igenom. Då stängs 
programmet av. Ett exempel ges på nästa sida. 
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Figur 8 Flat-sequense  

När programmet startas går det först in i den vänstra rutan och nollställer variablerna Summa 
och Resultat. Efter detta går programmet in i nästa sekvens som innehåller en timed loop som 
en gång i sekunden adderar Mätvärde till Summa. I denna sekvens är programmet så länge 
som Mätvärde < 10. Blir Mätvärde större än 10 går programmet in i den sista sekvensen där 
Resultat tilldelas det slutgiltiga värdet på Summa.  

><?<>)H-I)JKKL)
För att smidigt kunna ta in mätvärden från en krets samt för att generera signaler via 
LabVIEW kan man använda sig av en så kallad DAQ-enhet (Data acquisition) som säljs och 
tillverkas av National Instruments. Att den just tillverkas av National Instruments som är det 
företag som även har utvecklat LabVIEW gör att denna enhet är mycket enkel att använda och 
fungerar bra ihop med LabVIEW. Enheten pluggas bara in via USB och kan sedan användas 
direkt utan att några externa drivrutiner eller funktioner behöver installeras. 
Enheten har ett flertal analoga samt digitala in och utgångar. Den har även en ingång som 
fungerar som en event counter som kan användas för att räkna t.ex. pulser (NI 2013). Just 
denna funktion är det enda som DAQ-enheten kommer att användas till i detta arbete.  

 
Figur 9 USB-6008 
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Här presenteras de givare och instrument som användes för att samla in information till 
programmet. 

><M<;)=NO)P="&&6+,)#3$'&3+'$()*$'&Q))
BMU (Battery monitoring unit) är en enhet som via radio kan kommunicera med datorn och 
utbyta information. Denna enhet har utvecklats av Micropower själva och monteras ovanpå 
batteriet för att övervaka upp och urladdning av batteriet. Enheten har mätpunkter som kan 
kopplas in för att mäta spänning, ström, temperatur och nivå på elektrolytvätskan 
(Micropower 2013). Enheten är framtagen för att informera om batteriets hälsa och för att 
säkerställa att företaget utnyttjar sin batteriflotta på bästa sätt. Temperaturen mäts med hjälp 
av ett NTC-motstånd (se 2.4.2 NTC-motstånd). Strömmen beräknas fram av enheten genom 
den uppmätta spänningen över en strömshunt (se 2.4.3 Strömshunt). Genom ett 
serviceprogram kan de momentana mätvärdena läsas av direkt på en dator. Här lagras även 
information om tidigare cykler vilket gör det möjligt att kontrollera hur batteriet har presterat 
under en längre tid. Nedan visas en bild på BMU-enheten. 

 
Figur 10 Battery monitoring unit 

><M<>)RBST#3&/&8$4))
Ett NTC-motstånd är ett motstånd som varierar sin resistans med temperaturen. NTC står för 
Negative Temperature Coefficient, vilket innebär att motståndet har en hög resistans vid låga 
temperaturer och minskar då det blir varmare. Förhållandet mellan temperatur och resistans 
följer formeln Eq.2 där A och B är konstanter som beror på materialet och T är beroende av 
temperaturen. (Elfa 2007) 
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En strömshunt är i princip ett motstånd med mycket låg resistans. Shunten består av metall. 
Genom att veta dess resistans och göra en spänningsmätning över shunten kan strömmen 
beräknas fram med Ohms lag. Strömshunten ska vara placerad i serie med lasten man vill 
mäta strömmen till.  

><M<M)F96$6+('#A&"+6)
Den vanligaste sortens energimätare finner vi i de svenska hushållen. Dess uppgift är att mäta 
den förbrukade elenergin i hemmet. Det är denna uppmätta mängd energi som konsumenten 
sedan får betala för. Det finns mätare som enbart mäter den aktiva energin eller både aktiv och 
reaktiv energi. På mätaren visas den totalt förbrukade energin på en display. Genom en 
lysdiod som sitter monterad på energimätaren så kan även den tillfälliga förbrukningen 
avläsas. Dioden avger ett antal blinkningar per förbrukad kWh. En del elenergimätare är även 
utrustade med ett relä som pulserar likt dioden (Wikipedia 2013). Denna funktion används i 
detta arbete.  

><M<U)V3:3("W")#A&*&+*/&$'$()
Modellen som används i mätstationen kan användas för mätningar på både enfas och 
trefassystem. Enheten kan mäta både AC och DC signaler samtidigt och göra beräkningar på 
effektiviteten från ingång till utgång. Den kan också mäta effektfaktorn och THD. Enheten är 
utrustad med en USB-kontakt med vilken det är möjligt att direkt överföra mätdata till ett 
USB-minne (Yokogawa 2013). En bild på enheten visas nedan. 

   

Figur 11 Yokogawa mätutrustning. 

><M<J)XD6+"&'3$/%2+/&A+:"+6)
En operationsförstärkare är hjärtat i många tillämpningar av analog elektronik och dess 
historia går tillbaka ända till början av 1940-talet (Molin 2007). Operationsförstärkaren har 
många användningsområden men används framförallt för att förstärka en signal. Genom att 
återkoppla utgången kan man uppnå en mer väldefinierad förstärkning samt ökad stabilitet i 
kretsen. 
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En annan tillämpning är att använda operationsförstärkaren som komparator. I detta utförande 
används operationsförstärkaren för att jämföra den positiva och den negativa ingången. Är 
den positiva ingången högre än den negativa kommer operationsförstärkarens utgång att 
bottna i den positiva matningsspänningen. Är istället den negativa ingången större än den 
positiva kommer utgången att bottna i den negativa matningsspänningen. I många praktiska 
tillämpar sätts en av ingångarna till en fast referensspänning. Se bild nedan. 
 

   
Figur 12 Komparatorkopplad operationsförstärkare 

><U)=NGB)F%%'0'6$0,)E".69)
Branschorganisationen BMWT i Nederländerna har gått ut med en kvalitetsmärkning av 
batteriladdare för industrin. Etiketten är tredjepartscertifierad och syftet med märkningen är 
att köparen snabbt och självständigt ska kunna avgöra kvalité och energieffektivitet hos 
laddaren. Beroende på hur energieffektiv laddaren är samt vilka störningar den ger upphov till 
rankas den i en av sex klasser (BMWT 2013).  

><J)S"9'%3+$'")F%%'0'6$0,)+6(*9"&'3$/)
I Kalifornien har kraven skärpts på energiutnyttjande hos batteriladdare. Från och med 1 
januari 2014 är kraven som anges i tabell 1 bindande för nya produkter (CEC 2012). Om 
tillverkaren inte når upp till dessa krav så är de inte tillåtna att sälja sina produkter i 
Kalifornien. För att en produkt ska få säljas i Kalifornien måste en certifieringsprocess 
genomföras. Produkten ska genomgå en ett flertal tester som bevisar att produkten uppnår 
kraven som energikommissionen i Kalifornien!har satt. Testproceduren ska strikt följa 
kommissionens riktlinjer. 

   Tabell 1 California efficiency regulations 
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Eftersom arbetet i stora drag går ut på att ta in, behandla samt presentera diverse mätdata 
kommer studien vara av en kvantitativ karaktär. 

Programmeringen av programmet tillhörande mätstationen gjordes i LabVIEW. Det fanns 
flera anledningar till att Micropower tyckte att mjukvaran för mätstationen skulle konstrueras 
i detta program. Först och främst har de använt programmet för styrning och insamling av 
mätdata tidigare och har alltså kompetent personal som skulle kunna bistå med hjälp när 
problem dyker upp. En annan bidragande faktor är att programmet är användarvänligt och 
erbjuder användaren en tydlig grafisk layout där det är lätt för användaren att göra nödvändiga 
inställningar och hålla koll på information rörande mätningen. Allt detta utan att användaren 
egentligen behöver känna till speciellt mycket om hur programmet i grunden är uppbyggt.  

