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Rys historyczny

Na samym początku komercyjnego rozwoju
nauk technicznych związanych z
elektromagnetyzmem, zanim przewodowe
sieci elektryczne zostały na dobre
wprowadzone do naszego krajobrazu,
poświęcono dużo prac i wysiłku, zwłaszcza
przez Nikola Teslę, na rzecz rozwoju
systemów transportu energii na duże
odległości bez nośnika (bezprzewodowo).

N.Tesla, Apparatus for transmitting
electrical energy, US patent number
1,119,732, issued in December 1914.



Badania współczesne

Częstotliwość pracy 418kHz, sprawność >80%, przerwa powietrzna 2.5mm-3.5mm
liczna zwojów N=5, średnica cewek R=75mm; Magnetic field intensity scanned by
EMC scanner: (a) coil only (b) spiral winding only (c) coil and spiral winding
Prace finansowane przez grant Hong Kong, China
IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 23, no. 1, January 2008 455
Optimal Design of a Hybrid Winding Structure for Planar Contactless Battery
Charging Platform, Xun Liu, Student Member, S. Y. (Ron) Hui



Badania współczesne – małe moce

Standard Qi (WPC - Bezprzewodowego (Wireless Power Consortium
http://www.wirelesspowerconsortium.com/ ) jest powoli wprowadzany
przez kolejnych producentów – łącznie przystąpiło do tego zrzeszenia
ponad 100 wytwórców. Jest to standard dla bezprzewodowych ładowarek
drobnej elektroniki, które do ładowania wymagają maksymalnie 5 watów.
Za standardem stoi ponad 27 np: Nokia, Research In Motion, Philips,
Sanyo, Samsung Electronics, Energizer, HP, Texas Instruments, HTC,
Fulton Innovation i inni.



Badania współczesne – małe moce

Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager oparty na
układach scalonych firmy Texas Instruments BQ500110 i BQ51013



Badania współczesne

IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 50, no. 3, June 2003
A Contactless Electrical Energy Transmission System for Portable-Telephone
Battery Chargers, Yungtaek Jang, Milan M. Jovanovic



Badania

W styczniu 1995 r. Society of Automotive Engineers, Inc (SAE)
opublikowała zalecenia w stosunku do ładowania akumulatorów pojazdów
elektrycznych przy użyciu sprzężeń indukcyjnych (SAE J-1773) do
stosowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Analizuje się w nim
szeregowo-równoległą rezonansową przetwornicę DC-DC w topologii LLCC
(SP-LLCC) z pojemnościowym filtrem wyjściowy.
Full-Bridge, Series-Resonant Converter Supplying the SAE J-1773 Electric
Vehicle Inductive Charging Interface, John G. Hayes', John T. Hall, DELCO
Power Control Systems, 3050 West Lomita Boulevard, Torrance, USA



Badania współczesne

Indukcyjność 40 uH, 2 zwoje, 5 mm szczeliny powietrznej. Sprawność
przetwarzania z tranzystorami MOSFET (pełnym mostek), 100 kHz, wynosi
97% na 8.3kW.
IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35. No. 5. September 1999
Large Air-Gap Coupler for Inductive Charger H. Sakamoto, K. Harada, S.
Washimiya, K. Takehara Kumamoto Institute of Technology, 4-22-1 Ikeda,
Kumamoto 860-0082



Badania współczesne

Moc od 0.5kW do 2kW, częstotliwość pracy 10-40kHz, granty i współpraca
międzynarodowa.
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, no. 5, may 2010,
Multiphase Pickups for Large Lateral Tolerance Contactless Power-Transfer
Systems. Grant A.



Badania współczesne – duże moce

L/D
Mecke, R.: Optimisation of inductive energy transmission systems with an
extraordinarily large air gap. 17th International Conference on Magnetically
Levitated Systems and Linear Drives (MAGLEV), Lausanne, 3.-5.
September 2002



Badania współczesne – duże moce

Przy szczelinie powietrznej rzędu 800mm i takiej samej średnicy cewek
przy częstotliwości 100kHz można uzyskać transfer mocy rzędu 20kW.
Mecke, R.: Optimisation of inductive energy transmission systems with
an extraordinarily large air gap. 17th International Conference on
Magnetically Levitated Systems and Linear Drives (MAGLEV), Lausanne,
3.-5. September 2002



