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OBWODY DO BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU ENERGII  

ELEKTRYCZNEJ – BADANIA LABORATORYJNE 

Streszczenie. W pracy porównano wyniki pomiarów i obliczeń sprawności obwodu 

szeregowo-szeregowego przeznaczonego do bezprzewodowego przesyłu energii 

elektrycznej za pośrednictwem cewek sprzężonych magnetycznie. Przeprowadzona wery- 

fikacja eksperymentalna potwierdziła poprawność wyznaczonej zależności analitycznej 

na sprawność tego obwodu. Polegała ona na pomiarze, obliczeniach i porównaniu 

charakterystyk sprawności w funkcji rezystancji obciążenia i pojemności kondensatora 

wyjściowego przy stałej częstotliwości zasilającego źródła napięcia. Opisany został 

również układ laboratoryjny oraz zastosowana metoda pomiaru sprawności.  

Słowa kluczowe: bezprzewodowy przesył energii, cewki sprzężone, weryfikacja eksperymentalna 

CIRCUITS FOR WIRELESS ENERGY TRANSFER – LABORATORY 

TESTS 

Summary. Comparison of measurement and calculation results of efficiency of a 

series-series circuit used in wireless energy transfer via magnetically coupled coils is 

presented in the paper. The experimental verification confirmed the analytic expression 

for the circuit efficiency. The verification was done by measuring, calculating and 

comparing efficiency characteristics as a function of the load resistance and output 

capacitance at the fixed frequency of the supply voltage source. The laboratory setup and 

measurement method of the circuit efficiency is also explained in the paper. 

Keywords: wireless energy transfer, coupled coils, experimental verification 

1. WPROWADZENIE 

Problematyka niniejszej pracy związana jest z zagadnieniem bezprzewodowego przesyłu 

energii elektrycznej za pomocą cewek sprzężonych magnetycznie. Zamieszczono w niej 

badania laboratoryjne, będące kontynuacją pracy [1] pt. Obwody do bezprzewodowego 

przesyłu energii elektrycznej, w której przedstawiono m.in. analityczne zależności na 

sprawności obwodów szeregowo-szeregowego (s-s) oraz równoległo-równoległego (r-r). 
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Obwody te są podstawowymi obwodami stosowanymi do bezprzewodowego przesyłu energii. 

W pracy [1] wykazano, że sprawności te mają globalne maksima w funkcji analizowanych 

parametrów obwodów. 

2. CEL PRACY 

Celem pracy jest weryfikacja eksperymentalna poprawności uzyskanej zależności na 

sprawność obwodu szeregowo-szeregowego stosowanego do bezprzewodowego przesyłu 

energii elektrycznej [1].  

3. MOTYWACJA 

Przedstawiana w niniejszej pracy weryfikacja eksperymentalna jest uzupełnieniem badań 

rozpoczętych w pracy [1], które ukierunkowane są na zaprojektowanie i skonstruowanie 

układu do bezprzewodowego przesyłu energii (źródło zasilania – falownik – cewki sprzężone 

– prostownik) przeznaczonego do zasilania protezy serca1. 

Przed przystąpieniem do badań laboratoryjnych przeprowadzono szczegółowy przegląd 

literatury, dotyczącej bezprzewodowego przesyłu energii, na który składało się około stu 

pozycji literaturowych. Spośród tych publikacji tylko trzy, [2, 3, 4], zawierają porównanie 

sprawności obwodu obliczonej na podstawie zależności analitycznych z pomiarami. W pracy 

[2] przedstawiono analizę wpływu zmian częstotliwości na sprawność obwodów s-s oraz s-r. 

W publikacji [3] zmierzono charakterystyki sprawności w funkcji zmian obciążenia, które 

uzyskano przez dokładanie kolejnych, sprzężonych magnetycznie odbiorników do 

skonstruowanej platformy, będącej źródłem bezprzewodowego zasilania. Natomiast  

w artykule [4] zaprezentowano wpływ zmian odległości pomiędzy cewkami sprzężonymi na 

sprawność obwodu s-s. Należy jednak zwrócić uwagę na nieoptymalny dobór parametrów 

badanego obwodu (niska sprawność) oraz znaczne rozbieżności pomiędzy uzyskanymi tam 

wynikami obliczeń a pomiarami. We wszystkich wspomnianych publikacjach nie wyjaśniono 

zastosowanej metody pomiaru sprawności, nie podano niepewności pomiaru oraz nie 

wyszczególniono zastosowanych przyrządów pomiarowych. Dlatego trudno uznać 

przedstawione weryfikacje za wiarygodne. 