För att få en bild om hur väl laddarna presterar sett till energieffektivitet måste mätningar 
utföras under laddning och urladdning av ett batteri. Valet av metod kring hur dessa 
mätningar skulle utföras gällde först och främst vilken typ av mätutrustning som skulle 
användas och hur mätdata skulle tas in och behandlas i LabVIEW. Det gällde också att tydligt 
definiera testsekvensen d.v.s. i vilken ordning batteriet ska laddas upp respektive laddas ur 
samt vilka mätdata som ska samplas i upp respektive urladdningsfasen. Det var också 
nödvändigt att bestämma hur tätt dessa mätvärden skulle samplas och tas in till LabVIEW. 

När det gällde testsekvensen så fanns det i den Kaliforniska standarden steg för steg 
anvisningar för hur de tyckte att mätningarna borde gå till. Även om mätstationen i slutändan 
inte rakt av skulle simulera dessa mätningar utformades ändå testsekvensen med dessa 
anvisningar som utgångspunkt. Dessa anvisningar föreslog att man skulle börja testet med ett 
fulladdat batteri och ha en testcykel som bestod av en urladdningsfas följt av en 
uppladdningsfas. Denna turordning mellan ur och uppladdning valdes till stor del för att det 
skulle bli lätt att räkna ut återladdningsfaktorn (se 2.2 Viktiga begrepp och parametrar). Hade 
man istället valt att ha uppladdningsfasen före urladdningsfasen hade man varit tvungen att 
börja testet med ett urladdat batteri. Blybatterier mår inte bra av att vara urladdade under en 
längre tid och hade alltså kunnat ta skada av denna typ av testcykel. 

För att kunna reglera testcykeln måste övergången mellan ur och uppladdning av batteriet 
kunna styras av LabVIEW-programmet som ingår i mätstationen. Detta uppnåddes genom att 
LabVIEW-programmet fick styra om en kontaktor ska vara till eller från (se 4.2.1.5 Styrning 
av reläkort). En förenklad bild av konstruktionen visas nedan. 

     

 

 

 

Figur 13 Del av uppkoppling 
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Ifall kontaktorn är till kommer laddaren att känna spänningen från batteriet och påbörja 
laddningen. Slås kontaktorn sen från kommer den elektroniska lasten istället att ladda ur 
batteriet.  

Även när det gällde mätutrustning fanns det flera val att göra. De parametrar som skulle mätas 
var framförallt spänning, ström och energi. Det finns flera metoder att mäta ström. Eftersom 
strömmarna till och från batteriet blir så pass höga(ca 100 A) är det uteslutet att använda en 
vanlig amperemeter. Istället är det möjligt att använda en hallmätare som mäter strömmen 
genom att mäta magnetfältets styrka. Valet föll dock slutligen på att mäta strömmen med hjälp 
av en shunt (se 2.4.3  Strömshunt), detta beroende på att Micropower i stort sett uteslutande 
använder denna teknik för strömmätning idag och för att teorin bakom tekniken är enkel att 
förstå och använda sig av. 

Redan i ett tidigt skede av arbetet var det nödvändigt att bestämma vilken utrustning som 
skulle användas för att kunna ta in mätvärden till datorn och LabVIEW. Ett problem var att 
det var så pass många mätvärden som skulle tas in samtidigt. Många av produkterna på 
marknaden har bara en kanal och tar alltså bara in ett mätvärde åt gången. Det finns modeller 
som är flerkanaliga men dessa är ofta mycket dyra. Det kom fram flera förslag för hur man 
skulle kunna lösa detta problem. En första tanke var att helt enkelt köpa in flera enkanaliga 
exemplar och låta dessa ta hand om ett mätvärde var. Nackdelen med detta var att 
mätstationen då skulle ta upp mycket plats och bli otymplig att använda. På Micropower har 
man en tanke om att mätstationen i framtiden ska vara mobil och kunna flyttas mellan 
laddarna, något som knappast hade varit möjligt med denna typ av lösning. Det hade också 
varit nödvändigt att använda någon form av switch eftersom varje exemplar kommunicerar 
med datorn via Ethernet. 

En annan tanke var att köpa in en enkanalig modell och med hjälp av ett relä styra vilket 
mätvärde som skulle tas in vid vilken tidpunkt. Denna lösning hade krävt en hel del 
programmering för att styra vilket mätvärde som skulle släppas igenom reläet. 

I slutändan valdes dock att ta in mätvärden med hjälp av en så kallad BMU-enhet (se 2.4.1 
BMU) som via radio kan kommunicera med datorn och utbyta information. Fördelen med att 
utnyttja denna teknik var att det nu var möjligt att via radio trådlöst ta in mätvärden till datorn 
vilket resulterade i en snyggare uppkoppling samt en mer mobil design. Eftersom Micropower 
utvecklar och tillverkar dessa enheter själva kunde också en hel del pengar sparas på att slippa 
köpa in mätutrustning utifrån. Micropower har tidigare använt dessa enheter för diverse 
mätningar och kunde på så sätt bidra med en del LabVIEW-kod för att sköta 
kommunikationen mellan enheten och datorn. Att själva från grunden ta fram denna kod hade 
förmodligen kunna ta flera veckor och hade slutändan kunnat leda till att det blivit svårt att 
hinna med att uppfylla det ursprungliga syftet.   
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I denna del kommer framtagandet av mätstationen att gås igenom i detalj. Här presenteras dels 
de fysiska delar som ingår i stationen men även hur huvudprogrammet har konstruerats i 
LabVIEW.  

M<;)5$%3+#"&'3$/"$/:"%%$'$()307)&6/&/6:@6$/)
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet var från början att konstruera en mätstation som 
i största möjliga mån skulle simulera de mätningar som genomförs av den kaliforniska 
energikommissionen. Med anledning av detta inleddes arbetet med en del som i stora drag 
gick ut på att skaffa sig kunskap och förståelse gällande dessa nya standarder. I dessa 
standarder anges det tydligt vilka krav som kommer ställas på batteriladdare på sikt. Där 
återges också mycket detaljerat hur mätningarna ska gå till för att resultatet ska klassas som 
godkänt. I dessa handlingar uppkommer många nya begrepp som läsaren måste förstå för att 
kunna tillgodogöra sig dessa standarder. En del av dessa begrepp och parametrar har 
förklarats i 2.2 Viktiga begrepp och parametrar. En första åtgärd blev därför att i detalj läsa 
igenom standarderna och med egna ord och tabeller försöka sammanfatta huvuddragen 
gällande de krav som ska uppfyllas samt mätningarnas utformning. 

Detta var ett bra sätt att skaffa sig grundläggande information om vilka krav som egentligen 
kan ställas på batteriladdare och hur mätningar på batteriladdare förslagsvis går till.   

Redan tidigt i arbetet var det nödvändigt att på ett tydligt sätt strukturera upp hur mätningarna 
egentligen skulle gå till, i vilken ordning batteriet skulle laddas ur respektive laddas upp och 
hur LabVIEW-programmet skulle fungera och exekveras. Sker programmeringen utan en 
tydlig bild av hur programmet i slutändan är tänkt att fungera finns det en överhängande risk 
att mycket jobb görs i onödan och slutresultatet inte blir som önskat.  

Med anledning av detta konstruerades därför ett flödesschema för testsekvensen. Detta främst 
för att underlätta vid programmeringen. Flödesschemat kan ses i bilden nedan. 

 
Figur 14 Flödesschema 
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Eftersom mätningarna är avsedda att utföras på ett fulladdat batteri blir därför den första 
åtgärden att ladda batteriet. Efter detta kan mätningarna påbörjas i mätstationen genom att 
laddare, batteri, elektronisk last samt övrig utrustning ansluts till anvisade kontakter. 

