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1. Wprowadzenie

Przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej badania ukierunkowane zostały na opra-
cowanie koncepcji, zrealizowanie i zweryfikowanie laboratoryjne poprawności działania układu do 
bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  za  pomocą  cewek sprzężonych  magnetycznie. 
Układ  ten  umożliwiałby  w  przyszłości  przezskórne  zasilanie  protezy  serca.  Badania  te  miały 
bezpośredni  związek z projektem badawczym specjalnym PBS-1/RE-5/2008 pt.:  Wszczepialny 
układ  transmisji  danych  i  zasilania  protezy  serca, realizowanym  jako  część  Zadania  2.6 
Rządowego  Programu  Wieloletniego  na  lata  2007-2011  pt.:  Polskie  Sztuczne  Serce.  Projekt 
realizowany  był  w  latach  2009 2010  przez  zespół  badawczy  pod  kierunkiem  dra  hab.  inż.‒  
Bogusława Grzesika,  prof. Pol. Śl.  Uzupełniające badania przeprowadzono w ramach projektu 
promotorskiego  nr  6638/B/T02/2011/40  pt.:  Układ  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  ‒  
minimalizacja strat mocy,  sterowanie mocą, zmniejszenie wpływu zmian parametrów,  badania  
laboratoryjne finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt realizowany był
od 1.04.2011 r. do 30.03.2012 r., pod kierunkiem dra hab. inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, prof. Pol. Śl.

Bezprzewodową transmisję energii  elektrycznej można zrealizować za pośrednictwem: 
pola magnetycznego cewek sprzężonych (np.  [1]), pola elektrycznego pomiędzy okładzinami 
tworzącymi  kondensator  (np.  [2]),  stosując  transmisję  optyczną  pomiędzy  źródłem
a fotoogniwem (np. [3]) oraz drgań mechanicznych z wykorzystaniem piezoelektryków (np. [4]). 
Ze  względu  na  szczególne  zastosowanie  opracowywanego  układu  oraz  towarzyszące  temu 
wymagania zdecydowano się na ukierunkowanie badań wyłącznie na bezprzewodową transmisję 
energii elektrycznej z wykorzystaniem cewek sprzężonych magnetycznie. Główne wymagania, które 
powinien spełniać opracowywany układ, to odległość pomiędzy źródłem a odbiornikiem energii 
(10 ÷ 15) mm (obecność tkanki ludzkiej  skóry) oraz moc wyjściowa około 32‒  W (wymagana 
przez odbiornik  protezę serca). Pozostałe sposoby bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej‒  
okazują się nieskuteczne z powodu właściwości skóry (tłumienie i rozpraszanie) lub ze względów 
bezpieczeństwa (nagrzewanie, narażenia na uszkodzenia elektryczne i mechaniczne).

Współcześnie  istnieje  duże  zainteresowanie  małymi  i  wysokosprawnymi układami  do 
bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  z  zastosowaniem  cewek  sprzężonych 
magnetycznie. Układy tego typu stosowane są zarówno w urządzeniach codziennego użytku, jak 
również znajdują zastosowania przemysłowe oraz medyczne. Mogą one stanowić nieprzerwane 
źródło zasilania dla odbiornika (np. myszek komputerowych [AI1], ramion manipulatorów [5]) 
lub  okresowo  doładowywać  zasobnik  energii  znajdujący  się  w  odbiorniku  (np.  elektryczne 
szczoteczki do zębów [AI2], telefony komórkowe [6], pojazdy elektryczne [1], implanty [7]).

Najważniejszą  zaletą  bezprzewodowego  zasilania  urządzeń  jest  brak  przewodowego 
połączenia pomiędzy źródłem energii elektrycznej a odbiornikiem. W rezultacie nie występują 
złącza (w tym połączenia lutowane lub ślizgowe) i niemożliwe jest uszkodzenie mechaniczne 
toru transmisji energii (np. przerwanie przewodu, zużycie szczotek). Nie ma również potrzeby 
stosowania przepustów na przewody zasilające (np. w szkle, posadzce, skórze). Do pozostałych 
zalet należą m.in.: możliwość przemieszczania się źródła energii względem odbiornika (w tym 
ruch  obrotowy)  [8],  łatwość  jednoczesnego  zasilania  kilku  odbiorników [9]  oraz  możliwość 
jednoczesnego  sterowania  mocą  wyjściową  [10].  Wymienione  zalety  powodują,  że 
bezprzewodowe zasilanie różnych urządzeń współcześnie staje się coraz powszechniejsze [AI1, 
AI2, AI3]. Wadą bezprzewodowego zasilania w porównaniu z zasilaniem przewodowym, jest 
konieczność stosowania dodatkowych elementów i przekształtników energoelektronicznych, które 
wpływają niekorzystnie na sprawność, cenę, gabaryty oraz wagę całego urządzenia. Podzespoły te 
również zwiększają złożoność urządzenia, niekorzystnie obniżając jego niezawodność.

Ze  względu  na  brak  połączenia  przewodowego  pomiędzy  źródłem  a  odbiornikiem, 
bezprzewodowa transmisja  energii  znajduje  liczne zastosowania medyczne do przezskórnego 
zasilania implantów (np. [7]). Zasilanie takie nie wymaga bowiem wykonywania przepustów
w ciele  pacjenta,  które  stanowią  istotne  zagrożenie  występowania  infekcji  [7].  Możliwe jest 
m.in.  opracowanie  bezpiecznego dla  pacjenta  układu przezskórnego zasilania  częściowej  lub 
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całkowitej  protezy  serca.  Należy  jednak  podkreślić,  że  uważnego  potraktowania  wymaga 
problematyka oddziaływania tego układu na organizm ludzki, w szczególności ze względu na 
nagrzewanie się jego elementów. Równie ważnym zagadnieniem jest uzyskanie jego względnej 
prostoty oraz minimalizacja gabarytów i wagi jego podzespołów.

Opracowywany  układ  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  jest  częścią 
systemu bezprzewodowego zasilania protezy serca przedstawionego na rys. 1.1. Ogólnie, system 
taki składa się z dwóch torów transmisji (energii i danych) oraz podzespołów odpowiedzialnych 
za  pomiary  i  sterowanie.  Tor  transmisji  energii  obejmuje:  źródło  napięci  stałego  (zasilacz), 
falownik, obwód cewek sprzężonych magnetycznie i prostownik, obciążony zasobnikiem energii 
i  protezą  serca.  Tor  transmisji  danych  tworzy  układ  optycznej,  przezskórnej,  dupleksowej 
transmisji danych. W systemie można wyróżnić stronę pierwotną, której podzespoły znajdują się 
na zewnątrz ciała pacjenta i wtórną, której podzespoły są wszczepione do ciała pacjenta.

strona pierwotna strona wtórna

zasilacz
proteza
serca

nadajnik

odbiornik

odbiornik

nadajnik

pomiary
i sterowanie

pomiary
i sterowanie

skóra

tor transmisji energii

tor transmisji danych

Rys. 1.1. Schemat blokowy systemu bezprzewodowego zasilania protezy serca

Przez  układ  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej,  którego  analiza 
właściwości jest przedmiotem rozprawy, rozumiana jest część systemu zasilania protezy serca
z rys. 1.1, składająca się z: falownika, obwodu cewek sprzężonych magnetycznie i prostownika.