Badania współczesne

Układy zasilania z systemem bezprzewodowego przesyłu energii za sprawą
projektu WiTricity prowadzonego w Massachusetts Institute of Technology
stały się bardzo popularne. Dedykowane są one do zasilania
jednokierunkowego odbiorników o mocy kilkudziesięciu watów
(zademonstrowano zasilenie żarówki 60W na odległość ponad 1 metra)
przy odległościach przekraczających 1 metr. Zasada działania została
opisana w publikacjach panów Aristeidis Karalis, J.D. Joannopoulos i Marin
Soljacic. Należy podkreślić że prowadzone prace skupiają się głównie na
ładowaniu baterii w telefonach komórkowych i przenośnych urządzeniach
komputerowych gdyż jest to w chwili obecnej największy rynek dla tego
typu rozwiązań.

Effcient wireless non-radiative mid-range energy transfer, Aristeidis Karalis,
J.D. Joannopoulos, Marin Soljacic, Department of Electrical Engineering and
Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Annals of
Physics, 323 (2008) 34–48
André Kurs, Robert Moffatt, Marin Soljačić, “Simultaneous mid-range power
transfer to multiple devices”, 26 January 2010, Applied Physics Letters
96, 044102 (2010)



Badania współczesne



Badania współczesne



Badania współczesne



Badania współczesne

gdzie:
k – współczynnik 
sprzężenia cewek
Q1 – dobroć cewki L1

Q2 – dobroć cewki L2
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W przypadku prostych obwodów, o sprawności przekazywania
energii przez układ dwóch sprzężonych ze sobą obwodów
rezonansowych decydują przede wszystkich współczynnik sprzężenia
i dobroć obwodów.
Sprawność takiego układu może być w przybliżeniu wyrażone za
pomocą następującego równania:

Van Schuylenbergh K., Puers R., Inductive Powering: Basic Theory and
Application to Biomedical Systems, Springer Science + Business Media B.V.
2009.



Badania współczesne

Idea opiera się na układach o ogromnej dobroci (od 1000 do kilku
tysięcy), częstotliwości pracy od 6 do 27MHz, wykorzystuje się rezonanse
własne cewek i modelowanie pól EM

André Kurs, Robert Moffatt, Marin Soljačić, “Simultaneous mid-range power
transfer to multiple devices”, 26 January 2010, Applied Physics Letters
96, 044102 (2010)



Badania współczesne

Demonstrator technologii WREL firmy Intel (żarówka 60W, notebook)

Projekt WREL prowadzonego przez firmę Intel znalazły się w kręgu zainteresowania
czołowych ośrodków badawczo-rozwojowych

http://software.intel.com/en-us/videos/wireless-resonant-energy-link-wrel-demo/



Badania współczesne

Projekt WREL prowadzonego przez firmę Intel znalazły się w kręgu zainteresowania
czołowych ośrodków badawczo-rozwojowych

http://software.intel.com/en-us/videos/wireless-resonant-energy-link-wrel-demo/



Bateria bezstykowa - Wprowadzenie

Celem prowadzonych prac jest skonstruowanie
nowoczesnego i ekonomicznego rozwiązania bateryjnego
układu zasilania z systemem dwukierunkowego
bezprzewodowego przesyłu energii, przystosowanego do
pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz
innych obszarach o szczególnych narażeniach
środowiskowych umożliwiający budowę wysokosprawnych
układów zasilających.

W proponowanym rozwiązaniu bateria dostarcza
energię w sposób bezprzewodowy do odbiornika
jak i w sposób bezprzewodowy jest również
ładowana.



Bateria bezstykowa - Wprowadzenie



Bateria bezstykowa - Wprowadzenie



Bateria bezstykowa - Wprowadzenie

Do istotnych zalet, bezprzewodowego układu zasilania z systemem
dwukierunkowego przesyłu energii należy:

1. brak styków mechanicznych, w pełni hermetyczna obudowa,

2. możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem (kopalnie,
laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny i petrochemiczny),

3. możliwość ładowania w strefach zagrożonych wybuchem np. w
pojazdach, lokomotywach, ciągnikach spalinowych, kombajnach itp.,

4. możliwość stosunkowo prostego otrzymywania granicznych
parametrów zasilania (moc/napięcie/prąd) związanych z
iskrobezpieczeństwem,



Bateria bezstykowa - Wprowadzenie

Do istotnych zalet, bezprzewodowego układu zasilania z systemem
dwukierunkowego przesyłu energii należy:

5. pełna odporność na pracę urządzenia pod wodą, w dużej wilgotności,
w dużym zapyleniu i w agresywnym chemicznie środowisku,

6. możliwość zasilania elementów z częściami ruchomymi,

7. łatwa wymiana baterii nawet w trudnych warunkach
środowiskowych,

8. możliwość zasilania różnych odbiorników z jednego typu baterii.