Därefter ska användaren ställa in nödvändiga parametrar för hur mätningen ska utföras (se 
4.2.2.2 Front Panel) och starta programmet. 

När användaren har tryckt på startknappen kommer programmet att köra så många cykler som 
användaren har angett. Mellan ur och uppladdning måste batteriet vila, detta för att undvika 
att batteriet blir för varmt vilket kan leda till att batteriet tar skada. Uppladdningsfasen är 
uppdelad i två olika delfaser, huvudladdning och efterladdning. Under huvudladdningen 
laddas batteriet upp till den spänning/cell för vilket batteriet anses fulladdat. Därefter 
efterladdas batteriet. Syftet med denna fas är att överladda batteriet en del för att på så sätt 
säkerställa att alla celler är lika mycket laddade.  Efter varje cykels slut görs nödvändiga 
beräkningar och relevant information och statistik från testet presenteras i tabellform. 

M<>)E".C5FG))
Programmet LabVIEW har en mycket central roll i arbetet och en del tid i början av arbetet 
lades på att bekanta sig med detta program. I LabVIEW ska mätresultat presenteras under och 
efter genomfört test. LabVIEW ska även användas för att styra hur mätningarna går till. Det är 
i denna senare del som mycket av utmaningen i examensarbetet ligger och det är på denna del 
som den mesta tiden kommer att läggas. 

Innan det stod klart vilken utrustning som skulle användas för att ta in mätvärden simulerades 
test först i LabVIEW med manuellt inställda mätvärden för att få en känsla för hur 
mätningarna kommer gå till med verkliga mätresultat.  

M<><;)!*.TC5Z/)307)469%*$:&'3$6+)
Ett LabVIEW-program kallas vanligtvis för ett VI(Virtual Instrument). I många applikationer 
är det önskvärt att låta små mindre program sköta funktioner som sedan ska användas i 
huvudprogramet, detta för att göra huvudprogrammet mer lättöverskådligt och lättare att 
hantera. Ett sådant mindre VI kan då komprimeras till ett Sub-VI för att lättare kunna 
användas i huvudprogrammet. Detta Sub-VI blir då bara en liten ikon med in och utgångar 
som skaparen själv har definierat. I denna del beskrivs överskådligt några för arbetet viktiga 
Sub-VI:s samt funktioner som används i huvudprogrammet.    

6"!"$"$%;<3%=<>7%
När det slutligen var bestämt vilken typ av mätutrustning som skulle användas kunde arbetet 
med programmeringen börja på allvar. För att ta in mätvärden till datorn användes som sagt 
en så kallad BMU. Micropower har tidigare använt LabVIEW för att kommunicera med 
denna enhet och en hel del kod fanns alltså redan att tillgå. Trots detta tog det tid att försöka 
sätta sig in i koden och analysera vilka delar som var relevanta att ha med i vårt program. Viss 
tid fick även läggas på att få koden att fungera i huvudprogrammet. Med hjälp av en USB- 
sticka som sätts in i datorn kan datorn trådlöst kommunicera med BMU-enheten. Genom att 
skicka vissa kommandon från datorn kan man sedan få BMU-enheten att svara genom att 
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skicka tillbaka t.ex. mätvärden från batteriet. Dessa görs i det VI som kallas GET MEAS. 
Nedan visas ikonen för GET MEAS som användes för att ta in mätvärden från BMU-enheten.  

 

Figur 15 GET MEAS ikon 

På bilden framgår att detta VI har utgångar med alla mätvärden som mäts av BMU-enheten. 
Dessa mätvärden kan sedan relativt enkelt användas i huvudprogrammet. De mätvärden som 
tas in från BMU-enheten är: 

• Temperatur 
• Ström 
• Spänning 
• Mittspänning: Denna mätpunkt sätts mellan de mittersta cellerna på batteriet för att 

kontrollera att ingen cell har gått sönder och att cellerna inte är ojämnt laddade. 
• Elektrolytnivå 

I detta VI måste även definieras vilken COM-port på datorn som ska användas för 
radiokommunikation mellan USB-stickan och BMU-enheten. Man måste också ange vilken 
nod-adress som BMU-enheten har på nätverket. 

På nästa sida visas en bild på detta VI i sin helhet. Jämförs dessa bilder med ikonen för GET 
MEAS kan läsaren lätt förstå att huvudprogrammet hade blivit väldigt svårhanterligt om det 
inte hade varit möjligt att använda sig av Sub-VI:s.  
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Figur 16 GET MEAS Block 
diagram 
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Beroende vilken fas programmet befinner sig i kommer olika mätdata ha större betydelse för 
programmet. Beräkningar och presentation av mätvärden tar en stor yta i programmet. För att 
göra programmet mer överskådligt och förenkla programmeringen av de olika faserna 
skapades ett Sub-VI som behandlar data i laddningsfasen. I detta sker beräkningar för antalet 
uppladdade Ah och Wh. Det finns också en utgång med den momentana verkningsgraden från 
laddare till batteri. Genom att sätta Enable ingången hög kommer VI:et att exekveras och 
resultatet uppdateras kontinuerligt. När Enable sedan går låg kommer de senaste värdena att 
frysas. Nedan visas ikonen för detta VI. 

!

Figur 17 Uppladdning ikon  
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Nedan visas en bild på block diagram. 

!

!

!Figur 18 Uppladdning Block diagram 

!

!

!

!

!

!

!
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Under fasen när batteriet laddas ur ska liknande beräkningar göras som i 4.2.1.2 Uppladdning. 
För att behålla huvudprogrammet så kompakt och lättförståeligt som möjligt gjordes ett Sub-
VI även för urladdningsfasen. Nedan visas ikonen som används i huvudprogrammet.  

 

Figur 19 Urladdning ikon 

!

 

 

Nedan visas block diagram för detta VI. 

!

Figur 20 Urladdning Block diagram 

!
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Micropower använder sig av elektroniska laster för att kunna ladda ur sina batterier. De 
elektroniska lasterna är funktionsmässigt mycket enkla och består av många MOSFET-
transistorer som omvandlar effekten som laddas ur batterierna till värme. På dessa laster kan 
man ställa in ett flertal parametrar som t.ex. hur mycket ström batteriet ska laddas ur med 
samt vilken spänning batterispänningen kan sjunka till innan urladdningen avbryts. En bild på 
en av de elektroniska lasterna visas nedan. 

 

Figur 21 Elektronisk last 

Dessa laster är utrustade med nätverkskort och via Ethernet kan man ansluta dem till en dator. 
Detta gör det möjligt att styra lasterna från en dator, något som utnyttjas i detta 
examensarbete. Lasterna har tilldelats fasta IP-adresser som sedan används tillsammans med 
lastens serienummer i huvudprogrammet för att bestämma vilken last som ska styras. I 
huvudprogrammet ska användaren kunna ställa in vilken ström som batteriet ska laddas ur 
med under urladdningsfasen av programmet. Användaren ska även kunna ställa in vilken som 
är den minsta batterispänning som kan tillåtas innan urladdningen avbryts, detta för att 
säkerställa att batteriet inte laddas ur för mycket då detta kan skada batteriet. Denna 
information ska sedan skickas till lasten som då kommer att ladda ur batteriet utifrån dessa 
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inställda parametrar.  Med i informationen från datorn ska även finnas kommandon om när 
lasten ska ställa sig i stand-by läge. Detta sker när urladdningsfasen är avslutad. 

Denna information skickas till lasten från datorn via LabVIEW. Micropower har tidigare 
använt LabVIEW för att styra dessa elektroniska laster och hade information kring hur detta 
kunde göras. Under 4.2.2.1.2 Sekvens 2 visas en bild på den del av huvudprogrammet som 
styr den elektroniska lasten. 