2. Cel rozprawy

Celem rozprawy  jest  opracowanie  efektywnego  i  kompaktowego  układu  do  bezprze-
wodowej transmisji energii elektrycznej przeznaczonego do zasilania protezy serca. Układ ten 
składa się z falownika,  obwodu cewek sprzężonych magnetycznie oraz prostownika. Poprzez 
efektywny i kompaktowy rozumiany jest taki układ, który spełnia założenia projektowe, cechuje 
się możliwie wysoką sprawnością i niezawodnością oraz ma możliwie małe gabaryty i wagę.

Realizacja  celu  rozprawy  wymaga  osiągnięcia  dwóch  celów  cząstkowych.  Pierwszym 
celem cząstkowym jest stworzenie modelu komputerowego układu do bezprzewodowej transmisji 
energii elektrycznej. Model ten posłuży m.in. do opracowania metody doboru parametrów układu. 
Drugim celem cząstkowym jest skonstruowanie i przebadanie laboratoryjne właściwości prototypu 
układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Umożliwi to zweryfikowanie modelu 
układu i metody doboru jego parametrów oraz pozwoli wyznaczyć jego ostateczne parametry.

3. Zakres rozprawy

Rozprawa  obejmuje  następujące,  szczegółowe  zagadnienia  związane  z  opracowaniem 
układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej:

• analizę  teoretyczną  właściwości  poszczególnych  podzespołów  układu   falownika,‒  
obwodu cewek sprzężonych magnetycznie oraz prostownika,
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• budowę modelu komputerowego układu,
• opracowanie metody doboru parametrów układu,
• zaprojektowanie i skonstruowanie prototypu układu oraz jego przebadanie laboratoryjne,
• minimalizację strat mocy i miniaturyzację podzespołów układu.
Problematyka  związana  z  opracowaniem  całego  systemu  bezprzewodowego  zasilania 

protezy serca jest bardzo szeroka i wymaga przeprowadzenia złożonych badań. Ze względu na to 
zakres rozprawy został ograniczony jedynie do przeanalizowania właściwości układu do bezprze-
wodowej transmisji energii elektrycznej, wykonania jego prototypu oraz przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych.  Zagadnienia  związane  z  pozostałymi  podzespołami  systemu  (zasilaczem, 
zasobnikiem energii, układem transmisji danych oraz układami pomiarów i sterowania) są poza 
zakresem pracy. Rozprawa nie obejmuje również:

• analizy wpływu oddziaływania pola elektromagnetycznego i nagrzewania się eleme-
ntów układu na organizm ludzki,

• zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej i badań niezawodności układu,
• doboru parametrów konstrukcyjnych i materiałowych cewek sprzężonych magnetycznie.

4. Założenia

Badania nad układem do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej prowadzone były 
przy następujących założeniach szczegółowych:

• maksymalna średnica cewki pierwotnej Φ1 = 100 mm,
• maksymalna średnica cewki wtórnej Φ2 = 60 mm,
• pomija  się  wpływ  tkanki  ludzkiej  (skóry)  na  sprzężenie  magnetyczne  pomiędzy 

cewkami  pomiędzy cewkami znajduje się powietrze,‒
• odległość pomiędzy cewkami sprzężonymi Δx = (10 ÷ 15) mm,
• częstotliwość pracy układu f = 800 kHz,
• stałe napięcie zasilania układu Uwe ≈ 24 V,
• stałe napięcie wyjściowe układu Uwy = 24 V,
• moc wyjściowa Pwy ≈ 32 W.
Uzasadnienie przyjęcia poszczególnych założeń znajduje się w rozprawie doktorskiej.

5. Przegląd literatury

Literatura dotycząca bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej jest obszerna. Wynika 
to z szerokiego zakresu zagadnień badawczych związanych z tą tematyką, począwszy od analizy 
właściwości  poszczególnych  podzespołów,  a  kończąc  na  opisie  całych  układów  do  bezprze-
wodowej  transmisji  energii  elektrycznej.  Początek  prób  zastąpienia  przewodowego  przesyłu 
energii elektrycznej transmisją bezprzewodową datuje się na koniec XIX wieku, kiedy to Heintich 
Hertz i Nikola Tesla przedstawili swoje rozważania teoretyczne [11]. W 1988 r. grupa naukowców 
pod  kierunkiem  prof.  John'a  Boys'a  z  Uniwersytetu  Aukland  w  Nowej  Zelandii  opracowała 
zasilany bezprzewodowo pojazd elektryczny umożliwiający przewożenie człowieka [AI4]. Jednak 
dopiero  intensywny  rozwój  przyrządów  półprzewodnikowych  i  energoelektroniki  umożliwił 
opracowanie  pierwszego  prototypu  nowoczesnego  i  efektywnego  układu  do  bezprzewodowej 
transmisji energii elektrycznej.

Bezprzewodowe zasilanie znajduje szereg zastosowań w urządzeniach codziennego użytku
i motoryzacji, jak również zastosowania przemysłowe i medyczne. W realizacji jest ono zawsze 
droższe  od  zasilania  przewodowego,  dlatego  praktycznie  stosowane  jest  jedynie  wtedy,  gdy 
umożliwia osiągnięcie innych, istotnych korzyści (np. wyeliminowanie połączeń ślizgowych, zwię-
kszenie komfortu użytkowania, wyeliminowanie ryzyka infekcji w zastosowaniach medycznych).

Opisywane  w  literaturze  układy  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej 
można  podzielić  ze  względu  na  różne  kryteria.  Jednym z  nich  jest  wartość  współczynnika 
sprzężenia magnetycznego k pomiędzy cewką pierwotną i wtórną. Należy zauważyć, że wartość 
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tego  współczynnika  jest  związana  m.in.  ze  względną  odległością  pomiędzy  cewkami,  czyli 
zależy od średnicy cewek i odległości pomiędzy nimi. Ze względu na wartość współczynnika
k dokonano następującego podziału:

• k > 0,8   energia  transmitowana  jest  na  niewielkie  odległości  przy  wysokim‒  
sprzężeniu  magnetycznym  pomiędzy  cewkami  (np.  bezprzewodowe  ładowarki 
telefonów komórkowych [6], transmisja energii przez przeguby skrętne [5]),

• 0,2 < k < 0,5   energia  transmitowana  jest  na  średnie  odległości  przy  średnim‒  
sprzężeniu  magnetycznym  pomiędzy  cewkami  (np.  bezprzewodowe  ładowarki 
pojazdów elektrycznych [1], przezskórna transmisja energii elektrycznej [12]),

• k < 0,05  energia transmitowana jest na duże odległości przy niskim sprzężeniu magne‒ -
tycznym pomiędzy  cewkami  (np.  bezprzewodowe zasilanie  układów RFID [AI5], 
kapsuły pomiarowej przewodu pokarmowego [13]).

Układ  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej,  który  jest  przedmiotem 
rozprawy,  należy  do  układów  o  średnim  sprzężeniu  magnetycznym  pomiędzy  cewkami
i  zastosowaniu  medycznym.  Dalsza  analiza  literatury  dotyczącej  bezprzewodowej  transmisji 
energii elektrycznej została zawężona tylko do układów tego typu.