Do wad należy bardziej skomplikowana i droższa konstrukcja.



Bateria bezstykowa - Bateria bezstykowa



Odbiornik bezstykowy



Ładowarka bezstykowa



Ładowarka bezstykowa

Ładowarka bezstykowa może zostać wykonana w dwóch wersjach:

• udostępnienie przystosowanej do pracy na powierzchni (np. 
lampownia zakładu górniczego),

• przystosowanej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (np. 
Cecha M2).

Układy ładowarki pozwalają:

• na podgląd i rejestrację stanu ogniw i całej baterii, 

• umożliwiają przeprowadzenie procesu ładowania, rozładowania 
baterii,

• umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez dwukierunkowy 
układ łączności radiowej. 



Najważniejsze rozwiązania techniczne 

Rozwiązanie bezprzewodowego przesyłania energii opiera się na
wykorzystaniu rezonansowego sprzężenia dwóch cewek, odległych od
siebie od 2 do 15mm (istnieje możliwość powiększenia szczeliny ale może
nastąpić zmniejszenie sprawności) oraz trzech nowatorskich
rozwiązaniach do których należy:

1) układ bezprzewodowego przekazu energii który oparto o
szeregowo-równoległy obwód rezonansowy wyposażonym w
ogranicznik dobroci (L4, D1, D2) zwracający nadmiar energii krążący w
układzie do źródła zasilania. (polskie zgłoszenie patentowe)

2) zintegrowany element magnetyczny który pozwala na zmniejszenie
liczby kształtek ferromagnetycznych oraz poprawę sprawności
energetycznej układu poprzez odpowiednie ukształtowanie pola indukcji
magnetycznej. (polskie i międzynarodowe zgłoszenie patentowe)

3) sposób sterowania zasilacza rezonansowego z miękkim przełączaniem
przeznaczony do stabilizacji napięć, prądów lub mocy wyjściowej
falowników DC/DC. (polskie zgłoszenie patentowe a międzynarodowe
zgłoszenie patentowe w toku)



Schemat układu do bezprzewodowego 
przekazu energii  elektrycznej 

Worek Cezary, Patent, P-381975, 2007-03-14, "Sposób
bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ
bezkontaktowego transferu energii elektrycznej"



Najważniejsze rozwiązania techniczne

Otrzymany wynik jest zachęcający gdyż zaproponowana struktura nadaje
się do dwukierunkowego przesyłania energii

Jest również skalowalna i pozwala na budowę układów o mocy od watów
do kilku kilowatów.

Posiada niski poziom emisji elektromagnetycznej uzyskany dzięki niemal
sinusoidalnym kształtom prądów w obwodach rezonansowych bez
względu na wartość obciążenia.



Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

I faza – redukcja do najprostszej postaci która jest jeszcze
akceptowalna ze względu na przyjęte uproszczenia



Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

I faza – redukcja do najprostszej postaci która jest jeszcze
akceptowalna ze względu na przyjęte uproszczenia



Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

I faza – redukcja do najprostszej postaci która jest jeszcze
akceptowalna ze względu na przyjęte uproszczenia
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Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje
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Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

II faza – porównać
obliczenia z symulacjami
w SPICE w trybie
zmiennoprądowym,
mało-sygnałowym AC
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Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

III faza – sprawdzić dobór
elementów w programie
SPICE w trybie zmienno-
prądowym, małosygnałowym
AC testując ch-ki fazowe
impedancji zastępczej



Układ do bezprzewodowego przekazu energii  
elektrycznej – obliczenia i symulacje

III faza –
sprawdzić
dobór
elementów w
SPICE w
trybie
zmiennoprądo
wym, mało-
sygnałowym
AC testując
ch-ki fazowe
impedancji
zastępczej



Najważniejsze rozwiązania techniczne 

Rozwiązanie bezprzewodowego przesyłania energii opiera się na
wykorzystaniu rezonansowego sprzężenia dwóch cewek, odległych od siebie
od 2 do 15mm (istnieje możliwość powiększenia szczeliny ale może nastąpić
zmniejszenie sprawności) oraz trzech nowatorskich rozwiązaniach do których
należy:

1) układ bezprzewodowego przekazu energii który oparto o szeregowo-
równoległy obwód rezonansowy wyposażonym w ogranicznik dobroci (L4, D1,
D2) zwracający nadmiar energii krążący w układzie do źródła zasilania.
(polski patent)

2) zintegrowany element magnetyczny który pozwala na
zmniejszenie liczby kształtek ferromagnetycznych oraz poprawę
sprawności energetycznej układu poprzez odpowiednie
ukształtowanie pola indukcji magnetycznej. (polskie i międzynarodowe
zgłoszenie patentowe)

3) sposób sterowania zasilacza rezonansowego z miękkim przełączaniem
przeznaczony do stabilizacji napięć, prądów lub mocy wyjściowej falowników
DC/DC. (polskie i międzynarodowe zgłoszenie patentowe)



Zintegrowany moduł reaktancyjny do 
przekazu energii  elektrycznej

Worek C., Maślanka R. Zgłoszenie patentowe: Zintegrowany moduł
reaktancyjny, C, Urząd Patentowy RP, 2009-12-14, P-389 907, 12/2009,
Worek C., Maślanka R. Zgłoszenie patentowe PCT międzynarodowe
„Integrated reactance module”, PCT-EP2010-069552



Zintegrowany moduł reaktancyjny do 
przekazu energii  elektrycznej 

Geometria modelu symulowanego w pakiecie COMSOL gdzie (1) – otaczające
powietrze, (2) – kształtka ferromagnetyczna anteny nadawczej, (3) – kształtka
ferromagnetyczna anteny odbiorczej, (4) – uzwojenia cewki wewnętrznej L1 nadajnika,
(5) – uzwojenia cewki wewnętrznej L1 odbiornika, (6) – uzwojenia cewki zewnętrznej
L2 nadajnika, (7) – uzwojenia cewki zewnętrznej L2 odbiornika.



Zintegrow

Rozkład natężenia indukcji magnetycznej
wraz z liniami sił pola magnetycznego dla
przypadku gdy przez uzwojenia cewki L1 nie
płynie prąd a przez uzwojenia cewki L2 płynie
prąd jednostkowy. (Prąd tylko w
zewnętrznych uzwojeniach L2 (6)). Stopnie
szarości informują o wielkości indukcji
magnetycznej, biały – największa wartość,
czarny – wartość zero.
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Zintegrow

Rozkład natężenia indukcji magnetycznej
wraz z liniami sił pola magnetycznego dla
przypadku gdy przez uzwojenia cewki L1
płynie prąd jednostkowy a przez uzwojenia
cewki L2 nie płynie prąd. (Prąd tylko w
wewnętrznych uzwojeniach L1 (4)). Stopnie
szarości informują o wielkości indukcji
magnetycznej, biały – największa wartość,
czarny – wartość zero.
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Zintegrow

Rozkład natężenia indukcji magnetycznej
wraz z liniami sił pola magnetycznego dla
przypadku gdy zarówno przez uzwojenia
cewki L1 i L2 płynie prąd jednostkowy.
Dzięki odpowiedniemu wybraniu kierunku
nawinięcia uzwojenia cewki L2 udało się
zmniejszyć natężenia pola w zewnętrznej
kolumnie kształtki ferromagnetycznej (2)
nadajnika
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Wykres natężenie prądu indukowanego w
uzwojeniach L1 (inner) i L2 (outer)
odbiornika w funkcji odległości nadajnika
od odbiornika dla trzech przypadków: A –
jednostkowy prąd płynie w uzwojeniach
cewki nadajnika L1 i L2, B – jednostkowy
prąd płynie w tylko w uzwojeniach cewki
nadajnika L1, C – jednostkowy prąd
płynie w tylko w uzwojeniach cewki
nadajnika L2. Niemal dwukrotnie wzrósł
współczynnik sprzężenia pomiędzy
układem nadawczym a odbiorczy.