6"!"$"E%72BA.(.@%0C%A*)F+D,A2%%%%%%
För att kunna styra om batteriet ska laddas ur eller laddas upp används en kontaktor (se    3. 
Metod). Denna kontaktor är kopplad till ett relä-kort som i sin tur är inkopplad till datorn via 
USB. Datorn kan styra vilka av Reläkortets anslutningar som har kontakt med varandra och 
på så sätt styra om kontaktorn ska vara till eller från. Reläkortet har tre anslutningar. 
Anslutning 1 har alltid kontakt med antingen A eller B. En bild på Reläkortet visas nedan. 

 

Figur 22 Relä-kort 

Via LabVIEW är det möjligt att styra vilka anslutningar på Reläkortet som ska ha kontakt 
med varandra. Den del av huvudprogrammet som styr detta visas under 4.2.2.1.2 Sekvens 2. 
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För att på ett snyggt sätt kunna presentera fortlöpt tid i den slutgiltiga tabellen gjordes ett Sub-
VI som tar en tid i sekunder och gör om den till en sträng som presenterar denna tid i timmar, 
minuter och sekunder. Detta VI kallas för Formatering tid och ikonen visas nedan. 

 

Figur 23 Formatering tid ikon 

 

Nedan visas block diagram för detta VI. 

 

Figur 24 Formatering tid Block diagram  
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När alla nödvändiga Sub: VI:s hade konstruerats kunde arbetet med att programmera 
huvudprogramet fortsätta. Programet är uppdelat i tre olika huvudsekvenser. Dessa kommer 
att gås igenom nedan. 

 !"#"#"$"$%&'()'*+%$%
I den första sekvensen som enbart körs när programmet startas etableras radiokontakten 
mellan BMU-enheten och datorn. Här definieras och nollställs även många av de variabler 
och indikatorer som används i programmet, detta för att inte gamla värden från tidigare 
exekveringar av programmet ska ligga kvar. I denna sekvens upprättas också kontaken med 
den elektroniska last som använderen har tänkt använda sig av genom att lasten IP-adress och 
serienummer anges. På nästa sida visas en översiktsbild på sekvens 1.  
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Figur 25 Översiktsbild Sekvens 1 
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Sekvens två innehåller kärnan i programmet. I denna sekvens ligger programmet så många 
cykler som användaren har angett innan start. Här tas mätvärden in till programmet via BMU-
enheterna. I denna sekvens styrs även kontakten med reläkortet som reglerar om kontaktorn 
på plattan är till eller från. På nästa sida visas en översiktsbild på sekvens 2.  
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Figur 26 Översiktsbild sekvens 2 
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På nästa sida visas en bild på den del av koden där mätvärdena tas in från BMU-enheterna. 
Här används VI:et GET MEAS som presenterades under 4.2.1 Sub-VI:s och delfunktioner. 
Mätvärdena samplas en gång i sekunden med hjälp av en timed loop.   
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Figur 27 Mätvärden från BMU-enheterna 
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I bilden nedan visas den del av koden som styr reläkortet (se 4.2.1.5 Styrning av relä-kort). 
Beroende på om variabeln Relä till är true eller false kommer olika signaler att sändas till 
Reläkortet som i sin tur då kommer reglera om kontaktorn på plattan är till eller från.  

 

 

 

 

Figur 28 Styrning av relä-kort 
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På denna sida visas den del som räknar pulserna från elenergimätaren. Till detta används som 
tidigare nämnts en DAQ-enhet. Variabeln Antal Pulser håller koll på hur många pulser som 
har kommit från mätaren. Eftersom det går 500 pulser/kWh divideras detta värde med 500 och 
sparas i den variabel som heter kWh in. Eftersom det framförallt är intressant att se hur 
mycket energi laddaren förbrukar under drift räknas pulserna bara under laddningsfasen av 
programmet.  

 

 

 

Figur 29 Pulsräkning 
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Ganska tidigt föddes iden om att case-satsen (se 2.3.1.2 Case-satsen) skulle användas för att 
realisera de olika sekvenser som ska ingå i testet. Vad som ska utföras i case-satsen beror på 
värdet på variabeln Sekvens. När programmet startas sätts värdet på denna variabel till 0 och 
alltså utförs allt som ligger under 0 i case-satsen. Sekvens får ett nytt värde när ett visst 
övergångsvillkor är uppfyllt. Detta villkor är olika för olika sekvenser i case-satsen. Nedan 
kommer alla dessa cases att gås igenom mer detaljerat. Totalt finns 8 olika cases som körs 
igenom under en cykel av programmet. Dessa är: 

• Case 0 Väntar på start: Vill användaren kunna se mätvärden från batteri och laddare 
utan att köra igenom programmet är det möjligt att starta programmet utan att trycka 
på startknappen. 
Övergångsvillkor: Tryck på startknappen. 
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Figur 30 Case 0 Väntar på start 
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• Case 1 Urladdning: Batteriet laddas ur. Beräkningar görs för antalet urladdade Ah 
och kWh. Här finns även den kod som styr den elektroniska lasten som beskrevs i 
4.2.1.4 Styrning av elektronisk last. 
Övergångsvillkor: Ah ur " Ah att ladda ur. 
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Figur 31 Case 1 Urladdning 
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• Case 2 Vila: Batteriet vilas efter urladdningen. 
Övergångsvillkor: Inställd vilotid och temp batteri< temp gräns. När 
övergångsvillkoret är uppfyllt slås kontaktorn till. I denna sekvens ställs även den 
elektroniska lasten i standby-läge. 
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Figur 32 Case 2 Vila 
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• Case 3 Huvudladdning: Batteriet laddas upp. Beräkningar görs för antalet 
uppladdade Ah/kWh under huvudladdningsfasen.  
Övergångsvillkor: Ah upp huv" Ah ur (CRF"1). 
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Figur 33 Huvudladdning 



! ! !

E=!
^%.;!b8)8.226'c!_61*'!46.2)'8.!!

!

• Case 4 Efterladdning: Batteriet laddas upp ytterligare för att säkerställa att alla celler 
är jämnt uppladdade. Beräkningar görs för antalet uppladdade Ah/kWh under 
efterladdningsfasen. Här görs även en beräkning på återladdningsfaktorn. 
Övergångsvillkor: Laddningsström< Strömgräns laddning klar och Batterispänning> 
V/Cell klar. När övergångsvillkoret är uppfyllt slås kontaktorn ifrån. 
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Figur 34 Case 4 Efterladdning 
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• Case 5 Tabell: Mätdata för cykeln presenteras i tabellform. Här kan användaren även 
ange syravikten hos batteriet om så önskas. 
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Figur 35 Case 5 Tabell 
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• Case 6 Vila: Batteriet vilas efter uppladdningen. 
Övergångsvillkor: Inställd vilotid och temp batteri< temp gräns.  
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Figur 36 Case 6 Vila 
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• Case 7 Nollställning av variabler och indikatorer: För att undvika att gamla värden 
ligger kvar vid körning av flera cykler måste variabler och indikatorer nollställas i 
slutet av varje cykel. 
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Figur 37 Case 7 Nollställning av variabler 
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Micropower var även intresserade av hur lång tid laddaren befinner sig i huvud-respektive 
efterladdningsfasen. Detta tas fram i en annan case-sats i sekvens 2 och visas nedan. Här 
används VI:et Formatering tid för att presentera tiden på ett snyggt sätt.  

 

Figur 38 Tid Huvudladdning 

 

Figur 39 Tid Efterladdning 
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I sekvens 3 avslutas radiokommunikationen med BMU-enheten och kontakten med 
Reläkortet. Detta är nödvändigt för att COM-portarna inte ska vara upptagna efter att 
programmet avslutas. I sekvens 3 avslutas även kontakten med den elektroniska lasten. Under 
tiden som lasten är fjärrstyrd från datorn är det inte möjligt att göra några inställningar på 
lasten. Efter denna sekvens slut avslutas programmet. En översiktsbild på sekvens 3 visas 
nedan.  

 

Figur 40 Översiktsbild sekvens 3 

 



! ! !

