
11|2014 LO-AKTUELT 63

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke

Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no

Neste LO-Aktuelttrykkes 13. august.
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LO-Aktuelt ønsker alle sine 
mange lesere en riktig  
velfortjent god sommer!

Trådløs ladning
Å lade telefonen uten ledning hø-
res ut som en drøm, og er faktisk 
mulig. Trådløs ladning er utviklet 
både for mobiler og for håndverk-
tøy. Men selv om ladningen skjer 
trådløst blir du fortsatt avhengig 
av en ladeenhet for å få strøm inn 
i mobiltelefonen. Og trådløst be-
tyr at du kan lade mobiltelefonen 
din på en avstand mellom 5 og 40 
millimeter. 

Prinsippet for trådløs ladning 
er gammelt. I ladeenheten som 
er koblet til strømnettet er det 
montert en spole. Når en sender 
strøm gjennom spolen, oppstår 
det et elektromagnetisk felt. Når 
det også er en spole i mobiltelefo-
nen, vil spolen der «plukke opp» 
strøm fra det elektromagnetiske 
felt og generere strøm i mobilen. 

Dette prinsippet er grunnla-
get for all produksjon av elektrisk 
kraft, alle elektromotorer og alle 
slags transformatorer.

I mobilen vil vekselstrømmen 
likerettes og transformeres ned 
til en passe spenning. 

Det er mulig å ha en la-
deplate hvor en legger fra 
seg mobilen, og mobilens 
batteri fylles med strøm. 
På en slik ladeplate skal 
alt som har slik teknolo-
gi innebygd, kunne lades, 
ikke bare mobiler.

Ifølge Teknisk Ukeblad 
har Nokia vært fremst 

med denne teknologi-
en. De har telefoner med 
innebygd ladeteknologi, 
men det finnes deksler til 
Samsung Galaxy og Ipho-
ne også.

Naturlig nok er det 
kamp om hvilken stan-
dard som skal gjelde. De 
fleste mobilprodusentene 
har havnet på Qi-teknolo-
gien. Qi uttales «Chi» og er 
et kinesiske filosofisk be-
grep for energi eller kraft.

Bosch har utviklet en 
hel serie med håndverk-
tøy hvor du setter fra deg 
drillen på en ladeplate når 
du ikke bruker det, og den 
er alltid ladet når du tren-
ger den.

Det finnes også syste-
mer for trådløs lading av 
el-biler. 

Generelt sett tar trådløs 
lading litt lenger tid enn 
konvensjonell lading. a

27. juni
Kommuneproposisjonen 
2015 og nytt inntektssystem 
for kommunene er blant  
temaene på KS sin Kommu-
neøkonomikonferanse 2015; 
Oslo.

29. juni
Den tradisjonsrike Alme-
dalsveckan begynner med en 
uke politikk i Visby, Sverige.

1. juli
EUs folkevalgte velger ny 
president i EU-parlamentet.

10. august
Tyrkia velger president,  
første valgrunde.

11. august
Arendalsuka hvor nasjona-
le aktører innenfor politikk, 
samfunns- og næringsliv  
møtes; avsluttes 16. august.

12. august
FNs internasjonale  
ungdomsdag.