Podsumowując, przeprowadzenie badań laboratoryjnych mających na celu zweryfikowanie 

zależności analitycznych na sprawność uzyskanych w pracy [1] jest uzasadnione. 

                                                 

 
1 Praca naukowa finansowana ze środków programu wieloletniego na lata 2007 - 2011 pt. Polskie Sztuczne Serce 



Obwody do bezprzewodowego…  153 

 

4. ZAKRES BADAŃ 

Przeprowadzana weryfikacja eksperymentalna dotyczy określenia wpływu zmian 

wybranych parametrów obwodu s-s (rys. 1) na jego sprawność. 
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Rys. 1. Obwód szeregowo-szeregowy 

Fig. 1. Series-series circuit 

Zgodnie z publikacją [1], zależność analityczna na sprawność obwodu s-s przyjmuje 

postać: 
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Zakładając, że Q1 = Q2 >> 1, osiąga ona maksimum dla [1]: 
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gdzie: X•
C2 = XC2 / R, X•

L2 = XL2 / R, Q1 = XL1 / R1 = X•
L1 / R

•
1 oraz Q2 = XL2 / R2 = X•

L2 / R
•
2, 

a k jest współczynnikiem sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewkami L1 i L2. 

Na podstawie zależności (1) obliczone zostały charakterystyki sprawności η obwodu s-s 

w funkcji rezystancji obciążenia R oraz pojemności kondensatora C2. Następnie zostały one 

porównane z odpowiednimi pomiarami. Pomiary przeprowadzono przy przesyłanej mocy na 

poziomie 40 W i przy stałej częstotliwości źródła zasilającego, wynoszącej 200 kHz. Cewki 

sprzężone L1 i L2 wykonano technologią planarną. Ich niska dobroć (Q1 = Q2 = 16,25) 

umożliwiła uzyskanie większego zakresu zmian sprawności badanego obwodu. 

5. BADANIA LABORATORYJNE 

W rozdziale opisano układ laboratoryjny będący przedmiotem pomiarów, wyjaśniono 

metodę pomiaru sprawność oraz scharakteryzowano parametry użytych elementów biernych. 
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5.1. Układ laboratoryjny 

Na rys. 2. przedstawiono schemat układu laboratoryjnego, w którym dokonywano 

pomiarów. Składał się on z zasilającego źródła napięcia stałego E, falownika oraz badanego 

obwodu s-s. Do wytworzenia zmiennego napięcia zasilającego obwód użyto rezonansowego, 

mostkowego falownika klasy D. Miał on możliwość płynnej regulacji częstotliwości 

przełączania w zakresie od 100 kHz do 1 MHz. Falownik obciążony był bezpośrednio 

badanym obwodem do bezprzewodowego przesyłu energii, złożonym z elementów C1, C2, L1, 

L2, R. Dodatkowo na rysunku zaznaczono mierzone oscyloskopowo napięcia (uwe, uwy) oraz 

prądy (iwe, iwy). Cewki sprzężone L1 i L2 zamocowano na stole nastawczym wykonanym 

z tworzywa sztucznego (rys. 3). Stół ten umożliwiał precyzyjną zmianę odległości pomiędzy 

cewkami, a tym samym współczynnika sprzężenia k pomiędzy nimi. 
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Rys. 2. Układ pomiarowy 

Fig. 2. Measurement circuit 

Zdjęcie kompletnego układu laboratoryjnego przedstawiono na rys. 3b. Widoczne są na 

nim: zasilacz napięcia stałego, falownik, obwód do bezprzewodowego przesyłu energii 

przymocowany do stołu nastawczego (elementy C1, C2, L1, L2, R) oraz sondy oscyloskopowe. 

 

a) b) 

  

Rys. 3a) Stół nastawczy, b) układ laboratoryjny 

Fig. 3a) Coordinate table, b) laboratory setup 
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5.2. Metoda pomiaru sprawności 

Ze względu na dużą częstotliwość prądów i napięć w badanym obwodzie wybrano 

metodę oscyloskopową pomiaru sprawności η. Polegała ona na wyznaczeniu sprawności jako 

ilorazu wartości mocy wyjściowej i wejściowej obwodu (4), wykorzystując zmierzone 

przebiegi napięć i prądów oraz wbudowane funkcje matematyczne oscyloskopu. 
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Pomiarów dokonano oscyloskopem DPO3014 firmy Tektronix. Do pomiaru napięć użyto 

sond Tektronix P6139A, natomiast do pomiaru prądów zastosowano sondy prądowe Agilent 

N2774A. 