Pozycje literaturowe związane z bezprzewodową transmisją energii elektrycznej w zasto-
sowaniach medycznych są bardzo liczne. Ich przedmiotem są zagadnienia związane z transmisją 
energii na niewielkie odległości (typowo (10 ÷ 20) mm), najczęściej w zastosowaniu do zasilania 
protezy serca (typowo (10 ÷ 50) W), np. [12, 14, 15]. Są one ściśle związane z tematyką rozprawy, 
stanowiąc istotne źródło wiedzy. Większość analizowanych publikacji zawiera opis wykonanego 
eksperymentu oraz opis jego wyników. Obejmują one okres od końca lat 80-tych ubiegłego wieku do 
chwili obecnej (np. [7, 12, 16]). Ze względu na ich zawartość można wyróżnić publikacje opisujące:

• falowniki  stosowane  do  zasilania  obwodu  cewek  sprzężonych  magnetycznie. 
Przykładowo są to falowniki klasy DE (D) [12, 17] lub klasy E [18, 19, 20],

• konstrukcje cewek sprzężonych magnetycznie i ich właściwości. Opisano konstrukcję 
cewek  wykonanych  planarnie  bez  rdzenia  magnetycznego  [21].  Przedstawiono 
korzystny wpływ zastosowania rdzenia magnetycznego na właściwości  układu [17]. 
Zaproponowano poprawę sprzężenia cewek poprzez wykorzystanie rdzeni kubkowych 
[22, 23]. Wykazano możliwość wykonania cewek o stożkowym kształcie, umożliwia-
jącym ich wzajemne samocentrowanie [15, 18],

• właściwości obwodów cewek sprzężonych magnetycznie, np. [24, 25, 26]. Zawierają 
one mniej lub bardziej obszerną analizę teoretyczną dotyczącą właściwości obwodów 
cewek sprzężonych magnetycznie,

• prostowniki podłączone po stronie wtórnej obwodu cewek sprzężonych magnetycznie. 
Są to prostowniki: mostkowe [12, 17], klasy E [19], mostkowe synchroniczne [27] lub 
dwudiodowe synchroniczne z podwójnym uzwojeniem wtórnym [15].

Podsumowując dokonany przegląd literatury,  w tabeli  5.1 zestawiono sześć reprezenta-
tywnych  układów  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  opracowanych
z przeznaczeniem do zasilania protezy serca. Tabela zawiera informacje na temat autorów, roku 
publikacji, częstotliwości pracy  f, mocy wyjściowej  Pwy, odległości pomiędzy cewkami Δx oraz 
sprawności  układów  η.  Najwyższą  sprawność  ma  układ  4.  Jest  ona  rezultatem  zastosowania 
stosunkowo małej częstotliwości pracy, małej odległości pomiędzy cewkami oraz użycia prosto-
wnika synchronicznego. Sprawność układu 1 jest niższa od układu 4, ponieważ jego częstotliwość 
pracy jest  wyższa oraz zastosowano w nim zwykły prostownik diodowy. Pozostałe  z wymie-
nionych układów charakteryzują się  znacznie gorszymi właściwościami.  Należy zaznaczyć,  że 
autorzy nie informują, czy podana sprawność dotyczy całego układu (stosunek mocy dostarczonej 
do obciążenia do mocy pobranej z jednego źródła zasilania), czy dotyczy ona tylko sprawności 
toru transmisji energii (bez uwzględnienia mocy wymaganej do zasilania układów sterowania).
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Tabela 5.1
Porównanie układów do bezprzewodowego zasilania protezy serca

Lp. Autorzy, kraj Rok
f Pwy Δx η

kHz W mm %

1.
Q. Chen, S.C. Wong, C.K. Tse,

X. Ruan, Chiny [12]
2009 300 25

10 90,9

20 89

2.
M. Watada, R. Saisho, Y-J Kim, K. Ohuchi, 

S. Takatani, Y-S Um, Japonia [23]
2007 140 30 10 79,5

3.
A. Mizannojehdehi, M. Shams, 

T. Mussivand, Kanada [19]
2006 400 15 10 75

4.
H. Miura, S. Arai, Y. Kakubari, F. Sato, 

H. Matsuki, T. Sato, Japonia [15]
2006 160 35

5 93,4

10 92,4

5.
C.-C. Tsai, B.-S. Chen, 
C.-M. Tsai, Tajwan [28]

2000 400 50 10 80

6.
K. Shiba, E. Shu, K. Koshiji, K. Tsukahara, 

K. Tsuchimoto, T. Ohu-mi, T. Nakamura,
S. Endo, T. Masuzawa Japonia [29]

1997 150 20 b.d. 85

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury można stwierdzić, że:
• możliwa jest realizacja efektywnej, bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej na 

niewielkie odległości (Pwy = (10 ÷ 50) W, Δx = (10 ÷ 20) mm),
• korzystne  jest  zastosowanie  rdzenia  magnetycznego  w  konstrukcji  cewek  sprzę-

żonych, gdyż wzrasta wartość współczynnika sprzężenia magnetycznego i zmniejsza 
się jego zmienność przy przemieszczeniach wzajemnych cewek,

• cewki sprzężone mogą mieć kształt ułatwiający ich samopozycjonowanie,
• konieczne jest  zastosowanie kondensatorów kompensujących indukcyjności rozpro-

szenia cewek sprzężonych,
• największą sprawność osiągają układy, w których zastosowano rezonansowy falownik 

klasy E oraz prostownik synchroniczny,
• opracowywany w rozprawie układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej 

powinien zostać porównany z układami wymienionymi w tabeli 5.1.
Należy  zauważyć,  że  badania  nad  bezprzewodową  transmisją  energii  elektrycznej 

prowadzone są również na gruncie polskim. Przykładowo, dr inż. Artur Moradewicz z Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie zajmuje się bezprzewodową transmisją energii poprzez przeguby
i  ramiona  skrętne  manipulatorów  [30,  31].  Z  kolei  dr  inż.  Sławomir  Judek,  pracujący
w  Zakładzie  Trakcji  Elektrycznej  na  Wydział  Elektrotechniki  i  Automatyki  Politechniki 
Gdańskiej,  prowadzi  badania  związane  z  transmisją  energii  elektrycznej  za  pomocą  transfo-
rmatorów kubkowych z  dużą szczeliną  powietrzną  [32,  33].  Dr inż.  Robert  Stala,  pracujący
w  Katedrze  Automatyki  Napędu  i  Urządzeń  Przemysłowych  na  Wydziale  Elektrotechniki, 
Automatyki,  Informatyki  i  Elektroniki  Akademii  Górniczo-Hutniczej,  pracował  nad  układami 
bezprzewodowego zasilania wielu ruchomych odbiorników [34, 35]. 

Podsumowując dokonany przegląd literatury stwierdzam, że novum rozprawy jest:
• opracowanie miniaturowego i kompaktowego układu do bezprzewodowej transmisji 

energii  elektrycznej  na  odległości  (10 ÷ 15) mm,  o  mocy  wyjściowej  32 W pracu-
jącego z częstotliwością 800 kHz i wysoką sprawnością (92,2%),

• opracowanie  zweryfikowanej  eksperymentalnie  metody  doboru  parametrów układu 
do, ze zmniejszonym wpływem zmian parametrów na właściwości falownika klasy E,
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• usystematyzowanie i określenie właściwości obwodów cewek sprzężonych magnety-
cznie, wraz z weryfikacją laboratoryjną,

• komputerowe i laboratoryjne przebadanie metod sterowania mocą wyjściową układu 
do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej zasilanego z falownika klasy E.