V=!
^%.;!b8)8.226'c!_61*'!46.2)'8.!!

!

6"!"!"!%HA,.2%-0.*)%
Front panel är den del av programmet som användaren normalt sett ser när programmet väl 
körs. I detta fönster presenteras information och mätvärden från varje cykel i en stor tabell. 
Här kan användaren även se momentära mätvärden från batteri och laddare.  

Innan programmet startas ska ett antal parametrar ställas in som styr hur programmet kommer 
att köras och mätningen genomföras. På detta sätt får användaren större frihet att själv 
bestämma hur mätningarna ska gå till och hur programmet ska fungera. De parametrar som 
ska ställas in av användaren innan start är: 

• Vilken av de två lasterna som kan användas. 
• Antal Ah att ladda ur batteriet. 
• Urladdningsström: Vilken ström ska batteriet laddas ur med. 
• Minsta tillåtna batterispänning urladdning: Urladdning avbryts om batterispänningen 

sjunker under detta värde. 
• Antal ur/uppladdningscykler som programmet ska köras. 
• Temp-gräns vila: Till vilken temperatur måste batteritemperaturen sjunkit innan vilan 

anses färdig. 
• Vilotid. 
• Ström fulladdat: Vilket värde ska laddningsströmmen sjunkit till innan batteriet anses 

fulladdat och efterladdningen avslutad. 
• Selected node för BMU på batteri och laddare. 
• COM-portar för radiokommunikation och reläkort. 

En bild på front panel visas nedan.  

 

Figur 41 Front panel!
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Syftet med mätstationen var att erbjuda en användarvänlig portabel utrustning som skulle 
fungera på många laddare med olika stora batterier. För att mätstationen skulle bli smidig att 
hantera byggdes den i delar, en kopplingsplatta som har till uppgift att hantera de höga 
strömmar som uppkommer vid ur och uppladdning av batteriet, samt en kopplingslåda som 
ska hantera styr och mätsignalerna till och från LabVIEW.  

M<?<;)\3DD9'$(/D9"&&")
Laddare och batterier är normalt försedda med standardiserade snabbkontakter. De har en 
anslutningshandske som fungerar både som ”hon” och ”han”-kontakt d.v.s. de går bara att 
ansluta till en likadan kontakt. Kopplingsplattans uppgift är att bryta och sluta kontakten 
mellan batteri och laddare vid urladdning respektive uppladdningsfasen. Den elektroniska 
lasten ligger mekaniskt ansluten till batteriet hela tiden. Om den verkligen laddar ur batteriet 
eller ej kommer istället att styras genom mjukvara. Kontaktorn kommer sluta kontakten 
mellan batteri och laddare då den får en pålagd manöverspänning. Reläkortet som sitter i 
kopplingslådan kommer leverera en 24 VDC manöverspänning till kontaktorn då den får en 
signal från LabVIEW. 

BMU:n som ska mäta omgivningstemperaturen och spänningen över laddaren monteras även 
den på kopplingsplattan då spänning från batteriet ska kunna driva enheten även då 
kontaktorn är frånslagen. På detta sätt kan information tas in från denna BMU även under 
urladdningsfasen.  

De komponenter som finns på kopplingsplattan är: 

• Anslutning för Batteri, last och laddare. 
• Kontaktor 
• BMU 
• Plintar    

 
 
 
 
 
 
 

Figur 42 Del av uppkoppling 

Först inskaffades en monteringsplåt som vanligtvis sitter baktill i ett pulpetskåp. Kontaktorn, 
kabelhandskarna, BMU och en plintrad placerades ut där det passade. Efter komponenternas 
placering var bestämda måttades kablar och hålbild märktes ut. Kablarna försågs med hylsor 
för snabbkontakterna och kabelskor i den andra ändan. Detta gjordes för att underlätta 
monteringen av de styva kablarna. När de fysiska delarna var på plats utrustades plattan även 
med ett beröringsskydd av plexiglas där alla anslutningar märktes upp.  
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Figur 43 Kopplingsplatta 
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Ett av huvudsyftena med exjobbet var att göra en användarvänlig mätstation där användaren 
snabbt får en uppfattning om var olika sladdar ska kopplas in och hur mätstationen är tänkt att 
användas. En önskan fanns också om att göra mätstationen så mobil och smidig som möjligt. 
För att leva upp till dessa önskemål tillverkades en låda som innehåller all övrig elektronik 
och enheter som krävs för att mätstationen ska fungera. Denna låda innehåller reläkortet som 
styr switchningen av kontaktorn på kopplingsplattan (se 4.3.1 Kopplingsplattan). Den 
innehåller också DAQ-enheten som räknar pulser från elenergimätaren (se 2.3.2 DAQ-6008 
och 2.4.4 Elenergimätare). Dessa pulser är sedan tänkta att användas i LabVIEW-programmet 
för att beräkna hur mycket energi från nätet som laddaren förbrukar under drift. I lådan finns 
också en transformator som omvandlar 230 VAC från elnätet till 24 VDC som behövs för att 
kontaktorn på kopplingsplattan ska fungera. En bild på lådan visas på nästa sida. 
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Figur 44 Elektroniklåda 

Ett problem som tidigt uppmärksammades var att pulserna från elenergimätaren låg och 
pulsade mellan 5 och 1,2 V. Enligt databladet kräver DAQ-enheten en låg nivå på pulsen på 
maximalt 0,8 V och kunde därför inte räkna pulserna från elenergimätaren. För att lösa detta 
problem köptes en operationsförstärkare in för att användas som komparator (Se 2.4.5 
Operationsförstärkare). Eftersom att lådan redan har en DC-spänning på 24 V valdes en 
operationsförstärkare som klarade 24 V som positiv matningsspänning. Den negativa 
matningen kopplades till jord. Denna operationsförstärkare kommer alltså enligt teorin att ge 
pulser på 0-24 V på utgången. På den positiva ingången till operationsförstärken kopplades en 
fast referensspänning på 2,6 V in. Denna spänning uppnåddes genom att spänningsdela den 
24V som redan fanns i kretsen. 
!!"# ! !" ! !"""

!"""!!"## ! !!!.  

Till den negativa ingången kopplades pulsen från elenergimätaren in. Blir pulsen från 
energimätare större än 2,6 V kommer detta leda till att utgången går låg och tvärtom om 
pulsen är lägre än 2,6 V. 

DAQ enheten klarar dock inte att hantera pulser som är så höga som 24 V. Därför fick även 
utsignalen från operationsförstärkaren spänningsdelas innan den kopplades in till DAQ-
enheten. 
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Genom användning av en operationsförstärkare uppnåddes pulser som DAQ-enheten kunde 
räkna. När konstruktionen hade kopplats upp visade det sig dock att pulsen som kopplades in 
till DAQ-enheten var mycket brusig. Detta resulterade i att DAQ-enheten räknade flera pulser 
varje gång det egentligen kom en puls från energimätaren. För att lösa detta dimensionerades 
ett lågpassfilter vars uppgift blev att filtrera bort de högfrekventa delar hos pulsen som störde 
räkningen. Gemensamt bestämdes att en gränsfrekvens på ca 2,5 kHz skulle vara lämpligt och 
med hänsyn de resistanser som redan fanns i kretsen valdes en kondensator på 470 nF för att 
åstadkomma detta. Nedan visas ett kopplingsschema för kretskortet där operationsförstärkaren 
monterades. 

              

Figur 45 Kretsschema komparator 
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Eftersom arbetet till stor del går ut på att inhämta och behandla mätdata så ställer det stora 
krav på att den mätutrustning som ska användas ger korrekt information. Med anledning av 
detta så gjordes en kalibrering av de båda BMU:er som ska användas i mätstationen.  