Wykres natężenie prądu indukowanego w
uzwojeniach L1 i L2 odbiornika w funkcji
odległości nadajnika od odbiornika dla trzech
przypadków: A – jednostkowy prąd płynie w
uzwojeniach cewki nadajnika L1 i L2, B –
jednostkowy prąd płynie w tylko w
uzwojeniach cewki nadajnika L1, C –
jednostkowy prąd płynie w tylko w
uzwojeniach cewki nadajnika L2. Zakres od
17.5mm do 18.5mm odległości pomiędzy
nadajnikiem a odbiornikiem. Niemal
dwukrotnie wzrósł współczynnik sprzężenia
a dla większych odległości większy wpływ
ma pole generowane przez zewnętrzne
uzwojenie (L2).
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Zintegrowany moduł reaktancyjny do 
przekazu energii  elektrycznej 

Cewki odpowiedzialne za przekaz energii (szczelina 10mm)



Przykład wykonania – 32W

Prototyp układu bezstykowego przekazu energii o mocy maksymalnej 32W,
z przerwą izolacyjną równą 10mm i zakresem częstotliwości pracy od 48 do
65kHz przy Uwe = 12V oraz rezystancją obciążenia równą Rload=30 Ohm.
Osiągnięto efektywną sprawność powyżej 70%



Przykład wykonania - 32W

Przebiegi czasowe układu bezprzewodowego przekazu energii napięcie na
bramce sterującej klucza K2 – kanał 4, prąd wyjściowy – kanał 2, napięcie
wyjściowe – kanał 1 przy zasilaniu 12VDC, mocy wejściowej Pin=47W i
wyjściowej Pout=32W
Wykres sprawności i mocy wyjściowej dla układu bezprzewodowego
przekazu energii



Przykład wykonania - 3W

Prototyp układu bezstykowego przekazu energii o mocy maksymalnej 5W, z
przerwą izolacyjną równą 4mm i zakresem częstotliwości pracy od 62 do
92kHz przy Uwe = 7V oraz rezystancją obciążenia równą Rload=56 Ohm.
Uzyskana efektywna sprawność powyżej 76%



Przykład wykonania - 3W

Rozwiązanie jest skalowalne i ten sam układ elektroniczny może obsługiwać
rdzenie o różnych wielkościach



Przykład wykonania - 3W

Bateria bezstykowa



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica małej 
mocy do separacji obwodów iskro i 

nieiskrobezpiecznych 

Inny ciekawy przykład wykonania wielowyjściowej rezonansowej
przetwornicy izolacyjnej o mocy do trzech watów, dedykowanej do
separacji obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych, która
charakteryzuje się dużą odpornością na przebicia napięciowe i
przystosowanej do pracy w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem.

Może ona znaleźć zastosowanie głównie przy budowie wszelkiego
rodzaju izolowanych interfejsów cyfrowych i analogowych,
separatorów obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych, zasilania
drajwerów tranzystorów mocy w falownikach dużej mocy itp.



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica 
małej mocy do separacji obwodów iskro i 

nieiskrobezpiecznych 

W proponowanym rozwiązaniu pomiędzy obwodem wejściowym (np.
nieiskrobezpiecznym) a obwodami wyjściowymi (np.
iskrobezpiecznymi) znajduje się bariera izolacyjna z materiału stałego o
grubości 2mm, zapewniająca izolację 1kV napięcia szczytowego dla
poziomu ochrony „ia”.



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica 
małej mocy do separacji obwodów iskro i 

nieiskrobezpiecznych 

Do istotnych zalet, prezentowanego rozwiązania należy:

1. pojedyncza przetwornica dostarcza jednocześnie dwa
iskrobezpieczne i izolowane źródła energii,

2. zapewnienie izolacji 1kV napięcia szczytowego dla poziomu ochrony
„ia” zgodnie z IEC 60079-11

3. możliwość pracy z wysoką częstotliwością kluczowania elementów
mocy – powyżej 500kHz – i wykorzystanie technik miękkiego
przełączania ZVS,

4. sinusoidalny charakter prądów w obwodach mocy i związany z tym
niski poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych EMC,

5. konstrukcja przetwornicy została zoptymalizowana pod kątem
minimalizacji pojemności pasożytniczej pomiędzy wejściem a
wyjściem, która jest na poziomie mniejszym niż <10pF,



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica 
małej mocy do separacji obwodów iskro i 

nieiskrobezpiecznych 

Do istotnych zalet, prezentowanego rozwiązania należy:

6. możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem (kopalnie,
laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny i petrochemiczny),

7. możliwość stosunkowo prostego otrzymywania granicznych
parametrów zasilania (moc/napięcie/prąd) związanych z
iskrobezpieczeństwem,

8. możliwość zasilania różnego typu czujników (np. prądu, napięcia itp.)
oraz układów energoelektronicznych pracujących na wysokim bądź
zmiennym potencjale,

9. stosunkowo prosta konstrukcja odporna w sposób sprzętowy na
stany przejściowe od zwarcia do rozwarcia.



