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Induktīvā saite 

Bezvadu enerģijas pārvades veidi: 

Rezonanti induktīvā saite 

Kapacitīvā saite 

Magnētu dinamiskā saite 

Radio komunikācijas standarti: 

NFC 

802.15.4 

LoRa 

802.11b 

802.11g/n 

Bluetooth LE 

Radio komunikācijas standarti: 

 NFC— Tuva attāluma komunikācijas standarts, kas izmanto līdzīgas metodas kā “Qi” 

standarts 

 802.15.4— Lieto trokšņnoturīgu modulāciju, maksimālais pārraides ātrums 250kbps 

un aizkave līdz 7ms. 

 LoRa— Paredzēts kilometriem garai raidīsanas distancei , lai pārraidītu pārdesmit 

baitus dienā. 

 802.11b/g/n— “b” standarts spēj nodrošināt 12Mbit/s caurplūdi, “g” standarts 

72Mbit/s caurplūdi, taču “n” standarts līdz 600Mbit/s. Tiek iegūta ar zema aizkave, 

taču pastāv liels enerģijas patēriņs.  

 Bluetooth LE 5.0— Piemērots bateriju darbinātiem sensoriem , zemam patēriņam. 

Izmanto GATT protokolu, kas ir ērts veids kā apmainīties klientam un serverim ar 

Bezvadu enerģijas pārvades veidi: 

 Induktīvā saite—Tiek lietota Qi standartā. Topoloģija atgādina trans-

formatora uzbūvi, taču feromagnētiskās serdes vietā  tiek izmantots 

gaiss. Darbības attālums nepārsniedz 10cm.  

 Rezonanti induktīvā saite— Iepriekš minētā tehnoloģija uztvērēja 

pusē tiek papildināta ar sprieguma un strāvas fazes izlīdzinošām 

komponentēm. Ir iespējams pārraidīt enerģiju ār 60% efektivitāti 

75cm attālumā. 

 Kapacatīvā saite—Topoloģija atgādina kondensatora uzbūvi, pār-

raidei tiek lietots elektriskais lauks.  Nav paredzēta lielākam 

attālumam par 15cm.  

 Magnētu dinamiskā saite—Mehānisks risinājums, kur raidītāja pusē 

rotējošs magnēts, ģenerējot mainīgu magnētisko lauku ierotē uz-

tvērēja pusē atrodošos magnētu, kurš savukārt ģenerē strāvu va-

dītājā. 

Darba mērķis: Izpētīt bezvadu enerģijas veidus un noteikt, kurš ir 

piemērotākais un efektīvākais, lai parvadītu enerģiju 20-30cm attālumā. 

Takā nepieciešama komunikācija, lai kontrolētu un monitorētu enerģijas 

pārvadi, izpētīt arī radio komunikācijas standartus. 

Problēma: Mūsdienās pastāv nepieciešamība uz mehatronisko iekārtu 

kustīgājām daļām izvietot elektroniku, kurai enerģiju ir sarežģiti pievadīt 

caur vadiem.  

Risinājums: Izmantot kādu bezvadu enerģijas pārvades risinājumu. 

Diemžēl vienīgais komerciāli pieejamais risinājums (“Qi”, logo pa kreisi), 

atbalsta enerģijas pārnesi tikai 5-10cm attālumā. 

Secinājumi. Izpētot bezvadu enerģijas pārvades veidus, 

vispiemērotākais ir rezonanti induktīvās saites veids. Lai komunicētu 

startp raidītāju un uztvērēju, piemērots ir Bluetooth LE standarts, jo 

izmantojot GATT protokolu, būtu ērti definēt dažadus enerģijas 

pārvades atribūtus - saņemto un noraidīto jaudu, temperatūru, fāzes 

un frekvences nobīdi. 

Ar bezvadu enerģiju ūzlādējama sensors: 

Pielietojums: Kā redzams zemāk attēlā, viens no pielietojumiem , kur lietot 

bezvadu sensorus, ir ceļamkrāna  stabilizācija. Tas tiek panākts bezvadu sen-

soram nepārtraukti sūtot inerciālo sensoru mērījumus uz bāzes staciju.  Ja tas 

tiek darīts nepārtraukti, tad baterijas darba ilgums būs aptuveni viena diena. 

Brīdī, kad ceļamkrāns netiek izmantots, tas var atgriezties “mājas pozīcijā” un 

izmantojot bezvadu enerģijas pārvadi, veikt uzlādi. 