• laboratoryjne przebadanie właściwości układu do bezprzewodowej transmisji energii 
elektrycznej zasilanego falownikiem klasy EF2,

6. Projekt układu

Uproszczony schemat blokowy opracowywanego układu do bezprzewodowej transmisji 
energii elektrycznej przedstawiono na rys. 6.1. Układ ten składa się z trzech, zasadniczych podze-
społów: falownika, obwodu cewek sprzężonych magnetycznie oraz prostownika. Zadaniem falo-
wnika  jest  przekształcenie  stałego  napięcia  zasilania  w  napięcie  przemienne,  doprowadzone
do cewki pierwotnej. Bezprzewodowa transmisja energii elektrycznej odbywa się poprzez pole 
magnetyczne cewek sprzężonych. Funkcją prostownika jest ponowne przekształcenie napięcia 
przemiennego cewki wtórnej w napięcie stałe.

Rys. 6.1. Schemat blokowy układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej

W  rozprawie  zamieszczono  analizę  właściwości  poszczególnych  podzespołów 
wchodzących w skład układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Szczegółowo 
opisano i  porównano właściwości różnych rozwiązań falownika,  obwodu cewek sprzężonych 
magnetycznie oraz prostownika. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie wstępnego sche-
matu prototypu układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej.

6.1. Falownik
Pierwszym  analizowanym  podzespołem  opracowywanego  prototypu  układu  do 

bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej jest falownik. Powinien się on charakteryzować 
sinusoidalnym lub quasi-sinusoidalnym przebiegiem prądu wyjściowego (cewki pierwotnej) oraz 
napięciem zasilania, mocą wyjściową, częstotliwością pracy zgodnymi z założeniami wstępnymi 
(Uwe ≈ 24 V,  Pwy ≈ 32 W,  f = 800 kHz),  a  ponadto  małymi  stratami  mocy,  małymi  gabarytami
i wagą oraz opcjonalnie możliwością sterowania mocą wyjściową. Wszystkie wyszczególnione 
warunki spełniają falowniki rezonansowe. W rozprawie porównano szczegółowo właściwości
i straty mocy czterech reprezentatywnych falowników rezonansowych: mostkowego falownika 
klasy D (rys. 6.2a), półmostkowego falownika klasy D (rys. 6.2b), półmostkowego falownika 
klasy DE (rys. 6.2c) oraz falownika klasy E (rys. 6.2d).

a)   b) 

c)   d)

Rys. 6.2. Schematy falowników rezonansowych: a) mostkowego klasy D,
b) półmostkowego klasy D, c) półmostkowego klasy DE, d) klasy E
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Wybór najkorzystniejszego falownika do zastosowania w opracowywanym układzie do 
bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej,  wymagał  przeprowadzenia  odpowiedniego 
porównania  właściwości  falowników  z  rys.  4.2.  Dokonano  go  w  dwóch  etapach.  Najpierw 
porównano ogólne właściwości falowników, a następnie oszacowano ich straty mocy. Wykazano, że 
zarówno najkorzystniejszymi właściwościami, jak i najmniejszymi stratami mocy, charakteryzuje się 
falownik klasy E. W rezultacie został on wybrany do zastosowania w opracowywanym układzie.

6.2. Obwody cewek sprzężonych magnetycznie
Drugim z podzespołów układu do bezprzewodowej transmisji  energii  elektrycznej jest 

obwód  cewek  sprzężonych  magnetycznie.  Jego  głównym  elementem  są  cewki  sprzężone 
magnetycznie,  za  pomocą  których  realizowana  jest  bezprzewodowa  transmisja  energii 
elektrycznej. Ze względu na zadaną odległość pomiędzy cewkami (Δx = (10 ÷ 15) mm) oraz ich 
maksymalne średnice (Φ1 = 100 mm, Φ2 = 60 mm), sprzężenie magnetyczne pomiędzy nimi jest 
niskie (k ≈ 0,3). Powoduje to występowanie dużych indukcyjności rozproszeń, uniemożliwiających 
efektywną i bezpośrednią transmisję energii elektrycznej przez te cewki. Ilustruje to schemat 
zastępczy przedstawiony na rys.  6.3.  Wyróżniono w nim indukcyjności  rozproszeń  Lδ1 i  Lδ2, 
zastępcze rezystancje cewek R1 i R2, indukcyjność magnesującą Lμ oraz idealny transformator o 
przekładni  n1 : n2.  Dla  k ≈ 0,3  indukcyjności  rozproszeń  są  ponad  dwukrotnie  większe  od 
indukcyjności magnesującej.

Rys. 6.3. Schemat zastępczy cewek sprzężonych magnetycznie

Efektywna  transmisja  energii  elektrycznej  przez  cewki  sprzężone  magnetycznie  jest 
możliwa dopiero po odpowiednim skompensowaniu indukcyjności rozproszeń. Uzyskuje się to 
przez szeregowe lub równoległe dołączanie dodatkowych kondensatorów kompensujących do obu 
cewek  tab 6.1. Powstały w ten sposób obwód cewek sprzężonych magnetycznie (cewki z dołą‒ -
czonymi kondensatorami) może zostać wyodrębniony z układu do bezprzewodowej transmisji 
energii elektrycznej (zasilanie obwodu ze źródła napięcia lub prądu sinusoidalnego oraz obciążenie 
go  zastępczą  rezystancją  wyjściową).  Umożliwia  to  przeprowadzenie  indywidualnej  analizy 
właściwości obwodów oraz sformułowanie wytycznych względem ich wyboru i doboru parametrów.

Tabela 6.1
Obwody cewek sprzężonych magnetycznie

kondensator pierwotny

szeregowy (s) równoległy (r)
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Analiza właściwości obwodów do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej polegała 
kolejno na określeniu: mocy czynnej dostarczanej do obciążenia, warunków minimalnej średniej 
energii gromadzonej w polu magnetycznym cewek sprzężonych oraz warunków uzyskania maksy-
malnej  sprawności  przy  dodatkowym  uwzględnieniu  niezerowej  rezystancji  uzwojeń  cewek. 
Wyznaczenie zależności analitycznych na moc czynną umożliwiło odpowiedni dobór parametrów 
obwodu tak, aby uzyskać jej pożądaną wartość. Można wykazać, że w uproszczeniu średnia energia 
gromadzona w polu magnetycznym cewek jest proporcjonalna do średniej indukcji pola magnety-
cznego  pomiędzy nimi.  Minimalizacja  tej  energii  pozwala  więc  na  zmniejszenie  szkodliwego 
wpływu  pola  magnetycznego  na  środowisko  pomiędzy  cewkami.  Maksymalizacji  sprawności 
obwodu pozwala na minimalizację strat mocy cewek sprzężonych oraz zmniejszenie ich nagrzewania.

Z  przeprowadzonego,  szczegółowo  opisanego  w  rozprawie  doktorskiej,  porównania 
obwodów  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  wynika,  że  wybór  konkretnego 
obwodu związany jest z praktyczną realizowalnością cewki wtórnej L2. Do transmisji dużej mocy 
korzystniej  jest  stosować obwody z szeregowym kondensatorem wyjściowym, a  do transmisji 
małej mocy obwody z równoległym kondensatorem wyjściowym. Powoduje to, że ze względu na 
przyjęte założenia (Pwy = 32 W), w opracowywanym układzie powinien być użyty obwód z szere-
gowym kondensatorem wyjściowym. Wykazano również,  że sposób podłączenia  kondensatora 
pierwotnego nie wpływa na średnią energię i sprawność obwodu. Powinien on być dobierany ze 
względu na spełnienie innych wymogów. Przykładowo, jeżeli obwód zasilany będzie z falownika 
rezonansowego  szeregowego,  korzystniej  jest  zastosować  szeregowy  kondensator  pierwotny, 
natomiast jeżeli z falownika równoległego  kondensator równoległy. Ze względu na to, że do‒  
zastosowania w opracowywanym układzie wybrano falownik klasy E, naturalnym wyborem jest 
obwód z kondensatorem pierwotnym przyłączonym szeregowo. Kondensator ten wraz z indukcy-
jnością rozproszenia cewki pierwotnej w całości utworzy szeregowy obwód rezonansowy falownika.