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica 
małej mocy do separacji obwodów 

Schemat wielowyjściowej rezonansowej przetwornicy małej mocy oparto o
rozwiązanie opisane w patencie, Worek Cezary, P-381975, 2007-03-14, "Sposób
bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu
energii elektrycznej"



Wielowyjściowa rezonansowa przetwornica 
małej mocy do separacji obwodów 

Schemat ideowy wielowyjściowej rezonansowej przetwornicy małej mocy do 
separacji obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych



Najważniejsze rozwiązania techniczne 

Rozwiązanie bezprzewodowego przesyłania energii opiera się na
wykorzystaniu indukcyjnego, rezonansowego sprzężenia dwóch cewek,
odległych od siebie o 2mm (może być więcej ale nastąpi zmniejszenie
sprawności z kolei jeśli zmniejszymy odległość sprawność rośnie ).

Schemat układu bezprzewodowego przekazu energii który oparto o
nowatorski szeregowo-równoległy obwód rezonansowy wyposażonym w
ograniczniki dobroci (LQ1, LQ2, DQ1, DQ2) zwracający nadmiar energii
krążący w układzie do źródła zasilania.

Zastosowano elementy magnetycznych które pozwalają na uzyskanie
wielu obwodów/napięć wyjściowych bardzo dobrze odizolowanych od
siebie i nie wpływających na siebie nawzajem w sposób uniemożliwiający
pracę.



Najważniejsze rozwiązania techniczne

Otrzymany wynik jest zachęcający gdyż zaproponowana struktura obniża
koszt i oszczędza miejsce w przypadku gdy konieczne jest zastosowanie
wielu wyjść

Jest również skalowalna i pozwala na budowę układów o mocy od części
watów do kilku-kilkunastu watów.

Posiada niski poziom emisji elektromagnetycznej uzyskany dzięki niemal
sinusoidalnym kształtom prądów w obwodach rezonansowych bez
względu na wartość obciążenia.



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Prototyp wielowyjściowej rezonansowej przetwornicy do separacji obwodów
iskro i nieiskrobezpiecznych o mocy maksymalnej 2x1.4W, z przerwą
izolacyjną równą 2mm przez izolację stałą i zakresem częstotliwości pracy
około 500kHz przy Uwe = 12V oraz nominalnej rezystancji obciążenia
równą Rload=100 Ohm. Uzyskana efektywna sprawność powyżej 70%–
Uin=12V, Uout1=12V, Pout1=1.4W, Uout2=12V, Pout1=1.4W



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Przebiegi czasowe układu bezprzewodowego przekazu energii napięcie na
wyjściu półmostka – kanał 1, napięcie na wyjściu nr 1 – kanał 2, napięcie na
wyjściu nr 2 – kanał 4
Częstotliwość pracy około 560kHz
Uzas=13.48V ; Izas=323mA
Pin=4.35W

U1out=12.0V ; Robc1=100Ω
Pout1=1.44W

U2out=12.9V ; Robc1=100Ω
Pout1=1.66W
Pout=Pout1+Pout2=3.25W

Efektywna sprawność
(Pout+Pled)/Pin
całości wynosi około 75%



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Przebiegi czasowe układu bezprzewodowego przekazu energii napięcie na
wyjściu półmostka – kanał 1, przebieg prądu w szeregowym obwodzie
rezonansowym – kanał 3, Irms = 1,52A
Uzas=13.48V ; Izas=323mA
Pin=4.35W

U1out=12.0V ; Robc1=100Ω
Pout1=1.44W

U2out=12.9V ; Robc1=100Ω
Pout1=1.66W
Pout=Pout1+Pout2=3.25W

Efektywna sprawność
(Pout+Pled)/Pin
całości wynosi około 75%



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Pomiary dla pracy symetrycznej:

Uwe [V] Iwe[mA] R1[Ohm] R2[Ohm] U1[VRMS] U2 [VRMS]  Ires[A] 