Wadą zastosowanej metody pomiarowej jest stosunkowo duża niepewność pomiaru. 

Względną niepewność złożoną pomiaru sprawności metodą oscyloskopową obliczono 

następująco: 
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gdzie: 

, 2%gr we gr wyu u    – względne niepewności graniczne pomiaru napięć oscyloskopem, 

, 3%gr we gr wyi i    – względne niepewności graniczne pomiaru prądów oscyloskopem. 

Niepewność ta dotyczy pomiarów jednoczesnych, dokonanych dla tej samej temperatury 

otoczenia. 

5.3. Parametry elementów biernych 

Duża częstotliwość prądów i napięć występujących w badanym obwodzie powoduje 

konieczność uwzględnienia rzeczywistych parametrów zastosowanych elementów biernych. 

Pomiarów elementów biernych dokonano za pomocą precyzyjnego analizatora impedancji 

Agilent 4294A. Parametry zmierzono dla częstotliwości 200 kHz. Poniżej wymieniono 

poszczególne elementy tworzące badany obwód oraz sposób uwzględnienia ich parametrów 

w weryfikacji eksperymentalnej. 

1) Rezystor obciążenia – obciążenie obwodu zostało wykonane z rezystorów bezindukcyjnych 

typu RTO20Fxx firmy Vishay, o obudowach typu TO-200 oraz znamionowej mocy 

20 W. Poszczególne wartości rezystancji uzyskiwano przez ich łączenie szeregowe 

i równoległe. Pomiar rezystancji odbywał się osobno dla każdego połączenia rezystorów. 



156  T. Cieśla 

Dokonane pomiary wykazały możliwość pominięcia zastępczej indukcyjności szeregowej 

użytych rezystorów (jej wartość nie przekraczała 15 nH). 

2) Kondensatory C1 i C2 – zostały zestawione z kondensatorów poliestrowych FKP. Zmianę 

pojemności C2 uzyskiwano przez zmianę wartości pojedynczego kondensatora lub łączenie 

równoległe kondensatorów. Pomiar pojemności dokonano analizatorem impedancji dla 

każdego połączenia. Zmierzona rezystancja zastępcza szeregowa kondensatorów została 

uwzględniona w dobroci cewek L1 i L2. 

3) Cewki L1 i L2 – zostały wykonane technologią planarną na standardowym laminacie z warstwy 

miedzi o grubości 35 μm. Cewki były takie same. Miały 22 zwoje, szerokość ścieżek wynosiła 

1,6 mm, odstęp pomiędzy ścieżkami był równy 0,4 mm. Na rys. 4a przedstawiono zdjęcie 

skonstruowanych cewek, a na rys. 4b zmierzone charakterystyki ich indukcyjności i dobroci  

w funkcji częstotliwości. 

  

 a) b) 

      

Rys. 4. Cewki L1 i L2: a) zdjęcie, b) zmierzona impedancja 

Fig. 4. L1 and L2 coils: a) photography, b) measured impedance 

Współczynnik sprzężenia magnetycznego k pomiędzy cewkami L1 i L2 wyznaczony 

został na podstawie pomiaru indukcyjności zastępczej szeregowego połączenia zgodnego  

i przeciwnego cewek L1 i L2 (rys. 5). Współczynnik k został obliczony na podstawie 

zależności (6) [5]. 
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Rys. 5. Schematy do wyznaczania współczynnika sprzężenia 

Fig. 5. Diagrams for measuring coupling factor between coils 

100 mm 
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4) Użyte sondy prądowe wprowadzają nieznaczną impedancję dodatkową do badanego obwodu. 

Pomiary wykazały, że dla częstotliwości 200 kHz dodatkowa rezystancja wprowadzana do 

obwodu przez sondę prądową wynosi 20 mΩ. Wartość ta została uwzględniona w dobroci 

cewek L1 i L2. 

6. WPŁYW REZYSTANCJI OBCIĄŻENIA NA SPRAWNOŚĆ 

W pierwszym etapie weryfikacji eksperymentalnej dokonano porównania wyników 

pomiarów i obliczeń analitycznych wpływu rezystancji obciążenia R na sprawność η obwodu 

s-s. Pomiary przeprowadzono dla następujących parametrów badanego obwodu do 

bezprzewodowego przesyłu energii: f = 200 kHz, L1 = L2 = 21,8 μH, Q1 = Q2 = 16  

(z uwzględnieniem rezystancji cewek, kondensatorów i sond prądowych), k = 0,54, C1 = 55 

nF, C2 = 39,4 nF. Na rys. 6 przedstawiono porównanie wyników obliczeń i pomiarów 

sprawności η w funkcji rezystancji wyjściowej R. Zaznaczono również przedziały 

niepewności pomiaru. Pomiary z uwzględnieniem niepewności pokrywają się z obliczoną 

charakterystyką sprawności.  