6.3. Prostownik
Ostatnim podzespołem opracowywanego układu do bezprzewodowej transmisji  energii 

elektrycznej  jest  prostownik.  Powinien  on  charakteryzować  się  zasilaniem  ze  źródła  prądu 
sinusoidalnego,  napięciem  wyjściowym,  mocą  wyjściową  oraz  częstotliwością  pracy 
spełniającymi przyjęte założenia (Uwy = 24 V, Pwy ≈ 32 W, f = 800 kHz), a także małymi stratami 
mocy, małymi gabarytami i wagą. Wytypowano dwa prostowniki spełniające wyszczególnione 
warunki: mostkowy (rys. 6.4a) i klasy E (rys. 6.4b).

a)   b) 

Rys. 6.4. Schemat prostowników: a) mostkowego, b) klasy E

Przeprowadzona analiza właściwości obu prostowników nie umożliwiła jednoznacznego 
wyboru  jednego  z  nich  do  zastosowania  w  opracowywanym  układzie  do  bezprzewodowej 
transmisji energii elektrycznej. Dlatego zdecydowano się, że dalsze badania będą prowadzone 
dla  obu  prostowników.  Wytypowanie  najlepszego  z  prostownika  nastąpi  na  podstawie 
laboratoryjnego przebadania ich właściwości.

Dodatkowo oba prostowniki wykonano jako tzw. prostowniki synchroniczne  ich diody‒  
zastąpiono specjalnie sterowanymi tranzystorami MOSFET. Umożliwiło to istotne zmniejszenie 
strat  mocy,  ze  strat  przewodzenia  diod  do  strat  przewodzenia  tranzystorów  MOSFET. 
Uproszczony schemat pojedynczej diody synchronicznej przedstawiono na rys. 6.5. Składa się 
ona  z  tranzystora  T,  układu  pomiaru  prądu  (przekładnika  prądowego)  oraz  komparatora 
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histerezowego U1 z drajwerem U2. Przepływ prądu przez diodę wewnętrzna tranzystora T powo-
duje zmianę stanu komparatora U1 z wysokiego na niski i załączenie poprzez drajwer U2 tranzy-
stora T. Kanał tranzystora przejmuje prąd jego diody wewnętrznej, zmniejszając straty mocy. 
Zmiana  kierunku  prądu  płynącego  przez  tranzystor  powoduje  ponowną  zmianę  stanu 
komparatora U1, z niskiego na wysoki i wyłączenie tranzystora T [36].

Rys. 6.5. Schemat diody synchronicznej

6.4. Układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej
Na  podstawie  analizy  poszczególnych  podzespołów  układu  do  bezprzewodowej 

transmisji energii elektrycznej określono schemat układu w wersji z prostownikiem mostkowym 
(rys. 6.6a) i klasy E (rys. 6.6b)

a) 

b) 

Rys. 6.6. Schemat układu w wersji z prostownikiem: a) mostkowym, b) klasy E

Układ  tworzą:  falownik  rezonansowy  klasy  E,  szeregowo-szeregowy  obwód  cewek 
sprzężonych magnetycznie z cewkami planarnymi i rdzeniami magnetycznymi oraz prostownik 
mostkowy lub klasy E.

6.5. Metoda doboru parametrów układu
W rozdziale  zaproponowaną i  opisano metodę doboru parametrów układu do bezprze-

wodowej transmisji energii elektrycznej. W metodzie tej wyróżnia się dwa etapy: etap I  wstępne‒  
i  przybliżone  obliczenie  parametrów  układu  oraz  etap  II   ich  ostateczne  i  dokładniejsze‒  
określenie.  Wyniki uzyskane w etapie I,  na podstawie przybliżonych zależności analitycznych, 
stanowią punkt startowy dla  etapu II,  który bazuje na modelu komputerowym i  wykorzystuje 
specjalną procedurą optymalizacyjną. Obliczenia w etapie I przeprowadzone są dla stałej odle-
głości pomiędzy cewkami sprzężonymi magnetycznie (Δx = 10 mm). Uwzględnienie wzajemnego 
przemieszczenia cewek następuje dopiero w etapie II (Δx = (10 ÷ 15) mm).
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W etapie I obliczane są wstępne parametry układu za pomocą przybliżonych zależności 
analitycznych dla stałej odległości pomiędzy cewkami sprzężonymi (Δx = 10 mm). Wykorzystano 
uproszczenie polegające na zastąpieniu obwodu cewek sprzężonych magnetycznie wraz z prosto-
wnikiem  i  obciążeniem  poprzez  zastępczy  dwójnik  RZLZCZ  rys.  6.7.  Z  punktu  widzenia‒  
falownika uproszczenie to jest możliwe tylko dla danej częstotliwości pracy układu i wymaga 
spełnienia warunku równoważności impedancji wejściowych obu dwójników.

a) 

b) 

Rys. 6.7. Schemat układu: a) przed uproszczeniem, b) po uproszczeniu

Należy zauważyć, że schemat uproszczonego układu jest schematem falownika klasy E. 
Możliwe jest więc obliczenie wartości elementów  L,  CR,  CZ,  LZ,  RZ, dla których falownik ten 
będzie pracował optymalnie (z komutacją miękką) i z zadaną mocą wyjściową. Znając parametry 
dwójnika RZLZCZ oraz stosując warunek maksymalnej sprawności szeregowo-szeregowego obwodu 
cewek sprzężonych magnetycznie możliwe jest obliczenie wartości elementów C1, L1, L2, C2.

W etapie II  parametry układu poszukiwane są za pomocą procedury optymalizacyjnej 
wykorzystującej  model  komputerowy  układu.  Model  ten  zbudowany  został  w  programie 
Simplorer i pozytywnie zweryfikowany laboratoryjnie. Model komputerowy wraz z procedurą 
optymalizacyjną umożliwiły dokładniejsze wyznaczenie parametrów układu przy uwzględnieniu 
wzajemnego przemieszczania się cewek sprzężonych magnetycznie (Δx = (10 ÷ 15) mm). Proce-
dura optymalizacyjna jest wbudowaną funkcją programu Simplorer i polega na maksymalizacji 
wartości odpowiednio zadanej funkcji celu F (6.1), przy założonych warunkach optymalizacji

F = f ( Pwy10)+ f ( Pwy15)+g (η10)+g (η15)+h(U T (max)) . (6.1)

Znaczenie poszczególnych składników funkcji F jest następujące:
• składniki f(Pwy10) i f(Pwy15) oceniają w stanie ustalonym symulacji moc wyjściową, dla 

odległości pomiędzy cewkami sprzężonymi 10 i  15 mm. Wartości tych składników 
określa  funkcja  przynależności  przedstawiona  na  rys. 6.8.  Przyjmuje  ona  wartość 
maksymalną 100 dla  Pwy10, Pwy15  ∈ <32; 35> W, pośrednią dla  Pwy10, Pwy15 ∈ <15; 32> 
∪ <35; 52> W oraz zero dla Pwy10, Pwy15 ∈ <0; 15>  ∪ <52; 60> W,

Rys. 6.8. Funkcja przynależności f dla mocy Pwy10 i Pwy15
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• składniki g(η10) i g(η15) oceniają w stanie ustalonym symulacji sprawność układu, dla 
odległości pomiędzy cewkami sprzężonymi 10 i  15 mm. Wartości tych składników 
określa funkcja przynależności przedstawiona na rys. 6.9. Jej wartość rośnie wraz ze 
wzrostem sprawności układu,

Rys. 6.9. Funkcja przynależności g dla sprawności η10 i η15

• składnik  h(UT(max))  służy  do  oceny  maksymalnego  napięcia  tranzystora  w  stanie 
ustalonym symulacji. Składnik ten związany jest z większą z wartości maksymalnego 
napięcia  tranzystora  dla  obu  odległości  pomiędzy  cewkami  sprzężonymi.  Wartość 
składnika określa funkcja przynależności  przedstawiona na rys. 6.10.  Przyjmuje on 
wartość  maksymalną  100,  jeżeli  maksymalne  napięcie  tranzystora  UT(max) < 90 V, 
pośrednią jeżeli UT(max) ∈ <90; 120> V oraz zero jeżeli UT(max) > 120 V.

