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Încărcarea fără fir oferă o soluție sigură și de încredere pentru alimentarea și încărcarea
dispozitivelor acasă sau în mediul industrial, prin eliminarea conectorilor și firelor fizice se obține o
mai bună siguranța și un cost mai mic.
Încărcarea fără fir se bazează pe principiul rezonanței magnetice. Acesta este procesul de
transfer de curent electric între două obiecte prin utilizarea bobinelor pentru a induce un câmp
electromagnetic. Un proces simplificat al transferului de energie se poate descrie în următorii 5
pași:
● Tensiunea sursa este transformată într-un curent alternativ de înaltă
frecvență.
● Curentul alternativ este trimis la bobina emițătorului prin circuitul
emițătorului, astfel
curentul alternativ induce un câmp magnetic
variabil în timp în bobina
transmițătorului.

Curentul care curge în interiorul bobinei transmițătorului induce câmp magnetic care se
extinde la bobina receptorului (când se află la o
distanță specificat).
● Câmpul magnetic generează curent în bobină receptorului dispozitivului. Procesul prin care
energia este transformată între bobina
transmițătorului și receptorului este numit
cuplare magnetică
sau rezonanță și are loc atunci când bobine rezonează la aceeași
frecvență.
●

●

Curentul
care circulă în bobina receptorului este transformat în curent
direct de
către circuitul receporului, care poate fi apoi utilizat
pentru încărcarea fără fir a
bateriei.
Prin acest proces, energia este tranferată prin aer, deasemenea între bobine se pot afla

obiecte non metalic precum lemn, plastic sau granit.
3. Utilitate
Încarcarea fără fir oferă avantaje reale în termeni de productivitate, eficiență și
siguranță pentru aplicațiile industriale unde cablurile și conectorii pot deveni nesigure, periculoase
sau pot suporta costuri ridicate de întreținere.
Beneficiile transmisiei fără fir sunt:
● Costuri
reduse asociate cu menținerea conectorilor mecanici
●
●
●
●
●
●

Dispozitivele de alimentare cu energie electrică sau de încărcare care trebuie
sterile sau etanșate ermetic(impermeabile)

sa rămână

Împiedică coroziunea datorată elementelor precum oxigenul și apa

Eliminarea
scântei și resturilor asociate cu
contactele cu cablu
Transmisia energiei fără fir își poate găsi utilitatea în mai multe domenii precum:
● aplicații medicale - chiar și cele mai de bază proceduri medicale necesită o gamă de
echipamente medicale
avansate. Echipamente care sunt alimentate în mare parte prin
intermediul acumulatorilor sau al surselor de alimentare. Puterea transmisă fără fir
oferă beneficii reale în astfel de medii sterile și în trafic intens, unde conectorii
tradiționali devin nu numai sursă de contaminare, ci și un pericol fizic, deoarece
configurațiile de
cameră se schimbă în mod constant.
● încărcarea automobilelor electrice - Inițierea unui proces de încărcare a mașinii este
complicat și necesită acces la un punct de încărcare, încărcarea cablurilor
și o
așteptare cu mai multe ore înainte ca vehiculul să fie
suficient încărcat, odată
cu
introducerea încărcării fără fir, experiența de încărcare
este setată să devină una fără
sudură și
să permită
încărcarea convenabilă a mașinilor electrice parcate sau în
mișcare.
4 . Resusre utilizare

Microntroller XMC-1100:
Frecvența procesorului 32Mhz
16 kbytes SRAM
până la 64 kbytes de Flash
2 Universal Serial Interface Channels (USIC)
12 canale pentru ADC care este pe maxim 12
Driver de motor de curent continuu L298N:
●
●
●
●
●

folosite pentru UART, SPI, LIN, I2C
bit

Senzor de
curent:
Modul
Senzor de Curent INA169 ideal pentru a
masurarea curentului la diverse proiecte, ușor de folosit.

Modul Bluetooth Master Slave HC-05:
Tensiune de alimentare: 3.6 - 6V;
● Curent consumat: maxim 30mA;
● Pinii de I/O sunt compatibili pentru 3.3V (insa in testele noastre a functionat si la 5V);
● Comunică pe serială UART;
● Baudrate: 9600 - 460800 bps;
● Distanță de transmisie până la 10m;
● Putere de transmisie: +4dBm;
● Senzitivitate recepție: -80dBm

Punte redresoare și regulator de tensiune L7805
● Tensiune de intrare: 7.5V - 20V;
● Intrare cu curent
continuu sau alternativ (modulul conține punte redresoare și
condensator de filtraj);
● Tensiune de ieșire: 5V;
● Curent maxim de ieșire: 1.2A;

●

4 găuri de fixare

Baterie LiPo 3 celule 12V

Bobine pentru transmisia energiei

5 Descriere
Structura proiectului se poate observa în figura de mai jos

Pentru a transforma curentul direct oferit de baterie în curent alternativ astfel încât bobina de
transmisie să genereze câmp magnetic se folosește puntea H al driver-ul de motor L298N astfel
microcontroler-ul schimba direcția curentului de la ieșirea punții hash la fiecare 1 milisecundă prin
intermediul pinilor IN3 IN4 iar pentru pinul de EN se genereaza un semnal de tip PWM de 20 kHz
însă și frecvența semnalului de pe pinul EN și timpul în care se schimba direcția currentului pot fi
modificate în timpul funcționării datorită modului de Bluetooth care primește comenzi de la
aplicatiile în care se dorește a integra soluția respecitvă. Pentru a observa consumul de curent s-a
adaugat un senzor de curent INA169 care trasnmite prin intermediul modului HC-05 la fiecare 100
ms curentul consumat.
Implemetarea s-a făcut cu ajutorul mediului de dezvoltare DAVE care oferă deasemenea o
varietate de module care pot fi ușor folosite pentru dezvoltarea aplicațiilor pe microcontrollere din
familia Infineon. Controlul pinilor IN3 și IN4 s-a făcut cu ajotorul a 2 instanțe de tipul
DIGITAL_IO, pentru pinul EN s-a folosit modulul PWM, iar pentru interacțiunea cu senzorul de
curent s-a folosit un modul de tip ADC_MEASUREMENT care a fost configurat să facă conversii
pe 10 biți, pentru interacțiunea cu modulul bluetooth HC_05 s-a folosit un modul de tip UART care
a fost configurat la viteza de transmisie de 9600b/s. Un modul de tip SYSTIMER este folosit pentru
calcularea timpului pentru a schimba direcția curentului și frecvența de transmisie a datelor preluate
de la senzorul de curent. Configurarea pinilor se poate observa în figura de mai sus.
Circuitul de recepție este creat în dintr-o punte redresoare care are rolulul de a transforma
curentul alternativ generat de bobina de recepție în curent continuu iar regulatorul de tensiune

L7805 scoate la ieșire circuitul o tensiun de 5V.
Mai jos sunt prezentatea circuitul unei punti H și a unei punți redresoare:

Punte redresoare
6 Secvență demonstrativă

Punte H
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