12,40 479,3 100 100 15,7 12,2 1,53 

12,08 544,3 90 90 15,9 12,8 1,6 

12,04 569 80 80 15,2 12,5 1,58 

12,00 598,6 70 70 14,3 12,5 1,59 

11,95 629,3 60 60 13,4 12,2 1,58 

12,17 664,8 50 50 12,2 12,3 1,56 

12,24 619,8 40 40 10,7 10,2 1,45 

 



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Pomiary dla pracy niesymetrycznej:

Uwe [V] Iwe[mA] R1[Ohm] R2[Ohm] U1[VRMS] U2 [VRMS]  Ires[A] 

12,26 575,4 40 100 12,1 12,2 1,56 

12,28 531,5 50 90 12,6 11,6 1,52 

12,26 570,3 60 80 13,7 12,1 1,56 

12,30 546,2 70 70 14,1 11,5 1,51 

12,24 598 80 60 15 12,2 1,57 

12,14 646,6 90 50 15,3 12,2 1,59 

12,16 645,6 100 40 15,3 11,4 1,56 

 
Pwe[W] P1[W] P2[W] sprawność[%] 

7,05 3,66 1,49 72,98 

6,53 3,18 1,50 71,56 

6,99 3,13 1,83 70,92 

6,72 2,84 1,89 70,40 

7,32 2,81 2,48 72,32 

7,85 2,60 2,98 71,06 

7,85 2,34 3,25 71,20 

 



Przykład wykonania wielowyjściowej 
przetwornica małej mocy do separacji 
obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych

Sposób zapewnienia iskrobezpieczeństwa:
• kryterium napięciowe – diody Zenera
• kryterium mocy – bezpiecznik topikowy i diody Zenera
• kryterium prądowe – prąd zwarcia w obwodzie z ogranicznikiem

dobroci
• kryterium izolacji – odstęp oddzielający skrośny poprzez izolację

z materiału stałego o grubości 2mm



Podsumowanie - Wielowyjściowa rezonansowa 
przetwornica małej mocy do separacji obwodów 
iskro i nieiskrobezpiecznych 

Przedstawione rozwiązania wyróżniają się:
1. prostą konstrukcją zapewniającą w sposób sprzętowy odporność na

zwarcia i inne stany przejściowe,
2. możliwością pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
3. łatwością skalowania rozwiązania od części wata do kilku-kilkunastu

watów jak i częstotliwości pracy do kilkuset kHz do kilku MHz,
4. niskim poziomem emisji zaburzeń EMC ze względu na sinusoidalny

charakter prądów niezależnie od wielkości obciążenia,
5. małą pojemnością pasożytniczą pomiędzy wejściem a wyjściem, która

jest na poziomie mniejszym niż <10pF.
6. kontrolą rozpływu wysokoczęstotliwościowych zaburzeń przewodzonych i

ułatwioną możliwością spełnienie wymagań EMC,
7. wysoką efektywną sprawnością energetyczną - ponad 70%,
8. stosunkowo prostą metodą otrzymywania iskrobezpiecznych obwodów o

dobrych parametrach użytkowych,
9. tanią i niezawodną konstrukcją zapewniającą rozwiązanie problemu

związanego z galwaniczną separacją obwodów w urządzeniach budowy
iskrobezpiecznej oraz zasilania układów energoelektronicznych
pracujących na wysokim bądź zmiennym potencjale.



Podsumowanie – bateria bezstykowa

Przedstawione rozwiązania wyróżniają się:
1. systemem dwukierunkowego przesyłu energii – zarówno ładowanie jak

i rozładowanie jest bezstykowe,
2. pełną odpornością na pracę urządzenia pod wodą, w dużej wilgotności,

w dużym zapyleniu i w agresywnym chemicznie środowisku,
3. możliwością pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
4. możliwością przesyłu energii na odległość od kilku milimetrów do

kilkunastu centymetrów,
5. łatwością skalowania rozwiązania od watów do kilowatów jak i

częstotliwością pracy od kilku kHz do MHz,
6. niskim poziomem emisji zaburzeń EMC ze względu na sinusoidalny

charakter prądów niezależnie od wielkości obciążenia,
7. wysoką efektywną sprawnością energetyczną - ponad 70%
8. stosunkowo prostą metodą otrzymywania iskrobezpiecznych obwodów

o dobrych parametrach użytkowych,
9. możliwością zasilania elementów z częściami ruchomymi,
10.łatwością wymiany baterii w trudnych warunkach środowiskowych.
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Podsumowanie - nagrody
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Sposób zmniejszenia strat mocy w zintegrowanym
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