Rys. 6.10. Funkcja przynależności h dla napięcia UT(max)

Zastosowana funkcja celu  F (6.1) osiąga wartość maksymalną (suma wszystkich pięciu 
składników jest największa), gdy układ w stanach ustalonych obu faz symulacji charakteryzuje się:

• mocą wyjściową z przedziału <32; 35> W,
• możliwie najwyższą sprawnością,
• wartością maksymalną napięcia tranzystora mniejszą od 90 V.

7. Model laboratoryjny układu

Model  laboratoryjny  układu  wykonany  został  w  dwóch  wersjach,  różniących  się 
zastosowanym  prostownikiem  i  w  konsekwencji  niektórymi  parametrami.  Dodatkowo  oba 
prostowniki wykonano w wersji diodowej i synchronicznej.

Schemat ideowy stanowiska pomiarowego, na którym przeprowadzono badania prototypu 
układu do bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  przedstawiono  na  rys. 7.1,  a  jego 
fotografię na rys. 7.2. Stanowisko składa się z regulowanego zasilacza napięcia stałego, układu 
do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej,  regulowanego  obciążenia  (rezystora 
elektronicznego  o  płynnie  zadawanej  rezystancji),  stołu  nastawczego  oraz  przyrządów 
pomiarowych. Regulowany zasilacz i  obciążenie umożliwiają pomiar właściwości układu dla 
różnych  parametrów zasilania  i  obciążenia.  Cewka  pierwotna  zamocowana  jest  nieruchomo,
a cewka wtórna umieszczona jest na specjalnym stole nastawczym. Stół ten umożliwia zadanie 
dowolnej dyslokacji cewek za pomocą mechanizmu precyzyjnej nastawy Proxxon KT70.
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Rys. 7.1. Schemat ideowy stanowiska pomiarowego

a)               b) 

Rys. 7.2. Fotografie stanowiska pomiarowego: a) widok z przodu, b) widok z tyłu

Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzono odpowiednie pomiary oraz oszacowano 
ich niepewność. Zarejestrowane przebiegi napięć i prądów dla prototypu układu w wersji z pro-
stownikiem mostkowym synchronicznym zamieszczono  na  rys.  7.3.  Od  góry  są  to  kolejno: 
napięcie  uGS sterujące  tranzystorem  T falownika,  napięcie  uster sterujące  tranzystorem  diody 
synchronicznej D3 prostownika, prąd i2 cewki wtórnej oraz napięcie uT tranzystora T falownika. 
Przebiegi uzyskano dla odległości pomiędzy cewkami sprzężonymi Δx = 13 mm. Widoczne jest, 
że układ sterowania prostownika synchronicznego oraz falownik pracują poprawnie. Tranzystor 
falownika jest przełączany miękko, a tranzystor prostownika jest załączany dla ujemnej półfali 
prądu i2. Przeprowadzono również analogiczne badania laboratoryjne prototypu układu, w którym 
zastosowano  prostownik  mostkowy  diodowy.  Uzyskano  przebiegi  bardzo  zbliżone  do  prze-
biegów zmierzony dla prostownika synchronicznego.
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Rys. 7.3. Przebiegi napięć i prądów prototypu układu z prostownikiem
mostkowym synchronicznym dla Δx = 13 mm

Zarejestrowane przebiegi napięć i prądów dla prototypu układu w wersji z prostownikiem 
klasy E synchronicznym zamieszczono na rys. 7.4. Są to kolejno: napięcie uGS sterujące tranzy-
storem T falownika, prąd i2 cewki wtórnej, prąd iD diody synchronicznej, napięcie uster sterujące 
tranzystorem diody synchronicznej oraz napięcie uT tranzystora T falownika. Przebiegi uzyskano 
dla  odległości  pomiędzy  cewkami  sprzężonymi  Δx = 13 mm.  Na  podstawie  obserwacji 
przebiegów można stwierdzić,  że  falownik  pracuje  z  komutacją  miękką tranzystora  oraz,  że 
układ sterowania prostownika synchronicznego działa poprawnie. Zastosowanie prostownika klasy 
E diodowego w miejsce synchronicznego, wpływa nieznacznie na kształt mierzonych przebiegów.

Rys. 7.4. Przebiegi napięć i prądów prototypu układu z prostownikiem
klasy E synchronicznym dla Δx = 13 mm

Istotną wadą prostownika klasy E są znaczne oscylacje prądu diody synchronicznej wystę-
pujące  podczas  jej  przewodzenia.  Stanowią  one  źródło  dodatkowych zaburzeń elektromagnety-
cznych oraz zwiększają straty mocy [37]. Są one rezultatem istnienia indukcyjności doprowadzeń 
pomiędzy diodą synchroniczną a kondensatorem równoległym C3. Indukcyjność ta wraz z konde-
nsatorem C3 tworzy obwód rezonansowy o częstotliwości drgań własnych f0 = 20,8 MHz.
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Wyznaczone charakterystyki mocy wyjściowej  Pwy i sprawności  η w funkcji odległości 
pomiędzy cewkami sprzężonymi Δx zamieszczono na rys.  7.5.  Obliczone sprawności  układu 
obejmują moce pobierane przez układy sterowania.

a) b)

Rys. 7.5. Charakterystyki: a) mocy wyjściowej Pwy oraz b) sprawności η układu

Opracowany  prototyp  układu  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej 
potwierdził  słuszność  zaproponowanych  rozwiązań  konstrukcji  falownika,  obwodu  cewek 
sprzężonych  magnetycznie  oraz  prostownika.  Prototyp  układu  w  wersji  z  prostownikiem 
mostkowym  synchronicznym  przy  częstotliwości  pracy  f = 800 kHz  i  odległości  pomiędzy 
cewkami Δx = 13 mm dostarczał do obciążenia moc 32 W przy sprawności całkowitej  92,2%. 
Skonstruowany prototyp charakteryzował się więc parametrami porównywalnymi z układami 
znanymi z literatury (tabela 5.1).

8. Miniaturyzacja

Miniaturyzacja  falownika  i  prostownika  umożliwiła  zabudowanie  części  podzespołów 
układu bezprzewodowego zasilania protezy serca na cewkach sprzężonych magnetycznie.  Na 
cewce  pierwotnej  zabudowano  falownik  oraz  układ  transmisji  danych  i  sterowania  strony 
pierwotnej. Na cewce wtórnej umieszczono prostownik z układem ładowania i nadzoru pracy 
baterii oraz układem transmisji danych i sterowania strony wtórnej.