Kalibreringen gjordes i en station i produktionen som endast är avsett för detta ändamål. I 
denna station kalibreras alla BMU:er som har produceras innan de skickas vidare till 
försäljning. En bild på stationen visas på nästa sida.    
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Figur 46 Kalibrering av BMU 

Alla mätpunkter kopplas in och spänningsätts med hjälp av spänningsaggregatet. I ett 
LabVIEW-program kan man sedan se BMU-enhetens aktuella mätvärden och korrigera dessa 
så att de stämmer överens med spänningen som matas ut från spänningsaggregatet. Detta görs 
normalt för ett högt lågt och ett högt värde på spänningen. Strömmen korrigeras på ett 
liknande sätt. 

När provkörningar av mätstationen genomfördes upptäcktes att strömvärdet började visa lite 
fel vid höga batteritemperaturer. Detta berodde på att shunten som satt på batteriet var av en 
gammal modell som fungerade sämre vid höga temperaturer. För att säkerställa att 
mätstationen visade rätt värden byttes shunten ut mot en nyare modell. Efter detta gjordes 
kalibreringen av BMU-enheten om.     

!

!

!

!

!

!

!

!
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För att kunna utvärdera laddarna och tillförlitligheten hos mätstationen kördes flera cykler 
med ur och uppladdning för att kontrollera hur mätvärdena förändrades med tiden.!

U<;)E"44"+6);)
Det första testet gjordes med laddare 1 som är en laddare av typen 48/80 och är alltså tänkt att 
användas till 48 V batterier och ladda med en ström på 80 A under huvudladdningsfasen.  

En bild på laddningskurvan för denna modell visas nedan. 

 

Figur 47 Laddningskurva Laddare 1 

På bilden kan läsaren se att laddaren laddar med en konstant ström fram till dess att 
batterispänningen/cell är 2,4 V. När detta inträffar hålls spänningen konstant medan strömmen 
minskar kontinuerligt. När strömmen nått ner till sitt minimumvärde lägger den sig återigen 
på en konstant nivå och batterispänningen ökar. Denna fas kallas för efterladdningsfasen. När 
batterispänningen har uppnått önskad nivå anses laddningen avslutad och strömmen slås av. 
Är laddaren fortsatt inkopplad till batteriet sker viss underhållsladdning för att kompensera för 
självurladdningen hos batteriet. 

Sammanlagt kördes 3 cykler med denna laddare. Testerna kördes med en urladdningsström på 
100 A och i samråd med handledaren beslutades att 400 Ah var lagom att ladda ur från 
batteriet. I tabellerna på nästa sida visas de resultat som presenteras i programmet efter testets 
slut. Tabellen från programmet är här uppdelad i 3 olika tabeller för bättre översikt. 
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Tabell 2 visar den ackumulerade strömmen in och ur batteriet för de tre olika faserna, 
urladdning, huvudladdning och efterladdning samt de totala uppladdade Ah. Här presenteras 
även återladdningsfaktorn för varje cykel. I tabell 3 visas den totala energin för hela cykeln 
d.v.s. den ur och uppladdade energin i de olika faserna, den aktiva energin som är tagen från 
nätet och verkningsgraderna mellan nätet och batteriet. Till sist presenteras i tabell 4 den tid 
det tog för laddaren att genomföra huvudladdning och efterladdning. Här visas även start och 
sluttemperatur hos batteriet under laddningsfasen av programmet. 

Under testet användes också en extern logger som Micropower brukar använda för mätningar 
på sina laddare. Denna logger sitter inkopplad i serie med batteriet och loggar värden på t.ex. 
ström och spänning. I ett program tillhörande loggern kan denna information plottas i grafer. 

I tabellerna framgår att vissa av parametrarna som verkningsgrad och CRF skiljer sig en del 
mellan de olika cyklerna. Detta beror framförallt på att laddaren betedde sig mycket märkligt 
och i vissa fall inte laddade enligt den laddningskurva som gäller för denna modell och som 
visades ovan. I bilderna från den externa loggern visas grafer för t.ex. ström och 
batterispänning som en funktion av tiden för de olika cyklerna som kördes i mätstationen. 
Strömmen är den röda grafen och batterispänningen den blå. På nästa sida visas en bild från 
cykel 1. 
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Tabell 2 Resultat Laddare 1 del 1  !

Tabell 3 Resultat Laddare 1 del 2 

!

Tabell 4 Resultat Laddare 1 del 3 

!
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Figur 48 Cykel 1 Laddare 1 

!

I denna bild kan ses att testet följer den testsekvens som definierades i 4.1 
Informationsinskaffning och testsekvens. Cykeln börjar med en urladdning av batteriet på 400 
Ah med en urladdningsström på 100 A. Därefter får batteriet vila under en förutbestämd tid 
som anges av användaren i programmet. Att batteriet vilar kan ses genom att ingen ström går 
verken till eller från batteriet. Efter vilan börjar laddningsfasen. Jämförs bilden med 
laddningskurvan för modellen kan läsaren se att dessa stämmer ganska väl överens. 
Laddningsströmmen är konstant 80 A fram till dess att batterispänningen/cell är ca 2,39 V. 
Därefter sjunker laddningsströmmen succesivt och når ett minimumvärde på ca 8 A innan 
laddaren lägger sig i efterladdning med en konstant ström på ca 21 A.   

I bilden på nästa sida visas en bild från cykel 2.     

!
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Figur 49 Cykel 2 Laddare 1  

Här kan ses att kurvorna i stora drag liknar de från cykel 1. I bilden nedan visas graferna från 
cykel 3. 

!

Figur 50 Cykel 3 Laddare 1 
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Cykeln börjar precis som tidigare med urladdning och vila. I uppladdningsfasen kan man 
dock se att laddaren inte följer sin laddningskurva. Istället för att gå in i efterladdning när 
batterispänning uppnått ett visst värde stängs laddningsströmmen helt av. Programmet tolkar 
detta som att laddningsfasen är avslutad och går alltså ur denna och avslutar programmet. 
Dessa faktorer resulterar i att tiden i efterladdning som visas tabellen är mycket lägre än för 
cykel 1 och 2. I och med att inte så många Ah hinner laddas upp under efterladdningsfasen 
blir CRF för denna cykel mycket låg. Verkningsgraden för laddaren blir sämre, detta indikerar 
att laddaren presterar bättre vid låga laddningsströmmar. Här bör också nämnas att denna 
cykel kördes betydligt senare än de föregående vilket kan ses på att batteritemperaturen har 
sjunkit till lägre nivåer. 

I bilderna från loggern kan läsaren se att batterispänningen inte är konstant, då den enligt 
laddningskurvan borde vara konstant, för någon av de 3 cyklerna. Istället ökar spänningen 
något även under denna fas.  

U<>)E"44"+6)>)
 Det andra testet i mätstationen gjordes med en laddare av ett annat märke. Denna laddare ger 
användaren betydligt större möjligheter att själv ställa in parametrar rörande laddningen som 
t.ex. vilken laddningskurva som ska användas. För att på bästa sätt kunna jämföra de två 
laddarna ställdes laddningsströmmen ner till 80 A under huvudladdningen för att på så sätt 
motsvara en 48/80 laddare. Testet gjordes med laddningskurvan som visas nedan. Strömmen 
är den röda grafen och batterispänningen den blå. 

       

Figur 51 Laddningskurva Laddare 2  
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Denna kurva valdes framförallt för att den liknar den laddningskurva som användes i testet 
med laddare 1. Även i detta fall börjar laddningen med en fas med konstant laddningsström. 
Efter detta hålls batterispänningen konstant och strömmen sjunker exponentiellt. I 
efterladdningsfasen lägger sig laddningsströmmen på en konstant nivå igen och 
batterispänningen ökar till sitt önskade slutvärde.  

Testet kördes med parametrar i programmet inställda på samma sätt som vid testet med 
Laddare 1. Tabellresultaten presenteras nedan. 