Na rys. 6 dodatkowo zaznaczone jest maksimum sprawności obwodu uzyskane w funkcji 

rezystancji obciążenia. Zgodnie z warunkiem (2), dla rezystancji R = k XL2 = 14,6 Ω, 

sprawność obwodu wynosi 77%. 
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Rys. 6. Sprawność w funkcji rezystancji obciążenia 

Fig. 6. Efficiency as a function of the output resistance 
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7. WPŁYW POJEMNOŚCI WYJŚCIOWEJ NA SPRAWNOŚĆ  

W drugim etapie dokonano porównania obliczonej i zmierzonej charakterystyki 

sprawności η obwodu s-s w funkcji pojemności wyjściowej C2. Na rys. 7 przedstawiono 

charakterystyki sprawności dla analogicznych parametrów obwodu jak w punkcie 6. 

Rezystancja obciążenia była niezmienna i wynosiła 15,65 Ω. 
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Rys. 7. Sprawność w funkcji pojemności wyjściowej 

Fig. 7. Efficiency as a function of the output capacitance 

Charakterystyka sprawności wykreślona linią przerywaną odpowiada wynikom obliczeń 

sprawności η obwodu s-s dla sinusoidalnego napięcia wejściowego uwe (rys. 1). Natomiast 

charakterystykę oznaczoną linią ciągła obliczono jako superpozycję stu harmonicznych dla 

prostokątnego napięcia wejściowego badanego obwodu (7). 
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Dla pojemności wyjściowych C2 większych od 10 nF obie obliczone charakterystyki 

pokrywają się z pomiarami. Dla mniejszych pojemności uwidacznia się wpływ 

niesinusoidalnego napięcia zasilającego badany obwód. Należy jednak zauważyć, że obwód 

powinien pracować przy parametrach zapewniających jego  wysoką sprawność. Oznacza to, 

że przeprowadzona analiza przy sinusoidalnym napięciu wejściowym obwodu jest 

wystarczająca również, gdy jest on zasilany napięciem prostokątnym. 

Na rys. 7 zaznaczono maksimum sprawności równe 79%, które zgodnie z warunkiem (3) 

uzyskano dla pojemności wyjściowej C2 = k/(ωR) = 27 nF. 
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8. WNIOSKI 

W rezultacie przeprowadzonych badań laboratoryjnych pozytywnie zweryfikowano 

uzyskaną zależność analityczną na sprawność obwodu szeregowo-szeregowego stosowanego 

do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej [1]. Dodatkowo potwierdzono słuszność 

zaproponowanego doboru rezystancji obciążenia R oraz pojemności C2 względem 

częstotliwości f, indukcyjności L2 i współczynnika sprzężenia k, zapewniających 

maksymalizację sprawności.  

Poprawne przeprowadzenie weryfikacji eksperymentalnej wymagało uwzględnienia 

zastępczej rezystancji szeregowej użytych cewek, kondensatorów oraz sond prądowych. 

Badania będą kontynuowane w kierunku zaprojektowania, skonstruowania  

i przetestowania prototypu układu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej, 

zasilającego protezę serca. Ich głównym celem będzie zapewnienie dużej niezawodności  

i wysokiej sprawności układu. 
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Abstract 

Comparison of measurement and calculation results of efficiency of a series-series circuit 

used in wireless energy transfer via magnetically coupled coils is presented in the paper. 

The experimental verification confirmed the analytic expression for the circuit efficiency. 

The laboratory setup consisted of: an adjustable DC power supply, a resonant class D inverter 

(output power: 40 W, operating frequency: 100 kHz – 1 MHz), an examined series-series 

circuit and a load resistor. The examined circuit was made from the same two planar coils 

(outer diameter: 100 mm, number of turns: 22) and series compensating capacitors. The coils 

were attached to the coordinate table, setting the distance between them to 10 mm. The circuit 

efficiency was calculated with the oscilloscope on the basis of measured voltage and current 

waveforms. Measured and calculated characteristics of the efficiency were compared together 

as a function of the load resistance and output capacitance at the fixed operating frequency  of 

the inverter (200 kHz). The series resistance of the coils, capacitors, and current probes were 

included in the calculations. The differences between measurements and calculations were 

within the range of the estimated uncertainty. 

  