Należy zaznaczyć, że problematyka transmisji danych oraz pracy układu ze sprzężeniem 
zwrotnym są poza zakresem rozprawy. Podzespoły systemu odpowiedzialne za te funkcje nie 
zostały również przedstawione na fotografiach.  Są one niezbędne do jego prawidłowej pracy
w docelowym zastosowaniu, zapewniając pełną kontrolę i diagnostykę. Opracowany, zminiatu-
ryzowany układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej umożliwia bezprzewodową 
transmisję energii bez wymienionych podzespołów. Wymaga on jednak manualnego nastawiania 
zadanej wartości mocy wyjściowej.

8.1. Miniaturyzacja falownika
Falownik z opcjonalnym układem transmisji danych i sterowania stroną pierwotną systemu 

bezprzewodowego  zasilania  protezy  serca  zabudowano  na  cewce  pierwotnej.  Rozmiar  cewki 
(Φ1 = 100 mm) umożliwi dodatkowo umieszczenie na wspólnym obwodzie drukowanym regulo-
wanego  przekształtnika  DC/DC realizującego  sterowanie  mocą  wyjściową  układu.  Fotografię 
wersji finalnej strony pierwotnej układu przedstawiono na rys. 8.1. Można na niej wyróżnić:

• obwód główny falownika: cewkę L, tranzystor T, kondensatory CR i C1,
• generator przebiegu sterującego przełączeniem tranzystora falownika,
• drajwer tranzystora falownika,
• przekształtnik DC/DC obniżający napięcie, realizujący sterowanie mocy metodą AM,
• pomocnicze zasilacze: układu transmisji danych i sterowania stroną pierwotną,
• układy pomiaru napięcia i prądu wejściowego przekształtnika DC/DC (Uwe, Iwe), oraz 

napięcia i prądu wejściowego falownika (Ufal, Ifal).
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Rys. 8.1. Fotografia zminiaturyzowanej strony pierwotnej układu

8.2. Miniaturyzacja prostownika
Zagadnienie  minimalizacji  konstrukcji  prostownika  i  strony  wtórnej  jest  dużo  bardziej 

skomplikowane niż w przypadku strony pierwotnej. Wynika to z większej liczby elementów, które 
należy umieścić na mniejszej powierzchni (cewka wtórna jest  mniejsza od cewki pierwotnej). 
Fotografię zminiaturyzowanego prostownika przedstawiono na rys. 8.2. Można na niej wyróżnić:

• przekładniki prądowe, komparatory, drajwery oraz tranzystory diod synchronicznych,
• kondensator wyjściowy prostownika Cwy,
• kondensator kompensujący C2,
• pomocnicze zasilacze: układu transmisji danych i sterowania stroną wtórną,
• układy pomiaru napięcia i prądu wyjściowego prostownika (Uwy, Iwy).

Rys. 8.2. Fotografia zminiaturyzowanego prostownika
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9. Minimalizacja strat mocy

W rozprawie  dokonano  analizy  rozkładu  strat  mocy  w poszczególnych  podzespołach 
układu. Wykazał on, że największe straty mocy występują w falowniku, dlatego podjęto próbę 
dalszej minimalizacji strat mocy koncentrując się na stratach falownika. Ponieważ około 70% 
strat mocy falownika związanych jest z niezerową rezystancją załączenia tranzystora, dlatego 
podjęto  próbę  ich  obniżenia.  W  skonstruowanym  prototypie  zastosowano  tranzystor  zape-
wniający  najmniejsze  straty  mocy spośród tranzystorów o napięciu  dren-źródło  UDS = 200 V. 
Dalsza  minimalizacja  tych  strat  jest  możliwa  jedynie  poprzez  zastosowanie  tranzystora
o  mniejszym  napięciu  dren-źródło,  charakteryzującego  się  mniejszą  rezystancją  załączenia. 
Porównanie obliczonych strat  mocy tranzystorów ΔPT o napięciu  UDS = 200 V i  UDS) = 100 V 
przedstawiono w tabeli 9.1. Wynika z niego, że zastosowanie tranzystora o mniejszym napięciu 
dren-źródło umożliwia zmniejszenie strat mocy tranzystora o około 70% (z 829 mW do 248 mW). 

Tabela 9.1
Porównanie strat mocy tranzystorów

tranzystor
UDS

V
ID

A
RDS

mΩ
QG

nC
ΔPRDS

mW
ΔPQG

mW
ΔPT

mW

IRFR4620 200 24 80 17 720 109 829

IRLU3310Z 100 42 14 19 126 122 248

Niestety bezpośrednie zastosowanie tranzystora IRLU3110Z w miejsce IRFR4620 nie jest 
możliwe ze względu na maksymalną wartość napięcia tranzystora (UTm = 94 V) dla Δx = 15 mm. 
Spowodowałoby  to  obniżenie  zapasu  bezpieczeństwa  maksymalnego  napięcia  dla  tranzystora 
IRLD3110Z tylko do 6%, podczas gdy dla tranzystora IRFR4620 wynosi on 105%. Wskazane 
byłoby wprowadzenie pewnych modyfikacji  do obwodu głównego falownika,  zmniejszających 
maksymalne napięcie tranzystora. Koncepcja tego typu modyfikacji falownika klasy E jest znana
z  literatury  i  została  opisana  m.in.  w  pracy  [38].  Polega  ona  na  dołączeniu  równolegle  do 
tranzystora dodatkowego, szeregowego obwodu rezonansowego  LXCX  rys.‒  9.1. Częstotliwość 
drgań własnych tego obwodu powinna być dwukrotnie wyższa niż częstotliwości pracy falownika. 
Obwód ten eliminuje drugą harmoniczną z napięcia tranzystora, zmniejszając tym samym jego 
wartość maksymalną. Tak zmodyfikowany falownik nazywany jest falownikiem klasy EF2 [39].

Rys. 9.1. Schemat układu z falownikiem klasy EF2

Przebadanie właściwości  zmodyfikowanego układu, zasilanego z falownika klasy EF2, 
wymagało wprowadzenia pewnych zmian w modelu komputerowym układu oraz w składniku 
h(UT(max)) funkcji celu  F (6.1), aby przyjmował on wartość maksymalną dla napięć tranzystora 
UT(max) < 55 V. Przeprowadzone symulacje komputerowe pozytywnie zweryfikowały koncepcję 
zastosowania falownika klasy EF2 w układzie do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej.

Opracowano  następnie  prototyp  układu  zasilanego  z  falownika  klasy  EF2.  Przebiegi 
oscyloskopowe ilustrujące pracę falownika klasy EF2 zamieszczono na rys. 9.2. Należy zwrócić 
uwagę na charakterystycznie spłaszczony kształt napięcia tranzystora uT.
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Rys. 9.2. Przebiegi napięć i prądów układu z falownikiem klasy EF2

Przeprowadzono  również  badania  mające  na  celu  wyznaczenie  charakterystyk  staty-
cznych, ilustrujących właściwości układu przy zmianach odległości pomiędzy cewkami. Mierząc 
napięcia i  prądy stałe  wejściowe (Uwe,  Iwe)  i  wyjściowe (Uwy,  Iwy)  oraz maksymalne napięcie 
tranzystora (UTm), wyznaczono następujące charakterystyki w funkcji odległości Δx:

• mocy wyjściowej Pwy  rys.‒  9.3a,
• sprawności η  rys.‒  9.3b,
• maksymalnego napięcia tranzystora UTm  rys.‒  9.3c.

a) b)

  

c)   

Rys. 9.4. Charakterystyki: a) mocy Pwy, b) sprawności η, c) napięcia UTm

Można zaobserwować korzystne właściwości falownika klasy EF2. Układ zasilany z tego 
falownika  cechuje  się  mniejszą  zmiennością  mocy  wyjściowej,  wyższą  sprawnością  dla 
Δx < 13 mm oraz mniejszym maksymalnym napięciem tranzystora.
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10. Wnioski

Cel  rozprawy doktorskiej  został  zrealizowany.  Opracowano  efektywny  i  kompaktowy 
układ  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  przeznaczony  do  zasilania  protezy 
serca. Realizacja tego celu wymagała osiągnięcia dwóch celów cząstkowych: stworzenia modelu 
komputerowego układu, który posłużył m.in. do opracowania metody doboru jego parametrów 
oraz  zaprojektowania,  skonstruowania  i  przebadania  laboratoryjnego  właściwości  prototypu 
układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej.