Tabell 5 Resultat Laddare 2 del 1 
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Tabell 6 Resultat Laddare 2 del 2 
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Tabell 7 Resultat Laddare 2 del 3 
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Nedan visas grafer från den externa loggern för varje cykel.  
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Figur 52 Cykel 1 Laddare 2 

 

 

!

Figur 53 Cykel 2 Laddare 2 
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Figur 54 Cykel 3 Laddare 2 

 

Som kan ses i tabellerna är de flesta mätvärden och parametrar ganska lika för de tre cyklerna. 
Att laddningen kördes lite längre under cykel 1 och därmed ledde till att laddaren förbrukade 
mer energi berodde troligtvis på att batteriet inte var riktigt fulladdat när testet startades. Detta 
gjorde att laddaren kände sig tvungen att ladda in fler Ah under efterladdningen för att nå upp 
till önskad nivå på batterispänningen. Detta ledde också till ett sämre värde på CRF. Till cykel 
2 hade batteriet laddats upp ordentligt vilket ledde till lite bättre värde i det slutgiltiga 
resultatet. 

I graferna kan ses att Laddare 2 på det stora hela följer sin laddningskurva. En sak värt att 
notera är dock att batterispänningen inte verkar vara riktigt konstant i de två första cyklerna 
under steg 2 av laddningen utan istället öka något. Efter cykel 2 gjordes vissa kalibreringar av 
laddaren vilket kan ses längst till höger i graferna. Detta skedde dock efter att programmet 
hade avslutats och är inget som har tagits med i slutresultatet för cykel 2. I Laddare 2 finns det 
en möjlighet för användaren att kompensera för förluster i kablarna genom att ställa in en 
parameter Ri som betecknar den inre resistansen hos kablar och dylikt. Innan laddaren var 
riktigt kalibrerad så uppfattade den att batterispänningen var något lägre än vad den i själva 
verket var, vilket leder till att laddaren vill överladda batteriet. Till cykel 3 hade laddaren 
kalibrerats genom att ange ett bättre värde på Ri, vilket resulterade i att den körde 
efterladdning en kortare tid vilket också kan ses i tabellerna. Eftersom färre Ah laddas upp 
under efterladdningsfasen får också cykel 3 ett bättre värde på CRF. När laddaren kalibrerats 
verkar den också följa laddningskurvan bättre eftersom batterispänningen är relativt konstant 
under fas 2 av laddningen.    
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För att kunna göra en så rättvis jämförelse mellan laddarna som möjligt har det i tabellen 
nedan plockats ut den bästa cykeln för varje laddare. 

Tabell 8 Jämförelse del 1 
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Tabell 9 Jämförelse del 2  
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Tabell 10 Jämförelse del 3 
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I tabellerna kan ses att laddare 2 laddar fler Ah och kWh under efterladdningsfasen, detta trots 
att den befinner sig i denna fas en kortare tid än laddare 1. Slutsatsen av detta måste bli att 
laddare 2 laddar med en högre ström under efterladdningsfasen. Detta kan till viss del förklara 
varför laddare 2 får sämre CRF och verkningsgrad. Värt att notera är också att laddare 1 
verkar dra lite mindre energi från nätet. Den största skillnaden mellan de båda laddarna är 
dock att laddare 2 verkar höja temperaturen på batteriet betydligt mer under laddningsfasen, 
detta trots att laddare 1 har laddat under en längre tid.    
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Examensarbetet på Micropower var en bra blandning mellan teori och praktik och gav oss en 
möjlighet att få praktisera vissa av de kunskaper som vi skaffat oss under utbildningens gång. 
Arbetet ställde krav på mycket logiskt tänkande samt förmåga att kunna strukturera upp och 
lösa problem i programmeringsdelen av arbetet. I den praktiska delen av arbetet var det viktigt 
att konstruera en användarvänlig mätstation med genomtänkta idéer kring hur utrustning, 
mätpunkter och anslutningar skulle placeras ut för att mätstationen skulle bli så smidig och 
enkel att använda som möjligt.   

Vi var mycket nöjda när Micropower sa att de ville att programmeringen skulle ske i 
LabVIEW. Vi hade redan innan examensarbetet arbetat en del i LabVIEW och hade 
mestadels goda erfarenheter av detta program. Det är lätt att komma igång och börja prova 
sina idéer i praktiken. En nackdel med dessa grafiska programspråk blir dock tydlig när 
programmen blir så pass stora och omfattande som detta huvudprogram i slutändan blev. Det 
är svårt för att utomstående att skaffa sig en bild av vad som händer i programmet rent 
programmeringsmässigt eftersom man inte kan se speciellt mycket av programmet på 
skärmen. 

En förutsättning för att arbetet skulle hinnas klart i tid var att vi kunde låna en del kod för att 
styra vissa funktioner i programmet som t.ex. att ta in mätvärden från BMU-enheterna och för 
att styra den elektroniska lasten. Denna kod hade tidigare använts i andra testprogram i 
LabVIEW. Dessa program var mycket omfattande och det tog tid att försöka sätta sig in i 
koden och plocka fram de delar som behövdes till vårt program. Det krävdes också en del 
arbete för att få de olika delarna att fungera tillsammans i vårt program.  

En vidareutveckling av mätstationen hade varit att kunna få in mätvärden även från 
Yokogawan till LabVIEW och kunna presentera även denna information i den slutgiltiga 
tabellen. Mätstationen hade då varit i princip komplett och kunnat ge mer information från 
primärsidan. I dagsläget finns det i mätstationen ingen möjlighet att se hur nätspänningen ser 
ut och om den är utsatt för mycket störningar. Faktorer som dessa kan påverka hur laddaren 
presterar.  

En sak som hade varit intressant att testa i mätstationen är hur resultaten hade påverkats 
beroende på hur många Ah man laddar ur batteriet d.v.s. för olika värden på DOD. 

Ett genomgående problem i arbetet har varit att veta hur mycket man kan lita på mätvärdena 
från BMU-enheterna. Trots att enheterna har kalibrerats har de kunnat börja visa lite fel med 
tiden, detta gällde framförallt strömvärdet som förändrades då shunten blev allt för varm. 
Detta förbättrades dock avsevärt när shunten byttes ut mot en nyare modell.  

Gällande resultaten av testerna kan man snabbt konstatera att det är svårt att rakt av jämföra 
testerna mellan laddaren 1 och laddare 2. Detta beroende på att testerna utfördes vid olika 
tidpunkter och att det finns så många faktorer som kan påverka mätresultaten. Dessa faktorer 
gäller framförallt hur batteriet mår och presterar. Som nämndes i resultatdelen kan resultatet 
påverkas av hur fulladdat batteriet är när testet startas. Även temperaturen hos batteriet och 
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tidpunkten för den senaste vattenpåfyllningen kan spela roll för hur batteriet presterar. Något 
som dock kan konstateras utifrån tabellerna är att laddare 2 vill ladda batteriet med fler Ah 
innan den tycker att batteriet är fulladdat, framförallt under cykel 1 och 2. Detta leder till att 
laddaren förbrukar mer energi från nätet och också till ett högre värde på CRF. Något som 
ledde till en osäkerhet kring mätningarna var att laddare 1 i vissa fall inte följde sin 
laddningskurva utan struntar i efterladdningen. Vad detta beror på kan man egentligen bara 
spekulera om. En anledning skulle kunna vara att det på något sätt ligger inlagt i mjukvaran 
att laddaren ska bete sig på detta sätt vissa cykler. Alternativt så var det något fel på laddaren. 
Utifrån graferna från loggern kunde man i båda fallen se att batterispänningen inte verkade 
vara riktigt konstant i de faser den skulle vara kontant enligt laddningskurvan. Detta 
förbättrades i cykel 3 efter kalibreringen av laddare 2. För att på bästa sätt kunna jämföra de 
två laddarna hade det kanske varit bäst att sätta temperaturgränsen för vilan till samma värde 
för de båda laddarna. Därigenom hade testen startat med samma batteritemperatur och 
rättvisare jämförelser hade kunnat göras. Ska mätstationen användas till att göra mätningar på 
konkurrentladdare är det en fördel om användaren först har kört en laddningscykel med bara 
loggern inkopplad för att på så sätt få lite känsla för hur laddaren fungerar och beter sig. 
Genom att ha kännedom om laddningskurvan kan användaren ställa in parametrar i 
programmet på ett bättre sätt.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mätstationen framförallt lämpar sig för att göra 
jämförelser kring hur en och samma laddare presterar cykel efter cykel. Mätstationen kan 
givetvis också användas för att jämföra olika laddare med varandra men då måste användaren 
ha i åtanke att testen utförs vid olika tidpunkter och att diverse yttre faktorer kan påverka 
mätresultaten. Mätstationen är också smidig på så sätt att det ger en möjlighet för användaren 
att snabbt få in mätvärden från BMU-enheterna genom att köra programmet utan att trycka på 
startknappen. På detta sätt kan användaren få information om spänning och temperatur på 
batteriet genom ett enkelt knapptryck. Genom att mätstationen byggdes i delar är det också 
möjligt att t.ex. koppla bort kopplingsplattan och använda denna tillsammans med något annat 
testprogram som konstruerats i LabVIEW.  

Vår förhoppning är att Micropower ska få stor användning av mätstationen och utnyttja den 
för att testa och utvärdera sina laddare.   
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Energieffektiviteten på laddare sätt enligt följande: 

Med mätningar tas värden fram på Verkningsgrad, Effektfaktorn, Övertonshalt, Stand-by 
effekter. Jämför mätningarna med tabellerna och summera ihop resultatet. Total summan är 0-
32 enheter.  

Multiplicera viktfaktorn med poängen var för sig. Addera poängen med resultatet från varje 
tabell och jämför med klass tabellen. 

Batteriladdarens verkningsgrad, AC till DC 

Viktfaktor 10 
#  0-49.9% 50-79.9% 80-84.9% 85-86.9% 87-89.9% 90-100% 
Poäng 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
Poäng med VF 0 2 4 6 8 10 

 

Övertonshalt 

Viktfaktor 10 
THD 24V 0-4.9% 5-9.9% 10-19.9% 20-39.9% 40-79.9% "80% 
THD 80V 10-9.9% 10-19.9% 20-39.9% 40-59.9% 60-79.9% "80% 
Poäng 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 
Poäng med VF 10 8 6 4 2 0 

 

Effektfaktor 

Viktfaktor 10 
cos $ (24V) 0-0.799 0.80-0.899 0.90-0.959 0.96-0.979 0.98-0.989 0.99-1 
cos $ (80V) 0-0.799 0.80-0.849 0.85-0.899 0.90-0.939 0.94-0.959 0.96-1 
Poäng 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
Poäng med VF 0 2 4 6 8 1 

 

Stand-by förbrukning aktiv effekt. 

Viktfaktor 1 
Stand-by (W) 0-0.24% 0.25-

0.49% 
0.50-
0.99% 

1.00-
1.99% 

2.00-4.9% "5% 

Poäng 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 
Poäng med VF 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 
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Stand-by förbrukning skenbar effekt. 

Viktfaktor 1 
Stand-by (VA) 0-0.9% 1.0-1.9% 2.0-4.9% 5.0-9.9% 10.0-

19.9% 
"20% 

Poäng 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 
Poäng med VF 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

Klasserna: 

 

Det finns sex stycken klasser, Grön är det högsta d.v.s. mest energisnål och röd är den lägsta 
dvs hög energiförbrukning 

 

Tabell 6 Energiklasserna 

?E!e!^;%22!"!
?L!e!^;%22!""!j!?E!
=I!e!^;%22!"""!j!?L!
=?!e!^;%22!"#!j!=I!
M!e!^;%22!#!j!=?!
^;%22!#=!j!M!

!

!

!

C6)%;!D6B'+!%A!&B)'*'+

!

!

L!

V!

=L!

=V!

?L!

?V!

@L!

?E#! ML#!

$)%7U1/!Q#0R!

$)%7U1/!QHR!

362!k!

C\J!

i!



! ! !

`?!
^%.;!b8)8.226'c!_61*'!46.2)'8.!!

!

!&"$4"+4)\"9'%3+$'6$))
Standards for Large Battery Charger systems (input power>2kW):  

Performance Parameter Standard 
Charge Return 
Factor (CRF) 

100 %, 80% Depth 
of discharge 
(DOD) 

CRF!1.10 

40 % DOD CRF!1.15 
Power Conversion Efficiency "89% 
Power Factor "0.90 
Maintenance Mode Power(Eb=Battery 
capacity) 

!10+0.0012 Eb (W) 

No Battery Mode Power !10 (W) 
 

 

Standards for Small Battery Charger systems (input power!2kW): 

Performance Parameter Standard 
Maximum 24 hour charge and 
maintenance energy (Wh) 
(Eb= capacity of all batteries in ports and 
N= number of charger ports) 

For Eb of 2.5 Wh or less: 16*N 
For Eb greater than 2.5 Wh and less than 
or equal to 100 Wh: 
12*N+1.6 Eb  
For Eb greater than 100 Wh and less than 
or equal to 1000 Wh: 
22*N+1.5 Eb 
For Eb greater than 1000 Wh: 
36.4*N+1.486 Eb 

Maintenance Mode Power and No 
Battery Mode Power (W) 
(Eb= capacity of all batteries in ports and 
N= number of charger ports) 

The sum of maintenance mode power 
and no battery mode power must be less 
than or equal to : 
1*N+0.0021 Eb 
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 Krav för godkända mätningar 

Små batteriladdarsystem 

Mätosäkerhet och noggrannhet på mätutrustning: 

• Mätningar av aktiv effekt på 0,5 W eller större ska göras med en osäkerhet !2 % vid 
95 % konfidensintervall. 

• Mätningar av aktiv effekt på mindre än 0,5 W ska göras med en osäkerhet ! 0,01 W 
vid 95 % konfidensintervall. 

• Mätningar av energi ska göras med en osäkerhet ! 2% vid 95 % konfidensintervall. 
•  Mätningar av spänning och ström ska göras med <2 % vid 95 % konfidensintervall. 
• Mätningar av temperatur ska göras med en osäkerhet ! 2% vid 95 % 

konfidensintervall. 
•  

Mätutrustningen ska ha en upplösning på: 

• 0,01 W eller bättre för mätningar upp till 10 W 
• 0,1 W eller bättre för mätningar mellan 10-100 W 
• 1 W eller bättre för mätningar över 100 W 

 

Testrummet 

• Vindhastighet ! 0,5 m/s 
• Omgivningstemperatur= 20°C±5 °C 

 

Inspänning och frekvens 

• Ska testas med en spänning på 115 V 60 Hz. 
• Frekvensen ska ligga inom 1 % av det angivna värdet. 
• THD för inspänningen ska vara ! 2 % om man inkluderar upp till den 13e harmoniska 

övertonen. 
• Crest Factor för inspänningen ska ligga mellan 1,34 och 1,49. 

 

Stora batteriladdarsystem 

Mätosäkerhet och noggrannhet på mätutrustning: 

• Mätningar av aktiv effekt på 0,5 W eller större ska göras med en osäkerhet !2 % vid 
95 % konfidensintervall. 

• Mätningar av aktiv effekt på mindre än 0,5 W ska göras med en osäkerhet ! 0,01 W 
vid 95 % konfidensintervall. 

• Mätningar av energi ska göras med en osäkerhet ! 2% vid 95 % konfidensintervall. 
•  Mätningar av spänning och ström ska göras med <2 % vid 95 % konfidensintervall. 
• Mätningar av temperatur ska göras med en osäkerhet ! 2% vid 95 % 

konfidensintervall. 
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