Dokonana analiza teoretyczna i przeprowadzone badania laboratoryjne właściwości poszcze-
gólnych  podzespołów układu  do bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  umożliwiły 
ostatecznie wytypowanie konkretnych podzespołów tworzących układ, a mianowicie:

• falownik rezonansowy klasy E,
• szeregowo  szeregowy obwód cewek sprzężonych magnetycznie z cewkami plana‒ -

rnymi i rdzeniami magnetycznymi,
• prostownik mostkowy synchroniczny.
Uzyskanie  jak  najmniejszych  strat  mocy  układu  (jak  najwyższej  jego  sprawności) 

wymagało starannego wyselekcjonowania użytych materiałów oraz typów elementów, a w szcze-
gólności wyboru tranzystora falownika klasy E, licy tworzącej uzwojenia cewek i tranzystorów 
prostownika synchronicznego.

Opracowano  dedykowaną,  zweryfikowaną  laboratoryjnie,  dwuetapową  metodę  doboru 
parametrów układu, ograniczającą wpływ przemieszczenia się cewek na jego parametry.

W ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych prototypu 
układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Obejmowały one pomiary oscylosko-
powe  wybranych  napięć  i  prądów  prototypu  oraz  pomiary  stałoprądowe.  Wyznaczono 
charakterystyki  statyczne,  ilustrujące  właściwości  układu  (moc  wyjściowa,  sprawność)  przy 
zmianach  odległości  pomiędzy  cewkami.  Wyniki  badań  umożliwiły  scharakteryzowanie 
właściwości  układu.  Dokonano  również  rozkładu  strat  mocy  układu.  Wykazano,  że  źródłem 
największych strat jest tranzystor falownika klasy E. W końcowej części rozprawy podjęto próbę 
minimalizacji tych strat mocy.

Porównano właściwości metod wewnętrznych (FM, PWM i IPDM) i zewnętrznych (AM
i przełączanie elementów) sterowania mocą wyjściową układu do bezprzewodowej transmisji 
energii elektrycznej. Początkowo wykorzystano opracowany model komputerowy do wytypowania 
dwóch metod – IPDM i AM, a następnie dokonując weryfikujących pomiarów laboratoryjnych 
wskazano na metodę AM, jako najkorzystniejszą w przewidzianym zastosowaniu.

Opracowując finalną wersję układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, 
zwrócono  szczególną  uwagę  na  jego  miniaturyzację  przy  zachowaniu  jak  najwyższej 
sprawności.  Ponadto,  potwierdzono  laboratoryjnie  możliwość  zmniejszenia  strat  mocy 
tranzystora  falownika  poprzez  wykorzystanie  koncepcji  falownika  klasy  EF2.  W ten  sposób 
ograniczono  wartość  maksymalną  napięcia  tranzystora,  zastosowano  tranzystor  o  mniejszej 
rezystancji załączenia i zredukowano straty mocy.

Podsumowując rozprawę, porównano opracowany układ z reprezentatywnymi układami 
znanymi z literatury. Najważniejsze parametry układów zestawiono w tabeli 10.1. Obie wersje 
układu (z falownikiem klasy E i EF2) charakteryzują się wysokimi sprawnościami, na poziomie 
najlepszego układu znanego z literatury (nr 6).  Ponieważ jednak układ ten pracuje z często-
tliwością  pięciokrotnie  niższą,  dlatego  nie  umożliwia  on  uzyskania  takiego  stopnia 
miniaturyzacji, jak dla układu opracowanego w ramach rozprawy.
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Tabela 10.1
Porównanie układów do bezprzewodowego zasilania protezy serca

Lp. Autorzy, kraj Rok
f Pwy Δx η

kHz W mm %

1 Układ zasilany falownikiem klasy EF2 2011 800

33 10 92,9

34 13 92,1

34 15 90,5

2 Układ zasilany falownikiem klasy E 2010 800

33 10 90,8

32 13 92,2

30 15 91,5

3
Q. Chen, S.C. Wong, C.K. Tse,

X. Ruan, Chiny [12]
2009 300 25

10 90,9

20 89

4
M. Watada, R. Saisho, Y-J Kim, K. Ohuchi, 

S. Takatani, Y-S Um, Japonia [23]
2007 140 30 10 79,5

5
A. Mizannojehdehi, M. Shams, 

T. Mussivand, Kanada [19]
2006 400 15 10 75

6
H. Miura, S. Arai, Y. Kakubari, F. Sato, 

H. Matsuki, T. Sato, Japonia [15]
2006 160 35

5 93,4

10 92,4

7
C.-C. Tsai, B.-S. Chen, 
C.-M. Tsai, Tajwan [28]

2000 400 50 10 80

8

K. Shiba, E. Shu, K. Koshiji, K. Tsukahara, 
K. Tsuchimoto, T. Ohu-mi, T. Nakamura,

S. Endo, T. Masuzawa, E. Tatsumi, 
Y. Taenaka, H. Takano, Japonia [29]

1997 150 20 b.d. 85

Do najważniejszych osiągnięć autora uzyskanych w ramach rozprawy można zaliczyć:
• skonstruowanie kompaktowego układu do bezprzewodowej transmisji energii elektry-

cznej  na  niewielkie  odległości  (10 ÷ 15 mm) ,  o  mocy  wyjściowej  około  32 W, 
pracującego z częstotliwością 800 kHz i sprawnością całkowitą 92,2%,

• usystematyzowanie i określenie właściwości obwodów cewek sprzężonych magnety-
cznie z kondensatorami kompensującymi wraz z weryfikacją laboratoryjną,

• opracowanie i zweryfikowanie laboratoryjne metody doboru parametrów układu do 
bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej,

• komputerowe i laboratoryjne przebadanie metod sterowania mocą wyjściowej układu 
do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej zasilanego z falownika klasy E,

• laboratoryjne przebadanie właściwości układu do bezprzewodowej transmisji energii 
elektrycznej zasilanego z falownika klasy EF2.

Badania  nad  układem  do  bezprzewodowej  transmisji  energii  elektrycznej  mogą  być 
kontynuowane w następujących kierunkach:

• zwiększenie złożoności i dokładności modelu komputerowego układu,
• opracowanie metody uśrednienia temperatury obwodu drukowanego prostownika,
• miniaturyzacja cewki dodatkowego obwodu rezonansowego falownika klasy EF2,
• przeprowadzenie  innych,  uzupełniających  badań,  pominiętych  w  rozprawie,  np. 

badania niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej.
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